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ونحن نعمل على بناء م�ستقبل منطقة �لبحر  حكومات وجمتمعاً مدنياً وموؤ�س�سات و�أفر�د –  �إنني �عتقد �سخ�سياً �أننا جميعاً – 

�الأبي�س �ملتو�سط مبنطق �المتالك �مل�سرتك و�البتعاد عن �لعزلة كمنطقة ال تزدوج فيها �ملعايري وال ت�سيطر علىها �لعقول �سيقة 

�الأفق ، �سوف يكون ما قبل وما بعد تقرير موؤ�س�سة �أنا ليند حول �الجتاهات بني �لثقافات.

وعندما خ�سنا جتربة هذ� �لبحث �لر�ئد، كانت �أمامنا عدة خماطر وت�ساوؤالت �أهمها  هل تدرك �سعوب �ملنطقة �أن �الحتاد من �أجل 

�ملتو�سط هو جمرد عمل دبلوما�سي عادي �أم �أنه و�سيلة �بد�عية �سعبية وذ�ت روؤية نافذة التفاق جديد يربط �سو�طئ �لبحر �ملتو�سط 

موؤ�س�سياً و�سيا�سياً؟  هل �ن �لفروق تعوق تخيلنا ملجال م�سرتك من �ملعرفة و�الحرت�م �ملتبادل؟  وهل �ن �لفجو�ت يف �در�كنا �أكرب 

من �أن تعالج؟

لقد عانى جمالنا �ملتو�سطي، على مدى عقود طويلة من �لتخبط و�لتلوث، من �حلجج �لتي ��ستخدمت لالبتعاد عن �عطاء �جابة 

�رشيحة للق�سايا �ل�سيا�سية �جلادة من ناحية و�الأعذ�ر �لو�هية �لتي ��ستغلها من يلجاأون �إىل �لدين و�حل�سارة ملو�جهة نف�س �مللفات 

بني يدي �لذين قررو� م�سادرة ثقافاتنا  �سو�ء كم�ساهدين �سلبيني �أو ك�سحايا ماأ�ساأويني–  �ل�سيا�سية.  وقد �أ�سبحنا كلنا رهائن – 

وعقائدنا و�أ�ستعمالها كاأدو�ت للبلبلة و�سوء �الإدر�ك و�سوء �لتفاهم.

و�الآن، ميكن لالأمور �أن تتغري.

بف�سل نتائج هذ� �لتقرير، ن�ستطيع �أن نتحدث بو�سوح وبجر�أة �إىل �ل�سعوب �ملختلفة عن �حلقائق �ل�سيا�سية و�لب�رشية و�لثقافية 

�لتي نو�جهها عندما نعمل لنجعل من �لبحر �ملتو�سط بحرنا جميعاً )mare nostrum(. �سنكون يف و�سع يتيح لنا �أن نعالج كل 

�ملوؤ�س�سية و�الأيديولوجية للمحاأوالت �ملا�سية لبناء �حتاد بني �سو�طئ �ملتو�سط يوؤكد  �أ�سعفت �الأوجه  �لتي طاملا  تلك �لق�سايا 

�أن �ل�رش�كة �أكرب من �أن تكون منطقة و��سعة وغري متو�زنة للتجارة �حلرة، بل �حتاد يعطيها �ل�رشعية �الإن�سانية و�لعدل �الجتماعي 

و�لقو�عد �مل�سرتكة �ملقبولة من كافة �الأطر�ف ملو�جهة �لتحديات �مل�سرتكة.

وقد �أثبتت نتائج �لتقرير �سحة �ختيار موؤ�س�سة �أنا ليند للمناطق �ال�سرت�تيجية �لتي قررت �أن متنحها �الأولوية يف جهودها نحو �عادة 

�لثقة و�مل�سد�قية يف �ملنطقة من خالل �لتعلىم و�لثقافة و�لدور �جلديد �لذي بو�سعه تغيري �خلطاب  �الإعالمي عندما يتحدث عن 

�الأديان و�حل�سار�ت و�لثقافات. و�سوف تتيح نف�س �لنتائج فر�سة خللق ديناميكية جديدة د�خل موؤ�س�سة �أنا ليند و د�خل �سبكتها 

�أفكار�ً جديدة وتدعم موقفنا  باأكملها وتعطيناً  �ملمتدة عرب �ملنطقة  �ملدنية و�ملنظمات غري �حلكومية  �لو��سعة من �ملجتمعات 

جميعاً من �أجل تغيري على نطاق �أو�سع.

و�سوف ي�ستعني �لقادة �ل�سيا�سيون بالتقرير العادة تقييم ومعاجلة �لق�سايا �ل�سيا�سية باأ�سلوب مبا�رش با�ستغالل �لفر�س �ملتاحة 

لتطوير م�رشوع م�سرتك يقوم على �لقيم �مل�سرتكة و�لتبادل �حلقيقي و�حلكم �لر�سيد �مل�سرتك و�الإمتالك �ملتقا�سم كما �سيوفر 

للمجتمع �لدويل حالً موؤ�س�سيًا للق�سية �لرئي�سية �لتي هي كيفية بناء �لعالقات بني �الإ�سالم و�لغرب باأ�سلوب خمتلف يق�سي 

على كافة �أنو�ع �لو�سم �أو �نكار �ل�رش�عات �ل�سيا�سية  �لتي د�مت �أكرث من �لالزم يف �ل�رشق �الأو�سط.

و�إذ� تعلمنا يف هذه �ملرحلة �أن نعمل معاً لنح�سن ��ستغالل تقرير موؤ�س�سة �أنا ليند بالطريقة �الجنع، فاإن �لتقرير �سيلعب دور�ً مركزياً 

يف و�سع نهاية لفكرة �سد�م �حل�سار�ت �لبالية و�لرجعية وحينئذ وبف�سل �لتز�م موؤ�س�سة �أنا ليند ونظرتها �لر�ئدة، �سن�سبح مرة 

�أخرى يف �لو�سع �لذى و�سفه �ل�ساعر �لفرن�سي بول فالريي يف “حرية �لروح” حيث يقول “�إن �لبحر �ملتو�سط كان و �سيظل �إىل �الأبد 

�ملجال �لذي تُ�سنَع وتُبنى فيه �حل�سارة”.

تقدمي

اندريه اآزولي

رئي�س موؤ�س�سة �أنا ليند
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اآفاق

كاثرين اأ�ستون

�ملفو�سية �لعليا لل�سيا�سة �خلارجية يف �الحتاد �الأوروبي

�إننا نعي�س يف عامل من �الت�سال �لفوري بف�سل �الإنرتنت و�لو�سائط �الجتماعية ونظام �لتلفزيون متعدد �لقنو�ت �لذي يعمل على 

مد�ر 24 �ساعة. و�أحيانًا ي�سعب �لتمييز بني �الأخبار و�لتعلىقات وبني �لنمط و�حلقيقة.فالت�سور�ت و�ملفاهيم �خلاطئة ميكنها �أن 

تر�سخ ب�سهولة للطلبات �جلاهزة ، و�أحيانًا لقوى �أخرى �أ�سد بالًء. و كل هذ� �سبب كاٍف للتاأمل عندما يتعلق �الأمر بحو�ر �لثقافات 

و�لعالقات �الأوروبية �ملتو�سطية.

�إن �لقيم و�لت�سور�ت و�لتوجهات ودور و�سائط �الإعالم يف تكوينها هي �ملفاهيم �لرئي�سية يف “تقرير �الجتاهات �لبينية للثقافات 

�الأوروبية �ملتو�سطية 2010” �لذي قامت باإعد�ده موؤ�س�سة �آنا ليند �حلو�ر بني �لثقافات. وتعترب هذه �لدر��سة �ملبتكرة �أكرث من “تقرير 

�آخر ، بل هي بحث علمي �ِسيَغ ملعرفة �الجتاهات �لثقافية �ملتبادلة بني �سكان �ملنطقة. والأول مرة وَجه ��ستطالع للر�أي ،  ميد�ين” 

�سمل 13.000 �سخ�ساً من 13 دولة، �أ�سئلة حول ما يعنيه بالن�سبة لهم مفهوم مثل “متو�سطي و�أورومتو�سطي”. فقد �نتقلت 

مكانها  ووجدت  ال�شارع،  اإىل  ال�شفوة  من  والبحثية،  الأكادميية  الأو�شاط  على  تقت�رص  كانت  ما  غالباً  التي  املناق�شة  هذه  الآن 

�ل�سحيح بني �لنا�س �ملعنيني مبا�رشة.  

حاأولت موؤ�س�سة �آنا ليند، منذ عام 2005، تعزيز �حلو�ر بني �لثقافات يف �ملنطقة بدعم من جميع �ل�رشكاء �الأورومتو�سطيني وقد 

منحت هذه �ملحاأوالت �ملوؤ�س�سة وجودها كمركز، بينما عملت �سبكاتها �لقومية، من خالل برنامج عمل جماعي، كاأدو�ت لن�رش هذه 

�مل�رشوعات وتنفيذها.

و�الآن ونحن يف عام 2010، ي�سعدين �مل�ساركة يف �إ�سد�ر هذ� �لتقرير �لذي ياأتي يف �لوقت �ملنا�سب. جاءت �لدر��سة لتوؤكد �نه - 

رغم �لت�سور�ت �ل�سلبية و�لتحديات �لتي تعرت�س جدول �العمال �الأورومتو�سطي -  توجد �إجتاهات �إيجابية �أ�سا�سية على �مل�ستوى 

�الإقليمي. �إن خلق م�ستقبل م�سرتك يت�سم بالرخاء و�الآمان جلميع �سكان �ملنطقة �الأورو- متو�سطية، هو �لطموح �لذي يوجهنا 

وهدف ميكن حتقيقه.

ورغم ��سارة بع�س �ملعلقني وبع�س �سناع �لقر�ر �إىل “فرتة ركود”، يخربنا �ملو�طنون على كلتا �ل�سفتني �أنهم يرون �أن هناك فو�ئد 

�ل�سباب.  ودينامية  �الأخرى  �لثقافات  �حرت�م  و  �ملبادرة،  وروح  �لتجديد  �ملتو�سط مثل ت�سجيع  �أجل  �الحتاد من  حقيقية يف ع�سوية 

وهم يخربوننا باأن �ملنطقة �الأورو- متو�سطية موجودة، ال كمنطقة �سيا�سية وجغر�فية للتعاأون فح�سب، ولكن كمجال م�سرتك 

متو�سطية �ي�ساً. للمجتمعات �الأورو – 

يلقي هذا التقرير ال�شوء على تالقي القيم، ولكنه اأي�شاً يُعرب عن خماأوف ب�شاأن الت�شورات اخلاطئة والناجتة عن الأمناط ال�شائعة. 

اإن ال�رصاع �شد المناط ال�شائعة له تاريخ طويل ومن ثم يجب اأن يكون حمور عملناً. وهنا تلعب و�شائط الإعالم دورًا جوهرياً. فهي 

لي�ست جمرد جهات �إخبارية يف هذ� �حلو�ر بل جهات فاعلة �أي�ًسا. بل هي تقوم بخلق �ل�سور �لثقافية وبنقلها وهي �لتي ت�سكل 

�لر�أي �لعام ولها �لقدرة على حتويل �مل�سطلحات و�لظروف �ملجردة �إىل �سور ي�ستطيع �الأفر�د فهمها و�لتناغم معها. ومن ثم، علىنا 

�لتعاأون مع و�سائط �الإعالم لبناء ر�سائل �إيجابية و�سمان قدرتها على �لتعبري عن �لتنوع �لثقايف.

�لر�أي و�ملجتمع �ملدين على مو�جهه بع�س  �ل�سيا�سات وقادة  �لتقرير وتو�سياته �سوف ي�ساعد�ننا نحن �سانعي  �أن هذ�  �أوؤكد  و�أنا 

�لتحديات �ملاثلة �أمامنا. عالأوة على ذلك، �أعتقد �أن هذ� �لتقرير �سوف ي�ساعدنا على حتديد �سيا�سات و�دو�ت جديدة فيما يتعلق 

بالتعلىم و�لتفاعل و�لتنقل و��ستخد�م �لتكنولوجيات �جلديدة ومزيد من �اللتز�م نحو �ل�سباب و�لن�ساء.

�إنني �أدعوكم لالإطالع على هذ� �لتقرير و�أ�سجعكم على مقا�سمته مع �لزمالء.�عتقد �أن هذ� �لكتاب  �لقيم البد �أن يهم �لقر�ء 

يف جميع �أنحاء �ملنطقة، كما �أنه �أد�ة مفيدة مل�ساعدة موؤ�س�سة �أنا ليند على تعزيز ن�ساطها ورو�بطها مع �ملجتمعات �الأورو - 

متو�سطية.
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جورج �سمبايو عمرو مو�سى

�الأمني �لعام جلامعة �لدول �لعربية �ملمثل �ل�سامي لتحالف �حل�سار�ت لدي �الأمم �ملتحدة

ب�سفتي �ملمثل �ل�سامي لتحالف �حل�سار�ت لدى �الأمم �ملتحدة، ي�سعدين �أن �أرحب بتقرير موؤ�س�سة �أنا ليند لعام 2010 عن �الجتاهات 

�لثقافية  �ملتبادلة بني �سعوب منطقة �الأورومتو�سطي وهي �أول در��سة من نوعها تعتمد على ��ستطالع ر�أي يف ثالثة ع�رش بلد�ً من 

بلد�ن �ملنطقة ومرفق بها ��ستنتاجات ومقرتحات للعمل يف جمال حو�ر �لثقافات.

وتوقعاتها  للعامل  �الأورو- متو�سطي  �سعوب  لت�سور�ت  �إدر�كنا   لتو�سيع  نحتاجها  باأد�ة  ولتمدنا  فر�غاً  لتمالأ  �لدر��سة  تاأتي هذه 

و�هتماماتها وقيمها �خلا�سة، بل �سوف ت�ساعدنا على تقييم �أثر �ستى �جلهود �لد�عية �إىل �حلو�ر وجت�سري �لفجو�ت وت�سييق �لفو�رق 

ودعم فر�س ت�سافر �جلهود. 

يف وقت �طلق فيه حتالف �حل�سار�ت لدى �الأمم �ملتحدة ��سرت�تيجيته �الأوىل للمتو�سط و�لر�مية �إىل و�سع �طار منا�سب للعمل يف 

هذه �ملنطقة، �أ�سبح باإمكاننا، بف�سل هذ� �لتقرير �لر�ئد، ت�سميم خطة �لعمل �ملقبلة لتطبيق �ال�سرت�تيجية �لتي �خرتناها على 

�أ�سا�س نتائجه ومقرتحاته.

وحتى �الآن، نرى �ن �ملجاالت �لع�رشة �ملتد�خلة وذ�ت �الأولوية �لتي حددتها ��سرت�تيجية حتالف �حل�سار�ت �خلا�سة مبنطقة �ملتو�سط – 

وهي تدور حول ال�شباب واملراأة والإعالم واملدن والتعلىم املتبادل بني الثقافات ومكافحة الأحكام امل�شبقة  والأمناط ال�شائعة والتمييز 

�لعن�رشي و�العرت�ف بدور �لدين يف حو�ر �لثقافات _ نرى �نها تتما�سى كلها مع نتائج �لتقرير �حلايل.

�أنا ليند و�مل�ساهمة يف  �إىل ��ستكمال �لرب�مج �لتي و�سعتها موؤ�س�سة  هكذ�، تتطلب �خلطوة �ملقبلة متابعة �ملقرتحات �لر�مية 

حتقيق �الهد�ف �مل�سرتكة بيننا.

ويف هذ� �ل�سدد، فاإن �لقوة �لد�فعة �لرئي�سية �لتي نحتاجها لنو�جه �لتحديات �لكربى يف �ملنطقة هي �ل�سعور باالنتماء �مل�سرتك 

بني �سعوب منطقة �الأورومتو�سطي وهذ� ما �أكدته نتائج هذ� �لتقرير.

من وجهة نظري -  م�سجعة وتبني بو�سوح �أنه يتعني علىنا �أن نكثف جهودنا لتح�سني   و�أخري�ً ولي�س �آخر�ً، فاإن نتائج �لتقرير – 

�لتفاهم وعالقات �لتعاأون بني �الأمم و�ل�سعوب من خالل �لثقافات و�الأديان يف �ملنطقة و�أن نتعاأون يف نف�س �لوقت ملو�جهة �لقوى �لتي 

توقد نار �ال�ستقطاب و�لتطرف، الن ما تريده �سعوب �الأورو- متو�سطي يف �لنهاية  وكما يتبني من �لتقرير، هو بناء جمال م�سرتك 

وذي معنى ميكن �لعي�س فيه معاً يف �حرت�م متبادل و�سالم.

هنئ موؤ�س�سة �آنا ليند حلو�ر �لثقافات مبنا�سبة �إ�سد�رها �لتقرير �خلا�س بالتوجهات �لثقافية لليوروميد لعام 2010، وهو 
ُ
�أود بد�يًة �أن �أ

ال �سك عمل هام ياأتي يف ظل روؤى عاملية متباينة حول �لتنوع �لثقايف ويلقي �سوًء على �لعالقات �لثقافية يف منطقة �ليوروميد.

�إمياناً  �إليها كمنطقة جغر�فية و�حدة، �إىل �إيجاد تقارب بني �لثقافات و�حل�سار�ت �لقائمة فيها  حتتاج منطقة �ليوروميد، منظور� 

مبز�يا �لتنوع �لثقايف...�لذي ال ت�سبط م�سريته �أو ي�سمن تطوره �إال بالدميقر�طية �لتي تُعد �إحدى �ملكونات �الأ�سا�سية للمجتمعات  

�الأوروبية �الأع�ساء يف تلك �ملنطقة، كما تُعد �أحد �أهم �أهد�ف تطور �ملجتمعات �الأخرى يف منطقة �ليوروميد.

ولعل �أبرز �لق�سايا على �ل�ساحة �لدولية �لر�هنة هو �لفهم �خلاطئ للثقافة �لعربية �الإ�سالمية وهو �أمر يثري �لتوتر و�ال�سطر�ب يف 

م�رشى �لعالقات بني �ل�سعوب، ورمبا ميكن �لقول هنا باأن �خلالف �لذي ��ستثري بني �حل�سار�ت �لغربية ومثيلتها �لعربية �الإ�سالمية ينبع 

�أ�سا�ساً من عدم �ال�ستيعاب �لكامل �أو �لفهم �ل�سحيح جلوهر �حل�سارتني وتاريخهما و�إمكانات تالقيهما وتعاي�سهما.

ويف هذ� �ل�سدد، تربز �أهمية �لتعلىم وتطويره و�أهمية �أن ننظر مبفهوم غري تقليدي للنهو�س به وبرب�جمه من �أجل �إيجاد �أجيال 

متمكنة من �لتعامل مع �لعوملة ومتطلباتها �لقائمة على �لتعاأون و�لتفاعل و�لتكامل، ويف �حلالة �ملتو�سطية ب�سفة خا�سة نرى 

�رشورة �لرتكيز على �لقيم �ملجتمعية �لتي ميكن م�ساركتها بني �لثقافات �ملختلفة و�لبناء علىها.

لقد كان �ملتو�سط ج�رش�ً حلو�ر �لثقافات و�حل�سار�ت بني كل من �لعاملني �لعربي و�الإ�سالمي وبني �أوروبا وينبغي �أن يظل بحر�ً للحو�ر 

بني �لثقافات و�حل�سار�ت ولي�س حاجز�ً بينهما.

من �ملهم كذلك �أن نعالج ق�سايا �الإ�ساءة لالأديان و�لثقافات، ومن هنا ياأتي دور �الإعالم وهو �أكرث �الأدو�ر تاأثري�ً يف �ملفاهيم �إيجاباً �أو 

�سلباً، حيث ينبغي �أن يكون جهاز�ً �أميناً متنور�ً و ت�سحيحياً ملفاهيم خاطئة تلقي بظالل �ل�سك يف �لنفو�س، وينبغي �أي�ساً على 

�الإعالم �لتجرد من �الأهو�ء و�لتع�سب و�ملعتقد�ت �لنمطية على �الآخر. فال�سالم، �لتجان�س، �لتعاي�س، �لت�سامح، �حرت�م �الآخر كلها 

قيم يجب �لبناء علىها.

اإن التو�شيات النابعة من هذا التقرير ينبغي األ يقت�رص بثها على النخبة من املثقفني واملفكرين واحلكوميني، واإمنا يجب اأن ت�شل 

�إىل �لر�أي �لعام، و�إىل �لطلبة يف �جلامعات و�ملد�ر�س، �إىل منظمات �ملجتمع �ملدين وغريها، حتى يكون لها �ملردود �الإيجابي �حلقيقي يف 

�إيجاد تفاهم �أكرب وحو�ر�ً �أجدى.

�إن ر�سالتي لالإعالم هي:

�أردنا عاملاً  �إذ�  نعم حلرية �لتعبري، نعم...حلرية �لر�أي، ولكن ال...لعدم �حرت�م �الآخر، ال...للتهجم على �لثقافات و�حل�سار�ت... هذ� كله 

ي�سوده �ل�سالم و�ال�ستقر�ر.
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ب�سدور هذ� �لتقرير �لقائم عل ��ستطالع �لر�أي �لذي قامت 

به موؤ�س�سة �أنا ليند يف ثالثة ع�رش بلد�ً من منطقة �الأورو- 

متو�سط �أكدت �ملوؤ�س�سة مكانتها كهيئة مركزية يف جمال 

�حلو�ر بني �لثقافات يف �لثالثة و�أربعني بلد�ً �لتي تت�سكل منها. 

�ملوؤ�س�سة يف  �إن�سائها، بد�أت  وبعد مرور خم�س �سنو�ت على 

تنمية �أحد �ملفاهيم �لرئي�سية �لتى طرحها �الآباء �ملوؤ�س�سون 

�أنه ينبغي �ن تقوم كافة م�رشوعات �حلو�ر �ملتبادل على فهم 

�لتغري�ت �لعميقة  �لتي حتدث يف جمتمعاتنا وحتليل تاأثريها 

على �ل�سلوكيات و�لقيم و�لت�سور�ت. ولذلك، ميثل هذ� �لتقرير 

الجتاهات  �لعلمية  للمعرفة  �أد�ة  ليند  �أنا  ملوؤ�س�سة  �الأول 

�لتفاعل �لثقايف يف �ملجال �الأورو - متو�سطي وحتليل �لعو�مل 

�لكامنة ور�ء تطورها.  بذلك ي�سبح �لتقرير �أد�ة للموؤ�س�سة 

ذ�تها ول�سانعي �لقر�ر و�لر�أي و�أد�ة للجدل و�لعمل بل وحتى 

�لعامة  و�ل�سيا�سات  �الجتماعية  للمبادر�ت  للطريق  خارطة 

�لتي تهدف �إىل بناء م�رشوع م�سرتك للبحر �الأبي�س �ملتو�سط. 

�سبب.  من  الأكرث  نوعه  من  فريد�ً   2010 ليند  �أنا  تقرير  يُعّد 

فهو فريد يف مقاربته �ملفاهيمية ومنهج �مل�ساركة �لذي قام 

عليها. فهو بالطبع لي�س �أول حماولة لقيا�س �لهوة �و �لتقارب 

لل�سلوكيات  قيا�س  �ول  وال  �ملختلفة،  �ملجتمعات  قيم  يف 

�لثقافات  مع  للحو�ر  و�ال�ستعد�د  �ملتبادل  باالهتمام  �ملعنية 

هذ�  من  �لدر��سات  عدد  �أعو�م  ع�رشة  منذ  �زد�د  وقد  �الأخرى. 

�لنوع وعادة ما تتم عرب ��ستطالعات للر�أي - مثلما هو �حلال 

على  تركز  �إذ  ولكنها،   – ليند  �أنا  موؤ�س�سة  لتقرير  بالن�سبة 

 / �أوروبا  �أو  �ال�سالم   / �لغرب  مثل  �لتقليدية  �الإنق�سامات 

�لتي  �ملانوية  باملقاربة  نتائجها مطبوعة  �لعربية، جتئ  �لدول 

نادر�ً ما تعك�س �لتنوع �ملتز�يد ملجتمعاتنا و تدعي �أن “�لغرب” 

و”�أوروبا” و”�ال�سالم” و”�لعامل �لعربي” هي مقوالت متجان�سة 
وقابلة للمقارنة و�لتعار�س دون �عتبار للتغري�ت �لتي ت�سهدها 

وجتعل منها مفاهيم يف غاية �لتعقيد.

وتختلف مقاربتنا عن غريها الأنها تعري �عتبارً� خا�ًسا للتنوع 

من  خريطتها  متتد  وب�رشية  �جتماعية  بيئة  يف  �لثقايف 

ا�شتكهومل اإىل الرباط، ومن مدريد اإىل دم�شق.  وقد ابتعدنا 

�لقيم  در��سة  علي  تقت�رش  �لتي  �لتقليدية  �لعملية  عن 

و�لت�سور�ت و�ل�سلوكيات يف �إطار مقارنة بني �سمال وجنوب 

�لعملية  هذه  الن  �لعربية،  و�لبلد�ن  �أوروبا  بني  �أو  �ملتو�سط 

�ملجال  م�ستقبل  يف  �ملتمثل  �لرئي�سي  هدفنا  تخدم  ال 

�الأورومتو�سطي.

�كت�ساف  على  قادرة  مقوالت  على  عملنا  �إقامة  قررنا  قد 

 700 من  �أكرث  ي�سكنها  �لتغيري،  رياح  فيها  تهب  منطقة 

مليون ن�سمة، متر باأزمة �قت�سادية عميقة، تتجاذبها �رش�عات 

و�عني  كنا  وحيث  باأو�ساعها.  �لعوملة  وتع�سف  �لهويات 

باملخاطر و�لعقبات �ملنهجية �لتي ينطوي عليها كل جتديد، 

اإعداد التقرير

    �ندرو كالريت

�جلديدة  �ملفاهيم  جنرب  �أن  مهامنا  �أوىل  تكون  �أن  �آثرنا  فقد 

�لتي جعلت �لبحث �جنع و�ساعدتنا على �إعد�د �لتقرير. وتف�رش 

هذه �ملقاربة ملاذ� كانت �ول ��ستنتاجات �لبحث �لد�لة هي �أنه 

�أ�سبح للمجال �ملتو�سطي » معنى«، �أى �أن �سكانه �أ�سبحو� 

يرونه مرتبطاً مبجموعة من �لقيم �اليجابية �لتى ال ترتكز يف 

جمموعة بذ�تها ولكنها تر�سم لهذ� �ملجال �سخ�سية حمددة 

و�الإقليمية  �لب�رشية  �ملجموعات  من  �سو�ها  عما  تختلف 

الب�رص وتالقح  اأن اختالط  التقرير من ذلك  الأخرى. وا�شتنتاج 

من  ق�سوى  داللة  وله  �لعوملة  عن  ناجتان  و�ل�سور  �الأفكار 

منظور موؤ�س�سة �نا ليند .

�أول بحث بعد �نطالق عملية  �أنا ليند 2010  يعد  �إن تقرير 

بر�سلونة 1995؛ تبدو فيه �الأبعاد �الإن�سانية و�لثقافية ب�سكل 

�ملتو�سط  �أجل  من  �الإحتاد  م�رشوع  �أن  يثبت  فهو  متباين. 

قيم  على  بناوؤه  ميكن   2008 عام  بر�سلونة  عملية  تبع  �لذي 

�الأورومتو�سطي.  �ملجال  مو�طني  بني  م�سرتكة  وتطلعات 

وبلد�ن  �أوروبا  بني  �ل�رش�كة  �إن  تعلمنا  �لتقرير  فا�ستنتاجات 

�ملتو�سط �الأخرى لي�ست بناء �سيا�سياً فح�سب بل ميكن �أي�ساً 

ت�سورها بناًء على �أبعادها �الإن�سانية و�الإجتماعية و�لثقافية 

�إذ� هي ��ستجابت حلاجات �ملجتمعات �لتي ت�ستهدفها. وهذ� 

من �أهم �الإ�ستنتاجات بالن�سبة ملوؤ�س�سة �أنا لنيد الأنه يوؤكد 

�لدور �الإ�سرت�تيجي لالأجندة �لثقافية و�الإن�سانية الأي م�رشوع 

م�سرتك يف �ملنطقة.

�لدر��سات  تاريخ  يف  نوعه  من  �الأول  هو  ليند  �أنا  تقرير  �إن 

�الأورومتو�سطية. فلي�س لدينا حتى �الن �سوى بع�س �العمال 

ذ�ت �لوجهة �ل�سيا�سية، تقوم علي ��ستطالعات ر�أي نوعية ال 

تخ�س �سوى �لنخب �ملوؤ�س�سية و�الإجتماعية لل�رش�كة �الأورو- 

متو�سطية. لقد كان هدفنا مغاير�ً منذ �لبد�ية، �إذ �أننا �أردنا 

�لتعبري عنه يف  �لتقرير مبنياً علي معرفة ما يقع  �أن يكون 

ي�ساحبها  وما  �ليومية  ومعرفة حياتها  �ملنطقة  جمتمعات 

من قيم.

وقد كان هذ� �لهدف ن�سب �أعيننا عندما بد�أنا تعاوناً مثمر�ً 

مان�سن  روبري  ومديرها  �أوروبا  جالوب  موؤ�س�سة  مع  للغاية 

�لعمل  منهج  لتحديد  �لعام  عن  تزيد  ملدة  معاً  وعملنا 

�ملنا�سب. ومل يكن �الأمر �سهالً حيث �أن نف�س �ال�ستمارة قد 

�سيغت ال�ستطالع �لر�أي �لعام يف ثالثة ع�رش بلد�ً من بلد�ن 

�ملنطقة . كان علينا �أن جند �سيغة م�سرتكة قادرة على جتاوز 

�الأوروبية  �ملركزية  نتاج«  من  كانت  ما  كثري�ً  �لتي  �ملقاربات 

ليفهمها  �ال�سئلة و�سعت  �أن  �إذ  �لتجربة مذهلة  وكانت   .«

ويجيب عنها 13000  فرد� )�ألف من كل بلد( كانت �أ�سولهم 

تعليمهم  وم�ستويات  �الإجتماعية  و�أو�ساعهم  و�أعمارهم 

وعقائدهم تغطي و�قعاً �جتماعياً وثقافياً �سا�سعاً.  �أظن �أننا 

جنحنا يف مهمتنا بف�سل عملية ت�ساركية جمعت بني خربة 

موؤ�س�سة جالوب وتوجيهات �ملجل�س �ال�ست�ساري للموؤ�س�سة 

و  �سلف�سرتي  و�سارة  توزي  حممد  ير�أ�سه  �خلرب�ء  من  وفريقاً 

بف�سل �الأفكار �لتي تقدمت بها �سبكات �ملجتمع �ملدين يف 

كل بلد وبالطبع �العتبار�ت �ل�سيا�سية ملجل�س �إد�رتنا.

هيئة وا�سعة ومتعددة الخت�سا�سات من اخلرباء

�لكثري عن  و��سعة علمتنا  �لتجربة خربة  �أك�ستبنا هذه  لقد 

و�ل�سلوكيات  �ل�سخ�سية  و�لت�سور�ت  �لثقافية  �لقيم  دور 

و�أفكارهم.  �لنا�س  �أفعال  بني  �لقائمة  و�لعالقات  �الجتماعية 

�لبحث  يف  للم�ساركني  �لكلمة  �إعطاء  هو  حتد  �أول  وكان 

معاجلة  هو  �لثاين  و�لتحدي  للقيا�س.  وقابل  علمي  باأ�سلوب 

�سارم  حتليلي  باأ�سلوب  �لر�أي  ��ستطالع  معلومات  كافة 

�لتمرين  لهذ�  و�لتاريخي  �الجتماعي  �الطار  البر�ز  ومتعدد 

يف  �ال�ستطالع  نتائج  و�سع  حا�سماً  �أمر�ً  وكان  �لت�سويري. 

ليند هو معاجلة  �أنا  �أن هدف تقرير موؤ�س�سة  �سياقها حيث 

بني  و�لتعاي�س  �لثقايف  �حلو�ر  تعرت�س  �لتي  و�لعقبات  �لفر�س 

جمتمعات منطقة �الأورومتو�سطي ود�خلها. وقد ر�عى فريق 

�خلرب�ء �لذي �أقمناه �جلدية و�لتعددية و�لتنوع يف حتليالته. وكان 

مق�سود�ً  �خلرب�ء  ميثلها  �لتي  �الأكادميية  �لتخ�س�سات  تعدد 

تاأويل نتائج  ومن ثم فتح  لالبتعاد عن �ملقاربات “�لثقافوية” 

�لبحث على جماالت مثل �لدميوغر�فيا وعلم �الجتماع و�لتاريخ 

لتو�سيع �آفاق �لتحليل.

من بني �لنتائج �لتي ��ستقيناها من �لبحث، �إثبات ما كانت 

�إليه هيئة �لعلماء �لتي �سمت �الباء �ملوؤ�س�سني  �أ�سارت  قد 

ملوؤ�س�سة �نا ليند �إثباتاً �ساطعاً وهو �ن جمتمعاتنا �سحية لـ 

“ت�سادم �جلهل”.  وحتى يف وجود قيم م�سرتكة قد نتقا�سمها 
مع بع�سنا �لبع�س ، فاإن ت�سور�تنا ملفهوم “�الآخرين” وللقيم 

�لتي نن�سبها �إليهم م�سللة وت�سبب �لكثري من �ل�سعوبات 

�لتي تو�جهها �أى ��سرت�تيجية للحو�ر. �إننا، على كلتا �سفتي 

كما يرون �أنف�سهم  بل نر�هم عرب  �ملتو�سط، ال نري “�الآخرين” 

مر�آة م�سوهة تختزلهم يف روؤية منمطة، وقد �أظهر �لبحث 

�لدور �لرئي�سي �لذي يلعبه �الإعالم يف عملية �لت�سليل هذه. 

ولهذ� خ�س�سنا له ف�سالً  كامالً يف هذ� �لتقرير حيث قام 

ناعومي �سقر  وبتن�سيق  بلد�ن متعددة  �خلرب�ء من  فريق من 

بتحليل دوره يف �شنع الأمناط ال�شائعة ولكن اأي�شاً وبالطبع 

يف حترير �لعقليات وتقارب �ل�سعوب.

مل�ساركة  �لفر�سة  الإتاحة  �لتقرير  ت�سميم  مت  �لبد�ية  منذ 

و�لتي  ليند  �أنا  ملوؤ�س�سة  �لتابعة  �ملدين  �ملجتمع  �سبكات 

�لثالثة  �ملنطقة  بلد�ن  متثل تعبريها �الجتماعي وجذورها يف 

و�الأربعني. وكم كنا ناأمل �أن تكون م�ساهمتهم �أكرث ن�ساطاً 

بع�س  يف  �حل�سنة  �ملمار�سات  يف  و��سحة  تبدو  ولكنها 

�لف�سل  يف  كما  �ملختلفة  �لتقرير  �أجز�ء  ويف  �لن�سو�س 

�خلا�س باالعالم.  وهذ� �لند�ء للممار�سة �الجتماعية كم�سدر 

ملا  �أ�سا�سية  تكملة  �إنه  بل  �لبالغة  باب  من  لي�س  للتحليل 

قدمه �خلرب�ء يف موؤ�س�سة تعتمد على مقاربة تعطي �الأولوية 

من  بدالً  �لقومي  وللبعد  �ملحلية  وللتجارب  �ملعي�س  للو�قع 

�ملقاربات �ملفاهيمية �لتي ال ت�ستهوينا. وتعترب هذه �مل�ساركة 

�لتي  �لعميقة  �ل�سلوكية  �لتغري�ت  عن  للتعبري  جوهرية 

�أدخلتها عمليات �لهجرة وتعميم و�سائل �الإعالم �جلديدة. �إننا 

على ثقة من 

اأكرب  اأن حتتل مكانة  وناأمل  التقرير  امل�ساركة �سترثي  اإن هذه 

فى طبعاته القادمة.

لن يكون لهذ� �لتمرين معنى بالن�سبة ملوؤ�س�سة �أنا ليند �إذ� 

الوطنية. مل ي�شاهم يف تطوير ن�شاطها ون�شاط �شبكاتها 

على  مي�سون  �لذين  جلميع  عمل  �أد�ة  ي�سبح  �أن  نريده  �إننا 

خطانا. وعلى ر�أ�س هوؤالء �رشكاوؤنا �لذين �ساحبونا يف منتدى 

�لرو�بط بني  و�لذين يعملون على ن�سج  بر�سلونة عام 2010 

منظمات �ملجتمع �ملدين يف منطقتنا، وناأمل �أن يكون �لتقرير 

يرى  من  كل  ت�رشف  حتت  ن�سعه  ونحن  لن�ساطهم  مفيد� 

�لو�سول  فر�س  وحت�سني  �لتحديات  حتديد  من  �سيمكنه  �أنه 

�ملنظور  وبهذ�  �لثقافات.  بني  �حلو�ر  و�أولويات  �أهد�ف  �إىل 

و�لتو�سيات  �ال�ستنتاجات  هدف  �إن  �سبكاتنا.  �ست�ستخدمه 

�ملبدئية �لتى تو�سلنا �إليها و�لتي جتدونها يف �لف�سل �الأخري 

�أن يتم على �سعيد  �إثارة �جلدل �لذي نتمنى  من �لتقرير هو 

�ملنطقة كلها عرب �سفحة �لتقرير يف موقعنا على �النرتنت. 

�أبعد  هو  ما  �إىل  �ال�ست�سارة  تو�سيع هذه  هو  وتطلعنا  �أملنا 

ل�رشكائنا و�أن ي�ساهم  من نطاق �ملوؤ�س�سة و�أن يكون مفيد�ً 

�سكان  بني  للحو�ر  ت�سجيعاً  �أكرث  عامة  �سيا�سات  و�سع  يف 

�ملنطقة وهذ� هو �أ�سل وجود هذه �لطبعة �الأوىل من �لتقرير 

�لتي تعتزم موؤ�س�سة �أنا ليند جتديد �إ�سد�ره كل ثالث �سنو�ت 

يف  �لثقافية  �لتفاعالت  لتوجهات  مر�سد�ً  �سي�سبح  و�لذي 

�ملنطقة.

ليند  �أنا  لموؤ�س�سة  �لتنفيذي  �لمدير  كالريت  �ندرو 

�الورومتو�سطية لحو�ر �لثقافات.

تقرير موؤ�س�سة �أنا ليند لعام 2010
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كلفت موؤ�س�سة �أنا ليند �رشكة جالوب باأول بحث ميد�ين حول 

يتم فيها بحث على  �ول مرة  �الأورومتو�سطية وهى  �لبلد�ن 

هذا النطاق الوا�شع وبهدف طموح وهو اإبراز نقاط الت�شابه 

و�لفروق يف �لر�أي �لعام و�لتوجهات جتاه �الأورومتو�سطي. وقد 

قررت �ملوؤ�س�سة �إعادة هذ� �لبحث كل ثالثة �سنو�ت وي�سمل 

��ستجو�ب عينة تبلغ 1000 فرد يختارون �سنوياً وبالتناوب من 

بني �سكان كل بلد.  �أجري �لبحث �الأول يف �سهري �أغ�سط�س 

و�سبتمرب 2009 يف عدد من �لبلد�ن �الأوروبية وبلد�ن �ل�ساحل 

�جلنوبي و�ل�رشقي للبحر �ملتو�سط وهي على �لتو�يل:  فرن�سا 

و�ملجر  �ملتحدة  و�ململكة  و�ل�سويد  و�أ�سبانيا  و�ليونان  و�أملانيا 

و�لبو�سنة و�لهر�سك من �أوروبا. �إىل جانب  تركيا وم�رش ولبنان 

�سوريا و�ملغرب من �ل�ساحل �جلنوبي و�ل�رشقي للبحر �ملتو�سط.  

�ملجموعة  وبلد�ن  تركيا  من  كل  يف  �ملقابالت  كافة  ومتت 

�الأوروبية بنظام �ملقابلة �لهاتفية بو��سطة �لكمبيوتر )وهو 

كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باإ�سم  �ملعروف  �لنظام 

 Computer Assisted Telephone Interview –  - ـــــاتي 

CATI( بينما متت كل �ملقابالت �ل�سخ�سية يف بلد�ن جنوب 
متت  �ملجر  ويف  لوجه  وجهاً  �ملتو�سط  �الأبي�س  �لبحر  و�رشق 

700 مقابلة بنظام �لكمبيوتر و300 وجهاً لوجه حتى تكون 

�لتغطية �أ�سمل. 

�إن تطوير �ملوؤ�رش�ت �لتي يجب متابعتها ب�سكل دوري و�لقائمة 

�لثقايف،  بالتنوع  �الهتمام  مثل  ومو��سيع  متغري�ت  على 

ومعرفة �لفروق �لثقافية، وجمال �اللتقاء و�النتماء  �إىل هويات 

متعددة و�لدين و�لت�سور �ملتبادل و�حلو�ر �لثقايف، �سوف ي�ساعد 

�لفروق  وفهم  �ملتعددة  �لت�سور�ت  بني  �لفجوة  جت�سري  على 

�سفتي  على  و�جلماعات  �ل�سعوب  بني  �ملوجودة  و�الختالفات 

�لبحر �ملتو�سط،  كما �ستتيح �لفر�سة حلل �مل�ساكل �لناجمة 

عن �سوء �الإدر�ك و�إعادة بناء �جل�سور �الإن�سانية و�لثقافية يف 

منطقة �لبحر �ملتو�سط ويف �لنهاية �سوف ت�سهل  �أن�سطة 

و�لنتيجة  �لعام.  �لر�أي  وقادة  �لقر�ر  و�أ�سحاب  �ملدين  �ملجتمع 

�لتي ننتظرها يف �لنهاية هي دعم �حلو�ر وعلى �ملدى �لبعيد 

“تعاون  منطقة  لي�سبح  �ملتو�سطي  �ملجال  ت�سكيل  �إعادة 

و�الإن�سانية  �لطموحة  �لقيم  وهى  و�سالم”،  وحركة  وتبادل 

�لتي قامت عليها موؤ�س�سة �آنا ليند. 

�لذي  للبحث  �لعامة  �لنتائج  حتاليل  على  �لتقرير  ويحتوى 

و�رشق  جنوب  وبلد�ن  �الأوربية  �لبلد�ن  �ملجموعتني–  �سمل 

�ملتو�سط – ثم كل بلد على حدة كما �سمل حتليل �لفروق بني 

�الإجابات �نطالقا من �خل�سائ�س �الجتماعية و�لدميوغر�فية. 

�سورة م�سرتكة طيبة رغم الت�سور املختلف للمنطقة

�إىل  �ملتو�سط  و�رشق  جنوب  ومن  �الأوروبيون  �مل�ساركون  �أ�سار 

�ملتو�سطي  منطقة  مل�سمى  �ملتبادل  ت�سورهم  يف  �ختالف 

�الأوروبية  بالبلد�ن  �الهتمام  �إىل  �الأوروبيون  �جته  �إذ  لديهم، 

�ملطلة على �لبحر �ملتو�سط بينما �جته �مل�ساركون من بلد�ن 

جنوب و�رشق �ملتو�سط �إىل �لتفكري يف �لبلد�ن �ملجاورة.  

كاًل     – �ملثال  �سبيل  على   – �الأوروبيون  �مل�ساركون  ذكر  فقد 

وفرن�سا   )%54( و�ليونان   )%65( و�أ�سبانيا   )%72( �يطاليا  من 

و�رشق  جنوب  من  �مل�ساركون  ذكر  بينما   )%30( وتركيا   )%39(

 )%34( ولبنان   )%36( و�سوريا   )%38( م�رش  من  كال  �ملتو�سط 

و�ملغرب )28%(.  ومل يذكر �أكرث من 5/1 �أو 4/1 من �مل�ساركني 

�مل�ساركون من جنوب  ذكر  �الأخرى فقد  �ملجموعة  من  بلد�ناً 

و�رشق �ملتو�سط �يطاليا )26%( و�أ�سبانيا )24%( وفرن�سا )%22( 

وتركيا )21%( ) جدول 1.1 ( ، وعلى �لعموم ذكر �الأوروبيني على 

مقارنة  �ملتو�سط.  و�رشق  جنوب  بلد�ن  من  �أكرب  عددً  �لعموم 

باملجموعة �الأخرى.

�أفاد �مل�ساركون �أنهم يتقا�سمون مع بع�سهم �لبع�س �سورة 

�ل�سمات  �ختيار  �إيل  ومالو�   �ملتو�سطي  منطقة  عن  طيبة 

�اليجابية و�البتعاد عن �ختيار �ل�سمات �ل�سلبية. ذكر �أكرث من 

�أو كثري�ً  بكرم  �إن قليالً  �أن �ملنطقة تتميز  من �مل�ساركني   ¾
�شيافتها  ومنط حياتها وطعامها  وتراثها وتاريخها واإبداعها. 

و�ختار حو�يل �سبعة من كل ع�رشة م�ساركني ربط �ل�سمات 

و�عتبار  �لبيئية  و�لتحديات  �لتغيري  مقاومة  مثل  �ل�سلبية 

�ملنطقة م�سدر�ً لل�رش�ع. ورغم تقارب وجهات �لنظر، ال تز�ل 

هناك فروق بني �إجابات �مل�ساركني من �ملجموعتني، فمثالً يربط 

�الأوروبيون �أكرث من �سكان جنوب و�رشق �ملتو�سط بني منطقة 

 )%75 مقابل   %90( �ملتميز  و�لطعام  �حلياة  بنمط  �ملتو�سط 

 %73( �ل�رش�ع  م�سادر  من  م�سدر�ً  تعد  �ملنطقة  �أن  ويرون 

مقابل 61%(. ) جدول 2.1 (  .

على �سعيد كل بلد يتفق �الأوروبيون وخا�سة �الأملان و�ليونانيون 

و�ل�سويديون مع �خل�سائ�س �ملقرتحة با�ستثناء �لفرن�سني �لذين 

�ملقرتحة.   �خل�سائ�س  من  �أي  مع  �تفاقاً  �الأوروبيون  �أقل  كانو� 

وكان �الأملان )97%( و�ليونانيون )94%( و�ل�سويديون )93%( �الأكرث 

بينما  �ل�سيافة،  بكرم  تتميز  �ملتو�سط  منطقة  باأن  �عرت�فاً 

�أن  على  ذلك.  على  مو�فقة  �مل�ساركني  �أقل  �لفرن�سيون  كان 

كثري�ً من �مل�ساركني من فرن�سا يرون �أن �ملتو�سط يتميز بنمط 

حياة وطبخ خا�سني )82%( بينما يرى �مل�ساركون �الأملان )%83( 

و�ل�سويديون و�ليونانيون )82% كالهما(  �أن منطقة �ملتو�سط 

م�سدر�ً حمتمالً لل�رش�ع بينما ال يرى ذلك �سوى �ستة من كل 

ع�رشة م�ساركني فرن�سيني )62%(.  وو�فق �مل�ساركون �ليونانيون 

ب�سدة على هذه �خلا�سية �ل�سلبية )%48(. 

تقرير موؤ�س�سة �أنا ليند لعام 2010

الر�سم البياين 1.1

الر�سم البياين 1.2

نظرة داخل ا�ستطالع الراأي اأنا ليند/جالوب

روبرت مان�سني
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و�رشق  �مل�ساركني من جنوب  قائمة معظم  �ملغاربة  .Pت�سدر 

�إبد�ء �ل�سعور بانطباق كل �خل�سائ�س �ملذكورة  �ملتو�سط يف 

على �ملنطقة . ) جدول 4.1 (

فيما يخ�س �الإبد�ع بن�سبة 53% �مل�ساركون من جنوب و�رشق 

وبن�سبة  �لبحث  �مل�ساركني يف  ر�أ�س كافة  بل على  �ملتو�سط 

و�لطبخ  �حلياة  بنمط  يتعلق  �لوحيد  �ال�ستثناء  وكان   .%86

�ملتو�سطي �لذى ف�سله �مل�ساركون �الأتر�ك )75% من �جمايل 

�مل�ساركني و42% من �ملو�فقني ب�سدة( بينما كان �ملغاربة �أقل 

�مل�ساركني مو�فقة )72% من �الإجمايل و32% مو�فقون ب�سدة(. 

) جدول 5.1 (

فيما يخ�س �الختالفات بني �لفئات �الجتماعية �لدموغر�فية 

لوحظ ا�شتقرار الأمناط يف كافة النقاط يف كال املجموعتني 

على  و�حلا�سلون  �ملدن  و�سكان  �بناوؤهم  �أو  �ملهاجرون  �أقر   .

�سهاد�ت جامعية و�ملوظفون و�لطلبة باأنهم مو�فقون ن�سبياً 

بدقة  ت�سف  �ال�ستطالع  �لو�ردة يف  �خل�سائ�س  �أن  ب�سدة  �أو 

�لبلد�ن �ملتو�سطية.  ونذكر علي �سبيل �ملثال، �أن ت�سعة من 

كل ع�رشة من �مل�ساركني يف �لبحث ممن هاجرو� )93%( �أو ممن 

�أو �سغرية  يعي�سون يف مدينة كبرية  �أو   )%90( �آبائهم  هاجر 

)89%( وكانو� طلبة �أو موظفني قد �أكدو� على متيز �ملنطقة 

�مل�ساركني  ي�ساطرو� 86% من  �لعموم  وعلى  �ل�سيافة  بكرم 

على  �شواء  اح�شائية  دللة  ذو  فرق  يالحظ  ومل  الراأى.  هذا 

�أ�سا�س �جلن�س )�جلندر( �أو �ل�سن وعلى �سبيل �ملثال يتجاوز عدد 

�لرجال �ملو�فقني على �خل�سائ�س عدد �لن�ساء جتاوز�ً طفيفاً.

و�رشق  جنوب  وبلد�ن  �أوروبا  جاذبية  حول  �أكرث  نعلم  وحتى 

يف  �مل�ساركون  �سئل  فيه،  �لعي�س  يرغب  كمكان  �ملتو�سط 

�ال�ستطالع عن �ملكان �لذى �سيختارونه لبدء حياة جديدة مع 

�لنتائج  فاأظهرت  �الختيار  فر�سة  لهم  �تيحت  لو  عائلتهم 

�أوروبا هى �الأكرث �الأمكان جاذبية للعي�س فيها. فبينما ف�سل 

�أن  عليهم  كان  لو  �أوروبا  يف  �لبقاء  �الأوروبني  �مل�ساركني  ثلثا 

يختارو�، �أعرب  �أربعة من كل ع�رشة م�ساركني من جنوب و�رشق 

�لنحو  علي   )%37( �أوروبا  �إىل  �النتقال  يف  �لرغبة  �ملتو�سط 

�لتايل: �أختار 8% �لذهاب �إيل بلد من جنوب �أو �رشق �ملتو�سط 

و16% �إىل �أفريقيا و13% �إىل بلد خليجي و11% �إيل �آ�سيا و%8 

للم�ساركني  بالن�سبة  �أما  �أخرى.  جهات  �إىل  و%5  �أمريكا  �إىل 

�الأوروبيني، فقد �حتلت �أمريكا �ملركز �لثاين )12%( ثم بلد�ن مل 

يذكرها �ال�ستطالع )9%( وف�سل 4% من �مل�ساركني بلد�ً من 

�أفريقيا و�آ�سيا 3% وال  �أو من بلد�ن  �أو �رشق �ملتو�سط   جنوب 

بالهجرة �ىل بلد خليجي  �لذين يحلمون  �الأوروبيني  يزيد عدد 

�مل�ساركون  يرغب  �الماكن  �أي  يف  �لنظر  �معنا  و�ذ�   .%1 عن 

يف  �لبقاء  يريدون  �لذين  عدد  �أن  نكت�سف  �إليها،   �النتقال 

بلدهم �حلايل عدد� ال باأ�س به. ) جدول ) 6.1 (

من   %16 �أعرب  �إذ  بّيناً  �ختالفاً  يختلف  �لعدد  هذ�  لكن 

�مل�ساركني يف �لبحث من �ململكة �ملتحدة و�لثلثان )64%( من 

 )%28( �الأملان  �مل�ساركني  ثلث  ف�سل  �لوقت  نف�س  ويف  تركيا 

و�لبو�سنيني )30%(  و�ل�سويديني )32%( و�للبنانيني و�ل�سوريني 

)كالهما 33%( �لبقاء يف موطنهم مقابل 39% من �مل�رشيني 

وف�سل  �ليونانيني  من  و%46  و�لفرن�سيني  �ملغاربة  من  و%44 

و�ستة   )%51( �ملجر  يف  �لبقاء  �ملجريني  �مل�ساركني  ن�سف 

�أ�سبانيني على ع�رشة ف�سلو� �لبقاء يف بلدهم.

الهتمام العايل املتبادل بالثقاقة والقت�ساد

باالأخبار  �هتمامها  عن  �ملجموعتني  يف  �الأغلبية  �أعربت 

ومنط  والثقافية  القت�شادية  باحلياة  املتعلقة   واملعلومات 

�ملجموعة  �هتمام  وكان  �الأخرى  باملجموعة  �خلا�سة  �حلياة 

�لدينية  و�ملمار�سات  �لعقائد  على  تركيز�ً  �أكرث  �الأوروبية 

�ملجموعتان  ��سرتكت  بينما  �الأخرى  �ملجموعة  لدى  و�لثقافة 

يف �هتمامها �لعايل بالق�سايا �القت�سادية. و�أبدى ثالثة �أرباع 

�مل�ساركني �الأوروبيني )61%( اهتمامهم باحلياة الثقافية ومنط 

�حلياة يف جنوب و�رشق �ملتو�سط و�أبدى 45% منهم �أهتمامهم 

ع�رشة  كل  من  �ستة  �أعرب  كما  �ملنطقة،  نف�س  يف  بالدين 

من �ملجموعتني �هتماماً باملعلومات و�الأخبار �القت�سادية يف 

�الهتمام   نف�س  يبدون  �لذين  عدد  �أن  غري  �الأخرى،  �ملجموعة 

�الأوروبيني )%20  بقليل عدد  �ملتو�سط يفوق  يف جنوب و�رشق 

مقابل 14%(.) جدول 9.1 (

�أملانيا و�لبو�سنة  �أظهر �مل�ساركون من  وعلى �سعيد كل بلد 

و�لهر�سك و�سوريا �هتماماً خا�ساً بالثقافة و�لدين و�القت�ساد 

يف �ملجموعة �الأخرى. .)جدول 8.1(    

�مل�ساركني  باهتمام  �الأوروبية  �ملجموعة  �سمن  �أملانيا  ومتيزت 

املتو�شط  و�رصق  جنوب  بلدان  احلياة يف  ومنط  بالثقافة  فيها 

 )%66( �هتماماً  �الأقل  �الإجنليز  �مل�ساركون  كان  بينما   )%84(

�أخرى  بلد�ن  من  �مل�ساركني  من  به  باأ�س  ال  عدد  هناك  وكان 

قد �بدى �هتماماً كبري�ً باالأنباء و�ملعلومات �ملتعلقة بالثقافة  

ومنط احلياة، ونذكر منها البو�شنة والهر�شك )37%( و�ليونان 

)35%(. ومن �ملجموعة �الأخرى، نذكر �ملغرب )71%( �لتي �أعرب 

امل�شاركون فيها عن اهتمامهم باحلياة الثقافية ومنط احلياة 

يف �أوروبا  بينما قال �ل�سوريون �أنهم يهتمون بها ب�سدة )%28(.

) جدول 8.1 (

وتر�وح مدى �هتمام �مل�ساركني بالعقائد و�ملمار�سات �لدينية 

و�أملانيا )%65(  �لبو�سنة و�لهر�سك )%67(  من ثلثى �لعدد يف 

جهة،  من   )%50( و�أ�سبانيا   )%51( فرن�سا  يف  �لن�سف  �إىل 

�الأخرى.  �جلهة  من   )%35( م�رش  يف  و�لثلث   )%54( وتركيا 
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 �ملتو�سط و�لروؤية �مل�ستقبلية. �ساأتلو جمموعة من �الأفكار/�ل�سور �لتي ميكن �أن تتبادر

�لتايل ذكره ت�سف �أي من  �إن كانت  ر�أيك  �إخباري عن  برجاء  �أنا�س خمتلفني،  �أذهان   �إىل 
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�إجر�ء مقابلة معهم، % ح�سب �لدولة
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الأماكن املف�سلة لبدء حياة جديدة

�أوروبا 

�أمريكا

�أفريقيا

�آ�سيا

�لدول على حدود جنوب 

و�رشق �سفتي �ملتو�سط

دول �خلليج

�أخري

ال �أعلم

رف�س
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و�أبدى �مل�ساركون من �لبو�سنة و�لهر�سك )30%( و�أملانيا )%24( 

بالعقائد و�ملمار�سات �لدينية  و�سوريا )23%( �هتماماً �سديد�ً 

بال�سفة �الأخرى.

،

�سعوب  لدى  �الأوروبي  باالقت�ساد  �الهتمام  يف  �لفروق  قلت 

جنوب و�رشق �ملتو�سط وكان �ل�سوريون �أكرثهم �إهتماماً )%35(. 

هاجر  ممن  �أو  �أخرى  بلد  يف  �ملقيمون  �مل�ساركون  �أعرب  قد  و 

و�لد�هم عن �هتمام �أكرث من �لذين ولدو� يف �لبلد، فقد ذكر 

62% ممن هاجرو� �إىل �أوروبا ومن هاجر و�لد�هم عن �أهمية �لعقائد 

و�ملمار�سات �لدينية يف جنوب و�رشق �ملتو�سط مقارنة بن�سبة 

56% ممن لي�سو� مبهاجرين. و�سجلت �لدر��سة ن�سبة مرتفعة 

�مل�ساركني  لدى  �الأخرى  �ملجموعة  �سعوب  جتاه  �لف�سول  من 

�أو  ذوى م�ستوى تعليم مرتفع وممن يقيمون يف �ملدن �لكربى 

�ملتو�سطة. وكان هناك �ختالف يف �جابات �ملجموعتني �خلا�سة 

�أكرث  بالنوع )�جلندر( و �لفئة �لوظيفية.  فقد كانت �لن�ساء 

بينما  �الأوروبيني،  �مل�ساركني  �لبحث �سمن  مبو��سيع  �هتماماً 

�الأكرث  �ملتو�سط هم  و�رشق  �لرجال من جمموعة جنوب  كان 

�هتماماً. فلي�س هناك �أي فرق مثالً بني �لفئات �لوظيفية حول 

�لق�سايا �الإقت�سادية. غري �أن �لطلبة و�ملوظفني �أبدو� �سئ من 

�الهتمام بالق�سايا �لثقافية وبنمط �حلياة  )79% و78% مقابل 

معدل 76%( وكان �لطلبة �أكرث �إهتماماً بالعقائد و�ملمار�سات 

�لدينية )62% مقابل معدل57%(. �الأقارب و�ال�سدقاء يف �أوروبا 

– ق�ساء �لعطل يف جنوب و�رشق �ملتو�سط

لهم  �أن  �لبحث  يف  م�ساركني  ع�رشة  كل  من  �أربعة  يذكر 

قوياً   �لر�بط  هذ�  وكان   .)%42( �أوروبا  يف  �أ�سدقاء  �أو  �أقارب 

وخا�سة يف تركيا )61%( و�ملغرب ولبنان )55%( حيث يفتقد 

�مل�ساركني هذ� �لر�بط ويف كل من م�رش و�سوريا حيث �لهجرة 

�ل�سوريني  �مل�ساركني  من   %73 �أنكر  �سئيلة،  كانت  �أوروبا  �إيل 

و88% من �مل�رشيني وجود �أي �أ�سدقاء �أو �أقارب لهم يف �أوروبا. 

وكان �لرجال، و�ملهاجرين، و�الأقل تعليماً،و�سكان �ملدن �لكربى، 

وكانت  �أوروبا.  �أقارب يف  �أو  �أ�سدقاء  �مل�ساركني  �أكرث  و�لطلبة 

�أقارب  بها  يعي�س  �لتي  �لبلد�ن  �أكرث  و�يطاليا  وفرن�سا  �أملانيا 

و�أ�سدقاء �مل�ساركني بالبحث من جنوب و�رشق �ملتو�سط. علي 

تركيا  من  �لبحث  يف  �مل�ساركني  من   %75 ذكر  �ملثال،  �سبيل 

 )%75( �أملانيا  يف  يقيمون  �أوروبا  يف  و�أ�سدقائهم  �أقاربهم  �أن 

وفرن�سا )22%( وهولند� )18%( و�أملانيا هي �أكرث �لبالد ورود�ً   يف 

�سوريا )36%( ثم فرن�سا )14%( و�يطاليا )13%(.  �أما يف �ملغرب، 

و�الأ�سدقاء  �الأقارب  �أختاره  بلد�ً  �أول  هي  فرن�سا  كانت  فقد 

�أ�سبانيا  ويليها   )%42( للبنانيني  بالن�سبة  وكذلك   )%43(

ذكر  )9%(.وقد  و�ل�سويد   )%31( و�أملانيا   )%28( و�يطاليا   )%36(

يف  يعي�سون  و�أ�سدقاءهم  �أقاربهم  �أن  �مل�رشيون  �مل�ساركون 

�يطاليا )27%( وفرن�سا )14%( و�أملانيا )7%(. وذكر �لبحث �أن ما 

يزيد عن ثلث �مل�ساركني �الأوروبيني ز�رو� بلد�ً �أو �أكرث من بلد�ن 

جنوب و �رشق �ملتو�سط )36%( بينما مل يفعل ذلك )63%( من 

�الأماكن  من  �ملتو�سط  و�رشق  جنوب  بلد�ن  وتعد  �مل�ساركني. 

وجاء  �الأوروبيني،  من  �لكثري  لدى  �لعطل  لق�ساء  �ملف�سلة 

�أحد بلد�ن  ز�ر ن�سفهم )%51(  �إذ  يف مقدمتهم �ل�سويديون 

 )%42( و�الجنليز   )%43( و�لفرن�سيون  �الأملان  ويليهم  �ملنطقة 

و�لهر�سك  �لبو�سنة  من  و�مل�ساركون   )%26( �الأ�سبان  وكان 

)23%( يف نهاية �لقائمة.)جدول11.1(

وهناك عدد كبري من �الأوروبيني �لذين ز�رو� منطقة �ملتو�سط 

قد ذهبو� �إىل تركيا حيث ق�سى خم�سة من كل ثمانية من 

�مل�ساركني يف �لبحث عطلهم ، من بينهم ن�سف �مل�ساركني 

من �أملانيا و�ل�سويد و�ليونان، ثم ثلث �مل�ساركني من �ملجر و%27 

من �لبو�سنة.  �أما �الأ�سبان، فقد وقع �ختيارهم على �ملغرب 

)48%(، و�لفرن�سيون على تون�س  )45%( و�الإجنليز على �أ�سبانيا 

و�يطاليا  وتون�س  م�رش  ترتيب  جاء  تركيا،  بعد  ثم    .)%40(

وبالن�سبة  �الأوروبيني.  من  �الأكرث مز�ر�ً  �لبلد�ن  و�ليونان �سمن 

عليها  ترددو�  �لتي  �لبلد�ن  �أكرث  كانت  �لفرن�سيني،  لل�سياح 

وكرو�تيا  و�ملغرب(،  و�جلز�ئر  )تون�س  �لعربي  �ملغرب  بلد�ن  هي 

فر�س  وتتز�يد  و�لهر�سك.  �لبو�سنة  للم�ساركني من  بالن�سبة 

زيارة جنوب و�رشق �لبحر �ملتو�سط مع تقدم �ل�سن وم�ستوى 

�أن 41% من �مل�ساركني  على �سبيل �ملثال –  �لتعليم، ونذكر – 

بزيارة  قامو�  قد  عاماً  �خلم�سني  �سن  تخطو�  ممن  �لبحث  يف 

�ملنطقة مقابل 30% ممن هم  بني 15 و29 عاماً و36% ممن هم  

بني 30 و49 عاماً )جدول 13.1(.

كما �زد�دت ن�سبة زيارة �ملنطقة لدى �مل�ساركني يف �لبحث من 

�لرجال، وممن هاجر �أقاربهم �إىل �أوروبا، و�ملقيمني يف �ملدن �لكربى، 

وذوى �ملهن �حلرة، و�ملوظفني، و�أ�سحاب �ملعا�سات. ونذكر علي 

�سبيل �ملثال �أن ن�سف )49%( ممن مل يولد و�لد�هم يف �لبلد 

�لذي يقيمون فيه حالياً قد ز�رو� �ملنطقة مقابل �لثلث )%35( 

ممن لي�س لديهم �سابقة بالهجرة. 

تفاعل �سعيف ولكن اأوجه �سبه متفق عليها

 

با�ستثناء �ل�سويد وفرن�سا، هناك قلة من �مل�ساركني يف �لبحث 

ممن كانو� على �ت�سال باأ�سخا�س من بلد�ن �ملجموعة �الأخرى 

خالل �ل�سنة �ملا�سية: فقد ذكر ثلث �الأوربيني وربع �مل�ساركني 

من جنوب و�رشق �ملتو�سط �أنهم تقابلو� �أو حتدثو� مع �أ�سخا�س 

 %64 وهى  لالأغلبية  يكن  مل  بينما  �الأخرى،  �ملجموعة  من 

من  �لبحث  �مل�ساركون يف  وكان   . �ت�سال  �أي  بالرتتيب  و%76 

�ل�سويد )52%( ومن فرن�سا )51%( �أكرث من تقابل �أو حتدثت مع 

�أ�سخا�س من جنوب و�رشق �ملتو�سط، وجاءت �ملجر يف �أ�سفل 

�لقائمة )12%(.  ومن بلد�ن جنوب و�رشق �ملتو�سط، جاء ترتيب 

لبنان هو �الأول )41%(، بينما هناك م�رشي )9%( �أو �سوري  )%8( 

على كل ع�رشة  قد تقابل �أو حتدث مع �أوربي خالل �ل�سنة. ) 

جدول 12.1 (

�أما عن �مل�ساركني يف �لبحث من جنوب و�رشق �ملتو�سط، فقد 

�أو  �الأول  �جليل  و�ملهاجرون من  و29 عاماً  �لذكور بني 15  كان 

�لثاين، و�حلا�سلون على تعليم متو�سط �أو عال )تعليم ثانوي 

و�ملوظفون  �ل�سو�حي  �أو  �لكربى  �ملدن  و�سكان    �أو جامعي( 

�أوربيني.  مع  حتدثو�  �أو  تقابلو�  �لذين  �مل�ساركني  �أكرث  و�لطلبة 

وكانت �ل�سورة م�سابهة لدى �الأوربيني، غري �أن �رشيحة  15-

�ملدن  و�سكان  جامعياً،  �أو  ثانوياً  تعليماً  ز�ولو�  ممن  عاماً   49

حتدثو�  �أو  تقابلو�  �لذين  هم  �حلرة  �الأعمال  و�أ�سحاب  �لكربى، 

�سهر�ً  �الأثنى ع�رش  �أثناء  �لثانية  �ملجموعة  �أ�سخا�س من  مع 

 )%38( �لعمل  �سياق  يف  �إما  �للقاء�ت  تلك  متت  و  �ملا�سية، 

من  �مل�ساركون  �ت�سل  بينما   ،)%23( �سياحية  رحلة  خالل  �أو 

جنوب و�رشق �ملتو�سط باأوربيني عرب �النرتنت )24%( �إما للعمل  

مت�ساوية   ن�سب  وهناك    .)%21( �سياحية  الأغر��س  �أو   )%22(

من  �أ�سخا�ساً  قابلت  �لتي  �ملجموعتني   من  �مل�ساركني  من 

من   %17( �لعامة  �الأماكن  �أو  �ل�سارع  يف  �الأخرى  �ملجموعة 
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23 48 29
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الهتمام بنمط احلياة واحلياة 

الثقافية يف البلدان الأخرى
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 الهتمام بالأو�ساع القت�سادية للدول

الأخرى
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 الأقارب والأ�سدقاء املقيمني يف اأحد

الدول الأوروبية

�الأوروبية؟ �لدول  �أحد  يف  مقيمني  �أ�سدقاء  �أو  �أقارب  لديك  هل  ال�ستطالع:   �سوؤال 

الأ�سا�ض: جميع من مت �إجر�ء مقابلة معهم، % بالدولة
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اأوجه الهتمام بدول اأخرى

�جلنوبية �ل�سفتني  حدود  على  �لتي  �لدول  يف  بالتفكري  و�الآن،  ال�ستطالع:   �سوؤال 

�هتمامك هو  ما  �الأوروبية،  �لدول  �ملتو�سط/  �الأبي�س  �لبحر  ل�سو�طئ   و�ل�رشقية 

 �ل�سخ�سي باالأخبار و�ملعلومات حول �ملو��سيع �لتالية؟ هل ميكنك �لقول باأنك الأ�سا�ض:

جميع من مت �إجر�ء مقابلة معهم، % مهتم جد� ومهتم نوعاً ما
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�حلياة �لثقافية

و�أ�سلوب �لعي�س

�لظروف �القت�سادية

�ملعتقد�ت �لدينية 

و�لتطبيقات

�الأوروبية جنوب و�رشق �ملتو�سط 
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 زيارة الدول جنوب و�رشق  البحر الأبي�ض

املتو�سط

التفاعل مع اأنا�ض من دول اأخرى

دول  جنوب و�رشق البحر الأبي�ض املتو�سط التي زارها امل�ساركون يف البحث

�جلنوبية �ل�سفتني  حدود  على  �لدول  من  �أي  بزيارة  قمت  هل  ال�ستطالع:   �سوؤال 

مقابلة �إجر�ء  مت  من  جميع  الأ�سا�ض:  �ملتو�سط؟  �الأبي�س  �لبحر  ل�سو�طئ   و�ل�رشقية 

معهم، % بالدولة
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 �سوؤال ال�ستطالع: يف خالل �لـ 12 �سهر �ملا�سية هل حتدثت �أو قابلت �سخ�سياً مع

و�ل�رشقية �جلنوبية  �ل�سفتني  حدود  على  �لدول  من  �أوروبا/  من  �أ�سخا�س(  )�أو   �سخ�س 

ل�سو�طئ �لبحر �الأبي�س �ملتو�سط؟ الأ�سا�ض: جميع من مت �إجر�ء مقابلة معهم، % بالدولة
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�أو بف�سل �جلو�ر  �ملتو�سط(  �الأوروبيني و18% من جنوب و�رشق 

)17% مقابل 14%(، وبالن�سبة لالأوروبيني نادرً� ما كان �النرتنت 

�الأوربيون  ذكر  وقد    .)%4( �الأخرى  باجلهة  لالت�سال  و�سيلة 

)19%( �أماكن �أخرى للتفاعل، بينما مل يذكر ذلك �سوى ع�رش 

�مل�ساركني من جنوب و�رشق �ملتو�سط )11%(.) جدول 14.1 (

�الأخرى  �ملجموعة  من  باأ�سخا�س  باالت�سال  قام  من  و�أكرث 

الأغر��س �لعمل هم �لرجال و�لذين ترت�وح �عمارهم بني 30 و49 

عاماً �حلا�سلني على �سهاد�ت عالية و�أ�سحاب �الأعمال �حلرة �أو 

�ملوظفني، بينما كان �سكان �ملدن من جنوب و�رشق �ملتو�سط 

�لعمل.   الأغر��س  �الأخرى  باملجموعة  �ت�ساالً  �لنا�س  �أكرث  هم 

�أما عن �الأوروبيني �لذين ولدو� هم �أو و�لد�هم يف بلد �آخر، فقد 

كانو� �أكرث عدد�ً فيما يخ�س مقابلة �أ�سخا�س من جنوب و�رشق 

�ملتو�سط الأغر��س �لعمل خالل �الأثنى ع�رش �سهر �ملا�سية.

وقد وجدنا �ختالفاً بني �ملجموعتني من حيث �لنمط �الجتماعي 

- �لدموغر�يف �خلا�س باالأفر�د �لذين قامو� مبقابلة �أ�سخا�س من 

�ملجموعة �الأخرى يف �أطار �ل�سياحة، �إذ كان �أكرث �مل�ساركني من 

جنوب و�رشق �ملتو�سط من ممن تلقو� تعليماً عالياً ومن �سكان 

�ملدن، بينما كان �الأوروبيون من �لطلبة وممن جتاوزو� �خلام�سة 

و�ل�ستون. و�أكرث �مل�ساركون يف �لبحث من �ملجموعتني �ت�ساالً 

باالآخرين عرب �النرتنت هم �ل�سباب بني 15 و29 عاماً، و�لطلبة، 

يقابلهم من تلقى �أعلى درجة من �لتعليم و�سكان �ملدن من 

جمموعة جنوب و�رشق �ملتو�سط وهناك فروق �أخرى �إذ �أن عدد 

�لن�ساء يفوق عدد �لرجال ممن �أت�سل باأوروبيني.

�أ�سار �ستة من كل ع�رشة �أوروبيني )62%( و )45%( من جنوب 

و�رشق �ملتو�سط �إىل �أن �أوجه �لت�سابه تفوق �أوجه �الختالف بني 

 )%71( ع�رشة  من  �سبعة  نحو  �أقر  فقد  كذلك،  �ملجموعتني. 

�أ�سخا�س  قابلو�  �أنهم   )%68( و�الأملان  و�ليونانيني  �الجنليز  من 

من جنوب و�رشق �ملتو�سط نف�س �ل�سيء وكان �مل�ساركون من 

�ملغرب من جنوب و�رشق �ملتو�سط هم �الأكرث تقارباً مع �الأوروبيني 

عالية  �سهاد�ت  على  �حلا�سلني  �مل�ساركون  كان  كما   .)%59(

و�لطلبة هم �أكرث من ف�سل �أوجه �لت�سابه يف �ملجموعتني.

قيم اأ�سا�سية م�سرتكة وخمتلفة

كان �سكان �ملدن �لكبرية و�لن�ساء �أكرث تقرباً من �الأوروبيني يف 

جمموعة جنوب و�رشق �ملتو�سط، وكان �لرجال و�سكان �ملناطق 

 
ً
�ختالفا. �الأكرث  �ملعا�سات  و�أ�سحاب  �ل�سغرى  و�ملدن  �لريفية 

و�أكد �الأوروبيون بني 50 و64 عاماً و�ملهاجرون من �جليل �لثاين 

�ملجموعة  مع  �لت�سابه  �أوجه  عن  �ملتو�سطة  �ملدن  و�سكان 

�الأول، ومن يعمل يف  �الأخرى، بينما قال �ملهاجرون من �جليل 

من  �أكرث  ي�سعرون  �أنهم   64 عمرهم  وجتاوز  »�أخرى«،  مهنة 

غريهم باأن �سكان جنوب و�رشق �ملتو�سط ي�سبهونهم. 

كان �أحد �أهد�ف �لبحث هو حتديد �لقيم �مل�سرتكة �أو �ملتناق�سة 

بني �الأوروبيني و�سكان جنوب و�رشق �ملتو�سط. ولت�سهيل حتديد 

قيمتني  �أهم  حتديد  �مل�ساركني  من  طلبنا  �الأ�سا�سية،  �لقيم 

ثانية(.  وقيمة  �أوىل  )قيمة  الأبنائهم  تنقل  باأن  جديرة  يرونها 

جاءت �لنتائج لتربز �لفروق �لو��سحة بني �لقيم �لرئي�سية لدى 

�أن  و�أو�سحت  �ملتو�سط،  و�رشق  �سكان جنوب  ولدى  �الأوروبيني 

�لدين هو �أهم قيمة ملجموعة جنوب و�رشق �ملتو�سط، بينما 

�أهم  هما  �لعائلي  و�لت�سامن  �الأخرى  �لثقافات  �حرت�م  كان 

�لقيم �لتي يجب نقلها �إىل �أبنائهم. وذكر �ستة من كل ع�رشة 

م�ساركني من جنوب و�رشق �ملتو�سط �أن �لعقائد �لدينية هي 

كانت  بينما   )%62( الأبنائهم  نقلها  يجب  قيمة  وثاين  �أول 

�لن�سبة 1:6 لدى �الأوربيني )14%( )جدول 15.1(.

�ل�سورة معكو�سة،  �الأخرى، فكانت  �لثقافات  �أما عن �حرت�م 

لهذه  �الأولوية  يعطون  �أوروبيني  ع�رشة  كل  من  �ستة  كان  �إذ 

وكانت  �الأخرى.  �ملجموعة  يف   )%17( مقابل   )%58( �لقيمة 

�سبيل  علي  فنذكر  �الأخرى،  �لقيم  يف  حدة  �أقل  �الختالفات 

�ملثال �أن 56% من �الأوروبيني ي�سعون �لت�سامن �لعائلي علي 

�لن�سبة  �لتي يجب نقلها الأبنائهم بينما كانت  ر�أ�س �لقيم 

41% لدى �سكان جنوب و�رشق �ملتو�سط. كان �ال�ستقالل من 

ذكر  بينما   )%19 مقابل   %24( لالأوروبيني  �لرئي�سية  �لقيم 

 %35( �لطاعة  قيمة  �ملتو�سط  و�رشق  جنوب  من  �مل�ساركون 

مقابل 24%( و��سرتكت �ملجموعتان يف قيمة �لف�سول )%17 

لالأوروبيني مقابل 19% للم�ساركني من جنوب و�رشق �ملتو�سط(.

وبالن�سبة  لهم  بالن�سبة  �الأهم  �لقيم  تقييم  عن  �أما 

يف  �سهولة  �مل�ساركني  كل  وجد  فقد  �الأخرى،  للمجموعة 

�لتقييم خمالفاً  وكان  �خلا�سة مبجموعتهم.   �لقيم  تقييم 

بالن�سبة لقيم �ملجموعة �الأخرى �إما ل�سوء �لتقدير �أو لنق�س 

كان  �لتقييم  �أن  ورغم  �مل�ساركني.  لدى  �ملتاحة  �ملعلومات 

متنا�سقاً د�خل �ملجموعة �لو�حدة يف كال �ملجموعتني، �إال �أن 

�إخفاق يف �لقيم �لرئي�سية �لتي يجب نقلها الأبنائهم د�خل 

�ملجموعة �لو�حدة. �إال �أن �أغلب �مل�ساركني �عتربو� ذلك �لقيم 

�أهم بالن�سبة لرتبية �أبنائهم هم منها الأبناء بقية �الأوروبيني. 

�أعرب �الأوروبيون عن �أهمية �حرت�م �لثقافات �الأخرى و�لت�سامن 

�لعائلي وهي من �لقيم �الأ�سا�سية لكل من له �أبناء. وجند �أن 

46% من �الأوروبيني فقط يحر�سون على تعليم �أبنائهم �حرت�م 

�أهمية  �أبنائه  علم   )%50( ن�سفهم  و�أن  �الأخرى  �ل�سعوب 

�ال�ستقالل  عن  �أما  و%50.    %58 مقابل  �لعائلي  �لت�سامن 

وثاين  �أول  �أنها  �الأوروبيني  �مل�ساركني  ربع  �أعرب  و�لطاعة، فقد 

�أبناء. وفعل ما يقارب  �لذين لهم  بالن�سبة لالأوروبيني  قيمة، 

من خم�س �مل�ساركني نف�س �ل�سيء بالن�سبة للعقائد �لدينية، 

وو�حد من �سبعة بالن�سبة للف�سول. )جدول 16.1(

و�رشق  جنوب  من  �مل�ساركون  منح  فقد  �لنهج،  نف�س  وعلى 

يف  و�لثاين  �الأول  �ملركز  �حتل  �لذي  للدين  �الأولوية  �ملتو�سط 

�الأبناء  تربية  يف  �الأهمية  حيث  من  �لرئي�سية  �لقيم  ترتيب 

)62% مقابل 55%(. وكانت هناك �أقلية �عتربت �أن من �ملهم 

�أن يعلم �آباء منطقتهم �أبناءهم �ال�ستقالل )20%( و�لف�سول 

ت�سابه  �لن�سب  وتلك   )%14( �الأخرى  �لثقافات  و�حرت�م   )%15(

و�لف�سول و17% الحرت�م  )19% لال�ستقالل  �الأخرى  �ملجموعة 

الر�سم البياين 1.11

الر�سم البياين 1.12

الر�سم البياين 1.13
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اأهم اقيم التي يجب نقلها لالأطفال اأثناء تربيتهمطرق التفاعل

�ملحادثة على �الإنرتنت
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من  �مل�ساركني  من  �أكرب  عدد  هناك  وكان  �الأخرى(  �لثقافات 

�لعائلي  �لت�سامن  �عتربو�  �لذين  �ملتو�سط  و�رشق  جنوب 

لعائالت  بالن�سبة  منها  �أبنائهم  تربية  �الأهم يف  �لقيم  من 

منطقتهم مقارنة )41% من �لقيم �خلا�سة بهم و32% من 

�لقيم  �أكرث  من  �لطاعة  قيمة  كانت  بينما  �الآخرين(  قيم 

 %40( لهم  بالن�سبة  منها  �الآخرين  لالإباء  بالن�سبة  �أهمية 

مقابل 35%(. ) جدول 17.1(

�لقيم  �أهمية  تقييم  يف  �مل�ساركون  �أخفق  عامة  ب�سفة 

�ملثال  �سبيل  علي  ونذكر  �الأخرى:   �ملجموعة  لدى  �لرئي�سية 

يف  بالغو�  قد  �ملتو�سط  و�رشق  جنوب  من  �مل�ساركني  �إن 

�الأوروبيني مثل �ال�ستقالل  �أهمية بع�س �لقيم �لفردية لدى 

و�لف�سول، و��ستنق�سو� من �أهمية �لت�سامن �لعائلي و�حرت�م 

�الأوروبيون يف  بالغ  ناحيتهم  من  و�لطاعة.  �الأخرى  �لثقافات 

�ملتو�سط   و�رشق  جنوب  بلد�ن  لدى  �الأخرى  �لثقافات  �حرت�م 

بينما ��ستنق�سو� تقدير من �أهمية كافة �لقيم �الأخرى.

و�رشق  جنوب  من  م�ساركني  ع�رشة  كل  من  �ستة  و�عترب 

لالأوروبيني  بالن�سبة  �لقيم  �أهم  هو  �ال�ستقالل  �أن  �ملتو�سط 

يف تربية �الأطفال �أهمية )57%( يليها �لف�سول )44%(، بينما 

ذكر و�حد من كل خم�سة �أوروبيني قيمة �ال�ستقالل  كاأولوية 

)19%( مقابل )13%( لقيمة �لف�سول.  و�هتم ربع �مل�ساركني 

�الأخرى  �لثقافات  �حرت�م  بقيمة  �ملتو�سط  و�رشق  جنوب  من 

بالطاعة  و)%14(  �الأوربيني  لدى  �لعائلي  بالت�سامن  و)%17( 

بينما ذكرها 58% و56% و24% من �الأوروبيني قيماً لها �الأولوية 

�الأوروبيون يف  �أخفق  ( كما   15.1 ) جدول  �أبنائهم.  تربية  يف 

تقييم قيم �لو�لدين يف جنوب و�رشق �ملتو�سط، ور�أى �لقليل 

منهم �أهمية �لقيم �ملذكورة يف تربية �أبناء هذه �ملنطقة ور�أى 

�أن �لت�سامن �لعائلي كان �أول )�أو ثاين(  – على �سبيل �ملثال – 
بينما  �ملتو�سط )%48(،  �لو�لدين يف جنوب و�رشق  قيمة لدى 

كان �لتقييم �لفعلي للم�ساركني من جنوب و�رشق �ملتو�سط 

بن�سبة 41%. وكان �مل�ساركون من جنوب و�رشق �ملتو�سط ذكرو� 

قيمة  تقدير  �الأوروبيون  �أ�ساء  )62%(. كما  قيمة  كاأول  �لدين 

 )%20 مقابل   %14( و�ال�ستقالل   )%19 مقابل   %7( �لف�سول 

و�لطاعة )28% مقابل 35%( يف تربية �الأطفال يف جنوب و�رشق 

�ملتو�سط كما بالغو� يف �عتقادهم �أن قيمة �حرت�م �لثقافات 

�أعرتف  وقد   )  17.1 جدول   (  .  )  %17 مقابل   %31  ( �الأخرى 

16% من �الأوروبيني بعدم قدرتهم علي تقييم قيم �ملجموعة 

�الأخرى بينما كانت �لن�سبة �ملقابلة 14% يف جمموعة جنوب 

و�رشق �ملتو�سط،  وكانت ن�سبة تقييم »ال �أعرف« مرتفعة يف 

�لبو�سنة و�لهر�سك )27%( وتركيا )%44(.

الختالفات بني البلدان

بالن�سبة للقيم �ل�سخ�سية، �عترب �الأ�سبان �أن �حرت�م �لثقافات 

�الأخرى من �أهم �لدرو�س �لتي يجب نقلها الأبنائهم )68% و%41 

كقيمة �أوىل و27% كقيمة ثانية( وقال عدد كبري من �ملجريني 

حيث  �الأطفال،  تربية  يف  �الأهم  هو  �لعائلي  �لت�سامن  �أن 

وو�سعها   )%84( �لقيمة  منهم  ع�رشة  كل  من  ثمانية  ذكر 

�ملقابل،  �الأول )61%(.  ويف  �ملقام  �ستة من ع�رشة منهم يف 

كانت �لن�سبة )30%( لدى �مل�ساركني من �ل�سويد و)29%( لدى 

�مل�ساركني من م�رش وذكر ربع �مل�ساركني )26%( فقط �لطاعة 

�سمن �لقيم �لرئي�سية.

تنمية  رغبة  �ل�سويد  من  �مل�ساركون  ذكر  �أخرى،  جهة  من 

�لف�سول )48%( لدى �الأطفال وهذه �لن�سبة مل تتعد 7% من 

�مل�ساركني من تركيا و�ليونان. و�الختالف بني �لبلد�ن �أقل فيما 

يخ�س �ال�ستقالل وتر�وح بني )30%( من �مل�ساركني من �أملانيا 

و)29%( من �ل�سويد و)28%(من �جنلرت� و)10%( من م�رش.

وجاءت النتائج على النحو التايل:

�ملجموعتني  �سعوب  �أن  و�أ�سبانيا  �ملجر  �مل�ساركني من  ر�أى  كان 

تت�سارك يف نف�س �لقيم يف تربية �الأبناء. وعلى �سبيل �ملثال يعتقد 

�أو ثانى قيمة بالن�سبة  �أول  �أن �لت�سامن �لعائلي هو  �ملجريون 

لالأوروبيني )68%( و�سعوب جنوب و�رشق �ملتو�سط )66%( رغم �أنهم 

يعطونها )84%(، كما كان تقدير �ال�سبان �أن )61%( من �الأوروبيني 

و)64%( من جنوب و�رشق �ملتو�سط ينقلون قيمة �حرت�م �لثقافات 

�الأخر، رغم �أن �لقيمة حتظى عندهم بن�سبة  )%68(.

لقيم  بالن�سبة  متميز�ً  لبنان   من  �مل�ساركني  تقييم  وجاء 

�لقيم  تقدير  �الألبنانيون يف  بالغ  لالأوروبيني  فبالن�سبة  �الآباء 

كل  من  ثمانية  وذكر  و�لف�سول.  �ال�ستقالل  مثل  �لفردية 

ع�رشة منهم �أن �أول وثاين قيمة هي �ال�ستقالل )77% �جمايل 

�إجمايل   %66( �لف�سول  ثلثاهم  وذكر  �أوىل(  كقيمة  و)%53( 

و)23%( كقيمة �أوىل( وكان  �للبنانيني �أقل من يعتقد �أن �الآباء 

و�لت�سامن  و�لدين   )%5( للطاعة  �أهمية  يعطون  �الأوروبيني 

تقييم  كان  �ملجريني،  غر�ر  وعلى   .)%8 )كالهما  �لعائلي 

�لقيم  من  �حلالتني(  )66% يف  �لدينية  �لعقائد  �أن  �للبنانيني 

�ملهمة لدى �سعوب جنوب و�رشق �ملتو�سط، وكان ر�أيهم مثل 

�أن �لعائالت يف  ر�أى �مل�ساركني من �ملجر )9%( و�ل�سويد )%7( 

جنوب و�رشق �ملتو�سط ت�سجع تعليم �لف�سول الأبنائها )%9(.

وكان ر�أى �لفرن�سيني )36%( و�الجنليز )37%( �أن �لرتبية �لدينية 

وكان  �ملتو�سط.  و�رشق  جنوب  �سعوب  لدى  �لقيم  �أهم  من 

�الآباء  لدى  للطاعة  بالن�سبة  فيه  مبالغ  �ل�سويديني  تقييم 

�الأوروبيني )36%( وكانو� على ر�أ�س �الأوروبيني �لذين يعتقدون �أن 

هذه �لقيمة مهمة بالن�سبة لالآباء يف جنوب و�رشق �ملتو�سط 

)42% مقابل معدل )%28(.

اعتبارات اجتماعية دميوغرافية:

�أنف�سهم، كان �حرت�م  بامل�ساركني  �إيل �لقيم �خلا�سة  بالنظر 

�إىل  تنقل  �أن  يجب  �لتي  �لقيم  �أهم  من  �الأخرى  �لثقافات 

الر�سم البياين 1.15الر�سم البياين 1.14
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�جليل  من  و�ملهاجرين  �أكرث،  �أو  �خلم�سني  بلغو�  �لذين  �الأبناء 

�الأول و�لثاين، وخريجي �لثانوية و�جلامعة، و�ملوظفني، و�أ�سحاب 

يجب  ثانية  �أو  �أوىل  كقيمة  �لعائلي  للت�سامن  �ملعا�سات. 

نقلها لالأبناء وهذ� ما ذكره �لبالغني �سن 65 عاماً ومن تلقى 

تعليماً ثانوياً. 

وقد ذكر �مل�ساركون بني 15 و29 عاماً �أن �لدين قيمة �أ�سا�سية 

لالأبناء مثلهم مثل من تلقو� تعليماً متو��سعاً وربات �لبيوت، 

بينما ذكر �سكان �ملدن �لكربى و�سكان �الأرياف �لدين كقيمة 

�أ�سا�سية لالأبناء.

ر�سمياً،  تعليماً  يتلقو�  مل  من  لدى  مهمة  �لطاعة  وكانت 

ولدى �لعاطلني، ولدى �سكان �الأرياف. وذكرت فئات م�سابهة 

من  كل  �أهميتهما  على  �أكد  كما  و�ال�ستقالل.  �لف�سول 

على  �لف�سول  وكان   . عالياً  تعليماً  تلقو�  و�لذين  �لطلبة 

�لثانوي  تعليمهم  �أمتو�  للذين  بالن�سبة  مهما  �لعك�س 

و�جلامعي وكذلك �لذين مل يتلقو� �أي تعليم ، �أما �ال�ستقالل 

فذكره �لرجال و�ملهاجرون من �جليل �الأول و�لثاين و�سكان �ملدن 

و�ملوظفون.

بلد�ن جنوب  يف  �نت�سار�ً  �أكرث  �ملطلقة  �حلقيقة  فكرة  كانت 

باملنطقة  م�ساركني  ع�رشة  من  �ستة  ذكر  �ملتو�سط:  و�رشق 

�حلقيقة  �أن   )%34( �لثلث  قال  بينما  �حلقيقة،  بهذه  �إميانهم 

ن�سبية  �حلقيقة  �أن  �الأوروبيني  �أغلبية  وبرى  للظروف.  تابعة 

و�أجمع  مطلقة.  حقيقة  يرونها  �الأوروبيني  من  و%18   )%78(

وال  مطلقة  �حلقيقة  �أن  علي   )%88( �ملغرب  يف  �مل�ساركون 

يوؤمن بها غري و�حد من ع�رشة ويليهم �مل�رشيون )71%( و�ستة 

على ع�رشة من لبنان)62%( و�سوريا )61%(.  وكان �مل�ساركون 

مطلقة  )64%(بحقيقة  يوؤمن  ال  �إذ  �سكاً  �الأكرث  تركيا  من 

مقابل )27%( منهم  يوؤمنون بها )جدول 18.1(.

�أقلية،  �ملطلقة  باحلقيقة  فيوؤمن  �الأوروبية  �ملجموعة  �أما يف 

)�لبو�سنة و�لهر�سك 28% و�جنلرت� 25%( رغم �أن ن�سبة �الإميان 

�لتام �أو �جلزئي لدى �مل�ساركني من �ل�سويد كانت  عالية )%84( 

وكانت ن�سبة غري �ملوؤمنني 13%. وكان �أكرث �ملوؤمنني بحقيقة 

ربات  ومن  عاماً،   29-15 بني  �أعمارهم  ترت�وح  ممن  مطلقة 

�لبيوت، و�سكان �ملدن �لكربى، وذوي �لتعليم �ملتدين �مل�ستوى 

. )جدول 18.1(.

الفوائد املنتظرة من الحتاد من اأجل املتو�سط

حاول �لبحث �لتاأكد من مدى دعم مو�طني �الحتاد من �أجل 

�لعنا�رش  من  عدد  �قرت�ح  طريق  عن  �مل�رشوع  لهذ�  �ملتو�سط 

�لتي ميكن �أن توؤثر على بالدهم. �ساألنا مو�طني جنوب و�رشق 

قد   – تاأكيد  )بكل  �لعنا�رش �ستوؤثر:  �إذ� كانت هذه  �ملتو�سط 

يذكرو�  �أن  �الأوروبيني  �ملو�طنني  و�ساألنا  يحدث(  لن   – يحدث 

ثالث عنا�رش ممكنة للتحقيق.  ومع تعدد �القرت�حات �لنظرية 

�أن  �أغلبية ن�سبية )34%- 48%( تعتقد  �الإيجابية، كان هناك 

نحو  وهناك  �أكيدة  ب�سورة  ذلك قد حتدث  �ملرتتبة علي  �الآثار 

�لثلث )22%- 38%( �لذين يعتقدون �أن هناك �حتمال حدوث 

ذلك و�أقلية )8%- 25%( ترى �أن هذه �ملكا�سب لن تتحقق باملرة.  

و�أجمع �مل�ساركون يف �لبحث �أن �الحتاد �سي�سجع �الإبد�ع وروح 

�ملبادرة. ويعتقد ذلك )48%( بينما يري )37%( منهم �أن �لتنمية 

)8%(.)جدول  ع�رشة  على  و�حد  بتاتاً  ذلك  يعتقد  وال  ممكنة، 

.)19.1

وقد �أعرب ما يزيد عن )45%( من �سكان جنوب و�رشق �ملتو�سط 

وقدر  �سابة،  وديناميكية  �لبيئية،  �مل�ساكل  جتاه  قلقهم  عن 

متى   )%46 )كالهما  �لثقايف  �لتنوع  جتاه  �الحرت�م  من  �أكرب 

قد  هذ�  �أن  �مل�ساركني  ثلث  نحو  ويرى  قائماً.   �الحتاد  �أ�سبح 

يحدث بالفعل بينما ر�أى نحو )10%( منهم �أن ذلك لن يحدث. 

�ملتو�سط  و�رشق  جنوب  من  �لبحث  يف  �مل�ساركني  ربع   ويرى 

�أن �مل�ساو�ة بني �جلن�سني و�لت�سامن �الجتماعي ودعم �حلريات 

�الحتاد  �ستكون م�سمونة يف ظل  �لقانون  و�سلطة  �لفردية 

�مل�ساركني  من  و%38(  و%37   %35( نحو  هناك  وكان  �جلديد 

يوؤمنون  فال   )%16( �مل�ساركني  بقية  �أما  حمتملة  يرونها 

على  الحتاد  يحافظ  اأن  امل�شاركون  يتوقع  مل  كما  بذلك. 

هذه  حول  �جلدل حمتدماً  وكان  و�الأخالقية.   �لروحية  �لقيم 

�لنقطة حيث يتوقع حدوثها ب�سدة 34% من �مل�ساركني وكان 

ويرى  بذلك.  يوؤمنون  ال  منهم  و)%25(  ممكناً  يتوقعونه   %35

�مل�ساركون من لبنان �أن �الحتاد �سيوؤدى بالتاأكيد �إيل ديناميكية 

�لقلق حول  وتز�يد  �لثقايف )%59(  �لتنوع  وزيادة  �سابة )%65( 

�لبيئية )58%( وت�سجيع �الإبد�ع وروح �ملبادرة )56%( وم�ساو�ة 

بني �جلن�سني )52%( وكان �مل�ساركون من �ملغرب �أكرث �عتقاد�ً �أن 

�الحتاد �سيوؤدى �إىل مزيد من �لتعلق بالقيم �لروحية و�الأخالقية 

و�لت�سامن   )%48( �لقانون  و�سلطة  �لفردية  و�حلريات   )%50(

�الجتماعي )%50(.

�الحتاد من  �آثار  �الأ�سئلة عن  نف�س  �الأوروبيون على  �أجاب  وقد 

�أن  �أي�ساً  عليهم  وكان  جمتمعاتهم  على  �ملتو�سط  �جل 

بلد�نهم.  على  ينتظروه  �لتي  �الآثار  �أهم  من  ثالث  يختارو� 

�أن  �الحتاد  من  ينتظرونها  �الأوروبيني  �أن  لتدل  �لنتائج  وجاءت 

ثلث  وقال   )%46( �لثقايف  �لتنوع  �حرت�م  زيادة  يف  ي�ساهم  

�مل�ساركني �أنهم ينتظرون من �الحتاد دعم �الإبد�ع وروح �ملبادرة 

�الهتمام  من  و�ملزيد   )%32 )كالهما  �الجتماعي  و�لت�سامن 

 )%18( و�الأخالقية  �لروحية  و�لقيم   )%30( �لبيئية  بامل�ساكل 

وديناميكية �ل�سباب )16%( وقال م�سارك و�حد على ع�رشة �نه 

غري قادر على تقييم �آثار �الحتاد بينما �متنع )2%( عن �الإجابة. 

الر�سم البياين 1.17الر�سم البياين 1.16
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)جدول 19.1(.

�أجل  �الحتاد من  ر�أي قاطع حول دعم  له  �أوروبي  بلد  يوجد  ال 

و�لفرن�سيون  �ليونانيون  ر�أ�سهم  وعلي  رف�سه.  �أو  �ملتو�سط 

و�الجنليز )�لذين ف�سلو� �الإجابة باالإيجاب( و�لبو�سنة و�لهر�سك 

يف نهاية �لقائمة ويرى �أربعة من كل ع�رشة يونانيني �أن �الحتاد 

�سيدعم �الإبد�ع وروح �ملبادرة )41%( و�الهتمام بالبيئة )%42( 

�أن �لتنوع �لثقايف  وكان ر�أى �مل�ساركني يف �لبحث من �جنلرت� 

�سيعود بالنفع على �الحتاد )63%( وذكرو� �أي�ساً �حلرية �لفردية 

و�سلطة �لقانون )36%(.  كما يرى �لفرن�سيون �أن �مل�ساو�ة بني 

�الأ�سبان(  مع   %36( لالحتاد  �يجابية  نتيجة  �ستكون  �جلن�سني 

من  �مل�ساركون  وكان   .)%22( �ل�سابة  �لديناميكية  ويليها 

�لبو�سنة و�لهر�سك �أكرث �الأوروبيني ت�ساوؤماً و�أن �الحتاد �سيعود 

و�لتنوع   )%12( و�لديناميكية   )%19( �لبيئة  على  بالنفع 

�إىل  �لدميوغر�يف  �الجتماعي  �لتحليل  ي�سري   .)%20( �لثقايف 

قلة �لتنوع بني ردود �ملجموعات �الجتماعية �لدميوغر�يف، وكان 

ذوى  �ملتو�سط  و�رشق  جنوب  من  �مل�ساركني  بني  �تفاق  هناك 

و�لطلبة،  �لكربى و�سو�حيها،  �ملدن  �لثانوي، و�سكان  �لتعليم 

�أن �الن�سمام �إىل �الحتاد �سي�سجع �الإبد�ع وروح �ملبادرة و�حرت�م 

�لتنوع �لثقايف و�الهتمام بالبيئة وم�ساو�ة �جلن�سني.

و�رشق  جنوب  من  �لقادمني  على  �لهجرة  وقع  يخ�س  وفيما 

�ملتو�سط )هم و�آباوؤهم( �إىل �لبلد �لذي يعي�سون فيه. كانت 

�الأول  �جليل  �ملهاجرين من  �ختالفات كبرية خا�سة بني  هناك 

�لذين يوؤمنون باالحتاد الآثاره �اليجابية �إذ يري )64%( �أن �الحتاد 

بن�سبة  مقارنة  بلدهم،  يف  �الجتماعي  �لت�سامن  �سيدعم 

)39%( ممن ولدو� يف بلد �الإقامة.

�الجتماعية  �ملجموعات  د�خل  طفيفة  فروق  وهناك 

�لدميوغر�فية �الأوروبية �إذ �أعرب من هم يف �سن 30-49 عاماً 

�الحتاد  �أن  �عتقادهم  عن  �مل�ستقلون  و�لعمال  و�ملهاجرون 

�سي�سجع روح �ملبادرة و�لتجديد.

الت�سورات  حت�سني  يف  الإعالم  لو�سائل  �سعيفة  م�ساركة 

املتبادلة 

�ملجموعة  �سورة  ح�سن  قد  �العالم  �أن  �مل�ساركون  يرى  ال 

�الأخرى من �لبلد�ن. وكانت نظرة �الأوروبيني �أكرث نقد�ً، �إذ يرى 

�سعوب  عن  �يجابية  �سورة  ينقل  ال  �الإعالم  �أن  منهم   %79

جنوب و�رشق �ملتو�سط، مع تباين بني )71%( يف �ملجر و)%86( 

يف �ل�سوي، بينما كانت �لن�سبة ترت�وح بني )12% - 23%( ممن 

و�رشق  جنوب  �سعوب  �سورة  حت�سني  يف  دور�ً  لالإعالم  �أن  يرو� 

�ملتو�سط. )جدول 20.1(.

ويرى �مل�ساركون من جنوب و�رشق �ملتو�سط �أن �الإعالم ي�سجع 

�لتقييم من  �الأوروبيني )31، وجاء نف�س  على ويح�سن �سورة 

ربع �ل�سوريني و�أربعة من كل ع�رشة م�ساركني من لبنان بينما 

رُِف�َس هذ� �لتاأثري من ِقبَل )74%( يف �سوريا و)59%( يف لبنان.  

ويذكر �مل�ساركون من جنوب و�رشق �ملتو�سط ممن ح�سلو� علي 

�أو  قروؤو�  �أنهم  و�لطلبة،  �لكربى،  �ملدن  و�سكان  عال،  تعليم 

�ساهدو� �أو �سمعو�  �أنباء �إيجابية عن �الأوروبيني.  

وكان �لتلفزيون �أكرث و�سيلة ذكرها �مل�ساركون يف �لبحث )%58 

�ملتو�سط(  و�رشق  بلد�ن جنوب  �الأوروبية و55% يف  �لبلد�ن  يف 

رغم �ختالف وجهات �لنظر جتاه و�سائل �الإعالم �الأخرى.  فقد 

�لبلد�ن  يف  �سعبية  �أكرث  �ملطبوعة  �الإعالم  و�سائل  كانت 

�ملتو�سط  و�رشق  جنوب  بلد�ن  يف  و�الأفالم   )%27( �الأوروبية 

�لثالثة يف كال  �ملرتبة  �لت�سجيلية يف  �الأفالم  وجاءت   )%20(

ال يوجد حقيقة مطلقة �أو �إنها تعتمد على �لظروف 

�حلقيقة �ملطلقة  رفض 

783748

946

46

47

42

39

37

34 35 25

38 16 9

37 16 8

35 16 7

33 13 7

34 11

34 11

9

6

�البتكار و�لريادة يف 

�الأعمال

�لديناميكة 

�ل�سبابية

�حرت�م �لثقافات 

�الأخرى

�الهتمام بالبيئة

�مل�ساأو�ة بني 

�جلن�سني

�لتكافل 

�الجتماعي

�حلرية �لفردة 

و�سيادة �لقانون

الرتباط بالقيم 

�لروحية و�الأخالقية

ما هي الفوائد التي تعود على املجتمع 

من الإحتاد من اأجل املتو�سط

 �سوؤال ال�ستطالع: يقررت دولتك مع بع�س دول �جلو�ر وغالبية �لدول �الأوروبية تاأ�سي�س

 تبادل �سيا�سي و�قت�سادي وثقايف �أكرث تقارباً من خالل م�رشوع »�الحتاد من �أجل �ملتو�سط«،

 هل ميكن �أن تقول باأن جمتمعك �سي�ستفيد من هذ� �مل�رشوع؟ �لتاأكيد، رمبا نعم �أو ال؟

الأ�سا�ض: : جميع من مت �إجر�ء مقابلة معهم، % �ملجموع
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ال يوجد حقيقة مطلقة �أو �إنها تعتمد على �لظروف 

�حلقيقة �ملطلقة  رفض 

9

28315

28

71 25 4

63

3

2

3

3

�لبو�سنة 

و�لهر�سك

�ل�سويد

�ملجر

�ملغرب

�ململكة �ملتحدة

�ليونان

�أ�سبانيا

�أملانيا

تركيا

�سوريا

فرن�سا

لبنان

م�رش

الراأي يف وجود حقيقة مطلقة

 �سوؤال ال�ستطالع: يعتقد بع�س �لنا�س �أنه يوجد مبادئ توجيهية مطلقة حول ما هو

 جيد اأو �شيء وماهية احلقيقة. ويقول اآخرون باأنه ل توجد حقيقة مطلقة واإمنا ن�شبية

 �الأ�سياء و�أنها تعتمد على �لظروف فيما نعتربه جيد �أو �سيء. ما هو �لر�أي �الأقرب لك؟

الأ�سا�ض: : جميع من مت �إجر�ء مقابلة معهم، % �ملجموع
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15

17

17

17

62

88

25

13

61

27 64 9

33 6

84

70 6

10 2

37 1

78 5

81

80

82
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28 67 5

24 74 2

12 86 2

38 62

40 59 1

23 71 6

13 82 5

16 80 4

13 86 1

23 65 12

19 77 4

14 84 2

27 71 2

�لبو�سنة 

و�لهر�سك

�ل�سويد

�ملجر

�ملغرب

�ململكة �ملتحدة

�ليونان

�أ�سبانيا

�أملانيا

تركيا

�سوريا

فرن�سا

لبنان

م�رش

 التغري الإيجابي يف النظرة اإىل

البلدان الأخرى بف�سل الإعالم

�أي جمريات �أو م�ساهدة )موؤخر�ً(  �أو قر�ءة   �سوؤال ال�ستطالع: هل ت�سرتجع �ال�ستماع 

 يف �الإعالم قامت بتغيري �أو تعزيز ر�أيك يف �أوروبا  / �لدول على حدود �ل�سفتني �جلنوبية

 و�ل�رشقية ل�سو�طئ �لبحر �الأبي�س �ملتو�سط يف م�سار �إيجابي؟ الأ�سا�ض: : جميع من مت

�إجر�ء مقابلة معهم، % بالدولة

موؤ�س�سة �آنا ليند / ��ستفتاء جالوب للر�أي �لعام 201 ©

نعم  ال  ال �أعلم �أو رف�س 

الر�سم البياين 1.20

�الأوروبية جنوب و�رشق �ملتو�سط 

امل�سادر التي تعطي انطباعاً اإيجابيا 

عن البلدان الأخرى

 �سوؤال ال�ستطالع: ما هو �مل�سدر �أو �مل�سادر �لتي حملت هذ� �النطباع �الإيجابي عن

 �لنا�س يف �أوروبا// �لدول على حدود �ل�سفتني �جلنوبية و�ل�رشقية ل�سو�طئ �لبحر �الأبي�س

�ملتو�سط ؟ الأ�سا�ض: : �أولئك �لذين تغريت نظرتهم لتكون �أكرث �إيجابية، % �ملجموع
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�الأخبار/�ملعلومات يف �لتلفزيون

�الأخبار/�ملعلومات يف �الإعالم 

�ملقروء

�الأفالم �لوثائقية

�الأفالم

م�سادر �نرتنت �أخرى

�لكتب

�لرب�مج �الإذ�عية

�ملدونات

�أخرى

58

55

27

12

20

13

9

20

11

11

11

4

6

2

1

2

13

6
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و�أ�ستاذ  �أوروبا  جالوب  موؤ�س�سة  ومدير  رئي�س  مان�سن:  روبرت 

بكلية �أوروبا بمدينة بروج.

�أوروبيني  و�حد من كل ع�رشة  وذكر  )20% و%13(،  �ملجموعتني 

�لكتب )11%( و�النرتنت )11%( و�الأفالم )9%( و�لرب�مج �الإذ�عية 

)6%( و�ملدونات )1%( وم�سادر »�أخرى« )%13(.

�ملتو�سط  بلد�ن جنوب و�رشق  �أكرث �سعبية يف  �النرتنت  وكان 

)11%( و�ملدونات )2%( مع تقل�س دور �لكتاب )4%( و�الإذ�عة )%2( 

�جتماعي  �ختالف  وهناك   .)21.1 )6%(.)جدول  �أخرى  وم�سادر 

�لبحث  جمموعتي  بني  �لتلفزيون  ��ستخد�م  بني  دميوغر�يف 

وخا�سة �لذين تركو� �ملدر�سة يف مرحلة مبكرة، و�سكان �لقرى 

و�ملناطق �لريفية، و�أ�سحاب �ملعا�سات، و�لعاطلني. وكانت ربات 

�لبيوت يف �ملجموعة �الأوروبية �أكرث من ذكر �لتلفزيون بالن�سبة 

الأ�سحاب �ملهن �الأخرى.
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حتليل اخلرباء 

واملمار�سات اجليدة
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�الجتاهات �لعامة يف �الفق

البحر املتو�سط بني اخليال واحلقيقة

يتبني من �لبحث �مليد�ين �لذي �أجري من خالل ��ستطالع ر�أي موؤ�س�سة �أنا ليند/جالوب �أن �لبحر 

�ملتو�سط حقيقة ملمو�سة ومعقدة. ومي�سي حممد توزي لي�ستك�سف �أبعاد �لثقافة و�ملجال 

وجري�نهم.  �سكانه  يحملها  �لتي  و�لقيم  �ملتو�سط  �سعوب �سفتي  بني  للتفاعالت  �ملتعددة 

ثم يركز على �أهمية �ملنظور �لتاريخي و�الجتماعي ويفند �لثنائية �لتقليدية بني “�ل�سمال” 

و”�جلنوب”.

حممد توزي

يعد بناء حقل للمقارنة �الأورومتو�سطية من باب �ملجازفة، �إذ 

عندما ن�سع �ملتو�سط و�أوروبا يف �سلة و�حدة نعتقد �أن �الألفة 

مع كل منهما �ستغنينا عن عمل تفكيكي البد منه الجناح 

هذ� �لبحث.

 وال ي�سعنا �سوى �لتاأكيد على درجة �ملخاطرة لهذ� �مل�رشوع، 

متى قررنا �أن نفكر يف �الأورومتو�سطي كمجال و�أن نتخذ منه 

�إن  �الجتماعية.  �لعلوم  مو��سيع  من  بذ�ته  قائماً  مو�سوعاً 

�ختيار عينة ب�رشية تتكون من 13126 �سخ�ساً لتمثل �سعوب 

عمالً  منه  �أكرث  �إميانياً  عمالً  يعترب  �الأورومتو�سطي  منطقة 

يعتمد على  �لتع�سفي،   رغم طابعه  �الختيار،  وهذ�  علمياً. 

نية منطقية لها حدود وو�سائل ت�سمح لها بالتفكري خالل 

علمية  تاريخانية  على  �ملنهج  هذ�  ويعتمد  فكرها.  �إعمال 

تعريف  وعلى  بديهية  �الأكرث  �ملو��سيع  تفكيك  على  قائمة 

مدعوم باحلجج ملقاربته. يبقي �أن حتفظاتنا كبرية و�لبحث عن 

خفاياها الإبطالها يعد عمالً طويل �لنف�س.

بحثاً  �ملناق�سات  من  بالكثري  م�سبوقاً  �لر�أي  ��ستطالع  كان 

ولكنها  �الأ�سئلة،  و�سياغة  �لبنود  �ختيار  مل�سكلة  حلول  عن 

ومقايي�س  و�لت�سنيف  �لبيانات  معاجلة  ق�سية  على  مرت 

تتطرق  مل  �أو  �لكر�م  مرور  �الأ�سا�س،  �لق�سية  وهي  �ملقارنة، 

لها باملرة. ولعله كان من �ل�سعب يف تلك �ملرحلة �ملبكرة �أن 

نختار بني ثالث �إمكانيات لت�سنيف �ملعلومات �لتي ح�سلنا 

علىها:  معاجلة �لبيانات �نطالقاً من عينة و�حدة �أو عينات 

�سعوب  �الأوروبية/جمموعة  )�ملجموعة  بني   عينة  �أو  وطنية 

جنوب و�رشق �ملتو�سط( وهذه ق�سية ال ميكن حلها بالرب�هني 

�ل�سو�سيولوجية وحدها.

هذ�  نطاق  �لدر��سة يف  وزو�يا  �لتنميط  ق�سية  �أن  �سك  وال 

�لعمل من �الأمور �حليوية ويف �لو�قع لي�س هناك �ختيار �أمثل، 

�إىل ت�سكيل �ملجموعتني �لتي ي�ستهدفهما 
ً
فاإذ� نظرنا مثال 

دول  وجمموعة  �الأوروبية  �لدول  جمموعة   – �لر�أي  ��ستطالع 

ت�سنيف  �الأوىل  ت�سنيف  �أن  جند   – �ملتو�سط  و�رشق  جنوب 

حددت  قد  و�لثانية  �الأوروبي  �الحتاد  دول  يجمع  موؤ�س�سي 

باال�ستنتاج، وهذ� �الختيار يعطينا فئة غري متجان�سة، بينما 

ثقافياً  جتان�ساً  يفرت�س  خمجالً  حتيز�ً  طياته  يف  يحمل  هو 

وجغر�فياً ال جنروؤ على �مل�سارحة به. وعلى �لنقي�س من ذلك، 

�إىل  نلجاأ  عندما  ب�سهولة  خ�سو�سيته  على  �لتاأكيد  ميكن 

�أوجه  وتطم�س  �سنف  كل  د�خل  �لفارق  من  تقلل  معدالت 

�ل�سبه �لقليلة �أو �ملتو�ترة بني لبنان و�ل�سويد، �ليونان وتركيا، 

�ملجر وم�رش وفرن�سا مثال.

 

اأوجه  عن  ناجتة  ومنطية  مفرو�شة  منطية  بني  الختيار  بدل 

�خرتنا  �لتجريبية،  �لبيانات  يف  �ملوجود  و�النتظام  �لتقارب 

مو�جهتهما معاً ، مما يتتطلب عمالً ِحرفياً يجمع بني �حلد�س 

�جتماع  علم  قبول  �إىل  دفعناً  �الختيار  وهذ�  و�لتاريخانية. 

وفقا  وانحاللها  الأمناط  ت�شكل  تهزه فكرة  الذي ل  التعقيد 

لتجان�سها.

وقبل �أن �أعود �إىل حتليل �أجز�ء ��ستطالع �لر�أي �لتي �أنا م�سئول 

�لبحر �ملتو�سط لدى  �لتي تخ�س معنى  عنها، وخا�سة تلك 

بني  �لتفاعل  وحقيقة  �ملتو�سط  و�رشق  وجنوب  �أوروبا  �سعوب 

وعن  �أنف�سهم  عن  يرونها  �لتي  و�ل�سور  و�لقيم  �ل�سعوب 

�الأبعاد  �أح�رش  �أن  �ساأحاأول  و�لبعيدين،  �لقريبني  جري�نهم 

�أ�سري  و�أن  �ملتو�سطي  ملفهوم  �ملتعددة  و�جلغر�فية  �لثقافية 

�للحظة.  لرهانات  تبعاً  تعزل  �أو  تدمج  �لتي  �لرتتيبات  �إىل 

نلم مب�ساألتي  �أن  �لتفكيك لل�سنف ن�ستطيع  وبف�سل هذ� 

�عتبار  ميكن  �الأطار،  هذ�  ويف  �أف�سل.  �إملاماً  و�حلدود  �الآخر 

�أكرث �لعلوم قرباً من هذ�  �النرثوبولوجيا �لثقافية- �لتي هي 

يف  تورطاً  �أكرثها  كانت  و�إن  و�لفروق  �لهويات  حول  �لنقا�س 

مبثال  متدنا   و�شوف  مرجعياً،  منوذجاً  املتو�شطية-  الرهانات 

�أو  �الأوروبية  �ملقوالت  بناء  و�إعادة  تفكيك  م�ساريع  عن  جيد 

�ملتو�سطية على �ل�سو�ء.

 

منا�سب تطرح ق�سية حتديد  �إن �أزمة  �ملتو�سط كـ “مكان”  

املقولت امل�شتعملة للمقارنة يف املنطقة. نالحظ اأن املوؤلفني 

متتاز  ال  ومقرتحات  �ملتو�سط  مفهوم  رف�س  بني  يجمعون 

يد�فع على �لتو�يل  بالو�سوح ، ولي�س من �لنادر �أن جند باحثاً 

عن ثالثة منظور�ت للمقارنة ترف�س كلها فكرة “�ملتو�سط”. 

�ل�رشق  )�سو�ء  �لبديلة  �ملقارنة  وحد�ت  تعاين  عامة  وب�سفة 

�الأو�سط �أو �أوروبا �أو �الأمم �أو �الأمم �لعرقية( من نف�س �الأمر��س 

كان  ومهما  �ملتو�سط.  �لبحر  ملفهوم  تن�سب  ما  عادةً  �لتي 

�أو  �مليتافيزيقا  للوقوع  يف  فاإننا عر�سة  �مل�ستخدم،  �ملقيا�س 

ركزنا،  ذلك  �إىل  ��سافة  �ملاهوية.  �لعرقية  �ملركزية  �أو  �لذرية 

على  املقارنة،  وحدة  تتطلبها  التي  ال�رصوط  مناق�شة  عند 

�ال�ستمر�رية و�لتوحد �لثقايف. �إن مقولة �ملتو�سط مرفو�سة الأن 

هذه �ملنطقة ال جتمع كل �خل�سو�سيات �لتى يفرت�س وجودها 

�أن  �لعك�س  �أدعي على  و�أنا  �الأ�سغر.  �ملتجان�سة  �لوحد�ت  يف 

�لرتكيز على �لد�ئرة �ملتو�سطية قد يوؤدي �إىل مقارنات مثمرة 

للغاية ب�سبب �لتد�خل �ملعقد بني �أوجه �ل�سبه و�لفروق. ومن 

هذ� �ملنظور �آثرنا �أن نحلل بيانات ��ستطالع �لر�أي مع �البتعاد 

باأ�سلوب مفتعل على �لفارق بني  وبع�س �الأعمال �لتي تركز 

�إنتاج  �إىل  توؤدي  قد  و�لتي  �ملتو�سط  و�لبحر  �ل�سمالية  �أوروبا 

��ست�رش�ق جديد.

ادراك ذو مغزى للمتو�سط:

�إن �أول ��سهامات هذ� �لبحث هو دون �سك �نحيازه لبناء عينة 

ملعاجلة  عدة  �مكانيات  يتيح  وهذ�  �أورومتو�سطية.  �سكانية 

�ملتغري�ت  بادر�ج  �لنتائج،  تف�سري  يف  ي�سمح،  كما  �لبيانات 

و�رشق/غرب(  )�سمال/جنوب  �جليو-�سيا�سية  و  �ملكانية 

و�ملتغري�ت �الجتماعية-�القت�سادية �أو �لدميوغر�فية )متو�سط 

�ل�سو�ء.  على  �لخ.....(  �الإن�سانية  �لتنمية  وموؤ�رش  �لفرد  دخل 

هذه  من  كبرية  �لر�أي  ��ستطالع  م�سممي  خماأوف  كانت 

كفاعل”  “�ملتو�سط  عن  برود�يل  مبفهوم  �ملتعلقة  �لق�سية 

“يعنى  جميعا  “بحرنا  كان  �إذ�  ما  نعرف  �أن  �ملهم  من  وكان 

�سئياً ما  بالن�سبة للم�ساركني يف �لبحث.

�أربعة  لدي  معنى  يحمل  �ملتو�سط  �أن  �لنتائج  وك�سفت   

�ملبالني  غري  بني  �لفرق  يكن  ومل  م�ساركني،  من كل خم�سة 

الثبات  فعال  دور  �الأفكار  لتد�عي  وكان  �أهمية.  ذ�  و�ملعنيني 

�أن  تبني  وقد  �ل�سو�ء.  على  و�ملت�سائمة  �ملتفائلة  �لتكهنات 

وو�سائل  �الإ�سهار  ينقلها  �لتي  للمتو�سط  �الإيجابية  �ل�سورة 

الإعالم، مثل منط العي�ش والنظام الغذائي وال�شهرة بح�شن 

�ل�سيافة، تعمل وكاأنها خ�سو�سيات جديدة ميكن �إ�سقاطها 

على �مل�ستقبل كاأدو�ت �رشورية �إما الإيجاد ر�بط �أو لتطبيعه.

بف�سيلة  �ملتو�سط  فكرة  �مل�ساركني  من   %80 نحو  يربط 

�إيجابية، مثل �لف�سول و�لرغبة يف لقاء �الآخر و�لتعرف علىه 

�أعماق  يف  �رشعيته  يجد  �لذي  بالتجاأور  �لر��سخ  و�القتناع 

�لتاريخ، بينما يعتقد 80.5% من �مل�ساركني �أن �لبحر �ملتو�سط 

�لبحر  برز  �لوقت  ذ�ت  ويف   )  1.2 جدول  م�سرتك.)  تر�ث  هو 

�مل�ساركون  و�أظهر  للقلق،  كم�سدر  �أو  كمو�سوع  �ملتو�سط 

�الإيجابية  �ل�سورة  هذه  �أن  باعتقادهم   �لو�قعية  من  �سيئاً 

ميكن �أن تنقلب ر�أ�سا على عقب.

وكان ر�أي نحو 68% من �مل�ساركني �أن �ملتو�سط ميكن �أن يكون 

بني  و��سحة  غري  و�لرو�بط  �ملنطقة.  يف  لل�رش�ع  م�سدر�ً 

�أبحاث  �إىل  نحتاج  ونحن  ممكن،  توتر  وفكرة  �لبيئية  �لرهانات 

ق�سية  �أدرجنا  �إذ�  خا�سة  �لفر�سية،  هذه  لتعميق  كيفية 

�لتغري�ت �ملناخية وق�سايا �لرهانات �ملائية يف �لنقا�س.) جدول 

) 2.2

وب�رشف �لنظر عن �لنتائج �ملجمعة و�لتي تظهر �أن �ملتو�سط 

�ملالمح  بع�س  توجد  لالمباالة  يرتك جماالً  وال  معنى  يحمل 

من  �سئ  فيها  يبدو  و�لتي  �لتقارب  على  �لد�لة  �لدقيقة 

�إىل مفاهيم،الأن ت�سبح  �ملفارقة ولكنها قابلة، بعد حتويلها 

مفهومة �أو �أن ت�سمح على �الأقل بطرح فر�سيات متما�سكة. 

وحتي نقدم هذ� �لتعقيد �لذي ال ي�سع و�قعاً �سبه �إجماعي 

مو�سع �ل�سك، �خرتنا �سورتني / قيمتني للقيام بتحليل هذ� 

�لتعقيد، وهما قيمتان منمطتان ولكنهما ال تقبالن �لتعدد 

يف �ملعنى هما: �ل�سيافة و�ل�رش�ع. وقد �آثرنا �أن نبعد �الإبد�ع 

�لذي ال ميثل �سمة معرتفاً بها ويفرت�س حمتويات متناق�سة 

ت�سطدم  ما  كثري�ً  �مل�ساركني.  بتكري�س  حظي  و�إن  حتى 

يعني  فاالإبد�ع  �ملعاين.  �ملتعددة  بطبيعته  �لتاأويل  �إمكانية 

قدرة �الخرت�ع و�لرب�عة و�لتجديد وتدبر �الأمور و�لقدرة على جتاأوز 

�لعو�ئق باللجوء �إىل �الأ�ساليب �لع�سو�ئية. وهو يوحي �أي�ساً 

بليوناردو د�فن�سي بقدر  ما يوحي بتجارة �حلقائب و�لتهريب. 

يف  ت�سويقاً  �الأكرث  �ل�سور   / �لقيم  من  �ل�سيافة  كرم  يعد 
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مبادئ متو�سطية الر�سم البياين 2.1

 الأ�سا�ض: جميع من �سملتهم �لدر��سة، % �لبيانات �ملجمعة للدولة. قام حممد توزي 

بتطوير �ملخطط على �أ�سا�س ��ستفتاء موؤ�س�سة �آنا ليند / جالوب للر�أي لعام 2010

�أ�سلوب 

�لعي�س

�ل�سيافة �ملري�ث 

�مل�سرتك

�الإبد�ع

69

31

67

33

نعم  ال �أعلم

م�سدر الهتمام الر�سم البياين 2.2

 الأ�سا�ض: جميع من �سملتهم �لدر��سة، % �لبيانات �ملجمعة للدولة. قام حممد توزي 

بتطوير �ملخطط على �أ�سا�س ��ستفتاء موؤ�س�سة �آنا ليند / جالوب للر�أي لعام 2010

�لتحدي �لبيئي م�سدر لل�رش�ع
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بها  تفتخر  �لتي  �ل�رشقية  �لذ�ت  من  جزء  وميثل  �ل�سياحة، 

هذ�  �لنتائج  وتكر�س  �الأخرون.  بها  ويعرتف  �جلنوب  �سعوب 

�لربط بني كرم �ل�سيافة و�ملتو�سط �إذ �أكد 63% من �مل�ساركني 

كل  �لعدد  �سمل  �إذ�   %85 �إىل  �لن�سبة  وت�سل  ب�سدة،  علىه 

من يرون �أن هذ� �لربط ال غبار علىه. من �ملفارقة �أن جند من 

�ملتو�سط  بني  �لربط  لفكرة  �عتناقاً  �الأكرث  بلد�ن  �الأربعة  بني 

)�أملانيا –  �أوروبا �ل�سمالية  �إىل  و�ل�سيافة )68%( ثالثة تنتمي 

�أجنلرت�( بينما �الأربعة بلد�ن �الأكرث �سكاً تنتمي �إىل  �ل�سويد – 

�لد�ئرة �ملحيطة باملتو�سط )42.5%(  )تركيا – �سوريا – فرن�سا 

م�رش( .كيف نف�رش هذه �ملفارقة؟ يعتمد �أول تف�سري على   –
�لثقافية  �جلغر�فية  �مل�سافة  ت�سابك  �أن  وجند  باالآخر،  خربتنا 

�مل�ساعدة على �لتغرب و�لتجربة �لقائمة على ق�ساء �لعطل 

من غريهم  �أكرث  و�الأملان  و�ل�سويديني  �لربيطانيني  ميل  يف�رش 

�لبلد�ن  هذه  �أن  �إذ  �ل�سيافة،  بفكرة  �ملتو�سط  �لبحر  لربط 

�ل�سمالية ت�سدر عدد�ً �سخماً من �ل�سو�ح، وما ن�ساهده هنا 

هو تاأثري  �ل�سورة �لتى ت�سوقها �رشكات �ل�سياحة. بالن�سبة 

فكرة  �أوالهما  فر�سيتني:  طرح  ميكن  �سكاً،  �الأكرث  للبلد�ن 

�ملجاأورة، ففي فرن�سا مثالً يرمز �لبحر �ملتو�سط �إىل منطقتها 

�جلنوبية وجزيرة كور�سيكا، وكلتاهما ال ترت�دفان مع مفهوم 

�ل�سيافة بالن�سبة لفرن�سيي �ل�سمال. �أما بالن�سبة للبلد�ن 

نطرح  �أن  ن�ستطيع  فاإننا  و�سوريا،  وتركيا  م�رش  مثل  �الأخرى 

�ملتو�سطية،  و�ل�سيم  �لقومية  �ل�سيم  بني  �ملناف�سة  فكرة 

�لقيمة  هذه  على  تن�سئتهم  متت  �لذين  �مل�ساركون  يرى  �إذ 

�أنها �أكرث تاأ�سالً يف بالدهم منها عند �جلري�ن، فلعبة �لفو�رق 

تطم�سها  �ملجاأورة من ناحية، ولكن تعززها �مل�سافة �جلغر�فية 

و�لثقافية من ناحية �أخرى.

�أما عن �ملتو�سط كم�سدر للنز�ع فتتد�خل هنا عو�مل عديدة 

�لتاريخية  �لتجربة  ر�أينا  يف  و�أهمها  �ملتغري،  هذ�  لتف�سري 

ما  ح�سب  خمتلفة  باأ�ساليب  توؤثر  قد  �أنها  رغم  بلد،  لكل 

: �سو�ء كان �رش�عاً  �لنز�ع  بالن�سبة لطبيعة  �مل�ساركون  ير�ه 

مبا�رش�ً، �أو تهديد�ً باندالع �رش�ع حملي �أو يف جزء من �ملنطقة، 

فاإن  �ملثال،  �سبيل  وعلى  �ملتو�سط.  �لبحر  �سعيد  على  �أو 

�لنز�ع �لفل�سطيني �الإ�رش�ئيلي �لذى كان من �ساأنه ت�سجيع 

�مل�ساركون  ين�سبه   ، باملتو�سط  ربطه  على  �ملعنية  �الأطر�ف 

�أن %27  �إىل  �لنتائج  و�أ�سارت  �الأو�سط.   �ل�رشق  �إىل معطيات 

من �ل�سوريني و21% من �مل�رشيني فقط يعتربون �أن �ملتو�سط 

للنز�ع. كما ي�ساركهم نحو 13% من  ي�سكل م�سدر�ً مهماً 

�الأتر�ك، �لذين عا�سو� �ل�رش�ع �لقرب�سي ويرون �أنه جمرد �رش�ع 

حملي ال يهدد �الأمن �ملتو�سطي �أو �الأوروبي، عك�س 48% من 

�ليونانيني �لذين من م�سلحتهم �لربط بني  جتربتهم يف نف�س 

ميكن  �أخرى  ناحية  من  �أو�سع.  جيو-�سيا�سي  و�طار  �ل�رش�ع 

تف�سري �لقلق �لن�سبي لبلد�ن �ل�سمال  )41% من �الأملان و%33 

من �ل�سويديني( بت�سافر �لبعد �جلغر�يف و�لتجربة �لتاريخية.  

اإدارة بع�ش ال�رصاعات، وي�شمح بعد  فكال البلدين مورط يف 

جيو-�سيا�سية  مبجموعات  �ل�رش�عات  هذه  بربط  �مل�سافة 

و��سعة.

التفاعالت يف منطقة البحر الأبي�ض املتو�سط

تقييم  يخ�س  �لذي  هو  �ال��ستطالع  هذ�  جزء يف  �أهم  لعل 

حجم وطبيعة �لتفاعالت بني �سكان �ملنطقة، وهذ� �لتفاعل 

قوي كما هو معلوم ويلعب فيه �ملهاجر، �سو�ء كان �سائحاً �أو 

مهاجر�ً �أو رجل �أعمال، �لدور �لرئي�سي، وهو ملمو�س �أي�ساً �إذ 

يولد عالقات �سخ�سية بني �الأفر�د، ولكنه يف بع�س �الأحيان 

�لتوجه  لنا  يتيح  �لذي  �لبديل  �أ�سبح  �الإنرتنت  �فرت��سي، الأن 

نحو �الآخر خا�سة يف �لبلد�ن �لتي تفر�س قيود�ً على �لتنقل. 

وقد ذكر �أربعة من كل ع�رشة م�ساركني من بلد�ن جنوب و�رشق 

�ملتو�سط �أن لديهم �أ�سدقاء �أو �أقارب يف �أوروبا )42%( وتتباين 

�لنتائج بني بلد�ن �لهجرة �إىل �أوروبا و�لتي تتفاعل ب�سدة مثل 

تركيا )61%( و�ملغرب )58%( ولبنان )55%(، حيث ذكر �أكرث من 

ن�سف �مل�ساركني �أن لهم �أ�سدقاء و�أقارب  يقيمون يف �أوروبا، 

�أما  �ملهاجرين.  م�سار�ت  تختلف  حيث  �الأدنى  �ل�رشق  وبلد�ن 

�مل�ساركون من �سوريا )73%( وهي بلد هجرة قدمية �إىل �أمريكا 

�لالتينية و�لواليات �ملتحدة، و�مل�ساركون من م�رش )88%( حيث 

لديهم  لي�س  �أن  �أقرو�  �خلليج، فقد  بلد�ن  �إىل  �لهجرة  تتوجه 

�أ�سدقاء �أو �أقارب يف �أوروبا.

ويف �أوروبا، كانت �أكرث �لبلد�ن �الأوروبية �لتي ف�سلها �أ�سدقاء 

و�أقارب �مل�ساركني، وهم ينتمون �إىل جنوب و�رشق �ملتو�سط، هي 

�لهجرة  وبيانات  تتفق  نتائج  وكلها  و�إيطاليا،  وفرن�سا  �أملانيا 

و�لتجني�س يف تلك �لبلد�ن. و�إقر�ر ثالثة �أرباع �مل�ساركني �الأتر�ك 

�أملانيا  يف  يعي�سون  �أوروبا  يف  �أقارب  �أو  �أ�سدقاء  لديهم  �أن 

)75%( وفرن�سا )22%( وهولند� )18%( توؤكده �الأرقام �لر�سمية 

للمهاجرين.فقد ��ستوطن 444800 تركياً يف �أملانيا بني 1998 

ونف�س  �الأملانية،  �جلن�سية  على   584248 وح�سل  و2007 

��ستوطن  حيث  فرن�سا  يف  �ملغاربة  على  تنطبق  �ملالحظة 

قانون  و2006 بف�سل  فرن�سا بني 1998  190600 مغربي يف 

جمع �سمل �لعائالت، كما ميثل �ملغاربة �أول جمموعة �سكانية 

ح�سلت على �جلن�سية يف كل من بلجيكا و�إيطاليا وهولند� 

وفرن�سا وثانيها يف �إ�سبانيا وبلغ عددهم 641990� بني 1998 

و2006.

�أما �ل�سورة �لثانية للتنقل يف هذ� �لبحث فيمثلها �ل�سائح. 

فقد ز�ر و�حد من كل ثالثة �أوروبيني بلد�ً من �ساحل �ملتو�سط 

�جلنوبي �أو �ل�رشقي )36% من �مل�ساركني(، ومن �لغريب �أن يكون 

�ل�سويديون هم �أكرث �لزو�ر عدد� ل�سو�حل �ملتو�سط )51%( يليهم 

�الأملان و�لفرن�سيون )43%( و�لربيطانيون )42%(، �أما �الأ�سبان فلم 

تتعد ن�سبتهم 26% نظر�ً حلد�ثة عهدهم بال�سياحة. وجاءت 

من  �مل�ساركني  �إجابات  يف  �ملف�سلة  �لبلد�ن  ر�أ�س  على  تركيا 

خم�س بلد�ن �أوروبية على ثمانية، و�أعلن ن�سف �مل�ساركني �الأملان 

�أنهم  �ملتو�سط  �سو�حل  ز�رو�  �لذين  و�ليونانيني  و�ل�سويديني 

ذهبو� �إىل تركيا، بينما ف�سل ن�سف �ال�سبان )48%( زيارة �ملغرب 

نظر�ً لقرب �مل�سافة بني �لبلدين، �أما �لفرن�سيون فيذهبون �إىل 

تون�س 45% و�لربيطانيون �إىل �إ�سبانيا %40.

و�إذ� �ساهمت �ل�سياحة و�لهجرة يف ت�سهيل �الت�سال فاإنهما 

مل تنجحا بال�رشورة يف ت�سهيل �لرو�بط. وقد بحثنا عن عالقة 

�أقل  �الأفر�د  بني  �لعالقات  �أن  ووجدنا  �لفعلى  �لتو�جد  تتجاأوز 

�أهمية من معدل �النتقاالت بني �ل�ساحلني. وقد �أعرب �أوروبي 

و�حد من كل ثالثة  ومو�طن و�حد من كل �أربعة من مو�طني 

جنوب و�رشق �ملتو�سط �أنه تقابل �أو حتدث مع فرد ينتمي �إىل 

ذكر 52% من  �لقائمة،  ر�أ�س  وعلى  �الأخرى.  �لبلد�ن  جمموعة 

�الأوروبية،  �ملجموعة  من  �لفرن�سيني  من  و%51  �ل�سويديني 

�ملتو�سط  و�رشق  جنوب  جمموعة  من  �للبنانيون  من  و%41  

�أنهم �ت�سلو� باأ�سخا�س من �ملجموعة �الأخرى، بينما جاء %12 

نهاية  �ل�سوريني يف  و7% من  �مل�رشيني  و9% من  �ملجريني  من 

�لقائمة من حيث �الت�سال باالآخرين .

�أخرى  �إىل  �لتفاعل من منطقة  وطرق هذ�  �أ�سباب  وتختلف 

�إىل جانب �لدو�فع �لرئي�سية وهي �ل�سياحة بالن�سبة لالأوربيني 

والهجرة بالن�شبة ل�شكان ال�شاحل اجلنوبي، ولنالحظ اأن %38 

من تنقالت �الأوروبيني كانت بغر�س �الأعمال. و�أعرب 24% من 

�مل�ساركني من بلد�ن جنوب و�رشق �ملتو�سط �أنهم ي�ستخدمون 

�الإنرتنت لالت�سال باالآخر مقابل4% من �الأوروبيني.

 القيم والت�سورات، اأوجه ال�سبه والختالف

�الأورومتو�سطي  كان من �ل�رشورى فى در��سه تتعلق باملجال 

�سبق  وقد  و�لت�سور�ت.  �لقيم  مب�سائل  باالهتمام  نخاطر  �أن 

�لبحث مناق�سات حادة الن ق�سية �لقيم ال ميكن �أن تعزل عن 

�ملفرت�سات �مل�سبقة لدى �لطرفني. فالق�سية تتعلق  بتعريف 

و�أ�سلوب  بعد(  فيما  �إليها  �ساأتطرق  )و�لتي  نف�سه  �ملفهوم 

طرح  هذ� �لنوع من �ال�سئلة على عينة ب�رشية كبرية. وكانت 

توحي  �فرت��سية  حدود�ً  نر�سم  �أن  ومنها  عديدة  �ل�سعوبات 

به �الفرت��سات  �لتي �سيغت على �سوئها �ال�سئلة و�ختيار 

�الإجابات  �جلاهزة،  ومما ال �سك فيه �أنه كان  من �ل�سعب �أال 

ن�سع  بع�س �لفر�سيات حول ت�سور جمموعة من �لق�سايا 

�لعلمنة،  عمليات  و�نت�سار  �لعائلية،  �لرو�بط  �أفول  مثل 

و�لعالقة مع �لتقاليد و�ل�سلطة … علماً �أن ما يفهم �سمناً 

من فر�سياتنا هو طابع �خلط �مل�ستقيم للتغيري و�لذي يجعل 

من احلداثة التي ن�رصها التنوير الأوروبي منطاً ل بديل له  .

ومتثل �لقيم عملية  تف�سيل جماعية حتيل �إىل طرق للعي�س 

و�لتفكري و�لعمل �جلماعي، باعتبارها مثالً على� . �إن �حلديث 

�لتقييم، �ي عن عقد  �لو�قع  حديث عن  �لقيم هو يف  عن 

بني  �لتف�سيل  على   تعتمد  �سمنية  �أو  و��سحة  مقارنة 

�ملمار�سات و�لعقائد. ننطلق من �ملبد�أ �لعام �أن للقيم وظائف 

عملية:  فهي �لهام ودليل و�رشعنة وعقلنة وترتيب لالأعمال 

�لفردية و�جلماعية .توجد �لقيم يف عامل �ملثل  ولكنها تعرب 

عن وجودها من خالل �ملمار�سات  و�الآر�ء و�ملعايري ويتم ر�سدها 

بامل�ساأو�ة  فاالإميان   . �للفظية  غري  �أو  �للفظية  �لظو�هر  عرب 

وبحرية  �جلماعة،  وباأولوية  وبالت�سامح،  و�لن�ساء،  �لرجال  بني 
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�لفرد �إلخ ... ميكن �أن يوجه �ملمار�سات و�الآر�ء .  فاملبد�أ هو �أن 

ويرف�سون  �ملمار�سات  بع�س  فيتبنون   ، �الختيار  لهم  �لنا�س 

�خرى بناء على �لقيم �لتي يوؤمنون بها. تلهم �لقيمة �لو�حدة 

تطبيق  ب�رشورة  �القتناع  �إن  و�جتماعية،  دينية  ممار�سات  عدة 

�لدين فى نقائه �الأول مثالً ، يوؤدي �إىل عدة ممار�سات وتوجهات 

مع  تتعار�س  ممار�سات  �إىل  �لقيم  توؤدي  وقد  و�سلبية  �يجابية 

�سوى  لي�ست  �لقيم  �أن  نعرف  �أن  ويجب  �ملعلنة.   �لقيم 

يعتربها  و�لعمل  للحياة  طرق  �إىل  حتيل  جماعية  تف�سيالت 

 Parsons in Joas and (.أو �جلماعات طرقا مثلى� �الأ�سخا�س 

)Kluckhohnm1959

و�لوطن  �لفرد  و��ستقالل  و�حلرية  و�لت�سامن  فالف�سول   

و�لطاعة و�لدين هي �أمثلة ملا تعنيه �لقيم . ويف�سل �لنا�س 

�مل�رشح،  من  بدالً  �ل�سينما  �الأ�سياء:  من  �لعديد  حياتهم  يف 

و�لبحر بدال من �جلبال، و�لربيع بدالً من �ل�ستاء، �أو عك�س ذلك، 

�الأهم  �إذ  �لتف�سيل معيارية،  فاإن فكرة  �لقيم  �أما يف عامل 

�أن نف�سله ولي�س ما نف�سله، ويفر�س مفهوم  هو ما يجب 

�لقيمة �لتفريق بني ما نرغب فيه وبني ما هو مرغوب فيه. �إن 

تف�سيل �ل�سينما على �مل�رشح هو حكم يتعلق بالذوق  ولي�س 

بو�جب �إلز�مي . �إذ لي�س هناك ما يرغمنا على حب �ل�سينما. 

ولكن �الأمر يختلف عند �حلديث عن �لقيم:  مثالً يف �لبلد�ن 

�أن  علىنا  يتوجب  فاإنه  على�،  قيمة  فيها  �لوطن  ميثل  �لتي 

بل  عائلتنا  وعلى  ممتلكاتنا  على   نف�سله  و�أن  �لوطن  نحب 

وحتى على حياتنا. وينبغي، لقر�ءة نتائج �لبحث، �أن ن�سع هذه 

�ملالحظات فى �العتبار لنتجنب �أي ��ستح�سار للهوية مبني 

على نتائج قابلة للنقا�س دون �أن تفقد قيمتها �الإيحائية. �إن 

�لت�سديق �حلريف للنتائج خارج كل �سياق تاريخي قد يوؤدي �إىل 

�سجن �ملجتمعات و�الفر�د يف منظومة من �لقيم من �ساأنها 

حتديد ت�رشفاتهم حتديد�ً نهائيا.

وقد طلبنا يف �لبد�ية من �جلماعات �مل�ساركة  يف ��ستطالع 

�لطاعة،    : هي  قيم  �ست  �أمام   موقفها  حتدد  �أن  �لر�أي 

،و�حرت�م  �لفردي  ،و�ال�ستقالل  و�لف�سول   ، �الأ�رشي  و�لت�سامن 

تعتقد  �لتي  �لقيم  حتدد  �أن  منها  طلبنا  .ثم  ،و�لدين  �الآخر 

�أنها �الأهم يف تربية �أطفالها ، ويف كل مرة طلبنا منهم  �أن 

يحددو� �الختيار �الأول و�الختيار �لثاين .

القيم التي يراها امل�ساركون مهمة يف تربية الن�ساأ

�أن  لنا  وتتيح  ر��سخة،  قيم  بثالث  يتعلق  �أوالً  جدوالً  ولنعط 

ماد�مت  �ملتجان�سة،  �جلماعات  على  يقوم  حتليالً   نتجاأوز  

و�النفتاح  للت�سامح  موؤ�رش  بو�سع  ت�سمح  ال  �لقيم  قائمة 

و�حلد�ثة. و�سوف نناق�س فيما بعد مفارقة تعلق بلد�ن �جلنوب 

�الإ�سالمية بالدين، وقيماً مثل �لف�سول، بيمنا هي تبدي �سيئاً 

من �البتعاد عن �الأ�رشة،  وكيف  ال تهتم �لبلد�ن  �الأكرث تقدما  

بالف�سول قدر ما تهتم بالت�سامن �الأ�رشي يف تربية �الطفال.

تتطابق �لنتائج مع بع�سها يف بع�س �حلاالت، �أي �أن ت�سورنا  

الأنف�سنا  يتطابق مع ت�سور �الآخر لنا، ولكن �لقيمة �ملذكورة 

لي�س لها نف�س �لداللة، ونذكر هنا �لدين �لذي يرتبط كف�سيلة 

ال تتناق�س مع �حلد�ثة �أو حرية �لفرد ومكافحة �لظلم، ولكن 

)جدول  كافيون  �أو  �لبالية  �لتقاليد  من  �ي�سا  �عتباره  ميكن 

… )5.2

 ،  وال تتطابق �لنتائج مع بع�سها يف بع�س �حلاالت �الأخرى 

فمثال  يرى �مل�ساركون �الأوروبيون �أن �أهمية �لت�سامن �الأ�رشي 

ال تختلف لديهم عما هي علىه لدى �سكان �جلنوب، بينما 

يرى �مل�ساركون من بلد�ن �جلنوب �لعك�س.  فاحلنني �إىل  �الأخوة 

�لو�قع  �لرغبة فى �خلروج من �جلماعة. ويف  �ملفقودة  تقابله 

حتيلنا �الإجابات �إىل �مل�سار �لتاريخي لكل بلد  ونظرته لالآخر، 

على  جتارب كل جمتمع  تغذيها  �إذ   ، و�حدة  لي�ست  فالنظرة 

حدة،  ولكنها لي�ست ثابتة وال طبيعية، فهي د�ئما ثمرة من  

ثمر�ت �لتاريخ.

تقاربات غري منتظرة فيما عدا الدين

م�ساألة  باإ�ستثناء  �لعموم  وجه  على  �لبحث  نتائج  تده�سنا 

�لدين �لتي تر�سم حد� فا�سالآ ومتوقعاآ  بني �لبلد�ن �الأوروبية 

�لدينية  �لتن�سئة  �أهميه  �إن  �ملتو�سط.  و�رشق  جنوب  وبلد�ن 

�لفروق   تف�رشها  �ملتو�سط  و�رشق  جنوب  بلد�ن  �أغلبية   لدى 

وطبيعته  �ملعايري  نظام  يف  �لدين  يحتلها  �لتي  �ملكانة  يف 

�ال�سرت�تيجة يف حتديد �ل�رشعيات �ل�سيا�سية . ويف هذ� �ل�سياق 

ن�شتطيع اأن منيز بني ثالث جمموعات :بلدان اأوروبا ال�شمالية 

مثل �ل�سويد و�أملانيا �لتي ترتك جماالً �سيقاً للدين يف تربية 

�الأطفال )بالرتتيب 1.6% و2.6% من �مل�ساركني(

ثم �لبلد�ن �لتي كانت تعطي �لدين �أهمية �جتماعية ولكن 

غري �سيا�سية، مثل �لبو�سنة و�لهر�سك ودول �أوروبية �أخرى مثل 

�أ�سبانيا وفرن�سا و�ملجر و�ململكة �ملتحدة، حيث كان للكنائ�س 

�الأهمية يف  �الأرثوذك�سية بع�س  �أو  �الإجنيلية  �أو  �لكاثوليكية 

�ملا�سي، غري �أن نفوذها بد�أ يتال�سى،  وهي بلد�ن مرت بعمليات 

�ل�سفوة  �أن  هو  م�سرتك  قا�سم  لها  لكن  خمتلفة،  علمنة 

 . �ل�سيا�سة  عن  �لدين  ف�سل  عملية  عاتقها  على  حملت 

توريثها ال يحظى  �لتى يجب  �لقيم  �لدين يف ميز�ن  وو�سع 

�ملجموعة  �أما  و%7.   %6 بني  ترت�أوح  ن�سبته  �أن  رغم  باالأولوية 

�لثالثة فت�سم بلد�ن جنوب و�رشق �ملتو�سط وترت�أوح �لن�سبة 

فيها بني 32% يف �سوريا و50% يف م�رش، وهى نتائج متوقعة 

ال ت�سلح للمقارنة  بني �ل�سمال و�جلنوب. ولكن و�سعها يف 

�سياقها ميكن �ن يك�سف ن�سبتها .فال نن�سى �أننا �أمام نظم 

�سيا�سية قامت ببناء مرجعيتها على ��ستخد�م كبري للدين 

ومتثل �لتن�سئة �لدينية فيها  هدفاً فى حد ذ�ته . وحتى يف 

�لدينية،  �ملوؤ�س�سات  فيها  حوربت  مبرحلة  مرت  �لتي  �لبلد�ن 

مثل تركيا يف ع�رش كمال �أتاتورك و�سوريا �لبعثية، فان �لدين 

هذ�  يف  يده�سنا   ما  ولكن   . حقيقياً  تهمي�ساً  يهم�س  مل 

�ل�سياق هو �ن نرى  مغربيا وم�رشيا من كل �أثنني،  ولبنانيني 

�لدين  باأن  ي�رشحون  ثالثة  كل  من  �ثنني  و�سوريني  وتركيني 

قدر�  ت�سفي  �لنتائج  هذه   . نقلها  يجب  قيمة   �أهم  لي�س 

من �لن�سبية على �أ�سطورة �أن �لدين حل لكل �سيئ وهو ما 

 Tozy،El(.توؤكده �أبحاث جادة �خرى عن �لدين يف �حلياة �ليومية

)2007 Ayadi et Rachik

و�لطاعة  و�ال�ستقالل  )�لف�سول  �الأخرى  للقيم  بالن�سبة 

و�لت�سامن �الأ�رشي و�حرت�م �الآخر( ت�سري �الإجابات  �إىل �أن �لهوة 

بني ت�سور �لذ�ت– وهي �لقيم �لتي يعتربها �مل�ساركون خا�سة 

بهم – وت�سور �الآخرين هوة �سحيقة. وكثري�ً ما يقع �مل�ساركون 

يف فخ الأمناط ال�شائعة عندما يعربون عن ت�شورهم لالآخرين. 

فاالآخر اليتطابق مع �لت�سنيفات �لتي و�سعناها من �أجل هذ� 

�ال�ستطالع )�أوروبا/جنوب و�رشق �ملتو�سط(، �ذ تبد�أ �لغريية من 

ن�ستخل�سها  نتيجة  �أهم  ولعل  �لدولة/�الأمة،  جمال  عتبة 

�لهوية هذ� حتى  يف هيئة  مبد�أ  قوة  �لبحث هي  من هذ� 

مثل �الحتاد �الأوروبي، و�سوف نتناأول ق�سية �لت�سامن �الأ�رشي 

لتف�سري هذه �ملالحظة.

الت�سامن الأ�رسي بو�سفه كا�سفاً للت�سورات اخلاطئة

�لتحديث   عملية  عن  �حلديث   عند  �ل�سائدة  �الأفكار  من 

�أهم  من   هما   كقيمة  و�لفردية  كفاعل  �لفرد  ظهور  �إن 

مظاهرها ، ويتبع ذلك �أزمة يف كيان �الأ�رشة �لتقليدية و�رتخاء 

�لرو�بط  بني �أفر�دها. وهذه �لظاهرة  �لتي لوحظت يف �أغلب  

�ملجتمعات �ل�سناعية يدعمها �النتقال من �الأ�رشة �ملو�سعة 

�لرفاه”   “دوله  بها  تظهر  �لتي  و�الأهمية  �لنووية،  �الأ�رشة  �إىل 

�الأ�رشة  ترتبط  �الأفقي. وهكذ�  �لت�سامن  �حتياجات  لتغطية 

�لتقليدي  باملجتمع  خيالنا  �الأ�رشى  يف  و�لت�سامن  �ملو�سعة 

و�أ�سكال �لت�سامن �مليكانيكي �لتي  ��سبحت تعترب عتيقة. 

من  �مل�ساركني  �أن  نعتقد   �أن  �لطبيعي  من  كان  وبالتايل 

�ل�سناعية  و�لثورة  �لدميوغر�فية  �لنقلة  عرفت  �لتي  �لبلد�ن 

مبكر�ً هي �الأقل حر�ساً على قيمة �لت�سامن �الأ�رشي، غري �أن 

�لر�أي �ل�سائد لدى  �لر�أي جاءت لتثبت خطاأ  نتائج ��ستطالع 

�أي�ساً  �لعامة  و�ملجتمع �لعلمي على �ل�سو�ء .ومن �ملفارقه 

�أن تكون جمموعة �مل�ساركني �لذين يرون �أن �لت�سامن �الأ�رشي 

له مكانة هام�سية يف �سلم �لقيم �لو�جب نقلها لالأطفال 

جنوب  ملنطقة  تنتمي  فاالأغلبية   ، متجان�سة  غري  جمموعة 

�ملتو�سط(  يف   %7  = و�سوريا  وم�رش  )�ملغرب  �ملتو�سط  و�رشق 

من  �أ�سا�ساً  �ملكونة  �ملجموعة  هذه  �إىل  �ل�سويد  وتن�سم 

جمتمعات هي فى طريقها �إىل �لتحديث.  ومن جهة �أخرى، 

فاإن جمموعة �مل�ساركني �لذين مينحون �أهمية كربى للت�سامن 

�الأ�رشي لي�ست �أكرث جتان�ساً وت�سمل �ملجر )61%( و�أملانيا )%44.4( 

وفرن�سا   )%29.9( �ملتحدة  و�ملمكلة  و��سبانيا   )%35( وتركيا 

)28%( ولبنان )21.3%( و�لبو�سنة )20.3%(.) جدول 5.2 (

ملاذ�  �ملفارقة.  هذه  لتف�سري  ممكنه  عديدة  فر�سيات  هناك 

الأ�رصي  الت�شامن  اأن  الأقل منواً  البلدان  امل�شاركون من  يظن 

�إىل  �لو�قع  �أر�س  على  نالحظه   ما  ي�سري  بينما  مهماً  لي�س 

�ل�سباب،  وبطالة   ، �لدر��سة  �سنو�ت  فطول   ذلك؟   عك�س 

و�أزمة �الأ�سكان، وغياب �لدعم �الجتماعي �لنابع من �سعف 

�لدعم  �إىل  �للجوء  تربز كلها �رشورة  �الجتماعية  �ل�سيا�سات 

�لعائلى للحفاظ على �لتو�زنات �الجتماعية. هذه حقيقة غري 

باأي  ال حتظى  الأنها  �ل�سطارة   فى جمتمعات  فيها  مرغوب 

القيم التي يراها امل�ساركون مهمة يف تربية الن�ساأ

 الأ�سا�ض:  جمبع من مت �إجر�ء مقابلة معهم % �ملجموع. يو�سح �ملخطط مقارنة بني �لدول �لثالثة ع�رش �لتي مت ��ستطالع �لر�أي فيها �أخذ�ً يف �العتبار ثالث قيم: �لت�سامن �لعائلي، �لف�سول

 و�ملعتقد�ت �لدينية، ومن ثم عر�س وجهة نظر �مل�ساركني حول ما يرونه كاأولوية �الآخر من حيث �لقيم يف باقي دول ��ستطالع �لر�أي. مت �إعد�د �ملخطط من قبل حممد توزي على �أ�سا�س ما

.جاء يف ��ستطالع �لر�أي �لتي قامت به موؤ�س�سة �آنا ليند / جالوب 2010

الر�سم البياين 2.5

�الدر�ك جتاه قيم دول جنوب و�رشق �ملتو�سط�الدر�ك جتاه قيم دول �الحتاد �الأوروبيقيم �مل�ساركني د�خل دولتهم

ت�سامن 

�أ�رشي

ت�سامن ف�سولدين

�أ�رشي

ت�سامن ف�سولدين

�أ�رشي

ف�سولدين

�لبو�سنة 

و�لهر�سك

20،36،9617،49،26،518،8168،1

131،626،428،412،59،330،433،65،3�ل�سويد

61،86،93،551،210،25،234،645،71،5�ملجر

     7،846،413،81،810،2288،146،68،3�ملغرب

�ململكة 

�ملتحدة

29،95،94،636،57،62،734،720،12،2

35،16،92،427،28319،934،22�ليونان

29،96،54،626،25،93،618،429،82،9�أ�سبانيا

44،42،68،532،410533،134،42،5�أملانيا

35402،517،521،26،915،249،74،2تركيا

9،923،316،610،614،324،8838،28،5�سوريا

285،97،622،74،99،725،723،35فرن�سا

21،339،611،54،24،824،715،3455،4لبنان

3،150،616،44،512،839،86،93817،4م�رش
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نتفوه  مما  بكثري  �أكرث  هو  ما  على  يطلعنا  �أن  لل�سلوك  ميكن 

به �أو نفهمه من �لكلمات �ملكتوبة و�ملنطوقة. �إن مالحظة 

وكذلك  �حلقيقية،  وم�ستوياته  �لتفاعل  طرق  ومقارنة 

�ال�ستماع �إىل طريقة ت�سور �الآخرين ملجال م�سرتك ميكنه �أن 

والختالف  الت�شابه  نقاط  يظهر  فهو  كبرية.  فائدة  ذا  يكون 

�ملغلوطة  و�ملعرفة  �خلاطئة  �لت�سور�ت  تفكك  �أن  �لتي ميكن 

ملن ال نعرفهم �أو نعتقد �أننا نعرفهم - من خالل �ملعلومات 

غري �ملبا�رشة �لتي نتلقاها- و�لذين يف و�قع �المر مل نلتق بهم 

�أو نتحدث �إليهم �أبد�ً. 

يقول �أرجايل )1972: 139( » يحدث �لتفاعل �الجتماعي د�خل 

ن�سق ثقايف«. وقد مت تعريف �لثقافة من قبل خرب�ء علم �لنف�س 

�الجتماعي و�الأنرثوبولوجيني على �أنها نظام لنقل �ملعلومات، 

يحدد �أ�ساليب �ملعي�سة و�الإدر�ك و�لت�سنيف و�لتفكري، خا�س 

و�سًفا  تت�سمن  �لثقافة  �إن  �لنا�س.  من  معينة  مبجموعة 

للتو��سل �للفظي وغري �للفظي، �إ�سافة �إىل قو�عد �ل�سلوك 

و�آد�به و�لقيم �الأخالقية و�ملثل �لعلى� و�لتكنولوجيا و�لثقافة 

�الهتمام  يحتل  ثم،  ومن  و�لتاريخ.  �لفن  على  عالأوة  �ملادية، 

بني  احلوار  يف  النخراط  عملية  قلب  الجتماعي  بالتفاعل 

�لثقافات.

�إجر�وؤه  مت  �لتى  �لثقافات  لتفاعل  �ال�ستطالع   هذ�  وبف�سل 

ليند  �آنا  و�لتي تقدمها موؤ�س�سة  �الأورومتو�سطي  �ملجال  يف 

مع هذ� �لتقرير، ميكن �أن نركز على �لتطبيق �لعملي للحو�ر 

بني �لثقافات، بخالف �الأحاديث و�ملوؤمتر�ت �لتي تت�سم بالتكر�ر 

وعدم �جلدوى و�لتي تتحدث عن جمال وثرو�ت ثقافاتنا �ملتمايزة. 

و�لتوجهات،  �ل�سلوكيات  متابعة  خالل  من  ميكننا،  و�أخريً� 

نا�س  بني  بالتالقي  حتيط  �لتي  �لديناميات  جوهر  نتلم�س  �أن 

الأمناط  لنا مبقاأومة  ي�شمح  مما  ثقافات خمتلفة،  اإيل  ينتمون 

�ل�سائعة و�الأحكام �مل�سبقة عن جري�ننا �لقريبني �أو �لبعيدين 

بل وب�سورة �أهم عن �أنف�سنا �أي�ًسا.

ال�سلوك مقابل الت�سورات 

تركز �العتبار�ت �لتي متت در��ستها يف هذ� �لف�سل على جانبني 

�لثقافات  بني  »�حلقيقي«  للتفاعل  كبري  حد  �إىل  متد�خلني 

ال�سلوكيات والتفاعالت وممار�سة احلوار

�سارة �سلف�سرتي  

و�لو�قع.   �لت�سور�ت  بني   – �لرو�بط  وكذلك   – �لفارق  وهما: 

بد�هتهما،  رغم  �أ�سا�سيني،  بُعدين  و�لو�قع  �لت�سور�ت  وتعترب 

ومتابعتهما  �لب�رش،  بني  �الت�سال  �أ�سكال  من  �سكل  الأي 

�أ�سا�سية ملعرفة كيفية �لتحكم يف م�سائل �لتفاعل �لثقايف 

على م�ستوى �ل�سيا�سة.

 ، فح�سب  �الآخرين  نرى  كيف  لالآخرين  ت�سور�تنا  تعلمنا  وال 

 ، معهم  نتو��سل  وكيف  نحن  نفكر  كيف  �أي�ًسا  حتدد  بل 

باالإ�سافة �إىل ما  نتوقعه وما ير�سينا عن تفاعل حقيقي �أو 

حمتمل. وتعلمنا ت�سور�تنا لالآخرين �أي�ًسا �لكثري عن �لكيفية 

هذ�  ويف  طموحاتنا.  وعن  �لعامل  يف  مكانتنا  حتدد  �لتي 

ت�سوير�ً  بري�ندللو  �ل�سقلي  �مل�رشحي  �لكاتب  �سور  �ل�سدد، 

بطريقة  �سو�ًء  �لب�رش،  يرتديها  �لتي  »�الأقنعة«  كافة  دقيقاً 

�سعورية �أو ال�سعورية،  و�لتي ير�ها �لنا�س �أو يرغبون يف روؤيتها. 

�إال �أن كل هذه �ملفاهيم تتعلق بو�قع  و�حد، قد يتم �أو ال يتم 

�إدر�كه بنف�س �لطريقة من قبل �الأفر�د �لذين يجربونه. وتعترب 

�ملنطقة �الأورومتو�سطية �إحدى �حلقائق �ملتعددة �الأوجه. 

كميات  �الآثار  وعلماء  و�الأنرثوبولوجيون  �ملوؤرخون  قدم  لقد 

�لتبادالت  تو�تر  مدى  تظهر  �لتي  و�ملن�سور�ت  �الأبحاث  من 

�خلا�سة بتحركات �ل�سكان و�ملعامالت �الجتماعية و�لثقافية 

و�القت�سادية عرب منطقة �ملتو�سط على مر �لقرون، وقد ذهبو� 

يف هذه �الأبحاث �إىل فكرة وجود ثقافة خ�سبة ب�سكل د�ئم يف 

هذه �ملنطقة، رغم تاأرجحها بني �لقطيعة و�ال�ستمر�ر) �نظر 

على �سبيل �ملثال �أكامي 1966 وحور�ين 1992 و�أربيل وجاكوبي 

1996 وبروديل 1999 وبونو 2001 و�ألبري� وتوزي 2005(. �إن �أكرث 

ما ي�سغلنا نحن، مو�طني �لقرن �حلادي و�لع�رشين، هو تقبل 

تاأويالت  مع  خمتلفة،  بعيون  �إليها  �لنظر  مت  و�حدة  ق�سة 

متعددة لنف�س �لتجارب �لب�رشية و�مل�ساحة �جلغر�فية �ملتغرية. 

ومن ثم، فاإن �ل�سوؤ�ل �لذي يطرح نف�سه يدور حول ما �إذ� كنا 

�لثقافات«  »مت�سابك  تاريخ  لكتابة  وم�ستعدين  على  قادرين 

يف �ملنطقة �الأورومتو�سطية، من خالل توجهاتنا و�سلوكياتنا 

على  يعتمد  �الأمر  هذ�  �إن  و�مل�ستقبل....  �حلا�رش  و�أفعالنا يف 

�أي يعتمد  �لثقافات،  �لتقدم وعلى حالة �لعالقات بني  مدى 

حركاتنا  ويف  عقولنا  ويف  �لو�قع  �أر�س  على  يحدث  ما  على 

�ليومية ولي�س فقط على �مل�ستوى �لدبلوما�سي.

تقدير يف خطاب �لتحديث وكثري ما تبدو �الأ�رشة كعبىء بل 

وكعائق �أمام ظهور �لفرد وحترره .

نف�سها  ترى  فال�سويد  �لتحليل   هذ�  �ل�سويد يف  تدخل  وال 

�ل�سعيد  على  �لت�سامن  �إد�رة  يف  مثلى  حالة  �لغري  وير�ها 

�لبلد�ن   يف  يختلف  �الأمر  ولكن  بذلك،  جديرة  وهي  �لعاملي، 

�الأوروبية �الأخرى �لتي ت�سكك يف قدر�ت دولها  وحتول �مالها �إىل 

�لت�سامن �لعائلي، خا�سة و�أن �لفردية �ملفرطة توؤدى �إىل �سئ 

من �حلنني �إىل �لقيم �جلماعية .وفيما  يخ�س �آر�ء �مل�ساركني 

عن �لقيم �لتي يرونها خا�سة ببلد�ن  �الحتاد �الأوروبي جاءت 

يكونها  التي  وللفكرة  ال�شائعة  لالأمناط  مطابقة  النتائج 

كل بلد عن خ�سو�سيته �لقومية ،و�سجلت �أهم �لفروق بني 

�ل�سويديني  �مل�ساركني  لدى  �الآخرين  وقيم  �لقومية  �لقيم 

 %26.6( �أوروبا  بلد�ن   �سائر  �أكرث من  �لف�سول  يقدرون  �لذين 

مقابل 9.3%( بينما كانت �لطاعة �أقل �لقيم �أهمية )9.6%فى 

�ل�سويد مقابل 20.3% يف �أوروبا( وكانت �أهمية �لقيم �لدينية  

بالن�سبة لل�سويديني �أقل بكثري من بلد�ن  �أوروبا )1.6%  مقابل 

11.4%( �ما �الأحكام �مل�سبقة �مل�سادة فتحملها بلد�ن جنوب 

و�رشق �ملتو�سط جتاه �أوروبا وذكر �ملغاربة �أن �لدين  �أقل �أهمية 

يف �أوروبا  منه يف بالدهم )9.6% مقابل 46%(. ) جدول 5.2 (

�إن �حلو�ر بني �لثقافات لي�س فقط م�ساألة �در�ك وتوجهات، ولكنه يتعلق �أي�ساً بال�سلوكيات 

�لتفاعل  ��ستك�ساف  �سلف�سرتي  �ساره  حتاأول  �ملنظور  هذ�  ومن  �ليومية.  �لنا�س  وت�رشفات 

�أو �ملرغوب فيه بني �سعوب �ملنطقة �الأورومتو�سطية �نطالقاً من حتليل �لدو�فع  �حلقيقي 

والف�شول وقنوات الت�شال واأمناط الأخبار املتبادلة. وتركز على ديناميكية تلك العالقات لتبني 

�أهمية �الأبعاد �لب�رشية و�الأخالقية خللق �سعور حقيقي باالإنتماء للمجال �الأورومتو�سطي.

�لرتكيز على �الجتاهات �لعامة

�لح�سن  بجامعة  �ل�سيا�سية  �لعلوم  �أ�ستاذ  توزي:  محمد 

�لثاني في �لد�ر �لبي�ساء وجامعة �أك�س-�أن-بروفان�س
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وحتي نبد�أ يف فهم هذ� �الأمر، فاإنه من �ملفيد �لرتكيز على 

بع�س �ملكونات �الأ�سا�سية للعالقة بني �لو�قع و�لت�سور�ت. وقد 

ت�سمنت �لدر��سة  �لتي قامت بها موؤ�س�سة �آنا ليند، ب�سكل 

غري مبا�رش، بع�س مكونات �لعالقة بني �لو�قع و�لت�سور. ومن 

ثم، �سوف نقوم يف هذ� �لف�سل مبحاأولة �إلقاء �ل�سوء على 

�أبعاد خمتلفة  على  تطلعنا  �لتي  �لدر��سة  من  �الأجز�ء  تلك 

للتفاعل �حلقيقي �أو �ملرغوب فيه عرب �ملجال �الأورومتو�سطي. 

فبتحليل �لدو�فع و�لف�سول وقنو�ت �الت�سال ونوع �ملعلومات 

باالإ�سافة  �ملتبادلة، ميكننا حتديد �مل�ستويات �حلالية للتفاعل 

�إىل مدى �لرغبة يف �ملزيد من �لتعاأون عرب �ملنطقة  و�ملكا�سب 

�ملرتتبة علىه. 

الف�سول املتعلق  بالآخر

�سو�ًء  �الأخرى،  للبلد�ن  �القت�سادية  بالظروف  �الهتمام  يعترب 

كانت �ملجاأورة �أو �لبعيدة، �أمرً� م�سرتًكا ب�سكل د�ئم ومت�ساأو 

بني كافة �لبلد�ن �مل�ساركة يف �لدر��سة، مبتو�سط يبلغ حو�يل 

�القت�سادي  بالبعد  �الهتمام  بروز  يعترب  وال   .)1 )�جلدول   %60

�أزمة  فيه  ت�سود  وقت  �الإطالق يف  على  للده�سة  مثريً�  �أمرً� 

�قت�سادية عاملية، باالإ�سافة �إىل �أنه، من منظور�القت�ساديني، 

يعترب �حتمال »�لك�سب« هو �أحد �لدو�فع �لرئي�سية للتفاعل 

بني �لنا�س.

وباملقارنة ، تك�شف الدرا�شة عن اأن ثقافة ومنط حياة البلدان 

�لبلد�ن  �أكرب من �لف�سول لدى �سكان  �الأخرى يجذبان درجة 

�أقل  �هتماًما  �ملجموعة  نف�س  تبدى  بينما   ،)%76( �ل�سمالية 

يعترب  ذلك،  ومع   .)%57( �لدينية  و�ملمار�سات  باملعتقد�ت 

�الهتمام  من   )%45( بن�سبة  مقارنة  كبري�ً  �الأخري  �لرقم  هذ� 

�لذي تعرب عنه بلد�ن �رشق وجنوب �ملتو�سط جتاه �ملعتقد�ت 

ي�سعب  ولكن،  �الأخرى.  للمجموعة  �لدينية  و�ملمار�سات 

وحماأولة  �الختالفات،  هذه  عقلنة  �مل�ستحيل،  �سبه  من  بل 

حتديد الأمناط املتعلقة بالتوجهات اإزاء ثقافة البلدان الأخرى 

ومنط حياتها ودينها. ويعزى هذا، كما يوؤكد علماء الجتماع 

و�لدين  و�لثقافة  �لهوية  مفاهيم  �أن  �إىل  و�الأنرثوبولوجيون، 

وتتبع    �لت�سنيفات  على  وت�ستع�سي  للغاية  متقلبة  تُعترب 

�ل�سياق وت�سنعها عو�مل كثرية �أخرى. 

ومن ثم، فاإن ما ميكن �أن ن�ستخل�سه من بيانات �لدر��سة هو 

بع�س �ملالحظات �لعامة وبع�س �لتناق�سات �لظاهرة، و�لتي 

�سوف نحاأول تف�سريها ب�سكل جزئي على �الأقل. فلندر�س على 

�سبيل �ملثال �مل�ستويات �ملختلفة للف�سول. جند �أن �ملرء يدرك 

بثقافتهم  خا�س  ب�سكل  �ملقتنعني  �الأ�سخا�س  �أن  بالبديهة 

لديهم  يكون  ال  قد  بذلك،  ويفخرون  عقيدتهم  نظام  و/�أو 

�أي ف�سول يتعلق باالآخر. ومن جهة �أخرى، قد يتوقع �ملرء �أن 

�الأ�سخا�س �لذين يعي�سون يف �لبلد�ن �لتي يلعب فيها �لدين 

دورً� �جتماعيًا كبريً� ومن لديهم �هتمام خا�س بالو�قع �لديني 

على �لعمومfait religieux  )وهو تعبري فرن�سي يرتجم  حرفيًا 

ذلك  من  �أكرث  يعني  �لو�قع  يف  �أنه  �إال  �لديني«،  بـ«�ملعطى 

�الآخرين.  �أديان  لالإطالع على  يكونون متلهفني  بكثري( �سوف 

�جنذ�بهم  عن  �لنا�س  يعرب  �أن  بالتخمني  �أي�ًسا  نتوقع  وقد 

للبلد�ن �لتي  يكون فيها دينهم  هو�الأبرز ... �إال �أن هذ� ال يظهر 

عامل  ينق�سم  كيف  و4  و3   2 �جلد�أول  تو�سح  �لدر��سة.  يف 

»�الهتمام باالآخر« ح�سب �لبلد وجمموعة �لبلد�ن �نطالقاً من 

الأو�شاع القت�شادية والثقافة ومنط احلياة  والعقائد الدينية.

�لبحر  حتد  �لتي  �لبلد�ن  عن  �لتحدث  عند   :2.2 �س   /1.2 �س 

�ملتو�سط من ناحيتي �جلنوب و�ل�رشق/�لبلد�ن �الأوروبية، �إيل �أي 

مدى تهتم �سخ�سيًا باالأخبار و�ملعلومات �خلا�سة باملو�سوعات 

�لتالية؟ هل تقول �أنك ...

�سبه  ت�سبح  و  �الأخرى  �ملجموعة  بلد�ن  نحو  �لعالقة  تتغري 

معكو�سة يف بع�س �الأحو�ل. ويت�سح هذ� �الأمر عندما نحاأول، 

بدالً من �لف�سول �ملجرد، قيا�س م�ستويات �الت�سال �ملرغوب 

فيه �أو �لتفاعل �حلقيقي. فقد طلبنا ممن �سملتهم �لدر��سة �أن 

يتماهو� مع �ملجموعة �الأخرى من �لبلد�ن، على �فرت��س وجود 

خيار �النتقال �إىل هناك. وتك�سف �لدر��سة عن �أن ما يزيد عن 

�لثلث )37%( من �الأ�سخا�س �لذين يعي�سون على �ل�سو�طئ 

�ل�رشقية و�جلنوبية للبحر �ملتو�سط يرغبون يف �لعي�س يف �أوروبا، 

لو �تيحت لهم فر�سة بدء حياة جديدة )�جلدول 5(. وباملقارنة، 

�لف�سول  �أعلى من  �أظهرو� م�ستوى  �لذين  �الأوروبيني  �أن  جند 

�إز�ء �ملجموعة �الأخرى من �لبلد�ن، لي�س لهم �أي تطلع للعي�س 

يف �رشق وجنوب �ملنطقة �الأورومتو�سطية. وقد كانت �أغلبية 

�ل�سمالية  �لبلد�ن  يف  يعي�سون  ممن  �لدر��سة  �سملتهم  من 

متيل �إىل �لبقاء يف �أوروبا )65%(، ومع ذلك، مل يتمنو� بال�رشورة 

�لبقاء يف �لبلد�ن �لتي يعي�سون فيها حاليًا. وباملقارنة، من بني 

�سكان منطقة جنوب و�رشق �ملتو�سط )نف�س �ملجموعة �لتي 

�أعربت ، �إجابة عن �سوؤ�ل �آخر، عن رغبتها �ل�سديدة يف �النتقال 

للعي�س يف �أوروبا(، كان هناك عدد كبري من �الأ�سخا�س �لذين 

يرغبون يف �لبقاء يف �الأماكن �لتي يعي�سون فيها.

الفجوة بني ت�سورات الآخرين وت�سور الذات

يتعر�س  �سوف  باالآخر،  �ملتعلق  �لف�سول  تناأول مو�سوع  بعد 

بني  �لربط  �إن  باالآخر.   �الت�سال  طرق  �إىل  �لتايل  �لق�سم 

�لت�سور.  م�ساألة  طرح  يعني  و�الت�سال،  �لف�سول  بعدي 

فقد �أظهرت �لدر��سة �لتي �أجرتها موؤ�س�سة �آنا ليند بع�س 

�لنتائج �لتي تدعو �إىل �سئ من �لده�سة، حيث تو�سح هذه 

�لق�سم  يف  �الآخر  وت�سور  �لذ�ت  ت�سور  بني  �لفجوة  �لنتائج 

�لتقليدية  �ملمار�سات  ومن  �لقيم.  مو�سوع  يتناأول  �لذي 

للعلوم �الجتماعية در��سة مو�قف �الأ�سخا�س جتاه �لقيم ال 

بالقيمة �س  توؤمن  �سوؤ�ل مبا�رش مثل »هل  توجيه  من خالل 

�أو جـ؟«، ولكن بتقدمي �سيناريو حمتمل ميكن �أن يتم تطبيق 

�لقيم فيه. وتعترب تربية �الطفال من �ل�سيناريوهات �ملعتادة 

�لتجربة  �لتي ميكن قيا�س �لقيم من خاللها، نظرً� الأن هذه 

متثل حلظة �أ�سا�سية يف حياة �لفرد عندما يتم �تخاذ قر�ر�ت 

رئي�شية لها ارتباط وثيق، ب�شورة �شعورية اأو ل �شعورية، بقيم 

�ل�سخ�س �ملعني. ولهذ� �ل�سبب، �سعت �لدر��سة �لتي �أجرتها 

موؤ�س�سة �آنا ليند �إىل در��سة قيم �لنا�س �لذين يعي�سون على 

�ساطئي �ملنطقة �الأورومتو�سطية، من خالل تزويد �الأ�سخا�س 

�أكرث �أهمية  ثاين �أهمية  
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 �سوؤال ال�ستطالع: يقوم �الآباء يف خمتلف �ملجتمعات بالت�سديد على خمتلف �لقيم عند تربية �أبناءهم. وبفر�س �أننا قمنا بتحديد �ست قيم فقط - فلنقل: �لف�سول - �لطاعة -
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جنوب �ملجتمع �الأوروبي جمتمع 

و�رشق �ملتو�سط

�أو  �لعمل  خالل  من 

�الأن�سطة �لتجارية

3822

2321من خالل �ل�سياحة

1814يعي�سون يف نف�س �حلي

عام  �ل�سارع/مكان  يف 

فقط

1718

424�لدرد�سة عرب �الأنرتنت

مو�سوع �لبحث بقائمة حتتوي على عبار�ت متثل قيًما  معينة، 

�أهمية حمورية يف  ذ�ت  يعتربونها  كانو�  �إذ�  عما  وب�سوؤ�لهم 

يف  يعي�سون  �لذين  �الأ�سخا�س  �أطفالهم)2(�أطفال  تربية)1( 

�سكان  �أطفال   )3( �ملتو�سط  �لبحر  و�رشق  جنوب  منطقة 

�ملجموعات  وقوبلت  قورنت  ذلك،   وبعد  �الأوروبية.  �لبلد�ن 

�أكرب  �أهمية  �أي �لقيم تعترب ذ�ت  �لثالث من �الأ�سئلة ملعرفة 

لكل جمموعة و�أي �لقيم �لتي يعتقدون �أنها �الأهم بالن�سبة 

للمجموعة �الأخرى. يتم عر�س �لنتائج يف �جلد�أول �لتالية. يعرب 

�للون �الأزرق عن �إجابات �لبلد�ن �الأوروبية ، بينما يعك�س �للون 

للبحر  و�ل�رشقية  �جلنوبية  �ل�سو�طئ  �سكان  �إجابات  �الأ�سفر 

�ملتو�سط.

�س 2.5: ويف ر�أيك، �أي قيمتني من هذه �لقيم �ل�ست يحتمل �أن 

تكون ذ�ت �أهمية ق�سوى بالن�سبة لالآباء �لذين يقومون برتبية 

�أطفالهم  يف جمتمعات �أوروبية؟ �أريد �أن �أعرف  �أي هذه �لقيم 

�ل�س متثل �أهم قيمة؟ وما هي  ثاين �أهم قيمة؟

من  �لعديد  �أبرزت  الأنها  نظرً�  مفاجئة،  �لنتائج  كانت  وقد 

�لفجو�ت بني ت�سور �الآخر وت�سور �لذ�ت. فعلى �سبيل �ملثال، 

هما  لهم  بالن�سبة  قيمتني  �أهم  �أن  �الأوروبيون  �الآباء  يعتقد 

وعندما  �الأخرى«.  �لثقافات  »�حرت�م  و  �الأ�رشي«  »�لت�سامن 

�أي�ًسا  توقعو�  �ملتو�سط، فقد  و�رشق  بلد�ن جنوب  �سئلو� عن 

�أن تكون قيمة �حرت�م �لثقافات �الأخرى قيمة مركزية. ولي�س 

و��سًحا ما �إذ� كان ذلك يرجع �إىل �أنهم يعتقدون يف �الأ�سل 

�أن هذه �لقيمة تعترب ذ�ت �أهمية يف تربية �الأطفال يف تلك 

املنطقة اأم اأن الأوروبيني يرغبون يف وجودها هناك. وياُلحظ اأن 

هناك دينامية م�سابهة على �ل�ساطئ �الآخر. حيث ذكر �سكان 

جنوب و�رشق �ملتو�سط �أن �لقيمتني �لرئي�سيتني بالن�سبة لهم 

هما �لعقائد �لدينية و�لطاعة. ومع ذلك، عندما �سئلو� عن 

�لقيم �الأ�سا�سية بالن�سبة لالآباء �الأوروبيني، ذكرو� �ال�ستقالل 

من  حددهما  �للتني  �لقيمتني  نف�س  لي�سا  وهما  و�لف�سول، 

�سملتهم �لدر��سة من �الأوروبيني! 

بني  �ختالل  هناك   )1 مناذج:  ثالثة  حتديد  ميكننا  وباخت�شار، 

تُن�سب  �لتي  �لقيم  �لذ�ت، فكانت  وت�سور�ت  �الآخر  ت�سور�ت 

�إىل �ملجموعة �الأخرى غري مت�سقة مع �لقيم �حلقيقية �لتي 

تقول تلك �ملجموعة �إنها �أ�سا�سية بالن�سبة لها؛ 2( ميل كل 

موجودة  تعد  �لتي مل  �ل�سفات  بع�س  ن�سبة  �إىل  جمموعة 

فيها  متت  �لتي  �الأجز�ء  يف   )3 �الأخرى.  �ملجموعة  �إىل  فيها 

موقفهم  على  بالتعلىق  �لدر��سة  �سملتهم  من  مطالبة 

�خلا�س فيما يت�سل بقيمة معينة، فغري و��سح ما �إذ� كانو� 

�أنه  �عتقدو�  عما   �أو  �أطفالهم   مع  فعلوه  عما   يتحدثون 

ينبغي علىهم فعله.

اأهمية الت�سال ال�سخ�سي لتغيري التوجهات 

�الهتمام  عدم  �أو  �الهتمام  بتحليل  �الآن  حتى  قمنا  لقد 

�أعرب عنه �سكان  �لذي   – �لنظري  �أن نقول  وميكننا   – �لعام 

�ملنطقة �الأورومتو�سطية جتاه �لبلد�ن �لتي ال يعي�سون فيها. 

وعلى وجه �لتحديد، تتمثل �لنقطة �لهامة �جلديرة باملقارنة 

�لتنقل  طرق  باالأحرى  �أو  م�ستويات  يف  �ملرحلة،  هذه  عند 

�لعملية  �لناحية  من  ذلك  ويت�سمن  �حلقيقية.  و�الت�سال 

�ل�سفر �إىل �خلارج و�ل�سد�قة و�أمثلة �أخرى للتفاعل �مللمو�س، 

مثل �للقاء�ت �لعار�سة يف �ل�سارع مع �أفر�د من �إحدى بلد�ن 

�ملجموعة �الأخرى. 

�ملعني  الإنتاج  �أ�سا�سية  �ملبا�رشة  �ل�سخ�سية  �لتجربة  تعترب 

عند �لب�رش. لقد �أثبتت �لبحوث �أنه، مبرور �لزمن، ميكن �أن يوؤدي 

ثقافية  جمموعات  من  �الأفر�د  بني  و�ملتكرر  �ملمتد  �الت�سال 

عن  تعرب  �لتي  �ملو�قف  مثل  معينة-  ظروف  ويف  خمتلفة، 

�أكرث  توجهات  وجود  �إىل  �مل�سرتكة-  و�الهتمامات  �مل�ساأو�ة 

�إيجابية �إز�ء �ملخاطب و�إز�ء �ملجموعة �لتي ينتمي �إليها. ويف 

�لوقت �لذي يُعد فيه كل ذلك م�سجًعا، يتعني علىنا �أن نعي 

�ل�سطحية  �للقاء�ت  �أن  وهو:   �ملو�سوع  �ل�سلبي من  �جلانب 

�لتي حتدث مرة و�حدة �أو بال�سدفة، و�لتي تعد غري متو�زنة من 

حيث عالقات �لقوة، و�لتي لي�س لها غاية و��سحة وال متكن 

من �الت�سال �ل�سخ�سي، لن تكون مثمرة فيما يتعلق باحلو�ر 

بني �لثقافات.

تتطور  �الإن�سان  �أن  �لنف�سية  �لبحوث  بف�سل  نعلم  �إننا 

جمموعة  خالل  من  �ملجتمع  �إىل  ونظرته  وتوجهاته  �آر�وؤه 

نتلقى  فنحن  و�لت�سورية.  �الإدر�كية  �ملعرفية  �لعمليات  من 

وجود  �إىل  ن�سعى  �أي�ًسا  لكننا  حو��سنا،  خالل  من  معلومات 

لهذه  لتاأويالتنا   �ملجتمع  تاأييد  �جتماعي،نق�سد  �إجماع 

�ملعلومات. وهناك �لعديد من �لعو�مل �ملرت�بطة �لتي ت�سارك  

هي  فالتوجهات  و�سلوكياتنا.  وتوجهاتنا  �آر�ئنا  ت�سكيل  يف 

عبارة عن »روا�شب خلربة �شابقة يحتفظ بها ال�شخ�ش على 

هذه  ب�سفتها  توؤثر  �سمنية  ��ستجابة  �أو  ��ستعد�د  هيئة 

تعمل  كيف  نفهم  وحتي   ). )جا�سربز1978(  �ل�سلوك«  على 

و�ملعايري  �لقيم  »بنظام  و�عني  نكون  �ن  علىنا  �لتوجهات، 

�لذي يحتويها« )تاجفيل وفر�يزر1978(. من �لناحية �لعملية،  

يخربنا علم �لنف�س �الجتماعى �أنه ال ميكن حتليل �لتوجهات 

ب�سكل م�ستقل، ولكن يجب مالحظتها من خالل مر�آة �لبيئة 

و�جلماعة �الجتماعية �لتي تنتجها. ومتكننا هذه �ملقاربة من 

�ختالف  ترُبز  بنتائج  تخرج  در��ستنا  جعل  �لذي  �ل�سبب  فهم 

�لتوجهات من جماعة �إىل �أخرى– يتم حتديدها كاملعتاد ح�سب 

�الإقامة.  ومكان  �لتعلىمي  و�مل�ستوى  )�جلن�س(  و�لنوع  �لعمر 

توجهات  �الأحيان،  بع�س  يف  �جلماعات،  هذه  �أظهرت  وقد 

تختلف ب�سدة عن �جلماعات �الأخرى وعن متو�سط �ل�سكان يف 

بالدهم، �الأمر �لذي مينعنا من �إجر�ء تعميمات حول �لتوجهات 

تقدمي معدالت  �إمكانية   �لرغم من  بلد، على  بكل  �خلا�سة 

رقمية. 

لقد �أظهر �ال�ستطالع �أن معدل 42% من �سكان جنوب و�رشق 

�ملتو�سط يقولون �إن لديهم �أ�سدقاء و�أقارب يف �ل�سمال، كما 

�أن هناك ن�سبة تبلغ 36% من �الأوروبيني قامو� بزيارة �ملنطقة 

�جلنوبية )�جلدول 6 و7(. ورغم �أن �الأرقام �لتي متثل هذ� �لتنقل 

�جلغر�يف و�الهتمام باالآخر ال تختلف ب�سدة بني �ملجموعتني، 

جتربة  �إن  خمتلفة.  وطرقه  �لتفاعل  دو�فع  باأن  �لتنويه  يجدر 

يكون  باأن  مبا�رشة  غري  �أو  �سخ�سية  كانت  )�سو�ًء  �لهجرة 

�ل�سخ�س مولودً� لو�لدين مهاجرين مثالً( تعمل على تي�سري 

يف  �الأخرى  �ملجموعة  �أفر�د  نحو  و�لف�سول  �ملبا�رش  �الت�سال 

�الأعمال  �أن   9 �جلدول  يف  ونرى  �لبلد�ن.  جمموعتي  من  كل 

�الأ�سا�سيني  �الت�سال  عاملي  متثالن   )%23( و�ل�سياحة   )%38(

بالن�سبة للبلد�ن �الأوروبية. وقد كانت نف�س �الأن�سطة �أي�ًسا 

قنو�ت �ت�سال هامة بالن�سبة ملجموعة �رشق وجنوب منطقة 

�ملتو�سط ) بن�سبة 22% و21% على �لتو�يل9 ()�جلدول 9(. 

من خالل �جلدولني �ل�سابقني )6 و7(، نالحظ اأن فر�ش الت�شال 

بال�سمال لدى �سكان بلد�ن �رشق وجنوب �ملتو�سط )42%( �أكرث 

منها لدى �سكان �ل�سمال لوجود �ت�سال جغر�يف)36%(. ومع 

ذلك، عندما يتعلق �الأمر بنوع �ملقابالت - وعلى وجه �لتحديد 

�لو�قع،  ويف  تتغري.  �الأرقام  �أن  جند   - �ل�سخ�سية  �لتفاعالت 

�أن 24% من �مل�ساركني يف �ال�ستطالع  يف �رشق وجنوب  جند 

�ملتو�سط قد �سبق لهم �أن حتدثو� مع �أوروبيني، يف حني �أن %35 

من �الأوروبيني قد دخلو� يف حو�ر مع �أ�سخا�س من �ملجموعة 

�الأخرى.

قمنا اأي�ًشا بتق�شيم البيانات، حتى ن�شل اإىل اأمناط التفاعل 

وقد  �ال�ستطالع.  فيها  �أجرينا  �لتي  �لبلد�ن  من  بلد  كل  يف 

يف  �لثقايف  �الت�سال  يف  �لرئي�سي  �لعامل  �أن  لنا  �ت�سح 

�لذي  �الإنرتنت  هو  �ملتو�سط  �لبحر  وجنوب  �رشق  منطقة 

وغريبة  متوقعة  نتيجة  وهي  �ل�سكان.  من   %24 ي�ستخدمه 

ع�رش  يف  �الإنرتنت  هيمنة  الأن  متوقعة:  �لوقت،  نف�س  يف 

�لعوملة �أمر متوقع. وغريبة: الأن هذ� �لرقم يتباين ب�سكل حاد 

�سمال  �سكان  من   %4 �سوى  يوجد  فال  �الأوروبي.  �جلانب  مع 

�ملتو�سط ي�ستخدمون �الإنرتنت بالتحديد لالت�سال �الفرت��سي 

باأفر�د من منطقة �رشق وجنوب �ملتو�سط. وهذ� �لرقم �سئيل 

للغاية، �إذ� �عتربنا �أن م�ستوى �نت�سار �الإنرتنت يف �أوروبا )%53 

�ل�رشق  �نت�ساره يف  يبلغ حو�يل �سعف معدل  �ل�سكان(  من 

�أنظر  ( �أفريقيا  يف  �نت�ساره  ن�سبة  �أ�سعاف  و�ستة  �الأو�سط 

Miniwatts Marketing Group 2010( و�أن �الأوروبيني يق�سون 
�لعديد من �ل�ساعات على �الإنرتنت، �إما للعمل �أو للت�سلية. 

الأ�سكال ال�سائدة لالت�سال

ت�سري نتائج �لبحث حتى �الآن �إىل �أن تو�تر �الت�ساالت مل يكن 

كما  �لدر��سة،  فيها  �أجريت  �لتي  �لبلد�ن  كل  يف  متكافئًا 

حتى  �ل�سلوك  يف  �الختالف  من  عالية  م�ستويات  �أظهرت 

بني �الأ�سخا�س �لذين يعي�سون يف منطقة و�حدة. ومع ذلك، 

�ل�سائدة:  �الت�سال  �أ�سكال  عن  �لك�سف  �ل�سهل  من  كان 

�لهجرة،  وكذلك  �الإنرتنت،  عرب  و�الت�سال  و�ل�سياحة  �لعمل 

رغم عدم وجود جدول منف�سل خا�س بهذ� �لعن�رش. فجميع 

هذه �لقنو�ت تخلق حاالت من �الت�سال �ملبا�رش، و�لذي ينتج 

عنه �حل�سول على معرفة بال و�سيط  -وبالتايل تكوين �سور 

وتوجهات- عما يحدث وعمن يعي�س يف �ملجال �الأورومتو�سطي 

�مل�سرتك. ومل يتم جمع �أي بيانات �إ�سافية جتعلنا قادرين على 

الربط بني اأنواع التفاعل واأمناط ال�شور )اإيجابية/�شلبية( التي 

تكونت عن جري�ننا يف �ملنطقة �الأورومتو�سطية.

 

بال�رشورة  تتنباأ  ال  �لتوجهات  �أن  من  �لنف�س  علماء  يحذر 

وما  �لنا�س  يقوله  ما  بني  �نف�ساماً  هناك  و�أن  بال�سلوكيات، 

“نظرية  يفعلونه )جا�سربز 1978(. ومع ذلك، فاإننا نعلم من 

“تغيريً�  يتطلب  �جلماعات  بني  �ملثايل  �الت�سال  �أن  �الت�سال” 

�لتوجهات”  لتغيري  بادرة  �لغالب  “يف  يعترب  �ل�سلوك”  يف 

�ملثايل بني �جلماعات عند  .ويحدث �الت�سال  )بيتيجرو 1998( 

ا�شتيفاء خم�شة �رصوط )تكافوؤ اجلماعات يف املوقف، اأهداف 

�إمكانية  �ل�سلطة،  دعم  �جلماعات،  بني  �لتعاأون  م�سرتكة، 

�الأمد  طويلة  عملية  وجود  عند  وكذلك  �سد�قة(،  عقد 

تت�سمن رو�بط عاطفية و�إعادة ت�سنيف �جلماعات �لد�خلية/

�خلارجية )بيتيجرو 1998(. باالإ�سافة �إىل ذلك، ت�سري �لدر��سة 

�إىل  �أعاله،  مذكور  هو  كما  ليند،  �آنا  موؤ�س�سة  �أجرتها  �لتي 

�لهجرة  بتجربة  باأخرى  �أو  بطريقة  مرو�  �لذين  �الأ�سخا�س  �أن 

يحتلون موقعا متميز� يف عملية �حلو�ر بني �لثقافات. ويبدو 

�ملهاجرين  �أن  �إىل  ت�سري  �لتي  �لدر��سات  يدعم  �الأمر   �أن هذ� 

حوار  يف  النخراط  باأ�شبقية  يتمتعون  العرقية  والأقليات 

�لثقافات. فبمجرد �أن يتغلب �ملهاجرون على �مل�سكالت �الأولية 

�لتي تتمثل يف تعلم لغة جديدة ، و�الت�ساق مع �ملعايري و�لقيم 

ي�سلون  فاإنهم   ، رف�سها  وجتاأوز�إغر�ء  �جلديد،  بالبلد  �خلا�سة 

و�أبناوؤهم  هم  يكت�سبون  حيث  �لثقايف”.  “�لتعدد  موقع  �إىل 

“�لقدرة على �لتعاطي مع ثقافات متعددة و�مل�ساركة فيها” 
)جمل�س �أوروبا 2009(.

الإنرتنت اأف�سل اأدوات جتربة التوا�سل بني الثقافات

و�رشق  جنوب  �سو�طئ  على  تقع  �لتي  �لبلد�ن  �أن  يبدو 

عرب  �الت�سال  خالل  من  �الآخر  �جلانب  مع  تتفاعل  �ملتو�سط 

�الإنرتنت )24%( ب�سكل �أكرب كثافة من �الت�سال �لفعلى مثل 

�ملقابالت �لعار�سة مع �جلري�ن )14%( �أو �الأ�سخا�س يف �ل�سارع 

يتوقع  حيث  �الأوىل،  للوهلة  مذهالً  �الأمر  هذ�  ويبدو   .)%18(

�ملرء م�ستويات �أعلى للتفاعل من �ملقابالت �لفعلىة، ولي�س 

من خالل �الت�سال �الإفرت��سي. ويف �حلقيقة، تظهر �لدر��سة 

�أن �الت�سال �لعر�سي يف �الأماكن �لعامة ال يعترب بالتحديد 

�أي�ًسا، حيث ي�سجل �أعلى  �أمرً� ذ� �أهمية بالن�سبة لالأوروبيني 

�لرتتيب 18% و17% )�نظر �جلدولني 9 و10(. وكما �سرنى �أدناه، 

و�لدر�سات  �الجتماعي  �لنف�س  علم  در��سات  ت�ساعد  رمبا 

�الإعالمية على تف�سري لغز جناح �الإنرتنت كاأد�ة لالت�سال بني 

�لثقافات يف �ملجال �الأورو متو�سطي.

طريقة التفاعل الر�سم البياين 3.4

�سوؤال ال�ستطالع: كيف حتدثت �أو قابلت �ل�سخ�س �الآخر؟ �الأ�سا�س:  جميع من حتدثو� �أو 

تقابلو� مع �أ�سخا�س من دول �أخرى، �لقيم بالن�سبة �ملئوية ح�سب �ملجموعات �الإقليمية.
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هذه  تقدمه  �لذي  للتحليل  �الأ�سا�سية  �لنقا�س  نقطة  �إن 

ظهور  هي  ليند،  �آنا  موؤ�س�سة  ال�ستطالع  �لبحثية  �لورقة 

�الإنرتنت كاأد�ة مف�سلة لتالقي �لثقافات. ومن �لوهلة �الأوىل، 

قد يبدو من هذه �جلملة �أنها تتعار�س مع ما ناق�سناه �سلًفا، 

و�ل�سخ�سي مع خماطبك  �ملبا�رش  �لفعلى  �الت�سال  �أن  وهو 

يعرت�س  فقد  �لثقافات.  حو�ر  �إىل  تو�سل  �لتي  �ل�سبيل  هو 

و�سيط  وجود  على  يعتمد  �الإنرتنت  عرب  �الت�سال  باأن  �أحد 

كما �أنه مفلرت وبارد. فاإذ� تابعنا �هتمامنا �الأول بالعالقة بني 

طريقة  �الإنرتنت  كان  �إذ�  عما  نت�ساءل  قد  و�لو�قع،  �لت�سور 

فعالة لك�سف �لو�قع، �أم �أنها جمرد �سيء ي�ساعد على تعزيز 

�الإنرتنت  �أن  فرغم  عمله.  طريقة  ب�سبب  �حلالية  �لت�سور�ت 

يحتمل �أن تكون م�سدرً� غري حمدود لكافة �أنو�ع �ملعلومات، 

فاإن خمرجاتها  تعتمد على دو�فع �مل�ستخدمني وتقدير�تهم. 

ذوقهم  ح�سب  باحلرية،  يتمتعون  �ل�سبكة  يف  فالباحثون 

ت�سفحها،  يف  يرغبون  �لتي  �ملو�قع  �ختيار  يف  �ل�سخ�سي، 

�أو  �أو قو�ئم �لربيد �الإلكرتوين  �أي �ملدونات �الإلكرتونية  وكذلك 

�سفحات موقع “في�س بوك” �أو “تويرت”�لتي يرغبون يف �الإطالع 

علىها.  قد يرف�س �ملرء �إىل حد ما �أهمية �الإنرتنت:  فعلى كٍل، 

ن�سبة م�ساهدي  �أقل من  �الإنرتنت  ن�سبة م�ستخدمي  تعترب 

على  �ملدونات  م�ستخدمو  يعترب  وال  �لعامل،  يف  �لتليفزيون 

عالأوة   .)2007 )لن�س  ذلك  من  �أ�سغر  �رشيحة  �سوى  �الإنرتنت 

على ذلك، قد يعتقد �ملرء �أن �الت�سال عرب �الإنرتنت ميكنه �أن 

يت�سفح  �لذي  �ل�سخ�س  الأن  نظرً�  �حلالية،  �لت�سور�ت  يعزز 

�الإنرتنت �سوف مييل �إىل �لتفاعل مع من ي�سبهه يف �الأفكار 

�الأمر  ينتهي  �أن  �لو�قع، ميكن  و�مل�سادر... ويف  �الأ�سخا�س  من 

�إىل �عتبار �الإنرتنت جمرد �أد�ة لالإبقاء على �الت�سال باالأ�سدقاء 

بال�رشورة  ولي�س  بعيدة،  �أماكن  �إىل  �نتقلو�  �لذين  و�الأقارب 

�الأماكن  عن  جديدة  �أ�سياء  تعلم  �أو  جديدة  معارف  لتكوين 

�لبعيدة. ولكن، كل هذ� لي�س �سوى جانب و�حد من �لق�سية.

و�لهجرة  �ل�ستات  حالة  توؤدي   ،)2004( وفر�نز  هيلر  فح�سب 

�لرو�بط  من  �أنو�ع  ثالثة  لرت�سيخ  �الإنرتنت  ��ستخد�م  �إىل 

وقد  و�ملفقودة.  و�لقدمية  �جلديدة  �لرو�بط  هي  �ل�سخ�سية:  

�أن هناك مدر�ستني فكريتني رئي�سيتني  �أي�ًسا  �أظهر �لباحثان 

با�ستخد�م  �الت�سال  يف  �مل�ساركة  ق�سية  ب�رشح  تقومان  

�لكمبيوتر. فهناك ر�أي يقول باأن �لنا�س يتفاعلون عرب �الإنرتنت 

�أما  لوجه.  وجًها  �ملتكرر  و�الت�سال  �جلغر�يف  للتقارب  نتيجة 

و�أن �ل�سبب  �أهمية،  �أن �ملكان لي�س له  �ملدر�سة �الأخرى فرتى 

�لرئي�سي ور�ء تفاعل �الأ�سخا�س عرب �الإنرتنت هو �هتماماتهم 

�مل�سرتكة. وميكن تف�سري �لتبادل �ملكثف عرب �الإنرتنت من جانب 

بلد�ن جنوب �ملتو�سط جتاه من هم يف �ل�سمال و�لتي �أبرزتها 

در��سة موؤ�س�سة �آنا ليند، �إما  كمحاأولة للحفاظ على معنى 

�ملجتمع �لقدمي �أو �ملفقود، والإعادة �لتقارب �ملادي �ملفقود مع 

كد�فع  و�إما   �خلارج،  �إىل  �سافرو�  �لذين  و�الأ�سدقاء  �الأقارب 

حقيقي للبحث عن �الأ�سياء و�ملناق�سات يف نطاق �هتمامهم، 

و�الت�ساالت  �لفا�سلة  �جلغر�فية  �مل�سافة  عن  �لنظر  بغ�س 

�ل�سخ�سية �ملوجودة من قبل.

تقدير  من  متكننا  �لتي  �لهامة  �لعو�مل  من  عدد  وهناك 

�حلو�ر  �أ�سكال  من  جديد  ك�سكل  لالإنرتنت  �ملتز�يدة  �الأهمية 

بني �لثقافات، وك�سيء يفتح عاملًا جديًد� من �لتجارب و�الأفكار 

وي�سجع �لنا�س على فتح حو�ر�ت من �ساأنها  �أن توؤدي �إىل تغيري 

م�ستخدمو  “يتمتع  �ملثال،  �سبيل  على  �خلاطئة.  �لت�سور�ت 

�الإنرتنت بنظام �ت�سال عاملي حقيقي مقارنة مبجموعة �لرب�مج 

�ملحلية �أو�الإقليمية �لتي ي�ساهدها �ل�سخ�س عرب�لتليفزيون” 

)�إ�رشوود 2008 و�سادويك 2006(. كما �أن �لبعد “متعدد �ملر�كز” 

للتفاعل عرب �الإنرتنت له �أهمية بالغة )هوجبول 2007(. فهذه 

متنوعة  جمموعة  على  �الإطالع  فر�سة  متنح  �لتكنولوجيا 

جتعل  و�لتي  �الإنرتنت،  عرب  �لتعلىمة  و�مل�سادر  �الأخبار  من 

وبالتف�سري�ت  �لعامل  حول  يدور  مبا  علم  على  �مل�ستخدمني 

ي�سكلون   منتجيها  �أن  رغم  ذلك،  �إىل  باالإ�سافة  له.  �لهامة 

�سبه �سفوة، يعترب �نت�سار �ملدونات �الإلكرتونية �أمرً� ي�ستحق 

�سبه  �الت�سال  من  جديد  �سكل  عن  عبارة  فهي  �الهتمام. 

جمهول �مل�سدر و�لال�إقليمي وميكن من خالله طرح �لت�ساوؤالت 

مع  �جلد�الت،  وعقد   ، و�الأخبار  �الإنتاج  هياكل  �سلطة  وحتدي 

وريز   2005 ووول   2004 وكيلرن  )خان  �لهويات  على  �حلفاظ 

�ملادية  �مل�سافة  �أن  �فرت��س  �أي�ًسا  وميكننا   .)2007 و�آخرين 

�إعادة  �أو  �أو تغيري  لالت�سال عرب �الإنرتنت قد ت�سمح بتخفيف 

�ملعرفية  �لعمليات  �أي  و”�خلارج”،  �لد�خل”   “ تكوين مفاهيم 

للت�شنيف التي تنتج الأمناط ال�شائعة )هوج واأبرامز 1988(.

اجلانب الإيحابي لالت�سال عرب الإنرتنت

وما  �الإنرتنت   عرب  �الت�سال  �رش�ك  من  حتذيرنا  يتم  ما  غالبًا 

يف  �أي�سا  �أريد  ذلك،  ورغم  �خلطرية.  �لتد�عيات  من  يخفيه 

هذه �لورقة �أن �ألقي �ل�سوء على �جلو�نب �الإيجابية لالإنرتنت. 

�ملدونات  و�إن�ساء  �الإلكرتوين  �لربيد  يعترب  �ملثال،  �سبيل  فعلى 

نوعاً  تعزز  �أن  ميكن  لالت�سال  “مبا�رشة”  و�سائل  �الإلكرتونية 

ال  و�أفكار  �أنا�س  مع  �الجتماعي  �لتفاعل  �أنو�ع  من  »جمرد�ً« 

تخلي فيها �النق�سامات �لعرقية �أو �جلغر�فية �أو �لقومية �أو 

باالأحرى تتخذ منحى خمتلًفا النتاج �ملعنى. ففي �الت�سال عرب 

�الإنرتنت، تاأخذ �لهويات �ل�سخ�سية و�جلماعية �سكالً مثاليًا، 

معزز�ً وخفياً يف نف�س �لوقت. ومع ذلك، �أظهر �لبحث �لعلمي 

)بارغ  »عادية«  باإن�ساء عالقات �سخ�سية  ي�سمح  �الإنرتنت  �أن 

م�سجعاً  �الإنرتنت  ذلك،يبدو  على  عالأوة   .)2004 كينا  وماك 

�الأ�سكال  من  )�أكرث  ولل�سد�قات  �ل�سخ�سية  لالت�ساالت 

�لعر�سية للتفاعل مع �الآخرين �مل�سار �إليها �أعاله(، نظرً� الأن 

�ملدونات  يف  �أو  �الإلكرتوين  بالربيد  �ملر��سالت  يف  ي�سارك  من 

�إىل  ت�سعى  �أو  ي�سعى  الأنه  �رش�حة  ذلك  يفعل  �الإلكرتونية 

�حل�سول على فر�سة لالت�سال. وهناك عامل هام �آخر يو�سح 

�لثقافات،  بني  للحو�ر  كاأد�ة  �الإنرتنت  حققه  �لذي  �لنجاح 

�لذين  �ملتحاأورين  �ت�سال م�ستمر بني  �أنه ي�سمح بوجود  وهو 

ميكنهم �لتعبري عن �ر�ئهم و�إظهار”�الأنا �حلقيقي” مع �ل�سعور 

�إخفاء �ال�سم �لتي يوفرها �لنظام )بارغ وماك كينا  بحماية 

2004(. فالتفاعل و�ل�سد�قة �لد�ئمان و�ملتكرر�ن هما عن�رش�ن 

رئي�سان لتغيري �لتوجهات ينادي به �أ�سحاب نظريات �الت�سال.

ب�سيطة  كو�سيلة  �الإنرتنت  ��ستخد�م  يتم  عندما  فحتى 

للحفاظ على �الت�سال مع �الأقارب و�أ�سدقاء �لوطن �ملهاجرين، 

�إىل  مبا�رشة  غري  بطريقة  يو�سل  قد  �الأمر  حقيقة  يف  فاإنه 

معلومات )ومن ثم �إىل تو�سيح �الآر�ء و�لتوجهات( حول بلد�ن 

�آر�ء �أ�سدقائهم  �أن ي�ستمع �ملتحاأورون �إىل  �أخرى. ومن �ملرجح 

�إىل  �آخر،  مكان  �لعي�س يف  معنى  عن  �ل�سخ�سية  و�أقاربهم 

وعاد�ت  بها،  مرو�  �لتي  و�ل�سلبية  �الإيجابية  �لتجارب  جانب 

�لبلد �لذي �نتقلو� �إليه وخ�سو�سياته. 

و�أخريً�، فاإن �أهم ما يف �الأمر هو �أن �الإنرتنت قد �أ�سبح بو�سوح 

�أنحاء  جميع  �ل�سباب يف  بني  و�لع�رشين  �حلادي  �لقرن  “لغة” 
�لعامل. وحيث �أن بلد�ن جنوب و�رشق �ملتو�سط �أكرث �سباباً من 

بلد�ن �أوروبا، ميكننا �أن نف�رش - بدون مفاجاأ ة- �لن�سب �ملئوية 

�ملختلفة �لتي خرجت بها �لدر��سة يف كال �ملنطقتني. فوفًقا 

هم  �لذين  �ل�سكان  ن�سبة  تقرتب  �ملتحدة،  �الأمم  الإح�سائيات 

دون 15 عاًما يف بلد�ن جنوب و�رشق �ملتو�سط من معدل %30، 

بينما تكاد ن�سبة نف�س �لفئة من �ل�سكان ت�سل �إىل �لن�سف 

بني �سكان �أوروبا )�الأمم �ملتحدة 2009(. فال�سبان على �سفتي 

�الإنرتنت  ي�ستخدمون  �لذين  هم  �الأورومتو�سطية،  �ملنطقة 

ويقومون من خالله ودون وعي منهم با�ستك�ساف �إمكانيات 

جديدة الإجر�ء حو�ر بني �لثقافات. �إال �أن �ملجال �الفرت��سي ميثل 

و�لتو��سل  �ملعلومات  جلمع  ر�ئعة  قناة  �جلنوبي  �ل�ساطئ  يف 

عرب �حلدود و�لتعبري عن �لوعي �ملدين )معو�س 2007 و�إ�رشوود 

 .)2008

املمار�سة امل�سرتكة للحوار

�إذ� كان �حلو�ر بني �لثقافات يعني معرفة كيفية عر�س ق�سة 

�الآخرين  عن  متو�زنة  نظر  وجهات  وجود  وت�سجيع  م�سرتكة 

و�لتخل�س  �لذ�ت  ونقد  �الآخرين  �حتياجات  جتاه  و�الإح�سا�س 

من �الأحكام �مل�سبقة، فاإنه �سوف يوؤدي ال حمالة �إىل تفكيك 

و�إعادة بناء �ملقوالت �لتي تعترب �أ�سا�ساً لتوجهاتنا و�سلوكياتنا. 

�إال  معنى  له  يكون  ال  �لثقافات  بني  �حلو�ر  �أن  هذ�  ويعني 

وتوؤدي  عن  تنتج  �لتي  �الآخرين  وم�ساركة  و�لعمل  باملمار�سة 

اإىل طريقة تفكري تبتعد عن المناط ال�شائعة )اإبراز ال�شفات 

�لتي تربطها عملياتنا �ملعرفية بـ« �جلماعات �خلارجية »، وهي 

�مل�سبقة  و�الأحكام  �لفرد(  معها  يتماهى  ال  �لتي  �جلماعات 

)�لت�سنيفات �الجتماعية  �لتي يتم �إجر�وؤها غالباً بالرجوع �إىل 

�لذ�ت(. كثريً� ما تعر�س �حلو�ر بني �لثقافات  لالنتقاد بو�سفه 

حمل  لتحل  �لقر�ر  �سناع  يتبناه  و�أجوفاً  غام�ساً  �سعار�ً 

�أو ل�رشف  م�سطلحات غري مقبولة مثل �لتعدديه �لثقافية 

�نتباه �لنا�س عن �ل�سيا�سات �الأمنية �ملت�سددة.غري �أنه ، �إذ� كان 

�أفعال  �إىل  توؤدي  تفكري  طريقة  و�سف  بامل�سطلح  �ملق�سود 

و�لعقم  �لثبات  �سفتي  يفقد  بهذ�  فاإنه  وبالعك�س،  معينة 

ويتحول �إىل قوة ديناميكية.

لقد مت ��ستخد�م �لعديد من �لكلمات لتقدمي تعريف للحو�ر 

�إىل عبار�ت لطيفة و�سطحية  تنتهي غالبًا  و  �لثقافات،  بني 

�لتي  �لدر��سة  به  �لقيام  حاأولت  ما  �إن  �سيا�سياً.  ومقبولة 

�أجرتها موؤ�س�سة �آنا ليند ونحن موؤلفو� هذ� �لتقرير، هو حتويل 

وباالعتماد  �ل�سلوك.  و�إىل  �الأفعال  �إىل  �لكلمات  من  �النتباه 

التفاعل  باأمناط   نهتم  فاإننا  الجتماعي،  النف�ش  علم  على 

 ، �ملعرفية  حدودهم  جتاأوز  على  قادرون  �الأفر�د  �أن  تثبت  �لتي 

من  خالية  بطريقة   ، هو  كما  �الآخرين  �سلوك  وتف�سري 

مفهومي �ل�رش�ع و�خلوف. فاللقاء “بني �لثقافات« ال يتحقق 

�مل�رشوع  �لثقافات«. ومن خالل هذ�  بعبارة »بني  الأنه يو�سف 

كانت  �إذ�  ما  نرى  �أن  نريد  ليند،  �آنا  موؤ�س�سة  به  تقوم  �لذي 

من  �الأورومتو�سطي  �ملجال  يف  و�سلوكيات  توجهات  هناك 

�لثقافات  بني  تفاعل  عمليات  بطبيعتها  تكون  �أن  �ساأنها 

قدر  من  �لتقليل  دون  جديدة،  عقلية  �كت�ساب  �إىل  وتوؤدي 

وبهذ�  و�لدينية.  و�لفل�سفية  �لثقافية  و�خللفيات  �لهويات 

�لثقافات  للحو�ر بني  �ملقررة  �ل�سمات  نتحا�سى  فاإننا  �ملعنى، 

�ملقاربة  هذه  تتطلب  �سريورتها.  يف  �مل�ساألة  مع  ونتعامل 

�لثقافات  بني  �حلو�ر  �أن  تو�سح  فهي  �الأمد.  طويل  منظورً� 

�أكرب بكثري من جمرد �آلية �سيا�سة لتبادل �ملنتجات �لثقافية 

ودوليًا،  �لعامة، حمليًا  �لعالقات  لتطوير  �أو  �لتعلىم،  وبر�مج 

�ملعربة عن �حلياد و�حرت�م �لتنوع �لثقايف و�لديني. و �حلو�ر بني 

وعلى  �ملجاالت  �أكرب يف جميع  بذل جهود  ي�ستلزم  �لثقافات 

كافة م�ستويات �ملجتمع، نظرً� الأنه لي�س �سيئًا ملمو�ًسا، وال 

�ل�سيا�سات،  �سيا�سة من  �أو على  �أكادميي  قا�رشً� على جمال 

�آن  يف  وعملية  عقلية  فهو  جمردة.  نظرية  لي�س  �أنه  كما 

و�حد، يبد�أ �أوالً وقبل كل �سيء با�ستك�ساف �لنف�س. ونتيجة 

لذلك، فاإن خمرجاته �ملبا�رشة يجب �أن تكون �أعماالً ملمو�سة 

نحو  فل�سفيًا موجًها   يقت�سي حتوالً  ولذلك، فهو  و�سلوكاً. 

�إىل من يخاطبنا و�لرغبة  �الإح�سا�س و�لقدرة على �ال�ستماع 

�مل�سرتك  �ل�سعور  نحو  وكذلك  �لذ�تي،  �لنقد  وعلى  ذلك  يف 

و�سموك   2002 ود�ملاير   1948 )ماريتان  و�مل�سئولية  بالعد�لة 

ومرني�سي 2008(.  �أوروبا 2008  2007 وجمل�س  منر  واأبو   2002

وتو�سح �لدر��سة �لتي قامت بها موؤ�س�سة �آنا ليند �أن هناك 

يحدث  �لتحول  و�أن هذ�  �لتحوالت  �حتمااًل حلدوث مثل هذه 

بالفعل يف �لعديد من �حلاالت.

ينبغي  للحو�ر  �مل�سرتكة  “�ملمار�سة  �أن  �سالفاتوري  قال  لقد 

�أن تتاأكد من �أن هذه �لقيم لن ت�سبح مبثابة قيود �سيا�سية 

ميكن  �حلقيقة،  ويف   .)2009 )�سالفاتوري  طرو�دة”  وح�سان 

�لدفاعية  و�حلو�جز  و�الإنتماء  بالهوية  فيه  �ملبالغ  لل�سعور 

ما  �لقوة  من  تبلغ  �أن  �أنف�سنا،  حول  بو�سعها  نقوم  �لتي 

على  ينبغي  نف�سه،  �لوقت  ويف  �لفهم.  تعطل  يجعلها 

�لدين،  �الأخرى مثل  �مل�سائل  �أو  “�الختالف”  يتجاهل  �أال  �حلو�ر 

الأنها تعد من �مل�سائل �جلدلية �لتي ي�سعب �لتعامل معها، 

�ظهار  على  �لعمل  �إن   .)2004 وجاموت�سي   2000 )�ساك�س 

يعد  ت�سور�تنا   عن  تختلف  روؤى  لهم  ممن  لالخرين  �الحرت�م 

خطوة �أوىل وهامة  يف هذ� �لطريق. ولعله ينبغي علىنا، لكي 

بروديل  فكرة  حتدونا  قدًما  من�شي  اأن  فعال،  حوار  ننخرط يف 

عن “نفاذ” �ملجاالت و�لثقافات لبع�سها �لبع�س، عرب �لرحالت 

وتبادل �ملنتجات  �لتجارية و�لثقافية،على �لرغم من حدودها 

.�إن �لدخول يف  �ل�سيا�سية و�جلغر�فية �لثابتة )بروديل 1993( 

حو�ر ال يعر�س �لهويات للخطر )فهو بالعك�س يحتاج �إليها!(، 

�أو �لتخلي عن  �أنه ال يعني ت�سحيح حقائقك �خلا�سة  كما 

معتقد�تك �أو �لفوز على خ�سمك وفر�س �حلقيقة �لتي تر�ها 

�أنت. ويف �لنهاية، نقول �أن �حلو�ر يتعلق بالرغبة يف �ال�ستماع 

�إىل �الآخرين، فهو ال يعني »تغيري �حلقيقة« ولكن تغيري �لروح 

و�لعمليات �ملعرفية �ملنطوية على ذ�تها.

وبهذ� �ملعنى، يتحقق �حلو�ر بني �لثقافات من خالل �لرب�جماتية 

�الأخالقية، وال يحدث وال يكتب له �لنجاح �إال �إذ� كان م�سجًعا 

لبُعد �أكرث “�إن�سانية”، �أو �أخالقي، لل�سيا�سة �ملعنية بـ”�ل�سالح 

�ملتعلقة  �لنظر،  ق�سرية  �الهتمامات  عن  بعيًد�  �لعام”، 

�لذي  �لوقت  ويف  و�الأمن.  �القت�سادية  و�مل�سلحة  بال�سلطة 

ينمو فيه �ل�سعور “بتملك” �ملجال �أورومتو�سطي، يغمرنا �الأمل 

وم�سئولياتهم  �هتماماتهم  يف  تدريجيًا  �لنا�س  يت�سارك  باأن 

تلقائيًا يف  ي�سرتكو�  و�أن  للمنطقة  �لعام  �ل�سالح  �أجل  من 

حلول  اإىل  التو�شل  لهم  يت�شنى  لكي  للحوار  حية  مناذج 

نكت�سف  �أن  ن�ستطيع  �لثقافات،  بني  �حلو�ر  وعرب  م�سرتكة. 



48

تقرير آنا ليندا 2010

2
0

1
0

م 
عا

 ل
د

ن
ي
 ل

نا
 اأ
ة

س
�

س
�

وؤ
م

ر 
ري

ق
ت

49

تقرير آنا ليندا 2010

2
0

1
0

م 
عا

 ل
د

ن
ي
 ل

نا
 اأ
ة

س
�

س
�

وؤ
م

ر 
ري

ق
ت

الأبي�ض  البحر  منطقة  الثقافات يف  بني  مواطنة  اأجل  »من 

املتو�سط«
كاترينا �ستينو

�لرت�بط  �زدياد  يف  و�ملكاين  �لزمني  �ل�سغط  من  كل  ي�سارك 

والعتماد املتبادل يف عامل اليوم يف جميع جمالت الن�شاط 

ما  ذلك  ن�ساأ عن  وقد  �الأر�س.  على م�ستوى كوكب  �لب�رشي 

خلقت  �لتي  �جلديدة  �لثقافية  �ل�سيا�سية  باجلغر�فيا  يعرف  

فيها  متتزج  و�لتي  قبل،  من  عنه  يُ�سمع  للخر�ئط مل  ر�سًما 

�لثقافية  �لكال�سيكية و�حلدود �لقدمية –  “�ملناطق �لثقافية” 
و�للغوية و�لدينية وغريها- مكونة بذلك م�سهًد� غري ماألوف، 

ذلك،  على  عالأوة  متناق�سة.  و�أ�سكاله  متحركة  خطوطه 

�لتي  �لالمادية  �الأعمال  وهو جمموعة  �لثقايف،  �لتدفق  فاإن 

“يوتيوب”  مثل  جديدة،  �جتماعية  �سبكات  على  ن�رشها  يتم 

جوجل،  عن  ف�سالً  وغريها   �سبي�س”  و”ماي  بوك”  و”في�س 
و�لتي ال تتنا�سب مع �ملو�رد �أو �الحتياجات �لب�رشية، يدعو �إىل 

�أ�سكال متباينة لتحديد �الأفر�د و�جلماعات. وتقوم هذه �لدعوة 

للمرء  وت�سمح  لالأفر�د  و�النفعالية  �ملعرفية  �لقدر�ت  بح�سد 

فهذه  �الآخرين،  وعامل  �خلا�س  �لثقايف  عامله  بني  ي�سبح  باأن 

وينتزعنا  �لثقافات  بني  بالتو��سل  �أ�سيالً  ند�ًء  تنادي  �لدعوة 

هذ� �لتو��سل من ثقافتنا ملو�جهة ثقافة �أخرى ويرمي بنا يف 

جماعات جديدة  للمعرفة و�الإح�سا�س. ومن ثم يخلق حاجة 

جديدة �إىل جمال للتماهي �لوهمي. ويف هذ� �ل�سياق �لعاملي 

وترية  على  و�ل�سعور  �لتفكري  �أي  �لتعاي�س-  يعني  ال  �جلديد، 

و�حدة- �لعي�س يف وحدة كونية �سيقة، بل يعني �مل�ساركة 

�لكاملة يف �لرثو�ت �لالمتناهية لثقافات �لعامل �لتي �سارت 

“قوى �إقناع” )soft powers( حقيقية يتم تطويعها » لي�سري 
لدى �الآخرين نف�س �لرغبات �لتي متليها �أيقونات رمزية و�ل�سور 

و�لقيم �الإيجابية �لتي توحي بها ».

�أو  وينبغي �أال يوؤدي هذ� �الإدر�ك �إىل �الكتفاء �لذ�تي �لثقايف 

�لنفي �لثقايف �أو �لد�روينية �لثقافية، بل فهم �آلية �النتقال 

�الآفاق.  يف  عميق  بتطور  يوحي  مما  �لتنوع،  �إىل  �لتباين  من 

ال  »�لتباين«  مفهوم  عك�س  على  »�لتنوع«  مفهوم  ويعتمد 

و�ملتغري�ت،  و�لثو�بت  �لبنى  حيث  من  �لثقايف  �لتحليل  على 

وباخت�سار  و�لتهجني،  و�لديناميات  �لعمليات  حتليل  على  بل 

�حلو�ر�ت. وميكن �لنظر �إىل �لتباين، وفًقا ملفهوم دريد�، على �أنه 

��سرت�تيجيات  يقدم  �لذي   “  différance  « مفهوم  �إىل  ي�سري 

والتحفظ،  والتاأجيل  امل�شار  وتغيري  واحلذف  والإرجاء  التاأخري 

ومن ثم فاإنه يحول دون ثبات �أي نظام  بو�سفه كلية، حيث 

�أمكنة حمتملة  �لتي ت�سكل  و�ملتاهات  �لفجو�ت  يقوم مبلء 

للمقاأومة و�لتدخل و�لرتجمة. وجدير بالذكر �أن فن �إدر�ك و�إد�ره 

�الختالفات على عدة م�ستويات – �ملحلية و�لقومية و�لدولية 

-ي�سعب تطبيقه، نظرً� الأن �لطفر�ت �لثقافية و�لتهجينات 

د�ئًما ما ت�سبق قدرة �ملوؤ�س�سات �ل�سيا�سية على �ال�ستجابة، 

�ملخاطر:  من  �لتمرين  هذ�  يخلو  وال  ب�رشعتها.  تفجاأ  النها 

فبالدفاع عن �خل�سو�سيات �لثقافية �ملتمايزة، ميكن لالإختالف 

�مل�سرتكة. وهكذ�،  �الجتماعية  �حلياة  على  �أن ي�سبح ع�سياً 

رمبا ي�سل بنا �الأمر �إىل عامل جمز�أ يف عالقة �لقوى مع �الخرين، 

�أو �العرت�ف  �لتو�سع  حيث يطالب كل كيان ثقايف مبزيد من 

بنتائج  �لتنبوؤ  �ل�سهل  ومن  خ�سو�سيته.  بذريعة  �لربح  �أو 

هذه �ملز�يد�ت، وهي �أن نن�سى، ونحن نوؤكد تاأكيد�ً �أحادياً على 

يكمن يف  الب�رصية  لبقاء  ال�رصورية  ال�رصوط  اأحد  اإن  التنوع، 

يقول مونتاين: «كل  �أو كما  يجعلنا مت�سابهني،  مبا  �العرت�ف 

فرد يحمل �ل�سكل �لكلي للحالة �الإن�سانية ».

بع�ض التو�سيحات ال�سطالحية:

�لذ�كرة  و�لرتبية؟  و�لتاريخ  �لذ�كرة  بكلمات  �ملق�سود  ما 

هي �حلياة حتملها جماعات حية. وهي بذلك تكون يف حالة 

هي  وال  و�لن�سيان  �لتذكر  جلدلية  ومفتوحة  د�ئم   تطور 

�نو�ع  جلميع  وعر�سة  حتريف  من  يلحقها  مبا  در�ية  غري  على 

�ال�ستخد�م و�ال�ستغالل وحريه باجتياز فرت�ت طويلة وكذلك 

باإ�ستعادة �حليوية ب�سكل مفاجئ. �أما �لتاريخ فهو �إعادة بناء 

�لذ�كرة  و  و�نق�سى.  م�سى  ل�سيء  كاملة  وغري  ��سكالية 

يقول  معي�س.  �أبدي  بحا�رش  مرتبطة  �لر�هنية  د�ئمة  ظاهرة 

�لذ�كرة  فاإن  و�سحري  وجد�ين  طابعها  الأن  »نظرً�  نور�  بيري 

بالذكريات  تتغذى  و  لها،  املريحة  بالتفا�شيل  اإل  حتتفظ  ل 

�أو  �خلا�سة  �لعائمة،  �أو  �ل�ساملة  و�ملت�سابكة،  �لغام�سة 

اأنواع التحويل واملراقبة و الإ�شقاط.  الرمزية، احل�شا�شة لكل 

�أما �لتاريخ فيدعو، بو�سفه عملية فكرية ذ�ت ميول علمانية، 

�إىل �لتحليل و�خلطابات �لنقدية... ال يرتبط �ال باال�ستمر�ر�ت 

�لزمنية و�لتطور�ت وعالقات �الأ�سياء. �لذ�كرة �سئ مطلق وال 

يعرتف �لتاريخ �إال مبا هو ن�سبي... »       

يرى ديوي �أن مفهوم �لرتبية يطابق ب�سورة �أكرث �سمة �لتد�خل 

تعرف  الإعادة  تخ�سع  و�لتي  بالرتبية  �خلا�سة  �لثقافات  بني 

بناء  �إعادة  هي  “�لرتبية  املتعلم:  على  يركز  اأن  ب�رصط  دائمة، 

جتربة  م�سار  توجيه  على  �لقدرة  تعزز  جتربة  تنظيم  �إعادة  �أو 

�لرتبوية  �لناحية  من  �لتطور  مفهوم  فاإن  ثم،  ومن  الحقة”. 

يعني “�أن �لعملية �لرتبوية لي�س لها غاية بل هي غاية يف حد 

ذ�تها و�أن هذه �لعملية تتمثل يف �إعادة �لتنظيم و�إعادة �لبناء 

�لتغذية   ”Educare“ م�سطلح  يعني  �مل�ستمر”.  و�لتحويل 

فيعني �أخرج من �أو قاد   ”Educere“ و�لتن�سئة، �أما م�سطلح

�إىل و�مل�سطلحان كان من �ملفرو�س �ن يتكامال غري �نهما يف 

�لو�قع متناق�سان. )من يعرف ومن �أين يعرف...؟ ما �لذي يُعرف 

وكيف...؟ عما نعرف و�أي تاأثري ملا نعرف؟(.

ومما �سبق ذكره، ن�ستطيع �الحتفاظ بالبعد �لرمزي حيث �أنه 

�لنا�س،  �أو جتربة خا�سها عدد قليل من  مييز، من خالل حدث 

طبيعة  ذي  ��ستدالل  �إىل  يوؤدي  مما  فيها،  ت�سارك  مل  غالبية 

مقاربتنا  حتتفظ  والفرد.  اجلماعة  حلقة  يف  يدور  ماهوية 

�إىل  و�ملتاهات  �مل�سار�ت  تعك�س  �لتي  هذه  �لتد�أول  بظو�هر 

�ملتو�طئة.  و�لنظرة  �ملعقدة،  و�الإياب  �لذهاب  حركة  جانب 

والنه قائم على �الثار �ملفيدة لتالقي �ل�سعوب و�لثقافات فاإن 

على  �لتبادل  عمليات  على  �ل�سوء  يلقي  “�لتد�أول”  مفهوم 

�سعيد �ملعاين و�ملمار�سات و�الأفكار و�لعقائد و�لت�سور�ت، مع 

و�ملادي  و�لثقايف  �لطبيعي  �الأ�سا�سية للرت�ث  دمج �ملعطيات 

و�لالمادي.

يف  �أدت  �لتي  �لديناميات  �لتد�أولية  �لظو�هر  هذه  وتعك�س 

�ملا�سي �إىل هذه �لتفاعالت، �سو�ء يف �أوقات �لرخاء �أو �الأزمات. 

تقييم  عملية  حت�سن  على  تاريخي،  حتليل  بعد  و�ساعدت، 

�إىل حو�ر حقيقي بني �لثقافات يف  �حلظوظ و�لطرق و�ملوؤدية 

�ملجتمعات �لتعددية �ملعا�رشة، مع جتنب �لعودة �إىل مناق�سات 

تقدم  ال  “�لطرقات”  فاإن  �أخرى،  بعبارة  و�لغرق فيها.  �ملا�سي 

بل  فح�سب،  �لع�سور  عرب  �لثقافات  حلو�ر  جغر�فياً  و  تاريخاً 

و�لتفاعالت  فاللقاء�ت  م�ستقبلي:  تاأمل  يف  �أي�ساً  ت�ساهم 

�لتي نتنا�ساها �ليوم ، جت�سد يف نهاية �الأمر �أ�سبقية عمليات 

وهنا  �ليوم.  لها  �ملخ�س�س  �خلطاب  على  �لثقايف  �لتبادل 

يكمن لب �ملو�سوع: �ملتو�سط ك�سورة جمازية لهذه �لفكرة، 

و�لديناميكية،  �ملتعددة  �لثقافية  �لهويات  كمكان حتيى فيه 

و�ملتو�سط ككتابة وكبيئة تاريخية مفتوحة تت�سم بالرتحاب 

و�لتطور، حيث ي�ستطيع كل فرد �أن يجد م�سادر �أ�سوله �سو�ء 

كانت حقيقية �أو رمزية.

ولكن عن اأي جمال متو�سطي نتحدث؟ 

مل يعد �لبحر �ملتو�سط بحرً� د�خليًا حمفوًفا بال�سو�حل. فهو 

و�سوف  باأكمله.  �الأر�س  كوكب  قل  بل  قار�ت،  ثالث  ي�سمل 

يف  �ملحفورة  �حلقائق  بع�س  ��ستدعاء  على  حديثي  يقت�رش 

�لتي   )Bourges( بورج  ذ�كرة كل �سخ�س منا وهي: حفريات 

متت موؤخرً� يف فرن�سا و�كت�سف خاللها خزف يوناين يعود �إىل 

�آي خانون  �إىل فخار حملي من موقع  �إ�سافة  �خلام�س،  �لقرن 

يف �أفغان�ستان، حيث مت �لعثور على نافور�ت على �سكل دلفني 

يف �ملنحدر�ت �الأ�سيوية �لو�سطى بعيًد� عن �أي بحر. ولنتذكر 

�لقرن  يف  مر�ك�س  �إىل  ت�سديره  مت  �لذي  كار�ر  رخام  �أي�ًسا 

�لتي  و�مل�رشقية  �ملغربية  و�الأقم�سة  و�جللود  ع�رش،  �ل�ساد�س 

�لزجاجية  �الأو�ين  مع  �لبلطيقي،  �لعامل  �إىل  طريقها  عرفت 

�ل�سورية �لتي مت �كت�سافها موؤخرً� يف مدينة لوبيك.

يف هذ� �لعامل �لو��سع حيث و�سلت حتركات �ل�سكان �إىل جميع 

�أنحاء �الأر�س، �ت�سع جمال �لبحر  �ملتو�سط و�أ�سبح مت�سعبًا 

�لقيود �جلغر�فية، فاإنه ي�سل �ليوم  �إىل حد بعيد. و متجاأوز�ً 

�إن  �آخر جت�سيد لقرطاج.  �إىل كولومبيا عرب مدينة قرطاجنة، 

هذ� �لتنقل �مل�ستمر للمعرفة و�الأ�ساطري و�الأ�سكال �لفنية، 

يكون  �أن  يعدو  ال  فاإنه  للتجارة،  �أو  للغزو  نتيجة  جاء  �سو�ء 

�ساهم  �لثقافات،  بني  ومتو��سل  عميق  لتد�أول  �لبارز  �جلانب 

يف م�شاعفة امتزاج الأفكار ومهد الطريق لختالط العراق.

وبعد هذه �لنظرة �ملقت�سبة، ميكننا �أن ن�ستنتج �إىل �أن دينامية 

�لتنقل هي �ل�سمة �لرئي�سية للهوية يف منطقة �ملتو�سط. 

على  �أوؤكد،  �أن  �أود  �لو��سح،  �لدليل  هذ�  عند  �لوقوف  ودون 

�لعك�س، �أن �حلركة مبعناها �الأول و�لفيزيقي ميكن �ال�ستغناء 

بارزة  نقو�سات  روما  يف  نرى  فكما  �لهوية.  لديناميات  عنها 

�لكربى،  �مل�سيحية  �لكنائ�س  يف  �لقدمية  �الآثار  من  ماأخوذة 

جامع  يف  �مل�سيحية،  �أو  �لوثنية  �لكورنثية،  �الأعمدة  وروؤو�س 

�لقريو�ن �لكبري، ميكننا �العجاب بامل�سجد �الأزرق يف ��سطنبول 

�لذي ��ستوحى �أ�سلوبه �ملعماري من نظريه �لبيزنطي كاتدر�ئية 

�آيا �سوفيا بالق�سطنطينية. ومتثل هذه �الأمثلة و�أخرى عديدة 

دون  �لبناء  �إعادة  على  و�ملتنوعة  �لهائلة  �لثقافات  قدر�ت   ،

و�لتحجر.  �لن�سيان  مر�س  جتنب  ومع  �مل�سرتك  �لرت�ث  طم�س 

�لتو��سع فى ممار�سة  يحثنا هذ� �ال�ستعر��س �النتقائي على 

�لتبادل �لثقافى وعلى �لبحث عن �مل�ساركة �لوجد�نية وح�سن 

�أ�سبح �لتو��سل بني �لثقافات �أكرث �رشورة من �أى وقت م�سى يف عامل تتز�يد فيه �الت�ساالت 

و�ل�سبكات �الجتماعية لفهم ثقافة �لذ�ت وثقافة “�الآخرين”. ح�سب كاترينا �ستينو  ميثل �لبحر 

�ملتو�سط خمرب�ً  ي�سمح بفهم هذ� �لو�قع �جلديد، و�قع منطقة تتميز بحركة �لتفاعل بني �لثقافات 

و�لتي يجد فيها كل �سخ�س م�سادر الأ�سوله �حلقيقية �أو �لرمزية. ومع ذلك فاإن ذلك �لت�سور ال 

ميكن �أن يبقى على حاله وال جتديده جتديد�ً كامالً. علىه �إذن �أن يتكيف و�أن يغتني دون �أن ينكر ذ�ته .

�الهتمام باالآخر و�لتفاعل

www.iz.or.at

النم�سا – املنتدى بني الثقايف للمدار�ض

بالرتكيز على �لتبادل �لرتبوي  يقوم »�ملنتدى �الأورومتو�سطي للحو�ر بني �لثقافات يف �ملد�ر�س« بتنمية مهار�ت وكفاء�ت �لطلبة 

ثانوية وت�سمل  �مل�رشوع مت ت�سكيل �سبكة ت�سم �سبع ع�رشة مدر�سة  �لثقافات. من خالل  �لتو��سل بني  �أجل  و�ملدر�سني من 

موؤ�ش�شات تعليمية من النم�شا والدمنارك واملجر واإ�رصائيل والأردن ولبنان وهولندا وتركيا. وبالإ�شافة اإىل الرتكيز على تنمية 

�ملهار�ت، فاإن �ل�سبكة ت�سب �هتمامها على تبادل �ملقاربات �لرتبوية و�ملمار�سات �جليدة فيما يخ�س �لرتبية �لثقافية و�ل�سيا�سية. 

ب�سبكة و��سعة من �ل�رشكاء مثل: موؤ�س�سة �آنا ليند، ووز�رة   ›Interkulturelles Zentrum‹ وتتمتع �ملبادرة �لتي �أطلقها مركز

�لتعليم �لفدر�لية يف �لنم�سا، و�ملفو�سية �لوطنية لليون�سكو. نتج عن �ملنتدى �لعديد من �لنقا�سات بني �لطالب �لقادمني 

من خمتلف �الأفاق حول مو��سيع ت�سمل �لهوية و�لتنوع �لثقايف، كما كانت �ل�سبكة �لقومية ملوؤ�س�سة �آنا ليند يف �لنم�سا 

�أد�ة فعالة لتو�سيع وترويج �لنقا�س على �مل�ستوى �لقومي.
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من �ملهم فى ر�أيي �ن ياأخذ كل �سخ�س على عاتقه جميع مكونات هويته. وينتابني �سعور بان �المور 

مل تتطور يف هذ� �الجتاه خالل �ل�سنو�ت �الخرية. 

يف عامل نتجاأور فيه كل يوم مع ثقافات خمتلفة، ي�سبح �لتعامل مع �لتنوع �لثقايف ومع جتاأور �لهويات 

هوية  عن  �حلديث  �إن  مبتكرة.  وحلوال  معمقاً  وتفكري�ً  متو��سالً  �هتماماً  تتطلب  حا�سمة  ق�سية 

�أنف�سهم بديانتهم ولغتهم و�نتمائهم �الجتماعي.  متو�سطية مل يحن وقته بعد. فالنا�س يعرفون 

لالأفر�د  �حلقيقي  �الإدر�ك  يف  ترجمته  اليجد  فكرياً  وبناًء  �سيا�سية  نظرة  �ملتو�سطية  �لهوية  وتظل 

و�جلماعات. يبنغي �إن تكون الد�رة م�ساألة �لهجرة �الأولوية بالن�سبة للذين يهتمون مب�ستقبل �ل�ساحة 

�ملتو�سطية. �ن �سوء �د�رة هذه �لق�سية يوؤثر �سلبياُ على �ملناخ �لفكري و�ل�سيا�سي يف �لبلد�ن �ملحيطة 

�ملهاجرين على قبول  �إذ �سي�سجع  �لتعاي�س مز�يا جمة،  �إد�رة  بينما �سيكون حل�سن  �ملتو�سط،  بالبحر 

�إزدو�ج �إنتمائهم وعلى �لقيام بدور همزة �لو�سل بني بلد �ملن�ساأ و�لبلد �مل�سيف.

هناك م�ساألة ثقة بني جنوب و�سمال �ملتو�سط، تفاقم �أمرها خالل �لعقود �الأخرية. وهي ق�سية مب�ساكل 

حقيقية ال تز�ل حتتاج �إىل حلول، و تتعلق �ي�سا باالد�رك �ل�سلبي لالآخر. وحتى يكون هناك �أمل يف حت�سن 

�حلالة خالل �ل�سنو�ت و�لعقود �لقادمة، البد من �لو�سول �إىل حلول ناجعة، وخا�سة �لو�سول �إىل حل 

عادل ود�ئم الأزمة �ل�رشق �الأو�سط، و�لعمل �لدوؤوب على تغيري �لعقليات و�لت�سور�ت. 

لالإعالم،  بالن�سبة   . �لتعلىم  ورجال  و�ملثقفني  �الإعالم   وو�سائل  �لعام  �لر�أي  قادة  تلك هي م�سئولية 

�ملهنية  �ملتو�سطية لدعم �جلودة  ليند لل�سحافة  �آنا  �أن نتقدم من خالل مبادر�ت مثل جائزة  علىنا 

�سيا�سياً  مقبول  هو  عما  �لبحث  لي�س  �جلائزة  هذه  على  به  نحكم  �لذي  و�ملعيار  �الأخالقية.  و�جلودة 

و�ملقاربات  �ملنا�سبة  و�ل�سور  �ملنا�سبة  �لكلمات  �لعثور على  يعني  �نه  �ل�رش�عات،  بخ�سو�س حقيقة 

�ملالئمة �لتي من �ساأنها �لتغلب على �سوء �لتفاهم و�لكر�هية.

  

وبخ�سو�س بناء وتقييم �الحتاد من �أجل �ملتو�سط، فاإن �لوقت مل يحن بعد يف ر�أيي  الإ�سد�ر �ي حكم. 

ويبدو يل �أن �ملدخل �ل�سليم هو �ملر�هنة على �لتطلع �لعميق لل�سعوب نحو �لكر�مة و�لرفاهية و�حلرية 

والدميقراطية. يجب اإظهار التعلق بهذه القيم اجلوهرية على الدوام، وهو �رصط بناء الثقة على اأ�ش�ش 

�سلبة ود�ئمة.  

�أمني معلوف

الهوية والت�سورات املتبادلة

�أمني معلوف كاتب و�سحفي لبناين وع�سو �سابق يف جلنة �لتحكيم �لدولية جلائزة �نا ليند لل�سحافة

�ل�سيافة للو�سول �إىل معرفة �الآخر و�لرتحيب بل وقبول و�سع 

بايل  على  تخطر  �لتي  �ل�سورة  �إن   . مر�قبته  حتت  �نف�سنا 

تتو�فق  ديناميات  )وهي  �لد�خلية  �لديناميات  هذه  لتو�سيح 

�ليونانية  �الأ�ساطري  �إحدى  هي  �لتوطن(  درجات  �ق�سى  مع 

فاأثناء رحلتها  �أرجو.  �آلهة �حلرب و�سفينة  باأ�سطورة  �ملعروفة 

�ل�سفينة  و�جهت  �لذهبي،  �ل�سوف  عن  بحثًا  �لالمتناهية 

�أعطاالً ال ح�رش لها فقام �لنجارون باإ�سالحها قطعة قطعة، 

هيكلها �خلارجي و�لق�سبان �حلديدية و�ل�سو�ري حتى مل يتبق 

�لتعديالت  هذه  فاإن  ذلك،  ومع  �الأ�سلية.  �أجز�ئها  من  �سيء 

�لتي قد توؤثر على جوهر �سفينة �أرجو ورمبا �ي�ساً على �سكلها، 

ال متثل �أي تهديد على هويتها. �أذ مل ي�سعر فريق ربان جي�سون 

�أبد�ً �أنهم يركبون �سفينة �أخرى.

و�نطالقاً من هذه �الأ�سطورة، �أود �أن �أقدم ت�سورً� رمزيًا للهوية 

�لثقافية مثلما فعل تزفيتان تودوروف ، بعد تعلىقات �لباحث 

تظل  �أن  �مل�ستحيل  من  علىها.  كوز�كاي  تو�سياكي  �لياباين 

هذه �لهوية ثابتة على حالها كما ي�ساء بع�س �ل�سيا�سيني 

�الأ�سوليني، وال جتديدها ب�سكل كامل مع كل جيل. علىها 

لذ�تها.  تتنكر  �أن  دون  تغتني  و�أن  ت�سيع  �أن  دون  تتكيف  �أن 

و�لتطورية يف  �لتفاعلىة  �ملتو�سطية  �لهويات  قد ت�ستطيع 

�الأ�سطوري  �ملثال  حتقيق  �الق�سى  وت�سابهها  �لكبري  تنوعها 

ل�سفينة �أرجو: مثال �ل�سباب �لد�ئم �لذي ال ينفي �أي ذ�كرة. 

ولكن هذه �لنتيجة �ملتفائلة �رشعان ما ت�ستدعي �سوؤ�الً �آخر: 

�متالك  �لقادمني من هنا وهناك،  كيف ميكننا جميًعا، نحن 

�لعامل �لثقايف �جلديد وفك �سفرة ر�سائله وتبنيه؟ فجيل دولوز 

�أي كائن  �أو  �أي �سيء  �أو  �أي مادة  �أن نعترب  �أن �لتعلم هو  يرى 

وكاأنه ير�سل عالمات علىنا فكها وتاأويلها.

والء  فرغم  �ليون�سكو:  بر�مج  �لفل�سفة  هذه  �قتحمت  وقد 

و�كت�ساب �ملعرفة ون�رشها  �ملنظمة ملبد�أ “�لتعلىم للجميع” 

وتوفري خمتلف �ملو�رد �لثقافية و�ال�ستفادة من و�سائل �الت�سال 

�جلديدة و�ملعلومات، فاإنها تدرك �أن هناك �رشورة ملحة لتطوير 

“�ملتخ�س�سة يف تفاعل �لثقافات”. �إن هدف �لت�سارك ال يز�ل 
ثابتًا، ولكن �لهدف �لنهائي يتمثل يف �أن يكون كل فرد، وقد 

�لرمزية  �لعاملية  �لبيئة  يف  �لتامة  �مل�ساركة  على  قادر�ً  حترر، 

�جلديدة، �أو مبعنى �آخر منحه كل �لو�سائل الكت�ساب مو�طنة 

مو�طنة متعددة  وحتى  بل  مو�طنات  �أو عدة  و�حدة  ثقافية 

�لثقافية وجود مهار�ت  �ملو�طنة  ويفرت�س مفهوم  �لثقافات. 

وهي �لرهانات �لرئي�سية �حلالية  خمت�سة لتدريبات جديدة – 

�جلهل  عن  �لناجتة  �خللط  لعمليات  للت�سدي  لليون�سكو 

و�ملخاأوف  و�الأحقاد  و�الإحباطات  و�الإهانات  �مل�سبقة  و�الأحكام 

و�الق�ساء�ت �لتي تنتج بدورها �سل�سلة من �لتوتر�ت و�نعد�م 

�مل�ستويات،  و�ل�رش�عات على جميع  �لعنف  �إىل جانب  �الأمن، 

�ملحلية و�الإقليمية و�لدولية.  ميكن �عتبار �حلو�ر بني �لثقافات 

و�سيلة الكت�ساب “كفاءة تفعيل �لثقافات”. غري �ن جناح مثل 

هذ� �الكت�ساب يعتمد على ��ستعد�د خمتلف �ل�رشكاء الإعادة 

�كت�ساف �ملا�سي و�حلا�رش، �نطالًقا من منظور ثقايف خمتلف 

عن منظورنا. 

كما �أن هذ� �لنجاح ين�ساأ من قدرتهم على �لتحليل �لنقدي 

تبقي  �لتي  �ملعرفة  ونظم  و�لقيم  �لعقل  “حترير”  �أجل  من 

�إىل  �لثقافات”  تفعيل  “مهارة  تهدف  �لتفوق.  ��سباب  على 

خماطبة  �أجل  من  �لثقافية  ونظمنا  منطقنا  عن  �لتخلي 

�الآخرين و�ال�ستماع �إىل ت�سور�تهم. ومنها �النتماء �إىل جماعة 

غري  �أو  قيمة  ذ�ت  غري  كانت  �إذ�  ال�سيما  �أكرث،  �أو  �جتماعية 

معرتف بها يف �سياق ثقايف معني. �إن �لقدرة على �لتعبري عن 

تطلعاتنا �إىل م�ستقبل �أف�سل للب�رشية وكوكب �الأر�س هي 

كفاءة من �الأهمية مبكان �إذ �أنها تهدف �إىل تعزيز ��ستمر�رية 

�حلياة بجميع �أ�سكالها. ومن ثم، فاإن كفاء�ت حو�ر �لثقافات 

ترتبط ببعدين رئي�سيني هما: �لذ�كرة و�الإبد�ع. ميثل �لو�سول 

�إىل مهارة حو�ر �لثقافات حتديًا مثريً� نظرً� الأننا بطبيعة �حلال 

غري ملزمني بفهم قيم �الآخرين كما نفهم قيمنا نحن و�لتي 

�أو �ملدر�سة  �أو يف د�ئرة �الأ�سدقاء،  تعرت�سنا يف �سياق �الأ�رشة 

يف  فريدة  فر�سة  �لتحدي  هذ�  يعترب  �ملجتمع.  �أو  �لدين  �أو 

يدعونا  �الإن�سانية. فهو  تاريخ  �ملتو�سط كما يف  �لبحر  تاريخ 

للتخلي عن ظو�هر �الإنغالق �أو �النعز�ل، وذلك مبنح �ل�سكان 

�جلدد فر�سة لقر�ء�ت متعددة و�كت�سافات غري متوقعة. ومنها 

�أحياناً �إعادة �كت�ساف هويتهم عرب �الأ�سكال �ملقروءة “لالآخر”، 

بع�س  يف  حليف  �أنه  على  “�الآخر”  هذ�  يرون  يجعلهم  مما 

�الأحيان ومعار�س ثقايف يف �أحيان �أخرى.

مبلغ �لوحي ال يقول  كلمة �أخرية: لقد ذكر هرقليط�س �أن “ 

وال يخفي ولكنه ي�سري )ير�سل �إ�سار�ت(”. وميكن ��ستخد�م هذ� 

�لتعبري وتطبيقه على �لثقافة حيث �أنها “ال تقول وال تخفي 

لكنها )تر�سل �إ�سار�ت(”. �إن مهمتنا تكمن يف تعزيز مهار�ت 

مو�طنات  عدة  �أو  و�حدة  �ل�رشورية الكت�ساب  �لثقافات  حو�ر 

متعددة  �ملتو�سطية  “�ملو�طنة  �لتحديد  وجه  وعلى  ثقافية، 

. �لثقافات” 
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�لبحر  منطقة  يف  قائمة  حقيقة  �الآخر  معرفة  عدم  تعترب 

�أنا  موؤ�س�سة  �أجرته  �لذي  �لر�أي  ��ستطالع  ويثبت  �ملتو�سط. 

جري 
ُ
ليند� ذلك بو�سوح. حيث �أظهرت عينات �ل�سكان �لتي �أ

علىها �ال�ستطالع من �سكان �سفتي �ملتو�سط درجة تدعو 

�إىل �لده�سة من عدم �الهتمام باالآخر، كما لو كان كل طرف 

وثقافته  “�الآخر”  �قت�ساد  قوبل  فقد  لالآخر.   ظهره  �أد�ر  قد 

عدم  من  بنوٍع  الدينية   وممار�شاته  ومعتقداته  حياته  ومنط 

�أوروبيني عن عدم  �أوربي من بني كل ثالثة  �أعرب  �إذ  �الكرت�ث. 

�هتمامه بال�ساطئ �جلنوبي، مبا يف ذلك �قت�ساده ودينه على 

من  �جلنوب،  بلد�ن  من  �لكثري  �أظهر  كما  �خل�سو�س)%43(.  

�ل�سمال  بلد�ن  �إىل �ملغرب، عدم �هتمام مماثل بق�سايا  تركيا 

)45%( وخا�سًة فيما يتعلق بالدين حيث و�سلت �لن�سبة �إىل 

)55%(. �إنها حقيقة مذهلة ولكنها غري مت�سقة.  فعلى نحٍو 

�أكرب  بدرجة  �الأملان  �هتمام  �ال�ستطالع  �أظهر  لل�سغف،  مثري 

من  �هتماًما  �أكرث  كانو�  �لذين  و�الإ�سبانيني  �لفرن�سيني  من 

ظهر  مفاجاأة،  �أقل  نحو  وعلى  و�الإ�سكندنافيني.  �لربيطانيني 

�مل�رشيون، يف �جلنوب، �أقل �كرت�ثًا باأوروبا من �ملغاربة و�الأتر�ك. 

كما ظهر �أمر غريب �آخر متثل يف عدم قدرة �مل�ساركني على 

 ، �لو�قعة يف حو�س �ملتو�سط  حتديد �ملوقع �جلغر�يف للبلد�ن 

�ملتحدة  �مل�ساركني يف �ململكة  �إىل 17% من  باأخطاء و�سلت 

بني  وحتى  بل   .)2 )�جلدول  تركيا.  يف  �مل�ساركني  من  و%25 

�مل�ساركني �لذين �سجلو� �أخطاء �أقل، كان ت�سورهم مغلوطاً. 

وحتى لو �أر�دت كل من �ل�سفتني �د�رة ظهرها لالأخرى، يكفي 

�الإنرتنت  �أو  �ل�سياحة  �أو  �لتجارة  �ت�سال عن طريق  �أن يحدث 

�لتيار. كانت �الت�ساالت مع �سكان �جلنوب  �أو �جلو�ر حتى مير 

�ل�سفتني  بني  �لت�سابه  �أوجه  باأن  �الأوروبيني  الإقناع  كافية 

تتغلب على �أوجه �الختالف.

الدميوغرافيا ب�سفتها ذريعة

لو متتعت �أوروبا وبلد�ن �جلنوب بثقافة دميوغر�فية، ومل تكتف 

لكان  يوم،  كل  علىها  تنهال  �لتى  �الإعالمية  بال�سعار�ت 

�قتناعهما بالتقارب �حلا�سل �أمام �عيننا �أكرب. ولالأ�سف، غالباً 

وتعلىمية  مدر�سية  مادة  �أنه  على  �ل�سكان  علم  يُفهم  ما 

ميتلئ  �أن  �ملوهوبني،  �لكتاب  �أقالم  بف�سل  ولكن ميكنه،  مملة، 

باحلياة و�أن يثري �الأهو�ء، و�أن يتحول �يل �سجال �ساخن وملتهب 

التاأثري الثقايف للعامل الدميوغرايف

يو�سف كرباج

�أي�ساً. ويعترب �سامويل هانتينجتون  يوؤ�سفنا  �أمر  �أحياناً، وهو 

ذلك.  على  �سهري�ً  مثاالً  �حل�سار�ت  �لذي خلد مفهوم �رش�ع 

يذهل   )1996 )هانتينجتون  �حل�سار�ت  �سد�م  كتاب  فماز�ل 

�لعقول مباليني �لن�سخ �لتى يوزعها. ونقع، نحن �سعوب �لبحر 

ف�سوله،  تتعاقب  �لذى  �ل�رش�ع،  هذ�  مقدمة  يف  �ملتو�سط، 

�ملو�جهة  خالل  من  �ليونانية،  �لرت�جيديا  فى  يحدث  ما  مثل 

بني ح�سارتني متنازعتني: �مل�سيحية و�الإ�سالمية. فاأين موقع 

�لدميوغر�فيا يف كل هذ�؟ �إنها، كما يزعمون، هزيلة من جانب 

ومتفجرة من جانب �آخر. بالن�سبة لهانتينجتون تعترب �الأرقام 

اخلطوط  اأي  فعلى  ال�رصاع.   علىه  يقوم  الذى  املحك  حجر 

حو�ش  منوذج  يف  علىه  هو  مما  و�شوحاً  اأكرث  التمزق  يكون 

�ملتو�سط، من جبل طارق وحتى م�سيق �لبو�سفور؟  

وجه  وعلى  �الإ�سالمية،  �لبلد�ن  يف  �ل�سكاين  �لنمو  “�إن   

يوفر  �سنة،   24 �إىل   15 �لعمرية من  �لفئات  تز�يد  �خل�سو�س 

عنا�رش جديدة ميكن جتنيدها لفائدة �الأ�سولية و�الإرهاب و�لتمرد 

�حلكومات  تقوية  على  يعمل  �ل�سكاين  �لنمو  �إن  و�لهجرة. 

�الآ�سيوية، بينما هو يهدد �حلكومات �مل�سلمة و�ملجتمعات غري 

من  قوتها  �الإ�سالمية  �ل�سحوة  ��ستمدت  »...وقد  �مل�سلمة« 

�لعلم  ن�ساأة هذ�  ومنذ  �ملده�سة«.  �ل�سكاين  �لنمو  معدالت 

مع   ، �ملاأ�ساأوية  �لدرجة  هذه  �إىل  بالعو�طف  �أحد  يهتم  مل 

فر�س دور �ل�رشير على �لدميوغر�فيا. فاأ�سبح �النفجار �ل�سبابي 

و�النتفا�سات  و�الإرهاب  �الأ�سولية  م�سدر  )youth bulge(هو 
و�لهجرة، وكلها تهديد�ت ترتب�س بحكومات �لبلد�ن �مل�سلمة 

 ،1996 عام  �ل�سد�م  كتاب  ظهر  �مل�سلمة.  غري  و�ملجتمعات 

�إال �أن �مل�سطلح �بتكره برنارد لوي�س عام 1990 )برنارد لوي�س 

فالتقرير  هانتينجتون،  �إىل  �لكثريون  ��ستجاب  وقد   .)1990

نومان  )اجلرنال  الناتو  من  متقاعدون  �شباط  كتبه  الذي 

تهدد  �لتي  �ل�ستة  �لرئي�سية  �لتحديات  يعدد  و�آخرون 2007( 

�ملجتمع �لعاملي، وياأتي علم �ل�سكان على قمتها، يف عالقة 

�أخرى  بعبارة  �أو  �لدينية،  و�الأ�سولية  �لالعقالنية  �سعود  مع 

�لتطرف �الإ�سالمي. وقد تناأول كري�ستوفر كالدويل، �ل�سحفي 

بجريدة فاينان�سال تاميز )كالدويل 2009(، موؤخرً� نف�س �لنغمة 

�ل�سورة،  �لبد�ية يف  منذ  لي�سعنا  �حل�سارية”  »�لدميوغر�فية 

عن  بويل  الإنوخ  �لكارثية  �ل�سكانية  �لتنبوؤ�ت  نب�س  �أن  بعد 

�ململكة �ملتحدة. 

تفكيك منوذج هانتينجتون 

د�خل  و�سليمة  �سلمية  متبادلة  ثقافية  عالقات  تن�ساأ  لن 

على  هانتينجتون.  نظرية  تفكيك  دون  �ملتو�سطي  �ملجال 

ت�سمح  فالدميوغر�فيا  �سيء.  كل  قبل  �لدميوغر�يف  �ل�سعيد 

على  فهي  �الإعالمي.  �خلطاب  وغ�سب  �سخب  من  باخلروج 

النقي�ش من منوذج هانتينجتون تو�شح عقم هذا الوهم الذي 

على  �ملبنية  �لدميوغر�فية  وروؤيته  �حل�سار�ت،  �سد�م  ي�سمى 

�خلوف، كما هو �حلال بالن�سبة لغربيي �ل�ساطئ �ل�سمايل جتاه 

�لعرب و�مل�سلمني يف �ل�ساطئ �جلنوبي. الأن �لدميوغر�فيا قادرة 

على �أن تثبت عك�س ذلك. وتكمن �ملفارقة يف �أنه، يف غ�سون 

العقدين اللذين �شهدا ولدة هذا املفهوم امل�شئوم ومنوه، مل 

يعرف �لتقارب بني �ل�ساحلني من قبل هذه �لدرجة من �لقوة، 

حتمله موجة تقارب �لنمو �لدميوغر�يف. ولي�سمح لنا بالتاأكيد 

�لتفاعل  عملية  مِوجهات  �أقوى  من  الأنها  �لدميوغر�فيا  على 

�لثقايف. كما �أن �ملتغري �لدميوغر�يف لي�س جمرد موؤ�رش ب�سيط 

د�خل بلد معني: فهو ب�سورة رئي�سية طريقًة  »حلالة �الأ�سياء” 

للك�سف عن �لعقليات.

�إن �ملوؤ�رش�ت �لدميوغر�فية عميقة وت�سرب �الأغو�ر �خلا�سة قدر 

و�لن�ساء،  �لرجال  بني  �لعالقة  �جلن�سية،  �لعالقات  �الإمكان: 

و�لتكاثر، وعالقة �الأطفال باالآباء و�سوء �لتفاهم �إلخ... و�أخريً� 

جماعي،  نف�سي  حتليل  عن  عبارة  هي  �لدميوغر�فيا  �ملوت. 

رور�ساخ  �ختبار�ت  عن  عبارة  �لبيانية  ور�سومها  وجد�أولها 

�سا�سًعا. فالهجرة  �ل�سكان حقالً  �الإ�سقاطية. ويغطي علم 

�لدولية وظاهرة �النفجار �ل�سبابي �أو نقي�سها، �ل�سيخوخة، 

�لبحر  د�خل  �لثقافات  بني  �لعالقات  على  ملحوظ  تاأثري  لها 

�ملتو�سط، وترتبط كلها مبوؤ�رش �لدميوغر�فيا �ملعبود �لذي �خرتنا 

حتليله هنا، نق�سد: �خل�سوبة. 

التحول الدميوغرايف يف جنوب البحر املتو�سط 

على �لرغم من �النت�سار �لو��سع للعوملة، يعترب �لعدد �لعاملي 

و�سل  تز�يد، حيث  �سيدة يف  لكل  بالن�سبة  �الأطفال  الإجناب 

و�حًد� بني  �إىل 8 �أطفال بني �ل�سكان �الأكرث خ�سوبة، وطفالً 

ال�شكان الأقل خ�شوبة. ويحافظ الأوروبيون على معدل اإجناب 

“�لنموذج  ويقع  �سيدة.  لكل  1.5 طفل  �إىل  ي�سل  منخف�س 

منوذج  وهو  به،  الحتذاء  ينبغي  منوذًجا  يُعترب  والذي  �جلميل” 

�إىل  2.02 طفل، وهو معدل منو �شكاين  �لذي ي�سل  فرن�سا 

ملحوًظا  تقدًما  حققت  قد  �أوروبا  كانت   .)1.4 )جدول  �آمن 

يف هذ� �ل�سدد. ففي منت�سف �لقرن �لثامن ع�رش، �جتاحت 

حدث  �لذي  �الأعمق  �لتغيري  وكان  هائلة،  ثقافية  ثورة  �لقارة 

على �إثرها يتمثل يف حتديد �لن�سل عن طريق منع �حلمل. وكان 

ذلك نتيجة ملعرفة �لرجال بالقر�ءة و�لكتابة، وتبعهم �لن�ساء 

ب�رشعة، ثم تبع ذلك علمنة �لعقليات.  و�أ�سبح �الإجناب عملية 

ح�سابية عقالنية منف�سلة عن �الإر�دة �ل�سماأوية. وما ن�ساهده 

�الآن يف جنوب �لبحر �ملتو�سط هو عودة هذه �لثورة �لثقافية 

�لهائلة من جديد. وقد جاءت هذه �لثورة �لدميوغر�فية متاأخرة، 

بع�س  عد�  وفيما  �رشعتها.  ب�سب  �إبهار�ً  �أكرث  كانت  �أنها  �إال 

�ال�ستثناء�ت �لنادرة جًد�، كانت ن�سبة �خل�سوبة يف �سبعينات 

من  �ملو�ليد  ن�سبة  بلغت  حيث  عالية:  التز�ل  �ملا�سي  �لقرن 

)با�ستثناء  �أطفال   6 �إىل  �لعدد  ي�سل  ما  ونادر�ً  �أطفال،   8-7

�إ�رش�ئيل، �لتي قدم معظم �سكانها من �أوروبا(. و�نتقلت �أوروبا 

بلد�ن  �سهدت  بينما  قرنني،  �حلديثة يف  �خل�سوبة  ن�سبة  �إىل 

تلعب �لدموغر�فيا دور�ً رئي�سياً يف حتليل تطور �لعالقات بني �لثقافات ب�سفتها حمركاً قوياً 

�لثقايف  �الأثر  كرباج  ي�ستك�سف  �لعقليات.  لك�سف  حية  وكو�سيلة  �لثقافات  بني  للرو�بط 

عمليات  من  للعديد  م�سدر  وهو  �ملتو�سط  �لبحر  �سفتي  على  �جلاري  �ل�سكاين  للتحول 

�لتحديث وحتدياً لنظرية “�سد�م �حل�سار�ت”. يقوم كرباج با�ستك�ساف �مل�ستقبل ويربهن على 

�أن �أوجه �ل�سبه تتغلب على �أوجه �الختالف. 

�الهتمام باالآخر و�لتفاعل�الهتمام باالآخر و�لتفاعل�الهتمام باالآخر و�لتفاعل

لبنانتون�س�ملغربليبيا�سوريافل�سطني

�لبو�سنة �ألبانياتركيا�جلز�ئر �إ�رش�ئيل م�رش

الثورة اليموغرافية يف بلدان جنوب املتو�سط الر�سم البياين 4.1

مت �إعد�د �ملخطط من قبل يو�سف كرباج 2010
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مناخها  �ساهم  فقد  �لنو�حي.  من  �لعديد  فائقة يف  بطبيعة  �ملتو�سطية  �الأوروبية  �ملنطقة  تتميز 

وطبيعتها �جلغر�فية، باالإ�سافة �إىل مو�ردها �لطبيعية و�لب�رشية يف جعل هذه �ملنطقة مهًد� حل�سار�ت 

تاريخ  �الأثر على  بالغ  �لثالثة كان له  �لتوحيدية  �لديانات  �لذي �سهد ميالد  �أن حو�سها  عريقة، كما 

�لب�رشية وتطورها �لثقايف.

�أنه م�سدر لالإثر�ء و�لتقدم، غالبًا ما �سهد  �إليه على  ولكن هذ� �لتنوع �لثقايف، �لذي ينبغي �لنظر 

على مر �لقرون ��سطر�بات �سيا�سية و�رش�عات ومو�جهات. ومع ذلك، �أخذ بع�س �حلكماء على عاتقهم 

م�سئولية ت�سجيع �سعوب هذه �ملنطقة على بناء �جل�سور و�لتغلب على �الختالفات �لدينية و�لعرقية 

و�لثقافية، وذلك بالرتكيز على ما يجمعهم �أكرث مما يفرقهم. وال ميكن مد مثل هذه �جل�سور �إال باحلو�ر 

بني �لثقافات، وهو حو�ر ي�سجع على فهم �الآخر ب�سورة �أف�سل ويوؤدي �إىل تقبل هوؤالء �الأفر�د �ملختلفني 

و�العتقاد باأن �لتنوع ميكنه �أن ي�سمن �الإثر�ء �ملتبادل ويخلق �لظروف �لالزمة �لتي �ستمكن �ملجتمعات 

من �الإفادة منه و�لنهو�س و�لتطور و�الزدهار يف مناخ ي�سوده �ل�سالم و�ال�ستقر�ر. 

ويف �لو�قع، يعترب غياب �حلو�ر بني �لثقافات هو م�سدر �سوء �لفهم وعدم �لثقة. فغالبًا ما يخ�سى 

�لنا�س ما يجهلونه ويكون لديهم مفاهيم خاطئة عن �الآخر، وهو �جتاه يوؤدي �إىل ظهور �لتوتر�ت و�ندالع 

�ملو�جهات وحتى �حلروب يف بع�س �الأحيان. و�نطالًقا من هذه �لنقطة ويف حماأولة للتغلب على �ملفهوم 

�خلاطئ باأنه �سوف يحدث �سد�م بني �حل�سار�ت، مت طرح �سل�سة من �ملبادر�ت ل�سمان وجود حتالف ولي�س 

�سد�م �حل�سار�ت. ومن ثم، تلعب �ل�رش�كة �الأوروبية �ملتو�سطية وموؤ�س�سة �آنا ليند دورً� فعاالً يف تعزيز 

هذ� �حلو�ر بني �لثقافات يف �ملنطقة �الأوروبية �ملتو�سطية.

�إنني على يقني تام من �أن �ل�سبيل �لوحيد ملجابهة �لتحديات �لتي تو�جه منطقتنا هو ت�سجيع هذ� 

�حلو�ر وتعميقه من �أجل �ال�ستفادة من جميع هذه �ملبادر�ت وخلق �سعور بال�رش�كة بني جميع �لرجال 

�أو �لنوع �جلن�سي، وذلك للم�ساعدة على  �أو �لعقيدة  و�لن�ساء يف منطقتنا، ب�رشف �لنظر عن �للون 

تغيري فل�سفة �ل�سيا�سة و�سمان �أننا ن�ستطيع �لتعاأون مع بع�سنا �لبع�س يف عاملنا، حتى و�إن كان 

�ملا�سي ت�سوده �ملو�جهات، بنية ت�سجيع �لعد�لة و�الإندماج و�مل�ساركة، ومن ثم بناء م�ستقبل �أف�سل 

لنا والأبنائنا. 

�أنه البد لنا من �لتم�سك بهذ� �لهدف، لي�س فقط الأنه يطابق �ملبادئ و�ملثل  ولهذ� �ل�سبب، �أعتقد 

�لعلى� �لتي نوؤمن بها، ولكن �أي�ًسا الأنه ي�سب يف م�سلحة �سعوب �ملنطقة. ويجب علىنا، من خالل 

�حلو�ر �لثقايف، �مل�ساعدة على خلق �جلو �لذي ي�سمح لل�سالم �لعادل باإنهاء �ل�رش�عات �لتي حتدث على 

�ساحة �ملنطقة، �إىل جانب تعزيز �لتنمية �القت�سادية و�الجتماعية و�لثقافية يف �سائر �أرجاء �ملنطقة. 

اإتخاذ مبادرات ملمو�شة يف اإطار ا�شرتاتيجي وهيكلي ومنح الأولوية لو�شع اخلطوط  اإننا نحتاج اإىل 

�لعري�سة جلدول �أعمال ب�ساأن �حلو�ر بني �لثقافات بروؤية جديدة ود�فع جديد، وذلك يف �إطار موؤ�س�سة �آنا 

ليند وحتالف �حل�سار�ت و�الحتاد من �أجل �لبحر �الأبي�س �ملتو�سط و�ليون�سكو.

��سماعيل �رش�ج �لدين

اإعادة بناء اجل�سور والثقة

��سماعيل �رش�ج �لدين: مدير مكتبة �الإ�سكندرية

عقود  �أربعة  غ�سون  يف  مماثالً  حتوالً  �ملتو�سط  �لبحر  جنوب 

بالكاد، وذلك باالنتقال من ن�سبة 7.26 طفل عام 1970 �إىل 

عرف  �لتعلىم  تقدم  مع   .2010 عام  يف  طفل   2.58 ن�سبة 

�سكان هذه �ملنطقة طريقهم �إىل �حلد�ثة، �لذي يفتح طريق 

تخفي�س ن�سبة �ملو�ليد، و�أ�سبح �رشًطا ال غنى عنه لتحقيق 

جزًء�  هذ�  يُعترب  �حلقيقة،  ويف  �لعامة.  �القت�سادية  �لتنمية 

�خلروج  يعني  �لذي  �حلد�ثة،  �لعاملي لدخول ع�رش  �لتاريخ  من 

من �الأمية. وعلى �لرغم من �أن هذ� �ملفهوم مل يدخل بلد�ن 

جنوب �لبحر �ملتو�سط �إال موؤخرً�، فاإنه يعد �إجنازً� ر�ئعاً )يو�سف 

كورباج، تود 2007(. ومن ناحية �أخرى، وعلى �لرغم من وجود 

م�ستويات خمتلفة من �الأمية �لتي قد تف�رش تباطوؤ هذ� �لبلد 

�سطحية  ب�سفة  تن�سب  �نتقالية”  “�أعطال  هناك  ذ�ك،  �أو 

مقاأومات  جند  فقد  �الإ�سالمية.  �أو  �لعربية  �لثقافات  �إىل 

ذ�ت  مقاأومة  �ال  وما هي  باالإ�سالم.  لها  ال عالقة  مق�سودة 

�سبيل  فعلى  �لدين.  غطاء  حتت  تت�سرت  �سيا�سية  طبيعة 

وعلى  �ل�رش�عات،  �أثارت  �الأو�سط،  �ل�رشق  منطقة  يف  �ملثال، 

بني  �سيا�سات،  ظهور  �لفل�سطيني،  �ل�رش�ع  �خل�سو�س  وجه 

بلد�ن  عك�س  على  �لن�سل  بزيادة  تنادي  و�حلكومات،  �ل�سكان 

�لدميوغر�يف من  �لنمو  ومعدل  �ل�سكان  و�عترُب عدد   . �ملغرب 

�لرهانات ��سرت�تيجية. يف �لبالد ذ�ت �لنمط �ل�سكاين �ملركب 

�ملناف�سة  تلعب  ولبنان-  و�سوريا  وفل�سطني  �إ�رش�ئيل  مثل   -

بني �لطو�ئف دور�ً يف زيادة ن�سبة �ملو�ليد. ويعترب مثال �إ�رش�ئيل 

�أح�سن ت�سخي�س يف هذ� �ل�سدد. �أما بلد�ن �ملغرب فهي �أبعد 

ما يكون عن مركز هذه �لزالزل. وب�سبب قربها �جلغر�يف وتر�ثها 

�مل�رشق.  بلد�ن  من  �أكرث  باأوروبا  �ملغرب  بلد�ن  تاأثرت  �لتاريخي، 

و�قت�رشت �لهجرة من بلد�ن �ملغرب منذ �ال�ستقالل على �أوروبا 

تقريبا، بينما �جتهت �لهجرة من �ل�رشق �الأدنى يف معظمها 

باعتبارهم  و�ملهاجرون   . و�خلليج  �لعربية  �جلزيرة  �سبه  نحو 

“مهربني« للثقافة ويحافظون على �ت�سال م�ستمر بذويهم 
توجهاتهم  نقل  ب�سهولة  وميكنهم   . �الأ�سلي  بلدهم  يف 

ب�سورة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة فيما يتعلق باالأ�رشة و�ملر�أة وعدد 

�الأطفال ، فاالأ�رش يف بلد�ن �ملغرب مثالً ، �أكرث تقبالً من �الأ�رش 

موؤ�رش  بلوغ  ومع  ذكر.  و�رث  فيها  لي�س  ذرية  لفكرة  �مل�رشقية 

�سكان  ربع  يقبل   ، �سيدة  لكل  �إىل طفلني  �خل�سوبة  ن�سبة 

تُعد   ، �أخرى  ناحية  من   . فقط  �الإناث  �إجناب  تقريبًا  �ملغاربني 

ن�سبة �خل�سوبة �أعلى يف �ل�رشق �الأو�سط ، حيث يحر�س �لنا�س 

على �جناب �لذكور. ويو�سح �جلدول )4.1(كيف تتوزع �لبلد�ن 

حول ليبيا : بلد�ن �ملغرب ولبنان وتركيا على �جلانب �الأي�رش ، 

حيث مت حتقيق �لثورة �لدميوغر�فية )�أو �قرتبت من �لتحقيق(مع 

بلوغ �ملعدل ما يقرب من طفلني لكل �سيدة ، وعلى �جلانب 

فل�سطني و�سوريا �لتي ال تز�ل ثابتة  �الأمين م�رش و�إ�رش�ئيل – 

�لقائم بني  �ملُعقد  �لتفاعل  �أطفال. ومن �ساأن  على �جناب 3 

�لتاريخ و�جلغر�فيا ، ووجهة �ملهاجرين �لدوليني وثقل �ل�سيا�سة 

�الختالفات  يف�رش  �أن   ، �لد�خلية  و�ملناف�سات  و�ل�رش�عات 

نُرجع  �أن  �إذن  . فال ميكننا  �ملتو�سط  �لبحر  �لقائمة بني بلد�ن 

�أو قومي ، وهو �أمر ميكن �أن  �لدميوغر�فيا �إىل �أي �نتماء ديني 

ي�سوه �سعوب �جلنوب ويحيي �رش�ع �حل�سار�ت . �إن �نخفا�س 

�خل�سوبة يف �لبلد�ن �مل�سيحية ثم يف �لبلد�ن �الإ�سالمية ، �أو 

�ل�ساحل �جلنوبي يق�سي على  �ل�سمايل ثم يف  �ل�ساحل  يف 

و�لغرب،  �ل�رشق  بني  �لقطعي  �النف�سال  �ملانوية عن  �لفكرة 

ولل�سلوكيات  للعقليات  باأن  �لقائلة  �لفكرة  على  وكذلك 

جذور�ً دينية ثابتة .

اآفاق ودرو�ض

يعد �لتقارب �لدميوغر�يف بني �ل�ساحلني ثريًا بالدرو�س . على كال 

جانبي �ملتو�سط ، تفوق �أوجه �لت�سابه �أوجه �الختالف ، وجت�سد 

�أعمق معانيه . �سار هذ�  �لدميوغر�فيا �ل�سلوك �الإن�ساين يف 

و�لتي   ، �الأ�سكال  متعددة  �لتفاعالت  بف�سل  ممكنًا  �لتقارب 

�لتعلىم  �نت�سار  بف�سل  هذ�  يومنا  حتى  وجتددت  ��ستمرت 

كان  واإن   ،  « الثقافة  مهربي   « املهاجرين  ن�شاط  وبف�شل 

ن�ساطهم يحدث يف �سمت. وال يرجع �ل�سبب يف �ال�ستثناء�ت 

�الأو�ساع  �إىل  �أكرث  يرجع  بل  ثقايف  جوهر  �إىل  �أعاله  �ملذكورة 

 . و�عدة  �لقادمة  �لعقود  تكون  و�سوف  �ملعقدة.  �ل�سيا�سية 

للعنف  م�سدرً�  كانت  و�إن  حتى  �ل�سبابي،  �النفجار  وظاهرة 

يف بلد�ن �جلنوب كما يزعم ، فاإنها بد�أت تتقل�س خا�سة يف 

بلد�ن �ملغرب . و�إحدى نتائجها �مللحوظة يف �لعالقات �ملتبادلة 

هو تباطوؤ �لهجرة �لدولية من �جلنوب �إىل �ل�سمال ، من جر�ء 

�لباحث  �ل�سباب  مثله  �لذي  �لدميوغر�يف  �ل�سغط  تخفيف 

عن �لعمل ، و�لتغري �ملحتمل لبلد�ن جنوب �ملتو�سط من بالد 

و�آ�سيا(.  �ل�سحر�ء  جنوب  )�أفريقيا  م�سيفة  بالد  �إىل  هجرة 

�لتي كان  �ل�سيخوخة  فاإن ظاهرة   ، ذلك  �لعك�س من  وعلى 

من  موجة  �سهدت   ، �ل�سمال  بلد�ن  على  حكر  �أنها  يُعتقد 

�لنمو، وت�ساعف عدد كبار �ل�سن )ممن تبلغ �أعمارهم 65 عاًما 

�سنة   114( �أوروبا  يف  �لقرن  قر�بة  ��ستغرقت  و�لتي   ، فاأكرث( 

جنوب  منطقة  يف  فقط  عاًما   20 �ست�ستغرق  فرن�سا(  يف 

�لبحر �ملتو�سط . وهذه �لثورة �لتي ت�سري قدماً و�لتي ي�سميها 

�لبع�س »�ملعجزة �لدميوغر�فية” و�لبع�س �الأخر ي�سميها ب�سئ 

يف  ريب  بال  �ستكون   ، �لدميوغر�فية«  »�الأرباح  �لتو��سع  من 

للمر�أة  �لهائلة  �مل�ساركة   : �ملتعددة  �لتحديث  عمليات  قلب 

يف جمال �لعمل بعد عملية حتديد �لن�سل، وحت�سن �الأنظمة 

�لتعلىمية بعد �إجر�ء عمليات مو�زنة بني �لكم و�لكيف.

 

�لدميوغر�فية،  باال�ستثمار�ت  ي�سمى  ما  وطاأة  وبتخفيف 

تباطوؤ  مع  هائلة  طفرة  �القت�سادية  �ال�ستثمار�ت  �ست�سهد 

و�ست�سهم  لها،  �إعاقة  �أقل  �سيكون  �لذي  �ل�سكاين  �لنمو 

يف تو�سيع د�ئرة �الإنتاج وخلق �ملزيد من �لوظائف. و�ستعمل 

�لهياكل �لعمرية على حتفيز معدل �الدخار ، وبالتايل معدل 

�رشيًعا  �لدميوغر�يف  �لتحول  ترجمة  �سيتم  كما  �ال�ستثمار. 

�الجتماعية  �لفئات  بني  �لدخل  يف  �لتكافوؤ  عدم  تر�جع  �إىل 

، وهو �رصط �رصوري واإن كان غري كاف لظهور الدميوقراطيات 

�لتمثيلية يف منطقة �جلنوب )يو�سف  كورباج 2001 (. هناك 

خطوة �أ�سا�سية �أخرى ينبغي �تخاذها لتقلي�س �جلهل �مل�سرتك 

، وت�سليط �ل�سوء على �أوجه �لت�سابه بني �ل�سعوب ، وهي �أن 

�ملتو�سط  �لبحر  جانبي  على  �لدميوغر�فية  �لثورة  تاريخ  نروي 

هذ�  ل�رشد  �لالزمة  �الأدو�ت  �لدميوغر�فيني  ينق�س  ولالأ�سف،   .

�لتاريخ بعبار�ت منا�سبة ، الن�سغالهم بالريا�سيات و�لنماذج. 

وللعمل على رفع م�ستوى �لتبادل �لثقايف بني بلد�ن �ملتو�سط، 

بر�ساقة  �لب�سيط  �لتاريخ  هذ�  رو�ية  �إىل  �لو�سول  من  البد 

�لق�سا�س.   

للدر��سات  �لقومي  �لمعهد  : مدير بحث في  يو�سف كرباج 

�لديموغر�فية في باري�س
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اأملانيا – معر�ض الهجرة احل�رسية

نتيجة تعاأون فريد ومبتكر بني علماء دوليني و�أكادمييني وطلبة �لدر��سات   ”Crossing Munich« يعد م�رشوع �ملعر�س �لبحثي

�لتاريخية و�لثقافية. وتركز �لبعد �لبحثي للمبادرة على 13 مو�سوعاً تتعلق بالهجرة �حل�رشية يف ميونخ خالل �لعامني 2008 

و2009، بهدف �أ�سا�سي هو �لتدقيق يف �ل�سور و�الآر�ء و�ل�سيا�سات �ملتعلقة بالهجرة. وباالعتماد على �ملعلومات �ملوجودة يف 

�أر�سيف �ملدينة وعلى �لدر��سات �مليد�نية �أ�سبح من �ملمكن تو�سيع �الأفق حول ق�سايا �لتعددية يف جمتمع ميونخ.  وهكذ� مت 

تركيب 13 جناحاً يف �ملعر�س �لنهائي �لذي يقدم �ملدينة يف �سياق كونها مكاناً للهجرة منذ 1955، �لعام �لذي وقعت فيه �أملانيا 

مع �يطاليا على �أول �تفاقية “ لعمالة �الأجانب”. وتناأول �ملعر�س �سل�سلة من �ملو��سيع �أهمها �لعوملة وجتاأوز �لقوميات وتهجني 

املجتمعات الأوروبية يف الو�شاط احل�رصية.

ميكن �لنظر �إىل منطقة �لبحر �ملتو�سط على �أنها جمال حلركة 

�لتنقل، ومكان للتبادل يف فرتة تت�سم بالتاأثري �لقوي لتقنيات 

�لتقرير طرًقا  �ملتو�سط يف  �سكان منطقة  ويذكر  �الت�سال. 

ويحددون  �الآخر.  �ل�ساحل  �سكان  مع  بها  يت�سلون  خمتلفة 

و�ل�سياحة  �لهجرة: كالعمل  تتجاأوز عمليات  لالت�سال  طرًقا 

و�جلو�ر و�الإنرتنت �لذي يُعتقد �أنه �أكرث �أدو�ت �الت�سال �سيوًعا 

خا�سة بني �ل�سباب، و�للقاء�ت يف �الأماكن �لعامة، �لتي قد 

يكون لها تاأثري �إيجابي �أو غري �إيجابي على نوعية �لت�سور�ت 

�ملتبادلة عن �الآخر. وعلى �لرغم من �لتاأثري �مللحوظ للتغيري�ت 

�ملرتبطة بالهجرة �لعاملية يف �ملنطقة، فاإن �مل�ساألة �لثقافية 

ذ�ت ح�سور  تز�ل م�ساألة معقدة. فهذه منطقة خا�سة،  ال 

تاريخي لثقافات متنوعة، وللتنوع د�خل كل ثقافة، والأ�سكال 

ومع  �لخ(.  �ال�ست�رش�ق  )�ال�ستعمار،  �لثقافية  �لهيمنة  من 

ذلك، فهي متثل منطقة ميكن للمرء فيها �أن يفكر يف مفهوم 

�لز�أوية  هذه  فمن  �لعالقي،  معناها  من  �نطالقاً  �لثقافات 

�ملحددة ميكننا فهم فكرة �حلو�ر �ملتو�سطي، حتى على �لرغم 

�الآن.  حتى  و�ال�ستعماري  �لغر�ئبي  �ملنظور  �ختفاء  عدم  من 

كمجال  تقريرنا  يف  �سيغت  �لتي  �ملنطقة  هذه  مثل  ولكن 

للتفاعل بني �لثقافات تعد معقدة ب�سكل و��سح، وخ�سو�ًسا 

عندما ناأخذ يف �العتبار �لتبادل �لب�رشي �ملتز�يد عرب منطقة 

�ملتو�سط، حيث نكت�سف �لعديد من عمليات �لتنقل �لعاملية 

من  �لكثري  تغلق  ذ�ته  �لوقت  ولكن يف  �لتفاعل،  تتيح  �لتي 

�الأبو�ب، وتنتج �لكثري من �ل�رش�عات. و�سنحاأول يف هذ� �ملقال 

�أن جنيب على جزء من �سيناريو تفاعل �لثقافات هذ� من خالل 

مع  يتنا�سب  عملي  حتديد  �عطاء  مع  �لتنقل  م�ساألة  تناأول 

حركات �لتنقل �لد�ئرية �جلديدة لل�سبكات �لعابرة للقوميات، 

يف  �حلركة  ديناميكية  بها  تتميز  �لتي  �لعودة  ولهجر�ت 

منطقتنا. 

عمليات التنقل و�سكلها الدائري

لقد �أو�سح تريو�س معظم هذه �لتعقيد�ت منذ وقت طويل 

يف بحوثه عن عمليات �لتنقل يف منطقة �ملتو�سط وتو�سل 

تبدو  ولكنها  باال�ستقر�ر،  تت�سم  ال  �ملهاجرين  هويات  �أن  �إىل 

كمجموعة �سكانية تتميز بحركيتها؛ فهي توؤلف بني �الإقليم 

�مل�ستديرة”  “�الأقاليم  م�سطلح  تريو�س  �ساغ  وقد  و�حلركة. 

طرق جديدة لفهم عمليات التنقل 

ناتاليا ريبا�س - ماتيو�س

لالإ�سارة �إىل بع�س �ملجموعات �ل�سكانية �لتي تتميز باحلركية 

�ملختلفة  �لعامل  مناطق  بني  و�الإ�أياب  �لذهاب  وعمليات 

)تريو�س، 2000(.

وعلى �لرغم من ذلك، فاإن حركات �لدور�ن تلك ال ميكن �لتعبري 

�أنف�سهم،  للنا�س  �لفعلى  �لتنقل  خالل  من  فقط  عنها 

بني  يربط  �لذي  �ملعلومات  بدور�ن  �أي�ًسا  ترتبط  قد  ولكن 

مب�ساعدة  �ملعلومات  وبتدفق  للقوميات،  �لعابرة  �جلماعات 

�أماكن  يف  �جتماعية  رو�بط  تخلق  �لتي  �حلالية  �لتقنيات 

متو�سطية، نظرً� لت�ستت �ملهاجرين يف جميع �أنحاء �لعامل. 

كما �أن �أهمية �سبكات �ملهاجرين، و��سرت�تيجيات �لبقاء، ودور 

�لهيكلية  �لظروف  مع  يتجاأوبون  �أعمال  كرجال  �ملهاجرين 

لهجرة �لعمل، ودور �مل�ستثمرين، و�لتحويالت �ملالية، و�لتطور 

�الإن�سالخ  من  �جلديدة  و�الأ�سكال  �ملن�ساأ،  لبلد  �الجتماعي 

�ل�سيا�سي عن �الإقليم متثل بع�ًسا من تلك �الأمثلة. وتت�سم 

 – �لتحركات  بكثافة  �ملعا�رشين  للمهاجرين  �لتنقل  عمليات 

و��ستخد�م  �ملكثفة،  �لهجرة  وبثقافة  �لدور�ن-،  حتى حركات 

�سبكات �ل�ستات و�ملر�جع �لتي تزيد هوية �ل�ستات ر�سوخاً. 

وعالأوةً على ذلك، فاإن عمليات �لتنقل هذه تعمل عرب عالقتها 

باأمناط اأخرى للتفاعل الجتماعي. يف ال�شنوات الأخرية، قمت 

يف  حتديدها  ميكن  �لتى  �لتنقل  دو�ئر  حول  معمقة  باأبحاث 

طريقة  يف  فكرت  �ملنطقة،  هذه  ويف  �ملتو�سط.  منطقة 

ريبا�س  �نظر  ودوري�س،  طنجة  )مثل  �حلدودية  �ملدن  در��سة 

�ملتعددة  �لتنقل  �أنو�ع  در��سة  ماتيو�س 2005(،   ويف طريقة 

بني �ل�سمال و�جلنوب مثل “دو�ئر �لن�سيج” )�لتي تعطي مثاالً 

جيد�ً عن �جتاهات ترحيل �ل�سناعات(. وعلى �لرغم من ذلك، 

ميكن و�سف �لعديد من حركات �لتنقل �الأخرى، مثل تدويل 

“�لعنا�رش  يف  توؤثر  �لتي  و�حلركات  �حلكومية،  غري  �ملنظمات 

�أي�ساً  تتاأثر  و�لتي  للحدود،  �لعابرين  من  للخطر”  �ملعر�سة 

باالجتار باالج�ساد �أو �لزو�ج �ملنظم مثالً، من بني �أ�سياء �أخرى. 

مبثابة  �ملعا�رشة  �لتنقل  عمليات  �عتبار  ميكن  لذلك،  ونتيجة 

�أد�ة ��ست�سعار لكل �لتغيري�ت �لتي حتدث بني �لثقافات فيما 

يتعلق باملرونة ما بعد �لفوردية )postfordist(، مقارنة مبفهوم 

ميكن  �الأيام  هذه  ويف  �ملنظمة.  “�لفوردية”  �لهجرة  عمليات 

�ل�سبكة  مثل  مفاهيم خمتلفة  عرب  �لتنقل  عمليات  تقدمي 

�لتكنولوجيات  وتاأثري  �لت�سنيفات  وتعقد  �لقدمية  �جلماعية 

�جلديدة.

 ت�سكلت قاعدة عمليات �لتنقل هذه من خالل �خلرب�ت �لتي 

التي و�شعت منوذج هجرة  الفوردية،  الأزمنة  اأثناء  تعزيزها  مت 

عمليات  �أ�سا�س  باعتبارهما  �جلماعية  و�ل�سبكة  �لعمالة 

ت�سكلت  �ل�سبكات  هذه  �أن  فيه  �سك  ال  ومما  هذه.  �لتنقل 

�أخرى، مبا يف ذلك �سبكات �جلو�ر،  �أ�سياء  من جديد �ليوم مع 

وعالقات جمموعات �الأقر�ن، وهذ� ما �كت�سفته خالل �الأبحاث 

�لتي �أجريتها بني �ل�سباب يف مدينة طنجة )ريبا�س ماتيو�س 

2005(. و�ليوم، ت�ستخدم �لعائالت �ملوجودة يف منطقة �جلنوب 

غالبًا مثل هذه �ملو�رد بني �لعالقات �لتي مت �إن�ساوؤها يف منطقة 

�الأورو متو�سطية ويقومون بر�سم ��سرت�تيجيات جديدة �آخذين 

�ل�سيا�سية  �لق�سايا  مثل  �لهيكلية،  �لعو�مل  �العتبار  بعني 

�ملرتبطة بالقيود �ملفرو�سة على �حلدود، و�مل�سائل �القت�سادية 

باالأزمة �القت�سادية و�لبطالة.وفيما يخ�س م�ساألة  �ملرتبطة 

تعقيد ت�سنيف، يذكر �ن �لفئات �لتي تكونت حول �لهجرة 

�لعاملية تتنوع وتتباين ب�سكل كبري عن تلك �لتي تكونت يف 

�الأغلب  يف  �لفوردي  �لنموذج  يظل  ولكن  �لفوردية،  �الأزمنة 

هو �ملرجع مل�رشوعات �لتنقل �الجتماعي للمهاجرين و�أ�رشهم. 

�ملهاجرين،  تدفقات  تاأنيث  �لتفكري يف  ذ�ته ميكن  �لوقت  ويف 

وتنوع �ال�سرت�تيجيات �لن�سائية من خالل هذ� �لتعقيد �خلا�س 

�الأمثلة  تالية من خالل بع�س  �ملو�سحة يف مرحلة  بالفئات 

�لتي تتعلق بال�سياحة �لثقافية. ويربز �أمر جديد يف م�رشوعات 

�ملهاجرين، وهو فكرة �لتحرك �لد�ئري بني جماالت متو�سطية 

�ملقالة،  تاريو�س. ويف هذه  �أعمال   فى  نر�ه  ما  وهو  خمتلفة، 

�ملهاجرين  مثال  خالل  من  علىها  �ل�سوء  باإلقاء  �سنقوم 

يتعلق  فيما  �أما  �لكاتالنية.  �ل�سعبية  �الأ�سو�ق  يف  �ملغاربة 

باحتياجات  لتفي  ت�ستخدم  فاإنها  �جلديدة،  بالتكنولوجيات 

�سبكة �ل�ستات، ولكن هذ� �ال�ستخد�م متقلب للغاية،  كما 

هو �حلال يف منطقة جبالة يف �سمال �ملغرب حيث ال توجد �أي 

قرية تقريبًا تت�سل باالإنرتنت، و�سبكة �لهو�تف �ملحمولة فيها 

تعمل ب�سورة �سيئة طو�ل ف�سل �ل�ستاء ) ريبا�س ماتيو�س يف 

عام 2009(

 .

تاأثري ال�سياحة الثقافية

بع�س  �إىل  �أ�سري  �أن  �أود  �ملختلفة،  �لتنقل  عمليات  و�سط 

�الأمثلة �خلا�سة بعمليات �لتنقل و�ل�سياحة )ريبا�س ماتيو�س 

يف عام 2008(. �أفكر هنا يف �خلان )�أى �لوكالة( كمكان حموري 

على طريق �ملتو�سط، طريق تت�سل فيه �الأ�سو�ق )�لب�سائع( 

حول  �ملعلومات  تبادل  يتم  وحيث  )�لنا�س(  �لتنقل  وعمليات 

�لطرقات. وتتنوع عمليات تنقل �الأ�سخا�س ب�سكل كبري: �لبدو 

و�ملهاجرون  �ملوؤقتون  و�ملهاجرون  و�حلجاج  و�ل�سياح  و�لعابرون 

لفرت�ت طويلة و�لالجئون �ملوؤقتون و�لالجئون �لد�ئمون... �لخ. 

كما تت�سل عمليات �لتنقل هذه بعمليات �أخرى مثل جاذبية 

لقد  �سوريا.  يف  �حلال  هو  كما  و�لتاريخية  �الأثرية  �الأماكن 

قابلنا يف بحثنا هذ� �سياحاً متعط�سني للمعرفة �لتاريخية 

مفرتق  وجمال  �لقدمية  و�حل�سارة  �الأو�سط  �ل�رشق  مهد  عن 

�لطرق �لثقافية بني �لقار�ت. و�إىل هذ� �لرت�ث �لتاريخي، ميكن 

لقد  �مل�رشق.  بطبخ  و�الهتمام  �ل�سورية  �لطيبة  ن�سيف  �أن 

كان لدى هوؤالء ما يكفي من �ل�سجاعة للقدوم، دون �عتبار 

يبحثون عن  ز�لو�  ما  �سياح  فهم  �ملحظورة.  �لبلد�ن  لقائمة 

�جلو،  خمول  ع�رش:  �لتا�سع  �لقرن  ل�رشق  حمرفة  غري  �سور 

اليومي،  حياتها  ومنط  القدمية  دم�شق  و�شور  والنارجيلة، 

و�لقالع و�خليل و�الإبل، وعلى �خل�سو�س �ل�سحر�ء �لتي مل تزل  

جتذب �مل�سافرين يف كل زمن. بعبارة �أخرى، �ل�سور �لتي ال تز�ل 

�الأ�سخا�س، وخ�سو�ًسا يف  �لعديد من  على حالها يف خيال 

خيال �ل�سائح و”�ل�سائح �لثقايف”.

�لتحرر  بعملية  �ملرتبطة  �لعاملية  �لتغري�ت  �سياق  ويف 

�القت�سادي �ملكثف، و�لتي ميكن مالحظتها ب�سكل و��سح يف 

�ل�سنو�ت �ل�سبع �الأخرية يف �سوريا، وخ�سو�ًسا يف عا�سمتها، 

�الأماكن  يف  �الأ�سبان  �ل�سائحني  عدد  زيادة  نحلل  �سوف 

قبل  من  حممية  منطقة  وهي  دم�سق،  ملدينة  �حل�رشية 

منظمة �ليون�سكو منذ عام 1979. وتعطينا عمليات �لتنقل 

و�لك�سموبوليتية �لتي تت�سم بها هذه �ملدينة �مل�سكونة منذ 

�كرث من 5000 �سنة، منظورً� حتليليًا مالئماً للتغري�ت �حلالية 

يف منطقة �لبحر �ملتو�سط، و�لتي ترتبط فى مثل هذه �حلالة 

ب�سكل كبري بو�سع خا�س يف بنية �لهجرة فى منطقة �ل�رشق 

�الأو�سط.

الإق�ساء  والك�سموبوليتية يف املجال العام 

تعطينا �الأماكن �لعامة و�الأ�سو�ق �أمثلة �أخرى عن �لتفاعالت 

�لعامة، و�أجريت عدة در��سات فى �لعقد �الأخري عن �لعالقات 

لعل �أحد �لتحديات �لرئي�سية يف عامل �لعوملة هو حتديد “�ملناطق �جلديدة للحركة”. يرى ريبا�س 

لالأفر�د �أنف�سهم فح�سب بل ترتبط بزيادة تدفق  �أن تلك �لتحركات لي�ست “حركة ج�سدية” 

�لعامل.  �أنحاء  �ملهاجرين يف  وجماعات  �ملتو�سط  �لبحر  �الجتماعية يف  �حلياة  بني  �ملعلومات 

يقوم ريبا�س بدر��سة �أمثلة عديدة ترت�أوح بني �لعالقات �ملتبادلة يف �مليادين �لعامة �إىل جتربة 

�لطرق �لثقافية �ل�سياحية و�سوالً �إىل �إعادة حتديد تفهمنا للحركة �لب�رشية.

�الهتمام باالآخر و�لتفاعل



58

تقرير آنا ليندا 2010

2
0

1
0

م 
عا

 ل
د

ن
ي
 ل

نا
 اأ
ة

س
�

س
�

وؤ
م

ر 
ري

ق
ت

59

تقرير آنا ليندا 2010

2
0

1
0

م 
عا

 ل
د

ن
ي
 ل

نا
 اأ
ة

س
�

س
�

وؤ
م

ر 
ري

ق
ت

www.abrahampath.org 

الأردن – رحالت من اأجل التفاهم بني الثقافات

�إبر�هيم« هو مبادرة �سياحية ثقافية تهدف �إىل ترويج �لتفاهم �ملتبادل من خالل �لرتكيز على تاريخ �ملنطقة �لفريد  »طريق 

�الأردن، يف رحلة ي�سرتك �كرث من  و�مل�سرتك. منذ 2008، مت و�سع طريق �سياحي يقتفي �أثر خطو�ت �لنبي �إبر�هيم يف عجلون – 

ثالث مليار�ت �سخ�س يف تتبعها حول �لعامل، ود�مت ما يقرب من �ربعة �آالف عام. خالل 2009، قام �أكرث من �ألف �سخ�س 

بتنظيم رحالت �سري على �الأقد�م، ومن خالل �لتعاأون مع �الإعالم متكن ما يقارب 150 مليون قارئ من متابعة �الأحد�ث. كما 

�طار� للرتويج للتنمية �القت�سادية من خالل   –  ›Ideal for Developing Cultural and Tourism Routes‹ - و�سع �ملنظمون

�ملبادرة ، عن طريق تطوير �لتنمية �ل�سياحية �مل�ستد�مة ، وحماية �لبيئة �لطبيعية، و�ملناطق �لتاريخية يف �ملنطقة. و�لهدف هو 

�تاحة عائد مادي يف �ملناطق �لريفية من خالل ت�سجيع �ل�سكان �ملحليني على حتويل �لبيوت �لريفية �ملهجورة �إىل بيوت ل�سيافة 

�ل�سياح ، وتقدمي منتجات مز�رعهم للزو�ر.

مقارنًة باللغة �الإجنليزية، تعد �للغات �الأ�سبانية و�لعربية و�الإيطالية لغات “ثانوية”.وقد بد�أ هذ� �الجتاه 

منذ �أن مت �ختيار �للغة �الإجنليزية ر�سميًا وباالإجماع على �أن تكون هي �للغة �لدولية، وهو ما �بعد �للغة 

�لفرن�سية بع�س �ل�سيء، و�لتي كانت تعترب يف وقت �سابق هي �للغة �لدولية �لر�سمية.

�إذ� ظل م�رشوعنا هو بناء  �إر�دية متمايزة وجامعة.   فود�ًعا لربج بابل و�لرغبة يف �حل�سول على نزعة 

جمتمع ي�سمل �سعوب �ل�سويد وتون�س و�سلوفاكيا و�أ�سبانيا، فلن يتحقق ذلك بالتاأكيد بدون �لرتجمة.  

فالرتجمة �ستظل قلب “�الإبد�ع من �جل �حلو�ر”.

�الأمر �لذي ي�سل بنا �إىل �رشورة تناأول �لرتجمة وم�سكالتها.  ومنذ �لوهلة �الأوىل، تربز م�سكلة �لقر�ءة، 

�لتي تختفي تدريجيًا ل�سالح �ل�سور. وهي ظاهرة ملحوظة تقريبًا يف كل �أنحاء �لعامل، يت�ساأوى فيها 

�ل�سمال و�جلنوب.

 ومن ثم، ما هي �مل�سلحة من ور�ء ترجمة كتب لن يقر�أها �أحد من �لنا�س نظرً� ل�سغفهم �ليومي 

تعلىم  �إز�ء  �رشيعة  خطو�ت  التخاذ  ملحة  حاجة  وهناك  كبرية  �خلطورة  �إن  �ملرئي؟   �الإعالم  بو�سائل 

�الأجيال �لقادمة يف منطقة �الأورو- متو�سط، مع �لتاأكيد على �الأفكار و�لت�سور�ت �لتي من �ساأنها �أن 

ت�سع نهاية لالنق�سامات و�الإكلي�سيهات ب�سكل جذري. مما يعني �خلروج من �لك�سل �ملتاأ�سل بحكم 

�لعاد�ت �ملريحة، ويعني �أي�سا �أن يتعلم كل منا كيف يتجه نحو �الآخر �لذي ال ي�سبهنا، وكذلك �ل�سرب 

�أن �ملخاطرة ت�ساأوي ثقلها من  �لنهاية  و�إن �كت�سف يف  على �ل�سكوك و�لت�ساوؤالت �ملزعزعة للثقة، 

الإن�شانية. هذه هي املغامرة التي ينخرط فيها ويعي�شها املرتجمون يف كل مرة دون ان يدخروا جهداً 

الإ�سعادنا و�إ�سعاد �أنف�سهم؟

 

للذ�ت  �إحياًء وتكويناً  �أن و�سع �لذ�ت مو�سع �لت�ساوؤل �مل�ستمر هو �أكرث �المتحانات  ومما ال �سك فيه 

مبا يزيله من �الأو�ساخ وتبعد عن يقني من �سماهم با�سالر »بالكتلة �للزجة«.  باجتياز �حلدود �جلغر�فية 

�لتى جتزئ خريطة �لعامل مبرح وجدية ، يختار �ملرتجم �لذي يحرر �ملرور من �أر�س �إىل �أخرى يف و�سع غري 

متو�زن، و�ختالل د�ئم لكل من �سخ�سه هو، وكذلك �لقارئ �لذي يجد نف�سه م�سحوبًا �إىل مو�جهة 

�أبدية مع ذ�ته. �لقر�ءة و�لكتابة ال تنف�سالن الأن �للغات ال ت�ساأوي �سيئًا بدون مر�جعها �لثقافية �لتي 

هي �رشيان حياتها. وهكذ�، نرى كم هو �سديد ��ستهد�ف �سباب ينمو يف جمال مفتوح للعدوى �ملبهجة 

، وي�شخر من المناط ال�شائعة والعناأوين املميتة ، فاإن �شبابنا  املتو�شطي �شوف يعبث بالختالف كما 

يعبث �أحدهم ب�سورته �مام مر�آة فلورينتية حيث يختفي يف كل جتويف من جتاأويفها �سئ ي�سببه دون 

�ن يتطابق معه فعالً. 

 

�أي�ساً.   �لن�ساجيني  ودور  بناة �جل�سور  �أن يقومو� بدور  �ملتحرك، على �ملرتجمني  ديناميكة هذ� �حللم  يف 

�الأيدي  وبف�سل  بال�سرب  �لتحلي  ومع  ب�رشي.  ن�سيج  �أبهى  على  �لبارعة  �أيديهم  بف�سل  و�سنح�سل 

�لعاملة �لتي جتدد �سبابنا على �لدو�م، فلن جتد بينلوب �أي مربر لتفكيكه  يف تو�زن �يامنا وليالينا. 

الرتجمة: اأداة للحوار

عائ�سة ك�سول 

عائ�سة ك�سول : كاتبة و�أ�ستاذة يف �ملعهد �لدبلوما�سي للعالقات �لدولية

و�ل�سكان  �لعرقية  و�جلماعات  �ملهاجرين  بني  �ملختلفة 

من   – �ملدن  يف  خ�سو�ًسا   - متفرقة  �أجز�ء  يف  �الأ�سليني 

توؤكد  �لدر��سات  معظم  �أن  غري  �ملتو�سط.  �سمال  منطقة 

بني  �ل�رش�عية  �لطبيعة  ذي  �الجتماعي  �لتفاعل  وجود  على 

�جلماعات، و�لتي و�سلت �إىل �أحد�ث كارثية مثلما ح�سل يف 

�أ�سبانيا عام 2000، وتوجد حاالت مماثلة كثرية،  �إالإيجيدو فى 

تخ�س بناء �مل�ساجد وجماعات مهاجرة �أخرى تاأثرت باحلمالت 

�الأمنية �لتى  تطورت يف �أ�سبانيا يف �ل�سنو�ت �الأخرية، وكان 

لها تاأثري كبري يف �إيطاليا منذ عقد �لثمانينات. وعالأوةً على 

جريت على �سبيل �ملثال 
ُ
ذلك، نعتمد على �أبحاث �ثنوغر�فية �أ

حول عالقات �لتفاعل �لتي ميكن �أن حتدث يف �الأماكن �لعامة 

مثل �ملتنزهات. ويف هذ� �ل�سدد، �أود �أن �أ�سري �إىل نتائج بحث 

يف  �لبحث  طريق  عن  �ملوؤلف  وجد   .  )2009( كورتي�س  دياز 

�حل�رشية  �الأحياء  �لعامة يف  �الأماكن  �ليومية يف  �ملمار�سات 

�ل�سعبية �أر�سية منا�سبة لتحليل ممار�سات �لتفاعل �لثقايف. 

و�النتماء  �لهوية  عن  �لتعبري  يتم  �الأحياء،  هذه  مثل  ففي 

من خالل �ملن�ساآت �الجتماعية و�ملادية حيث ترتبط �الأماكن 

�الأن�سطة  تاريخ  وهو  وثيقاُ.  �رتباطاً  �حلديث  بالتاريخ  �لعامة 

�لهادفة �إيل حت�سني ظروف �ملعي�سة و�لكفاح �ل�سيا�سي �سد 

كاأد�ة  �ليوم  ت�ستخدم  �أن  �لهوية  فر�نكو. وميكن لهذه  نظام 

�جلماعات  بني  �ملتناغم  �لتفاعل  و�سد  �الأجانب  �سد  �إق�ساء 

�ملختلفة )لي�س فقط وفًقا لالختالفات �لعرقية، ولكن �أي�ًسا 

�إىل  �مل�سكلة  تنقل  ما  وكثري�ً  و�جلن�س(.   �لعمر  �أ�سا�س  على 

�لتوتر�ت  �إىل  �خل�سو�س  وجه  هنا على  ون�سري  �حلياة.  جماالت 

�لتفاأوتات  �أدت  حيث  �لرمزية،  �مليادين  ��ستخد�م  يثريها  �لتي 

�آخر  ومثال  حقيقية.  قتال  �ساحات  �إىل  �لعرقية  و�ل�رش�عات 

بر�سلونة  يف  )�إنكانت�س(  ل�سوق  �لك�سموبوليتي  �ملجال  هو 

�ل�سوق هو  بر�سلونة 2004(. وهذ�  ريبا�س ماتيو�س يف  )بحث 

�سوق �سعبي يف بر�سلونة يختلف عن �لدكاكني �لتقليدية، 

وقد قام بتطويره �ملغاربة يف �سكل جتارة �أثنية. ويتبع �الأ�سو�ق 

�جلغر�فيا  �ملغرب يف  �ندماج  و�مل�سرتون  و�لبائعون  �الأ�سبوعية 

�لكاتالنية. ومن ثم، تعد �الأ�سو�ق تعبريً� جغر�فيًا و��سًحا عن 

جماالت عالقات �ملغاربة يف كتالونيا. و�الأمر �لذي يثري �الهتمام 

ك�سموبوليتية  م�ستمرة  عالقات  يقيمون  �أنهم  هو  هنا 

ت�ستخدم فيها �مل�ساأومة �مل�ستمرة كا�سرت�تيجية جتارية. بل �إن 

�لبع�س منهم ي�سافر �إىل بربينيان يف فرن�سا مرة كل �أ�سبوع. 

وت�ستمر �لعالقات �لندية بف�سل �الأنتماء �لعرقي، ولذ� تقوم 

�لعرقية بدور �خلادم �لذى ي�ستخدم كاأد�ة تكيف مع �ل�سوق 

و�ملجتمع. ومع ذلك، فاإن هذه �لعالقات تتطلب نطاقا �أو�سع 

ومع   ، �الأ�سليني  �ل�سكان  مع  عالقة  و�إقامة  �لتخاطب  من 

�الإكو�دوريني و�الأفارقة �الآخرين. 

 

م�رسوع م�سرتك ملنطقة املتو�سط؟

�سور  من  �سورة  بالطبع  هو  �مل�سرتك  �ملتو�سط  م�رشوع  �إن 

�لتبادل  هذ�  يُفهم  �أال  ينبغي  ولكن  �لب�رشي،  �لتبادل 

ملنطقة  �لتاريخي  �لبناء  عن  ناجت  فهو  متاًما.  بطريقة جمردة 

والتفاعالت، ولكن  امل�شرتكة  البحراملتو�شط كمجال للنقاط 

بع�س  لنا  �أظهرت  وقد  �سديدة.  ل�رش�عات  كمجال  �أي�ًسا 

�حلاالت �مل�سار �ليها يف هذ� �ملقال جزء من هذ� �لتعقد. ومثل 

بالظروف  قوي  وب�شكل  اأي�ًشا  م�رصوط  الب�رصي  التبادل  هذا 

و�الجتماعي  �ل�سيا�سي  وبالتطور  �الجتماعية  �القت�سادية 

�لد�خلي يف بلد من بلد�ن �ملتو�سط وكذلك بتاأثري عملية �أوربة 

�لبلد�ن �الأوروبية �جلنوبية. وتقع عمليات �لتنقل يف قلب هذه 

�ملبادالت وتربز جتارب فعلىة ل�سور �لتناق�س �لهيكلي �لعاملي. 

بني �إغالق �حلدود �الأوروبية من ناحية، ورغبة �لنا�س يف �لتنقل 

من ناحية �أخرى، . و�ل�سوؤ�ل �الآن، ما هو�لتعريف �لنهائي ملثل 

منطقة  يف  �لتنقل  عمليات  لتحليل  �ملحددة  �الأماكن  هذه 

بب�ساطة  �ستكون  هل  �لعوملة؟  ع�رش  يف  �ملتو�سط  جنوب 

تلعب  �لتي  �الأماكن  هي  �أم  عبور؟  وجماالت  لالأطر�ف  نتاجا 

فيها �ل�سور و�لرغبة يف �لتنقل -�الجتماعي �أو �جلغر�يف- دور� 

مهماُ؟ باخت�سار، فاإن �ل�سعوبات �لتي تتم مو�جهتها، وكذلك 

�ملتكافئة  غري  �لعالقة  م�ساألة  يف  و�ملفارقات،  �لتناق�سات 

فيما يخ�س �لتنقل يف منطقة �ملتو�سط، تعد و�حد� من �أكرب 

�لعو�ئق يف طريق تاأ�سي�س م�رشوع متو�سطي متني. 

ر�موني كاخال في  باحث في مركز  ريبا�س - ماتيو�س  ناتاليا 

جامعة كرونيا
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األبانيا – �سبكة بحث دينية

جاءت مبادرة »�لن�ساء و�لدين« بهدف تنمية م�رشوع بحثي م�سرتك يقوم على فهم �ملبادئ �لدينية بني جمموعة من �لن�ساء 

ميثلن ثالث طو�ئف دينية يف �ألبانيا: �مل�سلمون – �مل�سيحيون �الأرثودك�س و�لكاثوليك. قام منتدى حتالف �حل�سار�ت، رئي�س �ل�سبكة 

�لقومية ملوؤ�س�سة �آنا ليند يف �ألبانيا، بتنظيم هذ� �لتجمع على مد�ر �ستة �أ�سهر ، و�أكد �مل�ساركون بالرتكيز على �أهمية �ملجاالت 

هي �لقيم �الأ�سا�سية للمر�أة �ملوؤمنة، بغ�س �لنظر  و”�لتحكم يف �لذ�ت”  �مل�سرتكة لهذه �لطو�ئف، وو�سلو� �إىل �أن “�لفهم” 

عن �ملذ�هب �ملختلفة �لتى تقوم علىها �ملمار�سة. و��ستنتج �مل�ساركون �رشورة �العرت�ف بحاجة �لن�ساء �ملوؤمنات �إىل �ملزيد من 

�لتعلم، و�أن عقائدهن ميكن �أن تلعب دور�ً هاماً يف تقدير �لثقافات و�لديانات �الآخرى وتعزيز �الن�سجام فيما بينها. وقد كان من 

�أهم ننتائج هذه �ملبادرة تاأ�سي�س وتعزيز �سبكة من �لن�ساء من �جل تنمية نقا�س �أو�سع حول دور �الإميان يف �لتفاهم بني �لثقافات.

قامت موؤ�س�سة �أنا ليند باأول بحث ميد�ين �سامل من نوعه 

بالتعاأون مع موؤ�س�سة جالوب لقيا�س توجهات �ملو�طنني يف 

من  كبري  عدد  جتاه  �ملتو�سط  و�رشق  وجنوب  �الأوروبية  �لدول 

هدف  كان  �إذ�  ولكن  �ل�سخ�سية.   �لقيم  ومنها  �لق�سايا 

�ملوؤ�س�سات �مل�ساركة هو در��سة �إمكانية قيام �حتاد جديد بني 

دول �ملتو�سط، ما هي �أهمية در��سة �لر�أي �لعام جتاه �لقيم؟  

�القت�سادية  �الإ�سرت�جتية،  �لفو�ئد  ��ستك�ساف  كافياً  �ألي�س 

و�جلغر�فية و�ل�سيا�سية لذلك �الحتاد؟

هناك عدد من �الأ�سباب �لتي تعطي �أهمية خا�سة لدر��سة 

قيم �ملجتمع يف تقييم �إمكانية قيام �حتاد بني �لدول، و�أولها 

�أي كيان تعاأوين يبد�أ باأهد�ف  �أن  �إذ  �أن �لقيم حتدد �الأولويات، 

وبذلك  مهماً.   �الأطر�ف  تر�ه  ما  على  بناًء  تتبلور  م�سرتكة 

�خلا�سة  �لقيم  خالل  من  لالحتاد  �مل�سرتكة  �الأهد�ف  تت�سح 

بكل جمتمع، ومن ثم العرتاف بنقاط اللتقاء والختالف التي 

ت�سمح بابتد�ء عملية �إر�ساء �الأهد�ف �مل�سرتكة لالحتاد.

ثانياً:  ت�سري �لقيم �إىل �أكرث �ملكا�سب �أهمية لدى �ملجتمعات، 

وما ينبغي �حلفاظ علىه وحمايته حتى ت�ستمد منه قوتها.  

ويفيد ذلك �لتفاعل بني كل جمموعة من �لبلد�ن، لتعرف كل 

منها رد �لفعل �ملتوقع من �الآخر جتاه �لرب�مج �ملقرتحة و�ملبادر�ت 

�لتي مت�س تلك �ملبادئ �لعزيزة علىه، و�أخري�ً حتدد در��سة قيم 

�ملجتمع فر�س �لتعلم �ملتبادل بني كل منها. ومناطق �لتعاأون 

�ملتبادل هذه من �ساأنها تعزيز �ل�سعور بالتالحم د�خل �الحتاد، 

وهو ما يفيد منه كل �لبلد�ن �الأع�ساء.  لهذه �الأ�سباب  فاإن 

يف  �أو  �مل�سرتكة  �الأمور  يف  �سو�ء  كربي  �همية  لها  �لقيمة 

�الختالفات.

القيم املتو�سطية امل�سرتكة:

منه  وينطلق  علىه  يبنى  �أ�سا�ساً  �مل�سرتكة  �لقيم  متثل 

وفر�سة  �لتنوع،  لتقدير  �الختالفات حتديًا  متثل  بينما  �لعمل، 

�أي�سا للتعلم ولفهم  �أعمق للذ�ت، وتعترب جماالً للمزيد من 

�لتكامل بني قوى �جلماعات، وتخلق بذلك رو�بط �أكرث قوة حيث 

�أن �ال�ستن�ساخ عادة ما يعني عدم �رشورة و�حد من �الثنني.  

 

الفروق واأوجه ال�سبه يف القيم

د�ليا جماهد

كانت �أكرث �ملجاالت �مل�سرتكة بني جمموعة �لبلد�ن �الأوروبية 

وجنوب و�رشق �ملتو�سط من حيث �لقيم هو جمال �لت�سامن 

�لثانية  �أو  �الأوىل  �إما  �لقيمة  �الأ�رشي)جدول 1.5( وجاءت هذه 

بني �لقيم �لتي ينبغي نقلها لالأبناء يف تقييم �ملجموعتني.  

عدة:   الأ�سباب  بينهما  للتعاأون  هاماً  �أ�سا�ساً  ذلك  وي�سكل 

�أولها �أن �لت�سامن �الأ�رشي يرتبط �رتباطاً وثيقاً برتبية �الأطفال، 

�الأطفال  على  �مل�سرتك  �لرتكيز  وميثل  جماعة.  �أي  م�ستقبل 

�الأ�سا�س �الأقوى لبناء موؤ�س�سات تعاأونية. 

ثانياً، تعد �الأ�رشة ، خالفا لالجناز�ت �القت�سادية، �أكرث �ملجاالت 

��سرت�كا بني �الإن�سانية، وجماالً ال ي�ستطيع �أي جمتمع �دعاء 

فاإن �ال�رشة من �أهم تعاليم �الإ�سالم و�إذ�  �لتفوق فيه. و�أخري�ً 

كان �لدين �أقل �أهمية لدى معظم �مل�ساركني، و�أكرث  �أهمية 

بالن�سبة ل�سكان جنوب و�رشق �ملتو�سط فاإن هذه �لقيمة �لتي 

�أن  �الأوروبيون من �ساأنها  �الإ�سالم وي�سرتك فيها  يحتفي بها 

ت�سيق �لفجوة بني �ملوؤمن و�لعلماين.

وهناك جماالت م�سرتكة بني جمموعتي �لبلد�ن ولكنها �أقل 

“�لطاعة”،  و  “�ال�ستقالل”  و  “�لف�سول”  منها  نذكر  �أهمية 

�أقلية يف كال �ملجموعتني تقدر  �أن هناك  بالذكر  ومن �جلدير 

�لقيمة  و  “�ال�ستقالل”  و  “�لف�سول”  مثل  �لفردية  �لقيم 

�أن  فكرة  هذ�  كل  وين�سف  وهي”�لطاعة”.   تقريباً  �مل�سادة 

يثمن تقليد �جلماعة.   “�ل�رشق”  �لفردية بينما  يثمن  “�لغرب” 
يف �لو�قع، تناق�س ردود فعل �مل�ساركني �الأوروبيني هذه �لنظرة 

بو�سعهم �لت�سامن �الأ�رشي يف �أعلى �ل�سلم وهي قيمة يرى 

�لبع�س فيها تخفيفا للفردية �ملفرطة.

الختالف حول قيمة الدين

لعل �أكرث �لفروق بني �لقيم يف �لبلد�ن �الأوروبية وبلد�ن جنوب 

تعانى  �إذ  للعقيدة  �ملعطاة  �الأهمية  هي  �ملتو�سط  و�رشق 

�لغالبية �لكربى ممن يعي�سون يف جنوب و�رشق �ملتو�سط بالدين 

ويعتربونه �أول �أو ثاين �أهم �لقيم �لتي ينبغي علىهم نقلها 

الأطفالهم مقارنة بالقيم �ملذكورة �الأخرى.

�سكان  �أغلبية  �أن  جالوب  ملوؤ�س�سة  �أخرى  در��سات  و�أ�سارت 

بلد�ن جنوب و�رشق �ملتو�سط مبا فيها تركيا يقولون �أن �لدين 

جزء هام من حياتهم �ليومية، و�أن �لقيم �لدينية هي �أ�سا�س 

جالوب، 2008(. �ملجتمع )��سبوزيتو وجماهد – 

�أ�سفل  يف  �لدين  �الأوروبيون  يرى  ذلك،  من  �لنقي�س  وعلى 

قائمة �لقيم �لتي ينبغي نقلها الأطفالهم �سمن �الختيار�ت 

�أمام هذه  �ملطروحة.  ولعل هذ� �لفارق �لكبري ميثل �أكرب حتد 

�ملجموعة من �لبلد�ن.  و�إذ� نظرت جمموعة �إىل �لدين كقيمة 

مركزية و�عتربته �ملجموعة �لثانية �أقل �أهمية بل و�سار�ً �أي�سا، 

فاإن �لعالقة بينهما مهددة ب�سوء �لتفاهم و�الإ�ساءة �ملتبادلة. 

لنعمل  �لتحدي  هذ�  على  �مل�سبق  �لتعرف  �ملهم  من  لذلك 

على جتاأوزه مبكر�ً.  وماد�م �الأوروبيون يثمنون �حرت�م �لثقافات 

�ملختلفة فعلى قادتهم م�ساعدتهم على فهم �الأهمية �لتي 

يوليها مو�طنو �رشق وجنوب �ملتو�سط للدين حتى و�إن �ختلف 

ذلك عن وجهة �لنظر �الأوروبية �ل�سائدة. 

�أنه  �أي�ساً  �أن يفهمو�  �ملتو�سط  وعلى مو�طني �رشق وجنوب 

رغم عدم تقدير �الأوروبيني للدين يف حد ذ�ته  �إال �أنهم يثمنون 

بع�س �لتعاليم �الأ�سا�سية لالأديان وعلى �خل�سو�س �لت�سامن 

�لبارزين  �مل�رشيني  �لعلماء  �أحد  قاله  ما  هنا  ونذكر  �الأ�رشي.  

ز�ر فرن�سا: “يف �لغرب، وجدت  يف �لقرن �لتا�سع ع�رش عندما 

بدون  م�سلمني  وجدت  �ل�رشق  ويف  م�سلمني،  بدون  �إ�سالماً 

وكان ي�سري �إىل �إدر�كه �أن �لغرب يطبق قيم �الإ�سالم  �إ�سالم.” 

�أكرث مما يطبقه �أهله يف جمتمعاتهم )نو�كي�س، 1991(. 

�لثقافات �الأخري فهذه  و�أهم �لفروق �الأخرى يتعلق  باحرت�م 

�لقيمة هامة بالن�سبة لالأوروبيني بينما يعريها �أغلب �سكان 

�جلدير  ومن  �الهتمام.   من  �لقليل  �ملتو�سط  و�رشق  جنوب 

بقدر  تتميز  جمتمعات  يف  يعي�سون  �الأوروبيني  �أن  بالذكر 

�لتنوع �لثقايف عن مثيلتها يف بلد�ن جنوب و�رشق  �أكرب من 

�ملتو�سط.

ورغم وجود بع�س �الأوروبيني يف بلد�ن جنوب و�رشق �ملتو�سط 

وقد  بل  �ملجتمعات  تلك  ب�سهولة يف  يندجمون  ال  �أنهم  �إال 

�لبلد  �أهل  عن  �ملنعزلة  �ملغرتبني  جماعات  �سمن  يعي�سون 

جالوب، 2009(، كما �أنه رغم �رتفاع ن�سبة  )موؤ�رش �لتاآخي – 

وخا�سة يف لبنان –  �لتنوع يف بلد�ن �رشق وجنوب �ملتو�سط – 

فاإن هذ� �لتنوع ديني �أكرث منه ثقايف. 

وختاماً، فاإن جمموعتي �لبلد�ن �الأوروبية وبلد�ن جنوب و�رشق 

�لبناء  ميكن  �مل�سرتكة  �لقيم  من  باأ�س�س  تتمتعان  �ملتو�سط 

بني  �لرئي�سية  �الختالفات  بع�س  هناك  تظل  ولكن  علىها، 

�رشيح  لتعاأون  وفر�ساً  حتديات  و�حد  �آن  يف  متثل  �ملجموعتني 

بينهما. 

يف  م�سرتك  م�رشوع  �ن�ساء  يف  �لبدء  عند  �مل�سرتكة  �لقيم  �أهمية  على  جماهد  د�ليا  تركز 

املنطقة. تناق�ش من �شياغة الأهداف امل�شرتكة اإىل تطوير اخلطوط الإر�شادية للتعاأون الإيجابي 

�أ�س�س روؤية �سيا�سية حمددة. ومن  بني �لنا�س فانها تبني لنا �أهمية �لقيم �مل�سرتكة الإر�ساء 

جهة �أخرى، توؤكد �أهمية عدم جتاهل �الختالف يف �لقيم لتو�سيح �لتحديات وفر�س �لتعلم 

�ملتبادل بني �لثقافات، وفهم خ�سائ�س خمتلف �جلماعات.

�جتاهات �لقيم و�لت�سور�ت �ملتبادلة
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�الأوىل  �أوروبا:  يف  �لديني  �لو�سع  �إىل  للنظر  طريقتان  توجد 

تعني  و�لثانية  ككل؛  للقارة  �لعامة  باخل�سائ�س  تعنى 

�ملختلفة.  و�لبلد�ن  �ملختلفة  للمناطق  �ملميزة  بال�سفات 

ويعد كال �ملظهرين من �الأهمية مبكان فيما يتعلق بالبيانات 

�لتي قامت بتجميعها موؤ�س�سة �آنا ليند، و�لتي تك�سف عن 

وجوه �لت�سابه و�الختالف. تبد�أ هذه �ملقالة بتحديد جمموعة 

�أخذها يف �العتبار عند �حلديث عن  �لتي يجب  من �لعو�مل 

�أن  هي  باملالحظة  �جلديرة  �حلا�سمة  و�لنقطة  ككل؛  �أوروبا 

هذه �لعو�مل تتجاذب وتتد�فع فيما بينها. �أما �لق�سم �لثاين 

)�أ(   : على  بناًء  �أوروبا  د�خل  �ملتغري�ت  من  �سل�سلة  فيو�سح 

�لتكتالت �ملذهبية �ملختلفة )�أرثوذك�س وكاثوليك وبروت�ستانت(؛ 

)ب( �أوجه �لتباين  بني �أوروبا �لغربية و�أجز�ء �لقارة �لتي كانت 

خا�سعة للهيمنة �ل�سيوعية من عام 1948 وحتى عام 1989؛ 

)ج( جمموعة من �ملتغري�ت �لدميوغر�فية.

وت�سري خامتة �ملقالة من ناحية �إىل مفارقة  �الرتفاع �لن�سبي 

�أوروبا  �إن مل يكن يف  �أوروبا  فى م�ستوى �لعلمانية يف غالب 

�لعام  �جلدل  يف  دينية  �سحوة  ظهور  و�إىل  ناحية،  من  كلها 

من ناحية �خرى. ويتطلب تف�سري �أ�سباب هذه �ملفارقة نظرة 

باحل�سور  خا�سة  عالقة  لها  �الأ�سباب  هذه  �أن  حيث  ثاقبة، 

غاية  يف  متهيدية  نقطة  هناك  �أوروبا.  يف  لالإ�سالم  �ملتنامي 

�الأهمية، وهي �أن �الأ�سلوب �لذي يتم من خالله ترجمة هذه 

�الجتاهات �إىل قيم لي�س ب�سيطاآ. ف�سيكون من �خلطاأ �أن نقوم 

با�ستخال�س �لقيم من خالل �الأ�سكال �لدينية. ويف �حلقيقة، 

قد بات و��سًحا من �لبيانات �لتي مت  جتميعها  لهذ� �مل�رشوع 

�أن �لعالقة بني هذه �ملتغري�ت معقدة، وتعتمد ،�سمن  �أ�سياء 

�أخرى، على �مل�سار�ت طويلة �أالأمد يف كل بلد. 

مفاتيح لفهم مكانة الدين فى اأوروبا

عند ما تت�سافر   توجد �ستة عو�مل خمتلفة جد�ً ، ولكنها – 

ت�ساعدنا على  فهم �أف�سل ملكانة  �لدين يف �أوروبا  جميعاً – 

يف  وهى  �لزمن.  عرب  وتتكيف  �لعو�مل  هذه  وتتغري  �حلديثة. 

�لوقت �حلايل تتفاعل ب�سكل مل ي�سبق له مثيل النتاج  �سيغ 

�لعو�مل   وهذه  متوقع.  غري  بع�سها  يكون  قد  و�لتي  مميزة، 

�ل�ستة هي كما يلي:  

 املتغري الديني يف نظم القيم لدى ال�سكان الأوروبيني

جري�س ديفي

و�ل�ساهد  �الأوروبية.  �حل�سارة  بناء  �لتاريخية يف  �لكنائ�س  دور 

ب�سيط وهو تاثري ال رجعة فيه للتقاليد �مل�سيحية على �لزمان 

وعطلة  و�الأ�سابيع،  و�لعطل،  و�الأعياد،  و�ملو��سم،  )�لتقوميات، 

نهاية �الأ�سبوع( وعلى �ملكان )نظام �الأبر�سية وهيمنة �ملباين 

�مل�سيحية( يف هذ� �جلزء من �لعامل.   

�لوعي باأن �لكنائ�س �لتاريخية ما يز�ل لها مكانة يف حلظات 

خا�سة من حياة �الأوروبيني يف �لع�رش �حلديث، على �لرغم من 

�أنها فقدت �لقدره على تهذيب معتقد�ت و�سلوك �لغالبية 

�الأوروبيني  توجه  من  �لرغم  وعلى  �ل�سكان.  من  �لعظمى 

�لعلماين ن�سبيًا ، فاإنهم مييلون �إىل �لرجوع �إىل كنائ�سهم يف 

حلظات �لفرح �أو �حلزن )�سو�ًء كان ذلك على �سعيد �الأفر�د �أو 

�جلماعات(. 

�لقارة،  عرب  �ملتدينني  جمهور  لدى  باملالحظة  �جلدير  �لتغيري 

و�الختيار  باحلرية  �ل�سعور  بد�فع  �سعائرهم   ميار�سون  و�لذين 

تغريت  لذلك،  ونتيجة  �ال�سطر�ر.  �أو  �لو�جب  ب�سعور  ولي�س 

�الإنتماء  هذ�  �أن  �إذ  �لتاريخية؛  �لكنائ�س  �إىل  �الإنتماء  طبيعة 

خمتار �أكرث منه موروث ، وفى �أماكن �أكرث من �أماكن �أخرى .

و�سول جماعات ب�رشية �إىل �أوروبا من �أجز�ء متفرقة من �لعامل. 

وعلى �لرغم من �أن �لد�فع ور�ء هذه �لهجرة كان �قت�ساديًا يف 

كانت  �لقارة  فى  �لدينية  �حلياة  على  �آثاره  فان  �الأول،  �ملقام 

هائلة. ولقد �أدى �لتو�جد �ملتز�يد مل�سيحيي �جلنوب باالإ�سافة 

�لدينى   �وروبا  �إىل تغيري �سكل  �الأخرى  �إىل �جلاليات �لطائفية 

ملجرد  . وب�رشف �لنظر عن ذلك ، فاإن بع�س هذه ��جلاليات – 

�الأوروبية  �الفرت��سات  بع�س  تتحدى  –�أ�سبحت   تو�جدها 

هذ�  ويف  خا�سة.  م�ساألة  �لدين  �أن  فكرة  ومنها  �لر��سخة، 

�حرت�م  على  بالتاأكيد  �لرتحيب  �سوى  الي�سعنا  �ل�سياق، 

�لثقافات �الأخرى �لذى جندها فى �ال�ستطالع  . 

تظهر ردود �لفعل �لعنيفة من �ل�سفوة �لعلمانية �الأوروبية 

نحو هذ� �لتغيري خمتلفة جد�آ : نعنى ، �لتاأثري �ملتز�يد للدين 

على �ل�سعيد �لعام وكذلك فى �حلياة �خلا�سة. فلم تكن هذه 

�ل�سفوة تتوقع  مثل هذ� �لتغري.

الإدراك التدريجي، لكن املتزايد، حلقيقة اأن اأمناط احلياة الدينية 

يف �أوروبا �حلديثة ينبغي �عتبارها  »حالة ��ستثنائية« ، فهي ال 

متثل �لنموذج �لعاملي. وتبدو هذه �لنقطة ب�سكل و��سح  يف 

�لبيانات �لتي قامت موؤ�س�سة �آنا ليند بتجميعها. فاالأوروبيون 

يعتقدون �أن  �لدين هو �ملتغري �الأكرث �أهمية فيما يتعلق برتبية  

�الأطفال يف بلد�ن جنوب و�رشق �ملتو�سط، منه بالن�سبة لرتبية 

�الأطفال يف �أوروبا. 

   

الختالفات الإقليمية واملتغريات الدميوغرافية 

حدث �أول �نق�سام كبري يف �لعامل �مل�سيحي يف �لقرن �حلادي 

�لتوتر�ت  �حتو�ء  باالإمكان  يعد  مل  عندما  �مليالدي،  ع�رش 

�مل�ستمرة بني �مل�سيحية �لغربية )�لكاثوليك( وبني �مل�سيحية 

ور�ء  تكمن  �لتي  �الأ�سباب  وكانت  )�الأرثودك�س(.  �ل�رشقية 

هذه �لتوتر�ت �أ�سبابًا مذهبية وكن�سية . وما ز�ل �سدى هذ� 

�النق�سام باقيًا مبعنى �أن �أوروبا �الأرثودك�سية )�ل�رشقية( و�أوروبا 

�لكاثوليكية )�لغربية( ظلتا ت�سري�ن على دروب متباينة طو�ل 

�الألفية. ولي�س من �ل�سهل �لتغلب على مثل هذه �الختالفات.

�لغربية  �أوروبا  يخ�س  فهو  �لثاين  لالنق�سام  بالن�سبة  و�أما   

لذلك،  ونتيجة  �الإ�سالح.  بعد، يف ع�رش  فيما  وحدث  وحدها 

م�سيحيني  �إىل  باآخر(  �أو  )ب�سكل  �لغربية  �أوروبا  �نق�سمت 

كاثوليك يف �جلنوب وبروت�ستانت يف �ل�سمال، مع جمموعة من 

�حلا�سمة  �لنقطة  بينهما. وكانت  »�ملختلطة« فيما  �لبلد�ن 

هي كما يلي: �حلدود �لتي تبعت هذ� �لتق�سيم و�لتي ظهرت 

�الأخرى،  عن  �أمة  كل  ف�سلت  �أوروبا  �أنحاء  كل  عرب  تدريجيًا 

�الآخر.  عن  م�سيحي  �سكل   وكل  �الأخرى  عن  منطقة  وكل 

وحتمل �حلدود يف د�خلها معاين �لهيمنة و�الختالف. فن�ساأت 

�الأغلبيات و�الأقليات، وال تز�ل، بناًء على �ملوقع �لدقيق للحدود 

. وعالأوةً على ذلك، بات و��سًحا �أن �الأغلبيات و�الأقليات تت�رشف 

فاالأغلبية   . بها  �خلا�سة  �لقيم  �أنظمة  �إز�ء  ب�سكل خمتلف 

تنظر �إىل تر�ثها �لديني على �أنه من �ملكت�سبات ؛ بينما تعتقد 

�الأقليات �أن علىها  �أن ت�سعى بجد للحفاظ علىه. و �لبيانات 

ر�سلت �إىل تاأكد هذ� �لتباين.
ُ
�لتي �أ

وهناك نقطة هامه �أخرى . وهي �أن كل �لبلد�ن �لكاثوليكية 

والأرثودك�شية، بوجه عام، حتتفظ مب�شتويات اأعلى من املمار�شة 

وجود  من  �لرغم  على   ، �لربوت�ستانتية  �الأجز�ء  من   �لدينية 

الديني،  بالن�شاط  يتعلق  القاعدة. ففيما  ا�شتثناءات  لهذه 

�لربوت�ستانت  من  جري�نها  فرن�سا  ت�سبه  �ملثال،  �سبيل  على 

�أكرث مما ت�سبه نظري�تها من �لدول �لالتينية، على �أن �أ�سبانيا 

تتالفى تاخرها ب�رشعة. وب�سكل مثري لالنتباه، تُظهر �ل�سويد 

)�أكرث �لبلد�ن �مل�سهورة بالعلمانية  يف �لعامل، ولي�س يف �أوروبا 

مت  �لتى  �الأخرى  �الأوروبية  �لبلد�ن  من  �أكرب  �لتز�ًما   ) فح�سب 

يف  �لدينية  �ملعتقد�ت  الأهمية  بالن�سبة  �ال�ستطالع  فيها 

تربية �الأطفال، على �لرغم من �أن هذ� لي�س هو �حلال بالن�سبة 

للمعتقد�ت �ل�سخ�سية. وتبدو هذه �حلقيقة ب�سكل و��سح 

عند �ل�سباب . 

�نق�سمت �أوروبا �نق�ساًما من نوع �آخر بعد �حلرب �لعاملية �لثانية، 

حيث طالب كل جزء من �الأجز�ء �ملنت�رشة بغنيمته. فدول بحر 

وت�سيكو�سلوفاكيا  و�ملجر  �ل�رشقية  و�أملانيا  وبولند�  �لبلطيق 

 )1948 عام  )حتى  ويوغ�سالفيا  ورومانيا  وبلغاريا  و�ألبانيا 

�لدينية  �الآثار  �ل�سوفييتي. كانت  �الحتاد  وقعت حتت �سيطرة 

كبرية، وكانت �الأيديولوجية �لتي �سادت �لكتلة �ل�سوفييتية 

هجومية . فكل مظاهر �لتدين  �لعلنية كانت  تعترب مبثابة 

بعنف  قمعها،  يتم  كان  وبالتايل  �حلاكم،  للنظام  تهديد 

بال�سبط   حدث  ما  وهذ�  �حلاالت.   ح�سب  �لدرجات  متفاأوت 

يف كل �لبلد�ن �ملذكورة �أعاله، وبنف�س درجة �الختالف كانت 

�آثار �سيا�سات �ل�سوفييت على �النبعاث �لدينى. وهناك جدل 

مهم حول �الأهمية �لن�سبية للعو�مل بعيدة �ملدى  مقارنة 

�لتجربة   �يام  مدمرة  كانت  و�لتى  �ملدى،  �لق�سرية  بالعو�مل 

�ل�سيوعية .

يعترب  �جلن�س )�لنوع( �أحد �ملتغري�ت �حلا�سمة يف ر�سم خريطة 

و�ل�سلوك.  و�العتقاد  �ملمار�سة   حيث  من  �لديني،  �ل�سلوك 

�مليد�نية  �لتحقيقات  على  و��سع  نطاق  على  يهيمن  فهو 

)على �سبيل �ملثال تلك �لتي متت حتت م�سمى در��سة �لقيم 

�لتي  �لبيانات  خالل  ومن  لالنتباه،  مثري  وب�سكل  �الأوروبية(. 

قامت بجمعها موؤ�س�سة �آنا ليند، ال ترتجم هذه �الختالفات 

بالن�سبة  هامة  �أنها  على  �لدينية  باملعتقد�ت  �العرت�ف  �إىل 

باالإمكان  لي�س  وكذلك  �الأطفال.  لرتبية  بالن�سبة  �أو  لالأفر�د 

وبني  �لدينية  �لعقائد  �أهمية  بني  منطقية   عالقة  �أي  روؤية 

�لذين يعملون يف �ملنازل �أو �أى طائفة مهنية �أخرى  .

 

وياأتي �ل�سن ليمثل عامالً �آخر جديرً� باالعتبار، �سو�ًء  ب�سفتة 

متغريً� يف دورة �حلياة �أو متغريً� على �سعيد �جلماعات. ويوؤكد 

�أكرب جزء من �لبيانات �لتي مت تقدميها هنا على �أن �ل�سباب/

�الأجيال �ل�سابة  �أقل تعلقاً بالعقائد �لدينية من �لكبار، ولكن 

املغرب – مناق�سات حول الدين وال�سلطة

عقدت عدة حلقات لقاء�ت نقا�س ولقاء�ت عن �لعالقة �ملتبادلة بني �ل�سلطة �ل�سيا�سية و�ل�سلطة �لدينية حتت عنو�ن » �إبن 

�إليها �ملفكرون و�الأكادمييون و�لفنانون و�لطلبة  . دعي  تاأثري كبري يف �لغرب  ر�سد » �لفيل�سوف �لعربي �ل�سهري �لذى كان له 

و�جلمهور ليفكرو� معاً يف عدد من �مل�سائل �لهامة �ملتعلقة باملو�سوع ومنها : كيف تت�سابك د�ئرتا �لدين و�ل�سيا�سة يف �ملجال 

�لعام ؟   كيف ميكن �لتحديث بدون علمنة ؟  كيف يكون �لتعامل مع �الأ�سوليات ؟ وخالل هذه �للقاء�ت متت قر�ءة جمموعة 

من �لن�سو�س �الأدبية و�لفل�سفية �أثناء �للقاء�ت �ل�سباحية ، بينما عر�ست جمموعة من �الأفالم و�مل�رشحيات يف �لفرتة �مل�سائية 

الإثر�ء �ملو��سيع مبقاربات �أخرى. �سارك يف �للقاء » �ملفكرون �ل�سباب » �لذين مت �ختيارهم �سمن طلبة ع�رش مد�ر�س ��سرتكو� يف 

م�سابقة عنو�نها » �لعقل و�حلرية » ، وكان �لهدف �إعادة هذ� �حلدث كل عامني باال�سرت�ك مع جمعية �لبحوث للتو��سل �لفكري  

)ARCI ( واملكتبة الوطنية املغربية ومعهد الدرا�شات العلىا لالدارة واملعهد الفرن�شي يف الرباط .

نظرة  وتقدم  �ليوم،  �أوروبا  �لقيم يف  نظام  حقيقة  و�رشح  در��سة  �إىل  ديفي  جري�س  تهدف 

ب�سفة  وتربز  �ملا�سي  �لقرن  تاريخ  خالل  �الأوروبية  �ملجتمعات  فى  �لدين  حل�سور  �ساملة 

�مللحوظ  �لديني  و�الإحياء  جهة،  من  �لقارة  من  كبرية  �أجز�ء  يف  �لعلمانية  �أهمية  خا�سة 

يف �ملجال �لعام من جهة �أخرى، و�لتاأثري �مللمو�س لهذ� �لعامل يف ت�سكيل �لت�سور�ت فى 

�ملنطقة. 

�جتاهات �لقيم و�لت�سور�ت �ملتبادلة
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جمهورية الت�سيك – ندوة حول ت�سور الإ�سالم

بهدف تعزيز �لعالقات بني �لطالب �ملحليني و�جلماعات  يف �سيافة جامعة برنو مت عقد ندوة “�الإ�سالم يف جمهورية �لت�سيك” 

�لدينية �ملختلفة يف �لدولة �لتي يبلغ عددها �ل�سبعني. ويعد �حلدث �الأول من نوعه، و��سرتك يف تنظيمه �جلمعيات �الإ�سالمية 

�لنقا�س من خرب�ت  و�أفاد  لالإ�سالم.  �لقومية  �لروؤى  لتقدمي  �الفتتاحية  �جلل�سات  �خلرب�ء يف  ��سرتك  �ملختلفة كما  �لت�سيكية 

�مل�سلمني �لت�سيك �لذين ن�ساأو� يف �أ�رش خمتلطة، باالإ�سافة �إىل �مل�سلمني �لذين �أ�سلمو� حديثا ، كما �سمل �لنقا�س �أفاق تطور 

الإ�شالم يف البالد. ومن النقاط املهمة التي اإثريت خالل املناق�شات �رصورة مقارنة الأمناط ال�شائعة التي يُعتقد » ان و�شائل 

�الإعالم �لقومية ت�سارك يف تعزيزها » ودور �جلماعات �الإ�سالمية يف �مل�ساهمة يف و�سع خطة �إ�سرت�تيجية متكاملة من �جل 

�حلو�ر بني �لثقافات. وحتى تتعزز نتائج و�أثار هذه �ملبادرة قامت �جلمعية �لت�سيكية-�لعربية بتوزيع نتائج �لندوة على �ملكتبات 

و�جلامعات و�جلمهور، وبدعم عدد من م�ساريع �لتقييم.

يتعلق  فيما  خ�سو�ًسا   ، �لهامة  �ال�ستثناء�ت  بع�س  هناك 

باأهمية �لعقائد �لدينية يف تربية �الأطفال )ر�جع ما قلناه عن 

�ل�سويد (. وباالإ�سافة �إىل ذلك، قد يكون هناك تاأثري مل�ستويات 

ولكن  �لدينية،  بالعقائد  �خلا�سة  �لتوجهات  على  �لتعلىم 

اأمناطها تختلف من بلد اإىل اخر . وكذلك هو  المر بالن�شبة 

ملكان �الإقامة.

الدين يعود من جديد اإىل املجال العام

�عتبار�ً ملا �سبق ، تبقى ��ستحالة �لتنبوؤ مبا يح�سل �ليوم  هى 

يف  �سيئان  يحدث  �لغربية،  �أوروبا  غالب  ففي   : يده�سنا  ما 

نف�س �لوقت. فمن جهة، جند م�ستويات عالية من �لعلمانية 

يف هذه �ملنطقة �أكرث بكثري مما جنده يف �أجز�ء �خرى من �لعامل، 

مما  يوؤدي حتًما �إىل �نح�سار �ملعرفة �لدينية وكذلك �العتقاد 

�لديني. ومل يعد باالإمكان زعم �أن درجة من �ملعرفة �لدينية 

موجودة عرب �لقارة، وقد بد�أت �الأجيال �ل�سابة  على �خل�سو�س 

�للحظة  نف�س  ويف  و�أجد�دهم.  �آبائهم  عقيدة  عن  تتخلى 

بال�سبط عاد �لدين مرة �أخرى �إىل �ملجال �لعام ، مثريً� جدالً 

ملحوًظا يف �لقارة ككل ويف �الأمم �لتي تتكون منها . وعلى 

�لرغم من �حرت�م �لثقافات �الأخرى �لذى �أبرزتة هذه �لبيانات، 

فاإن �ملناق�سة �لناجتة، كانت فى معظم �الأحيان تت�سم بقلة 

�ملعرفة و�سوء �الأدب . 

فما �ل�سبب ور�ء ذلك؟ �إنه من �ل�سعب جتنب �لنتيجة �لتي 

ب�سكل  يرتبط،  �أوروبا  يف  �لدين  حول  �لعام  �جلدل  باأن  تقول 

�ملجتمعات  معظم  يف  �مل�سلمني  بوجود   ، درجاته   تتفاأوت 

بهذه  �خلا�سة  �الإح�سائيات  توفري  �ل�سعب  من  �الأوروبية. 

�لظاهرة، ولكن يتفق معظم �ملعلقني على �أن حو�يل 5% من 

�سكان �أوروبا يف �لوقت �حلا�رش م�سلمون، مع �الأخذ يف �العتبار 

�أن هذ� �لرقم يختلف ب�سكل كبري من بلد �إىل �آخر. وعلى �لرغم 

من �أنها لي�ست ن�سبة كبرية، �إال �أن وجود �جلماعات  �مل�سلمة 

اأوروبا  اأ�شبح  وا�شًحا للعيان، من حيث اأ�شولهم ومنط  يف 

حياتهم، �لذى  يت�سمن �ملمار�سة �لعامة  و�خلا�سة لدينهم.

�أن �رشورة �الحرت�م  �ملتبادل جلية على �لنحو �لتايل: من جهة، 

ي�ستقبلون   كيف  يتعلمو�  �أن  �الأوروبيني  �ل�سكان  على  يجب 

�الأقليات �لتى لها  �حتياجات جديدة وخمتلفة عن �حتياجات 

�ملجتمعات �مل�سيفة، ومن جهة �أخرى يجب على �مل�سلمني �أن 

�الجتماع  علم  بق�سم  �الجتماع  علم  �أ�ستاذة  ديفي  جري�س 

فى �ك�ستر.

يحيل هذ� �لعنو�ن �إىل ق�سيدة  “�ملقربة �لبحرية” لل�ساعر �لفرن�سى فالريى حيث يذكر  “�لبحر �ملتجدد 

د�ئماً”، ثم �إىل �أعمال �ملوؤرخ  فرناند بروديل �لذى يت�ساءل :  “ما هو �لبحر �ملتو�سط؟ هو �ألف �سيئ فى 

�أن و�حد ، لي�س منظر�آ و�حد�آ بل عدد�آ ال ح�رش له من �ملناظر ، ولي�س هو جمرد بحر و�حد بل �سل�سة من 

�لبحار .  ولي�س ح�سارة و�حدة بل ح�سار�ت مرت�كمة ، �لو�حدة فوق �الأخرى : و�لبحر �ملتو�سط هو ملتقي 

ر��سخ يف �لقدم كل �سيئ يتدفق نحوه لي�سو�س تاريخه ويغنيه . وقد كتب �لكثري و�لكثري عما ي�سمى 

“بحرنا جميعاآ” وحل�شن احلظ ، ل يزال هناك ما ن�شيفه �شواء عن وحدته اأو انق�شامه اأو عن �شفافيته 
�ملتو�سط  �لثو�بت”، الن  ثابتا من  وال”  ذ�تة”  “حقيقة فى  �أنه لي�س  . ونعلم منذ زمن بعيد  وظلمتة 

يتكون من جمموعات وجمموعات ثانوية  تتحدى وتدح�س �الأفكار �ل�سائعة.

�إن  �لنظر  �إىل ما�سي �ملتو�سط وحده هو عادة متاأ�سلة �سو�ء على �سو�حله �أو د�خل �أر��سى بلد�نه 

وياأمل بحرنا كما ناأمل نحن  �أن نعي�س حا�رش�ً جديد�ً. من �ملفيد �أن نتعلم كيف نتخل�س من بع�س 

الأمناط املتاأ�شلة. هناك اجتاه للخلط بني ت�شور الواقع والواقع نف�شه ي�رص بانخطاف اخلا�ش بهذا البحر 

وب�ساعريته : ف�سورة �ملتو�سط و�ملتو�سط نف�سه ال يتطابقان. �ن هوية �لكائن، وهي قوية يف حو�سنا 

و�أ�سلوب حياته مل تعرث بعد على هوية �لفعل �لتى تنا�ساها الن هوية �لفعل و��سلوب حياته ال تز�ل 

بدون وظيفة وال م�رشوع . وهكذ� ينت�رش ��ستعر��س �ملا�سي على ��ست�رش�ف �مل�ستقبل. 

لقد و�جه �لبحر �ملتو�سط �حلد�ثة متاأخر�، �إذ مل تعرف كل �سو�طئه �لعلمانية ويعرف كل و�حد من 

�سو�حله تناق�ساته �لتي تنعك�س على بقية �حلو�س و�أماكن �أخرى قد تكون بعيدة. ويعاين حتقيق  �حلياة 

معاً “convivance” وهى كلمه فرن�سية قدمية لها معنى �أكرث عمقاً من �لتعاي�س فى �ملناطق متعددة 

�لعرقيات و�لقوميات حيث تتد�خل �لثقافات �ملختلفه و�لديانات �ملتنوعة . �إن حتقيق هذه “�حلياة معا” 

يتعر�س �مام �عيننا �إىل حمن كثرية .ي�ستحق �لبحر  �ملتو�سط م�سري�ً �أف�سل .

 

 هل ن�ستطيع �أن ننظر �إىل هذ� �لبحر كمجموعة  دون �أن نعري �هتماما للك�سور �لتي تفرق بني �أطر�فه 

و�ل�رش�عات �لتي متزقه : فل�سطني ولبنان وقرب�س و�ملغرب و�لبلقان ويوغ�سالفيا �ل�سابقة �إلخ ...؟ »هال 

يوجد  �لبحر �ملتو�سط �إال يف خيالنا؟« يت�ساءل �سكان �جلنوب و�ل�سمال و�مل�رشق و�ملغرب، رغم �أننا نعلم 

�أن هناك �أ�ساليب م�سرتكة �أو متقاربة للحياة رغم �النق�سامات و�ل�رش�عات.

هناك �لكثري من �لتعريفات فى تر�ثنا تثري �جلدل . فال يوجد ثقافة م�ستوطنة و�حدة ، هناك ثقافات 

متعددة  يف بحر  متو�سط و�حد ، وهي تتميز مبيز�ت م�سرتكة وخمتلفة يف �آن و�حد نادر� ما تتحد وال 

تتطابق �أبد�. تعود �أوجه �ل�سبه �إىل �لتجاأور حول بحر م�سرتك و�إىل �للقاء على �سو�طئه بني �أمم ذ�ت 

تعبري�ت متقاربة  �أما �الختالفات فناجتة عن �الأ�سول و�أحد�ث �لتاريخ و�لعقائد و�لعاد�ت �لتي ال ميكن 

�لتوفيق بينها �أحيانا ، ولكننا جنزم �أن �أوجه �ل�سبه و�الختالف ال هي مطلقة وال هي د�ئمة، فتنت�رش 

هذه تارة وتنت�رش تلك تارة �أخرى.

�ن حتقيق مثل هذ� �مل�رشوع لي�س بالقريب . �أما »�لت�سارك فى نظرة متمايز« فهو م�رشوع �أكرث تو��سعاً، 

رغم �أن حتقيقه لي�س ب�سهل �ملنال.

ً البحر املتو�سط املتجدد دائما

بريدر�ج متفجفت�س

بريدر�ج متفجفت�س �أ�ستاذ يف ق�سم �للغات و�الأدب �ل�ساليف يف جامعة ال�سابينز� بروما وموؤلف للعديد 

من �لكتب

يجدو� �سبالً للعي�س خارج بلد�نهم . وحتقيق هذ� وذ�ك لي�س 

من �ل�سهولة مبكان. فعلى �سبيل �ملثال، ي�سعب على �لكثري 

باالختالفات  �ملناق�سات  هذه  مثل  بد�ية  قبول  �الأوروبيني  من 

�لدينية و�لعرقية. ومن ناحية �أخرى، على �مل�سلمني �أن يحددو� 

�آخر، يجب  �أوروبا،  مبعنى  يكونو� م�سلمني يف   �ن  ما معنى 

ف�سل �لدين عن �لثقافة. ومهما كان �الأمر ينبغي و�سع �أوروبا 

يف �سياقها �لعاملي ، من �لو��سح �أن هناك �أ�سكاالً جديدة من 

�لتدين تاأتي من �خلارج .

�خلا�س  و�سعهم  �أن  بحقيقة  �الأوروبيني  بني  �لوعي  تز�يد  �إن 

قد ال ين�سحب على �لعامل باأ�رشه، وتربز �أهمية ذلك يف نتائج 

�ال�ستطالع . فبالن�سبة  للت�سور�ت، �تفق �مل�ساركون من �أوروبا 

على �أن �لعقائد �لدينية كانت �أكرث �أهمية بالن�سبة ل�سكان  

�رشق وجنوب �ملتو�سط  منها  بالن�سبة لهم . باخت�سار، بد�أ 

�الأوروبيون يدركون �أن �أوروبا علمانية لي�س الأنها حديثة، ولكن 

الأنها �أوروبية. و�سحيح �أي�ساً �أن بع�س �الأوروبيني يرحبون بهذه 

�لفكرة ؛ بينما هى م�سدر قلق لالآخرين.
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ال�سويد – اإ�سدار لتعليم اللغة العربية

بدعم تعلىم �للغة �لعربية لل�سباب غري �لناطقني بها، بناًء على ما مت جتميعه من مو�د تعلىمية يف   ’Elifboken‘ تقوم ن�رشة

هذ� �الإطار. و�لكتاب مبادرة من منظمة غري حكومية �سويدية Mekteb ت�سعى �إىل م�ساعدة �جليل �لثاين من �ملهاجرين لتنمية 

�لقر�آن مع جمموعات خمتلطة  وقر�ءة  �لعربية  �للغة  لتعلىم  تدريبية  دور�ت  تنظيم  �مل�سلمة من خالل  �ل�سويدية  هويتهم 

من �لطلبة �ل�سويديني و�لدوليني. يقوم �ملدربون بتعلىم �ل�سباب د�خل جماعاتهم بتمارين تعلىمية خمتلفة لتعلىم قو�عد 

�لنحو، ومن خالل �إ�سد�ر�ت ‘Elifboken’ ينمي �لطلبة معارفهم باللغات �الأخرى مما �سوف يفيدهم يف م�سريتهم �ملهنية. ومن 

جهة �خرى فاإن تعلم �خلط �لعربي ي�ساعد على تو�سيع �آفاق �ملتدربني نحو �لعامل �خلارجي و�لثقافات �الأخرى ، وتنمية قدر�تهم 

على �لتو��سل. وقد مت �ال�سد�ر يف �طار مبادرة “�إعادة �لثقة وبناء �جل�سور”، وبحث �ملنظمون �إمكانية تعميم �ملقاربة �ملنهجية 

للكتاب على �ل�سعيد �الأوروبي. 

مبفهوم  �ملتعلقة  �الأ�سئلة  من  �سل�سلة  �لق�سم  هذ�  يحلل 

بلد�ن من جنوب  �ال�ستطالع من خم�س  �سملهم  ممن  عينة 

و�سوريا  و�ملغرب  ولبنان  م�رش  وهي  و�رشقه  �ملتو�سط  �لبحر 

وتركيا. وتتعلق �الأ�سئلة �ملطروحة بالقيم �لتي يوؤكد �لو�لد�ن 

)هي  قيم  �ست  عن  عبارة  وهي  �أوالدهم.  تربية  يف  علىها 

و�حرت�م  و�ال�ستقالل  �لدينية  و�لعقائد  و�لطاعة  �لف�سول 

�لثقافات �الأخرى و�لت�سامن �الأ�رشي(مت �إعد�د قائمة بها، وُطلب 

�أهمية  �الأكرث  �لقيمة  حتديد  �ال�ستطالع  يف  �مل�ساركني  من 

بالن�سبة   تليها  �لتي  �لقيمة  ثم  �سخ�سيًا  لهم  بالن�سبة 

للمجتمعات يف جنوب و�رشق �ملتو�سط و�ملجتمعات �الأوروبية.

  

و�رشق  جنوب  بلد�ن  عن  جمعها  مت  �لتي  للمعلومات  ووفًقا 

�أوالدهم  تربية  يف  �الأكرب  �الآباء  تركيز  كان  �خلم�س،  �ملتو�سط 

م�رش  يف  و�سوًحا  �أكرث  هذ�  وكان  �لدينية.  �لعقائد  على 

�أهم  �لدينية هي  �لعقائد  �أن  و%46  ذكر %51  و�ملغرب، حيث 

يجب  �لتي  �ل�سخ�سي  �مل�ستوى  على  لهم  بالن�سبة  قيمة 

�لرتكيز علىها عند تربية �الأوالد. وعلى �لرغم من �أن �لعقائد 

�لثالث  �لبلد�ن  �أهمية يف  �الأكرث  �لقيمة  كانت هي  �لدينية 

حيث  �مل�ساركني  و�سط  �أقل  بن�سب  كانت  �أنها  �إال  �الأخرى، 

بلغت )40%( يف لبنان و)40%( يف تركيا و)32%( يف �سوريا. و�أما 

ثاين قيمة من حيث �الأهمية، �ختار �مل�ساركون يف �الإ�ستطالع 

و�رسق  جنوب  بلدان  يف  الأطفال  برتبية  املتعلقة  القيم 

املتو�سط.
ماجد عثمان

�لطاعة يف م�رش و�ملغرب و�سوريا، �أما يف لبنان وتركيا فكان 

و�سط  ن�سبة  �أكرب  ثالث  وكان  �الأهم.  هو  �الأ�رشي  �لت�سامن 

�مل�ساركني يف م�رش ولبنان و�ملغرب و�سوريا يرون �أن �لف�سول 

�لثقافات �الأخرى  �أهم قيمة، بينما يف تركيا كان �حرت�م  هو 

هو ثالث �أكرب قيمة متت �الإ�سارة �إليها من بني �لقيم �ل�ست. 

يف  �لقيم  �أقل  كانت   ،)1( �ل�سكل  يف  مو�سح  هو  وكما 

�ملغرب  و19% يف  تركيا  و15% يف  7% يف م�رش  نالت  �لرتتيب 

و21% يف �سوريا و28% يف لبنان، مما يعطي م�ستوى متباينًا من 

�خلا�سة بكل جمتمع  �لقيم  يتعلق بخريطة  �لتجان�س فيما 

من جمتمعات جنوب و�رشق �ملتو�سط. وعند �جلمع بني �لردود 

على �أهم قيمة وثاين �أهم قيمة يف تربية �الأطفال، وجد �أن 

هناك ن�سبة كبرية ب�سكل ملحوظ يف �لبلد�ن �خلم�سة ت�سع 

من  �الأكرب  �لقطاع  كان  قيمة.  �أهم  كثاين  �لدينية  �لعقائد 

 )%67( بن�سبة  تركيا  تلتها   )%73( بلغ  حيث  م�رش  ن�سيب 

ثم �ملغرب )65%( ولبنان )62%( و�سوريا )53%(. وجاءت قيمتا 

يف  و�لثالثة  �لثانية  �ملرتبتني  يف  �الأ�رشي  و�لت�سامن  �لطاعة 

�لطاعة  على  �لرتكيز  زيادة  مع  �ملتو�سط  و�رشق  جنوب  بلد�ن 

�أكرب  وتركيز  �ملغرب  و)41%( يف   )%57( بلغت  حيث  م�رش  يف 

على �لت�سامن �الأ�رشي يف تركيا حيث بلغ )64%( تليها �سوريا 

بن�سبة )49%( ولبنان بن�سبة )34%(. �أما �لقيم �لثالث �الأخرى 

فنالت  �الأخرى  �لثقافات  و�حرت�م  و�ال�ستقالل  �لف�سول  وهي 

�هتماًما �أقل يف تربية �الأبناء. وتذيلت قيمة �حرت�م �لثقافات 

�الأبناء يف كل من  تربية  �ملتبعة عند  �لقيم  قائمة  �الأخرى 

م�رش ولبنان و�ملغرب و�سوريا، بينما جاءت قيمة �لف�سول يف 

�ملرتبة �الأخرية يف تركيا)جدول 2.7 ( .

)العمر  الدميوغرافية  للُمتغريات  وفًقا  التباين  ويختلف منط 

و�لوظيفة( �لتعلىمي  و�مل�ستوى  �الإقامة  ومكان  و�جلن�س 

�لقيم  �أكرث  هي  �لدينية  �لعقائد  وتعترب  بلد.  كل  ح�سب 

التي يوؤكد علىها الآباء و�شط جميع  الو�شاط الجتماعية 

قيمة  �حتلت  �سوريا  و�ملغرب. ويف  ولبنان  يف كل من م�رش 

يف  �مل�ساركني  و�مل�سنني  �لذكور  بني  �الأهم  �ملكانة  �لطاعة 

�سو�حي  يف  يعي�سون  و�لذين  �ملوظفني  من  �ال�ستطالع 

�لعايل  �لتعلىم  �أ�سحاب  و�سع  تركيا  ويف  �لكبرية.  �ملدن 

وعند  �الأ�رشي.  �لت�سامن  على  �لتاأكيد  من  مزيًد�  و�لطالب 

�سوؤ�ل �مل�ساركني من �لبلد�ن �خلم�سة عن �لقيم ذ�ت �الأهمية 

و�رشق  جنوب  �الأبناء يف جمتمعات  تربية  لالآباء يف  بالن�سبة 

�لدينية  بالعقائد  يتعلق  فيما  �جماع  هناك  كان  �ملتو�سط، 

على �أنها �لقيمة �الأكرث �أهمية. وتاأتي �لطاعة بعد �لعقائد 

�لدينية يف م�رش ولبنان و�ملغرب و�سوريا. �أما يف تركيا فتاأتي 

�سيوًعا.  �لقيم  �أكرث  ثاين  مركز  يف  �الأ�رشي  �لت�سامن  قيمة 

�أهمية من وجهة  �لقيم  �أكرث  نتائج  �إجر�ء مقارنة بني  وعند 

نظر �مل�سارك نف�سه وما يعتقد �أنه �هم قيمة يف جمتمعات 

جنوب و�رشق �ملتو�سط جند �أنها ت�سري �إىل �أن �أكرث �لقيم �أهمية 

هي �لعقائد �لدينية يف كال �حلالتني. ومع ذلك، وُجد �أن �لن�سبة 

�ملئوية �خلا�سة بهذه �لقيمة من �آر�ء �مل�ساركني �ل�سخ�سية 

 ،)%50 مقابل   %40( تركيا  ففي  ملحوظ،  ب�سكل  �أقل  تعترب 

ويف �سوريا )32% مقابل 38%( ويف لبنان )40% مقابل %45(. 

�لنقي�س من ذلك يف م�رش. حيث  �أن هناك �جتاه على  ووجد 

ي�سري ��ستطالع ر�أي �أنا ليند/جالوب 2010 �إىل �ختالف �لت�سور�ت بني �سفتي �ملتو�سط فيما 

نظر  وجهة  من  �لق�سية  عثمان  ماجد  يدر�س  �الأطفال.  لرتبية  �الأ�سا�سية  بالقيم  يتعلق 

و”�لت�سامن  �لدينية”  “�لعقائد  على  �لرتكيز  مع  �ملتو�سط  �لبحر  و�رشق  جنوب  جمتمعات 

�الأ�رشي” و”�لطاعة” ويبحث، �إنطالقاً من هذ� �ملنظور، عما �إذ� كان هناك حقيقة مطلقة متيز 

بني �خلري و�ل�رش �أم �أن �الأمور ن�سبية ت�سري طبقاً للظروف.

�جتاهات �لقيم و�لت�سور�ت �ملتبادلة

تركيالبنان�ملغرب�سوريام�رش

�لعقائد �لدينية )40(�لعقائد �لدينية )40(�لعقائد �لدينية )46(�لعقائد �لدينية )32(�لعقائد �لدينية )51(

�لت�سامن �الأ�رشي )35(�لت�سامن �الأ�رشي )21(�لطاعة )21(�لطاعة )30(�لطاعة )26(

�حرت�م �لثقافات �الأخرى �لف�سول )12(�لف�سول  )14(�لف�سول  )17(�لف�سول  )16(

)10(
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خريطة القيم لرتبية الأطفال يف بلدان جنوب و�رشق البحر الأبي�ض املتو�سط. الر�سم البياين 5.1

RB: �لعقائد �لدينية، O: �لطاعة، O: �لف�سول، FS: �لت�سامن �الأ�رشي، I: �ال�ستقالل، ROC: �حرت�م �لثقافات �الأخرى. 
الأ�سا�ض: :جميع �مل�ساركني يف ��ستطالع �لر�أي %. مت �إعد�د �جلدول من قبل ماجد عثمان على �أ�سا�س ما جاء يف ��ستطالع �لر�أي �لتي قامت به موؤ�س�سة �آنا ليند / جالوب 2010.
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الإ�سالم والغرب واحلداثة

ميكيلي كابا�سو

متثل �لعالقة بني �الإ�سالم و�لغرب ركناً ��سا�سياً يف �حلو�ر بني �لثقافات. �الإ�سالم هو �لقا�سم �مل�سرتك 

�لذي ير�د به متثيل كل �لعامل �الإ�سالمي ، رغم تنوعه. فهو مفهوم عام يجمع فيه �خليال �لتاريخي 

�لغربي �لعديد من خفاياه �لال�سعورية. وي�سري هذ� �مل�سطلح �إىل جمتمع، �لدولة فيه هي �ل�سلطة 

�حلاكمة وتخ�سع فيه �حلياة �ملدنية للقو�عد �لدينية �لتي ميليها �لقر�آن.

ولكن �حلد�ثة هي �أي�ًسا قا�سم م�سرتك ي�سري �إىل جمتمع يقوم على  حقوق �الإن�سان ولي�س �لقانون 

�الإلهي، كما يقوم على �مل�ساأو�ة �مام �لقانون وتكافوؤ فر�س �لو�سول �إىل منا�سب �لتمثيل �ل�سيا�سي. 

ثابت حلقائق  جتريد  �حلد�ثة هي  �إن   ، متمايزة  ديناميكية  ثابت حلقيقة  متثيل  هو  “�الإ�سالم”  �أن  وكما 

متنوعة متطورة. ولهذ� فاإن �حلد�ثة ال تتماهي مع �لغرب و�أوروبا �حلاليني. �إنها م�رشوع جمتمع ن�ساأ يف 

�أوروبا خالل فرتة �لتنوير وتطور مع �ملذهب �لو�سعي. وتعترب مبادئه �الأ�سا�سية �رشورية ملجابهة تعقيد�ت 

احلياة احلديثة التي اأدت اإىل تغيري جميع الهياكل التي كانت تتالءم مع اأمناط احلياة يف املا�شي.

�لفردية  �حلقوق  تاأكيد  -مبعني  �حلد�ثة  بغياب  ترتبط  م�سكالت  يو�جه  �الإ�سالمي  �لعامل  كان  فاإذ� 

و�لدميقر�طية-، فاإن �لغرب يعاين من �حلد�ثة �ملفرطة. فال�رشعة و�لعقالنية وحتويل �الإنتاج �إىل �خلارج، �إىل 

جانب غياب �لت�سامن يف �ل�سياقات �جلماعية، وفقد�ن “معني �حلياة” لدى �ل�سباب: هذه هي �مل�سكالت 

�جلديدة ملجتمع يعرف نف�سه باأنه جمتمع ما بعد �حلد�ثة.

�إن م�سكلة “�الإ�سالم و�حلد�ثة” ال تكمن يف تعار�س مت�سادين، لكنها م�سكلة ذ�ت �أبعاد ثالثة: �الإ�سالم 

و�لغرب و�حلد�ثة. حقيقتان تاريخيتان وم�ساحة حرجة م�سرتكة... �أنه و�سع �إ�سكايل يرى فيه كل فرد 

عيوبه منعك�سة يف عني �الآخر، وكون منق�سم يحول فيه ر�أ�س �ملال �الحتكاري �لغرب �الأوروبي ومنطقة 

�ملتو�سط �إىل منطقتني مهم�ستني بالن�سبة ملركز �ل�سلطة. �إذ� كانت �مل�ساألة ذ�ت بعدين فهذ� يوؤدي 

�إىل �سيا�سية تعار�س ولكن �إذ� كانت ذ�ت �أبعاد ثالثة فاإنه يتطلب �سيا�سة ت�سامن لتحقيق �لتقدم 

امل�شرتك والتطور املتوازي نحو هدف موحد، حتى واإن كانت نقاط البداية وامل�شافات املوؤدية اإىل هذا 

�لهدف �سديدة �الختالف.

�إن �لبحر �ملتو�سط و�أوروبا و�لبلد�ن ذ�ت �لثقافة �لعربية �الإ�سالمية لها م�سلحة حيوية يف �تباع م�سار 

�أن �حل�سارة �الأوروبية مدينة ب�سدة لالإ�سالم.  �أحد  �أال يتنا�سى  مغاير للم�سار �ملتبع حتى �الآن. ويجب 

لرد هذ�  �لوقت  وقد حان  �الإ�سالمية  �حل�سارة  �إىل  �لغربية مدينة يف جزء كبري من نه�ستها  فاأوروبا 

�لدين. ولكن �حلد�ثة ال يتم تقدميها لالإ�سالم بطرق تعزز تكافوؤه بل من خالل هياكل ترمز �إىل �لتعبري 

عن خ�سوعه.

�إن �لتحدي �لذي يو�جهنا يتمثل يف بناء �ئتالف �لقيم و�مل�سالح �مل�سرتكة، مع جتنب �أن تكون �حلد�ثة 

�أد�ة الإلغاء وت�سطيح �لهويات �لثقافية �ملختلفة: �إنه مورد هائل لالإ�سالم وللغرب على حد �سو�ء.

ميكيلي كابا�سو: رئي�س موؤ�س�سة �ملتو�سطي

عن  ملحة  لتعطي   ’Quaderns de la Mediterrània’سدرت جملة� �ملتو�سط  حول  و�لدر��سات  �لبحوث  يف  �مل�ساركة  بهدف 

�لق�سايا �ملعا�رشة يف �ملنطقة، وتقوم موؤ�س�سة �ملتو�سط  )IEMED( باإ�سد�رها ف�سلياً يف بر�سلونة، وتتناأول �ملجلة �ملو��سيع 

�لتي تدور عرب �سو�طئ �لبحر  �ملتو�سط مثل �لت�سور�ت �ملتبادلة، و�الإعالم �جلماهريي، و�لهجرة، وتغري �لقيم، و�لعمليات �الجتماعية 

ملف �أ�سا�سي يتناأول مو�سوعاً رئي�سياً باالإ�سافة   ’Quaderns‘ و�القت�سادية و�ل�سيا�سية لل�سعوب. يوجد يف كل عدد من �لـ

�إىل عدد من �ملقاالت حول �الأحد�ث �جلارية ، وجمموعة من �لتوثيقات �خلا�سة باجلو�نب �لثقافية و�الأنرثوبولوجية و�الجتماعية 

وجمموعة خمتارة من �ملو�رد على �سبكة �الإنرتنت وق�سم خا�س بنقد �لكتب. وبهذه �لطريقة، جنحت �ملجلة �لتي ت�سدر منذ 

عام 2000 يف �إثر�ء �لنقا�س حول ق�سايا �حلو�ر بني �لثقافات وم�ستقبل �ملجتمعات �ملتو�سطية.

اإ�سبانيا – جملة ربع �سنوية حول الثقافات املتو�سطية

�لعقائد  �أن  يقولون  �لذين  للم�رشيني  �ملئوية  �لن�سبة  كانت 

�لدينية على �مل�ستوى �ل�سخ�سي هي �أهم قيمة متبعة يف 

تربية �الأطفال �أعلى من �لن�سبة �لقائلة باأن جمتمعات جنوب 

قيمة يف  �أهم  �لدينية هي  �لعقائد  �أن  ترى  �ملتو�سط  و�رشق 

تربية �الأطفال حيث �سجلت )51% مقابل 38%(. ويفيد هذ� 

يرون  �مل�رشيني قد  �أن  �ملغرب،  له يف  �لذي ال وجود  �لتناق�س، 

�رتباًطا بالعقائد  �أكرث  �أنف�سهم مقارنًة باملجتمعات �ملجاأورة 

�مل�ساركني  من  �الأكرب  �جلزء  كان  �الأطفال.  تربية  يف  �لدينية 

�لقيمة  هو  “�ال�ستقالل”  �أن  يرى  و�سوريا  و�ملغرب  لبنان  من 

�الأهم بن�سبة )57% و37% و35% على �لرتتيب(ويوجد �لعك�س 

�لقيم  عن  �ل�سوؤ�ل  وعند  وتركيا.  و�سوريا  لبنان  ذلك يف  من 

�لتي تعترب هامة بالن�سبة لالآباء يف �أوروبا يف تربية �أبنائهم. 

وحدد ربع �إ�سايف �آخر من �مل�ساركني يف �لبلد�ن �لثالث قيمة 

“�لف�سول” على �أنها �لقيمة �الأكرث �أهمية. ويف تركيا، �ختارت 
�لن�سبة �الأكرب من �مل�ساركني قيمة “�ال�ستقالل”)38%(، تليها 

م�رش  يف  �الأكرب  �جلزء  حدد  بينما  �لدينية”)%21(  “�لعقائد 
“�لف�سول” بن�سبة )40%( ثم “�ال�ستقالل” بن�سبة )%23(.

�الأوروبية  للمجتمعات  �لقيم  خريطة  بني  �لفجوة  وتُعترب 

وجمتمعات جنوب و�رشق �ملتو�سط و��سحة فيما يتعلق برتبية 

�الأطفال. ومت حتديد حجم هذه �لفجوة بالن�سبة لكل قيمة 

من �لقيم �ل�ست على �أنها �لفرق بني ن�سبة �مل�ساركني �لذين 

يرون �أن تلك �لقيمة هي �الأكرث �أهمية يف جمتمعات جنوب 

�لفجو�ت  فكانت  �الأوروبية.  �ملجتمعات  ويف  �ملتو�سط  و�رشق 

�الأمر  �الأكرب،  هي  و�ال�ستقالل  �لدينية  �لعقائد  قيمتي  بني 

�لذي يعك�س قلة �لرتكيز يف �أوروبا على قيمة �لعقائد �لدينية 

�لفجوة  قدر  وملقارنة  �ال�ستقالل.  قيمة  على  �لرتكيز  وزيادة 

و�أ�سارت  �ملطلقة.  �لفروق  ح�ساب  مت  بلد،  كل  يف  �لثقافية 

حيث  لبنان  يف  و�سوًحا  �أكرث  فجوة  هناك  �أن  �إىل  �لنتائج 

بلغت )149( تالها �ملغرب )106( ثم �سوريا )97( فم�رش )72( 

فرتكيا )61(. ت�سري �لنتائج �لتي مت �لتو�سل �إليها من �لبيانات 

�لتي مت جتميعها يف �ملجتمعات �الأوروبية �إىل �أن لالآباء �لذين 

و�حرت�م  �الأ�رشي  �لت�سامن  �إىل قيم  �أوروبا ميواًل  يعي�سون يف 

�لثقافات �الأخرى يف تربية �الأطفال. وال يعك�س ر�أي �مل�ساركني 

من �لبلد�ن �خلم�س خريطة قيم مماثلة للمجتمعات �الأوروبية. 

ويو�سح هذ� �لتناق�س فجوة �لت�سور�ت بني جمتمعات جنوب 

�آخر  �سوؤ�ل  توجيه  ومت  �الأوروبية.  و�ملجتمعات  �ملتو�سط  و�رشق 

حول وجهات �لنظر تتعلق مبا �إذ� كان هناك حقيقة مطلقة 

ن�سبية  �الأ�سياء  �أن  �أم  �سيء  هو  وما  ح�سن  هو  مبا  تتعلق 

�ملغاربة  من  و��سعة  �أغلبية  هناك  �لظروف.  على  وتعتمد 

نف�س  هناك  �أن  ووجد  مطلق.  �أمر  �حلقيقة  �أن  يرون   )%90(

�الجتاه يف م�رش حيث بلغت ن�سبة �مل�ساركني �لذين يو�فقون 

فيما  �أقل  ن�سبة  وتوجد   .%74 مطلق  �أمر  �حلقيقة  �أن  على 

يتعلق باحلقيقة �ملطلقة يف �سوريا )65%( ويف لبنان )%62(. 

فكانت خمتلفة  �ملطلق  فكرة  جتاه  �الأتر�ك  نظر  وجهات  �أما 

متاًما. حيث كانت �أغلبية �الأتر�ك �مل�ساركني )71%( تعتقد �أن 

�حلقيقة �أمر ن�سبي وتقرير ما هو �سيء �أو جيد تابع للظروف. 

�أن �القتناع باأن �حلقيقة �أمر مطلق يختلف باختالف �ملتغري�ت 

�ل�سكانية وب�سكل خا�س �ل�سن ومكان �الإقامة.  حيث تتز�يد 

�ل�سن.  تقدم  مع  مطلق  �أمر  �حلقيقة  باأن  �لقائلة  �لن�سبة 

�سنًا)من  �الأ�سغر  �ملجموعة  بني  �لن�سبة  كانت  �سوريا،  ويف 

�ملجموعة  بني  بن�سبة %83  ُمقارنًة   %58.9 عاًما(  �إىل 29   15

وكان  عاًما(.   65 عن  يزيدون  �مل�ساركني)من  من  �سنًا  �الأكرب 

�لقول  �إىل  مييلون  وتركيا  لبنان  يف  �ملتقاعدون  �مل�ساركون 

لبنان و�سوريا  �لريف يف  �أما �سكان  �أمر مطلق.  باأن �حلقيقة 

فيف�سلون  وتركيا  �ملغرب  �لكربي يف  �ملدن  �سو�حي  و�سكان 

مبد�أ �حلقيقة �ملطلقة. ويف م�رش، كان �لتناق�س ظاهرً� بني 

�سكان �ملدن �ل�سغرية �أو �ملتو�سطة مقابل �ملدن �لكربى، حيث 

�أمر مطلق.  �حلقيقة  باأن  �لقائلني  من   %79 مقابل   %57 بلغ 

وكان �لطالب يف لبنان و�سوريا وتركيا �أقل حمافظة من عموم 

�ل�سكان بن�سبة �أقل تقول �أن �حلقيقة �أمر مطلق. فقد بلغت 

املقابلة  الن�شبة  من  اأقل  نقاط  �شت  من  يقرب  ما  الن�شبة 

للمجتمع ككل)يف لبنان 56.5% ويف �سوريا 58.2% ويف تركيا 

تو�سيحه يف  �لتعلىم ميكن  لتاأثري  �آخر  دليل  وهناك   .)%22.9

�ي  يتلقو�  مل  �لذين  �الأتر�ك  للم�ساركني  �ملرتفعة  �لن�سبة 

تعلىم و�لذين يقولون باأن �حلقيقة �أمر مطلق.

�أن قيمة �ملطلق ميكن �أن تكون عامالً حا�سماً بالن�سبة للقيم 

 ،3 �ل�سكل  يف  مو�سح  هما  فكما  �الأطفال  لرتبية  �ملختارة 

�ملطلقة  �لقيمة  مبد�أ  بني  مفرت�سة  �سلبية  عالقة  هناك 

�الإميان بحقيقة مطلقة  �عتبار  �إن  �الأخرى.  �لثقافات  و�حرت�م 

كعامل من عو�مل تف�سري �حرت�م �لثقافات �الآخري ، له تاأثري 

بر�مج  و�ل�سلوكيات يف  �الإجتاهات  تغري  �سيا�سة  على  مبا�رش 

�لتعلىم و�الإعالم.

�لتابع  �لقر�ر  ودعم  �لمعلومات  مركز  رئي�س  عثمان:  ماجد 

لمجل�س �لوزر�ء �لم�سري
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يف “�ملفكر�ت”: “�أن نت�ساءل  يقول �لكاتب �لفرن�سي “كامو” 

للياأ�س  �سن�ست�سلم  هل  نت�ساءل  �أن  يعني  �لعبث  عامل  عن 

�أي  �أن لي�س هناك  �أي �سيء؟ ميكنني �الفرت��س  �أن نفعل  دون 

ال يز�ل �أمل �النطالق  �سخ�س �أمني قادر على �الجابة بنعم.”  

 ، �أمامنا  و�أوروبا  �ملتو�سط  �لبحر  بني  م�سرتك  م�ستقبل  نحو 

فاإن فقد�ن �الأمل يعد من �لعبث و”عدم  وكما قال “كامو” 

جالوب  موؤ�س�سة  ��ستطالع  نتائج  توؤكده  ما  وذلك  �الأمانة” 

�أننا  نعلم  �أن  ينبغي  و�ملتو�سطية.  �الأوروبية  �ملجتمعات  يف 

ن�ستطيع �أن نبدع ونبني عالقات بني �ملتو�سط و�أوروبا وخا�سة 

من  عامل  �إقامة  ميكن  حيث  �لثقافية  �لعالقات  جمال  يف 

�إعطائها �ل�سكل و�ملعنى  �ملعاين �مل�سرتكة وما علىنا �سوى 

و�ملتانة �لتي حتتاجها. 

وهنا يكمن �لدور �لرئي�سي ملوؤ�س�سة �أنا ليند �لذي يتمثل يف 

و�سع �لثقافة يف قلب �لعالقات �ملتو�سطية �الأوروبية. ال نز�ل 

من  عاماً  ع�رش  خم�سة  مرور  بعد  �لهدف  ذلك  عن  بعيدين 

�أن�سا  �لذي  باري�س  موؤمتر  وعامني من  بر�سلونة  �طالق عملية 

�الحتاد من �أجل �ملتو�سط. حتى ذلك �لوقت ظل �لبعد �لثقايف 

مهم�ساً يف �لعالقات �الأورومتو�سطية.

تكون  �أن  تريد  هي  بل  تود  ليند  �أنا  موؤ�س�سة  �أن  �سك  وال   

�لدولية،  �لثقافية  �لعالقات  �ساحة  على  وزنه  له  فاعالً 

باالحرى  �أو  تكون،  حتى  م�ستقبلها  تتخيل  �أن  وعلىها 

و�أي  �ل�ساحات  �أي  من  �نطالقا  ولكن،  تكون!   �أن  يجب  ما 

ميكن  كيف  ؟   ذلك  �ستفعل  م�رشوع  �أي  وبا�سم  �الأولويات 

بني  �لعالقات  قلب  يف  �لثقافة  و�سع  يف  ت�ساهم  �أن  لها 

و�أوروبا؟  �ملتو�سط  �لبحر 

توجد يف �حلقل �لثقايف ثالث طبقات على �الأقل:  �لذ�كر�ت، 

�لفكرية  �الإبد�عية  �ملنتجات  )�أو  و�الأعمال  �لعملية،  و�ملعارف 

م�سامها  تتالقح  بل  منعزلة  غري  طبقات  وهي  و�لفنية( 

�أن تتمايز  وتتفاعل د�ئماً مع بع�سها �لبع�س، ولكن ميكنها 

�لعالقات  �سعيد  على  ��سرت�تيجية،  لرت�سم  �و  �أفقا  لتتخيل 

حتدد  �أن  بذلك  وحتاأول  و�أوروبا،  �ملتو�سط  �لبحر  بني  �لثقافية 

�ملحرك  دور  ليند  �أنا  موؤ�س�سة  فيه  تلعب  م�ستقبل  م�رشوع 

�لرئي�سي.

الثقافة يف العالقات بني البحر الأبي�ض املتو�سط واأوروبا

تيريي فابر

نحو �سيا�سة العرتاف

هذ�  ميثل  قد  �سيء«  �أي  يُْن�َسى  ال   … �ملتو�سط  �لبحر  »يف 

وال  �مل�ستقبل،  تخيل  �إىل  تقودنا  �لتي  �لبو�سلة  �ملاأثور  �لقول 

عامل  بها  يزخر  �لتي  �ل�رش�عات  بتعديد  هنا  �الأمر  يتعلق 

علىنا  يتعني  ولكن  وغري جمدية  طويلة  فالقائمة  �ملتو�سط 

ر�سم �جتاهني ��سرت�تيجيني كبريين ميكن بناء �سيا�سة �العرت�ف 

حولهما.وقد عانى �لعامل �ملتو�سطي من �النق�سام �لناجت عن 

�خلطابات �لتي تتعار�س فيها �ملوروثات �لثقافية �لكربى: �لرت�ث 

و�أثينا  �ليهودي-�لعربي  �لرت�ث  مو�جهة  �ليوناين-�لالتيني يف 

وروما يف مو�جهة �لقد�س وقرطبة، وال يز�ل هذ� �لنز�ع �لقدمي 

قائما وي�سفي �ل�رشعية على �ملو�جهات �لعنيفة وبا�سم هذه 

متو�سطي  عامل  وجود  �لبع�س  ينفي  �الق�سائية  �خلطابات 

�الثنني.  بني  �سيء  وال  »نحن«  وهناك  »هم«  فهناك  م�سرتك، 

ح�سب  و�لعربية  �ليهودية  �أو  و�لالتينية  �ليونانية  فامل�سادر 

هذ� �لبع�س غري قابلة لالمتز�ج، رغم �نها مل تزل تتمازج عرب 

�لرو�بط  وبهذه  �ملتعددة  �الن�ساب  بهذه  �العرت�ف  �ن  �لتاريخ. 

�ملن�سوجة بني تر�ثات �ملا�سي �لكربى هو �أ�سا�س ال غنى عنه 

لبناء �مل�ستقبل.

 وبعيد�ً عما ميار�س من �أجل �لف�سل و�ملو�جهة وقطع �الت�سال، 

ينبغي �أن ن�سجع �ملبادر�ت و�مل�رشوعات �لقائمة على �العرت�ف 

بالرت�ث �مل�سرتك.  وميثل ذلك �رشباً من �أعمال �لذ�كرة �ل�رشورية 

و�أ�سا�ساً للعمل على جمع �ل�سظايا �لتي يت�سكل منها تنوع 

و«نحن«  »هم«  بني  �ملو�جهة  من  فاخلروج  �ملتو�سطي  �لعامل 

�لثقافية  �لرت�ثات  بني  و�ل�سالالت  باالن�ساب  باالعرت�ف  رهني 

�لكربى، ويتحتم علىنا �أن جند و�سائل لربط �لعو��سم �لرمزية 

�أ�س�س  �لتي هي   – �لقد�س وقرطبة  وروما ثم  �أثينا   – �لكربى 

�لعالقات بني �ملجتمعات �ملتو�سطية و�الأوروبية.

�أما ثاين �أولوية فهي �أال نتهرب من »عقد �لذ�كرة« �لتي تعوق 

مرور �ملا�سىي، بل علىنا �أن نوليها �كرب قدر من �الهتمام،  الن 

�إنكار �لذ�كر�ت �ملجروحة هو �لذي يغذي �رش�عات �مل�ستقبل، 

وكما قال �لفيل�سوف بول ريكور وهو يقابل بني و�جب �لذ�كرة 

وو�جب �لتاريخ  : »لن نتخل�س من �ملوتي ولن ننتهي منهم 

�أبد�ً.« وهناك حاجة كربى للمعرفة يف مو�جهة �ل�سمت �لذي 

ي�رش �لبع�س على �بقائه.  لقد �أ�سبحت �سيا�سة �العرت�ف مبا 

حدث يف �ملا�سي و�جتهاد�ت �لذ�كرة، �لتي ت�سجعها �الأمكنة 

�لثقافية �لكربى حول �ملتو�سط ومب�ساركة موؤ�س�سة �أنا ليند، 

من �الأولويات وخا�سة بالن�سبة لالأجيال �ل�سابة �لتي هي  يف 

�خلروج من �رش�عات  �إىل  وتتطلع  ��ستدالل،  �إىل معامل  حاجة 

�ملا�سي لتخرتع �مل�ستقبل.�إن �أحدى �أولويات �إر�ساء �لثقافة يف 

�أوروبا و�ملتو�سط هي �الجتاه نحو �سيا�سة  قلب �لعالقات بني 

�العرت�ف على �أر�س �لذ�كر�ت 

نحو منط حياة متو�سطي … من الثقافة اإىل احلياة اليومية

�إن ثقافة �حلياة �ليومية و�أ�ساليب �ملعي�سة و�الأماكن و�الأ�سكال 

القرن  يف  املتو�شطية  احلياة  منط  �شوئها  على  ين�شاأ  التي 

�لو�حد و�لع�رشين، من �أولويات تدخل موؤ�س�سة �أنا ليند، �إذ �أن 

هذ� �لبعد �لثقايف جدير باأن يغو�س يف عمق طبقات �سا�سعة 

�أن يقت�رش على �ل�سفوة. هناك بديل  �ل�سكان بدالً من  من 

لنمط �حلياة �الأمريكي �لذي لن يتحمل �لعامل نتائجه طويال، 

دفاعي،  و�سع  يف  يظل  �أال  �ملتو�سطي  �لعامل  على  وينبغي 

خا�سعا ملنطق �للحاق باحلد�ثة �لغربية، و�عتبار نف�سه مذنباً 

�إن مل يفعل ذلك وعلىه �لدفاع بكل هدوء عن قيمه و�أ�سلوب 

عي�سه وخري مثال على ذلك هو »�لنظام �لغذ�ئي �ملتو�سطي« 

يف  حتى  �لعمومية  �ل�سحة  جمال  يف  جد�رته  �أثبت  �لذي 

�لواليات �ملتحدة. فبينما تنمو ظو�هر �لبد�نة يف �ملجتمعات 

�لغربية خا�سة بني �الأجيال �ل�سابة، �أ�سبح من �ملمكن �للجوء 

�سارة  �ل�رشيعة  �لوجبات  فاإن  �أخر  متو�زن  غذ�ئي  نظام   �إىل 

مبا  ت�ستبدل  باأن  وجديرة  �حلياة  وبنمط  بال�سحة  بالغاً  �رشر�ً 

ي�سمى »�لوجبات �لبطيئة« وقد بد�أت هذه �حلركة تنت�رش على 

يدي كارلو برتيني يف �يطاليا وتعطينا فكرة عما ميكن عمله 

�إن �الأخذ  على �ل�سعيد �ملتو�سطي و�الأوروبي �سماالً وجنوباً. 

بعني �العتبار �لبعد �لثقايف لهذه �لق�سايا �لغذ�ئية وبالتايل 

لنمط �حلياة فهو من �سميم �الأعمال �الأ�سيلة و�لو�عدة �لتي 

ميكن �أن تقوم بها موؤ�س�سة �أنا ليند، ويف �لنهاية �سوف يتيح 

لنا كل هذ� �لفر�سة للعودة �إىل �لتقاليد �لفل�سفية �لكربى 

�لقادمة من �لعامل �ملتو�سطي، و�أهمها �لفل�سفة بو�سفها 

طريقة حياة وملهمة الأ�ساليب �حلياة. وال يز�ل �أمامنا �لكثري 

من �لعمل على �سعيد �ملجتمعات �الأوروبية و�ملتو�سطية. �إن 

�لت�سارع هو ال �سك �لظاهرة �لتي تتميز بها �حلد�ثة �لغربية 

.يقول روز� »�إن �لوقت ينق�سنا رغم �أننا نك�سب منه �ملزيد كل 

يوم« ولعل طريقة �حلياة �ملتو�سطية يف تفا�سيلها �ليومية 

فى �لقرن �لو�حد و�لع�رشين هي و�سيلة من و�سائل �ل�سيطرة 

على عالقتنا بالزمان.

هي  �لتي  �حل�سارية”  »�حلالة  من  نتعلمه  مما  �لكثري  و�أمامنا 

للتدفقات  �ال�ست�سالم  ولي�س  �أمكنة   فى  �ل�سكن”  “فن 
)تدفق �لعوملة، تدفق �ملعلومات، �لتدفقات �ملالية، و�لتدفقات 

يعلمنا  �أخرى  خ�سبة  �أر�سا  �لظروف  تلك  ومتثل  �لتجارية( 

�ليوم  �لكثري  �ملدينة،  �إقامة  فن  و�إرث  �ملتو�سط،  عامل  فيها 

العطاء  �ملبدعني  مع  �ملدن  �سناع  يتحالف  �أن  ينبغي  وغد�ً 

وجه �ملدن �لتي طاملا عانت من �لت�سوه على �أيدي �مل�سممني 

�ملعماريني غري �مل�سئولني ونعلم كم هي �ساقة تلك �ملهمة، 

ولكن لنبد�أ باإعطاء دفعة من �لفكر و�لثقافة ليت�سنى �لتقاء 

جمز�أة   و�ملعارف  �ملتفرقة  �ملهن  هذه  كل  باأن  يتالقو،  ال  من 

ديكور  �أو مهند�س  �لر�بط  تكون  �أن  ليند  �أنا  ملوؤ�س�سة  وميكن 

�ملقابالت �ملثمرة بني �سناع �ملدن و�لفنانني و�ملعماريني �أى كل 

موؤ�س�سة  ت�سبح  وبذلك  �لغد  مدينة  تخيل  علىهم  �لذين 

متو�سطي  حياة  �أ�سلوب  �إر�ساء  على  ي�سجع  مكاناً  ليند  �أنا 

للقرن �لو�حد  و�لع�رشين، دون �أن يعنى ذلك �الأنغالق يف عامل 

مقفل �أو �لتح�سن يف كيان جغر�يف حتى ولو كان متو�سطياً 

!! �ن �الأفق هو ت�سجيع �لقيم و��ساليب �لعمل و�لعي�س �لتي 

ي�ستطيع �أن يكت�سبها �جلميع و�لتي تهيم على وجهها عرب 

طرق �لعامل، على غر�ر ت�ستت �لنا�س و�أممية �لتخيالت.

نحو �سيا�سة للمعرفة املتبادلة

تبدو طبق �الأعمال )طبقة �الإبد�ع �لفكري و�لفني( بديهية 

بالن�سبة ملوؤ�س�سة ثقافية دولية ولكن حول �إى �الأولويات؟ يعد 

�أهم هدف – فى ر�أيي – هو ت�سجيع تنقل �العمال ومبدعيها 

لتعدد  ونظر�ً  و�أوروبا.  �ملتو�سط  �لبحر  بني  وفنانني  كّتاب  من 

ذ�ت  تبدو ىل  �أعالج منها �سوى ثالثة  وتنوعها فلن  �ملجاالت 

�أولوية بالن�سبة للم�ستقبل: 

يقول �أمربتو �أيكو يف عبارة ر�ئعة �إن “ لغة �أوروبا هي �لرتجمة” 

هي  �ملتو�سط  �لبحر  لغة   “ �إن  نقول  �أن  ن�ستطيع  وكذلك 

�لرتجمة” و�أنها لغة م�سرتكة ونوعاً جديد�ً من �للغة �ملفتوحة 

�لتي  �لرهانات  �أكرب  ولعل  و�أوروبا  �ملتو�سط  بني  �لعالقات  يف 

نو�جهها هي �أن نرعى حركة تنقل �لفكر و�الأدب عرب مبادرة 

تاألف �مل�رشوع �لذي ��ستمر من نوفمرب 2009 �إىل يوليو 2010 من بحث م�سرتك بني �لنم�سا وفل�سطني حول �لتخفيف من حدة 

�لو�سع بعد �لنز�عات من خالل در��سة مقارنة تالها موؤمتر مو�سع حول نتائج �لبحث مت تنظيمه يف غزة. هدفت �ملبادرة �لتي 

قام بها معهد Civitas �إىل �إثر�ء �لتجربة �لفل�سطينية يف جمال رد �لفعل �الإن�ساين جتاه �لتغري �الجتماعي يف مناطق �لنز�ع، 

من خالل �إنتاج بحث هام ور�ئد، ومن خالل برنامج تدريبي حول حل �لنز�عات وبناء �ل�سالم بني �جلماعات. مت تنظيم دورة تدريبية 

ن�سخة من كتيب  تقنية. كما مت طباعة 1500  ور�سة عمل  وت�سمنت  �لفل�سطينية  �جلامعات  من خمتلف  لع�رشين طالباً 

�مل�رشوع ت�سمن نتائج �لبحث. كما �سكل �لطلبة 40 حلقة در��سية ونقا�سية بني �لفل�سطينيني يف 40 موؤ�س�سة غري حكومية 

يف قطاع غزة. وباالإ�سافة �إىل ذلك مت �إذ�عة حلقتني �إذ�عيتني حول �ملو�سوع. ونتيجة لنجاح هذ� �لنموذج فاإنه من �ملنتظر �أن 

ميتد �لتعاأون �إىل �رشكاء جدد.

فل�سطني – درا�سة حول جمتمعات ما بعد النزاع

 يرى تيريي فابر �أن �لبعد �لثقايف يف �لعالقات �الأورومتو�سطية يعاين من �لتهمي�س، وال يتمتع 

باملكانة �ملركزية �لتي ي�ستحقها، و�أن هناك حاجة حقيقية لالعرت�ف بالرت�ث �مل�سرتك �لذي 

بُنيت على �أ�سا�سه �ملنطقة لت�سجيع وحماية �لثقافة يف �حلياة �ليومية من خالل �لطبخ  �أو 

�لت�سميمات �أو �لعمارة، وينادي فابر بحرية تنقل �الأعمال و�لفنانني لت�سهيل �لتبادل �ملعريف 

بني �ل�سعوب و�ملجتمعات.

روؤى من �أجل �ملتو�سط
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ترجمة معقلنة وو��سعة �لنطاق و�لفهم تعتمد على �العرت�ف 

�الأ�س�س  هنا   نلم�س  �إننا  �الأطر�ف.  متعدد  �إطار  ويف  �ملتبادل 

و�ملرجعيات �مل�سرتكة �لتي ترتك �أثرها وال تاأتي فى �سياق تدفق 

عالقات ثقافية ق�سرية �لعمر. لذ�، فاإن �الأولوية �ال�سرت�تيجية 

�لرتجمة.  على  �لقائمة  �ملتبادلة  �ملعرفة  �سيا�سة  فى  تكمن 

و�لنقدي.  �لفل�سفي  �لفكر  �إىل  �لطفل  �أدب  ترت�أوح من  وهي 

�ملجال �سا�سع و�أولوية �لرتجمات يجب حتديدها معاً، �نطالقا 

كاأممية  �سيء  ذلك  عن  ين�ساأ  وقد  هو  ملا  جيدة  معرفة  من 

للرتجمة ترعاها موؤ�س�سة �أنا ليند، وقد توؤدي هذه  �ملبادرة �إىل 

نوع من �لتلقيح �لثقايف و�لفكري �لبعيد عن تقوقع �لهويات 

�أوىل  تبلورت  �ليوم، وقد  �ملننت�رشة  �لرف�س  و�ملخاأوف وعمليات 

هذه �ملبادر�ت يف م�رشوع “�لرتجمة يف �ملتو�سط”.

مثل  مدن  فى   مو�سيقية  م�ساهد  بروز  �ليوم  ون�سهد 

��سطنبول و�لد�ر �لبي�ساء وبريوت ومر�سيليا و�ل�سويرة وحتى 

برلني، ومل�ست بتعبري�تها �ملو�سيقية ومو�قعها �جلديدة جمهور�ً 

�سكان  غالبية  ت�سكل  �لتي  �ل�ساعدة  �الأجيال  من  و��سعاً 

�ملو�سيقية  �مل�ساهد  هذه  بد�أت  وقد  �ملتو�سطية.  �ل�سو�طئ 

املدينية تت�شل ببع�شها ولكنها يف حاجة للمزيد من الرتباط 

وت�سجيع �ملوؤ�س�سات �لتي ت�سهل عملها معاً. ويفتح �ل�ساعر 

�رثر ر�مبو بذهنه �لثاقب �مل�سار �أمام �سباب �لفنانني يف عامل 

�لبحر �ملتو�سط �لذين يبحثون عن حياة جديدة بقوله: “تتطلب 

تلك  ت�سبح  �أن  وينبغي  جديدة”  �أ�سكاالً  �ملجهول  �خرت�عات 

�الأبحاث ممكنة و�أن تر�فق ظهور �الأ�سكال �جلديدة خا�سة يف 

�ملجال �ملو�سيقي. ويتحتم علىنا �أن ن�سجع �لبحر �ملتو�سط يف 

�لقرن �لو�حد و�لع�رشين ليختار مذ�ق �حلياة بدالً من مذ�ق �ملوت. 

ليكون بحر�ً حياً ومبدعاً ومت�سدياً  لكافة �أنو�ع �جلمود. هذ� 

هو �لبحر �ملتو�سط �ملرتبط باأوروبا عن طيب خاطر �لذي ينبغي 

�أن ن�سجعه فامل�ساهد �ملو�سيقية �ملدينية �ملعا�رشة هي �مل�رشح، 

وما علىنا �سوى تقريب �ملمثلني من بع�سهم �لبع�س. �إن حركة 

تنقل �الأعمال ال ميكن �أن تبقى �فرت��سية، بل هى تفرت�س �أن 

يتنقل  رجال ون�ساء �لبحر �ملتو�سط و�ن يتنقل �لفنانون الخرت�ع 

�الرتباطات  تتيح  �لرقمية  �الأجهزة  �ن  م�سرتكة.  م�رشوعات 

�لفعلىة و�لتهجينات �لثقافية، ولكن ال �سيء ي�ساأوي تقابل 

�لنا�س وجهاً لوجه وال بديل للفن �حلي و�لتبادل �ملعريف �لناجت 

عن �لعمل �مل�سرتك، وهذ� لن يتم �إال بتنقل �لفنانني. ما �أبعدنا 

عن ذلك  يف “�أوروبا … �لقلعة “ �خلائفة من جري�ن �جلنوب و�لتي 

تعوق بالتايل حركة �الأفر�د.

م�سئول  وظيفة  حالياً  وي�سغل  وكاتب  باحث   فابر:  تييري 

�لبرمجة و�لعالقات �لدولية في متحف �لح�سار�ت �الأوروبية 

و�لمتو�سطية فى مر�سيليا.

من �أجل تفعيل وترويج �حلو�ر و�لتنوع يف حياة �لنا�س  مت �إ�سد�ر �لكتاب يف مايو 2007، وكانت هدفه هي تقدمي “44 فكرة” 

�ليومية ، �سو�ء كانو� مو�طنني �أو خرب�ء، �أو �آباء �أو �أمهات، وقد مت ��ستعر��س جمموعة من �الأفكار �لب�سيطة �لتي ميكن �عادة 

�سياغتها وتكييفها مع �لو�قع �لذي يعي�سه �ملو�طنون يف جمتمعاتهم. و�لكتاب مبادرة من قبل ACIDI ، ويت�سمن ق�سماً 

، يقدم معلومات حول �جلن�سيات �لـ 174 �لتي تتعاي�س يف �لربتغال، ومعلومات عن �أولية  تعلىمياً حتت عنو�ن “هل تعلم؟” 

عن �جلماعات �لدينية و�لتو�ريخ �ملهمة بالن�سبة لها. باالإ�سافة �إىل ذلك هناك معلومات حول خدمات م�ساعدة �ملهاجرين 

و�ملوؤ�س�سات �لتي متنح دور�ت تدريبية لغوية وثقافية جمانية لالأجانب وحول �التفاقات �ملعتمدة يف �الحتاد �الأوروبي فيما يخ�س 

حقوق �ملهاجرين و�الأقليات �لعرقية. وتتلخ�س �ملقاربة �لعامة يف �لتاأكد من �أن �الفكار و�ملو�رد مقدمة بطريقة جذ�بة و�سهلة 

�لتطبيق .

الربتغال – كتاب عن اأفكار للحوار

على  موؤ�س�سة �أنا ليند �أن تلعب دور�ً رئي�سياً يف ت�سهيل حركة 

تنقل �لفنانني حتى ت�سبح �للقاء�ت �لفكرية و�لفنية ممكنة 

ولي�سبح من �ملمكن عبور �حلدود من �جلنوب �إىل �ل�سمال بل 

وحتى بني بلد�ن �جلنوب نف�سها حيث ال تز�ل �حلدود قائمة وهذ� 

�أنا  لدى موؤ�س�سة  �ملتبادل  �لتعارف  �أولوية �سيا�سة  يف�رش  ما 

ليند لت�سجيع حركة تنقل �الأعمال و�لفنانني. �إن م�سد�قيتها 

رهينة بقدرتها على تفعيل مثل هذه �حلركة.

متثل �لفجوة �لتي تفتح يف بع�س �الأحيان بني �الأوروبيني �مل�سلمني و�الأوروبيني من �أديان وثقافات �أخرى 

�أثر �الأحد�ث �ل�سيا�سية  �أمام �لعاملني يف حقل �لعالقات �لثقافية. ونظرً� الأنه يعك�س  حتديًا خطريً� 

�لتوتر  حدة  تزد�د  �لفجوة،  جانبي  على كال  �حلاقدة  �جلماعات  بع�س  و��ستفز�ز  و�لدولية  و�القت�سادية 

)و�أحدث مثال على ذلك هو �ال�ستفتاء �ل�سوي�رشي(. وهو �سيئا ال ميكن لقارة متح�رشة �أن تتحمله.

بعد �إجر�ء �مل�ساأور�ت �ملكثفة مع �مل�سلمني يف جميع �أنحاء �أوروبا وعلى �ل�ساطئني �ل�سمايل و�جلنوبي 

بيننا«.  �مل�سرتكة  “”�أوروبا  ��سم  يحمل  �لذي  م�رشوعه  �لربيطاين  �ملجل�س  �أطلق  �ملتو�سط،  للبحر 

�أوروبا وحا�رشها  يتجز�أ من ما�سي  »�مل�سلمني هم جزء ال  �أن  الإثبات  �أو�سع نطاق  وهذه حماأولة على 

وم�ستقبلها”. وتهدف هذه �ملحاأولة �إىل تو�سيع �ملفهوم �ملفعم باخليال و�لعطاء لكلمات “نحن” “لنا” 

و�لدفاع عنه، الأن هذه �ملفاهيم حيوية بالن�سبة لكل جمتمع متح�رش. وفوق كل �سيء،  �خلا�س بنا”  و” 
تدرك هذه �ملحاأولة �أن �المر  لي�س �أمر عد�لة  و�إن�ساف ولياقة. �إن عدم �لقدرة على �لتعاطي ب�سورة 

جيدة مع �لهجمات �ملق�سودة و�ل�رشيرة )رغم كونها يف بع�س �الأحيان تت�سم باالإهمال و�جلهل( على 

ثقافة �أوروبا �حلالية و�سعوبها، معر�س جمتمع �لغرب �لليرب�يل باأكمله للخطر. وتاأتي هذه �لهجمات 

من �ليمني �ملحلي متاًما كما تاأتي من جبهات �الإ�سالم �ملت�سدد �ملتعددة.  

�أال وهي �لرتبية  ولهذ�، قام �ملجل�س �لربيطاين باجلمع بني عدد من �ملجاالت �لتي له فيها باع طويل 

و�لفنون وتبادل �ل�سباب و�ملعار�س، ف�سالً عن �سبكة �الإنرتنت وتنظيم �ملناق�سات �جلادة، من �أجل �إحد�ث 

�أثر كبري على هذه �لق�سية �ملركزية. وجدير بالذكر �أنه قد بد�أ برنامج مناق�سات يف �لربملان �الأوروبي 

وهو ب�سدد �النتقال �إىل مدن �أوروبية �أخرى، مبا يف ذلك مناق�سة مت بثها �أو�سع نطاق يف مار�س 2010. 

و�لبحوث جارية �ليوم حول �ال�ستهالك �الإعالمي لالأوروبيني �مل�سلمني و�لعو�ئق �لتي تو�جه م�ساركة 

�شمعية  مادة  ولنتاج  الطراف  متعدد  تربوي  لن�شاط  مرحلة  اأول  وهي  ال�شباب.  تبادل  امل�شلمني يف 

ب�رشية و�لبقية تاأتي .

من  كبري  عدد  جذب  من  كاملغنطي�س  متكن  �إذ�  �إال  جيًد�  �لنجاح  له  يكتب  ولن  �رش�كة  م�رشوع  �إنه 

�ملنظمات و�الأفر�د �لعاملني يف نف�س �ملجال. �إننا ن�سعى �إىل �رش�كات من كل نوع من جانب �لذين لهم 

نف�س �لروؤية الأوروبا متح�رشة ال ت�سعر فيها �أية جماعة دينية �أو عرقية بعدم �النتماء.

ما تقوله �لعبارة: فاأوروبا لي�ست مكانًا يحارب من  وقبل كل �سيء، تعني عبارة “�أوروبا �مل�سرتكة بيننا” 

�إنها  ثقافيًا.  �أنف�سهم  �ملنغلقون على  و�مل�سلمون  �الأمريكيون  و�ملعلقون  �ملحليون  �ل�سيا�سيون  �أجله 

موطن م�سرتك لكل �سكان �سو�طئ  �لبحر �ملتو�سط و�أماكن �أبعد �أي�ساً. فهي ملك لنا جميًعا ونحن 

نفخر بذلك. �إن ما�سي �أوروبا لي�س باملا�سي �لق�سري �الأمد للتقليد �الأوروبي �لتليولوجي)�لغائي(: �إنه 

جزء من تاريخ �الإن�سانية والبد �أن يظل كذلك. ونف�س �ل�سيء ينطبق على م�ستقبلنا �مل�سرتك.

اأوروبا امل�سرتكة بيننا

مارتن روز

مارتن روز: مدير �ملجل�س �لربيطاين يف �ملغرب ومدير �سابق لربنامج �أوروبا �مل�سرتكة بيننا.
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�أخرى �إىل حلبة �ملناق�سات و�خلطط  عاد �لبحر �ملتو�سط مرة 

�ل�سيا�سية - �لثقافية بعد �أن ظل �سنو�ت طويلة يف �نحد�ر 

ذلك  يف  و�لف�سل  توحيد.  كمركز  وجتاهله  و�سيا�سي  ثقايف 

يعود �إىل عملية بر�سلونة عام 1995 و�لتعاأون بني �أوروبا و�لبحر 

�ملتو�سط وتاأ�سي�س �الحتاد من �أجل �ملتو�سط موؤخر�ً. كل ذلك 

�أدى �إىل تبني و�إعادة تعريف �لبحر �ملتو�سط كمفهوم تاريخي 

و�سيا�سي  �قت�سادي  وكربنامج  موحد  �يديولوجي  و�أ�سمنت 

وثقايف. 

وكما ي�سري �لباحثون، ي�سعب �جلزم بيقني �أن للبحر �ملتو�سط 

تاريًخا موحًد� وثقافة مت�سابهة متتد عرب �لع�سور، فاالأمم �لتي 

�أو  �للغات  �أو  �لتقاليد  يف  تت�سارك  ال  �سو�طئه  على  تطل 

�أنظمة �حلكومة. و�الأوروبيون يف �لقرن �لثامن ع�رش و�لتا�سع 

رومان�سية  ك�سورة  �ملتو�سط  فكرة  �ساغو�  �لذين  هم  ع�رش 

رغم  جنب  �إىل  جنباً  �ل�سعوب  فيه  تتعاي�س  ملكان  مثالية 

�الآمنة وتعدد  �لدين ومكان للت�سامح و�لتجارة  �ختالفها يف 

على  و�لثقافات  �لديانات  لتعاي�س  م�ستالً  قل  بل  �لثقافات. 

�سو�طئه من �الأندل�س �إىل �أ�سطنبول يف �ل�سمال �ل�رشقي �إىل 

�ال�سكندرية يف �جلنوب �ل�رشقي. 

املتو�سط يف الكتابات التاريخية

كثري�ً ما توؤكد �الأعمال �جلغر�فية و�لتاريخية �الأوروبية، خا�سة 

�الأملانية و�لفرن�سية وعرب �ملحيط �الأطلنطي �أي�ساً، على مكانة 

�لبحر �ملتو�سط �لر�ئدة يف �الأبحاث �لتاريخية و�جلغر�فية وتعري 

وثقافات  جمتمعات  بني  امل�شرتكة  للنقاط  خا�شاً  اهتماماً 

يف  �أوروبا  يف  �جلغر�فية  �لعرقية  �ملقاربات  وكانت  �ملنطقة.  

نهاية �لقرن �لتا�سع ع�رش وبد�ية �لقرن �لع�رشين قد �نت�رشت 

، �لتي �أ�سبحت �ملركز �لعاملي للمعرفة  يف �لواليات �ملتحدة 

مثل  مع جغر�فيني  �حلتمية  �لنزعة  فيها  وتغلبت  �الأكادميية 

مثل  �ملناخ  وخرب�ء   )1932-1863( �سامبل  ت�رش�سيل  �ألني 

فروق  هناك  يكن  فلم   .)1947-1876( هنتجتون  �ألل�سوورث 

بني �ال�سبان و�ليونانيني و�الأتر�ك، وكان ينظر �إىل �سكان بلد�ن 

�جتماعية  ملوؤ�س�سات  يخ�سعون  وكاأنهم  �ملتو�سط   �لبحر 

بد�ئية و�أقطاعية وكانو� يعدون �الأعد�ء مثلما كان �لقوطيون 

يف  تعك�س  �لت�سور�ت  هذه  وكانت  للرومان.  �أعد�ء  �لغربيون 

منطقة الأورومتو�سطي كخريطة معرفية

فرييال �نات لبيدوت – 

�لنزعات �لتاريخية ويف �ل�سور �لتكوينية وعرب وجهات �لنظر 

�لدينية و�لتب�سريية و�ملعار�س �ل�سياحية وحتي يف �سيا�سات 

ت�سجري �لغابات. ثم �أن �سورة �ملتو�سط كانت ت�سكلها وتنقلها  

وبن هور  الأفالم مثل كليوبرت�  �لهوليوودية  �ل�سينما  �سناعة 

�إنتاج  �أعادت  و�لتي  �لليل  منت�سف  وقطار  فالنتاين  و�سرييل 

�ل�سورة �لرومان�سية ولكن �لبد�ئية �أي�ساً للبحر �ملتو�سط.

على  �ل�سو�سيولوجية  �جلغر�فية  �الجتاهات  �إىل  وباال�سافة 

جانبي �ملحيط �الأطلنطي، لعب �ملوؤرخون �الأوروبيون دور�ً هاماً 

�الأوروبيني  �ملوؤرخني  �أبرز  ولعل  �ملتو�سطي«  »�لوعي  خلق  يف 

كان هرني بريين )1862-1935( و�الأملاين �سيلومو دوف جويتني 

و�لفرن�سي فرناند بروديل )1902-1985(، من مدر�سة �حلوليات، 

مبجاله  الإن�شاين  املجتمع  يربط  �شامالً  منوذجاً  خلقوا  والذين 

�جلغر�يف �لطبيعي. ورغم �جلدل و�لنقد �ل�سديد �لذي تعر�ست 

له �أعمالهم، ال �أحد ينكر �أن �نتاجهم �أ�سهم يف جعل �لبحر 

�ملتو�سط وحدة خيالية جغر�فية وتاريخية متميزة.

�لبحر  وجنوب  �سمال  من  �ملفكرين  من  �لكثري  �سارك  وقد 

�لكاتب  منهم  ونذكر  �ملتو�سط  فكرة  خلق  يف  �ملتو�سط 

�أن  حاأول  �لذي   ،)1960-1913( كامو  �ألبري  �جلز�ئري  �لفرن�سي 

ي�سف جماالً متو�سطياً علمانياً مميز�ً وكو�سموبوليتياً قائماً 

جميع  من  و�ل�سو�ح  و�لفنانون  �لتجار  يلتقي  حيث   ، بذ�ته 

�أنحاء �لعامل ولكن كامو  كان ��ستثناء يف �مل�سهد �لفكري 

للمنطقة. ومل حتظ فكرة املتو�شطي بالكثري من الدعم على 

�أوتركيا  �أو �سوريا  ، ال يف لبنان  �ل�سو�طئ �ل�رشقية و�جلنوبية 

تعامل  هام�سية  فكرة  و�أ�سبحت  ��رش�ئيل،  والحتى  م�رش  �أو 

كاإطار جغر�يف للمنطقة ولي�س كقوة من �لقوى �لتى ت�سكل 

�لهوية �لثقافية، ويرى �لعديد من �ملفكرين يف م�رش �أنف�سهم 

ويذكر  وعربية.  و�إ�سالمية  �أفريقية  �أخرى:  هويات  من  كجزء 

�لكاتب �لتون�سي �ليهودي �ألبري ممي �أن ما هو متو�سطي كان 

�حلاملني  ومتنع  �الإكلي�سهات  من  وفرية   بحفنة  د�ئماً  يو�سف 

بالفكرة �ملتو�سطية من �أن يتحولو�  �إىل �أعمدة من �مللح. 

�ل�سهري  ح�سني  طه  كتاب  يف  لذلك  ��ستثناء�ت  جند  ولعلنا 

»م�ستقبل �لثقافة يف م�رش« )1938( �لذى حاأول فيه �أن يربط 

�ملتو�سطية  وبال�ساحة  جهة  من  �لفرعوين  بالرت�ث  �مل�رشيني 

من  بكثري  �أكرث  بالفكرة  لبنان  رحبت  وقد  �خرى.   جهة  من 

قوة  هبوط  مع  اندثرت  ما  �رصعان  ولكنها  املنطقة  بلدان 

وذهب معها رونق  �لذين كانو� يد�فعون عنها –  �مل�سيحيني – 

�لبحر �ملتو�سط .  ونذكر من �الأ�سماء �لبارزة يف جمال �لثقافة 

�لعربية كالً من مي�سيل �سيحة وجورج نقا�س و�أمني معلوف 

وباأ�ساليب  �أزمنه  يف  �ساهمو�  �لذين  و�أدوني�س  قباين  ونز�ر 

خمتلفة يف �حلفاظ على فكرة �ملتو�سطي و�سكلو� نوعاً من 

�للوبي لدعم روؤية �لوحدة �لعربية �لغربية . وقد و�جهت روؤية 

يف  جاهدت  طاملا  �لتى  ��رش�ئيل  يف  عدة  عقبات  �ملتو�سطي 

�ملهاجرين  بني  تربط  حملية  قومية  �أيديولوجية  خلق  �سبيل 

�أنحاء �لعامل. ويرى �لكثريون �أن هذه حماأولة  �إليها من �سائر 

لهند�سة �ملجتمع �ال�رش�ئيلي و�لتالعب به لتظل �مل�سكالت 

�لعربية  و�لدول  �لفل�سطينيني  مع  �ل�رش�ع  ومنها  �حلقيقية 

يف طي �لن�سيان. 

ناجح  غري  و�سط  كحل  �ملتو�سطي  روؤية  �الآخر  �لبع�س  يرى   

غري  ولكن  مرحة  خلفية   – و�لغربية  �ل�رشقية  �لهويتني  بني 

�ل�سديدة  �ليومية  وحلياتها  ��رش�ئيل  لديناميكية  و�قعية 

�لتوتر. كما �أن هناك من كان يعترب )وال يز�ل يعترب( �ملتو�سطي 

�لنقي�س للثقافة �لغربية �لتقدمية، ومياهيها مع �ملمار�سات  

�الجتماعية للمهاجرين من �فريقيا �ل�سمالية �ملهم�سني يف 

�ملجتمع �الإ�رش�ئيلي. وميثل �لدين، ب�سفته �أيدولوجيا �سيا�سية 

�ملجال  �إىل  عودته  بعد  �إ�سافياً  عائقاً  وثقافية،  و�جتماعية 

وبالفعل،  �لثمانينات.  �لبلد�ن يف عقد  �لعديد من  �لعام يف 

�لتي  و�لتفرقة تهدد �جلماعات  للت�سنيف  �أد�ة  �لدين  �أ�سبح 

تعي�س على �سفاف �ملتو�سط باملزيد من �الإنق�سام.

املنطقة يف الن�سف الثاين من القرن الع�رسين

�ساهدت �لفرتة �لتالية للحرب �لعاملية �لثانية حماأوالت الحياء 

�خلطاب �خلا�س بالبحر �ملتو�سط ك�ساحة ��سرت�تيجية، رمبا كرد 

لي�سبح   �الأمور  و�رشعان ما تطورت  �الأمريكي.  للتحدي  فعل 

�ملتو�سط بحرية �أمريكية باأكرث من معنى. وطو�ل فرتة �حلرب 

�لباردة �لتى كان يتعامل فيها �ل�رشق و�لغرب بقيم خمتلفة، مل 

يٌْنَظر للبحر �ملتو�سط ك�ساحة ��سرت�تيجية �أو ثقافيًة وحيدة 

بل بداأ البحث عن نظرة �شمولية واأمناط حتل حمل الدرا�شات 

�إىل  �ل�سوفييتي  �الحتاد  �نهيار  �أدى  وقد  باالأقاليم.  �ملتعلقة 

�إحياء �لعمليات �الجتماعية �لثقافية و�القت�سادية يف �لعامل 

و�إىل �هتمام  �سيا�سي و�جتماعي وثقايف باملنطقة وعاد �لبحر 

�ملتو�سط لي�سبح مركز �الهتمام بعد �أعو�م عديدة �ساد فيها 

�خلطاب �لقومي.  ورغم �أن �حلافز ور�ء هذ� �خلطاب �جلديد هو 

�إىل  �أدى  �أنه  �إال   ، و�إن �سحبه �سئ من �خلوف  حافز �سيا�سي، 

�حياء �لنقا�س حول مفاهيم �أ�سا�سية مثل �لتقليد �ليهودي 

�الإ�سار�ت  ومن  �الإ�سالمي.  �ليهودي  �لتقاليد  �أو  �مل�سيحي 

�لرب�مج  ظهور  كان  باملتو�سطي  �الأهتمام  هذ�  تثبت  �لتي 

�لبحثية  و�ملعاهد  �أوروبا  جامعات  خمتلف  يف  �الأكادميية 

�لتى تركز على منطقة �ملتو�سط يف �الأردن و�إ�رش�ئيل وتركيا 

جمال  يف  و�لدر��سة  �الهتمام  �نتقل  وقد  �أفريقيا.   و�سمال 

�ملتو�سطي من �ل�رشكات �ل�سياحية وعلماء �الأحياء �لبحرية 

�الأجانب.  و�لدبلوما�سيني  �ال�سرت�تيجية  �لدر��سات  مر�كز  �إىل 

 Pax( �لعثماين  �ل�سالم  ملناق�سة  �جتاه  تركيا ظهر  وحتى يف 

Ottomanica( �لذي �أ�سبح رمز�ً خليار �سيا�سي يتميز باحلنني 
�ملتو�سط   يف  �ال�ستعمار  قبل  وما  �لقوميات  قبل  ما  لعامل 

كمجال خيايل بل وطوباأوي ال يت�سارع فيه �لعامل �الإ�سالمي 

مع �لعامل �مل�سيحي بل يتعاأونان  ويوؤثر كل منهم على �الخر 

تاأثري�ً مثمر�ً.

التحديات الراهنة 

ورغم هذ� �الهتمام �ملتز�يد و�ملبادر�ت �ل�سيا�سية يف �ملنطقة، 

ال يوجد �تفاق على �حلاجة ملقولة �لبحر �ملتو�سط وما يجب 

�لقدمية  �ل�سور  �إحياء  ميكن  هل  �ملقولة.  هذه  تعك�سه  �أن 

بعدما  �ملعرفية  خريطتنا  من  �أ�سا�سياً  جزء�ً  لتعود  �جلديدة 

كانت الأعو�م عديدة جمرد مقولة مرجعية ولي�ست كناية �أو 

يف  وحدة من وحد�ت �لهوية �الأيديولوجية؟  هل تقهقرنا – 

تخلق  �لتي  �لثابتة  �لتناق�سات  عن   – �حلد�ثة  بعد  ع�رشما 

مقوالت بحتة مثل �لطبيعة مقابل �لثقافة و�ل�رشق مقابل 

�لغرب �أو �لعقل مقابل �لعو�طف؟  مثل هذ� �لتفكري ال يدع 

�ملتو�سط.  �لبحر  �لذي كان ميثله  �لثقايف  للتعاي�س  �أي جمال 

هل ن�ستطيع �قتالع مفهوم �ملتو�سطي من خطاب �ملركزية 

نحن  هل  جديد؟  �سيا�سي  ثقايف  كبديل  وطرحه  �الأوروبية 

نرغب فعالً يف حتدي �الفرت��سات �لثقافية �لرئي�سية و�ملعايري 

�ملقبولة بالت�سكيك يف نظريات �ل�سالم �لدميوقر�طية �لكربى 

و�العرت�ف بالر�بط بني عملية �لعلمنة و�لت�سكيالت �لقومية 

�لطويلة �الأمد يف �أوروبا، وبني �لت�سفية �لعرقية يف �الأندل�س 

�لتحديات  �أعظم  �إن  �لو�قع،  يف  �لتعاي�س؟  على  و�لق�ساء 

�ليوم تكمن يف خلق متو�سطية ال تنكر رو�بطها بال�رشق – 

ور�سم حدود مرنة  �لثقافات �لعربية و�لرتكية و�ال�رش�ئيلية – 

مت تنظيم “�ل�سوق �لبحثي �الأورومتو�سطي” يف نف�س �لوقت ويف �أماكن خمتلفة . وبذلك قدم منرب�ً مفتوحا ل�سباب �لباحثني 

يف �ملنطقة لعر�س م�ساريعهم �ملرتبطة باحلو�ر بني �لثقافات وباأولويات �الحتاد من �أجل �ملتو�سط. و�نعقدت دورتها �لثانية �لتي 

نظمتها �جلامعة �الأورومتو�سطية )EMUNI( بال�رش�كة مع موؤ�س�سة �آنا ليند يف مكتبة �ال�سكندرية ، حتت �سعار “�لعي�س 

، وقد �جتمع ما يقرب من 150 باحثا ملناق�سة �لتحديات و�لفر�س، وتنمية �مل�ساريع  معاً من �أجل جمتمع متعدد �لثقافات” 

�لتي من �ملمكن �أن تدعم �لتعاي�س د�خل وبني �ملجتمعات. وبف�سل ��ستخد�م �أدو�ت �الإنرتنت تو�سع �لنقا�س لي�سمل �لباحثني 

و�خلرب�ء �الأكادمييني يف �لبلد�ن �مل�ساركة، وهي جمهورية �لت�سيك ، م�رش ، �ليونان ، �يطاليا ، لبنان ، �ملغرب ، فل�سطني ، �لربتغال، 

رومانيا، �سلوفينيا ، �أ�سبانيا ، تون�س وتركيا 

ال�سوق البحثي عن تفاعل الثقافات

�لتعاأون يف  �ل�سيا�سية يف جمال  �ملبادر�ت  من  �ملا�سية عدد�ً  عاماً  �خلم�سة ع�رش  فرتة  �سهدت 

�ملنطقة تعرب عن �هتمام متز�يد جتاه �لبحر �ملتو�سط، ولكن لي�س هناك �إجماع حول �رشورة “�ملقولة 

�ملتو�سطية” ويتبني �أن �خلر�ئط �ملعرفية م�سنوعة، فهي لي�ست طبيعية وال �سمنية . ثم تدر�س 

لبيدوت �لتطور �لتاريخي لهوية �ملنطقة، وترى �أنه ينبغي �أن تف�سح �سور �ملا�سي �ال�ستعمارية 

�ملجال �أمام نظرة م�سرتكة ت�سمح ل�سعوب جنوب و�رشق �ملتو�سط بتمثيل نف�سها بنف�سها. 

روؤى من �أجل �ملتو�سط
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تعاي�س  عالقة  بقيام  ت�سمح  وطبيعية،  مفاهيمية  و�سهلة، 

مع �لغرب. 

�أن يكون فيه  �أنها مكان ي�ستطيع  �إىل  �ملنطقة  تاريخ  ي�سري 

�ملرء جزء�ً من جماعات و�سبكات متعددة يف �آن و�حد، وهذه 

�لغربي  �ل�سو�سيولوجي  �خلطاب  ي�ستطيع  ال  معقدة  �سمة 

جديدة  لغة  خلق   �رشورة  يف  �لتحدي  ويكمن  ��ستيعابها، 

�الأتر�ك يف  مثل:  جديدة   لوقائع  مفاهيمية  مبقاربة  ت�سمح 

برلني، و�ملغاربة يف باري�س، و�لرو�س يف ��رش�ئيل. 

جزء�ً  بل  جذب  منطقة  �ملتو�سط  �لبحر  �سو�طئ  تعد  مل 

�الأورومتو�سطي  فلي�س  مرت�بطة.  من�سهرة  منطقة  من 

منطقة فح�سب بل هو �طار فكري و�سورة �ي�ساً وحتتاج هذه 

�ملقولة �لتحليلية �إىل �ن�سجام منطقي ووجهة نظر جديدة 

كاأيديولوجيا  لالأورومتو�سطي  �لر�ف�سون  ويو�جه  ومبتكرة. 

توحيدية باعتباره غري طبيعي، ورغم �أن زعمهم هذ� �سحيح 

و�سع  مت  فقد  �سيئاً.  يعني  ال  �أنه  �إال  �الأوجه،  من  كثري  يف 

وهذ�  طبيعية،  �أو  فطرية   لي�ست  �لتي  �ملعرفية  �خلر�ئط 

لل�سفوة  فلي�س  �خرى.  �جتماعية  رو�بط  على  �أي�ساً  ينطبق 

يف �لقاهرة و�أ�سطنبول و�أثينا ما تتقا�سمه مع �أبناء �سعوبها 

و�لثقايف.  و�لبيئي  �القت�سادي  �لهام�س   يعي�سون يف  �لذين 

عقدين  مدى  على  �لهجرة  خريطة  ت�سري  ذلك،  �إىل  و�إ�سافة 

على  يقت�رش�ن  ال  �ل�سبكي  و�ملجتمع  �لثقايف  �لتعاي�س  �أن 

مئات  تنقل  خلق  �إذ  فقط،  �ليهودية  �أو  �مل�سيحية  �الأقليات 

�الآالف من �لنا�س من قارة �إىل �أخرى ديناميكية جديدة تتحدى 

حتى �لتعريفات �الأ�سا�سية ملن هو �أوربي ولي�س فقط ملن هو 

متو�سطي.

من  �أوروبا  يف  �جلديدة  و�جلماعات  �ملهاجرين  �حرت�م  ويعترب 

باحلقوق  �العرت�ف  �أن  ندرك  �أن  وينبغى  �لرئي�سية  �ملتطلبات 

مطلقة  مو�فقة  اليعني  وتر�ثها  للمجتمعات  �ل�ساملة 

لتقبل كافة �لعاد�ت و�لتقاليد �ملا�سية و�حلا�رشة وتطبيقها. 

قد و�سعها �الإن�سان ومن  كما نعلم –  فالعاد�ت و�لتقاليد – 

وظائفها �ملحافظة على �لتو�زن �لبطريركي )�الأبوي( وينبغي 

تلك  من  تبقي  ما  رف�س  �جلديدة  �ملتو�سطية  �لروؤية  على 

�لبطريركية رف�س ممار�سات �لتمييز و�لتع�سب �سد �الأقليات 

�ل�سيا�سية و�لعرقية و�جلن�سية و�لدينية وذ�ت �مليول �جلن�سية 

�خلا�سة.

ومما قد ال يروق للكثريين عادت �جلغر�فيا �الإقليمية – على مدى 

�لدر��سات  �سوء  وعلى  �ل�سد�رة.  لتحتل    – �الأخرية  �لعقود 

�إىل �لبحوث  �مليد�نية و�لتغري�ت �لعاملية، برزت �حلاجة للعودة 

�ملفاهيم  بناء  و�إعادة  تعريف  �إىل  �حلاجة  وكذلك  �القليمية  

 . �الأخري  �لعلمية  باملجاالت  وعالقاتها  باالأقاليم  �خلا�سة 

�لدر��سات  مناق�سة  عن  �لعزوف  �إىل  ن�سيف  �ن  وينبغي 

�الإقليمية )area studies( على �لعموم، �لعزوف عن مناق�سة 

در��سة �ملتو�سط ب�سكل خا�س �لناجت عن تاريخ معقد م�سحون 

ي�سار  �لذين  �ملتو�سط  لالإ�ستعمار. ف�سكان  �ملعادية  بامل�ساعر 

�أوروبا  �أنهم ميثلون هام�س  ي�سعرون  “�جلنوب”  �أليهم مب�سمى 

�إال  بالتبعية  �ل�سعور  هذ�  تزيد  ال  �ملتو�سطية  و�الختيارت 

ر�سوخاً.وقد �ساهمت �الجتاهات �حلالية لدى �لباحثني يف جمال 

�لهو�م�س على دعم �خلطابات �لد�خلية �لتي ن�ساأت من قلب 

هذه �لهو�م�س �ملزعومة و�لتي تعرف نف�سها مبفاهيم نابعة 

�ملخت�سون  �لباحثون  يقرتح  �لوقت  نف�س  ويف  ثقافتها.  من 

�لهو�م�س قلب  ودر��سات  �لكولونيالية  �لدر��سات ما بعد  يف 

�خلطاب �ل�سائد وحتويل �أوروبا نف�سها �إىل منطقة من �ملناطق 

مما ي�سمح مبعاجلة �لبحر �ملتو�سط ب�سفة مركزية يف كافة 

�أوروبا  عن  �ملفاهيم  بناء  �إعادة  وبالتايل  �الأكادميية  �الأبحاث 

و�ملناطق �الأخري و�لتحدي �حلقيقي هو �أن يتم ذلك دون �لعودة 

�إىل �لو�سف �ال�ست�رش�قي �لتقليدي �لذي يوجه �الهتمام �إىل 

�حلنني �لرومان�سي دون �سند و�لذي ال يرى �سوى فروع �لزيتون 

�لتي  �خلالبة  و�ل�سو�طئ  �ل�سم�س  وغروب  �لليمون  و�أ�سجار 

بع�رصات جثث  تكتظ  و�شواطئه  فالبحر  الأحباء.  فيها  يتنزه 

ب�سور  ��ستبد�لها  وينبغي  �لكادحني  و�ل�سيادين  �ملهاجرين 

تتيح ل�سكان �ل�سو�طئ �جلنوبية و�ل�رشقية �لفر�سة ليمثلو� 

يف  ن�سطاء  فاعلىن  بذلك  وي�سبحون  باأنف�سهم  �أنف�سهم 

عملية �لتغيري �القت�سادي و�لتاريخي و�ل�سيا�سي و�الجتماعي. 

�لجو�ر  لوحدة  �أكاديمي  ومدير  باحثة  فيريال   - لبيدوت  �آنات 

�لمتو�سطي بمعهد فان لير بالقد�س.

بهدف تعزيز �ل�سد�قة و�لتفاهم، تتكون �أورك�سرت� �ل�سباب �لعربي �ليهودي من حو�يل 24 مو�سيقيا ترت�أوح �أعمارهم بني 15 

من خمتلف مناطق �إ�رش�ئيل. ويدير �الأورك�سرت� �إليا�س تي�سري ، �ملعروف يف �إ�رش�ئيل وغريها  12 عربي و12 يهودي –  و28 عاما – 

�ملتبادل بني  �لرتويج للتفاهم  �إىل  �ملبادرة  �لعربية؛ وتهدف هذه  باملو�سيقى  �لبلد�ن مبهار�ته �ملو�سيقية ومعرفته �ملعمقة  من 

جماهري �مل�ستمعني عرب �ملنطقة. وقد مت تنظيم �حلفالت يف �أماكن يهودية وعربية و�أخرى �أوروبية، و�عترب �مل�رشوع ناجحاً من حيث 

�لتنمية �ملو�سيقية و�الأثر �الجتماعي. ويتمثل �أحد �الجناز�ت �لفنية للم�رشوع يف �إطالق �سوت جديد وتاأليف �أعمال مو�سيقية 

�أ�سيلة باالإ�سافة �إىل �الأعمال �لتي تنتمي للتقاليد �لعربية �ل�رشقية �أو �ليهودية، و�ملزج بني �ل�رشق و�لغرب، و�لذي ينعك�س يف 

�الآالت �مل�ستعملة كالعود و�لقانون و�لت�سيلو و�لكمان. وعندما يعزف �ملو�سيقيون معا على �مل�رشح يعد ذلك ت�سخي�سا لو�قع 

�الن�سجام و�لتعاي�س و�إمكانية �تاحته للجميع.

اإ�رسائيل – اأورك�سرتا ال�سباب العربي اليهودي

�أين  �أعلم من  –�أن  �أن يكون لدي �سعور باالنتماء  �أريد   ، نعم 

�سياق  لدي  يكون  و�أن  ما  مكان  من  جزء  باأين  و�أ�سعر  �آتيت 

و�أ�سعر  ذ�تي  �أرى   كيف   - �لذ�تية  �سورتي  يدعم  �جتماعي 

بها. ولكن نعم، �أريد �أي�ًسا �أن �أ�سعر باأين خمتلفة عن �الأماكن 

عن  و�أبحث  �أحلم  �إنني  حويل،  يعي�سون  �لذين  و�الأ�سخا�س 

�خلا�سيتني  هاتني  �إىل  �لب�رش  يحتاج  للو�قع.  خمتلف  معنى 

�الأدو�ر �لثابتة على �مل�ستوى �الجتماعي  من مفهوم �لذ�ت – 

و�ملكاين لالنتماء �لتي تقدم �الأ�سا�س و�لثقة بالذ�ت لل�سعي 

�إىل �أماكن و�أن�سطة جديدة تاأخذنا �إىل �مل�ستقبل. تلعب مهمة 

و  �لقدمي  �ملفهوم  حتديد  يف  رئي�سيًا  دورً�  �لهوية  عن  �لبحث 

بناء مفهوم  �مل�سرتكة ويف  �ملتو�سط  �لبحر  �ل�ساري ملنطقة 

بال�سعوب و�الأمم و�الأفر�د و�جلماعات  جديد، ويتعلق هذ� �الأمر 

�الجتماعية و�مل�رشق و�ملغرب و�أوروبا �لقدمية و�لدول �الأع�ساء 

�جلدد. فعند �لبحث عن مفهوم �لهوية �ل�سيا�سية و�لثقافية 

�مل�سرتكة، جند �أنه من �ملف�سل �أن تبد�أ �ليوتوبيا �ملتو�سطية 

مبفهوم تعددي للهوية.  وح�سب مفهوم �لوحدة يف �لتنوع، 

ف�سيف�ساء  وكاأنها  تبدو  حتى  متد�خلة،  �لهويات  ت�سبح 

تز�ل متغايرة وملو�قف �سيا�سية خالفية  لتو�ريخ م�سرتكة ال 

تتبلور  ودينية  ثقافية  وجلذور  اجتماعية  تن�شئة  ولأمناط 

�ساطئي  بني  بحثها عن هوية م�سرتكة  �لعملية. ويف  خالل 

�لتماثل  �إىل  �لتوق  هما  �لرغبات  من  نوعان  يظهر  �ملتو�سط، 

و�ال�ستمر�رية من ناحية و�حلنني �إىل �لهوية �ملحلية من ناحية 

�أخرى. �لوطن و�النتماء

�الأمكنة  �سور  لنا  تبدو  ال  بحث،  نحن كفريق  لنا  وبالن�سبة 

عدة  يف  �لتقاطها  ميكن  كان  �إذ  �لروعة،  بهذه  �ملتو�سطية 

فيها  يكت�سفو�  �أن  �آخرون  �رشكاء  ويحاأول  �لعامل.  من  بلد�ن 

�أن �ملكان  طر�زً� معماريا بعينه كما يرغبون يف �لتحقق من 

يقدم  �لذي  للمقيم  بالن�سبة  حمدد.  وطن  �ر�س  من  جزء 

ميثل  حمددً�  �سيئا  �ملنزل  هذ�  يعترب  �لفوتوغر�فية،  �ل�سورة  

زوجتي  تعي�س  وهنا  �جلميل  بيتي  هو  “هذ�  بب�ساطة:  بيته 

�حلبيبة”، هذه هي �لطريقة �لتي يقدم بها �أحد �لذين �أجريت 

فبالن�سبة  به.  �ملوجود  و�لفناء  منزله  �سورة  مقابلة  معهم 

له، يعترب �ملنزل مزيًجا من �لعنا�رش �ملادية و�الجتماعية، مكان 

�آمن ي�سكنه �أ�سخا�س ماألوفون لكنهم فريدون. بيتنا – �ملكان 

هذه  كل   – و�جلري�ن  �الأ�رشة  و�أفر�د  و�ل�سارع  �ملنزل   – و�لنا�س 

جمالت النتماء والت�سارك العاطفي 

هايدي دمريت�رش ويتينا كولب

�لعنا�رش مًعا تكون �أ�سا�ًسا للو�سع �الجتماعي و�لثقايف �ملعني 

حيث تنمو �لهوية. ويعترب �جلمع بني �لهوية �لفردية و�جلماعية 

�أ�سا�سا للتقاليد �لثقافية و�الأن�سطة �الجتماعية مع  مبثابة 

�ملنزل،  مع  بد�ية  و�ملجتمعية.  �ل�سخ�سية  �لعنا�رش  بع�س 

�حليز �ملكاين �لذي ي�سم �لفرد مع �أقرب �أفر�د عائلته/عائلتها 

دو�ئر  هيئة  على  �لهوية  حيز  ينمو  و�أ�سدقائه/�أ�سدقائها، 

و�الجتماعي  �ملكاين  �اللتقاء   جماالت  يف  �ملركز،  متحدة 

هذه  بع�س  ترتبط  وقد  و2008(.    2006 وكولب  )دمريت�رش 

�ملجاالت بفكرة �ال�ستئنا�س وت�ساهم يف �لتن�سئة �الجتماعية 

لبناء �لهوية.  فهي عبارة عن جمموعة من �لعنا�رش �ملكانية 

و�النت�ساب  باالنتماء  �الإح�سا�س  تن�سئ  �لتي  و�الجتماعية 

�الجتماعي: فاالأ�رشة ت�سنع من �مل�سكن بيتًا، و�سكان �ل�سارع 

و�حلي يحولون مكانا مفتوحا وجمهول �ال�سم �إىل حي ماألوف 

�أنتمي �إليه. 

على  �لقائمة  �لهويات  من  جمموعة  �حلقول  هذه  وتقدم 

�لتعاطف، �ملجال �ملكاين و�الجتماعي �لذي يجد �الإن�سان فيه 

مكانًا للتعبري عن �حلميمية و�لرو�بط �لعاطفية. وعلى �أطر�ف 

�لقرية �أو �حلي ، تخلق عملية بناء �لهوية و�لغريية �ملزيد و�ملزيد 

من �لتاأثري. وتبد�أ عملية بناء �لهوية �مل�سرتكة : حيث ت�سبح 

و/ “مدينتي  �ملدينة  وت�سبح  قريتنا”  و/�أو  “قريتي  �لقرية 

�ملجاأورتني.  �ملدينة  �أو  �لقرية  تختلفان عن  وهما  �أو مدينتنا«، 

ب�سكل  �لثقافية  و�ل�سلع  �ال�سطناعية  �الأ�سياء  فتختلف 

طفيف د�خل وخارج هذه �ملجاالت �ملكانية، فتجمع �الأ�سكال 

�ملنزلية بني خ�سائ�س حملية وعنا�رش جوهرية للمنطقة ويجد 

)�لفولكلور( �مل�سرتك تعبريه �خلا�س. فحتى �للغة حتمل �أ�سكاالً 

خا�سة �سو�ء على م�ستوى �للهجة �أو �لكلمات �مل�ستخدمة. 

لين�ساأ  �ل�سيا�سية  �جلغر�فية  �حلدود  ت�سع  �لقومية  فالدولة 

ما ن�سميه �سعبنا. ويعطي �لعامل �الإطار �ملكاين �الأكرب لذلك 

تخلق  حيث  �لطبيعة-  حدود  د�خل  �لب�رشي  �ملكاين   -�حليز 

�لثقافات و�الأديان بتنوعها هوية ب�رشية متعددة �الأوجه. وخلف 

وهما  و�لروحانية،  �لفل�سفة  عامل  يبد�أ  �ملكاين  �ملجال  هذ� 

�أفكار جتد عاملها �مل�ستقل بعيًد� عن �حليز �ملكاين.  عبارة عن 

خلق  يف  و�الجتماعية  �ملكانية  �ملجاالت  هذه  كل  وت�ساهم 

ومن  �لب�رشي.  �لكائن  ت�سكل  �لتي  �الأوجه  متعددة  �لهويات 

خالل �لعمل �الجتماعي، يبني �لفرد عالقة مع جمال مكاين 

ال يز�ل �لبحث عن �لهوية �ل�ساغل �لرئي�سي لالأ�سخا�س و�جلماعات يف منطقة �الأورومتو�سطي، 

ويلعب دور�ً رئي�سياً يف بناء منطقة م�سرتكة. وت�سري �لباحثتان هايدي دمر�يخر وبتينا كولب 

�لهوية من  �لذي تتطور  �لثقايف  �ل�سياق �الجتماعي  �لبعد �ملحلي يف ت�سكيل  �أهمية  �إىل 

�إمكانية  �لباحثتان  �إىل �جلري�ن. ومن هنا ترى  �أفر�د �الأ�رشة  �إىل �ل�سارع، ومن  �لد�ر  خالله. من 

تطوير �مللكية �لعاطفية �مل�سرتكة لتكون �أ�سا�ساً مل�ستقبل م�سرتك يف �ملنطقة.

روؤى من �أجل �ملتو�سط
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قامت مبادرة مد �ليد �إىل ما يقرب من 500 �سخ�س يف مدينة زغرب ، على �سل�سلة من �ملحا�رش�ت و�لعرو�س وحلقات �لنقا�س 

وور�س �لعمل حتت �سعار �لتعددية �لثقافية . ونظمتها منظمة Veselkoleutar ود�ر فيها �لنقا�س حول �ل�سيا�سات و�ملمار�سات 

يف قلب �جلدل �لعام ، مع  �ملتبعة يف خمتلف �أنحاء �لعامل . كان �لهدف من �لربنامج هو و�سع ق�سية “�الختالفات �لثقافية” 

�الأخذ يف �العتبار �أن مدينة زغرب لي�س لها �أي �سيا�سة ر�سمية فيما يخ�س �لهجرة و�لتمييز �لعن�رشي و�لتنوع �لثقايف. كما 

متت مناق�سة نظرة �سكان �ملدينة وطريقة تعاملهم مع “�الآخر”، من منظور و�قع �لتعددية �لثقافية لكرو�تيا ومدينة زغرب، 

و��ستك�ساف و�سائل تطبيق �أفكار وممار�سات �لتعددية �لثقافية د�خل حدود �لبلد. ونتيجة لذلك مت و�سع �سيا�سات �لتفاعل 

وترويجه. �لثقايف لال�سرت�ك مع �ملنظمات غري �حلكومية يف �رشق �سلوفينيا ، و�أدت �ملبادرة �إىل تنظيم “�ليوم �لدويل للت�سامح” 

كرواتيا – نقا�سات حول التعددية الثقافية

يف مد�ر�س 20 مدينة بولندية، بهدف ا�شتخدام التعلىم كمنهج لتغيري الأمناط ال�شائدة  مت �إطالق م�رشوع “يف عامل �الإ�سالم” 

تنظيمها  �لتي مت  �حلو�رية  �لور�س  و�الإ�سالمية. ومن خالل عدد من  �لعربية  باجلماعات  �ملرتبطة  و�لدينية  �لثقافية   ، �ل�سلبية 

خالل ثالث �سنو�ت، من 2005 �إىل 2008، ��سرتك �أكرث من ت�سعمائة تلميذ  م�ساركة فعالة يف ح�س�س تناأولت �الأبعاد �لنظرية 

و�ملعلومات �الأ�سا�سية عن �لدول �لعربية و�الإ�سالمية، و�ملنقا�سات، و�لبعد �لعملي كتعلم كتابة �لر�سائل باللغة �لعربية. وطبقاً 

لتقييم �مل�ساركني فقد كان للمبادرة  �أثر ملمو�س لي�س فقط على معرفة �لتالميذ وموقفهم جتاه �لعرب و�مل�سلمني، ولكن 

و�لتي تغريت بطريقة �إيجابية. وتال �مل�رشوع تنظيم ور�سة  مثل ثقافة �لغجر و�لهندو�س –  �أي�سا على نظرتهم لثقافات �أخرى – 

عمل يف 2009 با�سرت�ك معلمني وتربويني من بلد�ن بحر �لبلطيق، و�أوكر�نيا، وبيالرو�سيا، ومت ترويج �ملو�د �لتعلىمية من خالل 

�سل�سلة من �ملطبوعات وزعت �ملد�ر�س.

بولندا – ور�سة عمل تعلىمية حول الإ�سالم

�الجتماعية  �لدر��سات  من   �لعديد  يف  وجدنا  ولقد  معني. 

و�ملكانية �لتجريبية، دليالً على �أنه حتى �الأن�سطة �لتي يقوم 

بها �ملقيمون، و�لتي تبدو غري ذ�ت قيمة يف حد ذ�تها ت�ساهم 

وهو  �ملعنى”؛  �ال�ستخد�م  “يخلق  حيث  �لتملك  علمية  يف 

�لعديد من  ومن  معنى م�سطنعا.   بل  لي�س معنى جمرد� 

�الأقاأويل �ملت�سابهة ل�سكان �لقرى �أو �ملدن �لتي مت �لبدء بها، 

�أ�سبح من �لو��سح �أنه  “فقط يف حالة ��ستخد�م �ل�سكان 

�ألفة  ذلك  )مبا يف  تقدمه  �أن  ميكنها  وما  �ملدينة  الإمكانيات 

املجال العام(، �شوف يكونون قادرين على الرتباط التام باملكان 

 .).)246  :2003 كولب  )دمريت�رش،  �لتجريد”  من  حتريره  وعلى 

وقد �ساهم هذ� يف تاأ�سي�س �أطروحتنا عن �مللكية �لعاطفية 

�أوالً يف مو�قف حملية خمتلفة  �كت�سفناها  �لتي  �مل�سرتكة 

يف جتمعات ب�رشية، �إال �أنها �أي�ًسا ميكن �أن تنطبق على جمال 

�لبحر �ملتو�سط يف حالتنا هنا و�لتي  وهي منطقة   – �أو�سع 

هي و�قع بقدر ما هي روؤية ب�رشية و�سيا�سية. ت�سف �مللكية 

�لعاطفية �مل�سرتكة �رتباًطا قويًا باملكان ومبعناه �الجتماعي، 

يف  حتدث  �لتي  و�لثقافية  �الجتماعية  و�الأن�سطة  وبالعمارة 

هذه �لبيئة �حل�رشية. ويف حالة �مللكية �لعاطفية �مل�سرتكة، 

�ملكان  خ�سائ�س  تقدير  على  �ملو�طنني  �الهتمام  هذ�  يحث 

هذه  وتخلق  وم�ستقبله.  حا�رشه  نحو  بامل�سئولية  و�ل�سعور 

�مل�ساركة فر�ًسا ممكنة وجماالت عمل  للمو�طن �ملمكن �لذي 

ي�سارك يف عمليات �سنع �لقر�ر يف منطقته �ملحلية. وحتتاج 

�أنا   – �لفردية  �لهوية  �إىل مزيج  من  �ملكانية  �ملجاالت  كافة 

ويظهر  �لفردية.  ولقدر�تهم  لالأ�سخا�س  نحن،   – و�جلماعة   –
�لبحر  �الإ�سالمية يف منطقة  �ملدن  �أجريناه يف  �لذي  �لبحث 

�لنمط  مييز  �لذي  �ل�سيق  �ملمر  وهي   – �حلارة  �أن  �ملتو�سط 

تعمل كمجال جماعي  �حل�رشي للمدينة على �أ�سغر نطاق – 

�أويل خللق �مللكية �لعاطفية �مل�سرتكة. فمكان ميالد �أجد�دي 

ب.   �ليوم  فيه  �أعي�س  �لذي  �ملكان  من  بكثري  �أهم  حارتي  يف 

“لقد ع�سنا هنا يف �حلارة، .... حيث تربينا �أنا و�أخي وقد بلغنا 
�الآن �سن �لزو�ج”. فاأ�سل وم�ستقبل �ل�سخ�س وعائلته ر��سخ 

�لعنا�رش  �حلارة حُتددها  �أن جودة  بالذكر  يف هذه �حلارة. وجدير 

�ملكانية و�الجتماعية و�لتي ت�سكل مًعا خلفية �حلياة يف �حلى. 

�الإ�سالمية  �لثقافية  �لتقاليد  حتيا   .)2010 وكولب  )دمريت�رش 

ومدر�سة  �لبدنية  �الحتياجات  ي�سد  �لذي  �لعام  �ملخبز  عرب 

التعلىمية،  باملتطلبات  تفي  التي  واملكتبة  القراآن  حتفيظ 

ف�سالً عن م�سجد �جلمعة �لذي يتم فيه �أد�ء �ل�سعائر �لدينية 

�الأ�سبوعية و�ل�سنوية، و�حلمام �لذي يجد فيه �ل�سخ�س مكانًا 

�أجرينا معهم  يتحدث من  و�لبهجة. فعندما  و�ملتعة  للرتفه 

جتربة  �إىل  ي�سريون  فاإنهم   ، رقة  بكل  حارتهم  عن  �ملقابالت 

�ملحلي  �ل�سياق  يف  وجودهم  تر�سخ  �لتي  �ليومية  حياتهم 

و�الجتماعي يف وجود مفهوم  �لثقايف  �لر�بط  وي�ساهم هذ� 

�النتماء و�لهوية، نتيجة لعملية �لتن�سئة �الجتماعية �ملحلية 

ت�سكل  بها،  �خلا�سة  و�الختالف  �لت�سابه  �أوجه  ومع  هذه. 

واأمناطها  احلارة مبمار�شاتها الجتماعية  املوجودة يف  العنا�رص 

�لثقافية ذ�كرة جماعية عامة، حيث ي�سبح هذ� �ملمر �ل�سيق 

�الإ�سالمية.  للمدينة  و�ل�سيا�سي  �لتاريخي  �الإطار  من  جزًء� 

مبكان  �لقوية  �لعالقة  هذه  مثل  لهم  الأ�سخا�س  فكيف 

مل�ستقبل  مفهوًما  ي�سعو�  �أن  �الأويل  �الجتماعية  �لتن�سئة 

م�سرتك ملنطقة �لبحر �ملتو�سط؟ وهل فكرة �لهويات �ملتعددة 

و�ملتعددة �الأ�سكال فردية ت�ساعد على فهم �لبناء �لطوباأوي 

�حلارة  ترمز  و�جلنوب؟  �ل�سمال  �ساطئ  بني  م�سرتك  ملجال 

�الأ�سل،  �إىل  �الجتماعية  للتن�سئة  �أ�سا�سية  جتربة  بو�سفها 

بينما يرمز �ساطئ �جلانب �الآخر من �ملتو�سط �إىل  و�الأ�سا�س– 

�الآخر و�لف�سول و�الختالف. يتيح �ملفهوم �لتعددي للوحدة يف 

�لتنوع م�ساحات لوجود �أكرث من هوية. وتعترب �حلارة هي نقطة 

�لبد�ية للثقافة �مل�سرتكة، لكن تو�سيعها يتم مبفهوم �أو�سع 

لهوية �ملكان. يرمز �ملجال �لثقايف �خلا�س بالبحر �ملتو�سط �إىل 

مبد�أ �لغريية، رغم تاريخ طويل يف �الت�سال و�لعالقات، وتبادل 

�ملنتجات �لثقافية و�لق�س�س و�لتقاليد، - ويف نف�س �لوقت 

�ملو�جهات �لتي حتدث على مر �لتاريخ ويف �لوقت �حلا�رش. 

املتو�سطي كمجال م�سرتك

حقل  �أنه  على  �مل�سرتك  �ملت�سوطى  �ملجال  �إىل  �لنظر  وميكن 

مكاين حمدد - �أي منطقة تتكون من قرى ومدن و�آثار ومناظر 

�قت�سادية  باأو�ساع  تت�سم  منطقة  فهي  �أمم:  ومن  طبيعية 

ورغم  خمتلفة.  تاريخية  حتديات  ملو�جهة  متنوعة  وثقافية 

�الجتماعي  باملجال  يتعلق  فيما  علىه  جممع  ت�سور  وجود 

�آخر  تظهر  �ملتو�سط،  �لبحر  منطقة  ي�سكل  �لذي  و�ملكاين 

للعنا�رش  م�سرتًكا  فهًما  �أي�ًسا  هناك  �أن  �لكمية  �ملقاربات 

�الأ�سا�سية لثقافة �لبحر �ملتو�سط. �أن يكون �التفاق “ب�سدة” 

بني �مل�ساركني فى �الإ�ستطالع، فاإن �لعنا�رش  �أو “�إىل حد ما” 

�الأ�سا�سية لهذ� �ملجال �مل�سرتك �لتى تتفق علىها �الأغلبية 

 ،)%81( �ل�سيافة  وح�سن   ،%84 والأكل  احلياة  منط  هي: 

و�لرت�ث �لثقايف و�لتاريخي �مل�سرتك )81%(.  )جدول 8 -1( �إن 

�لتقارب  �إىل كل من  �لهوية حتتاج  �أن  تفرت�س  �لتى  مقاربتنا 

�لتي تتجاأوز  �الأخرى  �مل�سائل  و�لتمايز، تدعمها جمموعة من 

�العرت�ف بفهم م�سرتك “مل�رشوع �ملتو�سطي”. وتظهر �لنتائج 

�لكمية وجود طلب على �حرت�م �لتنوع �لثقايف: فهناك %46 

�ملزيد من  يكت�سب  �أن  �خلا�س ميكن  �أن جمتمعهم  يعتقدون 

�الحرت�م بف�سل �لتنوع �لثقايف ومن خالل تبادالت �سيا�سية 

وفى  �ملتو�سط.  �لبحر  بلد�ن  بني  �أوثق  وثقافية  و�قت�سادية 

بعني  ياأخذ  �أن  ينبغي  �ملتعددة  �لهويات  مفهوم  فاإن  �خلتام 

�لعاطفية  �مللكية  على  يقوم  �لثقايف  �لتنوع  �أن  �العتبار 

�مل�سرتكة �لتي يتم �لتعبري عنها على �مل�ستوى �ملحلي، وعلى 

�مل�ساركة �لفعالة د�خل �ملجتمع �ملحلي، مبا يف ذلك مفهوم 

�أو�سع للمكان و�لزمان: فامل�ستقبل يذهب �إىل ما هو �أبعد من 

�لهويات �ملكانية و�لثقافية، وي�ساهم هكذ� فى ظهور هوية 

مو�طنة حملية ثم عاملية.  

هايدي دمريت�سر: مديرة وموؤ�س�سة �أويكودروم

بقوة   نوعا ما  

خ�سائ�ض املتو�سط

 �سوؤال ال�ستطالع:يحمل خمتلف �لنا�س �أفكار خمتلفة حول ما متثله منطقة �ملتو�سط و�لروؤية �مل�ستقبلية. �ساأتلو جمموعة من �الأفكار /�ل�سور �لتي ميكن �أن تتبادر �إىل �أذهان �أنا�س

 خمتلفني، برجاء �إخباري عن ر�أيك �إن كانت �أي من �لتايل ذكره ت�سف خ�سائ�س منطقة �ملتو�سط: بقوة - نوعاً ما - ال على �الإطالق؟ الأ�سا�ض: جميع من مت �إجر�ء مقابلة معهم، % »بقوة

ونوعاً ما« ح�سب �لدولة

موؤ�س�سة �آنا ليند / ��ستفتاء جالوب للر�أي �لعام 2010 ©
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بناء على ما جاء يف منتدى 2002 حول تعاأون »بلد�ن �لبلطيق و�ملتو�سط« نظم معهد تابري TAPRI باال�سرت�ك مع معهد 

�لبلطيق يف فنلند� وجامعة  Tamk ندوة عام 2008 يف �سياق خلق �أطر جديدة للتعاأون �الإقليمي ، و�إ�سرت�تيجية �الحتاد �الأوروبي 

حول بحر �لبلطيق و�الحتاد من �أجل �ملتو�سط.  وكان هدف �لندوة �لرئي�سي هو زيادة �لتفاهم �ملتبادل و�العرت�ف مبحور بحر �لبلطيق 

و�لبحر �ملتو�سط ود�ر �لنقا�س حول �لتعاأون �لعلمي و�ملدر�سي و�الجتماعي و�ل�سيا�سي و�لثقايف و�القت�سادي على �ل�سعيدين 

�لكلي و�جلزئي. وجمعت �لندوة بني حو�يل 70 �سخ�سية من �خلرب�ء ون�سطاء �ملجتمع �ملدين من 20 بلد�ً خمتلفاً من �سو�طئ 

بحري �لبلطيق و�ملتو�سط. وقد كان من �أهم نتائج �لندوة، هو �لت�سديد على �رشورة زيادة �لرت�بط و�لتن�سيق �ملتبادل بني �ل�سبكات 

و�ل�رش�كات و�لرب�مج يف �سبيل دعم �لتعاأون �ل�سامل ومبادر�ت �حلو�ر بني �لبلطيق و�ملتو�سط.

فنلندا – ندوة بحر البلطيق والبحر املتو�سط

�لعالقات  مناق�سة  �إىل  �ملقال  هذ�   يف  ميال�سو  ت.  يرمي 

�لبلد�ن   متتلكها   �لتي  و�ملفاهيم  �ل�سور  وكذلك  و�ملقاربات 

و�ملجتمعات �الأوروبية غري �ل�ساحلية �إز�ء عامل �لبحر �ملتو�سط 

�أو تربطها به. وهو يركز يف هذ� �ل�سدد على بلد�ن �ل�سمال 

عرب  و�لفكري  �لب�رشي  �لتبادل  الأوجه  �لرثي  و�لتدفق  �الأوروبي 

�لتاريخ ويف �لع�سور �حلديثة. يعد عامل �لبحر �ملتو�سط نوًعا 

من �ملهد �لثقايف �لذي يتعذر ر�سم حدوده . ينطلق  فاإ�سعاعه 

�أي�ًسا  و�لثقايف  بل  �ل�سيا�سي  �متد�ده   �أن  كما   ، حدود  بال 

�لب�رشية.  �لقار�ت. وبهذ� �ملعنى �سار ملًكا لكل  يهم جميع 

ويتكون �ل�سمال �الأوروبي، �ي �لبلد�ن �ال�سكندنافية وفنلند� 

ودول بحر �لبلطيق وغريها من �لبلد�ن �ملحيطة بهذ� �لبحر، 

د�ئًما ما كان  . ولهذ� �ل�سبب،  �إىل حد كبري  �أمم  بحرية  من  

لهذه �لبلد�ن قدر كبري من عمليات �لتبادل �لثقايف و�لتجاري 

مع مناطق بعيدة، وكذلك مع عامل �لبحر �ملتو�سط، و�لذي 

�ألفي عام، �مل�سدر  يزيد على  ملا  �لقرون، وحتى  كان على مر 

�لرئي�سي لالإلهام بالن�سبة لبلد�ن �سمال �أوروبا. وقد كانت هذه 

كانت  كما  �الأ�سكال،  متعددة  �لطويلة  �لتاريخية  �لعالقات 

�لكيفية،  �لناحية  من  �ل�سديد  و�لتما�سك  باالأهمية  تت�سم 

�لنطاق.  و�سيقة  �سعيفة  كانت  ذ�ته  �لوقت  يف  �أنها  �إال 

لقد �رتكز جزء هام من �حلياة �الجتماعية و�لثقافية لبلد�ن 

�ل�سمال �الأوروبي على �أ�سياء خا�سة ببلد�ن �لبحر �ملتو�سط، 

مثل �حلروف �لالتينية و�الأرقام �لعربية وديانات �ل�رشق �الأو�سط.

التبادلت عرب التاريخ

ولقد كان �أول �ت�سال يُعرف هو �حلملة �لتي قام بها بيثيا�س 

وبعد  �مليالد.  �لر�بع قبل  �لقرن  �ل�سمال يف  �إىل  من مر�سيليا 

يف  �ملتو�سط  �لبحر  �إىل  �لفيكينج  �أبحر  عام  �ألف  من  �أكرث 

�الأنهار  يف  كذلك  بالعرب  و�لتقو�  �مليالدي،  �لتا�سع  �لقرن 

�لرو�سية كما يخربنا �بن ف�سالن يف رحلته �لتي قام بها بعد 

ذلك بقرن. ولقد قدم �الإدري�سي، عامل �جلغر�فيا �ملغربي، و�سًفا 

ع�رش  �لثاين  �لقرن  يف  �جلغر�فيا  كتاب  يف  �ل�سمالية  الأوروبا 

�مليالدي،  كما فعل  �بن خلدون، �ملوؤرخ �ملغاربي وموؤ�س�س علم 

�الجتماع يف �لكتاب �لذي �لفه يف �لقرن �لر�بع ع�رش �مليالدي.

�ل�سمال  بلد�ن  من   حجاج   قام  �لو�سطى،  �لع�سور  وخالل 

�الأوروبي بزيارة  �سنتياغو دي كومبو�ستيال و �الأر�س �ملقد�سة. 

منظور م�سرتك من بلدان ال�سمال

توومو ميال�سو

كذلك، رحل �لعديد من �الأ�رش �مللكية من بلد�ن �ل�سمال �إىل 

بع�س  يق�سو�  لكي  �الأو�سط  و�ل�رشق  �ملتو�سط  �لبحر  بلد�ن 

�أخرى، متكن  كل من  ناحية  �لبيئة �جلنوبية. ومن  �لوقت يف 

�ال�ستقر�ر يف جزر  بحر  وفر�سان مالطة من   �ملعبد  فر�سان 

بها  قام  �لتي  �لرحالت  كانت  عام،  بوجه  ولكن  �لبلطيق. 

�سكان بلد�ن �ل�سمال �الأوروبي �إىل �جلنوب �أكرث بكثري من تلك 

�لتي قام بها �سكان �لبحر �ملتو�سط �إىل �ل�سمال. كما كانت 

هناك �أي�ًسا �أ�ساطري تزعم �أن �ل�سويد يف �لقرن �ل�سابع ع�رش 

�أ�سول  و�أن  �ملفقودة  �أطالنط�س  جلزيرة  جديد�  جت�سيد�ً  كانت 

�لفنلنديني كانت يف جزر �لبحر �ملتو�سط. 

يف �لقرن �ل�سابع ع�رش كانت �للغة �لعربية تُدر�س وتعلم فيما 

ال يقل عن ثالث جامعات ��سكندنافية، ويف �لقرن �لتايل �أر�سل 

ملك الدمنارك بعثة علمية با�شم »العربية ال�شعيدة« اإىل �شبه 

�جلزيرة �لعربية و�إىل �ليمن. ومنذ ذلك �حلني، �ت�سمت �الأن�سطة 

�لبحر  بعامل  يتعلق  فيما  �الأوروبي  �ل�سمال  لبلد�ن  �لعلمية 

�ملتو�سط وكذلك عامل �ل�رشق �الأو�سط باال�ستقر�ر، وكان لها 

�ملثال،  �سبيل  فعلى  �ل�سمال.  يف  �لعلوم  نه�سة  على  تاأثري 

�ملغرب  �لفنلندي يف  �الجتماع  علم  ن�ساأ    ، عام  مائة  وقبل 

بف�سل �أعمال �إدو�رد و�سرتمارك ، كما �أن بع�س �أ�سهر �لكتاب 

�ال�سكند�فيني على م�ستوى �لعامل، �أمثال �أك�سيل مونثي �أو 

تتعلق  �لتي  �أعمالهم  بتاأليف  معظم  قامو�  و�لتاري،  ميكا 

�أ�سا�سا بعامل �لبحر �ملتو�سط. ومن ثم ينبغي �أن يرتكز �لفهم 

�حلايل للعالقات �لتي تربط بني بلد�ن �ل�سمال �الأوروبي وعامل 

�لبحر �ملتو�سط على هذ� �لرت�ث �لو��سع، ولي�س على �ملالب�سات 

�ل�سيا�سية �أو �لتجارية ق�سرية �الأمد. 

الأبعاد ال�سيا�سية والقت�سادية

�إن فهم بلد�ن �ل�سمال �الأوروبي لالحتاد �الأوروبي ولدوره هو �لذي 

يحدد ب�سكل عام مقاربة بلد�ن �ل�سمال �الأوروبي  لل�رش�كة 

�الأوروبية �ملتو�سطية باأ�سكالها �ملختلفة ففي بع�س �الأحيان، 

يوؤكد �سكان بلد�ن �ل�سمال �الأوروبي يف عالقاتهم مع عامل 

��ستعماري  ما�س  �أي  لديهم  لي�س  �أن  على  �ملتو�سط  �لبحر 

مثل �لعديد من �الأمم �الأوروبية �الأخرى. فاإنهم يُذكرون كذلك 

�ل�ساطئ  مع  تربطهم  كانت  دبلوما�سية  عالقات  بوجود 

�جلنوبي للبحر �ملتو�سط  قبل �ال�ستعمار، وباأنهم كانو� �سد 

عملية  يف  بفعالية  �ساهمو�  و�نهم  �ال�ستعمارية،  �ملغامرة 

وهذ�  �ملتحدة.  �الأمم  ويف  مبا�رش  ب�سكل  �ال�ستعمار  �إنهاء 

�ساركو�  �الأوروبي  �ل�سمال  �سكان  الأن  جزئي  ب�سكل  �سحيح 

ب�سكل فعال يف �الأد�ء �القت�سادي للنظام �ال�ستعماري. وعلى 

ت�سكل  �الأوروبي  �ل�سمال  بلد�ن  �أن  �إدر�ك  يحدث  �أي حال، مل 

مع بلد�ن جنوب �لبحر �ملتو�سط نوًعا من �الأطر�ف �ملحيطة 

باملركز �الأوروبي، �أي �الأع�ساء �ملوؤ�س�سني لالحتاد �الأوروبي، حتى 

و�إن كانت هناك بع�س �ملحاأوالت منذ ما قبل �حلرب �لعاملية 

�الأوىل لتزكية هذه �لفكرة. ويف �لثمانينات و�أو�ئل �لت�سعينات 

 ، �لعلمية  �ملوؤمتر�ت  �لعديد من  �لع�رشين، مت عقد  �لقرن  من 

وموؤمتر  �لدويل،  �مل�ستوى  على  �الأوروبية  و�ل�سمالية  �ملغاربية 

�الأطر�ف،  كافة  جمع  مت  حيث  مدريد  يف  �الأقل  على  و�حد 

�لثانية،  �لعاملية  �حلرب  وبعد   . و�ل�سمالية  و�ملغاربية  �الأيبريية 

نحو  ببطء  �أنظارها  �الأوروبية  �ل�سمالية  �ملجتمعات  حولت 

�ملحيط �الأطل�سي، وفقد هذ� �لنوع من �الإح�سا�س جتاه بلد�ن 

�لبحر �ملتو�سط تبًعا لذلك، �سيئاً من تاألقه.

�الحتاد  �إىل  �الن�سمام  �أفاق  غريت   ، �لت�سعينيات  �أو�ئل  ويف 

يف  هاماً  تغيري�ً  و�ل�سويد،  فنلند�  مثل  بلد�ن  يف  �الأوروبي، 

�لبلد�ن  هذ�ن  �أ�سبح  �أن  فبمجرد  للمتو�سط.  مقاربتها 

تاأكيد  ع�سوين يف �الحتاد �الأوروبي، كانت لديهما �لرغبة يف 

يف  �مل�ساركة  خالل  من  كامل،  ب�سكل  �جلديدة  ع�سويتهما 

�أ�سا�سية  �عتربتاها  �لتي  و�مل�سائل  و�لق�سايا  �ملجاالت  كافة 

�أدرك  ذلك،  على  وعالأوة  ومل�ستقبله.  �الأوروبي  �الحتاد  الأد�ء 

�لو�سطى و�جلنوبية  �أوروبا  �رد� دعم دول  �إذ� ما  �أنهما  �لبلد�ن 

�ل�سمال،  يف  �خلا�سة  وطموحاتهما  الأهد�فهما  �الع�ساء 

وخ�سو�ًسا »�لبعد �الأوروبي �ل�سمايل« و�أخري�ً ��سرت�تيجية دول 

�إظهار  �إىل  ، فاإنهما بحاجة  �الإحتاد �الأوروبي يف بحر �لبلطيق 

�لبحر  �هتمامهما وم�ساركتهما وم�سئوليتهما نحو ق�سايا 

�أن  �ل�سمال  بلد�ن  ترى  ثانيًا،  �لبلد�ن.  هذه  و�أهد�ف  �ملتو�سط 

�ل�رش�كة �الأورومتو�سطية هي جزء �أ�سا�سي من عالقات �الحتاد 

كافة  �هتمام  حمط  ثم  ومن  �ملجاأورة،  �ملناطق  يف  �الأوروبي 

�لعمل  و�ل�سويد  فنلند�  من  بد�أت كل  وقد  �الأع�ساء.  �لدول 

�ملتو�سط  �لبحر  مبنطقة  �خلا�سة  �لر�سمية  ب�سيا�ساتهما 

حتى قبل �الن�سمام �إىل �الحتاد �الأوروبي يف عام 1995، عندما 

�لوقت  �لبلد�ن يف  وقام  بر�سلونة.  �إعالن  على  بالتوقيع  قاما 

مثال  ولتقدمي  بر�سلونة.  عملية  يف  �لفعالة  بامل�ساركة  ذ�ته 

�لوز�ري  �ملوؤمتر  بتنظيم  فنلند�  قامت  �سبق،  ما  على  و��سح 

�الأول ب�ساأن �لبيئة، و يف �لوقت ذ�ته قامت �ل�سويد مب�ساركة 

�أ�سبانيا يف تقدمي �ملبادرة �الأوىل للحو�ر بني �لثقافات قبل حادث 

عام  يف  �لن�سية  عمل  وخطة   ،2001 عام  �ملاأ�ساأوي  نيويورك 

بتاأ�سي�س  فنلند�  قامت  ناحيتها،  ومن  طويلة.  بفرتة   2002

�سبكتها �الأورومتو�سطية �خلا�سة باجلهات �لد�خلية �ملعنية 

و�لتي ت�سم ما يقرب من 40 �سخ�ًسا من �ملوظفني وممثلي 

�ملوؤ�س�سات �لبحثية و�ملنظمات غري �حلكومية.

 

�عترب�ً �لعديد من �ملخت�سني فرتة رئا�سة فنلند� لالحتاد �الأوروبي 

�ليوم  حتى  �الأف�سل  كانت  رمبا  �أنها  على   2006 عام  يف 

بالن�سبة لعملية بر�سلونة. ويف عام 2009 جنحت �ل�سويد �أثناء 

رئا�ستها لالحتاد �الأوروبي يف تقدمي ��سرت�تيجية �الإحتاد بالن�سبة 

لدول بحر �لبلطيق ، و�لتي قد تلعب على �ملدى �لبعيد دورً� 

هاًما يف تعزيز �ل�رش�كة �الأوروبية �ملتو�سطية من خالل تقدمي 

�أهمية  �ل�سوء على  بت�سليط  تقوم  و�أدو�ت خمتلفة  خيار�ت 

�الأوروبي  لالحتاد  �ملجاأورة  وتلك  عام  بوجه  �لبحرية  �ملناطق 

�لطاقة  ملجال  بالن�سبة  �أنه  و��سحاً  بات  ولقد  خا�س  بوجه 

و�لبيئة و�الإغاثة �لعاجلة و�لنقل �لبحري، ميكن للبلدين تطوير 

�لتحديات  يت�سنى لهما مو�جهة  موؤ�س�سات م�سرتكة لكي 

لكي  �ل�سيا�سية  �الإر�دة  على  بدوره  يعتمد  وهذ�  �مل�سرتكة. 

يتحول �إىل حقيقة ملمو�سة.ولقد �متازت مقاربات ومو�قف 

�ملتو�سط،  �لبحر  �أجل  �الحتاد من  �إز�ء  �الأوروبي  �ل�سمال  بلد�ن 

عندما  �إذ  �لعملي،  بطابعها   ،2008 عام  تاأ�سي�سه  مت  و�لذي 

�لنية  وكانت   ،2007 عام  �لتمهيدية  �ملقرتحات  تقدمي  مت 

��ستبعاد �لبلد�ن غري �ل�ساحلية، كانت �خليبة �لتي �سعرت بها 

بلد�ن �ل�سمال �الأوروبي و��سحة، ولكن يف �لوقت ذ�ته كانت 

مت�سرتة. و�سعرت �لدو�ئر �لتي نا�سلت يف هذه �لبلد�ن على 

يف  بلد�نهم  دور  تن�سيط  �أجل  من  �ملا�سيني  �لعقدين  مد�ر 

ال�شيا�شات الأورومتو�شطية بالكثري من الحباط. غري اأن بلدان 

�ل�سمال �الأوروبي �سعرت  بارتياح �سديد الأن �الحتاد �جلديد من 

�ساأنه �أن يعزز عملية بر�سلونة، ولذ� قامت بدعمه. ولكنها يف 

�لوقت ذ�ته كانت على قناعة تامة باأن �الحتاد �جلديد ينبغي �ن 

يهم كافة �لبلد�ن �الأع�ساء يف �الحتاد �الأوروبي. ومن ثم، قامت 

�مل�ست�سارة  طالبت  عندما  ب�سدة  �أملانيا  بتاأييد  �لبلد�ن  هذه 

�الأملانية �أجنيال مريكل علنا باأن ي�سارك كل �الأوروبيني يف �رش�كة  

�لتعاأون �الأورو متو�سطي. و�ليوم هناك �سيء من خيبة �المل 

�لتي  �ملتو��سعة  للنتائج  نظرً�  �الأوروبي،  �ل�سمال  بلد�ن  يف 

حققها �الحتاد من �أجل �ملتو�سط. ويف �لوقت ذ�ته، ت�سعر هذه 

ب�سكل  بر�سلونة  عملية  �إجناز�ت  تطوير  ينبغي  باأنه  �لبلد�ن 

تتمتع دول �ل�سمال بتاريخ ثري يف عالقاتها مع بلد�ن جنوب �لبحر �ملتو�سط، ومتتد من علم 

�الإجتماع �إىل �الإ�ستك�سافات، ومن �لتجارة �إىل �لتبادالت �الأدبية. وكما يو�سحه توومو ميال�سو 

فاإن تلك �لعالقات ال تز�ل حية من خالل �ل�سياحة و�لهجرة وعرب �لدور �لذي تلعبه دول مثل 

فنلند� و�ل�سويد يف و�سع �ل�سيا�سات �خلارجية لالحتاد �الأوروبي. ومع ذلك فان �لثقافة �ل�سعبية 

و�ملجتمع �ملدين ميثالن �أهم جماالت �لتعاأون �لو�عدة.

روؤى من �أجل �ملتو�سط
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بد�ية، لنعر�س بع�س �لبديهيات: �لبحر �ملتو�سط لي�س حاجز�ً 

وال حدود�ً بل هو ر�بط وو�سط ي�سميه �لعرب “�لبحر �الأبي�س 

�ملتو�سط”، فهو بحر يربط �أكرث مما يف�سل، و�أم تغذي ذكريات 

خ�سبة ورحم لهويات متعددة، وهو مهد �الأديان �ملوؤمنة باإاله 

و�حد ويف نف�س �لوقت مقربة لالإمرب�طوريات �لتي حاأولت �أن 

جتعل منه بحرها “�خلالد”. 

تلك وجهة �لبحر �ملتو�سط وتلك مميز�ته �لتي يتجاذبها �لوجود 

واملعنى والقوة، وقد ظل منذ العهد القدمي  يحمل اأمناطاً تتوق 

�إىل �لعاملية وتدمج بني �الإميان و�لعقل ومكاناً ينتج فكر� قلًقا 

ومبدعاً يجمع بني �حلكمة �لفل�سفية و�لت�ساوؤل �مليتافيزيقي 

يهددها  �لتي  �ملتو�سط  �لبحر  تلك هي وجهة  �حلياة.  ومتعة 

عند  �لقاتلة”  و”�الإنزالقات  �لبع�س  عند  �لهويات”  “هذيان 
�الأيديولوجية  �ملو�جهة  تاأتي  �لفكري  �لتو�جه  ويعد  �الآخرين 

بني �لديانات �ل�سماأوية قدمياً ثم د�خل �لديانات ذ�تها وباالأم�س 

“�لهوية  بني  �ليوم  و  �مل�ستعمرة  و�ل�سعوب  �مل�ستعمرين  بني 

وكلها ��ستقطابات �سادمة  لعلها تف�رش ما �أ�ساب  و�الآخر” 

وهي  وقطيعة  �رشوخ  من  �ملتو�سط  �لبحر  يف  �لثقايف  �حلو�ر 

بل وموؤملة بالن�سبة يل باعتباري رجاًل يعي�س  حقائق مريرة – 

على �ل�سفتني .

جذور العالقات التاريخية املتو�سطية

�إىل ما نحن فيه ؟ يف  �نتهينا  �أطرح �ل�سوؤ�ل: كيف  ولكنني 

�سياق  يف  �لتحول  نقطة  نحدد  �أن  علىنا  ي�سعب  �لو�قع، 

�لثقافية  “�لقطيعة  نقطة  بل  �النعطاف  نقطة  �أو  �لتاريخ 

�مل�سلمون  عا�س  بعد(.   )ما  و  قبل(  )ما  بوجود  يوحي  مما   “
�لتي  �مل�ستمرة  �الحتكاكات  من  قرنًا  ع�رش  �أربعة  و�لغربيون 

جذورها  جتد  موؤملة  وذكريات  �لنمطية  �لت�سور�ت  �إىل  �أدت 

�ل�سابع  �لقرن  بني  �الأوروبي  للمجال  �الإ�سالمية   �لغزو�ت  يف 

عام  بني  �مل�رشق  �ل�سليبية يف  و�حلروب  ع�رش  �خلام�س  و�لقرن 

1099 و1290 و�ال�ستعمار �الأوروبي يف �لوطن �لعربي يف �لقرن 

باأ�سكال  �لغرب  �سيطرة  و��ستمر�ر  و�لع�رشين  ع�رش  �لتا�سع 

خمتلفة من زرع ��رش�ئيل يف قلب �لوطن �لعربي عام 1948 

حتى �لغزو �الأمريكي للعر�ق عام 2003. ورغم فرت�ت طويلة 

�لبحر  �سفتي  بني  �لتاريخية  �خلالفات  ظلت  �لهدوء،  من 

اأفكار مرتحلة حول احلوار الثقايف

ب�سارة قادر

�لتخيالت  وت�سنع  �الأذهان  يومنا هذ� ت�سكن  �ملتو�سط حتى 

وظيفة  �كت�سبت  �ملا�سي  �أحد�ث  �أن  حتى  �الأنظار  وتلوث 

“�الأد�ة” و�أ�سبحت “�أ�ساطري �سيا�سية” تبلور �لعد�ء جتاه �الآخر 
ملا  �الأ�سوليني  �مل�سلمني  بع�س  ��ستنكار  ويعد  وت�رشعه.  بل 

ي�سمى “باحلرب �ل�سليبية �جلديدة” للغرب �سد �الإ�سالم نوعا 

ي�سار  �لرف�س مثلما  ��سرت�تيجيات  �ملا�سي يف  ��ستخد�م  من 

 retorno (”إىل �لهجرة �لع�سو�ئية يف ��سبانيا “بعودة �لعرب�

del moro( �أو �إثارة �لفنت و�الأحاديث �ملثرية للبلبلة �لتي يلقيها 
الأوروبا«  �لز�حفة  �الأ�سلمة   « �سد  �لغربيني  �لكتاب  بع�س 

اأ�شاطري  توقظ  التي  الإ�شالمي«  و«العنف  الأخ�رص«  و«اخلطر 

�لعدو �جلوهري و«غري �لقابل للعالج«و »�ل�رش �ملطلق«.

  

�أن  �أدركت  �أوروبا،  يف  عاماً  �أربعني  من  �أكرث  ق�سيت  �أن  وبعد 

�لر�أي �لعام هناك ال يز�ل حتت �سيطرة �الأحكام �مل�سبقة �سد 

�لعرب و�مل�سلمني وكنت يف �لبد�ية �أعزو ذلك للجهل بالوقائع 

�لتاريخية و�حلقائق �الجتماعية والإجتاه معني يعتقد �أن �لغرب 

عدم  و�أده�سني  �الآخرين  من  �سيئاً  يتعلم  الأن  بحاجة  لي�س 

�لعربي  �لوطن  مب�ساكل  �الأوروبية  و�جلامعات  �ملد�ر�س  �كرت�ث 

وتعلمت يف  بعدما ق�سيت طفولتي يف فل�سطني  �ملعا�رش 

و�لغرب  �لعرب  ل�سعر�ء  ورويت  لغات  خم�س  هناك  �ملدر�سة 

و�لعرب ووجدت  �أوروبا  تاريخ  يف �سن �خلام�سة ع�رش وتعلمت 

�أن هناك جهالً ولكن لي�س هناك �حتقار ومل يكن ينظر �إىل 

�أنه تهديد  بل قليالً ما كانو� يتحدثون  �لعامل �لعربي على 

و�شقوط  القطبني  نظام  نهاية  منذ  ولكنني  الإ�شالم.  عن 

�سور برلني يف �لتا�سع من نوفمرب 1989، وخا�سة بعد هجمات 

�حلادي ع�رش من �سبتمرب 2001، �أ�سبحت �ساهد�ً على �نفالت 

�الأهو�ء و�أنا حزين وم�سلوب �الإر�دة.

الثر امل�سوؤوم للعالقات بني الغرب والإ�سالم

من  �سل�سلة  ظهور  �إىل  �ل�سوفييتي  �الحتاد  �أنهيار  �أدى  وقد 

�لتد�عيات �لفكرية تدور حول ثالثة �أفكار حمورية �رتقت �إيل 

�لذى  فكوياما  فرن�سي�س  نظرية  �أولها  �لنظريات:  م�ستوى 

�ملظفرة  و�لر�أ�سمالية  �لدميقر�طية  �لغرب  �أن م�سرية  يفرت�س 

�ل�سوفييتي،  �لنظام  �نهيار  بعد  يعوقها  ما  لها  يعد  مل 

وثانيها هي نظرية »�سد�م �حل�سار�ت« لـ�سموؤيل هنجتنتون، 

مت تنظيم �أ�سبوع تفاعل �لثقافات يف ت�سع مدن التفيية خمتلفة بدعم من موؤ�س�سة �آنا ليند و�سبكتها �لقومية للمجتمع 

�لهدف  كان   ، �الأورومتو�سطية  باملنطقة  �ملتعلقة  �ملعلومات  �إىل  �لعام  �لر�أي  و�سول  �سعوبة  �سياق  ويف  التفيا.  يف  �ملدين 

�لرئي�سي للم�رشوع هو زيادة فهم �ملو�طنني للتنوع �ملوجود حالياً يف بلد�ن جنوب و�رشق �ملتو�سط . وقد �سم برنامج �الأ�سبوع 24 

ن�ساطا خمتلفا مثل �لدرو�س �للغوية، و�لقر�ء�ت �ل�سعرية، و�للقاء�ت مع �لقياد�ت �لدينية باالإ�سافة �إىل نقا�سات مع ممثلني من 

جميع �أنحاء �ملنطقة �الأورومتو�سطية. �سارك ما يقرب من �ألف وخم�سمائة �سخ�س يف فعاليات �ملبادرة “مع �أم�سية لتفاعل 

�لفنية،  للعرو�س  وم�ساحات خم�س�سة  للرق�س،  فيه �ساالت  ريجا  مبدينة  �أنيق  400 �سخ�س يف مقهى  ح�رشها  �لثقافات” 

ولالأفالم، وقاعة للمقابالت و�لنقا�سات �لودية. وباالإ�سافة �إىل تاأثريه على وعي �جلمهور، كان �حلدث فر�سة لتعزيز وترويج عمل 

�سبكة موؤ�س�سة �آنا ليند يف التفيا.

لتفيا – اأ�سبوع تفاعل الثقافات

يرى ب�شارة خ�رص اأن الت�شورات والأمناط ال�شائعة بني �شعوب �شفتي البحر املتو�شط اليوم 

�لو�سيلة  �أن  ويقول  و�لغربيني.  �مل�سلمني  بني  �الحتكاكات  من  طويلة  لقرون  نتيجة  هى 

و�أن  �لرثي،  �ملنطقة  لتاريخ  �أف�سل  تتمثل يف فهم  نظرة م�ستقبلية جديدة  لبناء  �ملثلى 

�حلو�ر �لثقايف له دور مركزي يف م�ساعدة �جليل �جلديد على تغيري نظرة �ل�سعوب لذ�تها 

ولالخرين.

فعال، و�أن يتم دجمها ب�سورة �أف�سل يف �أد�ء �الحتاد من �أجل 

�ملتو�سط. وب�سورة عامة، ينظر �إىل �ل�رش�كة �الأورومتو�سطية 

درجة  على  وهي  �الأوروبي،  باالحتاد  خا�سة  م�ساألة  �أنها  على 

�لبلد�ن  كل  مع  تناأولها  يتم  ال  حتى  �الأهمية  من  عالية 

�جتاهات  حول  ليند  �آنا  موؤ�س�سة  ��ستطالع  وي�سري  �الأع�ساء. 

�سبيل  على  �لثقايف،  �لتنوع  �حرت�م  �أن  �إىل  �لثقافات  تفاعل 

�ملثال يف �ل�سويد، �سيتم تعزيزه مع �الحتاد من �أجل �ملتو�سط.

املجتمعات املدنية والهجرات والثقافات 

�ملدنية  باملجتمعات  �خلا�سة  و�ملقاربات  �لتوجهات  تاأثرت  لقد 

�ملتو�سط،  �لبحر  منطقة  �إز�ء  فيها  �لعام  و�لر�أي  �ل�سمالية 

ثالثة  يف  بالتطور  رئي�سي،  ب�سكل  �حلديثة،  �لعقود  عرب 

جماالت خمتلفة: �ل�سياحة و�لهجر�ت و�لثقافات. لقد بد�أت 

منطقة  يف  �ل�سمال  بلد�ن  ل�سكان  �جلماهريية  �ل�سياحة 

و�ليوم،   �لع�رشين.  �لقرن  من  �خلم�سينات  �ملتو�سط يف  �لبحر 

وبعد مرور �أكرث من ن�سف قرن، يقدر عدد  �ل�سماليني �لذين 

يقل  ال  مبا  �ملتو�سط  �سم�س  حتت  �سنويًا  �أ�سبوعني  يق�سون 

�لظاهرة  هذه  داللة  �الآن  حتى  نعرف  ال  �سائح.  مليوين  عن 

بالن�سبة ملثل هذ� �لعدد من �الأفر�د �لذين لديهم خربة مبا�رشة 

 . �أهميتها ال تخفى  �إال �ن  ولكن حمدودة  مبنطقة �جلنوب.  

�أكرث  �ملتو�سط  �لبحر  �أنها جتعل عامل  �فرت��س  ومن ثم ميكن 

�لو�سول  �إيجابيًا من خالل  دورً�  تلعب  �لطريقة  وبهذه  �ألفة، 

توؤثر على نظرة  �أنها  ومما ال �سك فيه  �لتجاأورين.  �إىل هذين  

، كما ت�ساعد على  �ملتو�سطية  �لهجرة  �إىل  �ل�سمال  �سكان 

�نت�سار �لطبخ �ملتو�سطي وهما عن�رش�ن هامان يف �حلو�ر بني 

�أهل  �سياحة  الأهمية  �لفعلى  �لتقييم  �أجل  ومن  �لثقافات. 

�ل�سمال �الأوروبي يف منطقة �لبحر �ملتو�سط، فاإننا نحتاج �إىل 

�ملزيد من �لدر��سات و�الأبحاث. وجتدر �الإ�سارة �إىل �أن ��ستطالع 

�أن  تو�سح  �لتي  �ملعلومات  بع�س  يقدم  ليند  �آنا  موؤ�س�سة 

تفوق  �ملتو�سط  و�رشق  جنوب  بلد�ن  �إىل  �ل�سويديني  رحالت 

�سائر �لبلد�ن �الأوروبية مبا فيها بلد�ن �ل�ساحل. وتعترب �لهجرة 

�جلنوبية  �سو�طئه  من  خ�سو�ًسا  �ملتو�سط،  منطقة  من 

و�ل�رشقية، عن�رشً� يف غاية �الأهمية ل�سياغة �سورة منطقة 

�ملتو�سط و�لعالقات �الأورومتو�سطية يف بلد�ن �ل�سمال. وهنا 

�أخرى لتو�سح  �آنا ليند مرة  بيانات ��ستطالع موؤ�س�سة  تاأتي 

�أن �ل�سويديني هم �أكرث �الأوروبني �ت�ساالً ب�سكان �جلنوب، فاإذ� 

�أوروبا  �إىل �سمال  �ملتو�سطية  �لبلد�ن  �لو�فدين من  كان عدد 

ال يتجاأوز عدة �آالف يف فرتة �ل�ستينيات فاإنهم �ليوم يعدون 

مبئات �الآف. ويعد هذ� �الأمر هاًما للغاية من عدة نو�ِح. فهم 

و�رشق  جنوب  منطقة   جتاه  �لب�رشي  �جل�رش  من  نوًعا  ميثلون 

زو�جهم من �سمالني  �ملتو�سط. وقد جاء جزء منهم ب�سبب 

�أو �سماليات. وتز�يد عدد هذه �لزيجات تز�يد� ملفتا لالإهتمام . 

ولذ�، فاليوم ومع �جليل �لثاين، ت�ساعف عدد �أطفال �ل�سمال 

�الآخر من منطقة  �جلانب  �أجد�دهم يف  يعي�س ن�سف  �لذين 

�ملتو�سط ع�رش�ت �ملر�ت بالن�سبة الأعد�د �ل�سبعنيات. وال ميكن 

�لتي  �الأ�رشية  �لعالقات  من  �لنوع  هذ�  �أهمية  من  �لتقليل 

ت�ساهم يف �لتقريب بني عامل �لبحر �ملتو�سط و�سكان بلد�ن 

�أنو�ع  من  نوع  �أي  يفعله  �أن  ميكن  مما  �أكرث  �الأوروبي  �ل�سمال 

�لتبادل �لر�سمي �أو �سبه �لر�سمي وبر�مج �حلو�ر بني �لثقافات. 

ووفًقا للبحث �الجتماعي �الأوروبي لعام 2006، جاءت فنلند� 

و�ل�سويد على ر�أ�س قائمة �لبلد�ن �لتي يتمتع �سكانها باأكرث 

�ملو�قف �إيجابية �إز�ء �ملهاجرين �الأجانب.

على  �لوحيد  �جلنوبي  �الأوروبي  �لبلد  هي  �إ�سبانيا  كانت 

�ل�سياحة  من  لكل  �الأوروبية.  �ملعدالت  من  �الإيجابي  �جلانب 

�ل�سمالية و�لهجرة �ملتو�سطية تاأثري على �الأبعاد �لثقافية يف 

عامل ال�شمال. وقبل اخلو�ش يف هذا املو�شوع، دعونا نالحظ 

�أنه قد مت تاأ�سي�س �أول �ملعاهد �لثقافية لبلد�ن �ل�سمال كان 

ولي�س من قبيل  �ملتو�سط على وجه �خل�سو�س.  يف منطقة 

على  علىها  �لعثور  ميكن  �ملعاهد  هذه  �أحدث  �أن  �ل�سدفة 

يف  الدمناركي  املعهد  مثل  املتو�شط،  و�رصق  جنوب  �شواطئ 

�لقاهرة و�ملعهد �لفنلندي يف دم�سق. �ن عدد هذ� �لنوع من 

�ملعاهد يف منطقة �ملتو�سط  كبري، و دورها يف �حلو�ر �لثقايف 

�أكرب . وبالن�سبة للمجتمع �ملدين و�لثقافات �ل�سعبية، يلعب 

�لطبخ دورً� ملحوًظا جًد� ورمبا يكون �أكرث �الأدو�ر �لو�عدة. ففي 

و�الأنانا�س(  �خلنزير  )حلم  �ملحلية«  »�لبيتز�  تطوير  مت  فنلند�، 

منذ  ثمانينات �لقرن �لع�رشين، بينما تغلبت دكاكني �لكباب 

ب�سكل كامل على �أك�ساك �ل�سجق �لتقليدية �لتي �ختفت 

�لرنة«  »ك�سك�سي  هي  �جلديدة  �لظو�هر  وكانت  تقريبًا. 

و�لفالفل �ملحلية و�أخريً� »�سابا�س«،وهي مقبالت �ملزة �لفنلندية 

�الأ�سيلة. كل هذ� لنقول �أن �متز�ج �لثقافات ظاهرة معقدة 

�أن  �أي�ًسا مبدعة وخالقة ومن �ساأنها  ، ولكنها  وثرية للغاية 

تو�سلنا �إىل �بتكار فن حياة ال حدود له.

توومو ميال�سو: �أ�ستاذ وباحث حول �ل�سالم و�ل�سر�عات ومدير 

مركز تامبيري الأبحاث �ل�سالم بجامعة   تامبيري

روؤى من �أجل �ملتو�سط
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�لتي تق�سم �لعامل �إىل �سبع مناطق ح�سارية ولكن �أ�سدها 

�لثالثة فهي  �أما  و�ل�سني،  �الإ�سالم  �لغرب هي  خطورة على 

نظرية  من  �ملنبثقة  �جلدد   �الأمريكيني  �ملحافظني  نظرية 

»نظرية  وتارة  �خلالق«  »�لتدمري  تارة  وت�سمى  �لتاريخ«  »نهاية 

لعبة �لدومينو �لدميوقر�طية«.

�لنظريات عو�قب وخيمة على �لعالقات بني  وقد كان لتلك 

�لنموذج  �نهيار  �أن  �الأول   : ثالثة  الأ�سباب  و�لغرب  �الإ�سالم 

نف�سها  تقدم  �لفريد  �لتاريخ  ذ�ت  �أمريكا  �ل�سوفييتي جعل 

كلنتون  بيل  ذهب  وقد  �لعلم  �سعيد  على  يحتذى  كمثال 

وو�سع  عنها«  �ال�ستغناء  �لتي ال ميكن  »باالأمة  و�سفها  �إيل 

هاجان فكرة »�الأمرب�طورية �خلرية« وت�سدم هذه �لروؤية �لكثري 

فاإنه  �لثاين،  �ل�سبب  �أما  �الإ�سالم.  بالد  فيهم   مبا  �لنا�س  من 

يرتبط باأطروحة �لعدو �لبديل �لتي يتز�يد دورها تدريجياً �إذ يرى 

هنتنجتون �أن �ملو�جهات �حلديثة لها عالقة بالثقافة و�لهوية 

�أن �لدم  و�أن �الإ�سالم يظهر »كعدو بديل« ويقول �رش�حة »… 

�لرئي�سية  �لغرب  و�أن م�سكلة   … �الإ�سالم  يلطخ �حلدود مع 

هي �الإ�سالم ولي�س �الأ�سولية �الإ�سالمية« )�سد�م �حل�سار�ت، 

�أوديل جاكوب، باري�س – 1996(  ولعلنا ندرك �سخامة �خل�سائر 

و�ل�رشوخ يف �لعالقات بني �الإ�سالم و�لغرب �لتي �أحدثها هذ� 

�لكتاب �إذ� علمنا �أنه حقق �أعلى �ملبيعات يف �لواليات �ملتحدة 

ظهرت  �لتي  �لنظريات  تلك  مل�سار  �لثالث  و�ل�سبب  و�أوروبا. 

بعد نهاية نظام �لقطبني على �لر�أي �لعربي و�مل�سلم يتعلق 

باجلهاز �الأيديولوجي �الأمريكي �جلديد �لذي يهدف �إىل ت�سدير 

�لقيم �لدميقر�طية �لتي ميثلها م�رشوع �ل�رشق �الأو�سط �لكبري. 

وقد ذكر �لكاتبان وليم كر�ستول ولورن�س كبالن يف كتابهما 

 )2003  – �سيمون  �سان   – )باري�س  بغد�د«  من  يبد�أ  »طريقنا 

توح�س  قمة  ح�سني  �سد�م  حكم  »ميثل  مبا�رش:  وباأ�سلوب 

�النظمة �حلاكمة يف �ل�رشق �الأدين و�إذ� مل نبد�أ به، فعلىنا �أن 

�لبقية  �أي �سئ يف �ملنطقة.«  وكلنا نعرف  نعر�س عن تغري 

�لدول  ودعمت بع�س  �الأمريكي عام 2003  �لغزو  فقد حدث 

�الأوروبية �لغزو مثل �أزنار يف �أ�سبانيا وبلري يف �جنلرت�.  ولعل �أول 

�حلو�ر  هو  هنتنجتون  و�سموئيل  فوكوياما  لنظريات  �سحية 

�مل�سلمني  غ�سب  و�سل  �إذ  و�لغربيني  �مل�سلمني  بني  �لثقايف 

�إىل حد �لرتحيب �أو على �الأقل �لتاييد الأحد�ث �حلادي ع�رش من 

�سبتمرب �لتي �قرتفها �إرهابيون مهوو�سون ب�سيناريو �لقيامة 

كما �أثبتت ذلك عدة ��ستطالعات .

بني  و�حلو�ر  �لثقة  جمال  يف  تدهور  ح�سول  �الأمر  وملخ�س 

�لثقافات وقد �أثبتت كافة �مل�رشوعات �لتي ظهرت منذ عام 

بحو�ر  و�لند�ء  و�الت�سال  �حلو�ر  عودة  �إىل  ترمي  و�لتي   2000

�حل�سار�ت وتقارب �ل�سعوب وتهدئة �لنفو�س �أنها غري كافية 

لوقف متاهات �لهوية و�لتقوقع �لطائفي و�خللط �ملجنون.

الطريق اإىل احلوار

هل لنا �أن نظل مكتويف �الأيدي ؟ “ال …!” قالها رومانو برودي 

مفتوحاً  �ملجال  نرتك  �أن  لنا  “لي�س  وظيفته.   يرتك  �أن  قبل 

�لبحر  �إن  �ملتبادلة:  و�ملخاأوف  بالهوية  �خلا�سة  �لتوتر�ت  �أمام 

على  �ساطئ  كل  فيها  يتح�سن  جبهة  يكون  لن  �ملتو�سط 

نف�سه”. هذ� ما كرره عند تاأ�سي�سه ملجموعة �حلكماء من �أجل 

�حلو�ر �لثقايف يف �لبحر �ملتو�سط وكان من تو�سيات جمموعة 

�حلكماء �ن�ساء موؤ�س�سة كربى، و�الف�سل �ن تكون يف �جلنوب 

يف  �لثقافات  حو�ر  ت�ساند  ملمو�سة  باأعمال  �لقيام  هدفها 

منطقة �ملتو�سط، وت�ستجيب للرغبات �لتي �أبدتها �ملجموعة 

�الأورومتو�سطية،  لل�رش�كة  �لثقايف  �جلانب  �إبر�ز  وتتلخ�س يف 

و�ململة  �ملتكررة  �خلطابات  للحد من  �لعملية  �ل�سفة  ودعم 

يف �للقاء�ت �لكربى �لتي تتم بتكلفة عالية دون �أن يكون لها 

�أثر حقيقي على �لر�أي �لعام. و�إ�رش�ك بلد�ن �جلنوب يف عملية 

�ختيار �مل�رشوعات وحتقيقها لك�رش �ختالل �لتو�زن يف �لتبادل 

�لثقايف �ل�سائد يف �لعالقات بني �سمال وجنوب �ملتو�سط.

وهذ� هو معنى �إن�ساء موؤ�س�سة �أنا ليند و�لتي ترمي ن�ساطاتها 

ولالآخرين”.  الأنف�سنا  نظرتنا  “تغيري  و�حد  هدف  �إىل  �ملتعددة 

�إنني �أقر �أنها مهمة عمالقة حتتاج �لكثري من �ل�سرب و�ملثابرة 

و�ملو�رد ولكنها مهمة �أ�سا�سية �إذ� �أردنا �أن ن�سع حد�ً لثقافة 

�خلوف و�الأحقاد. �أن تتغري روؤية �جلنوب لذ�ته يعني عفًو� �سهًما 

ون�سيانًا و�عيًا و�إلتئام جروح �ملا�سي و�لتحرر من �سباك �لذ�كرة 

كمعبود  ولي�س  للدرو�س  كمخزون  �لتاريخ  و��ستخد�م  �الأد�ة 

ميجد وبالتايل تطوير نظرة تركز على �مل�ستقبل وتعتمد على 

هوية و�ثقة من نف�سها وعلى ثقافة �الأمل. �أن يغري �ل�سمال 

روؤيته لذ�ته يعني ثقافة مملوءة بالتو��سع و�الحرت�م. البد من 

للثقافات  بالكثري  مدين  �لغرب  �أن  لنن�سى  �لتاريخ  ن�سيان 

�الأخرى وخا�سة �لثقافة �لعربية �الإ�سالمية، والبد من �لكثري 

و�لدول  للغرب  �لتاريخي  �مل�سار  باأن  لالعرت�ف  �لتو��سع  من 

مليئا  بل  بالورد  ممهًد�  طريقا  يكن  مل  منها  يت�سكل  �لتي 

بال�رش�عات و�مل�سادمات و�عمال �لعنف �لتي بلغت قمتها يف 

�لرببرية �لهتلرية. 

ولكننا �ي�سا ن�سعر بوجودنا من خالل نظرة �الآخر، فلدى جنوب 

�ملتو�سط وخا�سة �لبلد�ن �لعربية �سعور بانه  غري معرتف به 

كمنتج للمعنى، يوؤدي به اإىل ال�شعور بالغرتاب والحباط اي 

�ملدير  �إىل �النعز�ل و�لرف�س وهذ� مايقوله  لوت�سيو جري�تو – 

�لتنفيذي �ل�سابق ملوؤ�س�سة �أنا ليند.

�لعرب  نظر  يف  موجود  من  �أكرث  �الأوروبي  وخا�سة  و�لغرب 

يبهر  فهو  و�حد،  �آن  يف  وينفر  يبهر  فالغرب  و�مل�سلمني: 

و�حلماية  و�الأمان  �لهائلة  و�لتكنولوجية  �القت�سادية  بقدر�ته 

�إىل  طريقه  وجد  �لغرب  هذ�  مثل   ، ملو�طنيه  يوفرها  �لتي 

�لعرب  ير�ه  �لذي  و�ذهانهم. وهو ينفر ب�سلوكه  �لعرب  قلوب 

الآالمهم  متجاهال  جاد،  غري  وم�ستمًعا  ومتعاليًا،  متعجرًفا 

وغري من�سبط يف ممار�ساته، ومتخبطاً يف خطاباته. كثري�ً ما 

ت�سقط  و�الأوروبية خا�سة،  �لغربية،  �لبلد�ن  �أن  �لعرب  ي�سعر 

خماأوفها و�أ�سباحها على �أقرب �لغرباء لتحول �الختالفات �إىل 

حو�جز ال ميكن �جتيازها.

�إن تغيري روؤية �لذ�ت وروؤية �الآخر م�ساألة �أجيال، ويعني �النتقال 

�أنها  �سك  وال  �جل�رش.   – �لهوية  �إىل  �ل�سجن   - �لهوية  من 

م�سئواًل،  و�عالًما  جماعيًة  جهودً�  تتطلب  �ساقة  مهمة 

ال  و�سا�سة  �لعامل،  على  متفتحة  تعلىمية  وموؤ�س�سات 

نقل  على  قادرة  فكرية  و�سفوة  �النتخابية،  باملو�عيد  يبالون 

�ملعرفة ون�رشها. يقرتن �لعامل �لعربي و�الإ�سالمي باأوروبا �قرت�ن 

�إذ ال ميكن ف�سلهما، بل هما  �ل�سيامية ببع�سها،  �لقطط 

يزد�د�ن �لت�ساقاً كلما حاأولنا �أن نبعدهما عن بع�سهما، فهل 

ن�ستطيع �لف�سل بني �سفاف �لبحر �ملتو�سط ونف�س �المو�ج 

ال تنفك عن مد�عبتها ؟

»حممد  كتاب  موؤلف   – بري�ن  لهرني  تلميذ�  كنَت  �سو�ء 

�لذي يرى يف ظهور �الإ�سالم قطيعة بني �لتاريخ  و�سارملان« – 

�لقدمي و�لع�سور �لو�سطى، �أو كنت من تالميذ موري�س ملبارد – 

موؤلف كتاب »�الإ�سالم يف عظمته �الأوىل« �لذي ي�سور �الإ�سالم 

جد�ل  ال  حقيقة  هناك  �ليوناين،  للرت�ث  ومرتجم  كر�سول 

فيها هي �أن �أوروبا و�لعامل  �لعربي و�الإ�سالمي يتخاطبان يف 

يتو�جهان  ثم  ويت�ساءالن  �لفكري  و�لتو�طوؤ  �لتاريخ  حميمية 

و�ل�سيا�سية  �القت�سادية  �لعلوم  :�أ�ستاذ  خ�سر  ب�سارة 

�لعربي  �لعالم  و�أبحاث  در��سات  مركز  ومدير  و�الجتماعية 

بلجيكا. �لمعا�سر �لجامعة �لكاثوليكية بلوفان – 

و�لنقا�سات على مد�ر  �لعمل  ور�س  �ل�سباب، عقدت �سل�سلة من  �لطلبة  �لثقايف بني  �لتبادل  �لتفكري حول  بهدف ت�سجيع 

خم�سة �أ�سهر يف مالطا، بدعم من » م�ساريع �لور�س �لثقافية«. فقد �أنتج حو�يل50 �سابا �أ�سكاالً �سعرية �أو نرثية مت حتويلها �إىل 

�لتن�سيب “. ومن �أهم �ملقاربات �لتي �سجعت �لنقا�س حول �الأعمال �لفنية هو �لرتكيز على  عر�سني عامني مقتب�سني من “ 

معنى �حلو�ر بالن�سبة للطلبة يف حياتهم �ليومية ، ونقل �الأفكار بعد ذلك �إىل جمهورً �أو�سع من خالل �ل�سعر �أو �أ�سكال �خرى 

للكتابة. مت �إطالق �أول معر�س يوم 22 مايو 2008 ، على هام�س “ليلة �حلو�ر �الأورومتو�سطي” و�لتي روجت له موؤ�س�سة �آنا ليند 

و�سبكتها �القليمية �ملكونة من �أكرث من 300 منظمة من منظمات �ملجتمع �ملدين ، وتال ذلك تنظيم معر�س فوتوغر�يف يف 

يف �ساحة �حلرية يف فاليتا. بريجو وحول �أحد تن�سيبات �لفنان نوربرت �أطارد حتت �سعار “من �أين �أنت؟” 

مالطا – معر�ض حول احلوار يف احلياة اليومية

لك�سمبورج - حتتفل بيوم احلوار

مبنا�سبة عيد �لعمال جذب » عيد �لثقافات و�حلو�ر �لكبري » �آالف �الأ�سخا�س لالحتفال بالتنوع �لثقايف و�لذي مت عقده يف �ملركز 

�لثقايف للقاء بدير نيومن�سرت و�سمل ن�ساطات متنوعة يف �ملو�سيقي وور�سا لالإبد�ع و�لعرو�س و�ملعار�س وقرية لفنون �لطبخ . 

وقد �أثرى �لربنامج �لرتفيهي جمموعة من �الأجنحة وقرية كاملة للفنانني �ل�سباب �ملبتدئني لتن�سيط �حتفال �الزمنة �حلديثة 

بعيد تقليدي. وتعد �لقيم �الجتماعية و�لت�سامن من �لعنا�رش �لرئي�سية لالحتفال �ل�سنوي �لذي ي�سم �لعديد من �جلمعيات 

و�ملنظمات غري �حلكومية ، وقد �قرتح �الحتاد �لنقابي �مل�ستقل يف لك�سمبورج �أن تت�سع �ملبادرة لت�سم عدد� �أكرب من �جلماهري يف 

ن�ساطات �لتبادالت �لثقافية و�أال تقت�رش على جمرد �الحتفال بغرة مايو .

ويتعار�سان وكاأن وجود �أحدهما يحدد وجود �الآخر فلي�س هناك 

يكد  و�حد  مع�سكر  ولكنهما  يت�سادمان  مع�سكر�ن  �إذن 

لتحديد هويته �ملتعددة.

لذلك �أرف�س �لف�سل �لتع�سفي و�خلاطئ تاريخياً بني �لثقافة 

�حلدود  �لعربية-�الإ�سالميةالأن  و�لثقافة  �ليهودية-�مل�سيحية 

بينهما، كما كتب جوزيف مايال، لي�ست طبيعية بل خملوقة 

�إىل  متيل  فالأنها  »�ملخرتعة«  �حلدود  مب�ساألة  ذكرت  و�إذ�  خلقا، 

وبني  وذ�ك  �جلانب  هذ�  وبني  و�خلارج  �لد�خل  بني  �لف�سل 

�أن نقيم �حلدود حيث ال  �ملت�سابه و�ملختلف، ولكن كيف لنا 

يوجد �سوى �حلركة ؟

�أ�سكال  خلق  ت�ساهم يف  �أن  ليند  �أنا  موؤ�س�سة  على  ينبغي 

تنطوي  �لتي  �لهيمنة  فكرة  على  ال  يقوم  لتو�طوؤ  جديدة 

علىها عبارة »بحرنا«)Mare nostrum( ولكن على �لت�سمية 

وهي  مور�ن  �دجار  �لفيل�سوف  من  قتب�سها 
َ
�أ �لتي  �جلميلة 

�مل�سرتكة  �ملرجعية  �إىل  حتيل  �لتي   )Mater nostra(»أمنا�«

والرتباط الت�شامني والأخوة التلقائية.



التحليل املو�سوعي 

لالإعالم - حالت البلدان
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هناك حتٍد مبا�رش يو�جه �أي نقا�س كتابي عن كيفية حتدث �جلري�ن 

عن بع�سهم �لبع�س يف منطقة �الأورومتو�سطي عرب �الإعالم، 

وهو: �إذ� �أردنا مناق�سة �ملو�سوع باأ�سلوب جدي، فاإننا �سنلجاأ �إىل 

ذ�ته.  �لنقا�س  �لتي هي مو�سوع  �الإعالمية   �ملمار�سات  نف�س 

بذكر  �لبد�ية  منذ  �لقارئ  �هتمام  جذب  �ملثال،  �سبيل  وعلى 

�لر�أي  �إحدى �الح�سائيات �ملثرية �لتي ك�سف عنها ��ستطالع 

�لذى �أعدته موؤ�س�سة �أنا ليند عن نوع �ل�سور �الإعالمية �لتي 

تكونها كل جمموعة من �لبلد�ن عن �الأخرى د�خل �الحتاد من 

�أجل �ملتو�سط. فقد تبني من ��ستطالع �لر�أي �أن نحو �أربعة من 

�أوروبية وثلثي ممن  كل خم�سة ممن ��سرتكو� من ثمانية بلد�ن 

��سرتكو� من خم�س بلد�ن من جنوب و�رشق �ملتو�سط، مل يتذكرو� 

�أي �سيء ذكره �الإعالم موؤخر�ً قد �أثر على روؤيتهم للمجموعة 

»�الأخرى«، وال �سك �أن هذه �الأرقام �الإح�سائية مثرية للده�سة 

وجديرة باأن تناق�س يف �إطار هذ� �ملقال، ولكن هل من �مل�رشوع �أن 

نركز على �لبعد �ل�سلبي لهذه �ملعلومة؟

تبحث  �لتي  �ل�سلبية  د�ئرة  ��ستمر�ر  �إىل  يوؤدي  قد  ذلك  �إن 

موؤ�س�سة �أنا ليند �أن تتجاأوزها من خالل �حلو�ر بني �لثقافات يف 

ظل �الحتاد من �أجل �ملتو�سط.  و�إذ� كان �لنا�س قد �عتادو� على 

�ال�ستماع �إىل �الأخبار �ل�سلبية ولي�س �الإيجابية عن �أمثالهم 

يف �ملجموعة �الأخرى من دول �الحتاد من �أجل �ملتو�سط، فاإنه 

�أن حتظى  �لبحتة  �الإعالمية  �لنظر  وجهة  من  �ملنطقي  من 

�أنها �الأكرث قبوالً يف �الطار  �الأخبار �ل�سلبية بال�سد�رة حيث 

�ل�سلبي �لقائم. ومن �ملنطقي �أي�سا من وجهة نظر �الأعالم 

م �الأخبار وكاأن هناك جهتني معنيتني، هما �أوروبا من  �أن تَُقدَّ

ناحية وجنوب و�رشق �لبحر �ملتو�سط من ناحية �أخرى، فاإن �أي 

حديث-كما هو �حلال بالن�سبة لالإح�سائيات �ملده�سة - عن 

ب�سغف.  �لقر�ءة  ملو��سلة  �لقارئ  يدفع  ما  رو�ية  �خل�سوم يف 

�ساأنها  من  �لتي  �الإعالمية  �ملمار�سات  هذه  من  نحد  وحتى 

زرع �لفرقة، ينبغي �أن نبتعد عن �الإح�سائيات و�لعاد�ت حتى 

و�سائل  ��ستعمال   لكيفية  �سموالً  �أكرث  �سورة  �إىل  ن�سل 

�لبع�س.   لبع�سهم  �الأورومت�سطي  �سكان  لت�سور  �الإعالم 

ليند  �أنا  موؤ�س�سة  تقرير  من  �لف�سل  هذ�  يف  ورد  ما  وهذ� 

بلد على حدة حول  لكل  خا�ساً  �لذي خ�س�س ف�سالً   2010

�الأ�سو�ء  وت�سليط  �لثقافات  بني  �حلو�ر  على  �ملتفتح  �الإعالم 

على �ملبادر�ت �لو�عدة.

منطقة  يف  املتبادلة  الثقافية  والت�سورات  الإعالم 

الأورومتو�سطي
  نعومي �سقر

التداخالت الثقافية وم�ستويات التحليل املتعددة

يتميز �الحتاد من �أجل �ملتو�سط – �لذي ميثل �خللفية �لرئي�سية 

الأى در��سة عن معاجلة �الإعالم لق�سايا �لعالقات بني �لثقافات 

– بتاريخ طويل للهجرة وبتد�خل �لثقافات و�الأديان �لناجت عنه. 
هذه �لظاهرة تكذب �أي مفهوم لوجود جمموعات ثقافية يف 

 ، �خرى  ناحيه  من  �ملتو�سط  و�رشق  وجنوب  ناحيه  من  �أوروبا 

رغم  متيزها بكيانات �سيا�سية و��سحة �ملعامل .  وقد تو�سلت 

در��سة قامت بها باحثة من جامعة �ك�سفورد �متدت خم�س 

»�أغلبية  ذ�ت  �لبلد�ن  �عالم  يف  �أوروبا  ت�سوير  عن  �سنو�ت 

م�سلمة«وت�سوير �مل�سليمن و�الإ�سالم يف �الإعالم �الأوروبي، �إىل 

نتيجة �أن لفظي »�أوروبي« و«�أغلبية م�سلمة« ال يفيد�ن فى 

�سيئ لو�سف بلد�ن مثل فرن�سا و�أملانيا و�لبو�سنة و�لهر�سك 

وم�رش وتركيا، و�قرتحت �أن »يتم و�سفها بدولتني تابعتني لالحتاد 

�الأوروبي ذ�ت �أقلية م�سلمة ودولتني ذ�ت �أغلبية م�سلمة ودولة 

�لف�سل، 2009(.  )�أبو  و��سعة«  �أغلبيه  م�سلمة  ذ�ت  �أوروبية 

�إيطاليا  �أملانيا، من  �إىل  �لهجرة  وبعد ن�سف قرن من  و�ليوم، 

�ل�سابقة  ويوغ�سالفيا  وتركيا  و�ليونان  و�لربتغال  و�أ�سبانيا 

�أ�سبح   ،)2009 وديل،  )نتزولد  �أخرى  عديدة  وبلد�ن  و�ملغرب 

�ملهاجرون و�أوالدهم �لذين ح�سلو� على �جلن�سية �الأملانية نحو 

ع�رشين باملائة من �ل�سعب �الأملاين. ويف فرن�سا حيث يخ�سع 

،ال  �لدمج  ل�سيا�سة  �لعرقية  �الأ�سول  عن  �ملعلومات  جمع 

تختلف �لن�سبة كثري�ً ونذكر �أنه يف �ل�سبعينيات كان برنامج 

تلفزيوين باإ�سم »موز�ييك« يجدب حو�يل 4.5 مليون م�ساهد 

�أ�سار  كما   ،)2008 و�سا�سون،  )فر��سون  �الأ�سول  من خمتلف 

�أن  �إىل  ليند  �أنا  موؤ�س�سة  به  قامت  �لذي  �لر�أي  ��ستطالع 

�أكرث من ن�سف �مل�ساركني من تركيا و�ملغرب ولبنان ذكرو� �ن  

لديهم �أقارب �أو �أ�سدقاء يقيمون يف �أوروبا. 

�لتنقالت  �أكرث تنوعاً من  �أن �لهجرة  �الأملاين يربز  �ملثال  �أن  غري 

�لب�رشية يف �لبحر �ملتو�سط. و�إذ� وددنا �أن نقيم مقد�ر �نفتاح 

�لثقافات يتعني علىنا حتليل  �الإعالم جتاه ق�سية  �حلو�ر بني 

بالذكر معاجلة  نخ�س  �ل�سدد،  �الإعالمي.  ويف هذ�  �ملحتوى 

�لعمل  عن  بحثاً  �حلدود  يعربون  �لذين  لال�سخا�س  �الإعالم 

�لبلد�ن  فى  �سورتهم  حول  قوله  ميكن  فالكثري  و�الأمان، 

�أن  وجند   . �ل�سو�ء  على  يق�سدونها  �لتى  �أو  هجروها  �لتي 

يف  �لبولندية  للجماعات  �لربيطانية  �الإعالمية  �لتغطية 

�ململكة �ملتحدة، و�لتغطية �الإعالمية �ل�سويدية للبو�سنيني 

�أو  �لبولندية  �الإعالمية  فالتغطية  )وبالعك�س  �ل�سويد  يف 

للتغطيه  �الهميه  نف�س  لها  �جلماعات(  لتلك  �لبو�سنية 

�الإعالمية �للبنانية لل�سوريني يف لبنان، و�لتغطية �الإعالمية 

�أملانيا وفرن�سا. وعلى �سعيد  �ملغربية للمهاجرين �ملغاربة يف 

�آخر، هناك ق�سية �مل�ساحة �ملتاحة  لالأقليات �لعرقية يف �أرجاء 

به،  و�لتمتع  �خلا�س  �عالمهم  �ملتو�سط خللق  �أجل  �الحتاد من 

�أم  د�خلية  روؤية  تعك�س  �الإعالمية  �ملنافذ  تلك  �إذ� كانت  وما 

خارجية.  وعلى �سعيد ثالث، هناك ق�سية ت�سور �ل�سعوب 

و�ملناطق بع�سها لبع�س د�خل �الحتاد من �أجل �ملتو�سط. وهال 

ن�ستمع �إىل �أخبار �رشكائنا د�خل �الحتاد من �أجل �ملتو�سط �إال 

عندما ت�سيبهم �الأزمات وهل هذ� يف�رش �أن عدد�ً حمدود�ً من 

�مل�ساركني يف بحث موؤ�س�سة �أنا ليند يتذكر �أن �الإعالم ترك 

»�الأخرى«؟  �لدول  جمموعة  �سعوب  عن  �إيجابياً  تاأثري�ً  فيهم 

مثل هذه �الأ�سئلة متت معاجلتها يف �لف�سول �خلا�سة بكل 

بلد على حدة، و�لغر�س من هذ� �لف�سل هو �أن نلقي نظرة 

و�الأقل  �الأكرث  �الإعالمية  �ملمار�سة  �أوجه  على  لنتعرف  عامة 

تاأثري�ً فى عملية �حلو�ر بني �لثقافات فى جمال �الحتاد من �أجل 

�ملتو�سط.

 

تقييم القدرات الكامنة يف الرتفيه الإعالمي

تختلف �ملمار�سات ح�سب �ختالف و�سائل �الإعالم من �الإذ�عة 

و�الأحد�ث  �الأخبار  ومن  �ل�سينمائية  و�الأفالم  �لطباعة  �إىل 

�إىل  حديثة  در��سات  عدة  �أ�سارت  وقد  �لرتفيه،  �إىل  �جلارية 

�لقدر�ت �لكامنة لالإعالم غري �الإخباري و�لرتفيهي مثل �لدر�ما 

بني  املتبادل  التفاهم  منو  على  الكربى  والأفالم  التلفزيونية 

�خل�سو�سيات  �خلو�س يف  �إمكانيات   من  ملا حتمله  �لثقافات 

)�ملركز  �ل�سخ�سية  و�لق�س�س  �لعرقية  �لق�سايا  وتق�سي 

�الأوروبي ملر�قبة �لعن�رشية وكر�هية �الأجانب، 2002(. ويبدو �أن 

تلك �لتو�سية �سحيحة، �إذ جند يف �لف�سول �لتالية �خلا�سة 

باليونان و�أملانيا �أمثلة من �لدر�ما �خليالية يف �لتلفزيون تعك�س 

و�لزيجات �ملختلطة و�لدين  �لثقايف كالهجرة  �لتنوع  ق�سايا 

ولكن جند ، على �لنقي�س من ذلك، حدود�ً و��سحة الأثر خمتلف 

�أنو�ع �لرتفيه �إذ� ما �عتمدنا  ��ستطالع �لر�أي �لذي قامت به 

�أن  �مل�ساركني  �أقلية من  �أنا ليند و�لذي ذكرت فيه  موؤ�س�سة 

�الإعالم �أثر عليهم فى حت�سني �سورة �سكان بلد�ن �ملجموعة 

�الأخرى )لي�س كمهاجرين ولكن يف بلد�نهم(.  وعندما طرح 

عليهم �ل�سوؤ�ل عن �مل�سدر �لذى كان ور�ء �ل�سورة �الإيجابية، 

ذكر معظم �أفر�د هذه �الأقلية �أن هذ� �مل�سدر هو �إما �الأخبار 

�ملطبوع،  �الإعالم  �أو  �لتلفزيون  يقدمها  �لتي  �ملعلومات  �أو 

�أوروبا وجنوب و�رشق �ملتو�سط 58% و%55  �لن�سب فى  وكانت 

على �لتو�يل بالن�سبة للتلفزيون و27% و12% بالن�سبة لالعالم 

�ملطبوع و20% و13% بالن�سبة لالأفالم �لوثائقية. �أما عن �الأفالم 

�لرو�ئية، فقد �نعك�ست �لن�سب �إذ ذكر 20% من �سكان م�رش  

ولبنان و�ملغرب و�سوريا وتركيا �أن �الأفالم تركت �نطباعاآ �إيجابياً 

لديهم عن �سعوب �لبلد�ن �الأوروبية، بينما مل  ي�رش �سوى %9 

من �مل�سرتكني �الأوروبيني  �إىل �الأفالم كو�سيلة لها تاأثري �إيجابي 

على �نطباعهم عن �سعوب جنوب و�رشق �ملتو�سط.

بع�س  هناك  �لظاهرة،  عن  �أعمق  در��سات  توجد  �أن  و�إىل 

�لتف�سري�ت �ملبدئية �لتي ن�ستطيع �أن ن�ستخل�سها من �لبحث 

و�لت�سور  �ل�سلبية  نف�س  يجدون  �مل�ساهدين  �أن  �أولها  �حلايل، 

�لرب�مج  �لتى يجدونها فى  �لرتفيهي  غري �ملر�سي يف �الإعالم 

�لتفاهم  تعالج حتديات عدم  �أفالماً  ما جند  وقليالً  �الإخبارية. 

تطرد  �أفالماً  �أو  �ملتو�سط،  �أجل  من  �الحتاد  جمتمعات  بني 

ذكريات �لظلم �لتاريخي �ملرة، ويعود ذلك �إىل تقييم »نز�هة« 

�ل�سخ�سي  �مل�ساهد  ��ستعد�د  على  يعتمد  �لذي  �لفيلم 

وا�شلوب تف�شريه لتفا�شيل الرواية ومنط التمثيل الذي يقدمه 

�ملمثلون. ومن مل يع�س جتربة �لعن�رشية �أو �لتهمي�س قد يجد 

�لفيلم نزيها �أو تقدمياً، بينما يرى من كان �سحية للعن�رشية 

تفا�سيل من �ساأنها تر�سيخ  �ل�سعور بعدم �مل�ساأو�ة . وكثري�ً 

ما تثبت �لوقائع �أن ت�سوير �الأقليات �الإيجابي على �ل�سا�سة 

كتاب  يحاأول  �لتي  �ملجموعات  تلك  م�ساعر  ي�سوء  �ل�سغرية 

�ل�سيناريو و�ملنتجون �أن ي�سوروها )دو�ست، 2009(. ويعزو بع�س 

�لباحثني  هذ� �الإ�ستياء �إىل ميل �ملنتجني �إىل �لرمزية بينما – 

تتبنى �سخ�سية و�حدة  يف غياب �لتنوع يف �الأدو�ر و�ملهام – 

م�سئولية متثيل جمموعة باأكملها.

حول  مت�ساربة  �آر�ء  �لو�قع«  »تلفزيون  �أثار  مماثلة،  والأ�سباب   

تلفزيون  بد�أ  وقد  �مل�سبقة،  �الأحكام  مناه�سة   على  قدرته 

�إىل  �ملحرتفني  غري  يحول  �لذي  �ل�سعبي  �لرتفيه  �أو  �لو�قع 

وقد  �جلديدة،  �الألفية  بد�ية  يف  و�حدة  حلظة  يف  م�ساهري 

�لتجربة  تلك  �ملتو�سط  وجنوب  �الإعالميون من �سمال  خا�س 

 )Big Brother( »الجتماعية بعرو�س مرئية مثل »�الأخ �الأكرب�

جائزة اآنا ليند لل�سحافة

قامت كل من موؤ�س�سة �آنا ليند و�الحتاد  �لدويل لل�سحافيني باإن�ساء هذه �جلائزة يف 2006. وتعد �أفخم جائزة يف �ملنطقة 

ومتنح لالأعمال �لتي تهتم بتفاعل �لثقافات وق�سايا �لتنوع �لثقايف. وجاء �لتفكري يف هذه �جلائزة كرد فعل للتحدي �لذي 

يو�جهه �ل�سحافيون يف جمال تغطية �لتغري �ل�رشيع �لذي يحدث عرب �ملنطقة ، و�ملرور من �ملجتمعات �ملتجان�سة �إىل �جلماعات 

�لثقافية و�لدينية �ملتعددة و�لنا�سطة ف�سالً عن �ل�رش�عات و�حلروب �لتي تزد�د تعقيد�ً. وتتاألف جلنة �لتحكيم من خرب�ء دوليني 

يف جمال �الإعالم، مع روؤ�ساء �سابقني و�سخ�سيات متو�سطية �سهرية كاأمني معلوف و�دجار مورين، هذ� ويتم دعوة �لفائزين 

من خالل �أحد�ث تنظمها �ل 43 �سبكة وطنية للمجتمع �ملدين �لتابعة ملوؤ�س�سة  للعمل ب�سفتهم “�سفر�ء �حلو�ر �لثقايف” 

. وي�سارك يف هذه �ملبادرة كل من COPEAM Audiovisual Platform ، و�ملفو�سية �الأوروبية،  وحتالف �حل�سار�ت �لتابع  �آنا ليند ـ 

لالأمم �ملتحدة وموؤ�س�سة موناكو �ملتو�سطية.

وقع �ختيار �الإعالم كمو�سوع �أ�سا�سي لتقرير �أنا ليند �الأول عن �الجتاهات �لثقافية، الأهميته يف 

تنمية �حلو�ر بني �لثقافات و�لتنوع �لثقايف يف منطقة �الأورومتو�سطي. وتقدم ناعومي �سقر – 

ملحة عن �لعمل �لذي يقوم به قطاع �الإعالم �ليوم، من �ل�سيا�سات  من�سقة قطاع �الإعالم – 

�لتحريرية �إىل �ملمار�سات �ل�سحفية، وتلقي �ل�سوء على �ملقاالت �خلا�سة بكل بلد �لتي تعالج 

�لرهانات �لرئي�سية و�ملمار�سات �الإيجابية �ل�ساعدة فى �لتغطية �الإعالمية بني �لثقافات.

نظرة عامة
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 .)Fame Academy( �ل�سهرية”  “�الأكادميية  مثل  و�مل�سابقات 

وبطبيعة بحث �الإعالميني عن �لعائد �مل�ساعف من �الإعالنات 

�أ�سبحت   ،)1999 )ت�ساجارو�سيانو،  جديدة  جماهري  با�سطياد 

�ل�سا�سة  على  �مل�ساهدين  �آر�ء  جلمع  فر�سة  “�لو�قع”  بر�مح 

يلجاأو�  �أن  دون  د�ئم �الت�ساع  و�لثقايف  �لعرقي  �لت�سكيل  عن 

وقد   . �ملجموعات  ذ�ت   و�الأكفاء من  �ملحرتفني   �ملمثلني  �إىل 

رئي�س �للجنة �لربيطانية  دفع جناح هذ� �لتيار “تريفور فيلب�س” 

مل�ساأو�ة �الأعر�ق عام 2005  �إىل �لت�رشيح باأن تليفزيون �لو�قع 

�أتاح  لكثري من �لربيطانيني “فر�سة مقابلة �أنا�س ينتمون �إىل 

حياتهم  فى  �أبد�ً  ليالقوهم  كانو�  ما  �أخرى  عرقية  جماعات 

وجاءت  �لر�أى.  هذ�  مع  �لبع�س  �ختالف  رغم   ، �ليوميه” 

ون�سخته  �الأكرب”  “�الأخ  مل�سل�سالت  �مل�ساهدين  �أفعال  ردود 

�أخرى  ��ستفهام  عالمة  لت�سع  �ستوري”  “لوفت  �لفرن�سية 

حول ت�رشيح  فيليب�س �أن �لربنامج قد جنح فى �لق�ساء على 

�أ�سار  �لنهج،  نف�س  وعلى   .)2003 )فايار،  ال�شائعة  الأمناط 

�لذى حظى  �ملديح  �أن  �إىل  باأملانيا  �خلا�س  �لف�سل  �لتقرير يف 

“�لرتكية  جو�ئز،  عدة  على  �جلائز  �لكوميدي  �مل�سل�سل  به 

للمبتدئني )Türkish für Anfänger(”، ملعاجلته �ل�رش�عات يف 

ظل عائلة متعددة �لثقافات، قد قابله ماأخذ على تر�سيخة 

لالأمناط ال�شائعة . اأما البحث عن اجابة لق�شية الرمزية يف 

من  �لكثري  فين�سح  �ملهم�سة،  و�ملجموعات  �الأقليات  متثيل 

�لباحثني يف جمال �جلندر و�لطبقة و�لعرق يف �الإعالم بالتوجه 

فاإنه  هول”.  “�ستو�رت  �الأ�سل  �جلمايكي  و�ملنظر  �لباحث  �إىل 

ين�سح باقتحام �الأر��سي �لتي “ �مل�سبعة بالت�سور�ت  �لثابتة 

على  ال�شائعة  الأمناط  فتح  يف  “اخلو�ش  �أجل  من  و�ملغلقة” 

)هول،  طويلة”  لفرت�ت  �ساحلة  غري  ت�سبح  حتى  م�رش�عيها 

الأمناط  نقلب  اأن  نحاأول  اأن  الأمر  لي�ش  اآخر،  ومبعنى   )1997

متعددة  �سور�  نخلق  �أن  بل  �إيجابية  �سور  خللق  �ل�سائعة  

وتطرد  �لت�سور�ت  بع�س  تطبع  �لتى  ملمار�سات   � ون�ستهدف 

�لثقافات  �لتو��سل بني  ويدور جد�ل حول كيفية دعم  �أخرى. 

من  �الإعالمية  �ملعرفة  بني  �أ�سا�ساً  يدور  �لذي  �خليال  عرب 

�ملنتجني، وعلى  �لذ�ت من جهة  جهة و�مل�ساهدين وم�ساألة  

على  تركز  �أن  �الإعالمية  �ملقابالت  على  ينبغي  �ملثال  �سبيل 

يعك�سو�  �أن  �لتلفزيون  �أو  �ل�سيمنا  فى  �ملخرجني  مطالبة 

ذلك فى  �ل�سيناريوهات و�ختيار �ملمثلني، مما ي�سكل بديالً عن 

مطالبتهم ب�سناعة �لرتفيه من خالل �سيغ جاهزة لتفاعل 

�لثقافات، ما د�م �مل�ساهدون �سينتبهون �إىل هذه �ل�سيغ،  �إذ 

اأن امل�شاهدين ل يحبون الدعاية واملواعظ ويف�شلون الرتفيه 

ظروف  �سعبت  كلما  �لوقت  نف�س  وفى  �إبد�ع.  فيه  �لذي 

حياتهم كلما جلاأو� �إىل �لرتفيه بحثاً عن و�سيلة للهروب من 

و�قع �حلياة �ليومية.  هذ� ما �أكده م�سل�سل در�مي من ع�رش 

حلقات تلفزيونية �ألفه فل�سطيني للفل�سطينيني عام 2008 

بعنو�ن “مطب”، ومولته كل  من �أملانيا و�الحتاد �الأوروبي. وكان 

هذ� �مل�سل�سل قد مزج بني �مل�سل�سلني �لرتكي و�أالملاين قد نال  

ترحيب �لنقاد يف �أوروبا -رغم �أنه �أنتج مبيز�نية �سغرية- �لذين 

ظنو� �أنه يفتح نافذة للفل�سطينيني �لذين يعي�سون يف ظل 

�الحتالل �ال�رش�ئيلي، ولكنهم �أ�سارو� �أي�ساً �إىل �أن  �مل�ساهدين 

�الأوروبيني يحتاجون �إىل معرفة بع�س �ملعلومات عن �ل�سفة 

�إىل  �آخرون  نقاد  ذهب  بينما   . �لنكت  كل  ليفهمو�  �لغربية 

يو�جهون  �لذين  �ملحليني  �لفل�سطينيني  �مل�ساهدين  �أن 

يرغبون يف  “مطب”، ال  ي�سورها م�سل�سل  �لتي  �ل�سعوبات 

م�ساهدتها مرة �أخرى على �ل�سا�سة )فرنكل، 2008(.

وتعر�س �لنقاد �ملوؤيدون مل�سل�سل “مطب” �إىل �أكرب حتد تو�جهه 

�أى حماأولة للتو��سل �لثقافى من خالل �لكوميديا، وي�سمى 

ويكمن فى �أن �مل�ساهدين  هذ� �لتحدى  “�لتخفي�س �لثقايف” 

من جماعات معينة و�لذين ي�ساركون بع�سهم �لبع�س فى 

لذلك،  �لخ...   �ملحيطة  و�لبيئة  و�لطر�ئف  و�لعقائد  �لتاريخ 

معرفة  لها  �أخرى   جماعات  تنتجها  �لتي  �لرب�مج  تالقى  ال 

م�سرتكة خمتلفة �أي �هتمام ،خا�سة �إذ� �أ�سفنا �إليها عائق 

�لتي تعطي الأفالم هوليوود  �للغة. ولعل هذه �لظاهرة هي 

�الأفالم  وتنجح  كبري�ً.   تناف�سياً  تفوقا   �ل�سينما  و�سناعة 

�ملتحدة،  �لواليات  د�خل  �ل�سخمة  �مليز�نية  ذ�ت  �الأمريكية 

الأنها تتمع باأكرب �سوق حملية يف �لعامل دون �أن يوؤثر علىها 

عامل “�لتخفي�س �لثقايف” )ه�سكنز ومكفادين وفني، 2004(، 

بينما تو�جه �لدول �ل�سغرى �سعوبات جمة يف متويل �أفالمها 

وم�سل�سالتها �لتلفزيونية �لقادرة على جذب �نتباه �مل�ساهدين 

�ح�سائيات  وت�سري  �ملتو�سط.  �أجل  من  �الحتاد  �أطر�ف  فى 

��ستطالع موؤ�س�سة �أنا ليند �خلا�سه بالتاأثري �اليجابي لالأفالم 

�إىل عدم �لت�ساأوي فى مو�جهة �ل�سعوبات يف �ملنطقة.  فقد 

تاأثري  عن  �ملتو�سط  و�رشق  جنوب  مو�طني  من  �أكرب  عدد  عرب 

�الأفالم �اليجابي فى ت�سورهم  لالأوربيني مقابل عدد �أقل من 

�الأوروبيني نحوهم.

ولعل هناك بع�س �لعو�ئق �الأخرى �لتي تعرقل حركة �الأفالم 

يو�جهها  �لتى  �لعو�ئق  ،نذكر منها  �ل�سمال  �إىل  �جلنوب  من 

�أمام توزيع منتجاتهم، حتى يف بلد�ن جنوب  منتجو �الأفالم 

و�لتي  و��سعة  حملية  ب�سوق  تتمتع  �لتي   �ملتو�سط  و�رشق 

ت�سدير  لت�سجيع  �ل�سينما  �سناعة  �ال�ستثمار يف  �إىل  تدعو 

يف  �حلر  �ل�سينمائي  �الإنتاج  �أزدهر  وقد  �ل�سينمائي.  �الإنتاج 

تركيا بالفعل وقد ح�سل �لعديد من �ملنتجني �ل�سينمائيني 

�الأتر�ك على جو�ئز كربى يف �خلارج. ورغم �فتقاد تلك �الأفالم 

�إىل �مل�ساهدين يف د�خل �لبالد، فاإنها تنال �سهرتها يف �أوروبا 

بالرتكية  �ملتحدثون  ينقلها  �لتي  �ل�سفهية  �لتو�سيات  عرب 

هناك، وعلىنا �أن ننتظر حتى نرى ما �إذ� كان �ل�سغف باالأفالم 

�لرتكيه �سينت�رش لدى �الأوروبيني �الآخرين . ويف م�رش وهو بلد 

�ل�سينما  �سناعة  فيه  عرفت  طاملا  و�لذي  �ل�سكان  كثيف 

�ملبا�رشة  �ملبا�رشة وغري  �لرقابة  فاإن طبقات من  ناجحاً،  تاريخاً 

جعلت �الإبد�ع �ملحلي يتقل�س وال ي�سمح �إال بن�سبة �سئيلة 

)فريد، 2006(.  ويف م�رش كما فى  �ل�سا�سة   �إىل  بالو�سول 

بلد�ن �أخرى هناك قيود على ت�سوير �النق�سامات �الجتماعية 

فى �الأفالم �لرو�ئية، خ�سية �أن يوؤدي ذلك �إىل �ملزيد من �لبلبلة 

بدالً من �إثارة جدل عام، قائم على �لنو�يا �حل�سنة ومن �ساأنة 

�ن يو�سل �إىل �الإجماع.

جنوب  �الأفالم يف  �سناع  يلجاأ  �لعقبات  هذه  على  وللتغلب 

عن  �أفالم  الإنتاج  �الأوروبي  �لدعم  �إىل  خفية  �ملتو�سط  و�رشق 

�أمام  �خل�سوع  �إىل  ي�سطرون  ولكنهم  �الجتماعية،  �لق�سايا 

ال�شغوط لتغيري الن�شو�ش واأهداف اإنتاجهم ملالءمة الأذواق 

�أفالمهم  توزيع  من  يحد  مما  �الأوروبية،  �مل�سبقه  و�الأحكام 

من  �ل�سينمائي  �الإنتاج  �سناعة  ويحرم  �أوروبا  على  ليقت�رش 

فر�سة �إعادة �ال�ستثمار من خالل �لعائد �لذ�تي )منيكوت�سي، 

، فاإن �ل�سورة �لتي ت�ساهدها �جلماهري  2005(. وبعبارة �خرى 

�لتي  �ل�سورة  تلك  هي  “�لعربية”  �الأفالم  يف  �أوروبا  يف 

“�جلنة  �لفل�سطيني  فالفيلم  �الأوروبية.  �لتاأثري�ت  �سقلتها 

 )  2005 عام  �أ�سعد  �أبو  هاين  )�إنتاج   )Paradise Now( �الآن” 

�لذى ر�سح جلائزة �الأو�سكار عام 2006، كان �إنتاجاً فل�سطينياً 

�مل�سرتك  و�لفيلم  م�سرتكاً،  وهولندياً  �أملانياً  فرن�سياً  ��رش�ئيلياً 

لبكي  نادين  )�إنتاج   )Caramel( “كار�مل”  �لفرن�سي  �للبناين 

“�سكر بنات”، و�لذى حاز على  با�لعربية  عام 2007( وعنو�نه 

خالل  من  �مل�سبقه  �الفكار  ملناه�سته  �أوروبا  يف  �العجاب 

�إنتاجه  �ليومية �لهادئة لللبنانيني. وكان قد مت  و�سف �حلياة 

�إىل  �أدت  �لتي  �لله  وحزب  �إ�رش�ئيل  بني  �حلرب  �أثناء  فرن�سا  يف 

��سابات جماعية ودمار كبري  يف لبنان يف يوليو 2006. 

ان�سجام الأمة والثقافة:  و�سائل الإعالم الإخبارية وبناء الأمة

�أوروبا  من  مناطق  يف  �ملهنية  �ل�سحفية  �ملعايري  تطورت 

و�ملوت  �لقتل  �أخبار  تت�سدر  و�أ�سبحت  �ملتحدة،  و�لواليات 

�نتقال  يف�رش �رشعة  وهذ� ما  �لرئي�سية،  �لعناأوين  و�الإ�سابات 

م�ساحات  عرب  �مل�سلحة  و�ل�سد�مات  �حلروب  عن  �لتقارير 

�سا�سعة يف �الحتاد من �أجل �ملتو�سط، مقارنة باالأخبار �الأخرى، 

�ملعلوماتية  �لقاعدة  تغري  قد  �الأخرى  �الأنو�ع  تلك  �أن  رغم 

مل�ستخدمي �الإعالم تغيري�ً جذرياً، خا�سة و�أنهم ي�ستخدمونها 

خلفية  �أى  �أو  �ملبا�رشة  �لتجربة  غياب  فى  �ل�رش�عات   لفهم 

تاريخية لديهم )�سقر، 2008(. وقد ُكتب الكثري عن اأمناط حترير 

تقارير �ل�رش�عات و�لتي تٌرَتّب فيها �الإ�سابات طبقاً الهتمامات 

�جلمهور �لذى يخاطبه �ل�سحفى،  وتقدم تف�سري�ت مب�سطة 

يثري  �لذي  �لنوع  من  عادة  وهي  �لكايف،  �لبحث  ينق�سها 

�ملعا�رش  �لتكافوؤ  عدم  �إىل  �لنظر  دون  �لقدمية«  »�الحقاد 

و�مللمو�س، وهناك �لكثري من �الأدبيات عن »�سحافة �ل�سالم« 

وحله  تغيريه  على  ي�ساعد  لل�رش�ع  �طار  و�سع  على  �لقادرة 

)لن�س ومكجولدرك، 2005(.  ومل يكتب كثري�ً عن دور �الإعالم 

يف عملية بناء �الأمة يف �أنحاء �الحتاد من �أجل �ملتو�سط، وتظل 

رغم  �الإعالمية  �ملمار�سات  يف  حم�سورة  �لقومية  �جلماعة  

�لعابر  �الإعالمي  �ملجال  وتو�سع  �حلدود  عرب  �ل�سعوب  حتركات 

للقار�ت من خالل �لف�سائيات و�الإنرتنت. 

للممار�سة  وو�سيله  �ل�سيا�سية  للم�ساركه  وكاإطار 

ملكوناتها  �آليات عملية  �لوطنية  �لدولة  تعر�س  �لدميقر�طية 

من �جلماعات �لثقافيه لبناء �لتفاهم �ملتبادل و�لثقة.  و�أ�سار 

بيكو بارخ يف عمله عن �لتعدد �لثقافى �إىل �لثقة كمفتاح 

للحو�ر، حيث �أن �اللتز�م �ملتبادل جتاه �مل�ساألة �لذ�تية و�لعمل 

معاً على �أ�سا�س �مل�ساأو�ة هو ما نحتاجه لنحول دون �أي �سد�م 

ثقافى ولكي ننزع فتيله )بارخ، 2006(. ويت�سح من حتليل دول 

�الحتاد من �أجل �ملتو�سط، �لتي يتفق فيها �الإنتاج و�ال�ستهالك 

�الإعالم  �أن  �ملجتمع،  يف  �لعرقية  �النق�سامات  مع  �الإعالمي 

�أكرث كفاءة لبناء  �لقومي �ملتعدد �لثقافات قد يقدم �أ�س�ساً 

قدر �أكرب من �لثقة بني فئات �ملجتمع و�حلو�ر بني �لثقافات من 

�الإعالم �ملوجود حالياً.  ويف �ملقابل، ي�ستعمل �الإعالم �لقومي 

يف بع�س �لبلد�ن �الأخرى من بلد�ن �الحتاد من �أجل �ملتو�سط 

للهوية  و�الإق�ساء  �لتجان�س  وعلىها  يغلب  ن�سخ  لرت�سيخ 

�لقومية،  و�خلطر يف هذه �حلاالت هو �أن يتم »ت�سوير �لتنوع 

فريق العمل الإعالمي الأورومتو�سطي

�لبحر �ملتو�سط، وهو  �لتحرير من �ساطئي  وروؤ�ساء  �الأورومتو�سطي جمموعة من �ل�سحافيني  يجمع فريق �لعمل �الإعالمي 

�لقر�ر.  ل�سناع  �لتو�سيات  و�سياغة  �مل�سرتكة  �ملبادر�ت  وتطوير  �الإعالمية،  �لرهانات  بتحليل  �ملعنيني  �الإعالميني  �سبكة من 

و�الإعالم”  “�الأورومتو�سط  �الأوروبية عن  �ملفو�سية  موؤمتر  �طار  باالأردن يف  �مليت  �لبحر  �سبتمرب 2005 يف  �ملبادرة يف  �نطلقت 

و�لذي كان يهدف �إىل �إعطاء �لكلمة لل�سحافيني �ملنخرطني يف عملية �لتعاأون �الإقليمي. ومنذ ذلك �لوقت، تنامت �مل�ساركة 

لت�سمل 500 �إعالمي و�أدت �إىل تنظيم تظاهر�ت �ستى تتعلق بق�سايا خمتلفة منها: تغطية �لنز�عات ، حرية �ل�سحافة ، 

تغطية �الإرهاب ، و�الإعالم و�لهجرة. وكجزء من �ل�سبكة �الإقليمية، مت �ختيار فريق عمل ليديل بر�أيه حول �لتطور�ت �ل�سيا�سية 

يف �طار �ل�رش�كة �الأورومتو�سطية وتقدمي �ال�ست�سار�ت للمفو�سية ، باالإ�سافة �إىل تقدمي �لتو�سيات يف �ملنتديات �لتي لها 

عالقة بالتفاعل �لثقايف.

اآلية ال�ستجابة ال�رسيعة لو�سائل الإعالم

يف �طار �الإ�سرت�تيجية �مل�سرتكة لال�ستجابة لالأزمات �لثقافية �لبينية يف منطقة �ملتو�سط، قام كل من موؤ�س�سة �آنا ليند 

و�ملفو�سية �الأوروبية وحتالف �حل�سار�ت �لتابع لالأمم �ملتحدة بو�سع برنامج يهدف �إىل دعم عمل �ل�سحفيني يف جمال �لعالقات 

بنود  كاأهم  �لدوليني  و�ملعلقني  و�الأكادمييني  �ملحللني  باأهم  و�ملبا�رش  و�ملجاين  �ل�رشيع  �الت�سال  توفري  وياأتي  �لبينية.  �لثقافية 

�ل�سحفيني  مع  �ل�رشيعة”  “�ال�ستجابة  تنظيم منتديات  �إىل  باالإ�سافة  �الإلكرتونية  للمو�رد  �لرتويج  ذلك عرب  ويتم   . �مل�رشوع 

�لذي مت تنظيمه عقب �حلرب �الأخرية على  و�خلرب�ء و�الأكادمييني وقادة �ملجتمع �ملدين ، كما حدث يف “منتدى لندن لالإعالم” 

غزة. بف�سل هذه �الإ�سرت�تيجية �مل�سرتكة للموؤ�س�سة و�ملفو�سية و�لتحالف يتم ت�سهيل قيام م�ساريع م�سرتكة للتغطية 

�لهجرة  �مل�سرتك مثل  �الهتمام  ذ�ت  �لق�سايا  و��ستعر��س  ملناق�سة  وذلك  �ملتو�سط  �ل�سحفيني من �ساطئي  �الإعالمية بني 

و�لعوملة و�لثقافة.
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كحالة مر�سية » و�أن يو�سف �لتغيري باأنه »ي�سعف �لرت�ث » 

)جورجيو، 2005(. وعندما ي�سرتك �الإعالم يف »�بتد�ع �لتقاليد« 

�الأحد�ث  �أو  �الأمة  �إىل  �لزعماء   خطب  مع  �لتعامل  مثل 

�لريا�سية �لكربى وكانها طقو�س، فاإنه ي�ساهم بذلك يف �إعادة 

�نتاج روؤية التقبل �لقطيعه وال �لتغري، وبالتايل روؤية �حتماالت 

�لتجان�س �الجتماعي ك�سيء مرتبط باالإح�سا�س باال�ستمر�رية 

مع �ملا�سي )هبزبوم ورينجر، 1992(. 

وقد تطور منط الإذاعة الوطنية يف اأوروبا بعد احلرب العاملية 

الثانية نحو خلق �شعور بالوحدة الوطنية، واحتفظ عدد من 

طويلة.  لعقود  مبنا�سبهم   �لبلد�ن  من  �لعديد  �ملذيعني يف 

�ملتو�سط  و�رشق  جنوب  يف  �الإعالم  و�سائل  �نت�رشت  فقد 

لتعبئة  وتوحيد �الأمم بعد ح�سولها على �ال�ستقالل. وينظر 

فيما  �لريب  بنظرة  �ملقاربات  تلك   من  ورثناه  ما  �إىل  �أحياناً 

يخ�س �لهوية �لثقافية �لقومية �لتي »ال ت�ستطيع �أن تفكر 

�جلماعات  �الأبحاث عن  وك�سفت  ]�لقومي[«  �ل�سندوق  خارج 

يف �أوروبا �لتي تعتمد على م�سادر �إعالمية غري �أوروبية ، �إىل 

هذه  »تدخل  لالإعالم  وجديدة  متعددة  ��ستخد�مات  ظهور 

�جلاماعات يف حركة تخيلية وذهنية تتجاأوز �ملجاالت �لثقافية« 

فى  يخلق  قد  �ملتجان�س  �لقومى  �لتخيل  ولكن  )روبنز،2009( 

بع�س �الأحيان �ح�سا�ساً باأن جماعات �ل�ستات �لتي ت�ستهلك 

�إعالماً ناطقاً بلغتها تدخل يف نوع من »�لوطنية �لبعيدة » 

ثقايف موحد«  �ت�سال مبجال  ذ�ت  »جماعة موحدة  ب�سفتها 

)روبنز، 2009(.  ويالقي خطاب �ملعلقني �لذين ينادون باعرت�ف 

�ل�ستات على عنا�رش من  تعتمد جمموعات  �أن  وهو   – بديل 

�لثقافات �لقدمية و�جلديدة وعلى �الإدر�ك �لثقايف �لتى نبعت 

منه )بر�أون، 2005( – ، على �ل�ساطئ �جلنوبي للبحر �ملتو�سط، 

خطاب �لذين يتوقون �إىل حركة فكرية تبتعد عن و�سع  »نكون 

خمتلف  هو  ما  كل  يتنا�سى  �جتماعي  تو�زن  يف  د�ئماً  فيه 

يرتجم  �إىل و�سع  وينتهي  �ال�ستقالل«،  بعد  ما  تالحم  بحجة 

�قرت�حات ملمو�سة  �إىل  و�لتمثيل  �لتعددية  فيها �حلديث عن 

)ناجي، 2009(.

�إعالم  �لتعددية و�حلو�ر عرب  �أن �النفتاح نحو  ومما ال �سك فيه 

�الأخبار يتاأثر، مثلما يتاأثر �الإعالم �لرتفيهي، بالتجربة �مللمو�سة 

للذين ي�سرتكون فيه . وكثري�ً ما يتنا�سى من يتعر�س للح�سار 

�أو للهجوم �جل�سدي ق�سية �حلو�ر بني �لثقافات. ولكننا نعلم 

وتخفيف  �الأزمات  حل  و�أن  �الأحد�ث،  ي�سنع  ال  �الإعالم  �أن 

�الأمن  و�نعد�م  �لعنيفة  �ل�رش�عات   مو�قف  يف  وطاأتها 

م�سئولية �ل�سيا�سيني و�لع�سكريني ولي�س م�سئولية �الإعالم. 

تقاريرهم  تكون  �أن  �الإعالميني  من  ننتظر  �أال  �ملعقول  ومن 

دقيقة وبناءة،  علماً باأنهم يف �لنهاية ال ميلكون غري رو�ية ما 

حدث . ولي�س من �ملده�س �أال يكون هناك �أي ت�سوير �يجابي 

لل�سيا�سات �الأمريكية �أو �الأوروبية يف �لتحليل �الأخباري على 

�ل�سيا�سيه  �للقاء�ت  �أ�سهر، يف ثالث حلقات من  ثالثة  مدى 

�لتليفزيونية على �إحدى قنو�ت �الأخبار �ململوكة لرجل �أعمال 

�العتد�ء�ت على  �ملتحدة، يف �سوء  للواليات  �سعودي منا�رش 

�لفل�سطينيني و�الأفغان و�لعر�قيني و�للبنانيني )حروب، 2009(، 

ونذكر من �ال�ستثناء�ت �لنادرة برناجما ذكر �لقرو�س �ملقدمة 

للبنان، وبرناجما �آخر مع �أحمد �أبو طالب -وهو مو�طن هولندي 

من �أ�سل مغربي و�أول عمدة م�سلم ملدينة روترد�م، مت تعيينه 

موؤخر�آ �سكرتري� للدولة يف وز�رة �ل�سئون �الجتماعية و�لتوظيف 

�لهولندية-. ومبا �إن �لذين يعي�سون و�سط �ل�رش�عات و�نعد�م 

فان   ، غريهم   من  �الإخباري  �الإعالم  على  �قباالً  �كرث  �الأمن 

خلالً هيكلياً يحدث يف فر�س تز�يد �لتفاهم بني �لثقافات عرب 

�الإعالم �الإخباري ،مبعنى �أن لي�س الأطر�ف �حلو�ر �ملطلوب  نف�س 

�لقدر من �ل�سغف باالأخبار.

ويوؤدي ذلك بدوره )�نظر �لف�سل �خلا�س باململكة �ملتحدة يف 

�لتقرير( �إىل د�ئرة يبتعد فيها �ملحررون يف �لبلد�ن  ذ�ت �لنظام 

غري  �لبلد�ن  عن  �الأخبار  جمع  طلب  عن  �مل�ستقر  �ل�سيا�سي 

�مل�ستقرة، عندما ي�سعرون بعدم �كرت�ث �جلمهور. وتزد�د حالة 

�ختالل �لتو�زن، ب�سبب تعر�س جامعي �الأخبار و�سناع �الأفالم 

�لقيود عند  �ملتو�سط للمزيد من  لوثائقية من جنوب و�رشق 

�سفرهم �إىل �أوروبا بخالف �أمثالهم �لذين ي�سافرون يف �الجتاه 

�الآخر.

 

البناء على ممار�سة اإيجابية:  موؤ�رسات للعمل امل�ستقبلي

�لعو�مل  بف�سل  م�ستقبلي  عمل  نحو  �لفر�س  عدد  يتز�يد 

�لتنوع  يكون  �أن  مثالً  �ملقبول  من  كان  فاإذ�  �أعاله،  �ملذكورة 

و�لتوظيف خمتلفا  �الإعالمي،  �ملحتوى  �لثقافى �حلقيقي يف 

ن�سجع  �أن  ينبغى  فاإنه  �ملجردة،  �لرمزية  عن  جوهرياً  �ختالفاً 

نف�س  لنوؤكد  �ملفتوحة  �لنهايات  ذ�ت  و�لعرو�س  �ل�سور  تعدد 

ين�سبه  �لذي   ، وجماعة  فرد�   ، »�الآخر«  هوية  فى  �لتعقيد 

منتجو �الإعالم الأنف�سهم.  و�إذ� علمنا �ن ظاهرتى �لتخفي�س 

�لثقافى و�لتدفق �الإعالمى غري �ملتكافئ  متيز�ن �الإعالم �ملحلى 

على �مل�ستورد، فى قدرتة على �لتو��سل بكفاءة، فان م�سئولية 

�الإعالم �ملحلي فى معاجلة �ملو�سوعات �خلا�سة بالتعاي�س يف 

وهذ�  �لثقايف.  �لتنوع  �سياق  تزد�د يف  �الأورومتو�سطي  �ملجال 

يعني بدوره �أنه يتعني علىها �أن ت�سمن  حجم وجودة �لتقارير 

�الأجنبية و�أال نرتكها تتاأثر بحجة �ال�ستقطاعات يف �مليز�نية، 

ويعني ذلك وجوب �إر�ساء معايري للتوظيف و�لتغطية وقيا�س 

يتم عمله«،  يتم قيا�سه  �أن »ما  �أ�سا�س  بانتظام، على  �الأد�ء 

و�لرتفيه  �الأخبار  جمايل  يف  �لعاملون  يفكر  �أن  يجب  ولذلك 

ممار�سة  �جل  من  »�لتو�سيات  الإحدى  وطبقاً  يفعلون.   فيما 

�إعالمية م�سوؤولة«، يجب م�ساعدة كافة �لعاملني يف جمال 

عن  �لثقافى«  ]�لتو��سل[  »كفاءة  �كت�ساب   على  �الإعالم 

�لتي  و�مل�ساعر  �لعقائد  لبنية  �لناقد  �لذ�تي  »�لتفهم  طريق 

فر�س  بجانب  �لعرقي«  �لتنوع  مع  عالقتهم  يف  بها  ياأتون 

وهازبند،  )د�أوننج  �سلوكهم«  مع  ذلك  تو�فق  يف  »�لتفكري 

طريق  عن  تفعيله  ميكن  �إذ  جمرد�ً،  متريناً  هذ�  ولي�س   .)2005

�لعام  و�الإعالم  �الأقليات  �إعالم  مبادر�ت مثل عمل �سحفيي 

�ملتحدة  �الأمم  حتالف  �لتدخل يف  �ل�رشيع  �الإعالم  و�آليات  معاً، 

جل�سات  �ملفتوح من خالل  للنقد  يتعر�س  �لذي  للح�سار�ت، 

�ال�سئلة و�الأجوبة مع �ملنتجني و�ملحررين. ففى �لع�رش �لرقمي 

التنق�س قنو�ت �لتو��سل �لتي ميكن من خاللها �لت�سارك  فى 

�الأفكار و�لتدقيق.

وقد �تخذت عدة خطو�ت ناجحة على �ل�سعيدين- �ل�سيق 

للموؤ�س�سات  و�لو��سع  �ل�سغرية،  و�ملجموعات  لالأفر�د 

بني  �حلو�ر  بتنمية  يقوم  من  �أن�سب  لتحديد  �حلكومية- 

�لتو�سيات  لبع�س  �أمثلة  وردت  وقد  �الإعالم،  يف  �لثقافات 

�لتنوع  نب�س  »قيا�س  بعنو�ن  �الأوروبية  �ملفو�سية  ن�رشة  يف 

�إىل  باال�سافة  �الأوروبي  �الحتاد  دولة من  �الإعالمي« �سمل 27 

�الأوروبية  �ملفو�سية  ون�رشته  و�لرنويج  ولي�ستن�ستاين  �أي�سلند� 

عام 2009. وقد �أح�سى �لبحث 472 ��ستجابة لدعوة تر�سيح 

�مل�رشوعات �لر�مية لتنمية �لتنوع و�مل�ساأو�ة يف �الإعالم، وبعد 

�ختار  �لت�سفيات،  بعد  تر�سيحاً   150 �إىل  عددها  و�سل  �أن 

�إعالمية  موؤ�س�سات  بها  تقدمت  م�رشوعاً   30 �لبحث  فريق 

وموؤ�س�سات حكومية يف جماالت  �ملدين  �ملجتمع  ومنظمات 

متنوعة، ومنها �لتدريب و�لتوظيف و�ال�ست�سار�ت ورفع �لوعي 

كثري  ويتو�فق  �ملغر�س،  �الإعالم  ومقاأومة  و�الإنتاج  و�ملر�قبة 

من هذه �ملو��سفات مع �لعمل من �أجل �حلو�ر بني �لثقافات. 

من  عديدة  الأوجه  �الإعالم  مبادر�ت  معاجلة  رغم  �أنه،  �إحد�ها 

�لتنوع، ومنها �ل�سن و�جلن�س)�جلندر(  و�الإعاقة، �إال �أن معظم 

�أو  �لقومية  �الأ�سول  مبجاالت  تتعلق  كانت  �لرت�سيحات 

�لعرقية و�لتنوع يف �لدين و�لعقائد )�لوحدة ج4 ، �ملفو�سية 

كانت  مناهجها  حماكاة  �سهولة  �أن  و�أخرى  �الأوروبية.2009( 

�أحد �أ�سباب �ختيار �لثالثني مبادرة .

 وهناك حقل و��سع للعمل ال يعتمد على �مل�رشوعات، ويتمثل 

فى �حلاجة �إىل �ملزيد من �لوعي و��ستخد�م  �الأدو�ت �ملوجودة 

مثل �ملوؤ�س�سات و�التفاقيات �لعابرة للحدود ، وعي و�لتز�م يجب 

�أن يتوفر� فى حمرتفى �الإعالم حتى يتمكنو� من ن�رشهما )رمبا  

�أنا ليند(. نذكر من �ملوؤ�س�سات  عن طريق �سبكات موؤ�س�سة 

�ملتو�سطي  �ملوؤمتر  �ملتو�سط  �لبحر   عرب  �حلالية  �الإعالمية 

 Conférence Permanente de( و�ملرئيات  لل�سوتيات  �لد�ئم 

)�لكوبيام(،   )l‘Audiovisuel Méditerranéen COPEAM
�لذي بد�أ يف �لقاهرة عام 1996 وي�سم كبار �إعالميي �لقطاع 

و�الحتاد  و�لتليفزيون   للر�ديو  �الأوروبى  �الحتاد  مثل  �لعام، 

�لعرببى للر�ديو و�لتليفزيون، ويهدف �إىل �إيجاد قاعدة للتعاأون 

�لب�رشى  �ل�سمعى  �الإعالم  جمال   فى  �لعاملني  جميع  بني 

�لعام و�خلا�س،  كما نذكر ميثاق ��سبيليه للموؤمتر �ملتو�سطي 

وقع علىه   �لذي  و�ملرئيات يف مايو 2005،  لل�سوتيات  �لد�ئم 

متعدد  جديد  “منط  �إىل  ويدعو  �ملوزعني،   من   26 �الآن  حتى 

تزايد  مع  مطرداً  منواً  عرف  الذى  �لثقافات”  ومتعدد  �الأعر�ق 

�أ�سا�سياً  “عامالً  ويعد  �ملتو�سطية،  �ملجتمعات  يف  �لهجرة 

للتنمية �الجتماعية و�لثقافية”.    وقد حث هوؤالء �ملوزعون 

و”خال من  مبدع  باأ�سلوب  �ملعرفة  ن�رش  على  �الإعالم  و�سائل 

�لتلفزيونية  “للربجمة  �الأولوية  مينح  و�أن   ،“ ال�شائعه  الأمناط 

“للمو�سوعات  �إهتماماً خا�ساً  و�أن يعري  �ملفتوحة و�ملتعددة”، 

من  �ملتعلقة باحلو�ر بني �لثقافات و�ل�رش�كة �الأورومتو�سطية” 

تتنا�سب  تكنولوجية  و�أدو�ت  �لرب�مج،  من  �أنو�ع جديدة  خالل 

مع  �ل�سباب ومع “�جليل �جلديد”.

مثل  م�رشوعات،  خالل  من  �مليثاق  مبادئ  تطبيق  مت  وقد 

�لتابع لتحالف �حل�سار�ت لالأمم  مهرجان “�ملزيد من �لتعددية” 

�إىل  و�لع�رشين  �خلام�سة  دون  �الإعالميني  يدعو  �لذي  �ملتحدة 

بالهجرة  �خلا�سة  �ملجتمع  ق�سايا  عن  فيديو  مقاطع  �إر�سال 

و�الن�سجام  �الإن�سان  وحقوق  و�لتنوع  و�لهوية  و�الإندماج 

مهام  ��سبيليه  مبيثاق  �خلا�سة  �ملهام  �أن  وحيث  �الجتماعي. 

تطوعية، ال توجد �آلية �إلز�مية للتنفيذ، ويعني ذلك �أنه يتعني 

�أن تذكر �الإعالميني  على جمهور �لدول �ملمثلة يف )كوبيام( 

بوعودهم مثلما حدث يف �أ�سبانيا عندما �أ�سار يف مار�س 2010  

�أوجه  �إىل  �لب�رشي  �ل�سمعي  لالت�سال  �لعام  �لقانون  نقاد 

�لتناق�س مع �اللتز�مات �ملعلنة يف �لكوبيام.

اتفاقية اليون�سكو للنتوع الثقافى

فر�سا   2005 لعام  �لثقايف  للتنوع  �ليون�سكو  �تفاقية  تتيح 

�أخرى ملتابعة �اللتز�مات �حلالية يف جمال �حلو�ر بني �لثقافات 

يف �الإعالم.  ويذكر عنو�ن �التفاقية �لر�سمي �أنها تهدف �إىل 

�أهد�فها  ومن  �لثقايف،  �لتعبري  تنوع  وترويج  وحماية  �سمان 

ومبادئها �الر�سادية ت�سجيع �حلو�ر بني �لثقافات بنظرة ت�سمن 

�لتد�خل  وتطوير  �لعامل،   �تز�ناً يف  و�أكرث  �أو�سع  ثقافياً  تبادالً 

�ل�سعوب.   بني  �جل�سور  وبناء  �لتبادل  تنمية  �أجل  من  �لثقايف 

وتعد هذه �التفاقية، ب�سفتها معاهدة دولية، ملزمة للدول 

ترويج  مهام  تقع  وبالتاإىل  قبلتها،  �لتي  �أو  علىها  �ملوقعة 

�أهد�فها وحتقيقها على عاتق �لدو�ئر �ملحلية لي�س فقط يف 

بلد�ن مثل تركيا ولبنان و�ملغرب �لتي مل توقع على �التفاقية، 

ولكن عرب �الحتاد من �أجل �ملتو�سط كله.

�سيا�سة  �ملكون من 47 ع�سو�ً،   �الأوروبي  �ملجل�س  تبنى  وقد 

]�أوروبي[  »جمتمع  لبناء  و�سيلة  �لثقافات  بني  �حلو�ر  تعترب 

باأن  �ملجل�س  و�أو�سى   ،« فيه  متييز  ال  ديناميكى  متفتح  

وتو�سع جماالت  تخلق  و�أن  �لثقافى  �لتفاعل  كفاء�ت  تَُدرَّ�س 

�مل�ستوى  �إىل  �لثقافات  حو�ر  يرتقي  و�أن  �لثقافات  بني  للحو�ر 

�أنا ليند لعام 2010  �الأوروبي، 2008(، وتقرير  �لدويل )�ملجل�س 

�لثقافات يتوق  �ملتخ�س�س فى تفتح �الإعالم على �حلو�ر بني 

�إىل حتقيق نف�س �الهد�ف.

بجامعة  لالإعالم  �لعربي  �لمركز  مديرة  �سقر:  ناعومي 

و�ستمن�ستر.
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بحرنا،  بالفعل  هو  �لبحر  هذ�  �أن  بحقيقة  نقر  �أن  نعتز  �إننا 

و�الأمثلة عديدة:  ميتلك بع�س مو�طني �سمال �أوروبا “ريا�ساً” 

�سيفية  بيوتاً  ميتلكون  و�آخرون  مر�ك�س،  مدينة  يف  �نيقاً 

�لنا�س من  �لعديد من  بينما يرتك  �لكرو�تية،  �ل�سو�حل  على 

خمتلف �الأماكن يف �سمال �أفريقيا عائالتهم و�أحباءهم  بحثاً 

عن ن�سيب من �لرث�ء �القت�سادي �لذي ي�ساهدونه يف �سمال 

�أوروبا . وت�سهد )�حلمر�ء( وقالع �ل�سليبيني على تاريخ �لتبادل 

مثل  مكونات  بها  بو�سفات  نتمتع  وكلنا  و�ملتقلب،  �لطويل 

�لتي  �ملناطق  حدود  خارج  متاحاً  �أ�سبح  �لذى  �لزيتون  زيت 

رغم  توحدنا  �مل�سرتكة  ثقافتنا  �إن  �لزيتون.  �أ�سجار  فيها  تزرع 

�لفو�رق �ل�سارخة بني �سمال وجنوب �لبحر �ملتو�سط. هل من 

�ل�سذ�جة �أن نطرح عدد�ً من �ال�سئلة:  ملاذ� ال نتو��سل؟  هل 

فعال نعرف بع�سنا �لبع�س ؟  ما دور �الإعالم يف ذلك؟ �ألقى 

��ستطالع �لر�أي ملوؤ�س�سة �أنا ليند �ل�سوء على بع�س �حلقائق:  

�أن هناك �أقلية مثرية للده�سة  على �سبيل �ملثال –  ومنها – 

مع  تالقو�  �أو  �ملتو�سط  من  �الآخر  �جلانب  �ساهدو�  �لنا�س  من 

�سكان �جلانب �الآخر، ويدل ذلك �إىل حد كبري على غياب معرفة 

حقيقية لالآخر، مما يدعو �إىل �ملزيد من �العتماد على �الإعالم 

لنقل تلك �ملعرفة، وي�سري �إىل تق�سري �الإعالم يف �لقيام بهذه 

�ملهمة .

داخل امل�سهد الإعالمى 

بتدفق  مقارناً  �سئيالً  لبع�س  بع�سنا  تفاهم  عدم  يبدو  قد 

�الجتماعى  �الت�سال  و�سائل  وبروز  �الإعالم،  يف  �ملعلومات 

بناء�ً.  ففي �الأردن مثالً يلعب  �لتي من �ساأنها �ن يلعب دور�ً 

»�ملج�رشين«،  بلقب  ويعرفون  �لدور  هذ�  �ملدونات  م�ستخدمو 

�لناطقني  �ل�سباب  �أ�سا�ساً من  �أي من يلعب دور �جل�رش، وهم 

باالإجنليزية �لذين يتو��سلون بالكتابة لنقل �سورة عن ذ�تهم 

�أن يوؤدي �رشعة وكم  و�لقيم �لتي يوؤمنون بها. من �ملفارقات 

منافذ �الإعالم �إىل �ملزيد من �سوء �لفهم و�سوء �الإدر�ك. يركز 

�الإعالم على �سفتى �لبحر �ملتو�سط، وكما  يحدث يف �لعامل 

بع�س  يف  ذلك  ويوؤدي  و�ملثرية  �لدر�مية  �الأحد�ث  على  �أجمع، 

�لكاريكاتورية  �لر�سومات  ق�سية  حدث يف  مثلما   – �الأحيان 

الدامنركية – اإىل ا�شتعال لهب ال�شدام والتاأزم وجتاهل النقاط 

�مل�سيئة �ملوجودة، �أو حتى �حلقيقة �لب�سيطة �ننا دوما على 

�لذى  �لطبيعي  �لغاز  �أن  يدرك  �الأوروبيني  من  كم  �ت�سال: 

ي�ستهلكونه قادم من �سمال �أفريقيا؟

)ترزي�س، 2008( كيف  »�الآخر«  يحلل  وهو  ترزي�س  ي�رشح جورج 

تتكون �الأحكام �مل�سبقة: ت�ستغل و�سائل �الإعالم »�ملو�جهات 

�لثنائية« )نحن مقابل �الآخر، �خلري  مقابل �ل�رش، �لخ( يف بناء 

و�سائل  »جتعل  عندما  �الأمر  وينتهى  �مل�سبقة   �الأحكام  تلك 

و�لتقييم  و�جلمع  �لبحث  من  جزء�ً  �ملو�جهات  تلك  �الإعالم 

التعاطف املتبادل �سد اجلهل و�سوء التفاهم

رمي على

و�لكتابة و�لتحرير و�لربجمة و�لتقارير �ل�سيا�سية فى كل �سيئ، 

و�الجتماعية«.  و�القت�سادية  �ل�سيا�سية  �لدو�ئر  كافة  مبعنى 

�الإعالم  فو�سائل  �الآخر،  جهل  عن  مفرغة  حلقة  هنا  وتن�ساأ 

التعك�س �لت�سور�ت فقط، بل ت�ساهم فى خلق  ذلك �الإدر�ك 

و��ستمر�ريته: فقد ن�رشت موؤخر� �حدى وكاالت �الأخبار �الأوروبية 

�مل�سهورة و�ملحرت�مه خرب� يوؤكد مرة �خرى �ن ما ي�سمى بجر�ئم 

�ل�رشف هى  »ممار�سات �إ�سالمية« رغم �أن هذ� لي�س حقيقيا، دون 

�أن ننكر �أن ذلك يحدث لالأ�سف يف دول بها �أغلبية م�سلمة.  

ورغم �أن هذ� �سوء �در�ك �سائع، �إال �أننا ال ننتظره من �سحفيني 

�أوربيني متمر�سني. وي�سري تد�عي �سوء �لفهم، رغم دور �الإعالم 

ثقافة  تو�جد  لوجه و�رشورة  �الت�سال وجهاً  �إىل قيمة  �لبناء، 

�ملتبادل.  و�لتعاأون  �لتقارب  لت�سجيع  �لو�قع  �أر�س  على  �الآخر 

و�لو�قع �أننا ن�سمع �لكثري عن �الآخر يف �الإعالم ولكن كثري�ً ما 

يخدعنا �لكم �الإعالمي مقابل �لكيف، وي�سل بنا �الأمر �إىل 

�العتقاد باأننا نعرف �أكرث بكثري عن بع�سنا �لبع�س مما نعرفه 

حقيقة. و�خري�ً فاإن جهود �الت�سال �لقليلة حتدث عادة يف �جتاه 

و�حد، فاالإعالم �الأوروبي �لغربي يتو��سل مع �لعامل �لعربي عرب 

و�الإذ�عة  �لدوليه  ومنتكارلو  لندن  �إذ�عة  مثل  عديدة:  منافذ 

BBC World Service، Radio Monte-( و�أورونيوز  �الأملانية 

بينما  �إلخ   )Carlo Doualiya، Deutsche Welle، Euronews
�ملنفذ �الإعالمي �لعربي �لوحيد �لقادر على �الت�سال بالعامل 

تو�جه  �لتى  �لعاملية  �جلزيرة  قناة  هي  �لقدر  بنف�س  �خلارجي 

عقبات فى �نت�سارها يف �لغرب رغم ثقلها �ملايل.

�أوروبا  �إدر�ك �الآخر هو �سورة �سمال  �آخر ل�سوء   وهناك عامل 

�لتى تنقل �إىل �خلارج:  ت�سور �الأفالم و�لتقارير �الإخباريه قارة 

�أي�سا  �لفقر فح�سب بل تتمتع  ثرية وقوية، ولي�ست قليلة  

بقدر من �حلرية �ل�سيا�سية يفوق ماهو موجود فى �لعديد من 

بلد�ن �جلنوب.  وت�سور �حلكومات و�ل�سعوب �الأوروبية وكاأنها 

لي�ست يف حاجة �إىل �أي �سيئ، ويقود ذلك العتقاد �لكثريين �أن 

�إغالق �أوروبا �أبو�بها �أمام �ملزيد من �ملهاجرين وعدم �ل�سغط 

�أو �سيا�سياً -لي�س ب�سبب عدم �لقدرة،  �أ�رش�ئيل- مالياً  على 

كفيلة  وحدها  �لنظرة   وهذه  ذلك.  يف  �لرغبة  لعدم  ولكن 

بتف�سري نظريات �لتاآمر و�الأ�ساطري �لتي تزدهر يف منطقتننا 

�جلهود  من  �لعديد  على  �ل�سور  تلك  وتطغى  “�لغرب”،  عن 

�ملبذولة و�لنو�يا �حل�سنه:  فم�سهد �ملهاجرين �لذين يغامرون 

باأرو�حهم لعبور �ملتو�سط نحو �إيطاليا �أو �أ�سبانيا ثم يحتجزون 

�سورة  ي�سكل  �ل�سائكة،  باالأ�سالك  �ملحاطة  �ملع�سكر�ت  يف 

تطم�س بريق �جلهود �لتى تبذلها بع�س �ملدن �ال�سبانية لدمج 

�ملهاجرين بطريقة بناءة وحافظة للكر�مة. �إال �أن هناك حدود�ً 

�الإدر�ك  �سوء  لالإعالم فيما يخ�س  توجه  �لتي قد  لالتهامات 

�لذي يوؤدي �إىل �ل�رش�عات و�لتوتر�ت.  هناك يف �لو�قع عقبات 

و�لتعاأون  �لتفاهم  �إىل  �لطريق  تعرت�س  وجادة  �أخرى حقيقية 

و�الملان  �لفرن�سيني  بني  حدث  �لذى  مثل  �حلقيقي،  و�ل�سالم 

بعد �حلرب �لعاملية �لثانية، ولن تز�ح �لعقبات مبجرد ��ستخد�م 

�سور �أكرث �إيجابية.

تغيري الت�سورات على اأر�ض الواقع

�لقومي  و�لتع�سب  �الأفق  و�سيق  و�النعز�لية  �لعن�رشية  �إن 

يف  ن�ساهدها  مظاهر  هى  و�لتطرف  �لدينية  و�لتوتر�ت 

توقف  م�سكلة  �أي�ساً  وهناك  �ملتو�سط.  �لبحر  �أنحاء  كافة 

�الأوروبي  �الإعالم  يتناأول  و�لتى  فل�سطني  �ل�سالم يف  عملية 

يرتددون  فالكثري   . �حت�سام  بكل  ونتائجها  �أ�سبابها  �لغربي 

و”�مل�ستوطنات”  “�الحتالل”  مثل  �لفاظ  ��ستخد�م  يف 

و”�نتهاكات  )�لتمييز �لعن�رشى ( و”جر�ئم �حلرب”  و”�البرثايد” 
�أن  ونعلم  هناك.   يجري  ما  لو�سف  �الإن�سان”  حقوق 

ذلك  ورغم  �مل�ستوطنات  ب�رشعية  يعرتف  ال  �لدويل  �لقانون 

�مللتوية  �جلمل  ومن   – ر�أي  وكاأنه م�ساألة  �الأمر  تغطية  يتم 

�ل�سائعة:  »يرى �الإ�رش�ئيليون �مل�ستوطنات �أنها �رشعية بينما 

�ل�سك يف  تلقي  ذلك«، وهي عبارة  �لدول  �لكثري من  ترى  ال 

�أذهان �مل�ساهدين و�لقر�ء يف عدم �رشعيتها �لفعلىة ، ومثل 

رف�س  تغر�س  بل  تعك�س  �الإعالم  يف  لالحد�ث  �ملقاربة  هذه 

ولكي  �لق�سية  هذه   مع  بجدية  �لتعامل  �لدويل  �ملجتمع 

�أمو�ج  وباإغر�ق   . نف�سه  �لو�قع  يتغري  �أن  البد  �الإدر�ك،  يتغري 

�لفل�سطينيني  ت�سور  مب�ساهد  كلل  وبال  �سهور  لعدة  �الثري 

ينزفون دماً وقد برتت �أطر�فهم حتت �لق�سف يف غزة، يوحي 

باأن �ل�سبكات �الإعالمية �لعربية ال تت�سع ل�سئ غري ذلك . وال 

ميكن �أن نخفف من وطاأة حرب يقتل فيها �لن�ساء و�الأطفال 

مهما  �لنجاح”  “ق�س�س  �إ�سافة �سور  ر�دع مبجرد  �أى   بدون 

�مل�ساهدين   �أذهان  ت�رشف  لن  و�الإلهام.  �لو�قعية  من  بلغت 

�لنهب و�الإهانة و�لعنف  �أجياالً من  �لذين عا�ست عائالتهم 

وحدها  �لناجحة  بالق�س�س  �لرهيبة  �مل�ساهد  تلك  عن 

و�لوقائع  �الأخبار  تتنقل  حيث  �الإنرتنت  ع�رش  يف  وخا�سة   ،

�لهو�تف  كامري�ت  عرب  �لربق  ب�رشعة   ، و�ل�سيئة  ،�حل�سنة 

ما  هذ�  ولعل  �سحتها.  يف  �لت�سكيك  وي�سعب  �ملحمولة 

�إىل  �لو�سول  يف  �الإعالم  مبادر�ت  من  �لعديد  ف�سل  يف�رش  

نتائج �إيجابية نحو تقارب �لفل�سطينيني و�الإ�رش�ئيليني: ففي 

يوغ�سالفيا �ل�سابقة ف�سلت كل �جلهود �لتى بذلت ملحاأولة 

بناء  �ل�سالم طاملا بقي �لالجئون م�رشدين بعيد�ً عن ديارهم.  

ويف �ل�رشق �الأو�سط، لن ننتظر من �ل�سحفيني من �جلهتني 

عملية  بقيت   طاملا  م�سرتك  �إعالمي  تدريب  فى  �مل�ساركة 

�ل�سالم معاقة  با�ستمر�ر �لقتل و�الحتالل وبناء �مل�ستوطنات. 

وال يعني ذلك �أننا �سوف نظل مكتويف �الأيدي و�أننا لن نقوم 

باي حماأولة فى جمال تغيري ت�سور�تنا وقبول كل منا لالآخر، 

بل �سيخلق فينا على �لعك�س �سعور� باحلاجة �مللحة لتعجيل 

�لذى قامت به  �لر�أي  �لهامة ال�ستطالع  �لنتائج  ذلك.  ومن 

موؤ�س�سة �أنا ليند �إبر�ز  �أهمية �لثقافة  وتاأثريها �الإيجابى يف 

�أن حت�سل  جمع �سمل �ل�سعوب و�لتفاهم بينها. كما يجب 

�ملهرجانات على �أكرب قدر من �لدعم �سو�ء كانت مو�سيقية 

�أو �سينمائية �أو ثقافية. ويلهم �نتقال �ملهرجانات من م�رشح 

رومانى �إىل �آخر فى خمتلف �لبلد�ن �سعور�ً جاد�ً باالإنتماء �إىل 

تر�ث تاريخي م�سرتك. ونذكر من �لعو�مل �مل�ساعدة ت�سهيل 

�حل�سول على �الأفالم �ل�سينمائية �لباهظة �لثمن  من جميع 

�أنحاء �ملنطقة  .وللمزيد من �لتاأثري يجب �أن تدمج هذه  �جلهود 

يف �طار مبادر�ت هادفة وفعالة ت�سمل جماالت متنوعة مثل 

�لتعلىم و�لبحث �لعلمى  و�لتدريب.

�الإعالميني  نظرة  �أن   )2007 ن،  )مللور  مللور  نهى  تعتقد 

بال�سطحية.   م�سابة  �لعربية  �لق�سايا   نحو  �لغربيني 

�الأكادميية  وحتى  �ل�سحفية  �الأعمال  غالبية  �أن  “و�لنتيجة 
ت�شفي هوية  منطية على كافة العرب.  من الواجب اتاحة  

و�أن  �لغربيني،  و�لباحثني  للطلبة  �لعرب  �ملتخ�س�سني  �أعمال 

�إىل  نحن يف حاجة  �أ�سمل. كذلك،  لدر��سات  �أ�سا�ساً  ت�سبح 

�ملزيد من �لدر��سات �ملتعمقة عن �ل�سحفيني �لعرب وجماهري 

�مل�ساهدين”.  وجدير بالذكر �أنه بعد ن�رش �أمني معلوف لكتابه 

عن “�حلروب �ل�سليبية يف عيون �لعرب”، مل ي�سف �أي موؤرخ 

عربي �إىل قائمة �ملر�جع �خلا�سه بالفرته �ل�سليبية. وفى �أعلى 

و��ستد�مة  بجودة  �لعناية   من  �ملزيد  بذل  ينبغي  �ل�سلم، 

�الإعالم  �ل�سالم  فى  بناء  �الإعالمي. و�حدى مباد�رت  �لتدريب 

تكمن فى تبادل �ل�سحفيني، ومتكني �الإعالميني �ملحرتفني من 

و�لعك�س  �لغربى  �الإعالم  �أخبار  غرف  �إىل  �لولوج  من  �جلنوب 

بالعك�س. ولكي تكون �جلهود فعالة يف �إحد�ث �لتغيري، ينبغى 

غرفة  �ملر��سلني يف  تبادل  ت�سمل  و�أن  �الأمد  تكون طويلة  �أن 

ملدة ال تقل عن �لعام )الأنه �رشيعاً  �الأخبار من “�جلهة �الأخرى” 

ما يختفى تاأثري ور�س �لعمل �لتى التدوم �إال �أ�سبوعني(. كما 

�لتعلىم �ل�سحفي، بل  �أال تقت�رش ور�س �لعمل على  ينبغي 

�جتماعية  بيئة  تتكون  حتى  �أخرى  لت�سمل جماالت  متتد  �أن 

�ملعرفة  د�ئرة  لتو�سيع  �أي�ساً  �أهمية  وهناك  موؤثرة،  وقانونية 

ت�سري حمطات  على �سبيل �ملثال –  �الإعالمية.  ففي �الأردن – 

�ملعرفة ودعمها بالتدريب ملن يود �أن يتعلم �الإنرتنت يف �ملناطق 

�لنائية من �ململكة �إىل ت�سميم �لدولة على �أن تكون جزء�ً من 

�أن  ميكن  وختاماً  �الإمكانيات.  بالقليل من  �ملعادلة حتى  تلك 

نحلم با�ست�سافة عدد من �لعو��سم �ملتو�سطية ل�سحفيني 

�ملتو�سطى  �لتلفزيون  النتاج  �ملنطقة  �أنحاء  جميع  من 

مبختلف �للغات، ون�رش مطبوعات )ت�سمل جملة للمر�أة و�أخرى 

�ن  �ملثال( ميكن  �مل�سرتك على �سبيل  برت�ثنا  تنوهان  لالطفال 

�لتدريب. وقد �ساهمت موؤ�س�سة  �إجناز�ً ملمو�سا لرب�مج  متثل 

�ملتو�سط  �لبحر  �لنا�س فى منطقة  تنمية وعي  ليند يف  �أنا 

بلد�ن  �ملوجودة يف كل  �حلكومية  عرب �سبكة منظماتها غري 

�ملتو�سط تقريباً،  وناأمل �أن حتاكي موؤ�س�سات �أخرى هذ� �لعمل 

و�أن ت�ساعف �جلهود من خالل مقاربة �كرث �سموال للتفاهم 

و�لتعاأون حول »بحرنا«. 

 �الأميرة ريم على: موؤ�س�سة �لمعهد �الأردني لالإعالم، منتجة 

ومر��سلة �سابقة ل�سي.�ن.�ن. وغيرها من وكاالت �الأنباء.

�أبعاد
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تنق�سم خريطة �الإعالم يف �لبو�سنة و�لهر�سك �نق�ساماً عميقاً 

تابعاً للخطوط العرقية التى تف�شلها �شواء يف ال�شيا�شات 

�لتحريرية �أو فى �جلمهور �ملتلقي، �إذ تخ�سع حمطات �الإذ�عة 

وبا�ستثناء   – و�ملجالت  �ليومية  و�ل�سحف  �لتلفزيون  وقنو�ت 

 – �لطباعة  �أو  �الإلكرتونيات  �خلا�سة يف جمال  �حلاالت  بع�س 

وتعترب  خا�سة.  ومل�سالح  �سارمة  �سيا�سية  عرقية  لوالء�ت 

�الجتماعية  لالنق�سامات  موؤ�رش  مبثابة  �الإعالمية  �لد�ئرة 

كافة  بدقة  تعك�س  النها  �لبالد،  فى  �ل�سائدة  و�ل�سيا�سية 

م�ستويات �ل�سيا�سات �لعرقية فيها، ولكنها يف نف�س �لوقت 

�لق�سايا  و��ستد�مة  وت�سجيع  وحتديد  بل  تعزيز  فى  ت�ساهم 

و�ل�سيا�سية.   �الجتماعية  �ل�رش�عات  �نتاج  �ساأنها  من  �لتي 

باالإ�سافة �إىل ذلك، يلعب �الإعالم يف بع�س �الأحيان دور�ً ر�ئد�ً 

�سيا�سية  قوة  ب�سفته  و�ل�رش�عات  �النق�سامات  �إحد�ث  يف 

مهيمنة ال تبايل باملوؤ�س�سات و�ملنظمات �لر�سمية.

الت�رسيع وال�سياق الإعالمى املعا�رس

نظر�ً  هاماً  دور�ً  �الإعالم  لقطاع  �لقانوين  �لتنظيم  يلعب 

�النتقالية  �لبلد�ن  يف  �الإعالم  لدور  �ل�سديدة  للح�سا�سية 

و�لهر�سك.   �لبو�سنة  �لع�سكرية مثل  �ل�رش�عات  �خلارجة من 

�لبو�سنة  يف  وموؤ�س�سات  وت�رشيعات  قو�نني  عدة  وهناك 

�لد�ستور  ويكفل  �الإعالمية  �للعبة  قو�عد  حتدد  و�لهر�سك 

حرية �لتعبري كقاعدة ��سا�سية لكافة �أنظمة �الإعالم طبقاً 

و�التفاقية  �الإن�سان  حلقوق  �لعاملي  �الإعالن  من   19 للمادة 

�الأوروبية حلقوق �الإن�سان وما يحدده قانون �الت�ساالت وقانون 

حرية �حل�سول على �ملعلومات �الأوروبيني. 

�لقطاع  �سلوك  �آد�ب  قانون  ي�سمن  ذلك،  �إىل  باالإ�سافة 

�ل�سمعي - �لب�رشي للوكالة �لقومية لتنظيم �الت�ساالت – 

�مل�سوؤولة عن تنظيم قطاع �الت�ساالت فى �لدولة – �حل�سول 

قو�نني  وهناك  �لتدخل  وحرية  �لتعبري  وحرية  �ملعلومات  على 

على م�ستويات �سيا�سية �أدنى ت�سمن �أي�ساً حرية �ل�سحافة 

و�لهر�سك  �لبو�سنة  �حتاد  فى  �لعامة  �ملعلومات  قانون  مثل 

وقانون �حلماية من �لت�سهري و�لقذف يف جمهورية �رشب�سكا. 

�ال�ستقالل  �الت�ساالت  لتنظيم  �لقومية  �لوكالة  تكفل 

�إىل  ت�سري  عديدة  تقارير  �أن  �إال  �اللكرتوين،  لالعالم  �ل�سكلي 

الإعالم والتنوع يف بلدان ما بعد النزاع

�إلد�ر �سار�ليك

�قت�سادية  و�سائل  عرب  �الإعالم  قطاع  يف  �سيا�سية  تدخالت 

ومالية و�حلث على �لرقابة �لذ�تية.  ومن جهة �أخرى، ال يوجد 

�أي �سو�بط قانونية على �الإعالم �ملطبوع، غري �أن �آد�ب �ملهنة 

�ل�سحافة  �أ�سدره جمل�س  �لذي  �ل�سحافة  قانون  قد حددها 

بالبو�سنة و�لهر�سك، وهو جمعية غري حكومية لل�سحفيني 

لي�س لها �سالحية فر�س �أي عقوبات على �الإعالم.

وتعد �لبو�سنة و�لهر�سك من �لبلد�ن �لغنية �إعالمياً مقارنة 

بتعد�دها �ل�سكاين، �إذ ي�سري �سجل �لوكالة �لقومية لتنظيم 

للبث  45 حمطة  و�لهر�سك  بالبو�سنة  يوجد  �أنه  �الت�ساالت 

�لتلفزيوين و144 حمطة لالإذ�عة و6 حمطات عامة لالإذ�عة يف 

بلد ال يتجاأوز عدد �سكانه �ربعة ماليني ن�سمة. كما �أن �سوق 

�الإعالم �ملطبوع و��سع يف �لبو�سنة و�لهر�سك، �إذ يتم طباعة 

مطبوعة  خم�سني  ونحو  يومية،  �سحف  ثمان  وتوزيع  ون�رش 

�أما  منتظم.  �سبه  �إ�سد�ر  لها  �سهرية  ن�سف  �أو  �أ�سبوعية 

فاإنه يتكون  و�لهر�سك  �لبو�سنة  �لعام يف  �الإعالمى  �مل�سهد 

من �أق�سام متعددة ت�سيطر علىها ثالث موؤ�س�سات لالإذ�عة 

و�إذ�عة   )BHRT( �مل�سرتكة  �لوطنية  �لقناة  و�لتليفزيون: 

�لهيمنة  حتت  هيئة  وهي  �رشب�سكا،  جمهورية  وتلفزيون 

�ل�رشبية )RTRS(، وقناة )FTV( �لتي متثل �لتلفزيون �لفدر�يل 

وتقع حتت �ل�سيطرة �لبو�سنية �لكرو�تية.  

وينق�سم �ملجال �لعام �إىل ثالث �أق�سام و��سحة �ملعامل يلعب 

فيها �الإعالم �لعرقي دور�ً غالباً. ولكننا جند بع�س �ال�ستثناء�ت 

يف  )وخا�سة  �ملطبوع  �الإعالم  جمال  يف  �لقاعدة  لهذه 

وجملة   ”BH Dani“ جملة  مثل  �الإ�سبوعية  �ملجالت  قطاع 

 )”Oslobodjenje“ و�ل�سحيفة �ليومية “ Slobodna Bosna “
�لعموم  �لعامة، ولكن على  �الإذ�عة  ويف بع�س عنا�رش جهاز 

ولي�س  �لقاعدة  هو  �لعام  للمجال  �لعرقي  �الإنق�سام  يبقى 

�ال�ستثناء.

التنوع والختالف: »الآخر« املتو�سطي فى مراآة الإعالم

تخ�سع خمتلف �ملجموعات �الإعالمية يف �لبو�سنة و�لهر�سك 

كافة  ت�سفية  خاللها  من  تتم  خمتلفة  عرقية  الأجندة 

�ملعلومات و�لرب�مج. وميثل �لوالء �لعرقي – �لذى ال يربز بال�رشورة 

رغم �الطار �لقانوين �لذي ي�سمن حرية �لر�أي و�حرت�م �الأقليات، ال يز�ل �الإعالم منق�سماً يف 

�الأخبار  ن�رش�ت  ب�سفة خا�سة يف  و��سح  وهذ�  �لعرقية،  �جلبهات  على  و�لهر�سك  �لبو�سنة 

يف �لتلفزيون، وهي �مل�سدر �لرئي�سي لالأخبار عن �لثقافات �ملتو�سطية. ويقوم �إلد�ر �سار�ليك 

بتحليل تاأثري و�أثر �ل�سيا�سات على قطاع �الإعالم، و�الجتاهات �حلالية يف جمال �لتقارير �ل�سحفية 

عن �لثقافات وقدرة �لرب�مج �جلديدة على دعم �لتنوع �لثقايف على �ل�سعيد �لقومي.

�لبو�سنة و�لهر�سك

البو�سنة والهر�سك . مركز �رساييفو لالإعالم

يعمل مركز ميديا �سنرت �رش�ييفو ))Media Center Sarajevo )www.media.ba( على دعم منو ال�شحافة املهنية امل�شتقلة 

يف �لبو�سنة و�لهر�سك . قامت موؤ�س�سة �ملجتمع �ملفتوح بتاأ�سي�س �ملركز عام 1995 وكان �لهدف �لرئي�سي من �إن�سائه هو 

لدور  �إر�ساء �لدميقر�طية يف �ملجتمع �لبو�سني عن طريق تطوير حمتوى �إعالمي متو�زن ، وهي مهمة حيوية نظر�ً  ت�سيهل 

�الإعالم �جلوهري يف �لتعبئة �لعرقية و�ل�رش�عات يف �ملنطقة .  يقوم �ملركز بتدريب �ل�سحفيني و�إعد�د خمتلف �ملطبوعات 

و�إنتاج �ملحتوى �الإعالمي . ولعل �أهم م�ساهماته للو�سول �إىل تفهم �أكرب بني �لثقافات ، هي �الأن�سطة و�الأبحاث �لر�مية �إىل 

عن �خلطاب �الإعالمي و�ل�رش�عات �لعرقية ،  تعميق �ملعارف حول �لق�سايا �لتى يتناأولها �الإعالم يومياً . وت�ساعد �الأبحاث – 

و�الإق�ساء �الجتماعي ، و�ملذيعني يف �ملجتمعات �ملنق�سمة – على �إدر�ك دور �الإعالم يف تعميق �ل�رش�عات �الجتماعية و�لثقافية 

�أو تخفيفها يف دول مثل �لبو�سنة و�لهر�سك ، مما ي�سمح بابتكار �سيا�سات �إعالمية ت�سجع �الإندماج �الجتماعي .

و�لتلفزيون  �الإذ�عة  قنو�ت  من  �لكثري  �أن  )رغم  �لعناأوين  يف 

و�ل�سحف حتمل �أ�سماء عرقية و��سحة( - مرجعاً �أيديولوجياً 

رئي�سياً يف كل ما يحتويه �الإعالم مبا يف ذلك �سورة »�الآخر« 

و�لتنوع �لثقايف يف �لبحر �ملتو�سط.  ولكن من وجهة �لنظر 

ملزم  �الأقل(  على  )�لعام  �لبو�سني  �الإعالم  �ن  نرى  �ملعيارية، 

�إعالمية كافية.  �لثقايف ويخ�سه مب�ساحة  �لتنوع  باأن يحرتم 

و�لثقافية  �لفردية  �حلقوق  �لد�ستور  �لثانية من  �ملادة  وتكفل 

لكافة �ملو�طنني، كما ين�س قانون حماية حقوق �الأقليات على 

�رشورة �إتاحة م�ساحة تعرب فيها �الأقليات عن ثقافتها. ويدل 

ذلك على وجود �أ�سا�س معياري ي�ساعد �لتفتح �لو��سع على 

�الأ�سلوب  يحدد  قانون  �أى  وجود  عدم  ورغم  �لثقافى.  �لتنوع 

�ملبادئ  بع�س  فاإن هناك  �الأجنبية،  �لثقافات  به  تعر�س  �لذي 

ومن  �ملتاحة،  �لوثائق  من  ��ستنباطها  ميكن  �لتى  �الأخالقية 

مطابقتها للمعايري �الأوروبية و�لعاملية �خلا�سة باحرت�م �لتنوع 

�لثقايف. غري �أن �لبيانات �الإح�سائية �لتى جمعها ��ستطالع 

�آنا ليند / جالوب حول تغري �لت�سور �لعام لل�سعوب و�لثقافات 

يف منطقة �ملتو�سطى بف�سل �لر�سائل �لتي ينقلها �الإعالم، 

يف  �مل�ساركني  ربع  �أن  �إذ  و�لهر�سك  �لبو�سنة  يف  نادرة  التز�ل 

متعلقة  بر�مج  يتذكرون  �أنهم  ذكرو�  فقط   )%25( �لبحث 

بالتنوع �لثقايف.

تاأتى �أغلب �ملعلومات �خلا�سة بالتنوع �لثقايف يف �ملنطقة من 

�أكرث �ملحتويات �الإعالمية تاأثر�ً بال�سيا�سة �أي من �الأخبار.  ونظر�ً  

لل�رش�عات �ملتعددة مع م�ساكل �القت�ساد و�ملال و�مللكية، فاإن 

�أو  �لتعلىمية  �لرب�مج  �لبو�سنة مل تطور  �الإعالم يف  و�سائل 

�الأفالم �لوثائقية وما �سابهها.  وتظل �ملو�سوعات �لتلفزيونية 

وحمتويات �ل�سحف �ملطبوعة حم�سورة يف نطاق �ملو��سيع 

�ل�سيا�سية و�الأنباء �لتي متثل �ملحتوى �الإعالمي باأكمله.  

�سعوب  عن  �لرئي�سية  �ملعلومات  م�سادر  �أن  �ملوؤ�رش�ت  وتدل 

من   %64 �أكد  �إذ  �الأخبار،  هى  �ملتو�سط  �سفاف  وثقافات 

�لرئي�سي  �مل�سدر  متثل  �الأخبار  �أن  �لبحث  يف  �مل�ساركني 

 %27 ذكر  بينما  �الأخرى،  �لثقافات  عن  �الإيجابية  للمعلومات 

وت�سري  �لرئي�سي.  �لوثائقية هي م�سدرهم  �الأفالم  �أن  منهم 

�لبيانات �أي�ساً �إىل ظاهرة هامة �أخرى مت ذكرها من قبل حول 

�أن  �لبلقانية، وهي  للثقافات  �لتقليدية  �ل�سفهية  �لطبيعة 

من  �أكرث  �جلمهور  �إدر�ك  يحدد  �لذى  هو  �لتلفزيوين  �الإعالم 

�أنهم  �مل�ساركني  �إذ �رشح 19% من  �أخرى،  �أى و�سيلة �عالمية 

يح�سلون على معلوماتهم من �الإعالم �ملطبوع بينما يح�سل 

64% منهم علىها من �الإعالم �لتلفزيوين.  وتاأتي �لكتب يف 

موؤخرة �لرتتيب كم�سدر للمعرفة عن »�الآخر«، �إذ ذكر 9% من 

�إيجابية  �أنهم ح�سلو� على معلومات  �لبحث  �مل�ساركني يف 

�ملدونات  دور  �أما  �لكتب.  قر�ءة  �ملتو�سطية عرب  �لثقافات  عن 

و�الإنرتنت فاإنه دور يكاد ال يذكر يف نقل �ملعلومات �الإيجابية 

�إذ مل يذكر �سوى   عن �لتنوع �لثقايف يف منطقة �ملتو�سط، 

�إدر�كهم �اليجابي للتنوع �لثقايف  �أن  0.5% و9% على �لتو�يل 

�لبيانات تفيدنا عن قنو�ت �الت�سال  �الإنرتنت. وهذه  م�سدره 

عن  تفيدنا  مما  اأكرث  البو�شنة  �شكان  لدي  الت�شورات  واأمناط 

مظهر  و�أهم  هذه.  �الإعالم  و�سائل  من  لكل  �لذ�تية  �مليول 

الفت للنظر يف هذ� �ل�سدد هو �أن �مل�سادر �لتى تنقل معرفة 

»�الآخر« لها تاأثري �سلبي على �سورة �لثقافات �الأخرى �إذ �أن �أكرث 

من 80% من �مل�ساركني يف �لبحث ال يذكرون �أى �سيئ على 

�الإطالق عن ن�رش�ت �الأنباء �لتلفزيونية كم�سدر للمعلومات 

�الإيجابية عن �لثقافات �ملتو�سطية.

و�جلماعات  بال�سعوب  �خلا�س  �لثقايف،  �الختالف  ت�سور  وياأتي 

مبا�رش  كت�سور  ولي�س  �لهام�س  على  »�الأخرى«،  �لثقافية 

لل�سمات �ل�سلبية �ملفرت�سة.  وعلى �سبيل �ملثال، فاإنه نادر�ً ما 

يوؤخذ �أع�ساء �جلماعات �لثقافية �الأخرى ماأخذ �جلد كم�سدر 

بع�س  ويف  بل  �ملعلومات  على  للح�سول  به  وموثوق  جاد 

فيهم  مرغوب  غري  حكام  باأنهم  »�الآخرون«  ي�سنف  �الأحيان 

للف�سل يف بع�س �لنز�عات.

�إىل  �ملنتمون  و�جلماعات  �الأفر�د  يو�سع  قلما  عامة،  وب�سفة 

وقيمها.  �ملحلية  للثقافة  م�ساو  �طار  يف  �الأخرى  �لثقافات 

�سمنية  ر�سائل  لنقل  �أد�ة  �لثفايف  �لفارق  ي�سبح  وبهذ� 

مفادها �أن قيم »�الآخرين« �الأخالقية و�الجتماعية و�ل�سيا�سية 

ال ميكن مقارنتها بتاتاً بتلك �لتي يحملها �أهل �لبلد. ونظر�ً 

�سكان  بني  �لثقافية   - �لعرقية  للفروق  �خلا�سة  للطبيعة 

�لبو�سنة، فاإن �ل�سمة �لرئي�سية يف معظم �حلاالت هو �لدين، 

�ملتو�سطية  و�ل�سعوب  �لثقافات  ومتثيل  ت�سوير  فاإن  ولذلك 

عرقية  الأيديولوجية  �لديني  �لبعد  على  يعتمد�ن  �الأخرى 

�ملثال،  �سبيل  وعلى  بعينه.  �إعالم  على  تاأثريها  لها  خا�سة 

يقدم  �مل�سلمة  �لبو�سنية  باالأيديولوجية  �ملتاأثر  �الإعالم  فاإن 

�لثقافة �لرتكية باأ�سلوب مطلق �الإيجابية، كما يفعل �الإعالم 

�لثقافة  يُْظِهر  بينما  �ليونانية  �لثقافة  �ل�رشبي مع  �لعرقي 
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 حتقيق �سحفي

“حتقيق �سحفي” هو جتربة طريفة لل�سحافة �ملقارنة جمعت بني جمموعة من �الإعالميني من �جلز�ئر وم�رش وفرن�سا و�يطاليا 
ولبنان ومالطا و�ملغرب وفل�سطني و�أ�سبانيا وتون�س وتركيا. بد�أت �لتجربة يف 2009 بدعم مايل من موؤ�س�سة �آنا ليند، وكان 

هدفها دعم �إنتاج م�سادر بديلة وم�ستقلة للمعلومات �ملتعلقة بالق�سايا �ل�سائكة ثقافياً و�ملرتبطة بالتعاأون �الأورومتو�سطي 

و”�لتحديات �لتي تو�جهها جامعات �ل�سباب”. ومن خالل �ملرحلة �الأوىل للمبادرة، قام 12 �سحفيا �سابا حتت  مثل “�لهجرة” 

�إ�رش�ف �سحفيني حمرتفني بكتابة �أكرث من 80 مقاال عن »�سورة جيل« و«�حلرب و�ل�سالم: �سباب يو�جه م�ستقبله«. و�أ�سبحت 

�ل�سل�سلة �الأوىل من �ملقاالت مادة للنقا�س بني �أكرث من 15000 م�ستخدم قر�أو� �ملقاالت �ملن�سورة على موقع Babelmed �لذي 

�إىل ت�سجيع �لنقا�س حول �لق�سايا �لتي ال تتناأولها و�سائل  ينظم �أعمال �ملبادرة، ومن هذ� �ملنطلق يهدف “حتقيق �سحفي” 

�الإعالم �لتقليدية �ال نادر�ً.

ي�سور  مثلما  �سمني،  �سلبي  ب�سكل  �لعربية  �أو  �لرتكية 

�الإيطالية  �لثقافة  �لكرو�تيون  علىه  ي�سيطر  �لذى  �الإعالم 

بطريقة �إيجابية وي�ستنق�س �سمنياً من �لثقافات و�ل�سعوب 

عر�س  يتم  �حلاالت،  كل  ويف  �لكاثوليكية.   غري  �ملتو�سطية 

�لثقافات �ملتو�سطية �الأخرى عرب م�سفاة بيئة مثقلة بقيم 

ومعايري �ل�سيا�سات �لعرقية �ل�سائدة.

املراهنة على برامج وثائقية متعددة الثقافات

خال�سة هذ� �ملقال هى �أن هناك عالقة متبادلة ومتد�خلة بني 

�الإعالم و�ل�سيا�سة و�لتنوع يف �لبو�سنة و�لهر�سك. وهى نتيجة 

لتكوين �ملجال �لعام �لبو�سني �ملنق�سم �إىل ثالث دو�ئر �عالمية 

عامة تعمل على ت�سفية حمتوى جميع �لقطاعات �الإعالمية 

مبا فيها �ملعلومات عن �لثقافات و�ل�سعوب �الأورومتو�سطية. 

ويوؤثر �الإعالم �لتلفزيوين �أكرب تاأثري على �لبو�سنيني، ولذ� فهو 

من �أقوى �لعنا�رش �لتي توفر معلومات عن �لتنوع، �إال �أن نتائج 

��ستطالع �لر�أي )�آنا ليند / جالوب2010( ت�سري �إىل �أنه نادر�ً ما 

يقدم معلومات �يجابية عن �لثقافات �الأخرى، رغم كونه �أكرث 

و�سائل �الإعالم تاأثري�ً.  ولعل �أحد �أ�سباب ذلك هو �أن �ملعلومات 

�الأخبار  قطاع  يف  تعر�س  �ملتو�سطي  و�سعوب  ثقافات  عن 

ي�سوبها  وما   �ل�سيا�سي،  للتاأثري  عر�سة  �لتي هى  و�لعرو�س 

�ل�سائدة يف  و�لثقافية  �لعرقية  �لفو�رق  ناجت عن  ت�سويه  من 

من  عامل  وجود  �إىل  �لنتائج  ت�سري  �لوقت،  نف�س  ويف  �لبالد. 

�لعاملة  و�ملنظمات  �ملوؤ�س�سات  �أمام  �لطريق  �أن ميهد  �ساأنه 

يف جمال �لتعاأون �لثقايف يف منطقة �الأورومتو�سطي. وكما 

ي�سري �إ�ستطالع �لر�أي فاإن �لرب�مج �لوثائقية يف �لتلفزيون ال 

تذكر �إال نادر�ً  كم�سدر �إيجابي عن �لتنوع �لثقايف )�إذ �أ�سار 

على  �أنهم ح�سلو�  �لبحث  �مل�ساركني يف  من  27% فح�سب 

�الأفالم  خالل  من  �الأخرى  �لثقافات  عن  �إيجابية  معلومات 

وقدرتها  �لرب�مج  تلك  لطبيعة  نظر�ً  ولكن،  �لت�سجيلية(. 

�لفنية على �النف�سال عن �ل�سيا�سية �ليومية �لتي توؤثر على 

�سمات و�سائل �الإعالم �الأخرى، فاإن تلك �لرب�مج قد متثل �أد�ة 

موثوقاً بها ومغرية لالإدر�ك وعابرة لالأجيال للو�سول �إىل وجهات 

نظر �إيجابية متقدمة وم�ستد�مة حول �لتنوع �لثقايف.  

هي  ال�شدد  هذا  يف  دللة  البنيوية  ال�شغوط  اأكرث  ولعل 

امل�شتمرة  املالية  لل�رصاعات  نظراً  اأنه  اإذ  املالية:   ال�شغوط 

و�لتي تفاقمت ب�سبب �الزمة �لعاملية �حلالية، فاإن موؤ�س�سات 

�الإعالم �لبو�سني ال ترغب يف �ال�ستثمار يف �الأفالم �لوثائقية 

وما �سابهها، خا�سة تلك �لتي تتعلق بثقافات و�سعوب �ملجال 

�ملتو�سطي. وبالتاإىل فاإن تطوير بر�مج �لتعاأون �ملتجاأوز للحدود 

�لقومية النتاج �فالم ت�سجيلية وبر�مج توثيقية �سيوؤثر تاأثري�ً 

�يجابياً على �ملنطقة و�سي�ساعد على ك�رش �الإنتماء�ت �لعرقية 

�أن يكون  �ملهم  �لبلد�ن. ومن  تدور فى فلكها كثري من  �لتى 

�لت�سجيلية  و�الأفالم  �لرب�مج   لتلك  هدفاً  �ل�سباب  جمهور 

ملحاأولة �إ�سفاء �سعور جديد باالنتماء �الأورومتو�سطي �خلايل 

من �الإق�ساء �لثقايف و�النحياز �لعرقي.  

�لديموقر�طية«  »نب�س  �سحيفتي  نا�سر  �سر�ليك:  �إلد�ر 

في  و�لمجتمع  و�لثقافة  �ل�سيا�سة  عن  ويكتب  و«�ستاتو�س« 

�لبو�سنة و�لهر�سك.

www.babelmed.net

تعترب �ل�سويد من �لبلد�ن �ملتجان�سة �جتماعياً وثقافياً مقارنة 

بالبلد�ن �الأوروبية �الأخرى. وال تتعدى ن�سبة �ملولودين باخلارج، 

�أي �لذين ولد �آباوؤهم باخلارج، ن�سبة 14% من �ل�سكان و20% ممن 

يقيمون يف �لعا�سمة ��ستكهومل. وتتكون �جلماعات �ملهاجرة 

�لبلقان  بلد�ن  من  مهاجرين  من  �لفنلنديني،  بعد  �أ�سا�ساً، 

و�إير�ن و�لعر�ق. وقد متيزت �ل�سويد على مدى ع�رش�ت �ل�سنني 

�الأ�سخا�س  وبني  و�لن�ساء  �لرجال  بني  للم�ساأو�ة  بتثمنيها 

ن�سف  نحو  �أن  ورغم  عرقية خمتلفة،  �أ�سول  من  �ملنحدرين 

�لعاملني يف جمال �ل�سحافة من �لن�ساء منذ �لت�سعينيات، 

ال تتعدى ن�سبة �ملهاجرين �لعاملني باالإعالم 5% و2% ممن ولدو� 

خارج �أوروبا.

وخالفاً لهذه �خللفية، �سوف يعطي هذ� �ملقال نبذة عن �لقيم 

�ملرتتبطة باالإعالم يف �ل�سويد، وعن �لتنوع �لثقايف و�لعالقات 

�الأورومتو�سطي  �لثقافات، وخا�سة فيما يتعلق مبنطقة  بني 

من وجهة نظر �سناع �ل�سيا�سات و�الأكادمييني و�ملتخ�س�سني 

يف جمال �الإعالم.

اخلطوط الإر�شادية القومية

تر�ث قدمي من حرية  �ل�سويدي على  �الإعالمي  �لت�رشيع  يقوم 

للنا�رشين  للمحا�سبة  نظام  على  يعتمد  كما  �ل�سحافة، 

وال�شحفيني يقوم على خطوط اإر�شادية م�شرتكة لالأخالقيات 

�ل�سحافة  الأخالقيات  �الأ�سا�سية  للقو�عد  وطبقا  �ملهنية. 

�إىل  �ل�سويدية، يتعني على �ل�سحفيني �المتناع عن �ال�سارة 

�الأ�سول �لعرقية و�لنوع )�جلندر( و�جلن�سية و�لعمل و�النتماء 

�ل�سيا�سي و�الأفكار �لدينية و�مليول �ملتعلقة بالرغبة �جلن�سية 

�إذ� مل يكن ذلك �رشورياً و�ال �عترب ذلك »م�سيناً«.

�الإعالم م�سدر�ً  �لتنوع وحرية  �حرت�م هذ�  �حلد بني  يز�ل   وال 

�جلدل  ذلك  ور�ء  ومن  �ملتو��سل.   و�لتفاأو�س  و�ل�سد  للجذب 

تقف منظمات مثل نادى �لنا�رشين )وهى منظمة جتمع بني 

لالإعالم  �الأخالقي  �ل�سلوك  تناق�س  و�ل�سحفيني  �لنا�رشين 

�ل�سكاأوى  وموؤ�س�سة   )Publicists Club( 1900م(  عام  منذ 

�لتي  �الإذ�عة  وجلنة   )The Press Ombudsman( �ل�سحفية 

تتعلق  ب�سكاأوى  �مل�سالح  وجماعات  �جلمهور  �إليها  يتقدم 

بخرق القانون  اأو اخلطوط الإر�شادية فى التقارير ال�شحفية. 

التنوع الثقايف والإعالم يف ال�سويد

�ألك�سا روبرت�سون

من  �ل�سكاأوى  من  �لعديد   2005 عام  �للجنة  ت�سلمت  وقد 

�سل�سلة  �ل�سويدي  �لتلفزيون  بث  عندما  و�آخرين  �الإيطاليني 

ر�سوم  ب�سد�د  �ال�رش�ع  على  �مل�ساهدين  حتث  �الإعالنات  من 

تر�خي�سهم لي�ساندو� بذلك »�لتلفزيون �حلر«. وقد ��ستهز�أت 

�سلفيو  �الإعالم  وعمالق  �الإيطايل  �لوزر�ء  برئي�س  �الإعالنات 

نقي�س  باأنه  �الإيطايل  �لتلفزيون  وو�سفت  برل�سكوين 

�ل�سويد  يف  �لعام  و�لتلفزيون  بال�سويد.   �لعام  للتلفزيون 

�لعرقي  �لتنوع  ي�سوده  تنمية جمتمع  يف  رئي�سياً  دور�ً  يلعب 

�لرتخي�س.  ر�سوم  حملة  مالءمة  عن  �لنظر  ب�رشف  و�لثقايف 

�مل�سبقة  �الأحكام  »مقاأومة  �ل�سويدي  �لتلفزيون  فمن مهام 

البع�ش  بع�شهم  جتاه  النا�ش  وعي  وزيادة  ال�شائعة  والأمناط 

وثقافية  عرقية  �أ�سول  من  �ملنحدرين  لالأ�سخا�س  وتفهمهم 

مغايرة« )روبرت�سن، 2010 – �لتلفزيون �لعام يف �ل�سويد، 2006 

و2009(.

جتاأوب �لعديد من �لباحثني يف �الإعالم يف �ل�سويد مع �لتغري�ت 

�لدميوغر�فية �لناجتة عن �لهجرة و�لعوملة مبزيد من �ملعطيات 

من خمتلف �الخت�سا�سات �لعلمية. 

و�لهجرة  لالإعالم  �ل�سمالية  �الأبحاث  �سبكة  �إن�ساء  وكان 

و�ملجتمع  وموؤ�س�سة نوردك للهجرة �لدولية و�لعالقات �لعرقية 

 Nordic IMER association for international migration(

and ethnic relations(، �أ�سا�ساً موؤ�س�سياً للتعاأون. وباالإ�سافة 
�إعد�د  �ل�سويدية  �لعدل  وز�رة  طلبت  �الأكادميي  �لعمل  �إىل 

جمموعة من �لتقارير �لبحثية حول �الإندماج و�لتمييز �لبنيوي 

وعالقات �ل�سلطة، ومنها در��سات �عالمية )�نظر مثالً بحث 

�الإعالمية  �لن�سو�س  دجرف-بيري وليفني، 2005(. وميثل حتليل 

فى  �لثقافى  و�لتنوع  �الإعالم  عن  للبحوث  م�سرتكاً  قا�سماً 

�ل�سويد، وميدنا هور�ستي بت�سنيف مفيد يف هذ� �ملجال. بينما 

�الإد�ري  وتنوعها  �الإعالمية  �ل�رشكات  �أخرى على  ركزت بحوث 

و�لتنفيذي )و�سنت، 2001( وجتارب �لعاملني بها.كما قام هولنت 

)2009( مبقابلة بع�س �سحفيني ليتعرف على �مل�سكالت �لتي 

يو�جهها �لعاملون �ملنحدرون من �أ�سول عرقية �أخرى يف جمال 

�أغلبية حملية،  فيها  ت�سيطر  �لتي  �الأخبار  غرف  �الإعالم، يف 

بع�س  وردت  وقد  �الأخبار.  غرف  ثقافات  تغيري  ب�رشورة  ونادى 

يف  �لثقايف  �لتنوع  تعميم  �إىل  �الجتاه  يوؤدي  �أن  من  �ملخاأوف 

�ملحتوى �الإعالمي، دون ق�سد، �إىل عزل �أ�سو�ت �الأقليات. وكان 

�لثقايف،  �لتفاعل  �لدر��سات عن ق�سايا  زيادة ملمو�سة يف  �ل�سويدي  �الإعالم  ي�سهد حقل 

من  روبرت�سون عدد�ً  �ألك�سا  وتذكر  و�لعوملة.  �ملهاجرين  وتدفق  �لدميوغر�فيا  للتغري�ت  نتيجة 

�لعو�ئق  رغم  �أنه  ترى  كما  �لتحرير،  قاعات  يف  �لثقايف  �لتنوع   عن  �ملخت�سة  �لدر��سات 

�القت�سادية وم�ساكل �لتوظيف، من �ملمكن تفعيل قدرة �الإعالم �لفريدة على �لو�سول �إىل 

خمتلف �جلماعات و�إعطاء �لكلمة لالأقليات يف �الإعالم �لقومي �لعام.

�ل�سويد
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www.sverigesradio.se

www.zalab.tv

 ، ، �الآ�سورية  ، �الألبانية  ، �لفنلندية  تبث هيئة �الإذ�عة�لعامة  )SR(�الأخبار و�الأحد�ث �جلارية ب�ست ع�رشة لغة: هي �ل�سامي 

، �الإجنليزية  �الأملانية    ، ، �ل�سومالية  �لرو�سية   ، �لرومانية   ، �لفار�سية   ، ، �لكردية  �ليدي�س   ، ، �ل�رشبية  ، �لكرو�تية  �لبو�سنية 

و�لعربية، بهدف توفري �لرب�مج للجميع، بغ�س �لنظر عن �لعمر و�جلن�س و�ل�سياق �لثقايف. يف نهاية �أكتوبر 2010، مت �لتخلي عن 

بع�س �للغات )لغة دول �لبلقان و�الأ�سورية(، ولكن �سيتم تقوية �لبث بالعربية ب�سفتها “�أهم لغة للقادمني �جلدد �إىل �ل�سويد”، 

�إليها”، وبالرومانية. باالإ�سافة �إىل ذلك يتيح �ملوقع �اللكرتوين  و�ل�سومالية لت�سل �إىل جمموعات “�مل�ستمعني �الأكرث�حتياجاً 

لالإذ�عة �ل�سويدية تو�سيل بر�جمها على مدى 24 �ساعة يف �ليوم وطيلة �ل�سهر بعد بثها على موجات FM للعامل �أجمع. 

) Halal TV( و�لذي مت �طالقه بو��سطة �رشكة �سقيقة للـ SR، �لتلفزيون  وهناك جتربة مثرية لالهتمام وهي “تلفزيون �حلالل” 

�لعام �ل�سويدي يف 2008، ويهدف �إىل تقدمي نظرة معكو�سة وت�سوير �ملجتمع �ل�سويدي بعيون مذيعي �لرب�مج.

ال�سويد – اإذاعة متعددة اللغات

اإيطاليا – تلفزيون زالب

منذ 2007  قام تلفزيون ز�الب بتنظيم ور�س عمل فيديو تفاعلىة يف �أربعة بلد�ن متو�سطية: هي �إيطاليا ، فل�سطني ، �أ�سبانيا 

وتون�س، يقودها �أطقم من �ل�سباب �الإعالميني، وت�ستهدف �ل�سباب �لقليل �الت�سال باالإعالم �اللكرتوين. وللمبادرة هدف �أ�سمل 

�اللكرتوين  �الإعالم  لتجاأوز جد�ر  �ملو�هب  بجمع  وذلك   “ قبل  عنها من  ي�سمع  �لتي مل  �ملعروفة  غري  “�لق�س�س  وهو جتميع 

وا�شتخدام الفيديو كاأداة اإبداعية لك�رص العزلة الجتماعية واجلغرافية والثقافية، ومقاأومة الأمناط ال�شائعة يف  الإعالم. ومن 

خالل �ملوقع �الإلكرتوين للم�رشوع يتمكن �مل�ساركون يف ور�س �لعمل وبوؤر�ت �الت�سال يف تلفزيون ز�الب من �لتقابل و�لتناق�س  

ون�رش �لفيديوهات �خلا�سة بهم، وهي عملية لبناء �جل�سور بني جتارب �لفيديو �لتفاعلىة يف خمتلف �لبلد�ن. يقود هذه �ملبادرة 

�مل�ساركون �أنف�سهم من مرحلة �العد�د �إىل مر�حل �لتطبيق �لفعلى و�ملتابعة. وحتمل جمموعة من �مل�ساركني للم�سئولية 

�لتحريرية يعني �أن هناك رقابة على دعم عملية �لتحليل على �ل�سعيد �ملحلي.

�لبند �لثالث �لذى ركزت علىه �الأبحاث هو طريقة ��ستخد�م 

�ملهاجرين لالإعالم �سو�ء كان يف مو�طنهم �جلديدة �أو �الإعالم 

مب�سقط  عالقة  على  �لبقاء  لهم  يتيح  �لذي  للحدود  �لعابر 

�لذي اليز�ل متو��سالً  �لبحث،  نتائج  وبال�ستات. ومن  ر�أ�سهم 

)�سيوبرج ور�يدن، 2008(، �أن �ملهاجرين ينوعون م�سادر �أخبارهم 

ويلجاأون �إىل قنو�ت �الإعالم �لعاملي مثل قناة �جلزيرة بحثاً عن 

�سور بديلة ملا يبثه �الإعالم �ل�سويدي. كما �كت�سف �ملوؤلفان 

�ملتعلقة  �لت�سور�ت  على  �ل�سويدية  �الأبحاث  تركيز  رغم  �أنه 

�خلارج«  فى  »ولدو�  من  فاإن  و�لعن�رشية،  و�لالجئني  بالهجرة 

يرون �أن �الإعالم يخلق ويعيد �نتاج خطاب »�ملهاجرين«. وتظل 

هناك فجو�ت يف هذه �الأبحاث �جلديدة �إذ يتبنى �الجتاه �لعام 

لالبحاث �ل�سويدية �لرتكيز على وجهة نظر قومية، وت�سوير 

�ملهاجرين و�ل�سويديني �ملولودين يف �خلارج على ��سا�سها. ويف 

وتتز�يد فيه ه�سا�سة �حلدود، هناك حاجة  عامل تغلب علىه 

ما�سة وملحة للبحث عن كيفية ت�سور �لنا�س �لقادمني من 

خارج �حلدود �لقومية، ومدى عالقة �مل�ساهدين بذلك. 

ومن نقاط النطالق املعهودة يف الأبحاث عن الإعالم والتنوع 

وت�سري  ونزيهة،  �سحيحة  تقارير  حترير  يف  �ل�سحفيني  ف�سل 

من  �لعديد  �أن  �إىل   )2010 )روبرت�سون،  �مليد�نية  �لبحوث 

�أن  ينبغي  و�أنه  مب�سئولياتهم،  تامة  در�ية  على  �ل�سحفيني 

)ومنها  �اليديولوجية  ال  �لعملية  �لعو�ئق  يف  �لتفكري  يتم 

�مل�سادر �ملحدودة و�لفرت�ت �لزمنية �ملحددة )حتى يف ع�رش 24 

�ساعة/ 7�يام(. ورغم �أن عمل هولتني ميثل م�ساهمة مهمة 

تعوق  �لتي  �ملوؤ�س�سية  �لقيود  عن  بك�سفه  �ملجال  هذ�  يف 

�لعملية  �الأبحاث عن  نق�ساً يف  �أن هناك  �إال  �لتقارير،  �إعد�د 

)هور�ستي،  �ل�سياق  هذ�  يف  �ملهنية  و�ملمار�سات  �ل�سحفية 

2008( و�أ�سارت �آخر �لنتائج )تقرير �أنا ليند، 2010( �إىل �أن %12 

ب�سكل  �أكدت  �أو  معلومات  تلقو�  قد  �ل�سويديني  من  فقط 

�إيجابي روؤيتهم جتاه �سعوب جنوب و�رشق �ملتو�سط، وهى ن�سبة 

�أقل من �ملتو�سط مقارنة ببلد�ن �لبحث، ولي�س هناك ما ي�سري 

�إىل �أن ذلك كان ب�سبب تق�سري من �الإعالم �ل�سويدي، ولعل 

�حلاجة �إىل �ملزيد من �لدر��سات عن �لتجارب �لتى تف�رش هذه 

�الأرقام متثل فجوة �أكادميية �أخرى. وت�سري �لنتائج �أي�ساً �إىل �أن 

�أغلبية �ل�سويديني �مل�ساركني يف �لبحث مل ت�سمع �أى �سيء 

�جلو�ر  لغياب  نظر�ً  غريب  باأمر  لي�س  )وهذ�  �لبلد�ن  تلك  عن 

�أن  من  �لبع�س  يقوله  ما  �إىل  نظرنا  و�إذ�  و�لثقايف(  �جلغر�يف 

�أن  ن�ستطيع  فاإننا  �ل�رش�ع،  فكرة  �إىل  مييل  �الإعالمي  �ملنطق 

نطبق �لقول �ملاأثور »ال �خبار يعني �أخبار �سارة« . وكانت �أكرث 

�مل�سادر ذ�ت �لتاأثري �الإيجابي ذكر� يف �لبحث هي:  �لتلفزيون 

�الأوروبي  باملعدل  مقارنة   %34.2( �ملطبوع  و�الإعالم   )%43(

�لوثائقية  و�الأفالم   )%15.5( �أخرى  م�سادر  ويليها   (%26.7

)10.8%( و�لر�ديو )7.7% وهي �أي�ساً ن�سبة �أعلى من �ملتو�سط 

�الأوروبي وقدره 5.7%( و�لكتب )7%(. ومن �ملثري للده�سة �أنه رغم 

�سئيلة  ن�سبة  ذكرت  �ل�سويد،  لالنرتنت يف  �لو��سع  �النت�سار 

من �مل�ساركني يف �لبحث �النرتنت )6.7%( و�ملدونات )0%(.  يبدو 

�ملعلومات  لهم  تَُقدم  �أن  ينتظرون  �ل�سويديني  وكاأن  �الأمر 

ليغريو� نظرتهم نحو �سعوب جنوب و�رشق �ملتو�سط، و�إن هذ� 

وجهة  لهم  د�مت  )ما  بجدية  عنه  يبحثون  �سيئاً  يكون  لن 

نظر �إيجابية عن تلك �لبلد�ن قد ح�سلو� علىها بطرق �أخرى 

غري �الإعالم مثل �ل�سفر �إليها يف �لعطل(. و�ذ� كانت مهمة 

و�لتي  �الإعالم  ينقلها  �لتي  �لقيم  ��ستك�ساف  �لباحثني هي 

توؤثر على �لتنوع �لثقايف و�لعالقات بني �لثقافات، فاإن �أولوية 

ما  حول  �لد�ئر  �جلدل  ويدل  �ل�سعبية،  �لثقافة  هي  �لبحث 

ي�سمى باالنق�سام �لثقايف الأوروبا، بعدما ظهرت دميقر�طيات 

 Eurovision Song( جديدة” تهيمن على م�سابقة �الأغاين يف“
Contest( )وهي �سكل �إعالمي ميكن �خفاوؤه حتت ما ي�سمى 
هاماً  عمالً  هناك  �أن  على  �لذكر(،  �ل�سالفة  �أخرى”  “م�سادر 
�إىل �لبعد �ل�سعبي لالندماج  ينبغي �لقيام به عندما ننظر 

و�سيا�سية  �أيديولوجية  خلفيات  �لنقا�س  ويحمل  �لثقايف. 

�أغان  م�سابقة  يف  �لت�سويت  يف�سلون  �الأوروبيون  �أن  حيث 

�أهمية  وتزد�د  �الأوروبي،  �لربملان  �نتخابات  يف  �لت�سويت  على 

لت�سمل  �مل�سابقة عندما متتد �حلدود �الأوروبية لتلك “�لروؤية” 

دول جنوب و�رشق �ملتو�سط.

املو�سوعات والجتاهات

يدين �الإعالم �ل�سويدي كر�هية �الإ�سالم و�ملو�قف �لعن�رشية، 

�الإعالم  خطاب  يف  »�الآخر«  �أن  �إىل  ت�سري  دالئل  عدة  وهناك 

�ل�سويدي هو �ملتطرف �ليميني �لذى ي�سعى لتخلي�س بالده 

من �ل�سويديني غري �الأ�سليني.  وهناك ق�سيتان ح�سا�ستان مل 

حت�سما بعد وتت�سارب فيهما �الجتاهات يف �لتقارير �الإعالمية:  

�أوالهما تتعلق بفتح مد�ر�س خا�سة �أو »حرة« ذ�ت طابع ديني، 

�الختيار،  فر�س  زيادة  هو  �الجتاه  هذ�  ور�ء  �ملق�سود  و�ال�سالح 

يقلل  الأنه  مقيد،  �الختيار  هذ�  �أن  �إىل  �الإعالم  �إ�سارة  رغم 

من فر�س �لتو��سل �الجتماعي لالأطفال وخا�سة �لبنات يف 

جممتع يكون فيه �ختيار �مللب�س و�لرفيق قر�ر�ً للفرد �أكرث مما هو 

قر�ر عائلي. و�لق�سية �لثانية هي �المتد�د �ل�سويدي لق�سة 

جايالندز-بو�شنت الدمناركي والثورة التي اأثارها ن�رص الكاريكاتري 

عن �لنبي حممد، وكانت ق�سية �ساخنة يف �ل�سويد ويف عدة 

لدى  �لدينية  �حل�سا�سيات  �حرت�م  بني  �لنز�ع  وكان  �أخرى،  دول 

�لق�سية  وظلت  �لتعبري.  حرية  عن  �لدفاع  و�أهمية  �الآخرين 

و�جلد�ل قائمني بر�سومات الر�س فيلك�س �لذى و�سف حممد 

�ل�سويد  �لعاملة يف  �ملن�ساآت  من  نوعاً  )وهذ�  �مليد�ن  بكلب 

ثارت  وقد  �لنبي(  ولي�س  �أخرى  �سخ�سيات  �لكالب  ومتثل 

وت�سفه  فيلك�س  يقدمه  �لذي  �لفن  ترف�س  عديدة  �أ�سو�ت 

بالقتل  تهديد�ت  �إليه  �أر�سلو�  �لذين  كل  وتدين  باال�ستفز�ز 

حرية  باأولوية  �ملنادية  �لنظر  وجهات  بني  �جلد�ل  ��ستد  بينما 

�لر�أي من جهة و�حرت�م �الأقليات من جهة �خرى. لقد مت تنفيذ 

�لعديد من �ملبادر�ت �لد�عية �إىل �لتنوع ومنها ��سرت�تيجيات 

ترمي �إىل حت�سني متثيل �الأقليات و�حلر�س على �ختيار �ملزيد من 

للمزيد  �ل�سحفيني من ثقافات خمتلفة ولكن هناك حاجة 

من �جلهود يف هذ� �ل�سدد.

وقد �رتفعت يف �ل�سويد كما هو �حلال يف بلد�ن �خرى، ند�ء�ت 

�ملتنوع  �ل�سحفي  �لعمل  يف  باخلو�س  �الإعالميني  تطالب 

ومبحاأورة  و�لتعميم  �لنمطية  عن  �البتعاد  طريق  عن  و�جليد 

وم�ستاأجرين  �أمور  �أولياء  ب�سفتهم  �لعرقية  �الأقليات  ممثلي 

 – �لخ  وفنانني  وقادة  وموظفني  ريا�سيني  وم�سجعني  وخرب�ء 

»مهاجرين«.  �أو  »م�سلمني«  مثل  م�سميات  تر�سيخ  من  بدالً 

وقد �نتهى هولنت )2009( �إىل �أن �مل�ساكل �القت�سادية تعوق 

�لتنوع مثلها مثل �سعوبات �لتوظيف وحتمل �العباء �ملر�تبية 

�أينما كانت مطلوبة. كما �كت�سف  �لوعي و�لكفاءة  وغياب 

�أن وجود �لتنوع يف �ملوؤ�س�سات �الذ�عية �كرث منه يف �ل�سحف، 

مما يعني �أن �لعمل على زيادة �لتنوع يف جمال �الإعالم ومتثيل 

�ملجتمع يف �الإنتاج �الإعالمي ال ميكن تركه لقوى �ل�سوق. كما 

بذل  تتطلب  �ملجتمعي  �ل�سعيد  على  �مل�سئولية  �أ�سبحت 

�ملزيد من �جلهود لرفع �لوعي على �سعيد �الأفر�د، وينبغي �أن 

يعرف طلبة �ملد�ر�س، ومنهم �أعد�د كبرية ممن »ولدو� يف �خلارج«، 

�أن م�ستقبل �لعمل يف جمال �الإعالم لي�س ممكنا فح�سب بل 

هو عمل له قيمة �جتماعية جتعله مطلوباً يف �سوق �لعمل. 

عرقية  �أ�سول  من  �ملنحدرين  �لنا�س  و�سف  يخ�س  وفيما 

هنا  يق�سد  وال   – �ل�سويدي  �الإعالم  يف  خمتلفة  وثقافية 

يف  يعي�سون  من  �أي�ساً  بل  فح�سب،  �ل�سويد  يف  �ملقيمون 

�أماكن �أخرى من �أوروبا وجنوب �لبحر �ملتو�سط ومناطق �أخرى – 

فاإنه ينبغي �أن نر�عي ن�سائح �ملهاجرين �لبارزين �لذين �نتقدو� 

م�سكالت  يخ�س  فيما  �لبالغ  لتحفظه  �ل�سويدي  �الإعالم 

على  �ل�سويد  يف  �ل�سحفيون  حر�س  وقد  �لعرقية.  �الأقليات 

عند  �ل�سويدي«  »�ملو�طن  و�سف  با�ستخد�م  �لتنميط  جتنب 

�حلديث عن �جلر�ئم مثالً . وكان لهذ� �لتعبري – يف �لو�قع –تاأثري 

بعبارة  �أبد�ً  عك�سي، حيث مل يو�سف �ل�سويديون �الأ�سليون 

»�ملو�طنني �ل�سويديني«. و�حلديث �ملبا�رش عن �لق�سايا �حل�سا�سة 

�سويديني  غري  هم  من  كل  و�سع  �إىل  �مليل  من  يقلل  �سوف 

�إىل  �لر�مية  فاإنه يتعني على �جلهود  و�حدة. كذلك،  يف �سلة 

دعم �ملزيد من �لتنوع �لثقايف �أن ت�سري �إىل �ختالف �لنا�س، و�أن 

هناك قدر�ً كبري�ً من �الختالف د�خل كل �سنف من �الأ�سناف، 

�سبيل  على  و«�مل�سلمني«  و«�ملهاجرين«  باخلارج«  »�ملولودين 

�ملثال. وال ينح�رش �لتنوع خالل �لتغطية �الإعالمية يف �الأخبار 

�ملهاجرين  ربط  عند  تظهر  �ل�سلبية  فالنمطية  تقدم،  �لتي 

�مل�سلمني  وربط  باجلرمية،  �ملتو�سط  �لبحر  �ل�سباب من جنوب 

بال�سد�مات  �أوروبا  جنوب  من  �لقادمني  وربط  �ملر�أة،  بقهر 

�لعنيفة. بل يظهر �لتنوع �أكرث يف كيفية تقدمي �لنا�س حتى 

مفهومة  �عمال  من  عنها  يتولد  وما  م�ساكلهم  ت�سبح 

�لرو�ئي  باالأ�سلوب  �لتنويه  من  البد  �ل�سياق،  هذ�  ويف   . �أكرث 

لل�سحفيني �ل�سويديني عندما ينقلوننا بالكناية �أو باالفرت��س 

�إلينا  يتحدثون  ويرتكونهم  »�الآخرين«،  عمل  و�أماكن  ديار  �إىل 

مبا�رشة بكلماتهم �خلا�سة بهم . 

�لعلوم  ق�سم  يف  م�ساركة  �أ�ستاذة  روبتر�سون  �ليك�سا 

�ل�سيا�سية بجامعة ��ستوكهومل.
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�لتنوع وعالقته  �زد�د �جلدل حول  �أخرى،  بلد�ن  �ملغرب ويف  يف 

باالإعالم ، وبد�أ يجذب �نتباه خمتلف فئات �ملجتمع . ومل يُعرتف 

كمفهوم  �ليه  يُنظر  كان  النه   ، موؤخر�  �إال  �لتنوع  بق�سية 

يهدد �أمن �ململكة ووحدتها . وقبل 1999 كان مفهوم �لتنوع 

مرفو�سا على �الطالق ، الن �سيا�سة �لدولة كانت تعترب �ن كل 

�ملغاربة ي�سكلون جماعة متجان�سة و�حدة ، لها نف�س �لقيم 

و�لت�سور�ت و�لتطلعات . غري �ن هذ� �لتوجه بد�أ يتغري بحكم 

�الر�دة �ل�سيا�سية ، والن �لتنوع ��سبح من �لقيم �ملعرتف بها 

يف �سياق �لعوملة . وبد� �الإعالم �ملغربي يتمتع بحرية ال �سابق 

لها مع بروز موؤ�س�سات �عالمية جديدة .

�الإعالم جدل حديث  �لثقايف يف  �لتنوع  و�جلدل حول ق�سية 

يف �ملغرب، نظر�ً للنمو �لتدريجي لل�سحافة �ملغربية منذ عام 

1956 من حيث عدد �ملنافذ �الإعالمية وتنظيمها وتفتحها. 

و�ل�سوؤ�ل يظل قائماً: هل تعك�س و�سائل �الإعالم �ملغربية حقاً 

ثر�ء �لتنوع �لثقايف يف �ملغرب؟ حاأولت �أ�سو�ت عديدة �الجابة 

عن �ل�سوؤ�ل بتقييم �ملوقف �حلايل من حيث �لتنوع، وعقدت 

�لق�سية  هذه  ملناق�سة  عديدة  وطنية  ولقاء�ت  موؤمتر�ت 

يف  �لثقايف  �لتنوع  لتمثيل  �يجابية  ��ساليب  �إيجاد  وحماأولة 

و�لدر��سات  �ملر�جع  يف  نق�سا  هناك  ولكن  �ملغربي.  �الإعالم 

بع�س  توجد   . �ملغرب  يف  �مل�ساألة  هذه  حول  و�جلادة  �حلديثة 

�ملقاالت �لق�سرية �لتي تناق�س �لق�سية مناق�سة �سطحية، 

�جر�ء  على  �حلث  هو  و�سيا�ستها  للدولة  �لعام  �لتوجه  لكن 

خمتلف  ومناق�سة  لتحليل  بالثقة  جديرة  و�أبحاث  در��سات 

جو�نب �لتنوع و�الإعالم يف �ملغرب.  يجب  �العرت�ف باأن هناك 

�ملتخ�س�سة  �ملوؤ�س�سات  غياب  خا�سة  �لعر�قيل،  بع�س 

حتظى  در��سات  �جر�ء  على  و�لقادرة  �الإعالمي  �لبحث  يف 

بامل�سد�قية يف جمال �لتنوع. و�ملغرب لي�س يف حاجة ال�ستري�د 

�سيا�سات جاهزة فى جمال �لتنوع وتطبيقها بطريقة عمياء 

على �لو�سع �حلايل. فالبالد يف حاجة �إىل �لتعلم من �لتجارب 

�خلارجية  و�إىل �لتعرف على خ�سو�سياتها �لذ�تية ، للو�سول 

�إىل مقاربة قادرة على خدمة �لتطلعات �ملغربية.

الإعالم املغربى ومنطقة املتو�سط

ال يتجاأوز �لنقا�س �لد�ئر �الآن يف �ملغرب جمال �لتنوع �لقومي 

�ملغرب

مبادرات جديدة يف جمال التنوع الثقايف

منى �حلمد�ين

د�خل حدود �ململكة، و�الإعالم �ملغربي ال يعالج ق�سية �لتنوع 

�ملزيد من  عن  �لبحث  �إطار  ويف  �ملجاأورة.  �لبلد�ن  �لثقايف يف 

�ملعلومات و�حلقائق عن هذ� �ملو�سوع، كانت �خلطوة هي �إجر�ء 

بحث عن �لرب�مج �لتي تقدمها �لقنو�ت �الذ�عية و�لتلفزيونية 

ي�سع  برنامج  �ي  �لعثور على  �ملمكن  يكن من  �ملغربية. ومل 

�أو  �ملتو�سط  �لبحر  بلد�ن  يف  �لثقايف  �لتنوع  عينيه  ن�سب 

�لبلد�ن �الأخرى، و�الأخبار �لوحيدة �لتي �أذيعت عن هذ� �ملو�سوع 

�أخبار عاملية، ومعلومات خا�سة باالنتخابات و�التفاقيات  هى 

و�الحد�ث �الأخرى.  وتوجد بع�س �الأفالم �لت�سجيلية ، �إال �أنها 

لبع�س  و�القت�سادية  �ل�سيا�سية  �لق�سايا  �سوى  تعالج  ال 

 – �لرتفيهية  و�لرب�مج  �الأفالم  من  و�لكثري  �الأجنبية.  �لبلد�ن 

�لتي متثل �لتنوع �لثقايف وتعد �سفرية له – معظمها �أمريكي 

وبع�سها من فرن�سا وم�رش وكلها تنقل �سورً� م�سوهة لتلك 

�ملجتمعات. 

فالنتائج  �الإلكرتوين،  و�الإعالم  �ملطبوعة  �ل�سحافة  عن  �أما 

مماثلة ،و�أكرث �ملطبوعات رو�جاً و�سعبية، اليوجد فيها �أي ركن 

يناق�س مو�سوع �لتنوع �لثقايف خارج �ملغرب. و�مل�سدر �لوحيد 

حل�سول �ملغاربة على معلومات ثقافية عن �لبلد�ن �الأخرى هو 

�الأفالم و�لقنو�ت �لف�سائية، وميكن للجمهور �ملغربي �حل�سول 

على معلومات تخ�س �لتنوع �لثقايف يف �لبلد�ن �الأخرى عرب 

�ل�سناعي،  بالقمر  تبث  �لتى  �لتلفزيونية  قنو�تها  م�ساهدة 

رغم �أن عائق �للغة يحد من و�سول �ملعلومات كاملة، وعادة 

بر�جمها  تبث  �لتى  �لف�سائية  �لقنو�ت  �ملغاربة  ي�ساهد  ما 

باللغة �لفرن�سية �أو �لعربية �أو �الأ�سبانية.   

ميكن تلخي�س �إدر�ك �ملغاربة لبلد�ن �لبحر �ملتو�سط من ز�أويتني: 

الأنها  �سو�ء  �ملغرب  من  مقربة  �لبلد�ن  بع�س  �أن  هى  �الأوىل 

بع�س  وجود  رغم  �لنامية،  �لدول  من  �أو  �إ�سالمية  �أو  عربية 

و�لز�أوية  �جلز�ئر.  مع  �حلال  هو  كما  �ل�سيا�سية  �ل�رش�عات 

تعامل  �الأوروبية،  وخا�سة   ، �الأخرى  �لبلد�ن  �أن  هى  �لثانية 

�سابقة،  ��ستعمارية  �أو كقوى  بي�س م�سيحيني  كمجتمعات 

�أو  �قت�ساديني  ك�رشكاء  �أو  �ملهاجرون،  بها  يحلم  كوجهة  �أو 

وكلها  �العمال،  لرجال  �أو  للحكومة  ��سرت�تيجيني  �سيا�سيني 

افكار م�شبقة عامة واأمناط �شائعة. ولي�ش هناك اح�شائيات 

�ملجال. لهذ�  �العتماد علىها يف هذ�  دقيقة وموثوقة ميكن 

من  وهو  �لثقايف،  �لتنوع  بق�سايا  متز�يد�ً  �إهتماماً  �الأخرية  �ل�سنو�ت  خالل  �ملغرب  �سهد 

على  �الأخرى  �لثقافات  تغطية  وعلى  �لعامة  �الإعالمية  �ل�ساحة  على  �أثرت  �لتي  �لعو�مل 

�ل�سعيد �الأورومتو�سطي.  وتركز منى �حلمد�ين على عدد من �ملبادر�ت �الإيجابية �حلديثة فى 

جمال �الإعالم �الإلكرتوين، و�لتي تعتمد على �العرت�ف �ملتز�يد بالتنوع �لثقايف و�للغوي وتقدم 

عدة �قرت�حات للعمل  على دعم  قدرة �الإعالم على تقدمي معلومات متو�زنة عن “�الآخر”.

www.talkmorocco.net

املغرب - راديو توك

�أ�سبحت �ملو�قع  �آر�ئهم . وقد  �أن يعربو� عن  تقدم �الإعالم �الإلكرتوين بفتح منافذ حرة جديدة و�سمحت للعديد من �ملغاربة 

و�ملدونات منافذ ذ�ت �سعبية كبرية يف �ملغرب الأنها جتمع �أ�سخا�ساً من خمتلف �لعقائد و�مل�ستويات ليكتبو� عن ق�سايا تعد 

�أر�س خ�سبة للتبادل �لثقايف  �أنها  من �ملحرمات يف �ملجتمع �ملغربي وال تتناأولها �ل�سحافة �لوطنية حتى يومنا هذ� . كما 

 )www.talkmorocco.net( بني �ملغاربة و�الأ�سخا�س �لذين ي�ساركونهم يف �هتماماتهم .  ولعل خري مثال على ذلك هو موقع

تناأول  �الإ�سبوعي على  نقا�سه  و�سجع يف   ، ملناق�سة مو��سيع متعددة  �ملغاربة  وغري  �ملغاربة  ويت�سمن منتدى جنح يف جذب 

للم�ساركة يف  نظر معينة  وجهة  له  وكل من  �ملدين  �ملجتمع  ون�سطاء  �ل�سحفيني  يدعو  وهو  �ملغرب،  تهم  �لتي  �لق�سايا 

مناق�سة تلك �لق�سايا على �الإنرتنت .  وقد �حرز هذ� �ملنتدي جائزة �أح�سن مدونة باالإجنليزية )People‹s Choice( وجائزة جلنة 

   .)Jury BOB( حتكيم بوب

فاإننا يف �أم�س �حلاجة �إىل �أبحاث يقوم بها �أ�سحاب �خلربة و�إىل 

�ح�سائيات جادة ومعلومات دقيقة.

الإعالم كم�سدر ملعرفة الآخر:

بالتنوع  �العرت�ف  نحو  �الأخرية  �ل�سنو�ت  يف  �ملغرب  يتجه 

�أوالً، وقد ��سدر ملك �ملغرب وحكومته  �لثقايف د�خل حدوده 

حرية  بلغت  كما  �الإعالم،  حرية  لتعزيز  عديدة  ت�رشيعات 

�لكثري من  مبناق�سة  لل�سحفيني  �سمح  عالياً  �لر�أي م�ستوى 

�لتنوع  نحو  �لوعي  وتز�يد  م�سبوق.  غري  باأ�سلوب  �ملحرمات 

�لعد�لة يف  من  قدر�ً  تتيح  جديدة  �إعالمية  عرو�ساً  لي�سمل 

�للهجات  ببع�س  �الإعرت�ف  ومت  �ملجتمع.  فئات  كافة  متثيل 

مثل  �الإعالم  و�سائل  يف  ��ستعمالها  ينبغي  كلغات  �ملحلية 

�لتمازيغت. هذه هي �لتوجهات �لرئي�سية �حلالية ومن �ساأنها  

�لتنوع  فتح �الأبو�ب للمزيد من �ل�سيا�سات �لتي تخدم وترُبز 

يف �ملجتمع �ملغربي. كل هذه �لتغري�ت �سوف توؤدي ال حمالة 

ولكن  �الأخرى،  �لبلد�ن  ثقافات  على  �النفتاح  من  �ملزيد  �إىل 

من  بت�شجيع  حتظى  واأن  بحثية  اأعمال  ت�شحبها  اأن  ب�رصط 

�لتنوع  جمال  يف  �خلرب�ء  ومن  و�لدولية،  �ملحلية  �ل�سلطات 

موؤ�س�سة  به  قامت  �لذى  �لر�أي  ��ستطالع  وميثل  و�الإعالم. 

نحو  هامة  خطوة  �ملتو�سط  �لبحر  بلد�ن  بع�س  ليند يف  �أنا 

در��سة وتقييم �لتنوع �لثقايف و�لعالقات �لثقافية �ملتبادلة يف 

منطقة �الأورومتو�سطى. ويف حالة �ملغرب، فقد �أكدت نتائج 

بد�ية  يف  ذكرها  مت  �لتي  �لفر�سيات  من  �لكثري  �ال�ستطالع 

هذ� �ملقال. 

وقد ك�سفت �الأ�سئلة �الإحدى ع�رش �لتي طرحت على �ملغاربة، 

ي�ستهدفها   �لتي  �ملجتمع  �رش�ئح  معظم  ميثلون  و�لذين 

�الإعالم، عدد�ً من �لوقائع �لتي ت�سور روؤيتهم الأوروبا. و�أكدت 

�يجابياً  م�سدر�ً  �الإعالم  يعتربون  ال  �ملغاربة  �أن  �الإجابات 

باملقارنة مع  للح�سول على معلومات عن �الأوروبيني، ولكن – 

�أنهم   �ملغاربة   من   %38 �أكد   – �الأخرى   �لبحث  جمموعات 

�إيجابي يف  تغيري  �إىل  �أدى  �الإعالم  يف  �سيئاً  �ساهدو�  �أو  قر�أو� 

�نطباعهم عن �الأوروبيني.

كما تبني من ��ستطالع �لر�أي �أن هناك فرقا �آخر بني �ملغاربة 

و�سعوب �أخرى من �الأورومتو�سطى فيما يخ�س م�سادر �ملعرفة، 

�أن  �ل�سابق  �ل�سوؤ�ل  على  باالإيجاب  �أجابو�  ممن   %38.6 ذكر  �إذ 

�الأفالم خري و�سيلة للتعرف على »�الآخر«.  وتظهر �أهمية ذلك 

عندما جند �أن �أهم م�سدر للمعلومات لدى �ل�سعوب �الأخرى 

�أن  �إىل  و�الإح�سائيات  �الإجابات  وت�سري  �لتلفزيون،  �أخبار  هي 

�الإعالم �ملغربي، عرب �أخبار �لتلفزيون وبر�مج �الإذ�عةو�ل�سحافة، 

ي�ستطيع �أن يكون و�سيلة ناجعة لنقل �ملعلومات غري �ملنحازة 

عن اأوروبا والقيم الأوروبية، وبالتايل دعم الن�شاط الهادف اإىل 

حو�ر �لثقافات. و�إين على ثقة �أن هناك �سورة م�سابهة على 

�ل�سفة �الأخرى من �لبحر �ملتو�سط و�أن �لبلد�ن �الأوروبية جتهل 

�إىل معلومات دقيقة  تز�ل تفتقر  �لكثري عن �ملغرب، الأنها ال 

ومتو�زنة.

التنوع اللغوي واأدوات الإعالم اجلديدة 

�ملغربي  �الإعالم  �إيجابية  على  يدل  مثاالً  نعطي  �أن  �أردنا  و�إذ� 

مثال  نذكر  �ن  علىنا  �ملجتمع،  يف  و�الأقليات  �لتنوع  نحو 

ورغم  �جلديدة.  �الأمازيغية  و�لقناة  �لتلفزيونية  »�لعيون«  قناة 

�أربع  هناك  فاإن  �لر�سمية  �ملغرب  لغة  هي  �لعربية  �للغة  �أن 

لهجات حملية رئي�سية يف �ملغرب، ت�ستعملها فئات خمتلفة 

من �ل�سعب يف مناطق جغر�فية حمددة. فهناك “تاريفيت” 

�ملتد�أولة فى منطقتي  �ملتد�أولة يف �سمال �لبالد ،و”متازيغت” 

�الأطل�س �ملتو�سط و�لكبري، و”تا�سلحيت” �ملتد�أولة يف منطقة 

وال  �لبالد.  �ملتدو�لة يف جنوب  و”�حل�سنية”  �ل�سغري،  �الأطل�س 

ي�سمل  بل  �ملحلية،  �للهجات  حدود  عند  �لفئات  تنوع  يقف 

�أي�ساً تنوع �لعاد�ت و�لتقاليد و�أبعاد�ً ثقافية �أخرى،  وال حتظى 

�ملغربي،  �الإعالم  �لتمثيل يف  من  ن�سيب  باأي  �للهجات  هذه 

�ل�رشيعة  �الأخبار  وبع�س  �ملحلية  �ل�سحف  بع�س  يف  �سوى 

و�الآخر.  �حلني  بني  �لوطنية  �لتلفزيون  حمطات  تبثها  �لتي 

ومن حق هذه �لفئات �أن حت�سل على ح�سة �أكرب يف �لتمثيل 

�أنها ت�سكل ن�سبة ال باأ�س بها من �ل�سكان  �الإعالمي، حيث 

ن�سمة طبقاً  مليون   30 نحو  �أ�سل  من  ن�سمة  ماليني   8.4(

للتعد�د �ل�سكاين ل�سنة 2004(.

جنوب  من  �ملحلية  “�لعيون”  لقناة  بث  �أول  �إ�سارة  �نطلقت 

�إىل تقدمي بر�مج عن  �ملغرب يف نوفمرب 2004، وكانت تهدف 

قناة  �أول  وهى  �جلنوب،  ب�سكان  تتعلق  ومو�سوعات  ق�سايا 

تلفزيونية حملية يف منطقة �ملغرب �لعربي رغم �أنها ال تز�ل 

باقى  فى  ��ستقبالها  والميكن  �جلنوب  منطقة  يف  حمدودة 

�لتى �أطلقت يف مار�س  مناطق �لبالد . وتبعتها قناة “�أمازيغ” 

2010 بعد �سهور طويلة من �لتاأخري، وبلغت تكلفتها خم�سة 

ماليني يورو وهي جزء من جمموعة )SNRT(. جاء م�رشوع تلك 
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املغرب – ال�سحافة الواعبة

يف 17 يوليو 2009 يف الرباط باملغرب، وكانت فر�شة ل�شناع القرار يف املجال  �نعقد موؤمتر “�إعالم و�عب ملجتمعات و�عبة” 

�الإعالمي ملناق�سة م�سوؤولية قطاع �الإعالم، باال�سافة �إىل �الأطر �لقانونية و�الأخالقية و�ملالية للتغطية �الإعالمية �لو�عبة. 

وقد �سمح بفتح �حلو�ر حول �لق�سايا �ملتعلقة بالتنوع و�رشورة �سياغة قانون الأخالق �ملهنة يف قطاع �ل�سحافة �لو�عبة. 

وكان من �أهم �أهد�ف �ملوؤمتر ت�سجيع �ال�ستيعاب �الجتماعي و�لثقايف من خالل �لتغطية �الإعالمية �مل�سوؤولة حول �لتنوع يف 

و�سائل �الإعالم، وتعزيز �لتعلىم و�ملهار�ت �ل�سحفية من خالل ور�س �الإنتاج �مليد�نية، ومن خالل تنمية وتطبيق مناهج جامعية 

متعلقة بالتغطية �الإعالمية �مل�سوؤولة للتنوع �الجتماعي و�لثقايف على �لعموم، و�لتنوع �لديني على وجه �خل�سو�س. 

�لقناة ��ستجابة لل�سكاأوى �ملتز�يدة من عدم متثيل �جلماعات 

�الأمازيغية فيى �الإعالم �ملغربي. �أ�سبحت �لقناة تخدم ثالث 

تذ�ع  و�لرت�يفيت.  و�لتا�سلحيت  �لتمازيغت  تتكلم  جماعات، 

باللغة  عناأوين  مع  �لثالث  �ملحلية  باللغات  و�الأخبار  �لرب�مج 

 .)SNRT( لعربية، ويعمل بها 90 �سحفياً وفنياً من جمموعة�

ورغم �سعادة وتقدير �لعديد من �ملغاربة و�الأمازيغ لهذه �ملبادرة، 

�إال �أن �ل�سوؤ�ل �لذي يطرح نف�سه �الآن هو: هل �ستكفي قناة 

و�حدة لتمثيل 3 جماعات لها �هتمامات و�أولويات خمتلفة ؟

�الإعالم  هو  �سعبيتة  تتز�يد  �الإعالم  من  �آخر  نوع  وهناك 

و�لفئات  �الأقليات  لتمثيل  �لفر�سة  يتيح  الأنه  �اللكرتوين، 

�أو  �لدولة  لتدخل  يخ�سع  ال  �أنه  ومبا  �ملهم�سة.  �الجتماعية 

مو�سوعات  وتغطية  مناق�سة  بحرية  يتمتع  فاإنه  �لرقابة، 

متنوعة كثرية، ويتيح للجمهور فر�سة �مل�ساركة يف �ملجادالت 

و�لتعبري عن ر�أيه حول �ملو�سوعات �ملذ�عة. وي�ستخدم �الإعالم 

�الإلكرتوين �ل�سباُب �ملغربى �لذي يعترب فئة مهم�سة رغم كرثة 

للتعبري  �ملدونات  و�إىل  �الإنرتنت  مو�قع  �إىل  تلجاأ  وهى  عددها، 

عن وجهات نظرها فى �ملو�سة و�لريا�سة و�ملجتمع و�القت�ساد 

وحتى يف �ل�سيا�سة، وكربهان على �سعبية �الإعالم �اللكرتوين 

�الإخباري  �ملوقع  هو  زو�ر�ً  �ملو�قع  �أكرث  �أن  �إىل  ن�سري  �ملغرب  يف 

�لبلد�ن  بني  �لنقا�س  يدور  وبينما   .  )www.hespress.net(
فانه غري  �ملهاجرين،  وخا�سة  �الأقليات  �ملجاأورة حول  �الأوروبية 

موجود يف �ملغرب، ولكن ذلك لن يدوم طويالً طاملا �أن �ملغرب 

��سبح من �ملناطق �النتقالية للعديد من �ملهاجرين �لقادمني 

من جنوب �ل�سحر�ء، و�لذين �أ�سبح بع�سهم يف�سل �لبقاء 

فاإن هناك حاجة  لذلك،  و�الن�سهار يف جمتمعه.  �ملغرب  يف 

ملحة لتمثيل هذه �الأقليات، وهي ق�سية ال حمالة �ستو�جه 

�الإعالم �ملغربي �إن عاجالً �أو �آجالً.

ميادين العمل :

�إن معاجلة �الإعالم �ملغربي لق�سية �لتنوع �لثقايف �أمر يتطلب 

�إر�ساء عدد من �الآليات �لهامة لتنظيم هذ� �لقطاع للو�سول 

و�أول  هامة كهذه.  �أمور  ملعاجلة  و�لتو�زن  �خلربة  من  �ملزيد  �إىل 

�الإعالم  الآد�ب  وطني  ميثاق  و�سع  هو  به  �لقيام  ماينبغي 

يحدد بدقة حرية �ل�سحفيني وحقوقهم و�لتز�ماتهم، و�بتعاد 

هيئة  و�ن�ساء  كامالً،  �بتعاد�َ  �الإعالم  جمال  عن  �ل�سلطات 

�إن�ساء موؤ�س�سات  ثم   ، لالإ�رش�ف علىه  م�ستقلة مو�سوعية 

و�الأبحاث،  �لدر��سات  �جر�ء  على  وقدرة  �حرت�فاً  �أكرث  �إعالمية 

جمال  يف  للعاملني  �ملهني  �لتدريب  وتعميم  دعم  يعني  مما 

�لتنوع  لت�سجيع  و��سحة  �سيا�سات  تبني  �أن  كما  �الإعالم، 

�لثقايف يبقى من �المور �ال�سا�سية. 

�لتنوع  �لوطني فى معهد  �لبرنامج  �لحمد�ني: مديرة  منى 

�لثقافي- �لمغرب

تتميز �ململكة �ملتحدة بعدد من �الأطر �ل�سيا�سية و�لقانونية �لتي تكافح �لعن�رشية وكر�هية 

�الأجانب، ولكن مايك جمب�سون يذكر عدد�ً من �الأمثلة يف �ل�سحافة �لربيطانية �أثرت �سلباً على 

�لر�أي �لعام فيما يخ�س ق�سايا �لهجرة و�الإندماج فى �الإحتاد �الأوروبي. ويذكر جمب�سون �أهمية 

�لدعم �ل�سيا�سي للتنوع يف �الإعالم �لقومي يف �سياق �لقيود �ملالية �لتي من �ساأنها حتجيم 

�لتغطية �الإعالمية عن “�الآخر”.

 يتنباأ �أحد �مل�سئولني يف هيئة �الإذ�عة�لربيطانية بقرب �ختفاء 

عام  بحلول  �الأر�سي  �لربيطاين  للتلفزيون  �لدولية  �لتغطية 

�الإنتاج  ميز�نيات  يف  �ال�ستقطاعات  ��ستمرت  ما  ،�إذ�   2013

�نتقلت  �ملا�سية،  �أعو�م  �لثالثة  مدى  “على  �الأخبار.  وغرفة 

نحو 20% من تغطية �ل�سوؤون �لدولية من �لقنو�ت �لتقليدية 

�إىل �لرقمية �لتي ال ي�ساهدها �إال عدد  قليل من �مل�ساهدين.  

وهناك �عتقاد �سبه عام لدى �لعاملني بالتلفزيون �أن ��ستقبال 

�الأول  �الهتمام  �أن  وحيث  �نخفا�س  يف  �لعاملية  �لرب�مج 

للمربجمني ومر�قبي �الإنتاج هو عدد �مل�ساهدين، فاإنهم يرتددون 

)هاردجن ب، 2009( وال تز�ل هيئة  يف دعم مثل هذه �لرب�مج” 

�أوفكوم  �الإذ�عة�لربيطانية و�لهيئة �ملنظمة للبث �لتجاري – 

هناك  لي�س  ولكن  �لدولية  �لتغطية  �أهمية  على  توؤكد�ن   –
�ل�ساحة  من  �لتدريجي  �ختفائها  على  ملحوظ  �عرت��س  �أي 

�الإعالمية مما �سيوؤدي �إىل �إخالل �لتو�زن �لعام ملا لالإعالم �ملطبوع 

و�ملبثوث من تاأثري يف �ململكة �ملتحدة. وقد يف�رش ذلك  %85 

من �مل�ساركني من �ململكة �ملتحدة يف ��ستطالع ر�أي جالوب/ 

�الإعالم  و�سائل  يف  �سيء  �أي  يتذكرو�  مل  ليند  �أنا  موؤ�س�سة 

منطقة  يف  �الأخرى  لل�سعوب  روؤيتهم  حت�سني  �إىل  يوؤدي  قد 

من  جزء  باأنها  �ملنطقة  تو�سف  ما  وعادة  �الأورومتو�سطي.  

�ل�رش�ع  ما تذكر ب�سدد  وكثري�ً  �الإ�سالمي”  �لعربي/  “�لعامل 
�الإن�سان  حقوق  و�نتهاكات  و�لفل�سطينيني  �ال�رش�ئيليني  بني 

�أو �لرو�ئية �ملتخ�س�سة  �أو يف �الأفالم �لت�سجيلية  من ناحية 

عن �لتاريخ �لقدمي و�الآثار و�لرحالت �ل�سياحية من ناحية �أخرى.

كراهية الأجانب والتمييز

وب�سفة �جنلرت� جمتمعاً متعدد �لثقافات وذ�ت تاريخ �مربيايل 

�لدولية  �الأنباء  لتلقي  جاهزة  حملية  ب�سوق  تتمتع  فاإنها 

�لكثريين  يجذب  �لذى  فيها  و�حلريات  �لت�سامح  بجو  وتفخر 

هذه  ولكن  �لظلم.  من  يحميهم  ملجاأ  عن  يبحثون  ممن 

�ل�سمعة �لطيبة �رشعان ما تلوثها �لتغطية غري �ملت�ساحمة 

�إن �حلزب  �ل�سعبية بل  �ل�سحافة  يف بع�س فروع  “لالأجانب” 
مقعدين  على  �حلائز  �ملتطرف  �ليميني  �لربيطاين  �لوطني 

�الأخرية  �الإنتخابية  �أثناء حملته  ر�هن  قد  �الأوروبي  �لربملان  يف 

�ل�سحف  بع�س  قبل  من  لالإجانب  �ملعادية  �لتغطية  على 

�لقومية �لكربى و��ستغلها للرتويج ملوقفه �لعن�رشي �ملعادي 

�ململكة �ملتحدة

حتديات عامل يزداد ت�سابكه

مايك جمب�سون

عاماً  �لقر�ء  عدد  �نخفا�س  ورغم  و�الإ�سالم.   و�أوروبا  للهجرة 

بعد عام )�نظر �ل�سكل 1(، ال يز�ل ن�سف  �ل�سكان )نحو 30 

مليون ن�سمة( يقر�أون �سحيفة قومية يومياً، وكثري�ً ما تردد 

�ليومية.  �ل�سحف  يف  �ملن�سورة  و�الأنباء  �الإذ�عةو�لتليفزيون 

�الأوروبي  �ملناأوئني لالحتاد  �ل�سحف  وعندما بلغت ن�سبة قر�ء 

�ل�سحافة  على  �للوم  توجيه  جاء   ،)2006 �س،  )جر�نت   %75

�أوروبا، من قبل مركز �ال�سالح  لتز�يد �ل�سخط �ل�سعبي جتاه 

�الأوروبي )جر�نت �س، 2006(. ف�سحيفتا �لتاميز و�لديلي تلجر�ف 

معروفتان بالت�سكيك يف �أوروبا ، بينما تخ�س�ست �أربعة من 

�سبعة  نحو  �ليومية  مبيعاتها  )�أجمايل  �ل�سعبية  �ل�سحف 

فيها  و�مل�سكوك  �ل�ساخرة  �لرو�يات  ن�رش  يف  ن�سخة(  ماليني 

�أحياناً، وتتهكم فيها على قر�ر�ت وتوجيهات �الحتاد �الأوروبي. 

ولي�س من �ملده�س �أن يذكر �ملقيا�س �الأوروبي - يونيو- 2008 

“�سيء  �الأوروبي  �الحتاد  �أن  يرون  �لذين  �لربيطانيني  ن�سبة  �أن 

ال يزيد عن 30% بينما ال تزيد ن�سبة �لذين يثقون يف  جيد” 

ميثل  ال  �أوروبا  عن  �لر�سا  عدم  �أن  غري    .%24 موؤ�س�ساتهم 

�سوى وجه و�حد للم�سكلة. فقد بلغت كر�هية �الجانب يف 

�لقدم  لكرة  �لعامل  كاأ�س  �أثناء  ذروتها  �ل�سعبية  �ل�سحف 

يف فرن�سا عام 1998 حني �أ�سطرت جلنة �سكاأوي �ل�سحافة 

لتوجيه حتذير لروؤ�ساء �لتحرير وتذكرهم فيه �أن “كتابة �لتقارير 

يجب �أن يكون متو�زناً  عن �الحد�ث باأ�سلوب قوي ومنحاز … 

مع �ل�سعور بامل�سئولية، وعليه فاإنه يتعني على روؤ�ساء �لتحرير 

�أن يتاأكدو� من �أن تقاريرهم وتعلىقاتهم خالية من �أي �سئ 

من �ساأنه �إثارة �لعنف و�لفو�سى �أو �أي ت�رشف غري قانوين �آخر، 

و�أال يرعو� �أي �سكل من �أ�سكال كر�هية �الأجانب �لذي قد يوؤدي 

�إىل نف�س �لنتيجة”. )ويكهام، 1998(

وقد ��سطرت �للجنة بعد تز�يد �ل�سكاأوي من �لتغطية غري 

�لدقيقة و�ملعادية لطالبي �للجوء �ل�سيا�سي و�لالجئني )فيني، 

2003 وجمب�سون وكوك�سون، 2004 و�آيكار، 2004 و2005( �إىل 

تذكري روؤ�ساء �لتحرير �أن “�الإمياء �ملهني �أو غري �لدقيق �إىل جن�س 

�أو ديانة �أو جن�سية �أي �سخ�س حمرم مبوجب �ملادة 12 من قانون 

�أن �لتقارير غري �لدقيقة  ت�سدد على  �ملحررين و�أن �للجنة … 

�خلوف  من  جو�ً  يخلق  �أن  �ساأنه  من  �مل�سوهة  �أو  �مل�سللة  �أو 

)ماير، ب �س �س 2003(.   و�لعد�أوة ال تربره �الحد�ث” 
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اململكة املتحدة – �سبكة تنوع الثقافات

تعد �سبكة تنوع �لثقافات CDN �إحدى �أهم �ملبادر�ت �ملوؤ�س�سية �لتي تربط و�سائل �الإعالم �جلماهريي و�رشكات �الإنتاج �مل�ستقلة 

يف جمهود موحد لتح�سني متثيل �ملجتمع �لربيطاين متعدد �لثقافات على �ل�سا�سة وخارجها. تعمل CDN مع �أع�سائها حول 

توزيع �خلرب�ت و�ملو�رد و�ملمار�سات �جليدة و�لتي تت�سمن: حتديث �لتوزيع ومتثيل �الأقليات �لعرقية يف �لربجمة �لعامة وتبادل �لبحوث 

غري �لتجارية حول �لتنوع �لثقايف، و�حل�سول على �سورة متكاملة لتوظيف �الأقليات �لعرقية يف �الإذ�عة�لربيطانية وو�سع معايري 

�سناعية لتجميع �لبيانات حول �ملر�قبة �لعرقية. ومن �سمن مبادر�ت CDN �إطالق ميثاق �لتنوع �لذي يهدف �إىل م�ساعدة كل 

من �الإنتاج �مل�ستقل و�رشكات ما بعد �الإنتاج و�رشكات �لتوريد �الأخرى و�إىل �إتخاذ �جر�ء�ت ملمو�سة لتح�سني �لتنوع يف �ل�سناعة 

من خالل ر�سد ممار�سات �لتنوع بطرق كمية. و�إ�سافة �إىل ذلك �أطلقت CDN  جائزة �لتنوع �ل�سنوية يف �سبتمر 2009 .

�أجل �سحافة  �لخيرية من  مايك جمب�سون: مدير �لمنظمة 

�أخالقية )Media Wise( مدر�س بجامعة غرب �إنجلتر�

 وقد �أثارت مادة �لعن�رشية يف قانون �ملمار�سات �لذي و�سعه 

جلنة  �ل�سحفيون    �أ�س�س  �أن  منذ  جدالً  �أنف�سهم  �ملحررون 

تغطي  ال  �ملذكورة  فاملادة  �لذ�تية.  �لرقابة  جلنة   1991 عام 

“�ملالحظات �لعامة حول �جلماعات �أو �أ�سناف �الأ�سخا�س” )بيلز، 
2009(.  فهي مرهونة بحرية ت�رشف �ملحرر مثلما هو �حلال يف 

�ساأن ذكر �جلن�سية. وقد �أمتدت حرية �لت�رشف يف �ل�سبعينيات 

و�لثمانينيات �إىل ��ستخد�م �مل�سطلحات �لعن�رشية يف بع�س 

�ل�سحف �ل�سعبية )�سريل، 1989 وبرزيلو، 1998( �لتي توجه 

�سخريتها �ليوم �إىل �لعرب و�مل�سلمني و”�لغجر”.

ال�سوابط القانونية والت�سورات اخلاطئة:

تتوفر يف بريطانيا �إطار�ت قانونية وموؤ�س�سية متينة ملكافحة 

ومنذ  �الجتماعي.   �الإن�سجام  و�إر�ساء  و�لتمييز  �لعن�رشية 

�لعامة  �لنتظيمية  �لقر�رت  �سل�سلة من  عام 1936، جرمت 

��ستخد�م عبار�ت �أو �سلوكاً فيه تهديد �أو ��ساءة �أو قذف قد 

�لعالقة  �الأول  �لقانون  �لعرقية كما جرم  �لكر�هية  �إىل  يوؤدي 

 .1965 عام  �سدوره  منذ  �لعن�رشية  �لتفرقة  �الأجنا�س  بني 

�إال  �لقو�نني  بتلك  و�ملبثوثة  �ملطبوعة  �الإعالم  و�سائل  وتلتزم 

�ملذيعني  يخ�س  بقانون  تلتزم  �أن  �ل�سحافة  على  لي�س  �أنه 

 BBC، ITV،( لعاملني يف قطاع �الإعالم �لعام �لربيطاين مثل�

ببث  �مللزم  �الإذ�عة�ملرخ�سة(  وقنو�ت   5  and  4  Channels
منحاز.  وغري  وعادل  دقيق  باأ�سلوب  �جلارية  و�الأحد�ث  �الأخبار 

عن  وبالتايل   – العرب  عن  املعا�رصة  ال�شائعة  الأمناط  وتعود 

�ل�سبعينيات  يف  �لبرتولية  �الأزمة  �إىل   – �الإ�سالمي  �لعامل 

�لربيطانيني  �مل�سلمني  ب�سوؤون  �ملخت�سة  �للجنة  ح�سب 

�ساهمت  وقد    .)2007 و�آخرين،  )�أميليا  �الإ�سالم  وكر�هية 

و�لدينية  �لثقافية  �ملعايري  بني  �لفو�رق  �ل�سحافة يف طم�س 

وجر�ئم  �الإكر�هي،  بالزو�ج  �الإ�سالم  و�إرتبط  �جلمهور  نظر  يف 

�لعلني، وعمليات  و�الإعد�م  �ملثلية،  �لعالقات  �ل�رشف، ومعادة 

�لبرت �ل�رشعي. وجاءت �لفتوى �سد �سلمان ر�سدي لن�رشه كتاب 

�لر�سومات  ق�سية  حول  �لفعل  وردود  ثم  �ل�سيطانية  �الآيات 

الكاريكاتورية الدامناركية لرت�شيخ �شورة الإ�شالم كديانة ثاأرية 

وعنيفة. ولعله من �لغريب �أن تت�سامن �لتغطية �الإعالمية 

ت�رشع  و�أن  �مل�سلمني  مع  وكو�سوفو  �لبو�سنة  يف  لل�رش�عات 

�الإ�سالم  �إد�نة  بعدم  قر�ءها  لتطالب  �لربيطانية  �ل�سحافة 

�الإرهاب جاءت  �حلرب �سد  �أن  �سبتمرب 2001. غري  ب�سائع  عن 

�لر�دكايل”  “�الإ�سالم  هو  �لفعلى  �لعدو  �أن  �جلمهور  لتقنع 

ملختلف  مناه�ساً  دور�ً  �ل�سعبية  �الإعالم  و�سائل  لعبت  وقد 

�جلماعات �مل�سلمة يف بريطانيا بفتح منابر خطابية ملجموعة 

من �مل�ستفزين �الإ�سالميني �ملغموريني وكاأنهم ميثلون �الإ�سالم 

ت�سور  �لتي  �لتلفزيونية  �لت�سجيلية  �الأفالم  �أم  بريطانيا.  يف 

ال  فاأنها  و�لتاريخية  و�ل�سيا�سية  �لثقافية  ودالالته  �الإ�سالم 

ت�سل �إال �إىل عدد حمدود من �مل�ساهدين مما قد يف�رش �لتاأثري 

 )%6.3( لالأحد�ث  �لتلفزيونية  للتغطية  �ل�سعيف  �الإيجابي 

�أنا  ملا ورد يف نتائج ��ستطالع ر�أي  و�لت�سجيلية )6.3%( طبقاً 

ليند.

�أبدلت �ل�سحافة �ل�سعبية كب�س �لفد�ء �لعادي وهو �الأجانب 

يوليو  يف  لندن  �نفجار�ت  حدوث  عند  �الإ�سالم”  “بكر�هية 
ت�سم  �ملتحدة  �ململكة  الن  ملتوية  بطريقة  ذلك  ومت   ،2005

نحو 1.6 مليون م�سلم. ويرى معهد �لعالقات بني �العر�ق �أن 

هو �خلطاب �ملعادي لال�سالم �ملنت�رش  “�أول عائق �أمام �لدمج” 
و�الإعالم  �ل�سيا�سية  “�الأحز�ب  وين�رشه  يرعاه  و�لذى  �أوروبا  يف 

�أن  ومبا   .)2008 )فيكيتي،  �لدمج”  ب�سئون  �سلة  لهم  ومن 

ر�سالة  يحمل  �لذي  �الجتماعي،  �لرت�بط  عن  �لعام  �خلطاب 

�نتقل من  �ل�سائدة،  �لثقافة  للتجان�س تهيمن فيه  �سمنية 

“تعدد �لثقافات” �إىل “تفاعل �لثقافات” فقد بد� حتى للذين 
بــ   “ �ملق�سودون  �أنهم  يعتقدون  �ملتحدة  �ململكة  يف  ولدو� 

من  �إنطالقاً  �ل�رشطة خطاأ  �أدعت  �لد�خلي”.  وعندما  �لعدو 

 )2007  ،4 �س  )ر�سائل  �ل�رشي”  “�مل�سجد  �سد   �لت�رشيحات 

�لتهمة  توجيه  �ملتطرفيني، مت  �لدعاة  �أن�سطة  �لتي ك�سفت 

بو�سائل �الإعالم، ولكن �جلدل مل ينجح يف تخفيف �لتوتر حول 

ما يحدث د�خل �جلماعات �مل�سلمة.  

وقد تدخلت “وحدة �الن�سجام �الجتماعي و�لعقائد” �حلكومية، 

بعد �أن تبني �سوء متثيل �الأقليات يف �الإعالم و��ستفحال معاد�ة 

�مل�سلمني و�ل�سامية وطلبت من جمعية �ملحررين �ل�سحفيني 

جلماعات  عادلة  �إعالمية  تغطية  حول  مقرتحات  تقدم  �أن 

�ل�سود و�الأقليات �لعرقية. وميكن �أن نطلع على �لفقرة �لتالية:  

“تتحمل �الأقليات وزر �ختالفها،  فال جتعلوها مر�دفة لالأحد�ث 
�لتي تزعج �جلميع مثل �الإرهاب وقهر �ملر�أة و�لزو�ج �الكر�هي 

و�لهجرة غري �ل�رشعية و�الأحتيال على �لتاأمينات �الأجتماعية 

بع�س  �إن  ذلك.  يحدث  ما  نادر�ً  �إذ  �لوح�سي،  �حليو�نات  وذبح 

�لكلي�سيهات ال مفر منها، و�سوف نتحدث من حني الأخر عن 

هذه �ملو��سيع غري �أن بع�س �مل�سادر �ستحوله �إىل ميلودر�مات، 

هذه  مثل  يتحا�سو�  �أن  �لفطنني  �ل�سحفيني  على  وينبغي 

�لتوجهات  هذه  مثل  وتف�رش   .)2005 ج،  �ملمار�سات.)�أليوت 

�لن�سبة �لعالية �لتي �سجلتها �ل�سحافة �لربيطانية )%34.7( 

مقابل متو�سط قدره 27% يف ��ستطالع ر�أي �أنا ليند يف بند 

م�سادر �لت�سور �الإيجابي ملنطقة �الأورومتو�سطي بينما كثري�ً 

�ل�سحفية  للتغطية  �ل�سلبية  �لطبيعة  �ملحللون  �نتقد  ما 

عام  ومنذ  و”�مل�سلمني”  “�الأجانب”  من  لكل  �لربيطانية 

1997  �نتقدت جلنة �مل�سلمني �لربيطانيني وكر�هية �الإ�سالم 

 Commission on British Muslims and Islamophobia(

�شكاأوي  جلنة  وف�شل  الإعالم  يف  ال�شائعة  المناط   )CBMI
�ل�سحافة )ر�نيمد، 1997(.  بعد �سبعة �أعو�م كرر تقرير جلنة 

�لذي  لالعالم  نقده  �الإ�سالم  وكر�هية  �لربيطانيني  �مل�سلمني 

عن  معلوماتهم  على  �الأ�سخا�س  من    %66 منه  ي�ستقي 

�الإ�سالم و�مل�سلمني من �الإعالم ح�سب ��ستطالع ر�أي يوجوف 

YouGov( 2002 2002( �ملذكور يف �لتقرير. و�سجلت �لبحوث 

�جلماعية منذ  ذلك �لوقت �لتغطية �ملعادية �لتي تركز على 

�ملتطرفني �الإ�سالميني وت�سور �الإ�سالم على �أنه “�أجنبي” )بول 

ورت�سارد�سن، 2002(

�ل�سامية  معادة  حول  �لربملانية  �الأحز�ب  جلنة  الحظت  كما 

عام 2006 �لر�بط بني �لتغطية �الإعالمية و�ل�سلوك �لعدو�ين 

�لفل�سطينية  �النتفا�سة  �نطالق  ومع    2000 �أكتوبر  ويف 

�ملوؤ�س�سات  �إحدى  �سجلت  �عالن  من  �ساحبها  وما  �لثانية 

�ليهود  وتدريب  وحماية  �لن�سح  تقدمي  عن  �مل�سئولة  �خلريية 

�سهر  يف  لل�سامية  معادية  �أحد�ث  ن�سبة  �أعلى  �لربيطانيني 

و�حد )105(  وز�دت �الحد�ث لت�سل �إىل 286 يف يناير 2009 مع 

ذروة جديدة  وبلغت  غزة  �الإ�رش�ئيلية على  �لع�سكرية  �حلملة 

يف يونيو 2009 عندما �سجلت 609 حادث.  ويرتدد �ملحررون يف 

يوؤثر على �سلوك �جلمهور ولكن  �أن ما ين�رشونه قد  �العرت�ف 

تكر�ر ن�رش فكرة معاد�ة “�لغريب يعي�س بيننا” على �ل�سفحات 

�الأوىل من �ل�سحف البد �أن يوؤدي �إىل �لقلق بل و�لنفور ويوؤثر 

على �خلطاب �لعام.

و�أكدت در��سة عن �ل�سحف �لقومية بني عام 2000 و2008 

)مور وما�سون ولوي�س، 2008( م�ساعفة �لتغطية �ل�سحفية 

عن �مل�سلمني �لربيطانيني �ثنى ع�رش مرة حتى عام 2006 وقالت 

والرتباط  الإختالف  على  تركز  ال�شحفية  املقالت  ثلثي  اأن 

باالرهاب �أو �أنها تقدم �مل�سلمني على �أنهم ميثلون “تهديد�ً” 

لالإ�سالم  �ملعادية  �لعن�رشية  كانت  بينما  “م�ساكل”   �أو 

و�لهجمات �لعن�رشية متثل 10% من مو�سوعات �ملقاالت عام 

2000 ولكنها �نخف�ست �إىل 1% عام 2008 عندما �أ�سبحت 

“�ست�سبح  بريطانيا  باأن  فكرة  وبد�أت  عادية.  �لهجمات  تلك 

مق�سورة على �مل�سلمني و�أن �مل�ساجد �ستحل حمل �لكنائ�س 

لدعاية �حلزب  وما هي �ال �سد�ً  �ل�رشيعة قريب”  و�أن تطبيق 

�لكالم  “ن�سبة  �أن  �لتقرير  ذكر   .)BNP( �لربيطاين  �لوطني 

 1 مقابل   17 كانت  �ملعتدلني  �إىل  �ملتطرفني  �مل�سلمني  عن  

. و�أن مفرد�ت مثل “�إرهابي”  للكالم عن �مل�سلمني �ملعتدلني 

و”منا�سل”  و”ر�دكايل”  و”�أ�سويل”  و”متع�سب”  و”متطرف” 
�الإ�سالم  لو�سف  �ال�ستخد�م  �سائعة  �ملفرد�ت  من  �أ�سبحت 

و�مل�سلمني يف �ل�سحف �لرئي�سية و�ل�سعبية على حد �سو�ء.

�آخر من مركز �الأبحاث �الإ�سالمي �الأوروبي ما  وجاء يف تقرير 

يلي: » �أن �ل�سور �ملعادية لالإ�سالم وهي �سور �سلبية دون �سند 

من  كتاب  عنو�ن  وهو  لندن�ستان  بــــ  لندن  مدينة  وتلقيب 

وي�سور   )2006 م،  )فيلب�س  ميل  �لديلي  من  تاأليف �سحفي 

مع  متعاطفون  �أو  �إرهابيون  �أنهم  على  �للندنيني  �مل�سلمني 

�الإرهاب وخمربون يف و�سائل �الإعالم من �ال�سباب �ملوؤدية �إىل 

)جيثني-مازر  عدد من �جلر�ئم �لناجمة عن كر�هية �مل�سلمني” 

نتائج  �ملعادية  �الإعالمية  �لتغطية  وتف�رش   )2010 والمربت، 

بحث )�أوفكم ( لعام 2008 وهي �أن “�الأقليات �لعرقية تاأتي 

يف مقدمة �الت�ساالت �لرقمية يف �ململكة �ملتحدة من حيث 

�لف�سائيات.”  و�الإنرتنت  �ملحمولة  �لهو�تف  ��ستخد�م  ن�سبة 

�مل�سلمني  بني  خا�سة  �الأغرت�ب  من  نوع  �إىل  ي�سري  قد  مما 

بريطاين  �رشطة  �سابط  حذر  وقد  �ل�سباب.   �لربيطانيني 

قائالً:  “�أن  جيل �جلهاد –  مبنا�سبة بث �مل�سل�سل �لتليفزيوين– 

من  منذ ع�رشين عاماً  معد�ً  تهديد�ً  تو�جه  �ملتحدة  �ململكة 

جديد�ً  جيالً  ي�ستدعي  مما  �لوطن  د�خل  كربو�  �إرهابيني  قبل 

تكر�ر  �أن  فيه  ال�سك  ومما  �لعدوى”.  �إنت�سار  �لعالج  �أنو�ع  من 

ي�ساعف  �سوف  �ل�سعبية  �ل�سحف  �الأحاديث يف  هذه  مثل 

من قلق �جلمعات �مل�سلمة �لتي و�سعت حتت �ملر�قبة �سمن 

برنامج مكافحة �لتطرف �حلكومي �لذى كلف متويله ماليني 

�ليوروهات. 

يقظة الوعي الثقايف يف و�سائل الإعالم

وحمالت  �لفر�س،  لتكافوؤ  �ل�سامنة  �لت�رشيعات  �ساعدت 

منظمات �ملجتمع �ملدين – ومنها �الحتاد �لقومي لل�سحفيني 

هو  مما  تنوعاً  �أكرث  فرقاء  ت�سغيل  على  �لربيطاين  �الإعالم   –
موجود يف بقية �أوروبا. وعندما �أعلنت �إحدى جمعيات �ملحررين 

�الأخبار  و�لدينية يف غرفة  �لعرقية  �الأقليات  عن هز�لة متثيل 

)كول، 2004(، مت و�سع نظام جديد للمنح من �جل ت�سجيع 

بالعمل  و�اللتحاق  �لتدرب  على  �الأقليات  �أع�ساء  من  �ملزيد 

�ل�سحفي.  وقد متيزت بريطانيا يف در��سة �الحتاد �الأوروبي لعام 

�ملبادر�ت  حيت  �لتي   )EU Media Diversity study(  2009

يف  �الأقليات  متثيل  �إىل  �لهادفة  و�ال�سرت�تيجية  �لهيكلية 

�الإعالم.

�إال �أن جمابهة �الغرت�ب و�لتمييز تتطلب �أكرث من غرفة �أخبار 

متعددة �لثقافات، و�إذ� كان و�سع �جلزيرة �لربيطانية وما�سيها 

�الآخرون،  ير�ه  كما  �لعامل  تقدير  �أمام  عائقا  ميثل  �الإمربيايل 

فاإن ما ينق�س �الإعالم ،ولي�س فقط يف �ململكة �ملتحدة، هو 

�لقدرة على �العرت�ف بتجربة وتاريخ وثقافة “�الآخر”. والبد من 

�إر�دة �سيا�سية ملو�جهة �لتحديات يف عامل يتز�يد فيه �لرت�بط 

�ملتبادل.  

 

مكان  كل  من  �ل�سحفيني  تدريب  لي�سمل  �لوقت  حان  وقد 

�إىل  لي�سل  ماألوف  هو  عما  بعيد�ً  �ملتدرب  يق�سيها  فرتة 

وحدوده.  ثقافته  من  �أبعد  هو  فيما  �لعامل  و�حرت�م  معرفة 

وحينئذ �سوف يتم تغطية �لق�سايا �لعامة باأ�سلوب �أكرث دقة 

ومنطقاً وت�ساحما، و�سوف ي�سجع �لعدل �لقائم على �الحرت�م 

�لتي  للدمياغوجية  م�ساد�ً  دو�ء  ويقدم  باالختالف  و�العرت�ف 

تهدد �لتقدم و�الأمن على �سعيد �لعامل. 
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باإعالم  خا�سة  �سيا�سية  ��سرت�تيجية  �ليونان  يف  يوجد  ال 

�الأقليات، �أو �أجندة تنظيمية ل�سئون �الإعالم و�لتنوع �لثقايف، 

�الإخبارية،  �لتقارير  �إعد�د  لتنظيم  قانون  �أي  يوجد  ال  كما 

و�الأقليات  �لثقايف،  بالتنوع  �خلا�سة  و�لتلفزيونية،  �ل�سحفية 

�لعرقية، و�لعن�رشية، و�لق�سايا �الأخرى �ملرتبطة بها. فالقو�نني 

�لعامة للممار�سات هى �لتى تنظم �ل�سوؤون �لثقافية، بينما 

ويذكر  �الإذ�عةو�لتلفزيون.  جمل�س  �إىل  �لرقابية  �ملهام  ت�سند 

مهنة  �آد�ب  قانون  �لتحديد  وجه  على  �لعامة  �لقو�نني  من 

�ل�سحافة )�لقانون �ملهني( وعدة قو�نني �أخرى، منها )قانون 

�الآد�ب �ملهنية لالإعالم و�لن�رش و�لرب�مج �ل�سيا�سية(  �مل�رشح 

�ل�سحفيني  وقو�نني  �الإذ�عةو�لتلفزيون  جمل�س  قبل  من  به 

و�ملعاملة  �الن�سان  �أ�س�س حماية حقوق  ت�سع  �لتى  �ملهنيني 

�لتوجيه  �ليونان على و�سع �سو�بط لنقل  �لعادلة.  وتعمل 

�جلديد  �لب�رشي  �ل�سمعي  �الإعالم  بقطاع  �خلا�س  �الأوروبي 

بحماية  �خلا�سة  �لقو�عد  ير�سخ  و�لذي  �لوطني  �لقانون  �إىل 

�الأقليات.

 

ملحة عن الإنتاج الإعالمي

مو��سيع  �أهم  �لثقايف  بالتنوع  �الإعالم  عالقة  �سكلت 

�لبحث �لعلمى خالل �لعقدين �ملا�سيني. وتركز �لبحث على 

�نظر مكر�ك�س   ( و�الأقليات  للمهاجرين  �الإعالمية  �لتغطية 

 1997 وكولياري،   1997 وفامكا�س،   1994 وترياند�فليدو، 

وبافلو، 2001 وكن�ستندينو، 2001 والليوتي، 2005 وكندوري، 

للتغطية �ل�سحفية  2008( وقدمت بع�س �لدر��سات حتليالً 

وترياند�فليدو،  وجروبا�س   2002 )ترياند�فليدو،  و�لتلفزيونية 

2009(، وبينما ر�سم عدد حمدود من �لدر��سات خريطة العالم 

�لثقايف  �لتنوع  ق�سايا  يف  �ليوناين  �الإعالم  ودور  �الأقليات 

)جورجيو، 2002(، قامت در��سات �أخرى عن �سلوك �ل�سحفيني 

وجامعة   2004 للمهاجرين،  �لدولية  )�ملنظمة  �الجانب  جتاه 

�ر�سطو يف ت�سالونيكي، 2006( ون�رشت كتب عن �ملمار�سات 

�حل�سنة لل�سحفيني )Equal-Dream 2004 ( ودر��سات مقارنة 

)2 Commedia.net( عن �الإذ�عةمتعددة �لثقافات

ولكن لي�س هناك �أى در��سات متابعة، بل غابت �أو قلت �لبحوث 

جتاه  �لدولة  و��سرت�تيجية  �الإعالم  �سيا�سة  حتليل  جمال:  يف 

التنوع الثقايف والإعالم اليوناين

ماريا كنتوخر�ستو و�أنا تريند�فليدو 

�لتنوع �لثقايف؛ �آلية و�سع جدول للعمل وكيفية تاأثريه على 

و�لق�سايا  �الأقليات  بق�سايا  �خلا�سة  �لتقارير  و�سكل  فحوى 

وبرنامج  و�لتلفزيونية  �الإذ�عية  �لرب�مج  �سيا�سة  ؛  �لعرقية 

لتحليل �لن�سو�س و�لتحليل �ملنهجي للجمهور فيما يخ�س 

�لتنوع �لثقايف.

خلق قدوم مئات �الآالف من �ملهاجرين و�لالجئني، من �لبلقان 

و�الحتاد �ل�سوفيتي �ل�سابق و�آ�سيا و�فريقيا، ظروفا جديدة على 

خريطة �الإعالم �ليوناين.  وبد�أ �عالم �الأقليات – با�ستثناء �إعالم 

ينمو منوا �رصيعاً  �الأقليات �مل�سلمة يف �سمال �رشق �ليونان – 

ويوجد  �ملهاجرين،  لتدفق  مبا�رشة  كنتيجة  �الأخري  �لعقد  يف 

يوميا  توزع  للمهاجرين  �سحيفة   24 نحو  �ليونان  يف  �ليوم 

وبانتظام مثل )Panorama Arabic، Gazeta e Athines( وهي 

جر�ئد ثنائية �للغة وتناق�س ق�سايا �لت�رشيع و�لعمالة و�الأمن 

�إىل جانب �لق�سايا �لثقافية و�الجتماعية و�ل�سئون �ليومية.

�الإيجابية  �خلطو�ت  بع�س  �تخاذ  مت  فقد  �الإذ�عة،  جمال  ويف 

وخا�سة من قبل �الإذ�عة�لعامة نحو �ملزيد من �النفتاح على 

 Voice(  ملجتمعات �ملهاجرة و�الأقليات ومنها �سوت �ليونان�

 Athens( و�إذ�عة �ثينا �لدولية )ΑΜ 665 FILIA(و )of Greece
International Radio( �لتى تبث بر�جمها بلغات عديدة ولها 
�أما عن �لرب�مج �لتلفزيونية،  فان  حمتوى متعدد �لثقافات.  

للمهاجرين  �إنتاجها خ�سي�ساً  مت  بر�مج  يبث  �لعام  �لربنامج 

�إىل  �لثقايف  و�لتعدد  �لعن�رشية  مكافحة  مو�سوعها  و�أخرى 

�لقانونية  �ملهاجرين  ق�سايا  عن  �إر�سادية  معلومات  جانب 

 Metropolis of the Word، Balkan Express( و�ل�سيا�سية 

.)2013 EURODOC- Europe

طفرة  حدثت  �الأخرية،  �ل�سنو�ت  وخالل  �لنهج  نف�س  وعلى 

�لتى  �خلا�سة  �لتلفزيونية  �لقنو�ت  �الإخبارية ويف  �لرب�مج  يف 

�ل�رشعية  غري  �لهجرة  لق�سايا  به  ي�ستهان  ال  وقتاً  تكر�س 

 Research Mega،‘( مثل  وحقوقهم  �ملهاجرين  حياة  وظروف 

Pandora‘s Box/ Alpha’( وقد �نتجت �لقنو�ت �لتليفزيونية 
حبكتها  يف  �أو  جمموعها  فى  باالأ�سا�س  تعالج  م�سل�سالت 

و�لزيجات  �لهجرة  مثل  �لثقايف،  �لتنوع  ق�سايا  �الأ�سا�سية 

 Don‘t Tell Me‘  ،Secret Paths Ant1‘( و�لدين  �ملختلطة 

�سهدت �ليونان يف �لعقد �الأخري موجات تعد مبئات �الآالف من �ملهاجرين و�لالجئني و�أدت هذه 

�لظاهرة �إىل تطور �رشيع يف �عالم �الأقليات. وكما ت�سري ماريا كنتخر�ستو و�أنا ترياند�فليدو، فاإن 

هذ� �لتطور فر�سة ثمينة لو�سع �سيا�سات و��سحة عن �لطرق �لتي يجب �إتباعها يف معاجلة 

�لتنوع �لثقايف يف قطاع �الإعالم، وترى �لباحثتان �أن هناك حاجة ملحة لظهور �ملمار�سات 

�الإيجابية مثل �لبث �الإعالمي بلغات متعددة و�لتدريب �الإعالمي.

�ليونان

www.annalindhreport.org/goodpractice/athensradio

 24 مد�ر  على  �إر�سالها  وي�ستمر   ، �أثينا  بلدية  تبثها  و�للغات  �لثقافات  متعددة  �إذ�عة  104.4( هي   AIR( �لدولية  �أثينا  �إذ�عة 

�أيام �الأ�سبوع، ب�ست ع�رشة لغة خلدمة �ملهاجرين و�لز�ئرين وترفيههم . وقد �أطلقت �الإذ�عةعام 2004 لتخدم  �ساعة وطيلة 

�أثينا.  وتقدم �لرب�مج باللغات  �حتياجات �الألعاب �الأوملبية، ومن ثم �متدت �خلدمات لتقدمي �ملعلومات للجاليات �الأجنبية يف 

�لتالية : �الإجنليزية و�لفرن�سية و�الأملانية و�الأ�سبانية و�الإيطالية و�لرو�سية و�لعربية و�الألبانية و�لبولندية و�لبلغارية و�لرومانية 

�لتي تهم جاليات  �ملو��سيع  �أثينا بر�مج متنوعة تدور حول  �إذ�عة  . تقدم  و�ليابانية  و�لتجالوج و�لربتغالية و�ل�سينية و�الأوردو 

�ملهاجرين �لرئي�سية يف �لعا�سمة �ليونانية . تذيع من �الإثنني �إىل �جلمعة بر�مج �خبارية وبر�مج تعطي �لكثري من �ملعلومات 

�ملفيدة للم�ستمعني ب�ست ع�رشة لغة بينما تركز بر�مج نهاية �الأ�سبوع على �لرتفيه و�ملو�سيقى و�أ�سلوب �حلياة وبع�س �لن�سائح 

ور�ديو   )  ،BBC World Service( لندن  �إذ�عات  تذيعه  مما  �لكثري  �أي�ساً  �لقناة  وتذيع   . �ثينا  مبدينة  �لكامل  �لتمتع  عن كيفية 

فرن�سا �لدويل )Radio France Internationale( و�الإذ�عة�الأملانية )Deutsche Welle ( و�ل�سينية )CRI China ( ، عن �الحد�ث 

�ل�سيا�سية و�لثقافية �لرئي�سية ، و�النتخابات �الأجنبية و�أ�سهر �لعرو�س �لعاملية 

اليونان - محطة اذاعة تفاعل الثقافات

Goodbye/ Ant1(.  ومن �جلدير بالذكر �أي�ساً  �ن�سمام عدد 
�لتمثيل  فرق  �إىل   – �الأخرية  �ل�سنو�ت  خالل   – �ملهاجرين  من 

يف �مل�سل�سالت �ل�سعبية و�لعرو�س �حلية وغريها من �لرب�مج 

�لتليفزيونية )ترياندفليدو، 2005(

 MIM( وي�سرتك �أي�ساً �حتاد �الإذ�عةو�لتلفزيون �ليوناين يف برنامج

يف  م�رشوع]�ملهاجرون   )Migrants in the Media Project
�الإعالم[ �الأوروبي �لذى يهدف �إىل حت�سني خدمة �الإذ�عة�لعامة 

و�جب  من  و�أ�سبح  �لثقافات،  بني  للحو�ر   منطلقاً  لت�سبح 

يف �ملمار�سات �جليدة  قناة )ET3( ترجمة ودمج “�أد�ة �لتنوع” 

يف جمال �الإعالم �ليوناين.  

�أخري�ً، وطبقاً لنتائج �الأبحاث �حلديثة )موؤ�س�سة �أنا ليند، 2009(، 

��ستفاد 14% من �فر�د �لعينة من معلومات �الإعالم �أدت �إىل 

تغيري ت�سورهم ل�سعوب جنوب و�رشق �لبحر �ملتو�سط تغيري�ً 

�إيجابياً وكانت �مل�سادر �لتي ذُكرت هى: �لتلفزيون )37.6%( ثم 

�الإعالم �ملطبوع )19.9%( و�الأفالم �لوثائقية )11.6%( و�الإنرتنت 

 )%6.1( �لكتب  كانت  بينما   )  %8.8( متنوعة  �أخرى  وم�سادر 

و�الأفالم �ل�سينمائية )4.4%( و�لر�ديو )2.2%( و�ملدونات )%0.6( 

من �مل�سادر �الأقل تاأثري�ً خللق ت�سور �أكرث �إيجابية عن �سعوب 

جنوب و�رشق �ملتو�سط.

توجهات التغطية الإعالمية لتفاعل الثقافات

تتم تغطية ق�سايا �الأقليات و�لق�سايا �ملرتبطة بها بناء على 

ما يطر�أ من �الأحد�ث، ولذلك تتم �لتغطية بني �حلني و�الآخر 

وت�سدر �لتقارير بناء على معدل و�أهمية �الأحد�ث، )من حيث 

�جلاذبية و�لدر�مية ...�إلخ(   ولي�س كاهتمام يومي.  فعادة ما 

تدور �ملو�سوعات حول �لدخول غري �ل�رشعي �إىل �لبالد، و�لدعارة 

و�ل�رشقات و�العتد�ء�ت، بينما نادر�ً ما يتم تغطية �ملو�سوعات 

�لثقافية  �الأن�سطة  مثل  و�الأقليات  باملهاجرين  �خلا�سة 

حياتهم،  فيى  �الإبد�عية  و�الأوجه  �ملهني  و�لنجاح  و�لريا�سية 

بل غالبا ما يتم �إهمالها. 

�ملهاجرين  على  م�سادره  يف  و�ل�سحافة  �لتلفزيون  يعتمد 

�ل�سحفيني  وعدد  �ملحامني،  وبع�س  و�ل�رشطة  �أنف�سهم 

�ملعتمدين و�لقادرين على كتابة تقارير عن �ملهاجرين و�الأقليات 

و�لق�سايا �ملرتبطة بهم عدد حمدود للغاية، فهناك 71% من 

�ل�سحفيني �لذين يقومون بتغطية تلك �لق�سايا مل يتلقو� 

�ي  تدريب  خا�س. ومن �جلدير بالذكر �أن 32.3% من �ل�سحفيني 

من  ذكرها  �ل�سابق  �ملو�سوعات  بتغطية  يقومون  �لذين 

�ل�سحفيني �ملتخ�س�سني يف جمال �جلرمية. و�أعلنت �لغالبية 

من �ل�سحفيني )89.5 %( �أنهم ال يبالون بوجود �ملهاجرين يف 

يف  �ملهاجرين  م�ساهمة  منهم   %66.81 �أكد  بينما  �ليونان، 

�لنمو �القت�سادي للبالد، ولكن  94%  من �ل�سحفيني يقولون 

ورغم  يكون �رشعياً.   �أن  بد  �ليونان ال  �ملهاجرين يف  �أن عمل 

�لثقايف  �لتنوع  ق�سايا  يعاجلون  ال  �أنهم  �ل�سحفيني  زعم  

باأ�سلوب عن�رشي، فاإنهم يعرتفون �أن �لتغطية �الإعالمية كثري�ً 

ما تت�سم باملبالغة و�لتحيز )جامعة �أر�سطو يف ت�سالونيكي، 

 .)2006

و�أثبتت در��سة ترياند�فليدو )2002( حول �لتغطية �ل�سحفية 

يف  �ليونان  يف  �الأقليات  وجماعات  للمهاجرين  و�الإعالمية 

�ليومية  �ل�سحافة  �أن  �لع�رشين  �لقرن  من  �لت�سعينات 

�ليمينية(  �ل�سحف  وبع�س  �ل�سعبية  �ل�سحافة  )وخا�سة 

�لتجارية(  �لقنو�ت  �خل�سو�س  )وعلى  �لتلفزيون  وقنو�ت 

كر�هية  من  ب�سئ  م�سوبة  قومية  نظر  وجهة  �عتنقت  قد 

�لت�سيعنات  نهاية  منذ   – �أنه  �أي�ساً  �أثبتت  ولكنها  �الأجانب، 

-  حت�سنت تغطية �لتنوع �لثقايف و�لعرقي، كما تثبت ذلك 

�ملعلومات عن �لهجرة و�الأقليات �لتى �أ�سبحت �أكرث تو�زناً.وقد 

�ساهم �الإعالم خالل �ل�سنو�ت �الأخرية يف رفع �لوعي وم�ساعر 

�الأنباء  تعد  ومل   )2005 وترياند�فليدو،  )جروبا�س  �جلمهور 

تقت�رش– كما كان �حلال من قبل – على مو�سوعات كالهجرة 

ولكنها �أ�سبحت تهتم  و”�الآخر”  و�الإجر�م و”�لهوية �ليونانية” 

مب�ساكل �الأقليات و�ملهاجرين.  ولعل �لنقا�س �حلديث )2004-

�أثينا )�نظر حتليل يف  2006( يف �الإعالم عن بناء م�سجد يف 

و�إن كان  ترياند�فليدو وجروبا�س، 2009( يدل على �النفتاح  – 

على مبادئ وقيم �الحرت�م �ملتبادل و�لت�سامح وتعدد  �سئيالً – 

�لثقافات.  وقد تقبلت �لغالبية �لو��سعة من �الأطر�ف �ملعنية 

�الإعالم  يف  ورد  ما  ح�سب  ر�سمي  م�سجد  بناء  �إىل  �حلاجة 

وقد  �ليونان.   كني�سة  �أي�ساً  و�سمل  �لر�سمي  وغري  �لر�سمي 

�الأجنبي”  “�لعامل  دور  �الأول هو  �لنقا�س مو�سوعان:   ت�سدر 

للتمويل  ��ستعد�دها   �أعلنت  �لتي  �لعربية  �حلكومات  )مثل 

�إن�ساء  يف  �الإ�سالمية(  للجماعات  �ملفرت�سة  و�مل�ساهمة 

ومتابعة عمل �مل�سجد �لر�سمي يف �أثينا. و�ملو�سوع �لثاين هو 

�رشورة حتديد قاعدة �لقيام �لتى يجب على �أ�سا�سها �أن يقوم 

من  كما  ميني  )من  �ل�سحف  بع�س  نادت  وقد  �مل�سجد.  بناء 

و�أعربت  و�لثقافات  �لديانات  بني  حو�ر  باإقامة  �لو�سط(  ي�سار 
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www.acfos-albania.org

األبانيا – جملة “اجل�رس”

يف �ألبانيا وكو�سوفو ومقدونيا بني �الألبانيني بلغتهم �الأ�سلية. فهي جملة فريدة من  منذ عام 2008 مت توزيع جملة “�جل�رش” 

نوعها يف �ملنطقة �إذ �أنها تن�رش مقاالت حول تاأثري �الإ�سالم و�لثقافة �ل�رشقية يف �ألبانيا وعلى �الألبانيني، كجزء من �هتماماتهم 

�لثقافية و�لعلمية و�لتاريخية و�للغوية و�الأدبية. وتهدف �ملجلة يف �الأ�سا�س �إىل تعريف �لنا�س بال�سالت بني �ألبانيا و�الألبانيني 

من كفاءة هيئة �لتحرير و�لكتاب، �لذين غالباً  و�ل�رشق وتاأثري �حل�سارة �ل�رشقية �الإ�سالمية على ثقافتهم. وتاأتي جودة “�جل�رش” 

ما يكونون م�ست�رشقني �ألبان �أو �ألبانيني عا�سو� وعملو� يف �ل�رشق. وقد �أبرزو� ب�سكل علمي تاريخ �لتعاي�س �لطويل �لذي مّيز 

العالقات بني ال�رصق والألبان الذين ا�شتهروا يف ال�رصق منذ عقود طويلة مثل الألباين اأرناوؤوط. ومن املتوقع ا�شدار املجلة بلغات 

متعددة جلعل هذ� �لعمل �لفريد و�ملجلة �لتاريخية يف متناأول �لنا�س د�خل وخارج �أوروبا. 

ماريا كنتوخر�ستو: معيدة في �لجامعة �ليونانية �لمفتوحة 

لل�سيا�سة  �ليونانية  �لموؤ�س�سة  في  باحثة  تريند�فليدو:  �أنا 

�الأوروبية و�لدولية.

�لديني  �لتنوع  مع  و�لتجاأوب  �العرت�ف  على  ��ستعد�دها  عن 

يعاد  �أنه  �العتبار  يوؤخذ يف  ولكنه مل  �ليونان.   و�لثقايف يف 

تعريف �لهوية �لوطنية �ليونانية على �سوء تز�يد �جلماعات 

�لبالد  ��ستقرت يف  و�لتي  و�لديني  �لثقايف  وتنوعها  �ملهاجرة 

منذ �كرث من ع�رشون عاماً. 

املمار�سات اجليدة وجمالت العمل 

�لنقدية  �لتقارير  فاإن  بالهجرة،  �ملرتبطة  �الأخرى  �الأمور  وعن 

�لقائمة على عر�س �الأحد�ث و�حرت�م حقوق �الأن�سان تعد �أمثلة 

�لعديد من  �أن  ويبدو  �لثقايف.   للتنوع  �الأعالم  جيدة ملعاجة 

�ل�سديدة  �لق�سايا  �لكثري من  يعاجلون  بد�أو�  قد  �ل�سحفيني 

�حل�سا�سية مثل: �لظروف �الجتماعية و�القت�سادية �ل�سعبة 

�آ�سيا(؛  من  �لنازحون  )وخا�سة  �ملهاجرون  يو�جهها  �لتي 

بطريقة  �ليونان  يدخلن  �لالتي  للن�ساء  �جلن�سي  و�ال�ستغالل 

غري �رشعية �أو بحجج ز�ئفة للعمل، ومن ثم يجربن على ممار�سة 

�لدعارة )وهن عادة من �أوروبا �ل�رشقية و�أفريقيا(؛ و�ملهاجرون غري 

�ليونان  دخول  يحاأولون  �لذين  و�أفريقيا(  �آ�سيا  )من  �ل�رشعيني 

يف ظروف مروعة على منت مر�كب متهالكة.  ونذكر كذلك 

�سمن �الأمثلة �جليدة ت�سغيل حمطات �إذ�عية متعددة �للغات 

 Athens International( أثينا �لدولية� �إذ�عة  و�لثقافات، مثل 

Radio( �أو �إذ�عة �ملجتمع )Community Radio( �للتني تقدمان 
ت�سكيلة من �لرب�مج متعددة �لثقافات، ويعمل فيهما فريق 

عمل من خمتلف �الأ�سول �لعرقية.

�سفحات  على  �ملتو�سط  جنوب  بلد�ن  �أخبار  تن�رش  ما  وعادة 

�الأخبار �الأجنبية )يف �ل�سحف و�لتلفزيون( �أو على �سفحات 

ق�سايا  )مثل  قومية  �أهمية  للخرب  كان  �إذ�  �لقومية  �الأخبار 

�لدفاع(.  وتخ�س �لتغطية عادة �الأحد�ث �ليومية )مثل �ملوقف 

�ل�سيا�سي يف غزة، و�ل�سيول �ملروعة يف تون�س، وزيارة �لرئي�س 

�إىل  و�ن�سمام قرب�س  تركيا،  و�لزالزل يف  �إيطاليا،  �إىل  �لقذ�يف 

�ملتو�سط  بلد�ن جنوب  �أما �حلديث عن  �لخ(.  �الأوروبي..  �الحتاد 

 El.‘( و�لرحالت  �لثقافة  عن  �لتليفزيونية  �لرب�مج  فنجده يف 

Culture‘ ET Traveling‘ NET، ’Pictures‘ Alpha( �إىل جانب 
 )New Envelops‘ Sky، ’Detections‘ ΕΤ3‘( لرب�مج �الأخبارية�

-Egypt: Beyond the Pyramids‘، ET‘( و�الأفالم �لت�سجيلية

 .)1

حمافظات  يف  )خا�سة  �ليونان  �رشق  �سمال  يف  يوجد  كما 

 Isik FM، City( �الإذ�عية  �لقنو�ت  وثر��سيا(، عدد من  رودوبي 

 Triakyanin( و�ل�سحف )FM، Kral /King FM، Tele Radio
Sesi، Gundem، Dialog، Ozgur Balkan، Ileri( �لتي متلكها 
وتديرها �الأقلية �مل�سلمة، كما ترد يف بع�س �لق�سايا �لقليلة 

 Observant( ليونانية �ملكتوبة باللغة �لرتكية� يف �ل�سحف 

of Trace(.  ويتم توزيع �سحيفتني باللغة �لعربية يف �ليونان 
هما )Al Dafatan، Panorama Arabic(، وهناك بر�مج �خبارية 

تذيعها باللغتني حمطات �إذ�عية  متعددة �لثقافات و�للغات 

وت�سحبها مو�سيقى من بلد�ن جنوب �ملتو�سط.

ببع�س  نتقدم  �أن  ن�ستطيع  �ملذكورة،  �لنتائج  �سوء  يف 

تنوع  تعك�س  ديناميكية  �إعالمية  �سيا�سة  جتاه  �لتو�سيات 

�ملجتمع �ليوناين ومن �ساأنها ت�سجيع وقبول ثقافات �القلية 

يدعم  �لثقافة  لوز�رة  �سندوق  �إن�ساء  منها:  نذكر  و�الأغلبية. 

�ل�سندوق  متويل  وميكن  �الأقليات،  �إعالم  و�سائل  و�إد�رة  �ن�ساء 

�ملزيد  باأ�سلوب بديل من خالل �رش�ئب �الإعالم �لعرقي؛ طرح 

من �لدرو�س و دور�ت �لتدريب �ملتخ�س�س يف �أق�سام �لدر��سات 

وكر�هية  و�لعن�رشية  و�لديني  �لثقايف  �لتنوع  �الإعالمية، عن 

�ملوؤ�س�سات  �إجبارية يف  �لدرو�س  تلك  تكون  �أن  على  �الجانب، 

�لتى  و�ملد�ر�س  �لعليا  �لدر��سات  )كليات  �خلا�سة  �لتعلىمية 

بر�مج  �إدر�ج  �لكربى(؛  �الإعالمية  �ملجموعات  �سمن  تعمل 

ق�سايا  فيها  تناق�س  �لعامة  �لقنو�ت  يف  وتلفزيونية  �ذ�عية 

�لتنوع �لثقايف و�لعرقي، ويتم بثها يف �أوقات ذروة �مل�ساهدة؛ 

�ن�ساء قناة تلفزيونية متعددة �للغات تذيع �الأخبار وبر�جمها 

بلغات �جلماعات �لعرقية �لرئي�سية يف �ليونان )مثل �اللبانية 

و�لرو�سية.. �لخ(؛ �إن�ساء مر�سد �إعالمى م�ستقل باالإ�سرت�ك بني 

وز�رتي �لثقافة و�لتعلىم، لتطوير ومتابعة �لتنوع �لثقافى.

ال يوجد يف �لوقت �حلا�رش �أي ت�رشيع يف �أ�سبانيا يقوم بتجميع 

لالأقليات  �ملخ�س�سة  �حل�س�س  �أو  �الإيجابي  �لتمييز  �أ�سكال 

يوجد  ال  �أي�ساً  �لقومي  �مل�ستوى  وعلى  �الإعالم.  �لعرقية يف 

�أي موؤ�س�سة م�سوؤولة عن مر�قبة وتقييم �لتمثيل و�حل�سور 

يف  فقط  يوجد  �الإعالم.  يف  �لعرقية  لالأقليات  �الجتماعي 

بع�س �ملناطق ككاتالونيا ونافار� و�الأندل�س جمال�س للو�سائل 

�ل�سمعية - �لب�رشية على �مل�ستوى �الإقليمي، و�لتي �أ�سدرت 

�الإخبارية للهجرة يف  �ملعاجلة  �لتو�سيات حول حت�سني  بع�س 

جمل�س  �إىل  �الإ�سارة  يجدر  �ل�ساأن،  هذ�  ويف  �الإعالم.  و�سائل 

�لذي مت �إن�ساوؤه  �لو�سائل �ل�سمعية - �لب�رشية يف كتالونيا – 

و�لذي قام بن�رش �لعديد من �لدر��سات يف هذ�  عام 2000 – 

�لـ  خالل  من  �الإعالم  يف  �لثقايف  للتنوع  و�لرتويج  �ل�سدد، 

ويعترب   .“  Mesa per a la Diversitat en l‘Audiovisual‘“
هذ�  يف  �لر�ئدين  من   )TV3( �لكتاالين”  �لعام  “�لتليفزيون 
�لتي  يف 2006،  �لتنوع”  “جلنة  تاأ�سي�س  �إىل  �أدى  �ملجال، حيث 

قبل  من  �لبحث،  وت�سجيع  �لتنوع،  لرب�مج  بالرتويج  تقوم 

�ل�سحفيني ومقدمي �لرب�مج، حول �الأقليات، مع توفري دور�ت 

تدريبية للخرب�ء يف هذ� �ملجال.

�الجتماعي  �الهتمام  �ملو�طنية  �ملبادر�ت  بع�س  تعك�س  كما 

 Observatorio بهذ� �ل�ساأن، فعلى �سبيل �ملثال مت �إطالق مر�سد

يركز  و�لذي  �لبا�سك  بالد  de la Diversidad عام 2000  يف 
“�أجندة  �إن�ساء  ذلك  ومن  �جليدة،  للممار�سات  �لرتويج  على 

�ملبا�رش  لالت�سال  لل�سحفيني  �لفر�سة  تتيح  �لتي  �لتنوع” 

وعلى  �ملهاجرة.  �جلماعات  عن  �ملعلومات  وم�سادر  باخلرب�ء 

نف�س �ملنو�ل، فقد مت فى بر�سلونة �إطالق  “�ملر�سد �ملتو�سطي 

�ل�سخ�سيات  من  �سبكة  طريق  عن   ،2004 يف  لالت�ساالت” 

�ملتو�سط  �ساطئي  من  �لتخ�س�سات  متعددة  و�ملوؤ�س�سات 

و�لعاملني يف جمال �ملعلومات و�الت�ساالت يف �ملنطقة، حيث 

يتمحور �لرتكيز على تف�سيل �حلو�ر و�لتنمية �لب�رشية و�حرت�م 

حقوق �الن�سان.

التنوع الثقايف يف الإعالم، القيم والتداأول

يف  �لثقايف  �لتنوع  جمال  يف  �الإ�سبان  �لباحثني  �أغلب  قام 

“�ملهاجرين”  عن  �لت�سور�ت  حتليل  على  بالرتكيز  �الإعالم 

ق�سية الهجرة على اخلريطة الإعالمية 

 الأور� نافارو

�أ�سبانيا ترحب مبجتمعات �ملهاجرين �لهامة من �أنحاء منطقة �لبحر �الأبي�س �ملتو�سط و�لعامل 

�أجمع. وطبقاً للكاتبة ، فاإن و�سائل �الإعالم �لر�سمية �الأ�سبانية نادر�ً ما تتناأول �ملجتمعات ولكن 

على �لعك�س تذكر “�ملهاجرين” ب�سكٍل عام. ويف هذ� �ل�سياق، فاإنها ت�سدد على �أهمية و�سع 

ت�رشيعات جديدة تخ�س �لتنوع وق�سايا �لهجرة يف �الإعالم على �مل�ستوى �لقومي، باالإ�سافة �إىل 

تطبيقات �إيجابية ومبادر�ت يقودها �ملجتمع �ملدين و�لتي تعك�س �الهتمام �الجتماعي باملهاجرين.

�نتاج  �إعادة  �الأعمال  هذه  �أغلب  �رشحت  وقد  و”�لهجرة”، 
�لروؤية �ل�سلبية للمهاجرين وت�سوير �لهجرة كم�سكلة حتتل 

�لهجرة  حركات  �أ�سباب  حتليل  من  بدال  �ملركزية  �مل�ساحة 

وم�ساهماتها يف �ملجتمع �الأ�سباين . كما توجد بع�س �الأبحاث 

�الأ�سباين،  �الإعالم  و�مل�سلمني يف  �لعرب  �ملخت�سة عن �سورة 

وفل�سطني  كاجلز�ئر   ، خا�سة  �لعربية  �لدول  بع�س  عن  �أو 

و�مل�سلمني  �لعرب  �ن  �الأبحاث  وقد ك�سفت معظم  و�ملغرب. 

والتعميمات  ال�شائعة  المناط  يف  اختزالهم  يتم  ما  غالبا 

وخطر�  تهديد�ً  متثل  متحجرة  ككتلة  �الإ�سالم  ت�سور  �لتي 

هذه  عيوب  ومن   . وغري عقالين  عنيف  وكدين   ، �لغرب  على 

على  �لرتكيز  �لهجرة  لق�سية  �الإعالم  معاجلة  حول  �الأبَحاث 

�لت�سور �لعام للمهاجرين ولي�س على جماعات قومية حمددة 

كالباك�ستانيني �أو �ل�سينيني �أو �ل�سنغاليني، و�ملاأخذ �لثاين هو 

ان الإنتاج الإعالمي للمهاجرين اأنف�شهم مل يحظ باي حتليل 

 ;2008 ،Retis( . يف �العمال �خلا�سة بعالقة �الإعالم و�لهجرة

Navarro ;2008 ،Gómez-Escalonilla، 2008(. وفيما يتعلق 
بالبحث حول تناأول �الإعالم لالإ�سالم و�لعامل �لعربي على وجه 

اخل�شو�ش، نالحظ النق�شني التاليني .

�ل�سحافة  على  �لدر��سات  معظم  يف  �لرتكيز   ، جهة  من 

�الإذ�عة و�لتلفزيون، ومن  ، بغ�س �لنظر عن بر�مج  �ملطبوعة 

�أغلب  �أن  حيث   ، �لدر��سات  هذه  يف  �ملر�أة  غياب  �أخرى  جهة 

�لعربي/�مل�سلم وت�سع  �لرجل  �لدر��سات تتمحور حول �سورة 

بني  ومن   ، �لعربية/�مل�سلمة  �ملر�أة  متثيل  خ�سائ�س  جانباً 

�الإعالمي  �ملجال  يف  �لن�ساء  ح�سور  حول  �لنادرة  �لدر��سات 

وفيما   .)2005(  Gema Martín Muñoz در��سة  ذكر  ميكن 

يخ�س �لت�سوير �الإعالمي للن�ساء �ملهاجر�ت ميكن �الإ�سارة �إىل 

 Faviola Calvo ،)2005( Estela Rodríguez  : أعمال كل من�

 Erika  Masanet Ripoll &  ،)2003(  Clara Pérez  ،)2001(

 Asunción Bernárdez 2008(  و( Carolina Ripoll Arcacia
.)2007( Rodal

يف  �أ�سبانيا  يف  عام  ب�رشي  �سمعي-  قانون  �أول  �عتماد  �أدى 

جمل�س �لدولة للو�سائل �ل�سمعية- مار�س 2010 �إىل �إن�ساء “ 

)cema(، وهي هيئة عامة ت�سمن تطبيق �حلقوق  �لب�رشية “ 

“حق  وخا�سة  �لذكر،  �سالف  �لقانون  يف  علىها  �ملن�سو�س 

�لتنوع �لثقايف و�للغوي”. ومع ذلك ، غري �إن “ �لتنوع “ ال ي�سري 

�أ�سبانيا
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�لرتويج الإنتاج  �إىل �لتنوع �لعرقي ب�سكل عام ، بل يدعو �إىل “ 

باللغات  و�إىل �لبث “  �لو�سائل �ل�سمعية-�لب�رشية �الأوروبية “ 

�إىل  ��سارة  �أي  يت�سمن  وال   “ �أ�سبانيا  يف  �ملختلفة  �لر�سمية 

يُعرِّ�س  كما   . �الإعالم  يف  �لعرقية  لالأقليات  �لعادل  �لتمثيل 

�لقانون �لقطاع �لثالث من �الإعالم للخطر ) �ي �الإعالم غري 

�لتجاري وغري �حلكومي ( ، رغم �عرت�فه بدور هذ� �لقطاع يف 

“ت�سجيع �لتما�سك �الجتماعي و�حلو�ر بني �لثقافات“ )�الإ�سارة 
�إىل �إعالن �ملجل�س �الأوروبي حول دور �إعالم �جلماعات( . يف �لو�قع، 

�إعالم للجماعات  وعلى �لرغم من �إقر�ر هذ� �لقانون بوجود “ 

غري هادف للربح “ للمرة �الأوىل ، فاإنه ال يتخذ �أي �إجر�ء حلماية 

�أنه مييل �إىل و�سع بع�س �لقيود �القت�سادية  هذ� �لوجود بل 

�لتي حتد من تنميته .

ك�سف ��ستطالع �آنا ليند/ جالوب عن �أن 77.4% من �مل�ساركني 

قر�ءة  �أو  م�ساهدة  يتذكرون  “ال  ��سبانيا  يف  �ال�ستطالع  يف 

ر�أيهم تغيري�  �الإعالم من �ساأنه تغيري  �أي �سيء يف  �أو �سماع 

�يجابياً حول �سكان جنوب و�رشق �ملتو�سط”، وعلى �لرغم من 

�أن �لن�سبة مرتفعة �إال �أنها �أقل من �ملتو�سط 79% يف ثمانية 

بلد�ن �أوروبية �سملها �ال�ستطالع . ومع ذلك فاإن �لنتائج يف 

��سبانيا تثري �لقلق حيث تدعو �إىل �لت�ساوؤل حول دور �الإعالم يف 

�لرتويج ملجتمع متعدد �لثقافات ، ويف حماربة �الإ�سالموفوبيا 

) كر�هية �الإ�سالم ( .

�الأ�سبان  �مل�ساركني  �أن 19.4% من  �إىل  كما ي�سري �ال�ستطالع 

ما  �آخر:  �سوؤ�الً  �ملوؤ�رش  هذ�  ويطرح   ، باالإعالم  �إيجابياً  تاأثرو� 

�ملعلومات  كانت  وقد  ؟  �الإيجابية”  “�ل�سور  تلك  م�سدر  هو 

نف�س  تقريباً   –  )%57.2( �لغالبية  لالهتمام:  مثرية  �ملجمعة 

ذكرت �الأخبار  �ملعدل يف �لثمانية بلد�ن �لتي متت در��ستها – 

،�ل�سحافة �ملطبوعة  ، و�الأفالم �لوثائقية %26.6  �لتلفزيونية 

 %4.3 و�ل�سينما   %6.7 �الإنرتنت  وجاء   ،  %17.2 ،�لكتب   %25.2

و�لر�ديو 1.8% كاأقل �مل�سادر �سعبية . 

�الأخبار  جاءت  ملاذ�  �الأ�سئلة:  من  �لعديد  �الأرقام  هذه  تثري 

�لتلفزيونية يف �ملركز �الأول على �لرغم من �لنقد �ملوجه لها 

�لتليفزيون  و�لعن�رشية ؟ هل الأن  �الإعالم  �لدر��سات حول  يف 

�مل�ساركون  �أ�سار  هل  ؟  �سعبية  �الإعالم  و�سائل  �أكرث  يز�ل  ال 

�لتقارير  �أم  �لتلفزيونية  �الأخبار  ن�رش�ت  �إىل  �ال�ستطالع  يف 

�الأ�سبوعية  �الإخبارية  �لرب�مج  بثها خالل  يتم  �لتي  �ملف�سلة 

�لنقدي  �لتحليل  من  ملزيد  لل�سحفيني  �ملجال  يتاح  )حيث 

و�لتفكري ( ؟ �أم �أنها نتيجة ولو - جزئياً - للممار�سات �جليدة 

�لتي مت �إدخالها يف �لقنو�ت �حلكومية ؟ باال�سافة �إىل ذلك ، 

�أهمية �الإنرتنت و�ل�سينما يف  �أو�سحت  فاإن در��سات متعددة 

بناء �لهويات �لثقافية �لتعددية و�ملهجنة ، و�لتي مل يذكرها 

�أمام  توجد عقبات  . هل  نادر�ً  �إال  �ال�ستطالع  �مل�ساركون يف 

يتم  هل  ؟   “ �لبديلة   “ �ل�سينمائية  �الإنتاجات  هذه   توزيع 

��ستغالل �لو�سائل �ملذهلة �لتي يتيحها �الإنرتنت كما ينبغي ؟

�إن �ختالف �خل�سائ�س �الجتماعية للم�ساركني يف �ال�ستطالع 

�إذ� ��ستثنينا  متغري  �إال   ، مل يكن له �أي تاأثري على �أجوبتهم 

“�لدين”. ن�سبة كبرية جد� )81.4% مقابل 19.4%( من �مل�ساركني 
�لوهلة  ومن   . باالإعالم  �إيجابياً  تاأثرو�  �أنهم  �أعلنو�  �مل�سلمني 

�الأوىل، ميكن �أن يظهر هذ� متناق�ساً مع �سورة �مل�سلمني يف 

حريا  كان  مما   ، �سلبية  تكون  ما  غالباً  و�لتي  �الإعالم  خطاب 

�جلماهريي،  �الإعالم  و�سائل  نحو  نقدية  نظرة  �إىل  بدفعهم 

ولكن هناك عو�مل كثرية ميكن �ن تف�رش هذ� �لتناق�س �لظاهر 

، فعلى �سبيل �ملثال ، ميكن تف�سري نف�س �خلطاب يف �لتلفزيون 

كل  وتطلعات  وخيال  تفكري  لطريقة  طبقا  خمتلفة  بطرق 

م�شاهد، حيث اإن بع�ش ال�شور التي ميكن اأن تر�شخ الأمناط 

�سور   �إىل  تتحول  �ن  ميكن  �مل�ساهدين  بع�س  عند  �ل�سلبية 

حمايدة ) �أو حتى �إيجابية ( عند �لبع�س �الآخر . قد ترُبِز �لنتائج 

ي�شاهدها  التي  الإعالم  و�شائل  منط  يف  الختالفات  اأي�شاً 

�مل�سلمة  �الغلبية  �أن  حيث   ، �ال�ستطالع  يف  �مل�ساركون 

�مل�ساركة قد ت�ساهد قنو�ت تلفزيونية قد ال ي�ساهدها بقية 

�مل�ساركني مثل قناة �جلزيرة �لناطقة بالعربية .

�رشوط التنوع الثقايف:

�الإذ�عة  حمطات  �سعت  �ملا�سية،  �ل�سنو�ت  مدى  على 

و�لتلفزيون �لعامة �الأ�سبانية �إىل �إدخال بع�س �لرب�مج �خلا�سة 

 »A World عن �لهجرة و�إىل ترويج �لتنوع �لثقايف ، كـ »عامل

على   ”Bienvenidos« و   ،  ) كتالونيا   ( �لثالثة  �لقناة  على 

 Telenoticias sin’”و  ) �الأندل�س   (  Canal Sur Radio قناة 

) مدريد ( . هذه �لرب�مج تقدم   ”fronteras on TeleMadrid
عن  �ملعلومات  وبع�س  �ملهاجرين  للعمال  مفيدة  معلومات 

ثقافاتهم بهدف مّد ج�سور �لتعاطف بني �ل�سكان �ملحليني 

�إىل  و�ملهاجرين . وجند يف مثل هذه �لرب�مج مقدمي ينتمون 

�الأقليات �لعرقية بغ�س �لنظر ، عن غياب مثل تلك �الأقليات 

يف عمليات �الإنتاج و�إد�رة مر�حل تنفيذ تلك �لرب�مج . ويعترب 

�إدر�ج �لرتجمة �لكتابية �لعربية و�الأ�سبانية يف بع�س �لرب�مج 

 Catalan Television �لكتاالين  للتلفزيون  جديدة  مبادرة   ،

TV3(( �لتي ال تبث بر�جمها عادة �ال باللغة �لكتاالنية، جلذب 

�ملهاجرين �جلدد .

�الأ�سباين  �لعام  �لتلفزيون  يقوم   ، �لقومي  �مل�ستوى  وعلى 

من  �لنوع  هذ�  يت�سمن  و�حد  برنامج  ببث  حالياً   )TVE(

على  TVE. كما يقوم هذ� �لتلفزيون ببث   ’Babel‘ ملحتوى�

�لتنمية  عن  وثائقي  م�سل�سل  وهو   –  “  azahar  “ برنامج 

. ولالأقليات  �مل�ستد�مة يف بع�س دول جنوب و�رشق �ملتو�سط 

حول  خم�س�سة  بر�مج  ببث   TVE تلفزيون  يقوم   ، �لدينية 

 –  “  ’Today‘s Islam‘ �ليوم  �إ�سالم   “  – و�مل�سلمني  �الإ�سالم 

�لربنامج �لوحيد يف و�سائل �الإعالم �حلكومية �الأ�سبانية �لذي 

يقدمه �سحفي مغربي .

�ل�سحافة  معهد  كان  فقد  �الأ�سباين  �ل�سعيد  وعلى 

�لكاتاالنية �لر�ئد يف �إنتاج كتيبات مر�سدة لل�سحفيني،وقام 

و�سورة  ثقافة  حماية  حول  �تفاقية   “ 1995بو�سع  عام 

�لتي تبنتها يف 1996 معظم  �الأقليات �لعرقية يف �الإعالم “ 

لتناأول  دليال  و�أ�سبحت فيما بعد  �لكتاالين،  �الإعالم  و�سائل  

م�ساألة �الأقليات �لعرقية يف �الإعالم . وقد قام نف�س �ملعهد 

يف عام 1995 بتاأ�سي�س جلنة )ت�سامن �سحافة(، و�لتي يحاأول 

�لثقافات  تعدد  على طريق  �لتقدم من خاللها  �ل�سحفيون 

بو��سطة هذ� �لدليل . وقد حذت بع�س �ملوؤ�س�سات �ل�سحفية 

�الأندل�سية  �ل�سحفية  �ملوؤ�س�سات  كاحتاد   ، �حلذو  �الأخرىهذ� 

تو�سياتها  بو�سع  قامت  و�لتي  �الأ�سبان  �ل�سحفيني  و�حتاد 

فيما يخ�س تناأول �الإعالم لق�سية �لهجرة .

يف  جري�ننا  عن  عادلة  نظرة  �إىل  للو�سول  �أالأوىل  و�خلطوة 

جنوب و�رشق �ملتو�سط هي بالن�سبة لل�سحفيني و�الإعالميني 

�الإ�سبان �تباع �لتو�سيات �الإعالمية �حلالية، و�مليثاق �الأخالقي 

حول كيفية تناأول �لهجرة و�الأقليات �لعرقية . وتليها خطوة 

يف  و�لتاريخية  و�القت�سادية  �ل�سيا�سية  باالأبعاد  �الهتمام 

�الأخبار، لتفادي �لتاأويالت �لثقافية حول ظو�هر �س�سيولوجية 

�الإرهابية  �أو�ملنظمات  �الإ�سالمية  �حلركات  مثل  معقدة، 

الثقايف  التنوع  ابراز  اي�شا  املفيد  ومن   . القاعدة  منط  من 

�أحدث  �إبر�ز  طريق  عن   ، �ملنطقة  يف  �لكبري  و�الجتماعي 

و�لفنية وحركات  �لفكرية  �ملتغري�ت �الجتماعية يف �ملجاالت 

حقوق �الإن�سان، وباالأخ�س حقوق �ملر�أة .

و�سائل  خرب�ء  على  يجب  �ملعلومات  م�سادر  يخ�س  وفيما   

�لغربية  �ملوؤ�س�سية  �مل�سادر  بني  تو�زن  عن  �لبحث  �الت�سال 

�لغربية  غري  و�مل�سادر  �ملعلومات(  غالبية  على  )�مل�ستحوذة 

وميكن   ، ...�لخ(  و�مل�سلمني  �لعرب  �خلرب�ء   ، �لنز�ع  )�سحايا 

والأدو�ت   ،Inter Press Service مثل  �لبديلة  �الأنباء  لوكاالت 

قيمة مثل Agenda de la diversidad م�ساعدتهم يف بناء 

تو�سيع  �أي�ساً  �الأهمية  ومن   . ونقدية  تعددية  نظر  وجهات 

و�رشق  جنوب  بلد�ن  يف  �ل�سيقة  �الأ�سبان  �ملر��سلني  �سبكة 

�ملتو�سط، وتقوية �ل�سبكة �لر�بطة بني �ل�سحفيني �الأ�سبان 

)ويقيم  �مل�ستقلة  �ملغربية  �ل�سحافة  يف  �لعاملني  و�ملغاربة 

�أغلبهم يف �أ�سبانيا( و�ملهاجرين �ملغاربيني �لذين قامو� بتكوين 

�إعالمهم �خلا�س يف �أ�سبانيا . 

�لتي  �ل�سلبية  �ل�سور  ت�سكيل  �ساأنها  من  �لتي  و�لعو�مل 

يف �الإعالم �جلماهريي �الأ�سباين كثرية، بحيث  تندد “باالآخرين” 

وحدها من  �حل�سنة  �ل�سحفيني  نو�يا  �العتماد على  ال ميكن 

�لو�قع  ويف   . �لثقايف  للتنوع  عادل  متثيل  �إىل  �لو�سول  �أجل 

متنع  �لتي  و�لروتينية  �ملهيمنة  �ل�سحفية  �ملمار�سات  فاإن 

وتغلب  �لوقت  قلة  مع   – مبهامهم  �لقيام  من  �ل�سحفيني 

�مل�ساعر على �لتف�سري �لخ... –. يف �لنهاية ، ال يكمن �لهدف 

�الإعالمية  و�ملمار�سات  �ل�سائد  �ل�سحفي  �خلطاب  تغيري  يف 

املهيمنة فح�شب، لكن اي�شا يف اإر�شاء قواعد و�رصوط التواجد 

�ملتكافئ ، يف �ملجال �لعام ، للخطابات �ل�سحافية �الآتية من 

و�الحتجاجية  �ملو�طنية  �حلركات   ( �أخرى  �جتماعية  قطاعات 

يف �سمال وجنوب �ملتو�سط ( . �خري� يجب �أن تت�سمن مقاأومة 

خطابات �ملركزية �لعرقية �ملهيمنة ، �إعادة �لتو�زن �إىل �لفروق 

�لهائلة بني �لـ�سمال - �جلنوب يف ميد�ن �الإعالم و�الت�ساالت .

بجامعة  �لثقافات  بين  �الت�سال  في  محا�سرة   – نافارو  الأور� 

بلن�سية وخبيرة في مجال �الإعالم و�لهجرة .

اأ�سبانيا – بدون حدود

و�لتي متثل ظاهرة حديثة  �ليهم  �ملوجه  �الإعالم  �أو  �ملهاجرين  �ن�ساأه  �لذي  �الإعالم  �جليدة يف  �ملمار�سات  �لعديد من  هناك 

تعددية وحتجيم  �لقوية على تقدمي �سورة  �لعزمية  �أهمها   ، بعدة عو�مل  �لظاهرة  تف�سري هذه  �أ�سبانيا. وميكن  �لعهد يف 

بال  مغاربيون   ( ملوؤ�س�سة   “  Sense fronteras‘“ الإذاعي  الربنامج  اإطالق  ياأتي  ذلك  على  ومثال  للهجرة.  ال�شائعة  المناط 

 Salt Public Radio للمهاجرين من منطقة �ملغرب �لعربي و�ملغرب، و�لذي يبثه �إذ�عة Maghrébins sans Frontières )حدود

)كاتالونيا(. حيث يهدف  �لربنامج �إىل �حلفاظ على �لعالقة �لوثيقة �لتي جتمع �ملغاربيني، و�حلفاظ على �ملرجعيات �لثقافية 

يف كل من كاتالونيا و�ملغرب. و�لعامل �لثاين �لذي �ساعد على ظهور هذ� �الإعالم �جلديد هو ��رش�ر �الأقليات �لعرقية و/ �أو 

�لدينية �لقوي على �مل�ساركة يف �جلدل �لعام و�ملطالبة بحقوقهم. ومثال جيد على هذ� �الجتاه هو جملة �لتو��سل �لتي 

ت�سدرها جمعية �بن بطوطة �الجتماعية �لثقافية . وبرنامج Sin fronteras على �إذ�عة ر�ديو �ملنارة ومركز �الإنتاج �الذ�عي 

الإنتاج �لرب�مج �الإذ�عية هي �أدلة �خرى على مثل هذه �ملبادر�ت.

�سورة العامل العربي والإ�سالمي

للك�سف عن �سورة �ملنطقة �لعربية �لتي تنقلها  �إ�سد�ر تقرير “�سورة �لعامل �لعربي و�الإ�سالمي يف �الإعالم �الأ�سباين”  مت 

و�سائل �الإعالم �الأ�سبانية �لعامة. وبوعيها للتاأثري �لقوي لالإعالم على ت�سكيل �لر�أي �لعام ودوره يف عملية �حلو�ر بني �لثقافات، 

قامت موؤ�س�سة �لثالث ثقافات Fundación Tres Culturas del Mediterráneo بن�رش هذ� �لتقرير �ملبني على �لتحليل �لكمي 

 El País، El Mundo، La( أ�سبانية كربى هي� و�لنوعي الأكرث من 2100 جريدة وقر�بة 10000 مقال مت ن�رشها يف 6 �سحف 

Razón، ABC، La Vanguardia و El Periódico de Cataluña(. حيث يركز �لتقرير على �أهمية ت�سكيل �لر�أي �لعام �الأ�سباين 
�ل�سد�م  لالإرهاب،  �ل�سحفية  �ملقاربة  �لفل�سطيني-�الإ�رش�ئيلي،  �لنز�ع  و�ملغرب،  �أ�سبانيا  بني  �لعالقات  �ملو��سيع:  هذه  حول 

�لثقايف، وبناء �جل�سور بني �لغرب و�لعامل �لعربي و�الإ�سالمي. ويف هذ� �ل�ساأن، يعد �لبحث فريد� يف �ملجال �لقومي ويتمتع 

مب�ستوى �أف�سل �لتحقيقات �لعاملية حول �ملو�سوع.
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www.lindenstrasse.de

�لتلفزيونية �لعامة تذيع م�سل�سل    )WDR( كانت قناة ، �أملانيا يف مناق�سة بر�مج �لدمج ومفاهيم �لتنوع  �أن تخو�س  قبل 

ملا   ، �لثقايف  �ل�سعيد  �أهمية كربى على  له  �الأ�رشية وم�ساكلها، كان  �حلياة  �أ�سبوعي عن  ، وهو م�سل�سل   )Lindenstrasse(
يعك�سه من �لتنوع �الجتماعي و�لعرقي و�لثقايف يف �ملجتمع �الأملاين خالل �لع�رشين �سنة �الأخرية . تدور �أحد�ث �مل�سل�سل يف 

و�أذعيت   .  )Coronation Street( �أحياء مدينة ميونخ وقد �قتب�س �مل�سل�سل فكرته من �مل�سل�سل �الجنليزي �ل�سهري  حي من 

�أول حلقة منه عام 1985 و�أ�سبح بعد فرتة وجيزة من �أكرث �مل�سل�سالت �سعبية يف �لتلفزيون �الأملاين. تدور �أحد�ث م�سل�سل 

)Lindenstrasse( حول حياة جمموعة من �لعائالت وجري�نهم يف �حلي ، ويعر�س جماالً و��سعاً لدر��سة �لعالقات �الأ�رشية وبني 
�الأ�سخا�س . وقد ��سرتك فيه منذ �أول حلقة �أ�سخا�س عديدون من خمتلف �الأ�سول �لعرقية مثل �ليونانيني و�الأتر�ك . ف�سال عن 

�حلبكات �لتقليدية مثل �حلب و�لزو�ج و�لوفاة، يتناأول �مل�سل�سل عدد�ً من �لق�سايا �الجتماعية �ل�ساخنة مثل �الإيدز ، و�لعالقات 

�ملثلية ، وق�سايا �لهجرة ، و�ل�رشطان ، وكر�هية �الأجانب ، و�لعنف �الأ�رشي . 

)Lindenstrasse( اأملانيا - م�سل�سل ليندن�سرتا�ض

و�سعتها  �لتي   2007 لعام  �لوطني،  �الإندماج  تناأولت خطة 

�حلكومة �الأملانية، �الإعالم ب�سكل �رشيح كاأحد �لعو�مل �لتي 

 8.4 �لق�سم  وفى   )2003  ،ALM”“( �الإندماج  “عملية  تدعم 

�الإندماج  خلطة   202 �أ�سل  من  �سفحة    13 ي�سم  و�لذي 

�لفكرة  �لتنوع”  من  “�ال�ستفادة  �سعار  يعر�س  �لوطني 

�خلطة  تو�سيات  تت�سمن  و�لتي  �لتنوع،  ملفهوم  �لرئي�سية 

�ملزيد من  وت�سجيع  �لو�قع  �لثقايف كجزء من  �لتنوع  “تقدمي 
�الإعالم و�حلد من  �لرت�سح لوظائف يف جمال  �ملهاجرين على 

وتقدمي  �الإعالم  عرب  و�لرتبية  �الإعالمية  �لبحوث  فى  �لنق�س 

بر�مج خا�سة للمهاجرين من �أجل جذب �نتباههم.”

باالإ�سافة �إىل �أن تلك �ملقرتحات غري ملزمة، يعترب عدم فهم 

تقدم.  �أي  حتقيق  �أمام  تقف  �لتي  �لعو�ئق  �الإندماج  فكرة 

و�لرتكيز على �ملهاجرين ال يوؤدى �إىل �لت�سور �جليد لفكرة �لتنوع  

و�لتي ت�سمل كذلك �لنوع و�لعمر و�الإعاقة و�لتوجه �جلن�سي 

�إلخ )�ملفو�سية �الأوروبية ، 2009، بولو�س ،2007(  وبالفعل، فاإن 

�أن تر�سخ  �لتاأكيد حتمل على �لهجرة و�لثقافة ميكن  عملية 

فكرة “�الآخر”.

منظور مقارن

باملقارنة بالواليات �ملتحدة �الأمريكية وكند� و�ململكة �ملتحدة 

 ،DLM  ،2007، )جي�سلر  متخلفة  �أملانيا  يف  �لطموحات  فاإن 

�الإعالم  �لثقايف يف  �لتنوع  لتح�سني  جهود  وجود  �أن   .)2003

)ز�بوين  وحدها  تكفي  ال  �ملباديء  �سياغة  �إن  تظهر  �الأملاين 

 ،2007 ،““WDR 2007، ماري- بر�أون، 2007، �إذ�عة غرب �أملانيا،

ميديان مونيتور، 2007( : على �الأكرث 3% من �لعاملني يف �الإعالم 

خم�س  ميثلون  �ملهاجرين  �أن  من  بالرغم  �لهجرة  �إىل  ينتمون 

)�أوليو�س 2007، بوهمر، 2007(. على �الأقل  �ل�سكان يف �أملانيا” 

)ليندر 2007(.  يقدم �ملزيد من �لتدريب �ملهني “لالأملان �جلدد” 

ومع ذلك يقول �حتاد �ل�سحفيني �الأملان �إن �ملهاجرين عادة ما 

يعملون بالقطعة ولي�سو� جزء�آ من موؤ�س�سة �الإعالم �الأملانية 

)نغي ها، 2007، و �أنظر �أي�سا �إىل “CEDAR” (. باال�سافة �إىل 

ذلك، فاإن تق�سيم �ملهاجرين �إىل �أ�سناف �أمر�ً ظاهري و�لطلب 

�ملتز�يد من �أجل �الأقليات �لهام�سية �لتى تريد �أن  تاأخذ مكانا 

�أيان هري�سي على /  �لغالبية يف �ملجتمع )مثال  فى خطاب 

�الإجتماعي.  بالتما�سك  ت�رش  عك�سية  �آثار�ً  يحدث  ماجان( 

�أملانيا 

اأ�سطورة ثقافة وطنية متجان�سة 

�سابني �سيفر 

))ibid. و يبني هذ� �أن تربية متخذي �لقر�ر )�ملكتب �لفيدر�يل 

ل�سئون �ملهاجرين و �لالجئني “BAMF”( �أهم من تربية �لذين  

يحاأولون �لو�سول �إىل و�سائل �الإعالم.   

تظهر �ملقارنة بني �لركود �ملتعلق مب�ساألة ن�سبة م�ساركة �ملر�أة 

)جالجر ،2006( �أن هناك فا�سالً بني �الإعالنات من جهة و بني 

�ال�ستعد�د لتقبل �لتغري�ت ونق�س �لوعي بالقيود �لهيكلية 

لالإعالم من جهة �أخرى. يجب مو�جهة �مل�ساألتني )روبني، 2007 

هارمتان،   ،2006 بيرتيج،  برليرن   ،2005 �إيجل�سيا�س،   ،2008 و 

�لتليفزيون  قنو�ت  يف  �لبث  عن  �مل�سئولني  �أن  يبدو   .)2002

�لعاملني  جتاه  �ملنهجي”  “�لتحيز  �خلا�سة قد فهمو� م�ساألة 

فى �الإعالم قبل غريهم. �أمام �ملناف�سة �لقادمة من “�الإعالم 

�لعرقى”، تاأخر �مل�سئولون عن �لبث �الإذ�عي �لعام عن �العرت�ف 

بفائدة ت�سغيل �مللونني �سمن موظفيهم مبا يف ذلك �إبر�زهم 

على �ل�سا�سة جلذب �نتباه هذه �جلماعات �ملوجودة فى �ملجتمع  

)ز�مبونيني و�ساميون، 2008(. من جهة �أخرى تبني �أن �خلوف من 

تاأثري عن�رشى لالإعالم �لعرقى ال �أ�سا�س له من �ل�سحة )ويرب- 

مينجي�س، 2007، ويندجا�س، 2007(. 

بها.  ي�ستهان  ما  وعادة  كبرية  ق�سية  �لتمييز  حماربة  لكن 

�الأجانب،  �إنحر�ف  على  �لثمانينات  فى  �لرتكيز  كان  وبينما 

�أ�سبح ت�سوير �ملهاجرين يتم يف �ل�سنو�ت �الأخرية من خالل 

�لثقايف  �الختالف  و  �الإ�سالمي”  “�الإرهاب  ي�سمى  ما  �إطار 

)ر�هرمان، 2007، جيجر وهامل،2007، فان ديجك، 2006، حافظ 

و  قد �أ�سبحو� “م�سلمني”  وريت�رش، 2007(. يبدو �أن “�الأجانب” 

�أو )كر�هية �الإ�سالم( �أ�سبح من �هم عو�ئق  “�الإ�سالموفوبيا” 
�الإندماج )ت�سيفر، 2005، جيجر وهامل،2007(.

التز�ل �أ�سطورة ثقافة وطنية متجان�سة قائمة، و بالتايل تقوم 

�لتغطية �الإعالمية �ل�سائدة بدعم �الأجندة �ل�سيا�سية بدال 

وفالتز،  بيكر   ،2007 رو�سوم،  )فان  مر�قبتها  على  �لعمل  من 

2005، تريبي، 2009(. و�سل �لعديد من �لتحليالت �إىل نتيجة 

�أن �ملهاجرين يلقون �هتماماً �سئيالً ويتم ت�سويرهم ب�سكل 

�سلبي يف �لكثري من �الأحيان بالرغم من حدوث بع�س �لتقدم 

خالل �ل�سنو�ت �لقليلة �ملا�سية )ر�هرمان، 2006، مولر، 2005(. 

�الأحد�ث  تغطية  فى  �إيجابي  �جتاه  مالحظة  �ملمكن  ومن 

 .)2010 بوالك،  كومبري   ،2006 فيك،   ( �جلر�ئد  يف  �ملحلية 

�لرتفيه  بر�مج  فى  ح�سور�ً  �أكرث  �الأندماج  �إمكانية  �أن  يبدو 

�أكرب لق�سايا �لالجئني و ما  �لتليفزيونية، حيث يوجد تفهم 

�إىل ذلك )ثيلي، 2005(. �أثبت �لتليفزيون على وجه �خل�سو�س 

من  فئات خمتلفة  �إىل  �لو�سول  يف  ر�ئدة  �إعالم  و�سيلة  �أنه 

�لنا�س )�أوهمي�سان، 2007(. ي�ساهد 80% من �الأملان و �ملهاجرين 

تليفزيون  جهاز  يوجد  و  يومي،  ب�سكل  �لتليفزيون  �أملانيا  يف 

�لعرقية.   �خللفية  ذ�ت  �الأ�رش  من   %98 لدى  �الأقل  على  و�حد 

ويبدو �أن �الإذ�عة �أي�سا ت�ستهدف �ملهاجرين كما تثبت در��سة 

.)2007( ”ARD“ / ”ZDF“  الإعالم و �ملهاجرين” �لتي قام بها�“
و�أظهرت �الأبحاث �لنوعية عن �أحد �أكرث �مل�سل�سالت �لبولي�سية 

�سعبية ( “ARD” ، تاروت(، �أن �الأدو�ر �لتي يتم متثيلها ال ت�سجع 

بالرغم من  و  )�أورنرت، 2007(.  بع�س �جلماعات على �مل�ساهدة 

�لر�سد  مركز  موؤمتر  مالحظات  فاإن  �لتقدم،  ببع�س  �ل�سعور 

�الأجانب  وكر�هية  “�لعن�رشية  حول   ”EUMC”الأوروبي�

خالل  من  �الأف�سل  “�لعر�س  �سحيحة:  تز�ل  ال  و�الإعالم” 

�لتمثيل �الأف�سل لالأقليات، وزيادة �لتنوع من خالل �ملو�د �لغري 

�لتعلىم  �إطار  فى  �ملختلفة  �لثقافية  �ملعارف  وتبادل  رو�ئية، 

�حلو�ر  من  و�ملزيد  �الأف�سل  �ملمار�سات  طريق  عن  �لتحفيز 

�أف�سل  و�سبط  و�لثقافية،  و�لدينية  �لعرقية  �جلماعات  بني 

�لعن�رشية”.  م�ساألة  ملناق�سة  و�حد  منتدى  ووجود  للنف�س 

�أو   ”EBU“ باتباع �لنموذج �لكندي، �أو�سى �إحتاد �لبث �الأوروبي

جمموعة “يوروفي�سني �إنرتكالت�رش�ل �أند د�يفر�ستي” باأن ير�فق 

�إجناز�ه”  �لبحث كل �جلهود �ملبذولة الأن “ما يتم قيا�سه يتم 

�أن  حقيقة  هذ�  ويربز   )1998 �لنوع،  فح�س   ،2007 )ليندر، 

�إح�ساء عرقى”  �رشكات �لبث �الأملانية و�ل�سحف ترف�س �أي “ 

و�أي نقا�س حول �حل�س�س فى �الإعالم )ليندر 2007ب(. 

�لتنوع عن طريق  حتاأول بع�س �ملنظمات غري �حلكومية دعم 

)معهد �أدولف  حمالت تدعو “للمزيد من �أاللو�ن يف �الإعالم” 

�لتنوع”  و  “�الإعالم  ندو�ت مثل  ��ست�سافة  جرمي( وعن طريق 

)�أكادميية لوكام( �أو عن طريق �ملنح �لدر��سية مثل “ �ملهاجرون 

ي�سنع  بول(.  هيرنيك  )موؤ�س�سة  �ل�سحافة”  يف  �ل�سباب 

�لذي  �الإعالم بر�مج مثل ور�سة عمل �ملو�هب “جرينزينلو�س” 

تذيعه �إذ�عة غرب �أملانيا و�لتي توفر فر�سة للدخول يف �أماكن 

�أملانيا  �سوت  و�إذ�عة  يوروبا”  فونخو�س  يف،  تي.  “كوزمو.  مثل 

�الإنرتنت  على  “قنطرة”  موقع  �رشيكتها  و   ”DW-World“
�أخرى.  ومو��سيع  الأ�سكال  �لو�سول  �إمكانية  بجانب  هذ�  و 

زو�ره من �القرت�ب من �لعامل �الإ�سالمي  ميكن موقع “قنطرة” 

خارج �الأطر �ملعتادة لتغطية �الأخبار �ليومية. ومن �أجل توفري 

 ”RBB“ و  �مل�سيحية   ”ARD“ ملو�قع  مماثل  لالإ�سالم  مكان 

و �رشكة   ”ZDF“ �الأملانية  �لتليفزيون  �ليهودية، تقوم حمطة 

بالبدء يف �خلطو�ت �الأوىل لعمل بر�مج   ”SWR“ لبث �الأملانية�

على �الإنرتنت يقوم �مل�سلمون ب�سنعها وهي يف نف�س �لوقت 

موجهة للم�سلمني حيث تتاح �لفر�سة لعر�س وجهات �لنظر 

�رشكة  به  تقوم  �لذي  ورت”  )“�إي�سالمي�س  �ملختلفة.  و�الآر�ء 

�لذي ت�رشف علىه  �لبث �الأملانية “SWR ومنتدى “�م فر�يتاج” 

 .)”ZDF“ حمطة �لتليفزيون �الأملانية

�ملتعددة  يوالدو”  “�إيليني  جملة  �الأخرى  �الأمثلة  تت�سمن 

"BR5و�لربنامج �جلديد الألعاب �الألغاز  �لثقافات و�لتي يبثها “ 

ودر��سة  �ساريكيا”  “�أوزمل  حمطة  تنتجه  و�لذي  �لتليفزيونية 

“IZI” �لتي يقوم بها “�إليكي �سلوت” وجملتها “تلي فيزيون”. 
ال يز�ل يتم �لتاأكيد علىه يف  وبالرغم من �أن مفهوم “�الآخر” 

�لطريق  يف  هامة  خطو�ت  �ملبادر�ت  تلك  تعترب  �ملحاأور،  تلك 

�ل�سحيح. من جهة �أخرى يوجد �أي�ساً بع�س �النتكا�سات مثل 

يف برلني )مت ��ستبد�لها  �إغالق حمطة �إذ�عة “مولتي كولتي” 

مبحطة “ فونخو�س يوروبا”( و�أ�سوء من ذلك تلك �لندو�ت �لتي 

�ملزعومة �لتي نظمها على �سبيل  تقام حول “�أ�سلمة �أوروبا” 

�ملثال مدر�سة �أك�سيل- �سربينجر لل�سحافة )نغي ها، 2007(. 

�ل�سئون  فاإن تغطية  �الإ�سالم،  باالنطباعات عن  يتعلق  فيما 

اخلارجية م�شاألة يف غاية الأهمية )حافظ، 2002(. 

وتبعا لعدم �سعورهم باأنهم ممثلون يف �الإعالم ، فاإن �أع�ساء 

 : �خلا�س  �إعالمها  تن�ساأ  بد�أت  �ملق�سودة  �جلماعات  بع�س 

www. )مثل  و�ملدونات   ،   )www.bok.de(،ملفتوحة� �لقنو�ت 

“غز�ل”  و  “ميجازين”  theinder.net( و�ملجالت �ملطبوعة مثل 
، و �ل�سحف �لناطقة بالرو�سية مثل “جوروبازنرت” و “ر��سكيج 

برلني” و”نو�جا برلين�سكاجا جازيتا” �أو حتى تنظيم مهرجانات 

“نورميربج”   مدينة  يف  �الأملاين  �لرتكي  �ملهرجان  مثل  لالأفالم 

)www.fftd.net(

ت�سور “الآخر” 

تعتمد مر�قبة و�سائل �الإعالم يف �أملانيا يف �أغلب �الأحيان على 

�ملر�قبة �لذ�تية ولكن فكرة �لتنوع ال حتظى باأي �هتمام خا�س 

)جمل�س �ل�سحافة “FSF/TV”( وينطبق نف�س �ل�سيء على 

nachdenkseiten. أو� bildblog.de مدونات مر�قبة �الإعالم مثل

�أثبتت نتائج ��ستطالع �لر�أي �أنا ليند/جالوب �هتمام �الأملان �ل�سديد مبعرفة �ملزيد عن “�الآخرين” رغم 

�أن �الأغلبية مل تر �سور�ً �إيجابية م�سجعة يف �الإعالم عن جمموعة �لبلد�ن �الأخرى. وت�سري �سابني 

�سيفر �إىل عدد من �لعو�ئق يف �الإطار �الإعالمي من حيث �لتاأثري على �لت�سور�ت �الأخرى، وتذكر �أمثلة 

لبع�ش الأمناط ال�شائعة التي زادت ر�شوخاً بدلً من اإ�شعافها. وحتدد �شيفر يف هذا ال�شدد عدداً من 

�ملمار�سات �جليدة �لتي ميكن �أن ت�ساعد على ظهور �جتاه جديد نحو �لتنوع يف �الإعالم.
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de  وجتري �إذ�عة غرب �أملانيا “ WDR” تقييماً ذ�تياً  كل عامني 
نوعا  ميثلون  ر�ذر  هاجن  مثل  �ملالهي  فنانو  �أ�سبح  و  تقريباً 

على و�سائل �الإعالم عن طريق توبيخ  كالب �حلر��سة “  من “ 

�ملجالت �ملختلفة ب�سبب هجومها على �الإ�سالم  )�نظر مثال،  

 . )ARD ) 1.29.2007 Scheibenwischer

قد توفر �الأمثلة �الآتية فكرة عن �مل�ساكل �لتي النز�ل نو�جهها: 

�أظهر حتليل لالأفالم �لت�سجيلية �ملنظور �ل�سائد لتلك �الأفالم 

�لذي يفرت�س وجود جماعة و�حدة معينة متثل �جلمهور �ملخاطب، 

�جلري�ن   “ مثل  عناأوين  تظهر  �أخر.  جمهور  با�ستبعاد  وتقوم 

�الأجانب: �مل�سلمون بني �لدمج و�النعز�ل” )�سيار� �سامبوت�سي، 

2004( �أو “�الأتر�ك: ملاذ� يقود فاروق �سيارة مر�سيد�س خ�رش�ء؟” 

ينظر  ال  و�الأتر�ك  �مل�سلمني  �إن   )2000 �أولريت�س،  نوبل-  )ريتا 

�إليهم كجزء من �ملجتمع �الأملاين �لذي من �ملفرت�س �أن يتكون 

من م�سيحيني �أو غالبية م�سيحية علمانية )بولو�س، 2007(. 

وهناك ممار�سة معينة لت�سوير �الأ�سياء توحي  – يف هذه �حلالة 

مثالً – بان �لن�ساء �مل�سلمات يعانني من �لظلم و�لقهر ويرمزن 

الإ�شادة  وعززت  الأجنبي.   منوذج  اإىل  اأو  الإ�شالم  خطورة  اإىل 

ال�شائعة  الأمناط  للمبتدئني”  �لرتكية   “ مب�سل�سل  �ل�ساخبة 

ب�سكل هائل )هنينج �إت. �أل، 2007( يف حني مل يحظي برنامج 

تليفزيون  قناة  تبثه  �لتي  “�ملهاجرين”  عن  خا�س”   - “�أ�سبوع 
�الأملانية للخدمة �لعامة باالهتمام �لذي كان يتمناه   ”ZDF“
م�سئولو �لربنامج )�سيفر،2008 ، �أنظر �أي�سا ييلدي�س، 2006( 

. ويبدو �أن تلك �الأمثلة حول �الغرت�ب و�لغريية عادة ما تكون 

نتيجة لعدم �لرتكيز على “�الأخر” )ZDF ، ميجر�ي�سني بر�أوت�رش( 

)�رشكة  �إن نتيجة �لتحليل �لذي قمت به ملا هو “�الإ�سالم”   .

�لبث �الأملانية “SWR”( توؤكد ذلك ومن �ملمكن تلخي�سها، يف 

“جيد”  هو  ملا  م�ساد  �لنية”  “ح�سن  “�أن   :)Riepe ريبي)  قول 

“�لعنف”  �أنو�ع  �لر��سخ كنوع من  �الإطار  �الإ�سالم يف  وو�سع 

م�ساألة كانت مهيمنة للغاية وكانت  و “�لتخلف”  و “�لقهر” 
نتيجتها لي�س فقط عزلة مو�طنينا �مل�سلمني بل �أي�سا �إف�ساد 

““SWR بعد ذلك  �الأملانية  �لبث  و�أطلقت �رشكة  �سورتهم”. 

على �الإنرتنت، لتقدمي  �لربنامج �ل�سهري “�لكلمة �الإ�سالمية” 

ر�أي �الإ�سالم يف �لعديد من �ملو��سيع �لهامة مما �حدث تغيري� 

يف طريقة تقدمي �الإ�سالم. 

�إن �سناع �لربنامج طبعاً ، هم �لذين يقومون “بالتاأكيد على 

ما هو ح�سن فينا وما هو �سيء فيهم ، وهم �لذين يخففون 

كما يقول تيون فان تيجك  مما هو �سيء فينا وح�سن فيهم “ 

فاإن  وبالفعل  �الأوروبية.  �ل�سحافة  عن   ))Teun Van Dijk
�لدمج  �أو  بالتنوع  �ملتعلقة  �ملفاهيم  تنق�سها  �ل�سحافة 

)مادة  �ل�سحافة  قانون  ويف  �لبث.  �رشكات  مبفاهيم  مقارنة 

رقم 12( �أعلن �ملجل�س �الأملاين لل�سحافة �أن عدم ممار�سة �أي 

متييز �سد �أي �أقلية من خالل �لتغطية �الإخبارية، ومن جانب 

بعد  �إال  �جر�ء  باأي  يقوم  ال  »بر�رش�ت«  �ملر�قبة  جهاز  فاإن  �خر 

�ل�سكاأوي  تلك  من  جد�  قليل  وعدد  ر�سمية،  �سكوى  تقدمي 

�ل�سحف  �أغلب  تتجه   .)2007 )دي�سجر�جن�س،  متابعتها  يتم 

�ملحافظني  ل�سان  ت�سبح  �أن  �إىل  فيلت«  »دي  �ملحافظة مثل 

�لتغطية  بتعزيز  و�آخرون  بايب�س  د�نيال  يقوم  حني  يف  �جلدد، 

�ل�سحفي  ويثبت  »�الإ�سالموفوبيا«.  �أو  لالإ�سالم  �ملناه�سة 

لي�س  �لهجرة«  »�سياق  وجود  )تاج�سبيجيل(  باخ  ديرن  �أندريا 

�رشوريا لتغطية �لق�سايا �ملتعلقة بالتنوع. 

مفاهيم �سد التفكري العن�رسي 

بها  يقوم  �لتي  �لذ�تي  �لتمجيد  �أمثلة  عن  �لنظر  وبغ�س 

�جليدة  �ملمار�سات  بع�س  هناك  فاإن   ، �الإعالم  يف  �مل�سئولون 

�سبيل  على  بينجول،  بري�ند  نذكر  منها.  �لتعلم  ميكن  �لتي 

 ”ARD tagesthemen« ملثال، �أحد معلقي �لربنامج �الأخباري�

كمقدمني  �أبوت  بينار  و  بافتك  وبريجيت  باأملانيا  �ليومي 

للرب�مج �الإخبارية �ملحلية. وبعدهما جاء تيل نا�سيف ليقدم 

ARD/ �إعد�ده  يف  ي�سرتك  �لذي  جمازين”  “مورجني  برنامج 

ZDF ويتناأول �ل�سئون �خلارجية. وزميله دوجنا هيايل لي�س فقط 
�أي�سا م�سيحي ليحبط بذلك كل  �أ�سول عربية بل هو  من 

�لتوقعات �ملنمطة. مل يعد برنامج �أمين عبد �لله، جاليليو ، 

�لذي يعمل يف “pro7” ��ستثناء� �ليوم. وال يوجد �أي مقدمات 

بر�مج من �مل�سنات، بينما زمالئهمن من �لرجال من �ملمكن �أن 

يكونو� �أكرب. �أ�سبح �سوق �لكتب �أكرث تنوعا وت�سمن منذ زمن 

بعيد �أ�سماء �لكتاب �لربيطانيني �مل�سهورين، ولكنه ال يحتوي 

�أتر�ك. ولذلك �أعدت موؤ�س�سة  �إال على ب�سعة �أ�سماء كتاب 

�لو�سول  وت�سهيل  لتو�سيع  تركية”  “مكتبة   F.Bosch”بو�س“
لرتجمات للموؤلفات �لرتكية. وللجو�ئز �أهمية كبرية يف �ل�سوق 

�إذ ي�سلط �ل�سوء على �ملهاجرين و�ملو��سيع �ملتعلقة بالهجرة 

�إىل  �لو�سول  ت�ستطيع  ال  وبالتايل  “�الأخر”،  و�سور  و�الإندماج 

�إمكانياتها �حلقيقية وتف�سل يف تناأول فكرة �لتنوع مبعناها 

  ”www.civis.ard.de( ”CIVIS( ل�سامل: �نظر جائزة �الإعالم�

�إجر�ء�ت  �لتنوع، هناك  مزيد من  �إىل  �لو�سول  يتحقق  وحتى 

لالإ�رش�ف.  فر�س طرق  �ملمكن  فمن  �تخاذها.  ينبغي  خمتلفة 

مثل  �لعن�رشية  �الأفكار  ملحاربة  جيدة  طرق  كذلك  وتوجد 

 )www.idaev.de( �لعن�رشية  �سد  و�لتوثيق  �ملعلومات  مركز 

�لتدريبات  من  �ملزيد  على  �حل�سول  �لقر�ر  ل�سناع  وميكن   .

عن  تدريبات  تقدمي  �ملمكن  ومن  �الإعالمي،  �لتنوع  مركز  من 

�لتنوع وخلق �إطار للتفكري يف جميع مد�ر�س �ل�سحافة وجعل 

يجب  ذلك  على  عالأوة  �لطالب.  لكل  �إلز�مية  �لتدريبات  تلك 

GfK“ “ إدر�ج �ملهاجرين يف �لدر��سات  �لتي يقوم بها معهد�

�جلمهور  عن  �الإح�ساء  يظهرو� يف  �لر�أي حتى  الإ�ستطالعات 

و�لقر�ء و�لزبائن وحتى تو�سع رغباتهم يف �حل�سبان. من �أجل 

�إيقاف �أو على �الأقل �لتقليل من �لتمييز، يجب على جمل�س 

يتعلق  �ل�سحافة  لقانون  جديد�  باباً  ي�سيف  �أن  �ل�سحافة 

للمادة  و��ستناد�آ  �ملجالت.  و  �ل�سحف  يف  �ل�سور  با�ستخد�م 

و�لتي    12.2 �ملادة  �إ�سافة  يجب  �ل�سحافة،  قانون  12.1 من 

تو�سح �أن ��ستخد�م �ل�سور �لتي ال تتعلق باخلرب �مر مقلق مثل 

لبنان  �أحد�ث حرب  �أثناء تغطية  �ليهودية  �ملالب�س  ��ستعمال 

يف عام 2006 و�بر�ز �مل�ساجد و�ل�سلو�ت �أثناء تغطية هجمات 

لندن �ل�سحفية  يف عام 2005. �أن جنعل �ملزيد من �لتنوع �أمر�آ 

ممكناآ يجب �أن نبد�أ بتح�سني نظام �لتعلىم �الأملاين �لذي كان 

مييل �إىل ��ستبعاد هذ� �لبعد. وتظهر �أهمية هذ� �ملو�سوع من 

خالل كالم �ل�سحفية �ل�سابة فريد� �أتامان)تاج�سبيجال( :”�أن 

وجودي هنا مل يكن خمططاآ له – لو كانت و�لدتي قد �تبعت 

تو�سيات مدر�ستي �ملهنية ، ملا كنت �أ�سبحت �سحفية �أبد�آ” 

 Medienverantwortung (IMV( سابين �سيفر رئي�سة معهد�

في �ألمانيا.

تُعّد تركيا بلد�ً متعدد �لهويات �لثقافية و�لعرقية و�لدينية، 

�لبلد�ن  من  عدد  بني  �لطرق  مفرتق  على  جغر�فياً  وتقع 

و�القاليم: �أوروبا، �ل�رشق �الأو�سط، �لقوقاز، �لبلقان و�ملتو�سط. 

ومع ذلك، فاإن خمتلف مكونات �ملجتمع �لرتكي جتد �سعوبة 

�الإعالم  و�سائل  يف  ومتطلباتها  �حتياجاتها  عن  �لتعبري  يف 

و�لواليات  �الأوروبي  �الحتاد  ت�سور  يكون  ما  وعادة  �لتقليدية. 

�رتباطاً  مرتبطاً  �ملتو�سط  و�رشق  وجنوب  �الأمريكية  �ملتحدة 

و�لنظم  �لقو�نني  متيل  بينما  �ل�سيا�سية.  باالأو�ساع  وثيقا 

�عتبار  وميكن  �لثقايف.  �لتنوع  ت�سييق  �إىل  باالإعالم  �خلا�سة 

��سمل   )TGC( تركيا  �سحفيي  جلمعية  �ملهنة  �أخالق  قانون 

�الإ�سارة  �لثقايف، ويجدر  و�لتنوع  باالإعالم  �ملتعلقة  �لن�سو�س 

�إىل دليل مبادئ جلنة �ل�سحافة. هذ� وقد حدث تقدم  �ي�سا 

�لثقايف  و�ملجل�س   TGC �أ�سدر  عندما   ،2007 يف  ملحوظ 

�لربيطاين �سل�سلة من �ملبادئ �لتوجيهية حول �الإعالم و�لتنوع 

 IPS Communication لثقايف. كما يجدر ذكر ن�رش موؤ�س�سة�

Foundation �سل�سلة من �لتوجيهات و�لكتب حول �حلقوق، 
وت�ستهدف �الإعالميني وطلبة �الإعالم. ي�ساف �إىل ذلك �دخال 

عمل  على  به  ي�ستهان  ال  تاثري�ً  �ثر  �لذي  �ملحكمني  نظام 

�ملبادر�ت  بع�س  هناك  ولكن  �ل�سحف.  ومديري  �ل�سحفيني 

�لتي يجدر �لتنويه بها، كاملبادر�ت �لهادفة �إىل تقييم �لتغطية 

�الإعالمية يف جمال حقوق �ملر�أة و�ملثليني )LGBT( و�الأقليات، 

حقوق  ون�سطاء  �ل�سحفية  �ملوؤ�س�سات  عمل  �إىل  باالإ�سافة 

�الإن�سان و�جلامعيني �لذي يرمي �إىل ك�سف جميع �أنو�ع �لتمييز 

يف �ملمار�سات �ل�سحفية. 

ومع ذلك، تظل كل هذه �جلهود حمدودة وغري موؤثرة من حيث 

خلق تغيري �إيجابي، وبالتايل فاإن م�ساألة �إحد�ث �آلية �إ�رش�فية 

فعالة ال تز�ل مطروحة. وما ت�سميه �حلكومة بعملية »�ملبادرة 

�لدميقر�طية« قد مكن �ل�سحفيني من معاجلة م�ساألة �لتنوع 

�لثقايف ب�سكل �أو�سع، معتمدين يف ذلك على �عالن �حلكومة 

عن نيتها يف �إن�ساء جلنة ملقاأومة �لتمييز. وقد �أ�سبح عدد كبري 

» حول  �أكرث �سجاعة » ن�سبياً  من و�سائل �الإعالم �جلماهريية 

ن�رش وبث ق�س�س �ملو�طنني �الأكر�د وم�ساكل �الأقليات �الأخرى، 

حيث �أطلقت حمطة �الإذ�عة�لرتكية ‘TRT’ قناة تبث بر�جمها 

�لرئي�س عبد  �أن ذكر كل من  وبعد   .’)6(  TRT Şeş‘ بالكردية 

�لله جول ورئي�س �لوزر�ء رجب طيب �أردوغان، ��سمني قدميني غري 

تركيا 

التغريات الإيجابية يف و�سائل الإعالم التقليدية 

 �رهان �أو�ستندوج وتوجلا كوركوت

يركز �أرهان ��ستند�ج وتوجلا كركوت على �أهمية �لعالقات �لتاريخية �لرتكية مع �لبلد�ن �الأخرى، 

وعالقة ذلك بالتقارير �الإخبارية �ليوم، كما يقومان بتحليل معاجلة �الإعالم �لرتكي لق�سايا 

�الحتاد �الأوروبي و�لواليات �ملتحدة على �سوء عالقاتها �حلالية مع تركيا ومدى تاأثري ذلك على 

�لطريقة  �لكاتبان  يدر�س  �الإقليمى  �ملنظور  �إىل هذ�  �إ�سافة  �الأورومتو�سطي.  “�الآخر”  تفهم 

�لتي ميكن للجماعات �ملتنوعة يف تركيا �أن تخلق �أ�سو�تاً جديدة د�خل �الإعالم.

تركيني ملدينتني تركيتني يف خطاباتهما �لعامة، �أذ�عت و�سائل 

�الإعالم �جلماهريية مقابالت بالكردية مع �جلمهور �ملحلي مع 

ترجمة فورية، وعلى �أثر ذلك فقد �أ�سبح بث �لرب�مج باللغات 

غري �لرتكية “ وال�سيما �لكردية “ �أقل قيود�ً. ويف نف�س �لوقت، 

�لدميقر�طية”،  “�ملبادرة  تنمية  �عتز�مها  �حلكومة  �إعالن  رغم 

�العرت�ف  من  بد�يًة  و�ملتابعة،  �لعمل  من  �لكثري  اليز�ل  فاإنه 

بحقوق �الأقليات وممار�ستها ممار�سة كاملة، الأن �لتغري�ت �جلارية 

يف جمال �حلريات مل ترتجم بعد يف �لقو�نني �أو �لد�ستور. هذ� 

جديدة  �آليات  لتاأ�سي�س  خططاً  موؤخر�ً  �حلكومة  �أعلنت  وقد 

حلقوق �الإن�سان، منها ت�سكيل جلنة خا�سة ملكافحة �لتمييز. 

�إيجابية  �ملبادرة  هذه  �أن  �الإن�سان  حقوق  عن  �ملد�فعون  ويرى 

ولكنها غري كافية، كما يرون �أن �لتغيري �جلوهري ال يحدث �إال 

باإ�سالح د�ستور دميقر�طي �سامل. وبالن�سبة لالأبحاث �جلامعية 

ال  بينما  �لعهد  فاإنها حديثة  �لثقايف،  و�لتنوع  �الإعالم  حول 

تز�ل �حلريات �الأكادميية تو�جه قيود� جتعل من �ل�سعب �إعمال 

�لفكر �لنقدي.

حتليل املحتويات:

ميتلك �ل�سعب �لرتكي جذور�ً تاريخية عميقة متتد �إىل �ملناطق 

�لتغطية  فاإن  ذلك  ومع   ، �ملجاأورة  و�لثقافات  �جلغر�فية 

�الإعالمية و�للغة كثري� ما متيز بني �لدول/�حلكومات و�لنا�س. مما 

قد يوؤدي ب�سهولة �إىل لغة يغلب علىها �لتجان�س و�ل�سمولية 

حيث  من  الثقايف  التنوع  نق�ش  يعززها   ، ال�شائعة  والأمناط 

عدد �ل�سحفيني �لعاملني يف و�سائل �الإعالم �جلماهريي. وفيما 

يخ�س روؤية �لواليات �ملتحدة �الأمريكية و�سكانها، فاإن و�سائل 

�ملتحدة  �لواليات  بتقدمي  تقوم  ما  عادة  �جلماهريي  �الإعالم 

�الأمريكية بطريقة �إيجابية، من ناحية �لعالقات �القت�سادية 

�سيا�سات  نقد  يتم  بينما  لالإثر�ء،  وكم�سدر  و�لع�سكرية 

�لواليات �ملتحدة جتاه بلد�ن �ل�رشق �الأو�سط، وخا�سة �إ�رش�ئيل 

وفل�سطني.

 وفيما يخ�س �الحتاد �الأوروبي و�سعوبه ، فاإن عملية �الإن�سمام 

�إىل هذ� �الحتاد عادةً ما يتم تقدميها كهدف م�سرتك يف �أغلب 

�لقومي  �ليميني  �لتيار  �إعالم  �ن  �لكربى. غري  �الإعالم  و�سائل 

ينتقد ويندد »مبطالب �مل�سيحيني �الأوروبيني �لتي ال مربر لها 
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قامت موؤ�س�سة IPS Communication Foundation باطالق وكالة �الأخبار �اللكرتونية على �سبكة �الإنرتنت . bianet.org وهي 

جزء من �سبكة �الت�ساالت �مل�ستقلة bia �لتي جتمع �أكرث من 130 �سحيفة وحمطات �إذ�عة وتلفزيون حملية ، وتعد مثاالً جيد� 

مل�رشوع يهتم �هتماماً خا�ساً بالتنوع �لثقايف يف تركيا. ومنذ �إنطالق �مل�رشوع �لر�سمي يف يناير 2001، قام �ملوقع بن�رش مقاالت 

وتغطيات حول �الأقليات و�لالجئني و�ملهاجرين وحقوقهم، و�لدفاع عن �سحفي حقوق �الإن�سان و�ل�سالم ، وهي مو��سيع عادة 

ما تتجاهلها و�سائل �الإعالم �لرتكية �لكربى. وهكذ� يعك�س �ملوقع تركيا كبلد تتنوع فيه �لهويات �لثقافية و�لعرقية و�لدينية. 

وحيث �أن �لن�ساء ميثلن �ملجموعة �الكرث عر�سة لالأخطار بني �الأجانب ، فاإن �ملوقع يت�سمن باباً خا�سا بهن  “نافذة �لن�ساء” يركز 

على حقوق �لن�ساء و�لق�سايا �ملتعلقة بهن. كما تدعم موؤ�س�سة IPS  لالت�سال ��سد�ر�ت �ل�سحفيني من �ملطبوعات، وتقوم 

بتنظيم دور�ت تدريبية لل�سحفيني وطلبة �الإعالم لتعزيز �لتعددية و�مل�ساركة يف �ل�سئون �لعامة.

�مل�سمى  �لتيار  �إعالم  يقدم  بينما  �لوطني«،  ��ستقاللنا  �سد 

�آتاتورك(  كمال  م�سطفى  )�أتباع  �لي�ساري  �لقومي  باجلناح 

تركيا  ��ستقالل  على  �إمربيالياً  »�سغطا  ب�سفتها  �لعملية 

يظهر  عندما  �جلماهريي  �الإعالم  و�سائل  وتتبعها  �ملعا�رشة«. 

�مل�ساألة  مثل  مو��سيع  يخ�س  فيما  للم�سالح  ت�سارب 

هناك  �الأقليات.  حقوق  �أو  �أرمينيا  مع  و�لعالقات  �لقرب�سية 

وهولند�،  �أملانيا  يف  وباالأخ�س   ، �أوروبا  يف  يعي�سون  كثريون 

تغطية  وتتم  الأم«،  »الوطن  ب�شفتها  برتكيا  ارتباط  لهم 

بينما  �الإعالم،  يف  مكثف  ب�سكل  حلقوقهم  �نتهاكات  �أي 

يقدم جناحهم �ل�سيا�سي و�القت�سادي على �نه »جناح لالأتر�ك 

دول  يف  �لرتكية  و�الأقليات  �مل�سلمني  تقدمي  ويتم  �أوروبا«.  يف 

وتقدم  و�أخو�ت،  �أخوة  ب�سفتهم  وبلغاريا،  كاليونان  �لبلقان، 

تنظيماتهم �ل�سيا�سية للدفاع عن �حلقوق كاأمثلة ناجحة ، 

وباالأخ�س »حركة �حلقوق و�حلريات« يف بلغاريا.

لل�سياحة  تركيا  يزرن  �لالتي  �الأوروبيات  فاإن  �آخر،  ومن منظور 

�ملو�سة  للرغبة على �سفحات  تقدميهمن كمو�د مثرية  يتم 

يف �ل�سحافة ون�رش�ت �لتلفزيون، بينما يتم تقدمي �ملهاجرين 

�أو �لواليات �ملتحدة �الأمريكية )»�لغرب«(  من �لدول �الأوروبية 

�ملقيمني يف تركيا على �أنهم »و�حد منا« وال يطرح �ل�سوؤ�ل 

و�رشق  جنوب  بلد�ن  يخ�س  وفيما  »ترتيكهم«.  درجة  عن  �إال 

�ل�سعب  حول  تدور  �ملعلومات  معظم  فاإن   ، �ملتو�سط 

�حلكومة  �سيا�سات  �نتقاد  يتم  ما  وعادةً   ، �لفل�سطيني 

�الإ�رش�ئيلية و�لت�سهري بها، �إىل حد ��ستعمال عبار�ت معادية 

لل�سامية يف �الإعالم �لقومي/�الإ�سالمي. ويتبع قدر كبري من 

�هتمام �ل�سحفيني �لعالقات �لدبلوما�سية و�الأحد�ث �جلارية 

يف بلد�ن جنوب و�رشق �ملتو�سط. فعلى �سبيل �ملثال، لبنان – 

�أ�سبح  �لذي عادةً ما كان غري مرئي على �خلارطة �الإعالمية – 

�إ�رش�ئيل  �مل�سلح مع  �لنز�ع  �أحد�ث  �ملو��سيع خالل  �أهم  �أحد 

�تفق  عندما  و�ل�سوريني،  �سوريا  مع  �الأمر  وكذلك   ،2006 يف 

�لبلد�ن على �لغاء �لتاأ�سرية بينهما )حيث �أن لل�سعبني �أقارب 

ب�سبب �ملنطقة  يف �لغالب من �لعرب –  يف �لدولة �الأخرى – 

�لتي مت ف�سلها بو��سطة معاهدة �حلدود يف ثالثينات �لقرن 

�إفريقيا و�سعوبها، فاإنها  �لع�رشين(. وبالن�سبة لبلد�ن �سمال 

ال تكاد تظهر على خارطة �الإعالم �لرتكي �جلماهريي. وتن�رش 

�ل�سيا�سية  �ل�سفحات  يف  �لبلد�ن  مبختلف  �خلا�سة  �الأخبار 

�أو  �أتر�كاً  مو�طنني  كونهم  عن  �لنظر  وبغ�س  و�القت�سادية. 

�أجانب، فاإن �لنا�س �ملنتمني �إىل ثقافات خمتلفة ال يظهرون يف 

�الإعالم �إال يف حال �رتباطهم �ملبا�رش باحلدث. فمن �مل�ستحيل 

�أورثودك�سية  يونانية  طبيبة  م�ساهدة  �ملثال  �سبيل  على 

تتحدث عن �ملو��سيع �ل�سحية ، �أو �قت�سادياً من �أ�سل غجري 

عن �ملكت�سبات �الجتماعية يف �الإعالم، ومن ناحية �أخرى فاإن 

�لالجئني �أو �لباحثني عن �للجوء، كثري� ما يتم جترميهم مثل ما 

يفعل مع غجر تركيا. وفيما يخ�س �لزيجات �ملختلطة، فيتم 

تقدميها على نحو �إيجابي، خا�سة �ذ� كان �لزوج من تركيا �أو 

من »�لغرب« و«ناجحا«. وقد مت �إنتاج م�سل�سل تلفزيوين موؤخر�ً 

با�سم »�لعري�س �الأجنبي« حول �سابة من تركيا، منحدرة من 

اأو�شاط تقليدية ، و�شاب يوناين، وقد لقى جناحا �شعبيا عاليا 

يف كل من تركيا و�ليونان.

ا�ستطالع الراأي يف الأفق

�لدميوغر�فية  لالأو�ساف  ممثال  ليند/جالوب  �آنا  ��ستطالع  يعد 

جتاه  �آنفاً  �ملذكورة  �لتوجهات  مع  نتائجه  وتتفق   ، تركيا  يف 

�الإعالم و�لتنوع �لثقايف. حيث يك�سف عن وجود هام�س كبري 

نظر�ً  �لثقافية،  للتعددية  �لرتويج  يف  �الإعالم  دور  لتح�سني 

ع�رشة  من  فثالثة  �الجتاه.  هذ�  يف  �ل�سيا�سية  �الإر�دة  لوجود 

�إعالمية  مو�د  �ساهدو�  �أو  قر�أو�  �أنهم  �أفادو�  فقط  �أ�سخا�س 

موؤخر�ً غرّيت وجهات نظرهم بطريقة �إيجابية نحو �الأوروبيني، 

برغم �أن ن�سبة �أكرب من �لقر�ء �ملتعلمني �أجابو� بنعم على هذ� 

�ل�سوؤ�ل؛ وقد يكون �ل�سبب ور�ء ذلك �أن �لتعلىم يجعل �لنا�س 

يف  و�لتي  �ملحرتمة،  �الإعالمية  �لقنو�ت  متابعة  �إىل  مييلون 

�ملقابل تقدم تقارير �إخبارية مو�سوعية ومتو�زنة وبعيدة عن 

�لتحري�س . وعند �سوؤ�لهم عن م�سدر هذ� �النطباع �الإيجابي، 

فاإن �أغلبية �مل�ساركني ، �أو »ثالثة على �أربعة« تذكر »�الأخبار/

�ملطبوع.  �الإعالم  �الآخرون  ذكر  بينما  �لتلفزيونية«  �ملعلومات 

�لتلفزيون  �كت�سب   ،1990 يف  �اللكرتوين  �الإعالم  حترير  منذ 

�أهمية كم�سدر ��ستثنائي لالأخبار بينما �نخف�س معدل توزيع 

�لكابل  قنو�ت  �أما  �الإعالنات.  من  وعائد�ته  �ملكتوب  �الإعالم 

و�لف�سائيات، و�ملت�سمنة �أهم �لقنو�ت �الأوروبية، فانها موجهة 

للفئات �الجتماعية ذ�ت �لدخل و�لتعلىم �ملرتفع، بينما تظل 

�أن  كما  و�لرتفيه.  �لقومي  للخطاب  ملجاأ  �لقومية  �لقنو�ت 

�لرو�ئية  و�الأفالم  و�ملدونات  و�لكتب  �لوثائقية  �الأفالم  ذكر 

��ستنتاجه  �لذي ميكن  �لر�أي. و�الجتاه �ملهم  نادر يف ��ستطالع 

و�لذين مل  �الرياف  و�سكان  �لعاطلني  �أن  هو  �ال�ستطالع  من 

يح�سلو� على �أي تعليم عام ، يذكرون �لتلفزيون كم�سدر �أكرث 

من �أية فئة �أخرى. فالطلبة و�الأ�سخا�س �لذين لهم م�ستوى 

كما  �الإنرتنت.  ذكر  من  �أكرث  هم  و�ل�سباب  �لتعليم  من  عال 

لوحظ اأن الأ�شخا�ش الذين ولد اأحد والديهم اأو كليهما خارج 

تركيا مييلون �إىل ذكر �الإنرتنت كم�سدر للنظرة �الإيجابية نحو 

�ملت�سارع  �لنمو  فاإن  �حلايل  �سعفها  من  وبالرغم  �الأوروبيني. 

لالنرتنت يف تركيا ميثل فر�سة ثمينة لن�رش �خلطابات �لبديلة ، 

مع �أنه ي�سكل يف نف�س �لوقت تهديد�ً مبا يحمله من خطابات 

�لكر�هية، ومعاد�ة �الأجانب، و�الأ�سولية. وقد �أو�سحت مقارنة 

يف  �مل�ساركة  �الأخرى  �الأورومتو�سطية  �لبلد�ن  معدالت  بني 

��ستطالع �لر�أي، �أن درجة �لتغطية �الإيجابية الأوروبا يف �الإعالم 

ميكن  فاإنه  ثّم  ومن  �الأخرى.  و�لبلد�ن  تركيا  يف  نف�سها  هي 

يف  �سلبية  بطريقة  تغطيتها  يتم  »�أوروبا«  فكرة  �ن  �لقول 

�الإيجابية  �ملعلومات  م�سادر  فاإن  ذ�ته،  �لوقت  ويف  �الإعالم. 

للجمهور �الأورومتو�سطي تختلف باملقارنة مع �جلمهور �لرتكي 

�لذي يذكر �الأفالم �لوثائقية و�الأفالم �لرو�ئية �أقل مما يذكرها 

�الأخرون . وميكن تف�سري ذلك ب�سعف �ل�سناعة �ل�سينمائية 

�لرتكية �لن�سبي.

املمار�سات اجليدة وميادين العمل:

)�سبكة   ›bianet.org‹ �الأخبار �اللكرتوين  تركيز موقع  يتمحور 

 IPS موؤ�س�سة   �لرئي�سي  و�رشيكه  �مل�ستقلة(  �ملعلومات 

�لثقايف.  �لتنوع  على   Communication Foundation
�أخبار �الأقليات و�لالجئني   bianet.org وكثري�ً ما يغطي موقع

حلقوق  �ل�سحفية  �ملعاجلة  وكذلك   ، وحقوقهم  و�ملهاجرين 

موجهة  كتب  بن�رش  �ملوؤ�س�سة  وتقوم   ، و�ل�سالم  �الإن�سان 

وطلبة  لالإعالمني  �لتدريبية  �لدور�ت  وتنظيم  لل�سحفيني 

�الإعالم. 

�الإعالم  يخ�س  فيما  �جليدة  �ملمار�سات  من  �لعديد  هناك 

�ل�سادرة  �الأ�سبوعية  �جلريدة   ،Agos مت�سمناً  �مل�سلم،  غري 

 Marmara و   Jamanak و�سحيفتا  و�لرتكية،  باالأرمنية 

 Apo و    ، �الأ�سبوعية  �ليهود  جريدة   Şalom ،ثم  �الأرمنيتني 

Yevmatini �جلريدة �الأ�سبوعية لليونانيني �الأورثودك�س. وبالرغم 
من �نخفا�س معدل توزيع هذه �ل�سحف ن�سبياً، فاإن �أكرثية 

و�سائل �الإعالم �جلماهريي تقوم مبتابعتها دورياً و�الإ�سارة �إىل ما 

�ملفتوحة( فهي مبادرة  )�الإذ�عة   Açık Radyo �ما  جاء فيها. 

�إذ�عية حملية تديرها جمموعة من �ل�سباب وتهتم باملو��سيع 

Nor Radyo هي  بينما  �لثقايف،  و�لتنوع  باالأقليات  �ملتعلقة 

خمتلف  من  �سباب  بو��سطة  �الإنرتنت  خالل  من  تبث  �إذ�عة 

�لعي�س   “  : �سعارهم  عن  للدفاع  و�لدينية  �لعرقية  �ال�سول 

هناك  �لثقايف.  �لتنوع  ثر�ء  على  �لتاأكيد  ويحاأولون    “ معاً 

على  ت�رش  �لتي  و�لتلفزيونية  �الإذ�عية  �ملحطات  من  �لعديد 

بث بر�جمها بالكردية ، خا�سة يف �ملناطق �ل�رشقية و�جلنوبية 

�ل�رشقية يف تركيا ، رغم وجود قيود قانونية �سارمة يف هذ� 

�ل�ساأن . ورغم �أنها ال حتظى باهتمام �الأكر�د يف تركيا ، فاإن 

TRT �لكردية و�ملتعددة �للغات تعد خطوة �إىل �الأمام خا�سة 
  . بالرتكية  ينطقن  ال  �لالتي  �لكرديات  لل�سيد�ت  بالن�سبة 

حياة  على  �الأجانب”  �ملقيمون   “ �الأ�سبوعي  �لربنامج  ويقوم 

م�ساركتهم  �أوجه  �كت�ساف  ويحاأول   ، تركيا  يف  �ملهاجرين 

وعلى  �ل�سخ�سية.  �لثقافية من خالل ق�س�سهم  �حلياة  يف 

هذ� �الأ�سا�س، فاإن �لتدريب وبر�مج �لتبادل و�الأدلة �لتوجيهية 

وفيما  �لعمل.  ميادين  �أهم  من  تعد  �لت�رشيعية  و�لتغري�ت 

�أن  �لتدريب و�لور�س لالإعالميني وطلبة �الإعالم فيجب  يخ�س 

تت�سمن �ملفاهيم �الأ�سا�سية �ملختلفة مثل �لرتبية �الإعالمية، 

و�لتمييز، و�لتنوع �لثقايف، و�لالجئني ، وحقوق �الإن�سان، و�الإعالم 

�أن  �لقائم على �حلقوق و�الإعالم �لقائم على �ل�سالم. ويجب 

وم�ساكل  وتقنيات  �للغة،  ��ستخد�م  �لعمل  ور�س  تت�سمن 

�لتقارير �ل�سحفية و�لرتويج للتنوع. ويعد �جلانب �الجتماعي-

وور�س  �لتدريبية  �لدور�ت  على  ويجب  �آخر،  بعد�ً  �القت�سادي 

�لعمل �أن تربط بني �لتمييز و�لتنوع �لثقايف ونتائجه �ملبا�رشة ، 

كالفقر و�لتحر�س و�الإق�ساء �ملبني على �جلن�س �أو �ل�سن. ومن 

حيث �لتغري�ت �لقانونية، فاإن تركيا يف حاجة �رشورية �إىل قانون 

�ل�سحافيون  ي�سارك   ، �الإعالم  يف  �لتمييز  مبناه�سة  خا�س 

�أما بر�مج �لتبادل وور�س �لعمل   . �إعد�ده م�ساركة فعالة  يف 

�لفر�سة لفهم  تتيح  �أن  �الإعالم فيجب  لل�سحفيني وطلبة 

�أف�سل للمجتمعات �الأخرى باختالفاتها وت�سابهاتها . وميكن 

يف  للعمل  لل�سحافيني  فر�سة  �لرب�مج  هذه  تت�سمن  �أن 

 . بلدهم  مع  تخو�س �رش�عاً  بلد�ن  بل وحتى يف  �أخرى  بلد�ن 

يتناق�سو�  �أن  �لبلد�ن  من خمتلف  لل�سحافيني  �أي�ساً  وميكن 

حول م�ساكلهم �مل�سرتكة و�أ�سلوب حلها ، و�إيجاد طرق لرتويج 

�لتنوع معاً . ومن حيث تبادل وتطبيق �الأدلة �الإر�سادية ، فان 

جمعيات �ل�سحافيني يف خمتلف �لبلد�ن متلك �أدلتها �خلا�سة 

بالتنوع و�ملر��سلة ، وميكن ترجمتها ون�رشها . 

�لدويل  كاالحتاد  �لدولية  �ملوؤ�س�سات  فان  �أخرى،  ناحية  ومن 

لل�سحافيني IFJ قد قام باإعد�د �أدلة �إر�سادية ومو�د تعلىمية 

تدريبية ، وقد عمل �الحتاد على تعزيز �لتعاأون �لدويل الإمكانية 

 . �ملعنيني  لل�سحافيني  �للغات  متعددة  بيانات  قاعدة  توفري 

�لتبادل  وبر�مج  �الإقليمية  �ل�سبكات  ت�سجيع  يجب  كما 

�أو  �ت�سال  على  لي�سو�  �ل�سحفيني  من  فكثري   . �الإخبارية 

 . �ملنطقة  نف�س  يف  زمالئهم  عن  �سيئاً  يعلمون  ال  �أو  در�ية 

وي�ستقبل غالبية �ل�سحافيني �أخبار �لبلد�ن �الأخرى من خالل 

�ل�سحافية  �ل�سبكات  فاإن  ثّم  ، ومن  �لعاملية  �الأنباء  وكاالت 

توفر  �أن  ميكن  بالتنوع  و�ملخت�سة  �مل�ستد�مة  �الإقليمية 

�ملعلومات �حلقيقية حول �لبلد�ن و�ملجتمعات �الأخرى . مثل 

�سبل  حتوي  بيانات  قاعدة  تت�سمن  �أن  ميكن  �ملمار�سة  هذه 

�الت�سال باالأع�ساء ، �إىل جانب �أر�سيف للمقاالت و�لتحقيقات 

�ل�سحفية حمفوظة على �ل�سبكة �الإلكرتونية من �أجل �ملزيد 

من �لفاعلىة.

�سبكة  تحرير  ورئي�س  كمر��سل  يعمل  �أو�ستندوج   �رهان 

 Communication  Network  )BIA( �لم�ستقلة  �الت�ساالت 

كمحرر  يعمل  كوركوت  تولجا  2004؛  منذ   Independent
gro.tenaib حقوق �الإن�سان في
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www.panosparis.org

�أطلق معهد »بانو�س باري�س » )IPP( هذه �جلائزة لتكرمي �مل�ساهمات �ملقدمة من و�سائل �إعالم �الأقليات �لعرقية )�إعالم �ملتنوعات 

: Media des diversites( و�إثر�ء �ساحة �الإعالم �لفرن�سى ومنحها للمرة �الأوىل يف يوم 31 يناير 2007 لر�ديو فرن�سا . و�ساركت 
 RFI، RFO، Radio Orient، Radio Rencontre،( هي  �أخرى  قنو�ت  وعدة   « فرن�سا  ر�ديو  �إذ�عة   « قنو�ت  كافة  �لعملية  يف 

 Radio Campus Dijon، Fréquences Paris  ،1  .Beur FM، Radio Hauts de Rouen، Radio Mangembo، Africa No
 Libération، Fumigène، Respect Magazine،( و�ساهمت �ل�سحافة بدورها ومثلها عدد من دور ن�رش �ل�سحف )Pluriel، EPRA
 Afrik.com، Saphirnews.com، Radio( وبع�س مو�قع �ل�سحافة �الإلكرتونية )the weekly La Vie، Afriscope، Altermondes
France Multimédia(.  وكان �لهدف هو �الإنتاج و�لتوزيع و�لن�رش �جلماعي ملقاالت كتابية وتقارير �إذ�عية . ويف عام 2008، وقع 
�الختيار على هذه �لعملية من ِقبَل �الحتاد �الأوروبي و�الحتاد �لدويل لل�سحفيني ب�سفتها من �أف�سل و�أجنح �ملبادر�ت يف �أوروبا عن 

“ �الإعالم و�لتنوع “. وبف�سل هذ� �مل�رشوع �سهل �ملنظمون �إقامة �رش�كات م�ستد�مة بني �ل�سحفيني .

فرن�سا - جائزة و�سائل الإعالم للتنوع

فى  كبرية  مكانة  �لعرقية  و�الأقليات  �ملهاجرين  و�سع  يحتل 

�جلدل �لد�ئر يف فرن�سا و�لعديد من �لدول �الأوروبية )ريجوين، 

2007 ( �إذ �أ�سبحت خالل �سنو�ت معدودة،  �لق�سية �جلوهرية 

يف �لدو�ئر �ل�سيا�سية و�الأكادميية و�الإعالمية و�لتطوعية، البد 

�أن ت�سعها فى �طارها �لو��سع عن  “�لتنوع �لثقايف”.  وبد�أ 

�خلطاب �ل�سيا�سي عن �لتنوع يف �الإعالم منذ بد�ية �الألفية 

لت�سمل  �لق�سية  �نت�رشت  عندما   )2000 )د�جنو،  �جلديدة 

�ملجتمع باأكمله وكافة �الأن�سطة �الأخرى،  وز�د قوة مع تبلور 

على  �أ�رشف  �لذى   �لتقرير  .�أن  �لهوية  على  �لقائمه  �لفئات 

 2004 عام  فرن�سا  يف  �الجتماعي  �لعمل  �سندوق  ��سد�ره 

)فر��سون  �الإعالم  يف  متثيلهم  ومدى  �ملهاجرين  ت�سور   عن 

و�سا�سون، 2009( ير�سم �الأ�سباب �لكامنة ور�ء هذه �لظاهرة 

يف فرن�سا �ملعا�رشة.  ويهدف �لتقرير �أي�ساً �إىل �إبر�ز �لدور �لذى 

قامت به �ملوؤ�س�سات �لعاملة يف جمال متثيل وتو�جد �ملهاجرين 

بناء على  �لدور، ال  ت�َسكل هذ�  �الإعالم، وكيف  و�الأقليات يف 

�أولويات �حلكومات �ملتو�لية  فح�سب ، بل �ي�سا على �حتياجات 

و�شغوط املجتمع املدين. داأبت ال�شيا�شه الر�شمية فى فرن�شا 

ملدة 30 عاماً على رعاية متثيل تلك �جلماعات يف �الإعالم.  وكان 

و  FASILD موؤ�س�سة  ثم  )ومن  �الجتماعي  �لعمل  �سندوق 

�ملهاجرين  متثيل  ت�سكيل  يف  �لر�ئدة  �ملوؤ�س�سات  من   )ACSE
و�الأقليات يف �الإعالم، وقد تبعها عدد من �ملوؤ�س�سات �لعامة 

و�ملجل�س   )CSA( و�ملرئيات  لل�سمعيات  �الأعلى  �ملجل�س  مثل 

 ، �ملجال  هذ�  يف  تن�سط  و�أ�سبحت   )HCI( للدمج  �الأعلى 

خا�سه بعد  تعر�سها  ل�سغط  منظمات �ملجتمع �ملدين.

مواجهة الأمناط ال�شائعة والتمييز

بع�س  ��رش�ك  يف  حيوياً  دور�ً  �ملدين  �ملجتمع  منظمات  لعبت 

درجة  رفع  يف  و�ساهمت  �ملجال،  هذ�  يف  �الأخرى  �ملوؤ�س�سات 

�لوعي �إىل ما هو �أبعد مما حققه �سندوق �لعمل �الجتماعي ، 

وجنحت يف طرح �لنقا�س عن متثيل �الأقليات فى �ملجال �لعام 

وبني عدد من �لن�سطاء �جلدد. ��سافة �إىل ق�سايا مثل وجود 

 ، ال�شائعة  الأمناط  وا�شتمرار  الفرن�شي  املجتمع  فى   التنوع 

ودور  و�لعبودية  �لعن�رشي  �لتمييز  مثل  �أخرى  ق�سايا  ظهرت 

�ال�ستعمار يف ت�سكيل �لت�سور�ت عن  بع�س �الأقليات �ملوجوده 

فى  فرن�سا �ليوم. فى جمال �لتمييز تناه�س �سيا�سة �سندوق 

اأ�سوات الأقليات واملهاجرين

�إيز�بيل ريجوين

يعمل  قد  ولكن  �ملحا�س�سة،   �سيا�سة  �الجتماعيى  �لعمل 

هذ� �ل�سندوق �أحياناً مع �لهئية �لعلى� ملكافحة �لعن�رشية 

�إد�رة  جمال  يف  تعمل  �لتي   )HALDE( �مل�ساأو�ة  وتر�سيخ 

�أن �ل�سندوق  �لعاملني، و�لربوز على �ل�سا�سة �الإعالمية رغم 

�لتي  �لق�سايا  مبحتوى  �خلا�سة  �ل�سكاأوى  مع  عادة  يتعامل 

تُنَاَق�س على �ل�سا�سة مثل �لتحري�س على �لكر�هية �لعن�رشيه 

�ل�سابع  فى   –  )HALDE( رئي�س   – �سفايتزر  لوي�س  و�أكد    .

من �سبتمرب 2007 �أن موؤ�س�سته مل تو�جه حتى ذلك �لتاريخ 

باأى  �أي هيئه �عالمية متهمة مبمار�سات عن�رشية، ومل تقم 

ي�سعب  �إذ  �الإعالم،  فى  �لعن�رشى  �لتميز  عن  ميد�نى  بحث 

. ولهذ��سجعت  �لثمن  �لباه�سة  �الأبحاث  تنظيم مثل هذه 

هيئة )HALDE( �ملوؤ�س�سات �ل�سمعية �لب�رشية على ممار�سة 

مع   )CSA( تتعاأون  ذلك  �إىل  وباال�سافة  �لذ�تي.  �لتقييم 

 )HCI( �الأعلى للدمج  �الأخرى مثل �ملجل�س  �لعامة  �لهيئات 

حيث نظمت )CSA( و)HCI( يوم 24 �بريل2004 ندوة عنو�نها:  

“�ل�سا�سات �ل�ساحبة؟ �لتنوع �لثقايف و�لثقافة �مل�سرتكة فى 
و�ملحرتفون  �لتلفزيونية  �لقنو�ت  روؤ�ساء  فيها  �سارك  �الإعالم” 

وناق�سو�  و�ملرئيات،  �ل�سمعيات  جمال  يف  �لعاملة  و�لهيئات 

فيها الأول مرة ق�سية متثيل �لتنوع يف �الإعالم على �ل�ساحة 

�لعامة. وبعد عام قدم جمل�س HCI مذكرة عنو�نها : “�لتنوع 

)HCI 2005( �عرتف  �لثقايف و�لثقافة �مل�سرتكة يف �الإعالم” 

فيها بالتغري�ت �حلقيقية ولكن غري �لكافية، لق�سور فرن�سا 

وبعد  �مليد�ن.  �الأخرى فى هذ�  �الأوروبية  �لبلد�ن  عن مالحقة 

�سهور معدودة، وبالتحديد يف �أكتوبر ونوفمرب 2005، �ندلعت 

�الإعالم  وغطاها  �لفقريه  فرن�سا  �أحياء  يف  �ل�سغب  �حد�ث 

ق�سية  على   عميقا  تاأثري�  �أثر  مما  و��سعة،  تغطية  �لعاملي 

»ثمثيل �الآخر« و«م�ساركة �الأقليات �لبارزة  يف �الإعالم«.  وقد 

�أدى ذلك �إىل تدخل �أكرب لل�سلطه �ل�سيا�سية وتبني �لق�سية 

من قبل رئي�س �جلمهورية جاك �سري�ك �لذى دعا �إىل �جتماع 

روؤ�ساء �لقنو�ت �لتلفزيونية  �سم الأول مرة يف ق�رش �الإليزيه 

�لرئي�سية �الإحدى ع�رش و�ملجموعات �ل�سوتية �ملرئية و�أع�ساء 

هذ�  خالل  �لرئي�س  .و�أعلن  ر�سد  �بن  ونادي   )CSA(و  )HCI(
�إىل  �أدت  �لتي  تلك  �همها  لعل  �إجر�ء�ت،  عدة  عن  �الجتماع 

��سد�ر قانون �لفر�س �ملتكافئة بتاريخ 9 مار�س 2006.  وكان 

لهذه �ملبادرة ردود فعل و�نعك�سات مبا�رشة وملمو�سة، نذكر 

�إىل  ينتمون  �الأخبار  ن�رش�ت  مذيعي  من  عدد  ظهور  منها 

�لتلفزيونية  �لقنو�ت  بع�س  �سا�سات  على  �لبارزة  �الأقليات 

�ملرتينيكي  �ل�سحفى  ذكر  من  هنا  والبد  و�خلا�سة.  �لعامة 

�أخرى-  �لذي حل حمل  �أمثلة  �ال�سل هاري روزملاك -من بني 

�ل�سحفي �لنجم برتيك بو�فر د�رفور فى تقدمي ن�رشة �لثامنه 

م�ساء على �كرب قناة خا�سه .  ويف 24 يناير 2007، مت تعيني 

ر�سيد �رحاب – �ل�سحفي �لفرن�سي  �لقبائلي �الأ�سل ومقدم 

ن�رشة �أخبار �لظهرية �ل�سابق على �سا�سة �لقناة �لرئي�سية – 

�ل�سيد  ع�سو�ً يف )CSA( باأمر من رئي�س �لربملان �لفرن�سي – 

ورئي�سا ملجموعة �لعمل �جلديدة �ملكلفة  جان لوي�س دبريه – 

بالتنوع �لثقافى.  

من التنوع يف الإعالم اإىل اإعالم التنوع

على  �لتاأثري  يز�ل  ال  �تخذت  �لتى  �ل�سيا�سية  �الإجر�ء�ت  رغم 

�ملحتوى �الإعالمي �سعيفاً، ويعود ذلك �إىل �أن �الإجر�ء�ت – �سو�ء 

�أو  �لعامة  �لهيئات  �أو  �ملدين  �ملجتمع  هيئات  من  نابعة  كان 

تركز على قطاع �ل�سمعيات و�ملرئيات  �ل�سلطة �ل�سيا�سية – 

وتاأثريها �سعيف على �ل�سحافة ، نظر�ً حلد�ثة ظاهرة �لدفاع 

�أ�سار علماء  وقد  فرن�سا.  �الإعالم فى  �لثقايف يف  �لتنوع  عن 

ومب�ساألة  بالهجرة  �ملتعلقه  �لق�سايا  �إىل  و�ملوؤرخني  �الجتماع 

على �لعموم يف �الإعالم �لفرن�سى)ريجوين، 2007 �أ و  “�الآخر” 
ب(، و�ل�سعوبات �لتي يو�جهها �الإعالم يف تطبيق �سيا�سية 

من  �الأكادميية  للدر��سات  �ملف�سل  �لتحليل  )�نظر  “�لتنوع” 
يف  ريجوين  قدمته  �لذى   2006 حتى  �لثمانينيات  منت�سف 

كتاب فر��سون و�سا�سون، 2009(. وي�سري حتليل نتائج ��ستطالع 

وعالقات  �لثقافى،  �لتنوع  قيم  ليند حول  �أنا  ملوؤ�س�سة  �لر�أي 

�لثقافات فيما بينها، �لتى ينقلها �الإعالم فى فرن�سا، �إىل �أن 

�لفرن�سى  �الإعالم  يف  �لعرقية  و�الأقليات  �ملهاجرين  مو�سوع 

اليز�ل نادر �لورود. وقد مت جمع �لبيانات من 1001 من �ملقيمني 

  .)%48( �لذكور  من  و481   )%52( �الإناث  من   520 فرن�سا  يف 

وكان عمر ثلث �مل�ساركني يف �لبحث ما بني �لثالثني و�لتا�سعة 

و�لتا�سعة  ع�رش  �خلام�سة  بني    %23.9 و   )%33.7( و�الأربعني 

و%19.6  و�ل�ستني  و�لر�بعة  �خلم�سني  بني  و%22.7  و�لع�رشين 

قد تخطو� �خلام�سة و�ل�ستني.  وكانت �الأغلبية )90%( منهم 

فرن�سيني ومن و�لدين فرن�سيني ،بينما كان 4.5% منهم لو�لدين 

�أجنبيني و3.2% قد ولدو� مع و�لديهم يف �خلارج و1.92%   وكانت 

دول �ملهجر �الأكرث ذكر�ً هي:  �أملانيا وبلجيكا و�يطاليا، ورف�س 

رف�س  كما  �ل�سوؤ�ل  هذ�  عن  �الجابة  �مل�ساركني  من   %65.4

81.4% �الإجابة عن �ل�سوؤ�ل �ملتعلق بديانتهم ، وميكن �أن نفرت�س 

�أما  �سمعتهم.  على  خوفهم  �إىل  ي�سري  �مل�ساركني  رف�س  �أن 

عن �ملوقف �القت�سادي، فاإن �الأغلبية �لعظمى من �مل�ساركني 

تبحث عن م�ستوى معي�سة �لعائالت �ملتو�سطة ويعود ذلك 

�إىل �أن ن�سبة تزيد على �لن�سف يعي�سون يف �ملناطق �لريفية 

�أو �لقرى )36.9%( وفى �ملدن �ل�سغرية �أو �ملتو�سطة )%36.1(.  

�لبحث  يف  �مل�ساركني  من  فقط   %12.7 �أن  بالذكر  وجدير 

يتذكرون �سماع �أو قر�ءة �أو م�ساهدة �سيء يف �الإعالم موؤخر� 

�الإيجابية جتاه �سكان منطقة  روؤيتهم  �أو دعم  �إىل تغيري  �أدى 

و�لكتب   )%5.5( �الأفالم  �لتالية:  بالن�سب  �ملتو�سط  �لبحر 

)6.6%( و�لرب�مج �الذ�عية )11.4%( و�الإنرتنت  با�ستثناء �ملدونات 

)12.5 %( و�الأفالم �لوثائقية )15.5%( و�الإعالم �ملطبوع) 29.8 

�لتباين  هذ�  �أ�سباب  تنق�سم    .)%49.1( �لتلفزيون  و�خبار   )%

بني �لو�قع �الجتماعي لفرن�سا �ملتعددة �جلن�سيات من ناحية، 

هو  �الأول  �سببني:  �إىل  �أخرى  ناحيه  من  �الإعالم  وت�سور�ت 

�مل�ساحة �لهام�سية �ملخ�س�سة للتقارير �لرئي�سية و�لوثائقية 

يف جدول مو�عيد �لبث،  و�لثاين  دو�م �لت�سور�ت �مل�سبقه عن 

�جلماعات �ملهاجرة )ميلز-عفيف، 2004(

�لت�سور�ت  �أن  �إىل  �ل�سياق  هذ�  يف  �لدر��سات  بع�س  وت�سري  

�الأقليات  �أفر�د  من  �لعديد  تدفع  �ملعاديه  و�الأفكار  �ل�سلبيه 

�إىل �لبحث عن �إعالم خمتلف �أو �إعالم ي�سمح لهم باإ�سماع 

يف  �ملهاجرين  جموع  جلاأت  ذ�تهم  متثيل  عن  وبحثاً  �سوتهم. 

فرن�سا ويف غريها من �لبلد�ن ، �إىل �الإعالم �لذي تنتجه وتبثه 

�أو  �الإنرتنت  عرب  �أو  �ل�سحافة  عرب  �سو�ء  �ال�سلية،  بلد�نهم 

�لف�سائيات، للح�سول على �الأخبار �أو للرتفيه. ومنذ منت�سف 

وما  �لف�سائيات  ظاهرة  على  �الأبحاث  ركزت  �لت�سعينات 

�ساحبها من تز�يد عدد �أطباق ��ستقبال �الأقمار �ل�سناعية يف 

�ل�سو�حي �لفرن�سية )ماتالر، 2002 و2007 وقعيب�س، 2005(. 

بلد�ن  تنتجها  �لتى  �لرئي�سية  �الإعالم  و�سائل  جانب  و�إىل 

و�لدينية  �لعرقية  �ملجموعات  �ساهمت   ، �الأ�سلية  �ملهاجرين 

�نتاج �لعديد من �لت�سور�ت �لثقافية، كل من منظوره،  فى 

�لتي �أعادت �سياغة �لهوية �لوطنية وهوية �الأقليات و�الأفر�د، 

�إعالم  �أبحاث  بينت  وقد  �لتنوع.   م�ساألة  تو�جه  بذلك  وهي 

�الأقليات �أن �أهم  �سفات �الأقليات �لعرقية لها بعد تاريخى 

يف   – و�خلارجية  �لد�خلية   – �الأوىل  �لهجرة  موجات  �إىل  يعود 

و�أ�سبحت  و2008(.   1970 )بارك،  �ملتحدة  و�لواليات  �أوروبا 

يذكر ��ستطالع �لر�أي �أنا ليند/جالوب �أن �ملهاجرين و�الأقليات �لعرقية ال يحظون باالإهتمام 

�لكايف يف �الإعالم �لفرن�سي. وتعتمد �لباحثة �إيز�بيل ريجوين على �الأبحاث �لقومية و�لدولية 

�لتي متت يف �لعقد �الأخري لتبني تطور �لتغطية �الإعالمية لق�سايا �لتنوع �لثقايف، وت�سري 

اإىل ظهور عدد من املمار�شات اجليدة فى اإعالم الأقليات، واإىل عدد من النقاط التي ينبغي 

�الإهتمام بها فى �الإعالم �جلماهريي من �أجل ت�سجيع تنوع �الأ�سو�ت.

فرن�سا
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منحت موؤ�س�سة �مللك بودو�ن بني 2003 و2008 عدد�ً من �ملنح لدعم �سياغة �لتقارير �ل�سحفية و�ملقاالت و�لرب�مج �الإعالمية 

عن �الإ�سالم و�جلماعات �مل�سلمة يف �ملغرب وتركيا و�أوروبا . وجاءت �ملبادرة �عرت�فاً باأن ن�سبة كبرية من �الربعمائة �لف ) 400،000( 

م�سلم يف بلجيكا هم من �أ�سل مغربي �أو تركي و�ن ت�سور�تنا عن تلك �جلماعات ت�سكلها �ملعلومات �لتي تبث يف �الإعالم 

�لعام . ويف حماأولة جادة لتقلي�س �لفارق بني ت�سور�ت �لنا�س وت�سور�ت �ملهاجرين ، مت ت�سميم وطرح مناق�سة عامة الختيار 

�ملحلي  يتعرفو� على �ملجتمع  وتركيا كي  �ملغرب  لزيارة  �لفر�سة لالعالميني  �ملنح  تتيح   . مادياً  ملنحهم دعماً  119 �سحفياً 

ويتمكنو� من كتابة مقاالتهم عن �ملجتمعات يف بلجيكا ب�سكل �ف�سل و�أ�رشع، وبعد �النتهاء من �ملرحلة �الأوىل من �ملنح 

�ملالية ، تو�سع �لربنامج يف 2010 لي�سم جماعات مهاجرة �أخرى . 

بلجيكا - دعم ال�سحفيني عن طريق املنح  

�ملنتجات �لنابعة من �لهجرة �لعاملية �ليوم، وثقافات �الأقليات  

و�الإعالم �لرقمي لالأقليات �لعرقية، منتجة وحاأوية للهوية فى 

نف�س �لوقت. وقد �ساهم م�رشوع �الإحتاد �الأوروبي ماري كوري 

لالمتياز برعايه برنامج �عالم �الأقليات )Minoritymedia( �لذي 

 )Poitiers & MIGRINTER( حتت�سنه جامعة بو�تييه وجمر�نرت

يف حتليل �لدور �حليوي الإعالم �الأقليات �لعرقية يف �نتاج �لهويه 

�أن �جتاهات و�نتاج �عالم  ومتثيلها. و�ساعد �مل�رشوع على فهم 

�الأقليات �لعرقية يجب تف�سريه يف نطاق تدفق �ملعلومات عرب 

�ساهم  وقد   . �لذ�ت  وت�سور  �ملهاجرة،  �لهوية  وظهور  �حلدود، 

�أي�ساً يف حتديد �الجتاهات �حلديثة للتو��سل �لثقايف يف �ملجال 

�نتاجية  وممار�سات  ��سكال  ظهور  يعنى   مما  �الأوروبي،  �لعام 

ثقافية جديدة يف معظم دول �لهجرة فيما بعد لال�ستعمار، 

هدفها معاجلة �لق�سايا �لعرقية/�لدينية وتعدد �جلن�سيات/

�لتنوع و�ملو�طنه/معاد�ة �لتمييز �لعن�رشي. يربز برنامج �عالم 

�ألف  )Minoritymedia(، معتمد� على مايقرب من  �الأقليات 

عنو�ن، �إن �إعالم �الأقليات �لعرقية �أ�سبح ي�سكل �ساحة للتعبري 

،  وي�ساهم بذلك يف عملية ظهور �لتمثيل  ولل�سغط معا 

من  �الإعالم  هذ�  وميثل  �لعام.   �ملجال  فى  لالقليات  �جلماعي 

�الإعالم  ينق�س  ملا  تعوي�سا  �خلا�سة  �لتحريرية  نظره  وجهة 

بع�س  وتطرح  �الأقليات.  الحتياجات  �ال�ستجابة   من  �ل�سائد 

و�سائل �الإعالم هذه ق�سايا �لتنوع �لثقايف �لر�هنة، ��ستجابة 

الهتمامات �جلمهور.

و�ل�سحافة هناك بع�س من  و�ملرئيات  �ل�سمعيات  يف قطاع 

يطلق على نف�سه لقب »�عالم �لتنوع« لالبتعاد عن �ي  فكرة 

�الأوروبي   )Mediam‘Rad( برنامج  �أن  بالذكر  وجدير  عرقية.  

�الأول  �لعقد  �لتي ظهرت يف منت�سف  �ملبادر�ت  كان �سمن 

 Paris( من �لقرن �لو�حد و�لع�رشين، وقام معهد باري�س بانو�س

�إطار حمور  و2008 يف  بني 2005  �لربنامج   بتن�سيق   )Panos
�أن�سطة  �لربنامج عرب  �لدولية.  وقد �ساهم  �الإعالم و�لهجرة 

�طار  د�خل  “�لتنوع”  م�سمى  �إر�ساء  على  و�لعمل  �لبحث 

�لفرن�سية  �الإعالمية  و�ل�ساحة  بل  �حلكومية،  غري  �ملنظمات 

�ل�سائد  �الإعالم  فى  �لتنوع  لفكره  بالرتويج  �إما   ، باأكملها 

�أوبخلق “�إعالم �لتنوع “.

�إجر�ء عملني عاجلني  على  �إىل �رشورة  �لدر��سة  تخل�س هذه 

�ل�سعيد �لفرن�سي. �أوالً:  رغم م�ساهمة �الإعالم �ملطبوع يف 

فرن�سا يف تطوير �جلدل �لعام عن متثيل �ملهاجرين و�الأقليات، 

تخ�شع  ل  وكاأنها  نادراً  اإل  بالتحليل  حتظ  مل  ممار�شاته  فاإن 

�لقطاع  عك�س  .وعلى  �لذ�تي  �لنقد  �أنو�ع  من   نوع  �أي  �إىل 

�طار  الأي  �ملطبوع  �الإعالم  يخ�سع  ال  �لب�رشي  �ل�سمعي 

با�ستطاعة  ولكن  �الأقليات،  متثيل  يخ�س  فيما   تنظيمي 

�أجندة  ��سرت�تيجياً يف تنظيم  دور�ً  �ن يلعب  �الإعالم �ملطبوع 

�ملزيد  �إجر�ء  �لبث �الأخباري لكافة �خلدمات �الإعالمية، ويجب 

�لفر�سة  منحها  وبالتايل  �الأقليات،  متثيل  عن  �الأبحاث  من 

للتعبري عن نف�سها يف �ل�سحافة. وجدير بالذكر �أن �الإنرتنت 

و�لو�سائل �لرقمية �ملختلفة يف حاجة �إىل در��سة معمقة ملا 

�الإعالمية  �ل�سناعة  �عادة �سياغة قو�عد  دور يف  تلعبه من 

وخا�سة يف �الإعالم �ملطبوع، وما تفتحه جمال �أمام �ملزيد من 

�الأقليات  �إعالم  �زدهار  �الأقليات. ورغم  �لفر�س ل�سماع �سوت 

وجناحه و�لدور �لذى يقوم به على �ل�ساحة �الإعالمية �لقومية 

و�لواليات  �ملتحدة  �ململكة  �لغربيةمثل  �لدول  من  عدد  يف 

�أن  ،مع  يز�ل �سبه جمهول يف فرن�سا  فانه ال  �ملتحدة وكند� 

وجود  �إىل  ي�سري   )Minority media( �الأقليات   �إعالم  برنامج 

نحو �ألف وحدة �إعالمية تخدم �الأقليات يف فرن�سا. وت�ستجيب 

و�سائل �الإعالم هذه للبحث �مل�رشوع عن �العرت�ف وبالرغبة يف 

�لتعبري عن جاليات كثري ما  ت�سوه �سمعهتا  وهي يف �أم�س 

�حلاجة �إىل �ملزيد من �هتمامنا.

حول  للتميز  �الأوروبي  �التحاد  فريق  رئي�سة  ريجوني  �يز�بيل 

 MIGRINTER إعالم �الأقليات في برنامج بجامعة بو�تيي�

على  �حل�سول  و�سهولة  �الإعالمي  بالتعدد  لبنان  يتميز 

يقع  لبنان  �أن  جانب  �إىل  �للغات،  متعددة  وتقاليد  �ملعلومات 

عند مفرتق طرق �لتبادل و�للقاء�ت بف�سل موقعه �جلغر�يف 

يف  �مل�سرتكني  �للبنانيني  من   %40 من  �أكرث  وذكر  �ملتميز. 

�ال�ستطالع �أنهم �سمعو� �أو قر�أو� يف و�سائل �الإعالم عن وقائع 

وحتليالت �أدت �إىل تغيري �يجابي �أو تاأكيد الإد�ركهم لالأوروبيني، 

�أوروبية هو  بينما كان متو�سط �لقيمة يف خم�س بلد�ن غري 

�لتو�يل:  على  �الإيجابية  �ملعلومات  م�سادر  وكانت   ،%31.9

�ملطبوعة  و�ل�سحافة   ،)%57.8( و�لتلفزيون   ،)%15( �الأفالم 

وم�سادر   ،)%1( و�ملدونات   ،)%12.8( �لوثائقية  و�الأفالم   ،)%4.2(

�الإنرتنت �الأخرى )6.8%( و�لر�ديو.

ويتبني مما �سبق �أن �الأفالم و�لتلفزيون كانت �مل�سادر �لرئي�سية 

للمعلومات، و�أن �ملعلومات �ملرئية يف �لتلفزيون كانت �الأكرث 

تف�سيالً لدى �مل�ساركني يف �لبحث، دون �لنظر �إىل م�سكالت 

على  �ل�سعوب  بني  باحلو�ر  �خلا�سة  �ملعلومات  وحمتوى  جودة 

�أن معظم �ملعلومات  �للبناين و�لعربي. غري  �لتلفزيون  قنو�ت 

عن �ملجال �الأورومتو�سطي توجد يف �ل�سحف �أو فى ملحقات 

بع�س  فاإن  ذلك  �إىل  باالإ�سافة  �للبنانية.  �ليومية  �ل�سحف 

�ملختارة �ساهمت، فى عام2009، يف حت�سني  �الأوروبية  �الأفالم 

معرفة ثقافة �ل�سعوب �الأخرى و�إبد�عها �لفني. وقد مت عقد 

من  مناطق خمتلفة  �سوي�رش� يف  عن  �ملوؤمتر�ت  من  �سل�سلة 

و�ل�سفارة  �ل�سيا�سية  للعلوم  �للبنانية  )�جلمعية  لبنان 

�لريا�سي  �ملركز  نظم  كما   ،)2008 لبنان،  يف  �ل�سوي�رشية 

 Collège( جامهور  يف  د�م  نوتر  لكلية  و�الجتماعي  و�لثقايف 

 Flânerie( برناجماً ثقافياً ��سمه )Notre-Dame de Jamhour
فرن�سا  يف  �لعامل(  عرب  )�لت�سكع   )à travers le monde
وجمهورية �لت�سيك و�سوي�رش� و��سبانيا )ور�س �لعمل �لثقافية 

Ateliers culturels ، 2007-2008( يتيح فر�سة �لتعرف على 
تو�سيل  هو  �لن�ساطني  كال  من  �لغر�س  وكان  معني،   بلد 

معلومات كيفية لها طابع ثقايف ولي�س �إعالميا فح�سب.

اجلمهور اللبناين

و�ل�سفر  و�لهجرة  �لوالدة  مكان  من  كل  تاأثري  مدى  ما  تُرى 

�ل�سعوب  بني  �ملتبادلة  �ملعرفة  �الأخرى، على  �لبلد�ن  ومعرفة 

لبنان

حتديات اجلودة والأخالق يف الإعالم

�نطو�ن م�رشة 

هناك  كانت  �الأورومتو�سطيى؟   ملنطقة  �اليجابي  و�الإدر�ك 

�ل�سوؤ�ل �ملطروح يف �لبحث: »هل ولدت  �إجابات متنوعة عن 

�أو �حد و�لديك يف بلد �آخر ؟« فكانت ن�سبة �الأ�سخا�س  �أنت 

�لعديد من  رغم ميل   )%2.9( �خلارج �سئيلة  ولدو� يف  �لذين 

من  بلد�ً   13 يف  �لن�سبة  كانت  باملقارنة  للهجرة،  �للبنانيني 

�ملجال �الأورومتو�سطي �أقل )%1.9(. 

وكانت ن�سبة �الآباء �ملولودين باخلارج يف 13 بلد�ً من منطقة 

�لكبري  �ملهني  للحر�ك  �الأورومتو�سطي مرتفعة )4.4%( نظر�ً 

يف  �أي�ساً  مرتفعة  �لن�سبة  كانت  كما  �الأوروبي،  �ملجال  يف 

�لعربية  �لبلد�ن  يف  منخف�سة  كانت  ولكنها   ،)%3.2( لبنان 

�ملتو�سطية �الأخرى، حيث �أن �لهجرة من �ملغرب وم�رش و�سوريا 

عادة ما تكون نهائية.

 

ولكن ما هى �لبلد�ن �الأجنبية �لتى ولد فيها �مل�ساركون يف 

�الأجنبية  �لبلد�ن  هي  ما  �أخري:   بعبارة  �آباوؤهم؟   �أو  �لبحث 

�لتي يعرفونها، على �الأقل ب�سفتها م�سقط ر�أ�سهم؟  جاءت 

�الإجابات متنوعة، و�ت�سع توزيع �لبلد�ن �الأ�سلية للم�ساركني 

يف �لبحث لي�سمل 250 بلد�ً من خمتلف �لقار�ت، ولي�س لهذه 

�الإجابات �أي داللة.  وتعود قائمة �لن�سب �ملئوية �لطويلة على 

هام�س �لبلد�ن �ملذكورة يف �ال�ستطالع �إىل �أن �لهجرة �للبنانية 

عادة ما تكون نهائية، و�أن �للبنانيني �ملولودين الأبوين مهاجرين 

ي�ستوطنون يف �لبلد �مل�سيف وال يعودون �إىل بلدهم �الأ�سلي.

�أو  ديانة معينة  �إىل  تنتمي  �لتايل:  »هل  �ل�سوؤ�ل  وعند طرح 

�أ�سل  من  غري  ال  �ثنان  لبنانيان  �أجاب  معني؟«،  ديني  مذهب 

�أنهما ال ينتميان �إىل �أي عقيدة. وعلى �سعيد  �ألف م�سارك 

13 بلد�ً �أورومتو�سطياً من �أ�سل 13116 م�ساركاً، �أنكر 1431 

)10.9%( �عتناقهم ديانة معينة مقابل �سفر باملائة يف لبنان. 

وجاءت ن�سبة �الإجابات �الإيجابية عن �ل�سوؤ�ل: »هل �أنت موؤمن 

حقيقي؟« ن�سبة �سئيلة )6.9%( من �لثالث ع�رشة دولة �لتى 

�الألف  من   52 �أقر  بالكاد  �أنه  �ملده�س  ومن  �لبحث،  �سملها 

�لده�سة  وتزد�د  حقيقيون،  موؤمنون  باأنهم   )%5.2( لبناين 

�أقرو�  قد  �لبحث  يف  �مل�ساركني  �للبنانيني  كل  �أن  علمنا  �إذ� 

باإنتمائهم لعقيدة ما.  هل ي�سري ذلك �إىل تر�جع �لعقيدة يف 

لبنان ل�سالح �النتماء �الجتماعي- �ل�سيا�سي و�لثقايف؟ … 

�أ�سبح كم �ملعلومات �ملتد�أولة يف �لعامل �ليوم �أكرث مما كان علىه يف �أي زمن، بف�سل تكنولوجيا 

�الت�ساالت �جلديدة و�لتغطية �الإعالمية على مد�ر �الأربع وع�رشين �ساعة. �إال �أن �أنطو�ن م�رشة 

يرى �أن �مل�ساألة �الأ�سا�سية هي �سمان جودة وتنوع �الأخبار و�ملعلومات على �ل�ساحة �الإعالمية. و 

يوؤكد م�رشة على �لدور �الأخالقي لل�سحفيني ب�سفتهم �سانعي �لر�أي �لعام ومر�قبي �حلقيقة 

على �أر�س �لو�قع، �إ�سافة �إىل م�سئوليتهم عن نقل �أمني ل�سورة �ملنطقة �ملتو�سطية �ملعقدة. 
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يف جمتمع تعددي ومتعدد �لطو�ئف مثل �ملجتمع �للبناين ، ميكن �أن يوؤدي �لتاأكيد على �لتنوع �إىل مزيد من �لتجزئة . بينما 

يعد �لعمل على ما يجمع ، وعلى �ملجال �لعام وعلى �مل�سالح �مل�سرتكة ، �أي على �لعالقات �ليومية بني �ملو�طنني و�الإد�رة 

�إىل  �ملوجه  �لعام  لالإعالم  �ملعيارية  �الأمثلة  بع�س  تكونت  وقد   . �ل�سمل  �إىل جمع  توؤدي  �لتي  و�ملعيارية  �لر�ئدة  �العمال  من 

لل�سباب من  وتلفزيونيا  �إذ�عيا  وبرناجما  �أكرث من خم�سني مقاالً �سحفياً  وت�سكلت من   ، �لعامة  �خلدمات  �مل�ستفيدين من 

) ARCA( ل�سحفيني وكلها لي�ست ر�سمية وال مق�سورة على �مل�سئولني . قام برنامج معونة �حلكومة �للبنانية للتاأهيل�

بتنظيم �لربنامج بالتعاأون مع �الإحتاد �الأوروبي وهو يعالج �أربعة مو��سيع �أ�سا�سية من خالل �أكرث من خم�سني �نتاجاً �عالمياً 

�إعالم  �إىل �خلدمات »، و«�الإجر�ء�ت �الإد�رية وكيف يتم  �إىل �الإد�رة �لعامة، تنظيم �ساحة �لعمل و�لو�سول  :  » �لدخول  وهي 

�مل�ستفيدين من �خلدمات �لعامة يف لبنان »، و« �ل�سحفيون و�مللحقون �ل�سحفيون �أمام �الإعالم �الإد�ري » و » �الأخبار �ملحلية 

يف لبنان �ليوم ، �لتو��سل بني �لبلديات و�ملو�طنني �ملحليني ».

لبنان – مبادرة الإعالم العام

�أم �أنه ي�سري �إىل تطور لالأيديولوجيا �لدينية حتت �ستار �الميان، 

�أن هذه  �لروح«؟  ال �سك  �لدينية، و�لديانات »عدمية  و�لهوية 

�لنتيجة تعد �أ�سد �لنتائج �إثارة للده�سة فيما يخ�س لبنان.

ولكن كيف يَُقيِم �مل�ساركون يف �لبحث �أنف�سهم من حيث 

م�ستوى معي�ستهم:  هل هم فقر�ء �أم �أغنياء �أم متو�سطو 

�العتبار  يف  »�آخذ�ً  �لتايل:  �ل�سوؤ�ل  طرحنا  عندما  �حلال؟  

�أ�رشتك؟«،  معي�سة  م�ستوى  تقيم  كيف  �ملختلفة،  �لبيانات 

�أنف�سهم  يقيمون  �أنهم  �لبحث  �مل�ساركني يف  �أغلبية  �أقرت 

يف م�ستويات خمتلفة من �لفقر )تتدرج من 1 �إىل 6( بينما 

 )13116 عددهم  )و�إجمايل  �مل�ساركني  من   )%0.8(  360 �أقر 

�أنهم ينتمون �إىل جمموعة »�الأ�رش �لرثية«.  تاأتي �أهمية هذه 

�ملالحظة من �أنها ت�ساعد على �إدر�ك �حلرمان �لن�سبي يف حاالت 

�سعوب منطقة  بني  �حلادة  �القت�سادية  �الجتماعية  �لفجوة 

�الأورومتو�سطي، رغم �أن �لتبادل بني �لثقافات �الأورومتو�سطية 

يدعم �ملعرفة �ملتبادلة و�لتفاهم.  ويق�سد مب�سطلح »�حلرمان 

�لن�سبي« �در�ك �مل�ستوى �ملعي�سي عند �ملقارنة بني �الأ�سخا�س 

هو  كما  �ملو�سوعية  »بالبيانات«  ح�رشياً  ولي�س  و�جلماعات، 

�لتي  �ملناطق  �للبنانيون  �سنف  كيف  �ال�ستطالع.  �حلال يف 

ي�سكنونها؟ �أجابت ن�سبة عالية من �مل�ساركني يف �لـ 13 بلد� 

يقل  بينما مل   )%  30.8  ( ريفية  مناطق  ي�سكنون يف  �أنهم 

�سوى ) 6.3 % ( من �مل�ساركني �للبنانيني �أنهم من �الأرياف و 

14.1 % �أنهم ي�سكنون يف �ملدن �ل�سغرية �أو �ملتو�سطة و 34.1 

.�إن م�ساحة  �لكربى  �ملدن  45.3 % يف  و  �ملدن  % يف �سو�حي 

لبنان �جلغر�فية حمدودة ، ورغم �سعف قطاع �لنقل �لعام ، 

فان �جلو�ر �حل�رشي يوؤثر على �الإدر�ك �جلغر�يف للمجال �حليوي، 

�لتكنولوجية يف  و�لتجهيز�ت  �لتحتية  �لبنى  حتى يف غياب 

�ملدن . �أكرث من ن�سف �للبنانيني متزوجون 58.3 % ، و�إما لهم 

�لـ  �لبلد�ن  ) 4.4 % مقابل 5.1 % يف جمموعة  حياة عائلية 

13 ( �أو مطلقون ) 1.3 % مقابل 6.7 % ( . �سنف 23 % من 

�للبنانيني �نف�سهم �إما كاأرباب عمل �أو كعمال م�ستقلني، و 

25 % كموظفني، و 14.5 % ي�ستغلون يف �ملد�ر�س �أو �جلامعات، 

، و 4.2 % متقاعدين، و 3.4  و 27.1 % ي�ستغلون يف بيوتهم 

�لزر�عة )4.5 %(،  �أما ميادين عملهم فهي   . % ال عمل لهم 

�خلا�سة  و�ملوؤ�س�سات   ،)%  9.7( و�الإد�رة   ،)%  12.5( و�ل�سناعة 

. )% 58.4(

البحث-  �شلم  يت�شدر  الذي  املفرط-  اللبنانيني  انفتاح  اإن 

ذلك  و�ملزعومني، وقد كلفهم  و�الأخوة �حلقيقني  �الأعد�ء  جتاه 

�لكثري يف جمال ��ستقالل و�سيادة دولتهم �ل�سغرية. ويرتبط 

ال�رصعية والأخالقيات املهنية واحلذر يف  الأفراط بثقافة  هذا 

�لعالقات �خلارجية.

باجلماهري  �لتالعب  يف  �ملحنكون  �ل�سيا�سيون  و�سع  وقد 

�أعينهم �ملكا�سب �لتي حققها  منذ 14 فرب�ير 2004 ن�سب 

�للبنانيون بثورة �سجرة �الأرز وربيع بريوت و�نتفا�سة �ال�ستقالل.  

و�سككو�  �لتلفزيوين  �الإعالم  يف  �إنقالبية  خطباً  �ألقو�  فقد 

تكاد  ظاهرة  وهذه  �ل�رشعية،  و�أ�س�س  �جلمهورية  �لقيم  يف 

تكون ظاهرة عاملية �ليوم ميكن م�ساهدتها يف �لدميقر�طيات 

�لر��سخة كما يف �لدميقر�طيات �لنا�سئة �أو �النتقالية )�لعلوم 

�الإن�سانية، 2008(.

الإعالم وم�ستقبل الدميقراطية

يتجه �الإعالم �ملعا�رش نحو �الأبهار �أكرث منه نحو نقل �ملعلومات. 

ويف هذ� �ل�سياق فاإن حتليل دور �الإعالم يف ت�سجيع �الت�سال 

و�أخالقيات  جودة  على  يركز  �أن  يجب  �لثقافات  بني  و�لتبادل 

ون�سبة  و�الأرقام  و�لبيانات  �لتدفق  على  يركز  مما  �أكرث  �الإعالم 

�العتبار�ت  بهذه  �لدميقر�طية  م�ستقبل  ويرتبط  �ملتلقني، 

كيفي  �إعالم  »تبادل  �إىل  ليند  �أنا  موؤ�س�سة  تهدف  �لكيفية. 

�الإعالم  ولكن حيثما كان  )فرن�سو� مورياك، 1970(  ومتعدد« 

فاإننا جند تز�يد�ً يف ن�سبة  وخا�سة يف لبنان –  حر�ً ومتعدد�ً – 

يف  خا�سة  وب�سفة  �الإعالم،  و�سائل  يف  �لعامة  �حلياة  تلوث 

�لتلفزيون.  ال متثل �خلطابات غري �لهادفة �سوى و�سيلة لتو�سيع 

رقعة �جلدل �لعقيم �لذى يعتمد على م�سطلحات هي �أجدر 

�ل�رش�عات.  عند  و�لتعبئة  �ل�سلطة  على  �لتطاحن  ب�ساحات 

من  �للغة  �ل�سيا�سة  �أفرغت  “لقد  مورياك:   فرن�سو�  يقول 

)ن. عي�سى، 2009(. �إن �لتطور يف �لعلوم �الإن�سانية  جوهرها.” 

ال  و�ل�سحفي  �الإعالمي  بالتدريب  �ملرتبطة  و�ملهن  و�لعامة 

يتبعه بال�رشورة حت�سن يف جودة �الإعالم �أو �الأد�ء �ل�سحفي �إذ 

�أن هذ� �لتح�سن ي�ساحبه تطوير يف تقنيات �لتالعب �ملعقدة 

�لتي ت�ستخدمها �ل�سلطات �ل�سائدة و�ل�سيا�سيون يف �حلياة 

�ل�سيا�سة �لتي هى �أ�سبه بالعرو�س �مل�سهدية منها باأى �سيئ 

�آخر. ي�سري �لبحث �إىل قدر �ل�سعف، بل �ل�سلبية، يف م�ساركة 

�الإعالم يف �لتفاهم بني �لثقافات ب�سبب �خلطابات �ملت�ساربة 

�أهمية  �إىل  �أي�ساً   وي�سري  �لتلفزيون.   يبثها  �لتي  و�ملتناحرة 

تنقلها  �لتي  �لثقافة  وقيمة  و�جلامعي،  �ملدر�سي  �لتعلىم 

�لكتب �ملدر�سية يف �ملنطقة �الأورومتو�سطية ب�سكل كيفي.

)Alfred de Vigny( وكان �لكاتب �لفرن�سي �ألفريد دي فينيي

قد عالج �الأمر يف منت�سف �لقرن �لتا�سع ع�رش عندما حتدث 

�لتايل:   �لنحو  على   )Journal( يومياته  يف  �ل�سحافة  عن 

“�ل�سحافة فم مفتوح بالقوة ومرغم على �لكالم بال �نقطاع، 
ومن هنا فاإنها تقول �ألف مرة �أكرث مما ينبغي �أن تقول، وكثري� 

حتى  ما ترثثر وتهذي ]...[ وهذ� ينطبق  على كل خطيب  – 

و�إن كان دمي�ستينو�س نف�سه –يجرب على �لكالم بدون �نقطاع 

)�أ.دي فينيي،1951(. وعلى مد�ر �لعام.” 

وكثري�ً ما يرى �مل�ساهدون �للبنانيون زوبعة كالمية من �ل�ستائم، 

مثل �النقالبية و�لفا�سية و�لنازية وما �إىل ذلك، يف م�سل�سالت 

من  برت�ث  يتمتع  كان  جمتمع  يف  �لتلفزيون  يبثها  خطابية 

هدفا  �أ�سبح  ولكنه  �لتعاي�س،  وح�سن  و�ل�رشعية  �لتعددية 

للتيار�ت �النقالبية، بعد �العتد�ء �الإرهابي على رئي�س �لوزر�ء 

رفيق �حلريري وقافلته يف �لر�بع ع�رش من فرب�ير 2005. مل ي�سبق 

لنا �أن ر�أينا، منذ “ربيع بريوت”، مثل هذ� �لكم من �لدعو�ت �إىل 

�لعدل  جمال  يف  �الإ�سالح  ودعو�ت  �ل�سعار�ت  ومن  �لرت�سيد، 

كلمة  �أ�سبحت  حتى  �لعقلنة،  يف  و�ملبالغة  بل  و�لت�رشيع، 

د�أبت  �لتى  �لتلفزيون  بر�مج  تعاد �سباح م�ساء يف  “تر�سيد” 
�عتادو�  فقد  �ل�سحفيون  �أما  �الأ�سا�سية.  �المور  �إخفاء  على 

على تكر�ر ما يقوله �ل�سيا�سيون، وي�سبحون بذلك م�سوؤولني 

�ل�سجاالت  �ل�سيا�سيون  ي�سنع  ومذنبني...  ومتو�طئني  بل 

�سنعاً، ويتالعبون باملرجعية �لقومية و�لبد�ئية وينتهون د�ئماً 

ميكن  و�سف  و�أف�سل   … �حلو�ر  م�ساهد  يف  �لعقول  بغ�سل 

�إطالقه على بر�مج �لتليفزيون هو قول �ملخرج �الأمريكي وودي 

�آلن:  “كل �سئ نظيف يف هوليوود، فهم ال يلقون �لزبالة يف 

�لقمامة، بل ي�ستخدمونها يف بر�مج �لتلفزيون.”

اإزالة التلوث من جمال الإعالم 

�حلو�ر  يف  ي�ساهمون  �أنهم  يعتقدون  �لذين  �ل�سحفيني  �أن 

عامة  لال�ستغالل كمن�سة  �لدميقر�طي، معر�سون  و�لنقا�س 

م�سهد  �إىل  يتحولو�  والأن  �ل�سفاهة،  ون�رش  �الأذهان  لتلويث 

�سيا�سي.    هل �ل�سحفي �إن�سان �آيل �سلبي يو�جه �ل�ستائم 

و�أ�سابع �التهام و�خلطابات �النقالبية، بل وحتى تب�سيط �أمر 

�لتلفزيونية  �لرب�مج  تلك  حتى  �الرهابية؟  و�لهجمات  �جلر�ئم 

تتعر�س  فاإنها  �ل�سفافية،  ون�رش  �لف�ساد  ف�سح  تدعي  �لتي 

للف�سائح �ملالية يف �إطار لعبة �لقوى و�لت�سابق بني �ل�سيا�سني 

بدالً من بحث �الآثار �لتى  ترتتب على حياة �ملو�طنني من جر�ء 

و�لو�قعية  �ل�سفافية  �أ�سبحت،  ولالأ�سف  �الختال�سات.   تلك 

و�حليادية �سعار�ت تخفي غياب �اللتز�م �ملهني وغياب �الأ�سالة 

وغياب �الإلتز�م �الأخالقي. ويف �لو�قع لي�س �ل�سحفيون رجاالً 

�التهام  �أ�سابع  تلتقط  كامري�ت  �أو  �ل�ستائم،  ينقلون  �آليني 

و�لتهديد، وال م�سابني بفقد�ن �لذ�كرة يديرون حو�ر�ً متلفز�ً 

تتناق�س فيه ت�رشيحات �ل�سيا�سيني مع �أقو�لهم وبر�جمهم، 

بع�سهم  �ل�سيا�سية  رجال  فيه  يو�جه  نقا�س  و�سطاء يف  �أو 

�مل�سكلة! �لبع�س دون �أن يتعر�سو� الأي م�سكلة… 

لقد �أ�سبح تلوث �الإعالم �ملتلفز �أ�سو�أ �أنو�ع �لتلوث، وكل ما 

هو مطلوب �الآن هو �إعادة برجمة عقول ال هدف لها، يف �طار 

يوم  يدم  و�لع�رشين. مل  �لو�حد  بالقرن  يليق  �إنقالبي �سمويل 

�آثاره  ولكن  و�حد  يوم  �سوى   ]Journée des dupes[ملخدوعني�

د�مت طويالً.  وتظل بر�مج �لليل يف �لتلفزيون خدعة �لعمر. 

ويوؤكد ماك�س ويرب �أن �لتمدن يعنى �لف�سل بني �ملعنى و�لوجود، 

وتبلغ �ملخاطرة �أق�ساها يف �الإعالم فى بر�مج �لو�قع �ملتلفز.  

مت�سلحني  �لو�قع  حقيقة  يف  ندقق  �أن  يجب  فاإننا  لذلك، 

بف�سيلة �لتعقل �لتى حتتل مكان �لقلب يف فل�سفة �أر�سطو 

�الأخرى،  �لبلد�ن  يف   .)phronesis(فرونبزي�س م�سمى  حتت 

وخا�سة يف �أوروبا، تعالج ق�سايا �أ�سا�سية مثل �حلب و�الأ�رشة 

بروح من �ملرح ينقلب �إىل هر�ء عام.  هل يتجه �الإعالم �ملتلفز 

من  بدالً  ب�سكال  مبعني  و�لرتفيه  و�ال�ستعر��سات  �ملز�ح  نحو 

�تاحة �ملعلومات؟ قد يكون ذلك �سحيحاً ماد�م �الن�سان �لذى 

�أننا يف �ساحة �لنقا�س و�ملعلومات، ول�سنا يف  تخاطبه يظن 

نوؤدي  �أن  �لرومانية. وال ميكننا  �ساحة �ال�ستعر��س و�مل�سارعة 

�ملتناهية  �لدقة  دون  وم�سد�قية  مهنية  ب�رش�مة  �سيء  �أي 

 )Talleyrand( تلري�ن  ذلك  عن  عرب  وقد  �لكلمات،  �نتقاء  يف 

�لكلمات  “منحت  قال:  حني  �لكبار  �لدبلوما�سيني  بب�سرية 

لالإن�سان حتى تتاح له �لفر�سة الإخفاء �أفكاره.”

لي�س �خلطاب بريئاً، ويجب توخي �حلذر دون هو�دة، كما يجب 

��ستنباطه وفهمه بح�سافة وعناية وعقل ناقد.  �إننا ن�ساهد 

�جلمهورية  �لقيم  تلويث  ندري- يف  �أن  دون  غالباً   – ون�سارك 

�لتي هي جوهر جمتمعنا، مع �لدعوة غري �ملحدودة للرت�سيد. 

على �ل�سحفيني – وعلى �سحفيي �الإعالم �ملتلفز باخل�سو�س 

- نقل �لت�رشيحات وتغطية �الأحد�ث. وعلىهم، كمالحظني 

و�سهود، توخي �حلذر و�ليقظة. ولكن كم هو �سعب يف �أيامنا 

هذه �أال نكون �سحايا �لغ�س و�خلديعة.

�للبنانية  �لجامعة  قي  و�أ�ستاذ  �سحفي،  م�سرة  �أنطو�ن 

وجامعة �لقدي�س يو�سف، وع�سو في �لمجل�س �لد�ستوري
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يبث �لربنامج �الأوروبي باإذ�عة �لقاهرة بر�جمه ب�ست لغات هي : �الجنليزية و�لفرن�سية و�الأملانية و�الأرمينية و�ليونانية و�الإيطالية 

للم�ستمعني من �ملقيمني �الأجانب يف م�رش و�جلاليات �ملتحدثة بلغات �جنبية يف م�رش . وينال �لربنامج �الأوروبي �هتماما خا�سا 

من قبل �لعديد من �ل�سباب �مل�رشي ، رغم �أن �سعبيته ت�ساءلت موؤخر�ً مع دخول حمطات �ذ�عية خا�سة �ساحة �لبث �الإعالمي . 

ويعود جناح �لربنامج �الأوروبي �ملحلي �إىل �ذ�عته قدر� كبري� من �ملو�سيقى �لغربية �لتى هى يف �الأ�سا�س �أمريكية �أكرث منها �أوروبية 

، رغم �أن هذ� �لتمييز نادر�ً ما ي�سعر به �مل�ستمعون . ويقدم �لربنامج �الأوروبي �إىل جانب �ملو�سيقى فقر�ت عن �الأخبار و�لريا�سة 

وجمموعة كبرية من �لعرو�س . ورغم �أن �حلديث عن �حلياة �الأوروبية يكاد ال يوجد يف �لربنامج �الأوروبي ، فاإنه يتيح �لفر�سة 

للذين ال يفهمون �لعربية �أن يح�سلو� على معلومات و�خبار تتعلق بالو�قع �مل�رشي ، حيث �أن ن�رش�ت �الأخبار �لتي يبثها �لربنامج 

�الأوروبي ما هي �إال ترجمة للن�رش�ت �لتي تقدمها خمتلف حمطات �إذ�عة �لقاهرة بلغات خمتلفة . 

م�رس – الربنامج الأوروبي لإذاعة القاهرة

م�رش

�لعربي  �لعامل  يف  �لثقايف  �لتنوع  يعاين  �لوقت  نف�س  ويف 

من نف�س �مل�ساكل. فالنموذج �لفكري �ل�سائد فيه هو تقابل 

�الأ�سد�د، �أي �أنك ترى �إما �سديد �لتدين �أو �لغري متدين �ملت�سدد، 

�ملبالغ فى �ملحافظة �أو �ملبالغ فى �لليرب�لية، �ملبالغ يف و�ملتزمت  

�أو �ملبالغ يف �لتهاأون. فكاأن متو�سط �الأمور و�العتد�ل قد فقد� 

وهي   – �الإ�سالم  �أن  بالذكر  يف كل �جلبهات. رغم ذلك، يجدر 

ي�سجع �لتنوع �لثقايف:   �لديانة �ل�سائدة يف �لعامل �لعربي – 

وقبائل  �سعوباَ  وجعلناكم  و�أنثى  ذكر  من  خلقناكم  »�إنا 

لتعارفو� �إن �أكرمكم عند �لله �أتقاكم » )�حلجر�ت 49:13(.

�لثقايف  �لتنوع  �أوجه  لبع�س  حتليالً  �ملقال  هذ�  �سيقدم 

منطقة  ببلد�ن  يتعلق  فيما  خا�سة  �مل�رشي،  �الإعالم  يف 

�سور  �أو  “�الآخر”  �شور  اأن  املالحظ  ومن  الأورومتو�شطي.  

�لواليات  �سور  �إىل  �أ�سا�ساً  ت�سري  �لعربي  �الإعالم  يف  “�لغرب” 
�ملتحدة. ويعود ذلك �إىل موقف �ل�سيا�سة �خلارجية �الأمريكية 

�لهائل  �الأمريكي  �الإعالمي  �لكم  و�إىل  �الأو�سط،  �ل�رشق  جتاه 

�لذي يذ�ع على �لف�سائيات �لعربية و�لذى ي�ستقطب جمهورً�  

كبري�ً من �مل�ساهدين وخا�سة �ل�سباب يف �لعامل �لعربي. 

اإر�سادات من اأجل التنوع الثقايف

العربي وامل�رصي من نق�ش �شديد يف اخلطوط  العامل  يعاين 

مفهوم  �أهمية  ورغم  �لثقايف،  بالتنوع  �خلا�سة  �الإر�سادية 

�لتنوع �لثقايف فانك الجتد له �ثر�ً فى حديث �لنا�س �ليومي يف 

هذ� �لركن من �لعامل.  وقد دربت �لباحثة �لكثري من �الأ�ساتذة 

على  و�لتو��سل  �الإعالم  جمال  يف  �ملتخ�س�سني  �جلامعيني 

�إدر�جه يف �ملقرر�ت �لدر��سية  �أهمية �لتنوع �لثقايف وكيفية 

عدد�ً  �أن  بو�قع  ��سطدمت  ولكنها  �لف�سول،  يف  و�لتعلىم 

�سئيالً، حتى من بني حاملي �ل�سهاد�ت �لعلى�، ي�سعر باهمية 

هذ� �ملفهوم.  ال تذكر قو�نني �الإعالم �أو �آد�ب �ملهنة لل�سحفيني 

�أو �الإعالميني يف �لعامل �لعربي �أي �سيئ عن �لتنوع �لثقايف، 

بل الجند �ي ذكر للتنوع �لثقافى �أو �الإعالمى حتى يف ميثاق 

�لف�سائيات �لعربية �لذى وقعه وزر�ء �الإعالم �لعرب )باإ�ستثناء 

وزيري قطر ولبنان( خالل �جتماعهم يف �جلامعة �لعربية.

كما اليوجد فى �لعامل �لعربي منظمات تعمل على مر�قبة 

�سور يف مراآة التغطية الإعالمية للحياة اليومية

ر�سا عبد �لله

�الإعالم، و�جلهود �ملبذولة يف هذ� �ل�سدد �سئيلة للغاية، وما 

�لدولية،  و�ملوؤ�س�سات  �لوكاالت  متولها  م�رشوعات  �سوى  هي 

�حلكومية  غري  �ملنظمات  تبذلها  جهود�ً  تكون  �أن  من  بدالً 

�ملحلية.

دخول  �الأخرية  �ل�سنو�ت  خالل  �الإعالم  �ساحة  �سهدت  وقد 

بع�س �لف�سائيات �خلا�سة لتناف�س �لكم �لهائل من �لقنو�ت 

�ملزيد  �إىل  ذلك  و�أدى  �حلكومة،  قبل  من  و�ملر�قبة  �ململوكة 

من �لتنوع يف �الإعالم. كما �ساهم يف ذلك �أي�ساً ��ستخد�م 

تتيح  �لتي   )2.0  Web( �لتفاعلىة  �ملو�قع  ودخول  �الإنرتنت 

  .)2010 �لله،  )عبد  نا�رش�ً  ي�سبح  �أن  �سخ�س  لكل  �لفر�سة 

�لعربي،  �لعامل  يف  حمدود�ً  يز�ل  ال  �الإنرتنت  تغلغل  ولكن 

�أي  يدعمها  �أو  الينظمها  ع�سو�ئية  تز�ل  ال  �لتنوع  وظاهرة 

كيان �إعالمي �أو �أي وثائق.

وال يز�ل �لبحث �لعلمي �جلاد ب�ساعة نادرة يف �لعامل �لعربي، 

ومن ثم فاإن هناك نق�ساً يف �لدر��سات �لعلمية عن �لتنوع 

�لثقايف �أو عن �سورة �الآخر على وجه �لعموم، باإ�ستثناء بع�س 

�لغرب  يف  �الإعالم  و�سائل  يف  �لعرب  �سورة  عن  �لدر��سات 

يف  �ملتحدة  �لواليات  �سورة  �أو  �ملتحدة(  �لواليات  )وخا�سة 

�الإعالم �لعربي، وهذ� ما يكاد ميليه �ملحتوى �الإعالمي �الأمريكي 

هناك  �أن  حتى  �لعربي،  �لتلفزيون  �سا�سات  على  �ل�سخم 

عدد�ً من �لف�سائيات ينح�رش بثها على �الأفالم و�مل�سل�سالت 

و�مل�رشحيات �لهزلية �المريكية.  ولن�ست�سهد بر�سالة دكتور�ة، 

بجامعة �لقاهرة مل تن�رش بعد، تقارن بني �لتغطية �الإعالمية 

�الأهر�م  و�جنلرت� يف جريدة  وفرن�سا  �ملتحدة  �لواليات  لكل من 

من �سبتمرب 2001 �إىل 2003.  و�نتهت �إىل �أن �لواليات �ملتحدة 

مثلت يف 66% من �لبنود �لتحليلية بينما كانت ن�سبة فرن�سا 

10% و7% فقط بالن�سبة للمملكة �ملتحدة.  جدير بالذكر، �أنه 

نظر�ً لالطار �لزمني للتحليل، تركزت تغطية �لواليات �ملتحدة 

حول �أحد�ث �حلادي ع�رش من �سبتمرب و�الأحد�ث �لتي �أدت �إىل 

�إيجابية على  �أكرث  �لعر�ق.  كانت تغطية فرن�سا  �حلرب على 

�سوء معار�ستها لل�سيا�سة �الأمريكية، بينما كانت تغطية 

�لتابعة  �سورة  يف  وظهرت  �سلبية  �أكرث  �ملتحدة  �ململكة 

لل�سيا�سة �خلارجية �الأمريكية )�ل�سعيد، 2008(.

الت�سورات فى الإعالم العربى 

وعن ن�سب �لتغطية �الإعالمية �لفعلىة يف �لبحث، ح�سلت 

�أوروبا على ن�سيب �أعلى من �لتغطية يف �ل�سحافة عنها يف 

�لتلفزيون، ولكن يف بلد مثل م�رش يعاين فيها ثلث �ل�سعب 

(، ال تقر�أ �ل�سحف  �لب�رشية،2009  �لتنمية  �الأمية)تقرير  من 

�أن �لتغطية �ل�سحفية الأوروبا  �سوى �ل�سفوة �ملتعلمة،كما 

وتهمل  و�القت�سادية  �ل�سيا�سية  �جلو�نب  على  �أ�سا�ساً  تركز 

تابعة  وتظل  �ليومية،  �حلياة  وتفا�سيل  �لثقافية  �جلو�نب 

و  �القت�سادية بني م�رش  و�لعالقات  �لعام  �ل�سيا�سي  للمناخ 

ما  وهذ�  �الأوروبية.   �لدول  من  حمدود  وعدد  �لعربي  �لعامل 

يف�رش �أن تظهر �أوروبا �أو �أجز�ء منها بطريقة �يجابية يف �الإعالم 

مو�قف  �مل�رشيون  تقبل  فمثالً  �الأحيان،  بع�س  يف  �مل�رشي 

�ندالعها  عند  �لعر�ق  على  للحرب  �ملعادية  و�أملانيا  فرن�سا 

عام 2003 برتحيب �سديد، على عك�س �ملوقف �لربيطاين يف 

نف�س �ل�ساأن، كما �سور �الإعالم �مل�رشي �لنموذج �القت�سادي 

�الأوروبي �لناجح ت�سوير�ً �يجابياً و�أبرزه كنموذج ميكن �ن حتتذى 

به �لدول �لعربية. 

�أوروبا �حتلت فى �ل�سنو�ت �الأخرية �جلزء �لرئي�سي من  غري �ن 

�لتغطية �ل�سحفية و�لتلفزيونية، ولكنها كانت تخ�س تعامل 

�ل�سورة  وعك�ست  �الإ�سالم،  جتاه  �ل�سلبي  �الأوروبية  �لبلد�ن 

�لتي قدمها �الإعالم �مل�رشي ذلك.  ولعله من �سخرية �لقدر 

�أن حتظى فرن�سا و�أملانيا على �لقدر �الأكرب من تلك �لتغطية: 

�الإ�سالمي،  و�لزي  للحجاب  �ملعادي  موقفها  ب�سبب  فرن�سا 

�مل�سلمة  �لطبيبة  �ل�رشبيني،  مروة  ق�سية  ب�سبب  و�أملانيا 

�لتي طعنها رجل رو�سي د�خل قاعة �ملحكمة 18 طعنة �إىل 

الكاريكاتري،  باأزمة  الدامنارك  جاءت  ثم  اأنفا�شها.   لفظت  اأن 

و�لبابا بندكت �ل�ساد�س ع�رش مبالحظاته عن �الإ�سالم �لتى كان 

�لت�سويت  ثم  �لعربي،  �لعامل  يف  للغاية  �سلبي  �سدى  لها 

�سوي�رش�.  يف  �مل�ساجد  منار�ت  ت�سييد  مينع  �لذي  �ل�سوي�رشي 

يف  تغطية  �ملو��سيع  �أكرث  �ل�رشبيني  مروة  ق�سية  وكانت 

�لتلفزيون يف �لعام �ملا�سي، وقد �أطلق علىها �الإعالم �ملحلي 

�لوح�سي فكرة  و�أثار قتلها  “�سهيدة �حلجاب”،  و�لدويل لقب 

�الإ�سالم وفوبيا )كر�هية �الإ�سالم( يف �أوروبا �لتي ن�رشت �أخبارها 

و�ملذ�ع  �ملطبوع  �مل�رشي  �الإعالم  من  �الأوىل  �ل�سفحات  على 

وعلى �الإنرتنت.  ولعل ما �أثار �ملزيد من م�ساعر �لغ�سب كان 

�جلارديان  و�سفته �سحيفة  كما   – “�لبارد”  �الأملاين  �لفعل  رد 

د�خل  �الأمن  �ليها كم�سكلة غياب  و�لنظر  �لق�سية،  جتاه   –

لال�سالم  معادية  عن�رشية  كجرمية  ولي�س  �ملحكمة  قاعة 

)كونويل و�سنكر، 2009(.

وعادة ما ي�ست�سهد �الإعالم �مل�رشي، وخا�سة �لتلفزيون، مب�سادر 

�أوروبية عند تغطية ق�سايا كربى تهم �لر�أي �لعام. وعلى �سبيل 

وهو من �أكرث �لرب�مج  �ملثال، �أر�سل برنامج “�لعا�رشة م�ساء” – 

�أملانيا  �إىل  �ملر��سلني  من  وفد�ً   – م�رش  يف  �سعبية  �مل�سائية 

ق�سية  لتغطية  �ل�ساذيل  منى  �لنجمة  �ملذيعة  ر�أ�سه  على 

م�سئولني  مع  لقاء�ت  عدة  �لربنامج  وعقد  �ل�رشبيني،  مروة 

ومو�طنني �أملان، ��ستنكر بع�سهم �جلرمية، وذكر �لبع�س �أنهم 

مل ي�سمعو� عنها، ور�أى �لبع�س �الآخر �أن �لق�سية ال تتعدى 

كونها حادثاً عار�ساً �سببه غياب �الأمن د�خل قاعة �ملحكمة.

�أوروبية على  �إعالمية  مو�د  الأى  و��سح  غياب  هناك  و�إذ� كان 

�سا�سات �لتلفزيون �لعربي، فاإن �لتلفزيون �مل�رشي يقدم �لكثري 

�لتغطية  تلك  ركزت  وقد  �أوروبا،  عن  �الإخبارية  �لتغطية  من 

�لعرب  نحو  �الأوروبي  �لفعل  رد  على  �الأخرية  �ل�سنو�ت  يف 

وهذ�  �الأحيان،  بال�سلبية يف معظم  تتميز  و�لتى  و�مل�سلمني 

اأحداث الكاريكاتري الدامناركي، واملالحظات  ما توؤكده تغطية 

�ملثرية لل�سك للبابا بندكت، ورد �لفعل �لفرن�سي فى ق�سية 

مروة  وقتل  �مل�ساجد،  منار�ت  ت�سييد  �سوي�رش�  ومنع  �حلجاب، 

�ل�رشبيني، وكانت كلها تغطيات �سلبية. وهناك �سعور عام 

�أن �لعرب و�مل�سلمني غري مرغوب فيهم يف �أوروبا، و�أن كر�هية 

�الإ�سالم منت�رشة يف �لبلد�ن �الأوروبية.

و�أ�سار ��ستطالع �لر�أي �لذي قامت به موؤ�س�سة جالوب موؤخر�ً 

ل�سالح موؤ�س�سة �أنا ليند �إىل �أن نحو ثالثة �أرباع �مل�ساركني يف 

��ستطالع �لر�أي )72.4%( مل يقابلهم �سيئ �إيجابي يف �الإعالم 

�مل�ساركني  ن�سبة  �إن  ر�أيي  ويف  لالأوربيني،  نظرتهم  على  يوؤثر 

يف ��ستطالع �لر�أي �لذين ذكرو� �أنهم قابلو� �سيئاً �إيجابياً يف 

�مل�رشيني  من  �لكثري  الأن  م�سخمة،  ن�سبة   )%27.6( �الإعالم 

فقد  �إيجابياً،  تاأثرو�  �لذين  عن  �أما  �لالزم.   من  “لطفاء”�كرث 
كان �لتلفزيون �أهم م�سدر تاأثري علىهم )63.1%( ويليه �الأفالم 

لدى  �لتاأثري  م�سادر  نعرف  �أن  نود  وكنا   )%18.9( �ل�سينمائية 

�لذين مل يتاأثرو� �إيجابياً �أي�ساً. ونتيجة �ال�ستطالع هى �أهمية 

لالأوربيني  �مل�رشيني  نظرة  على  للتاأثري  كو�سيلة  �لتلفزيون 

و�أهمية غياب هذ� �لتاأثري �اليجابي.

�أ�سبح �لتنوع �لثقايف يف �لعامل �لعربي �ليوم ق�سية ذ�ت �أهمية متز�يدة، ومنذ هجوم �حلادي ع�رش 

من �سبتمرب 2001 على �لواليات �ملتحدة، يعاين �لعامل �لعربي – م�سلمني وعربا غري م�سلمني– من 

�ل�سورة �مل�سوهة و�خلاطئة �لتي ر�سمها �لغرب، ومن �سوء �لفهم لثقافة هذ� �جلزء من �لعامل ودياناته. 

ت الر�شوم الكاريكاتورية الدامناركية التى ت�شور  تفاقمت امل�شكلة وو�شلت اإىل حد الأزمة عندما نُ�رصرِ

�الإ�سالم كدين �إرهابي وت�سف �لنبي حممد بانه �إرهابي، مما �أثار غ�سباً �سعبياً يف �لعاملني �لعربي 

و�الأ�سالمي.  لذلك �أ�سبح يف غاية �الأهمية للعامل �لعربي �أن يبذل جهود�ً ت�سمن للعرب �حل�سول 

على معلومات عن �لعامل �خلارجي، وللعامل �حل�سول على معلومات دقيقة عن ثقافة �لعرب.
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www.copeam.org

الإعالم كو�سيلة للمعرفة :

يعد �حلو�ر بني �لثقافات من �أهم عو�مل رفاهية �ملجتمعات، 

�لتنوع  تنمية  �أجل  من  �جلهود  بذل  �حلو�ر  على طريف  ويجب 

وحت�سني �سورة �الآخر، ومن حيث نظرة �مل�رشيني لالأوروبيني،على 

�لطريفني �ملزيد من �لعمل.

هي  ما  و�ل�سورة  »�ملنتَج«،  هو  �لت�سويق  بنود  يف  بند  و�أول 

�سورة  حت�سني  �ل�سعب  ومن  �حلقيقي،  للمنتَج  �نعكا�س  �إال 

�الإ�سالم،  كر�هية  فيهم  يرون  �مل�رشيون  د�م  ما  �الأوروبيني 

وكذلك ي�سعب �لق�ساء على كر�هية �الإ�سالم  طاملا مل يبذل 

دينهم.   عن  دقيقة  معلومات  لن�رش  كافياً  جهد�ً  �مل�سلمون 

�الإعالم  ويلعب  �جلبهتني.  على  �حلل  مفتاح  هو  و�لتعلىم 

وخا�سة �لتلفزيون دور�ً �أ�سا�سياً يف هذ� �ل�ساأن، دون �أن ننكر �أن 

�الأن�سطة �لثقافية �ملختلفة، مثل �ملو�سيقى و�مل�رشح و�لفن 

على وجه �لعموم، قد تلعب دورها �أي�ساً. هناك خطو�ت من 

�لثقايف بني م�رش وبلد�ن �الأورومتو�سطي،  �ساأنها دعم �حلو�ر 

غري  فاملنظمات  و�الأخبار،   �لتنوع  قيم  متابعة  منها  نذكر 

�حلكومية تلعب دورها كهيئات ملتابعة �الأعالم لتقييم فحوى 

و�مل�سد�قية  و�لتو�زن  و�لنز�هة  �لتنوع  يخ�س  فيما  �الأخبار 

و�ملو�سوعية. ويجب ت�سجيع و�سائل �الإعالم لدى �لطرفني على 

�حرت�م �لقيم �ملذكورة يف �ملو�ثيق �لدولية الآد�ب �ملهنة. ويجب 

�أي�ساً �سم �أ�سخا�س من خمتلف �الأ�سول �لثقافية يف تغطية 

�الأخبار و�الأحد�ث �لتي مت�س حياتهم وجمتمعاتهم وثقافاتهم.  

و�أخري�ً يجب تدريب �الإعالميني من �لطرفني على �البتعاد عن 

الأمناط ال�شائعة التي ترمي الأوروبيني بالإ�شالموفوبيا، اأو التى 

ت�سم �لعرب و�مل�سلمني باالرهاب.

مل�ساعدة  �لالزم  �لتمويل  توفري  فيجب  �لثقافة  �أما يف جمال 

من  و�لفنانني  و�ملنتجني  و�ملمثلني  و�لر�سامني  �ملوي�سقيني 

كل �سنف على عر�س مو�هبهم خارج حدود بالدهم. وفيما 

تكنولوجيا  ��ستخد�م  ينبغي  �جلديدة،  �الإعالم  و�سائل  يخ�س 

ثقافتنا  �لبع�س  بع�سنا  لتعليم  و�ملعلومات  �الت�ساالت 

وخلفياتنا، وقد �أثبت �الإنرتنت �أنه �أد�ة ر�ئعة خللق �ل�سد�قات بني 

خمتلف �لثقافات و�ل�سعوب، وقد يكون �ساحة ر�ئعة للعرب 

لن�رش ثقافتهم عرب �لعامل، وللم�سلمني لتعلىم غري �مل�سلمني 

ملو�قع  و�ل�سالم.  كما ميكن  للمحبة  �الإ�سالم كدين  حقيقة 

�سبي�س  وماي  في�سبوك  موقع  )مثل  �الجتماعية  �ل�سبكات 

�لخ( تقريب �لقلوب و�الأذهان بني �سباب �مل�رشيني و�الأوروبيني 

ون�رش روح  �لتفاهم و�الحرت�م �ملتبادل بينهم.

  

�الأمريكية  بالجامعة  �الإعالم  ق�سم  رئي�سة  عبد�لله  ر�سا 

بالقاهرة.

موجات البحر الأبي�ض املتو�سط 

بد�أ هذ� �مل�رشوع �الإعالمي يف تون�س يف يناير 2010 بدعم من موؤ�س�سة �آنا ليند ، و�ساهم يف تاأ�سي�س �ل�رش�كة بني �ملوؤ�س�سات 

�الذ�عية عرب �ملتو�سط، ومنها �الإذ�عة �لوطنية �لتون�سية ور�ديو فرن�سا وهيئة �الإذ�عة �جلز�ئرية وهيئة �الإذ�عة و�لتلفزيون يف 

�ملغرب وموؤ�س�سة )COPEAM( يف �إيطاليا . ويرتبط �سياق هذه �ملبادرة مبجموعة من �مل�ساكل �لرئي�سية �لتي تو�جه �لتعاأون 

�الإذ�عي على �ل�سعيد �ملتو�سطي ومنها �لتعاأون بني �أ�سحاب �ملهنة وتبادل ونقل �ملتنجات مما يعوق تنمية ممار�سات �الإنتاج 

�لقيا�سية �خلا�سة بكل حمطة �إذ�عية . ويف هذ� �ل�سدد ، بد�أت �سبكة �ل�رشكاء يف تطوير �إنتاج �إعالمي م�سرتك عن �لتاريخ 

و�حلياة �الجتماعية و�لثقافية للمنطقة و�أن تبث م�سل�سالت �إذ�عية كال ح�سب دوره حول مو��سيع م�سرتكة ، تدعم �ل�رش�كة 

يف �لقطاع �الإذ�عي عن طريق �لتدريب وتنظيم �لور�س حول �الإنتاج �مل�سرتك خا�سة بالن�سبة للمخت�سني �ل�سباب .



النتائج 

ومقرتحات العمل
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�أن  ننوه  �أن  ينبغي  ليند،  �أنا  تقرير  نتائج  نخو�س يف  �أن  قبل 

�لثقايف  للتبادل  ت�ساركيا  متريناً  �لو�قع  يف  كان  �لتقرير  هذ� 

جمع بني خرب�ء رو�د وزعماء �لر�أي �لعام، و�لعاملني يف �ملجتمع 

�ملحافظني  بني جمل�س  تد�أوله  وكان  �سيا�سني.  وممثلني  �ملدين 

ثالث  من  �ملوظفني  كبار  ي�سم  �لذي  ليند،  �أنا  موؤ�س�سة  يف 

و�أربعني دولة �الأع�ساء يف �الحتاد من �أجل �ملتو�سط، و�ملجل�س 

�لوطنية،  �ملدين  �ملجتمع  و�سبكات  للموؤ�س�سة،  �ال�ست�ساري 

�ملعنية  لالأطر�ف  �سامالً  باعتباره  �جلمع  هذ�  �سارك  وقد 

�إ�رش�ف  �إىل  باالإ�سافة  �لتقرير،  �إعد�د  فرتة  طو�ل  �لرئي�سية 

نتائج  وحتليل  �إعد�د  فى  دورها  كان  �لتي  �لعلمية«  »�للجنة 

��ستطالع �لر�أي  حيوياً. وقد �آثرت موؤ�س�سة �أنا ليند �أن تتبع 

منهجاً ثالثياً ي�سمل �ملقاربة �لكمية )��ستطالع ر�أي �أنا ليند/

�مليد�نية  و�لتجربة  �خلرب�ء(  )حتليل  �لكيفية  و�ملقاربة  جالوب( 

�إىل  وباالإ�سافة  �ل�سبكات(.  من  �لو�ردة  �جليدة  )�ملمار�سات 

�لعمل �لر�ئد �ملتمثل يف �أول ��ستطالع ر�أي تقوم به موؤ�س�سة 

جالوب ي�سمل 13000 فرد�ً من ثالثة ع�رش بلد�ً �أورومتو�سطياً، 

�لر�أي  وزعماء  �خلرب�ء  �أربعني �سخ�سية من  �لتقرير  فقد جند 

�جليدة من خالل  �ملمار�سات  وحدد  �ملرموقني،  �ل�سمعة  �لعام 

�سبكات موؤ�س�سة �أنا ليند، و�سكل هذ� �أ�سا�ساً قوياً للو�سول 

�إىل نتائج ذ�ت داللة.

و�ل�سلوكيات  و�لت�سور�ت  �لقيم  حتليل  على  �لتقرير  يقوم 

ومتكن من حتديد العالقات بني املعرفة والأمناط ال�شائعة اأو بني 

�لتوجهات و�لقيم ومينح ملحة عن �لتطور�ت �جلارية و�لعو�ئق 

و�لتناق�سات و�لرهانات �مل�سرتكة، وتعد كلها ذ�ت �أهمية يف 

وتاأتي  �لثقافات.  بني  للحو�ر  �ملنا�سبة  �ال�سرت�تيجيات  حتديد 

�أ�سالة هذ� �لعمل من توجه و�سخامته، �إذ ت�رشب جذوره يف 

تكوين وخربة موؤ�س�سة �أنا ليند، ب�سفتها موؤ�س�سة ر�ئدة يف 

�أكرث من 3000 منظمة  �لثقافات تربط بني  جمال �حلو�ر بني 

بلد�ً  و�أربعني  ثالثة  يف  ن�ساطها  متار�س  �ملدين  �ملجتمع  من 

�أورومتو�سطياً. ويف هذ� �ل�سياق، يتجاأوز �لتقرير �النق�سامات 

و�الإ�سالم«،  »�لغرب  �أو  و�جلنوب«  »�ل�سمال  مثل  �لتقليدية 

م�سرتكة،  متو�سطية  قيمة  لها  منطقة  عن  لنا  ليك�سف 

ويربهن على �إمكانية عقد مقارنات ورو�بط بني بلد�ن �ملنطقة 

بف�سل تفاعل �أوجه �لت�سابه و�الختالف �لتي متيزها.

ال�سعور بالنتماء اإىل منطقة الأورومتو�سطي

�لذين  �لنا�س  �أن  هي  ليند  �أنا  تقرير  نتائج  �أهم  �إحدى  كانت 

فى  ي�سرتكون  �الأورومتو�سطي  منطقة  �أرجاء  فى  يعي�سون 

�سعور و�حد باالنتماء. وهناك �إدر�ك  م�سرتك لل�سور �لتى يوحي 

بها املتو�شط فى اإذهان النا�ش مثل، منط احلياة اخلا�ش باملنطقة، 

�لنتائج

املتو�سط جمال ذو دللة

بينما  �النت�سار،  و��سع  ثقايف  وتر�ث  بال�سيافة،  عميق  وح�س 

هناك بع�س �لقيم �الأخرى �لتي تعتربها جمتمعات �ملنطقة 

�لثقافات  و«�حرت�م  �الأ�رشي«  »�لت�سامن  مثل  ج�رشية«  »قيماً 

�أما عن �لتحديات �لتي تو�جهها �ملنطقة وت�سرتك  �الأخرى«.  

فيها مع �ملجتمع �لدويل، فتمتد من �ل�رش�عات و�الأزمات �لبيئية 

توؤكده  وما  للحو�ر.  و�ملعار�سة  للتغيري  �ملناأوئة  �حلركات  �إىل 

�لب�رشية  بالعالقات  �ملتز�يد  �لوعي  عن  ف�سالً  �لتقرير،  نتائج 

وحالة  متو�سطي«  »توجه  وجود  هو  �ملتد�خلة  و�الجتماعية 

فكرية م�سرتكة ت�سعر �سعوب �ملنطقة من خالله �أنها جزء 

من جمال م�سرتك له قيم حمددة تختلف عن قيم جتمعات 

�أقليمية �أخرى، ويعد كل هذ� من �لدو�فع �لرئي�سية �مل�سجعة 

يف  »�الإن�سان  باأن  �ل�سعور  �إن  �لو�قع،  يف  ليند.  �أنا  ملوؤ�س�سة 

بيته«، مدعوماً بالقيم �مل�سرتكة بني �سكان �ملنطقة وخا�سة 

�ل�سباب، يعد من �لعو�مل �حلا�سمة يف خلق تفاعل  �إيجابي 

ال�رصوط  ومن  خمتلفة،  ثقافية  �شياقات  يف  الأفراد  بني 

�ل�رشورية لبناء م�رشوع جماعي حول �ملتو�سط. ولكن علىنا 

للمنطقة،  �حلقيقي  �لتعقيد  مبقيا�س  �لبعد  هذ�  نقي�س  �أن 

و�ل�سيا�سية  و�القت�سادية  �الجتماعية  �لتحديات  مر�عاة  عرب 

وت�سكل  �ملتبادل  �الإدر�ك  على  توؤثر  �لتي  و�ل�رش�عات  �لر�هنة، 

اأر�شاً خ�شبة لنمو الأمناط ال�شائعة ولتعار�ش الأيديولوجيات، 

وتثري �ملخاأوف �الجتماعية و�لثقافية. 

نوعية العالقات الإن�سانية تتيح احلوار 

وعرقلة  �حلرة،  �حلركة  و�إعاقة  �حلدود  عرب  �لتنقل  عو�ئق  رغم 

منطقة  �أن  ليند  �أنا  تقرير  �أثبت  و�ملعلومات،  �الأفكار  حركة 

وذكر  �الجتماعي.   للتفاعل  كمجال  قائمة  �الأورومتو�سطي 

و�حد من كل ثالثة م�ساركني يف ��ستطالع �لر�أي �أنه �لتقي 

�ملا�سية،  �ل�سنة  خالل  باملنطقة  �أخرى  بلد�ن  من  باأفر�د 

�أو  �الإنرتنت،  �أو عرب تكنولوجيا  �لعمل،  �أو  �ل�سياحة  �سو�ء عرب 

بالطبع من خالل جماعات �ملهاجرين �لذين يعي�سون يف جو�ر 

�الأوروبيني، مما يثبت �أن �لبحر �ملتو�سط  جمال حقيقي للتفاعل 

�الإن�ساين و�الفرت��سي.

�أف�سل م�سدر  �الأ�سخا�س يعد  �لتقاء  �أن  �لتقرير  يوؤكد  كما 

للمعرفة غري �ملغلوطة، رغم �مل�سافات �جلغر�فية، وهذ� ما تنادي 

�الأ�سخا�س  تقارب  على  تعمل  عندما  ليند  �أنا  موؤ�س�سة  به 

�ملنحدرين من بلد�ن وثقافات خمتلفة، وتدعم تطور �جلماعات 

تلك  �أن  جيد�ً  تعى  و�ملوؤ�س�سة  �حلو�ر.   �أجل  من  �الفرت��سية 

ال�رصوط  اأف�شل  ت�شمن  باإجراءات  تدعم  اأن  يجب  اللقاءات 

ملعرفة »�الآخر« بعمق ودون حتيز، �إذ �أثبتت نتائج ��ستطالع �لر�أي 

�أن �لتفاعل ال يوؤدي تلقائياً �إىل �الهتمام �ملتبادل و�لنظرة غري 

وخا�سة  �ل�سباب،  ذلك على  ينطبق  »�الآخر«.   جتاه  �لنمطية 

�القت�سادية  باحلياة  �هتماماً  �أقل  بدو�  الأنهم  منهم،  �لذكور 

و�الجتماعية و�لثقافية للمجتمعات �الأخرى، رغم �أنهم �أكرث 

ذلك  يعود  ورمبا  و�الفرت��سي،  �حلقيقي  للتفاعل  يتعر�س  من 

ل�سوء �لتفاعل فيما يخ�س �ملعرفة �حلقيقية غري �ملنحازة. 

�الجتماعية  و�لظروف  وحيثياته،  �للقاء  نحو  �لتوجه  يوؤثر 

ما  مثل  �ملتبادل  �الإدر�ك  على  له،  �مل�ساحبة  و�القت�سادية 

�لت�سابه  باأوجه  �ملقابلة«  »قبل  �ملر�أة  تهتم  عندما  نالحظه، 

�أكرث من �أوجه �الختالف �لتي جتدها لدى �الآخرين �أثناء �للقاء. 

ومرة �أخرى جند تلك �لقدرة على متييز �أوجه �ل�سبه �أكرث لدى 

�أكرب  ولعل  �الإنرتنت.   عرب  �الت�سال  يكثفون  �لذين  �ل�سباب 

لتلعب  �ت�سال حديثة،  �أدو�ت  �إيجاد  �ملوؤ�س�سة هو  يو�جه  حتٍد 

كما يتبني  �أكرب يف �لتفاعل �الجتماعي عرب �ملتو�سط –  دور�ً 

ودعمها لتكون من�سة  من ��ستطالع �لر�أي وحتليل �لتقرير – 

للحو�ر، ولي�س كاأدو�ت تعزز �لعن�رشية وتن�رش �لتع�سب.

ا�ستمرار الت�سورات اخلاطئة رغم الهتمام املتبادل

لدى  �ملتبادل  �الهتمام  م�ستوى  �رتفاع  ليند  �أنا  تقرير  يوؤكد 

�القت�سادية  و�ملمار�سات  �الأو�ساع  يخ�س  فيما  �مل�ساركني، 

�سكان  بني  �للقاء  فر�س  رغم  ولكن  و�لدينية،  و�لثقافية 

�لبع�س  بع�سهم  عن  �ملعلومات  �إىل  و�لو�سول  �ملنطقة 

من  مرتفعاً  م�شتوى  نالحظ  فاإننا  التبادل،  الكبري  والهتمام 

�در�ك  يخ�س  فيما  خا�سة  �حلقيقية،  و�ملعرفة  �الإدر�ك  �سوء 

قيم �الآخرين.  فكما تبالغ �سعوب جنوب و�رشق �ملتو�سط يف 

مييليون  �الأوروبيني  فاأن  �الأوروبيني،  لدى  �لفردية  �لقيم  تقييم 

�إىل �لتقليل من �أهمية »�لعقائد �لدينية« و«�لف�سول« لدى 

�الجتماعية  �لفئات  عن  �أما  �ملتو�سط.  و�رشق  جنوب  �سعوب 

فيجدر  �لقيم  توجهات  على  تاأثري  لها  يكون  �أن  ميكن  �لتي 

ف�سول  عن  �لن�ساء  تعرب  �إذ  و�ل�سباب،  بالن�ساء  �الهتمام 

�لقيم  هاماً يف ت�سكيل ونقل  دور�ً  ويلعنب  »�الآخر«  كبري جتاه 

نحو  �لد�فعة  بالقوة  �ل�سباب  يتمتع  بينما  �الجتماعية، 

خمتلفة  جماعات  مع  تفاعله  ب�سبب  �نفتاحاً  �أكرث  جمتمع 

عنها.  �ملزيد  معرفة  على  باحل�سول  و�هتمامه  �ملنطقة،  يف 

قيم  جتاه  �لعام  �لوعي  ورفع  �ملتبادلة  �لت�سور�ت  تغري  يعد 

تغري�ً  وي�ستلزم  �الأمد،  طويلة  �لعمليات  من  �لثقايف  �لتنوع 

يف �ملنظور�ت �لتى د�م بناوؤها عدة قرون عرب �مل�سادر �ملتعددة، 

ت�سكل  و�ملوؤ�س�سات  �ملدين  �ملجتمع  �مكانيات  فاإن  ولهذ� 

�أ�سا�ساً لعمل م�سرتك �أو�سع.  لذلك، ينبغى دعم �ملوؤ�س�سات 

�إىل  �الإعالم  من  �ملدين،  �ملجتمع  ومنظمات  �الأورومتو�سطية 

�لتعلىم، ومن �لقياد�ت �لدينية �إىل �سناع �لقر�ر، حتي يقومو� 

بدور �أكرث فعالية يف �حلو�ر �مل�ستد�م.

اأهمية عن�رس الدين يف اجلدل بني الثقافات

و�لت�سور�ت   �لعالقات  �لرئي�سية يف  �لعو�مل  من  �لدين  يعد 

�الأورومتو�سطي،  منطقة  فى   �لبلد�ن  خمتلف  �سكان  بني 

ويعد تفهم �ملقاربات نحو �لقيم و�ملمار�سات �لدينية من �أكرب 

�لتحديات، ويتبني من ��ستطالع �أنا ليند/جالوب مدى �أهمية 

�ملتو�سط،  جنوب  بلد�ن  معظم  يف  �لقيم  �سلم  يف  �لدين 

لدى  مركزية  كقيمة  للدين  ن�سبياً  �ملحدودة  و�الأهمية 

رغم  علمانية،  �أكرث  يعي�سون يف جمتمعات  �لذين  �الأوروبيني 

�أهمية �لدين يف �ملجال �لعام يف كثري من �لبلد�ن �الأوروبية.

وينبغي و�سع هذ� �الإ�ستنتاج فى  �سياقه �لتاريخي و�لثقايف. 

�لدينية  �لتوجهات  وتف�سري  �أن فهم  نعلم  �أن  ينبغي  كذلك 

يف �ملنطقة من �خلطو�ت �لهامة يف معاجلة �سوء ��ستخد�م 

�حلركات �ملتطرفة للعن�رش �لديني، ولتهدئة �ملخاأوف �ل�سعبية 

�لتي يثريها �آر�ء زعماء �لر�أي �لعام وبع�س �لقياد�ت �ل�سيا�سية 

�لتقرير  بيانات  ن�ستخدم  �أن  ون�ستطيع  �ملحلية.   و�لدينية 

�هتمامات  على  �لديني  �النتماء  تاأثري  عدم  لنثبت  �مليد�نية 

�لنا�س �أو �نفتاحهم نحو »�الآخر«.على �لعموم فاإن �لعلمانية– 

باعتبارها عملية �جتماعية – قد ميزت �الإدر�ك �الأوروبي، بينما 

جنوب  جمتمعات  وحتوالت  تغري�ت  �لديني  �لعن�رش  ي�ساحب 

�ملتو�سط، وتربز �لظروف �لر�هنة �حلاجة �إىل �حلديث عن عمليات 

متنوعة و�أخذ �لدين يف �العتبار �أثناء �جلدل بني �لثقافات. 

بني  �الإن�سانية  وللتجارب  للتفاعل  رئي�سي  كمجال  �ملدن 

�لثقافات �أحدثت �لتفاعالت بني �لثقافات يف تاريخ منطقة 

�الأورومتو�سطي على �ل�سعيد �ملحلي قبل كل �سئ ، بينما 

ظلت �ملدن �ساحة للقاء �الأفر�د من ثقافات خمتلفة، وخا�سة 

�لعملية  هذه  ت�سارعت  وقد  �ملتو�سط،  �لبحر  �سو�طئ  على 

بف�سل �لعوملة و�لتنقالت �لب�رشية يف �ملنطقة. وي�سري تقرير 

�أنا ليند �إىل تعر�س �ملجتمعات �ملدنية لقدر �أكرب من �لتبادل 

وتنوع  املدن  ومنو  املهاجرين  لتدفقات  نتيجة  الثقافات،  بني 

�سكانها، حيث يعرب �سكان �ملناطق �حل�رشية عن �هتمام �أكرب 

�لبلد�ن  ل�سكان  و�لثقافية  و�القت�سادية  �الجتماعية  باحلياة 

�الأخرى، وعن وقدر �أكرب من �لتفاعل معها. 

�الأ�سلية،  على جمتمعاتهم  كبري  تاأثري  �ملهاجرين  ولتدفقات 

وقد �هتم �لتقرير باملعنى �لعميق لهذ� �لعامل، �إذ ذكر نحو 

�أقارب  لهم  �أن  �ملتو�سط  و�رشق  �مل�ساركني من جنوب  ن�سف 

يف  ذويهم،  �إىل  نقلو�  و�أنهم  �أوروبا  يف  يعي�سون  �أ�سدقاء  �أو 

بلد�نهم �الأ�سلية، معلومات و�آر�ء وت�سور�ت عن �لنا�س �لذين 

ينتمون �إىل ثقافات خمتلفة.  وهذ� ما يوؤكد �أهمية �العرت�ف 

و�لوعي  للحو�ر  عو�مل  ب�سفتهم  ودعمه،  �ملهاجرين  بدور 

على  احل�رصية  الأو�شاط  يف  املتو�شط  �شعوب  بني  الثقايف 

�خل�سو�س، و�عتباره عن�رش� �أ�سا�سيا للبعد �الإن�سانى يف �طار 

�الحتاد من �أجل �ملتو�سط، وبت�سهيل موؤ�س�سة �أنا ليند لهذ� 

�لدور.

كما توؤكد نتائج �لتقرير دور �ل�سياق �حل�رشي �ملتز�يد كمعمل 

�الأفر�د،   م�ستوى  على  ميكن،  حيث  �لثقافات  بني  للتلقيح 

مالحظة �لقدر�ت و�لتحديات �لتي ت�ساحب �لتغري�ت �جلارية 

فى معظم �ملدن.  ولن تكلل �أي �سيا�سة ح�رشية متكاملة 

�إذ�  �إال  و�لتبادل،  و�الحرت�م  �لتعددية  ثقافة  دعم  يف  بالنجاح 

�لبلديات  يف  �لرئي�سية  �ملعنية  �الأطر�ف  بني  �لتن�سيق  مت 

و�ملوؤ�س�سات �لتعلىمية و�ملنظمات غري �حلكومية، وهو منظور 

بالغ الأهمية بالن�شبة لن�شاط موؤ�ش�شة اأنا ليند.

الإعالم يواجه حتدي التعقيد الثقايف

ملوؤ�س�سة  تقرير  �أول  يف  �لرئي�سية  �ملكانة  �الإعالم  يحتل 
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�حلو�ر  دعم  عملية  فى  ميثلها  �لتي  لالأهمية  نظر�ً  ليند،  �أنا 

�الأورومتو�سطي.  منطقة  يف  �لثقايف  و�لتنوع  �لثقافات  بني 

�الإعالم  دور  �إىل  للتقرير  و�لكمية  �لكيفية  �لبيانات  وت�سري 

كاأد�ة مركزية للحو�ر: فمن ناحية ميثل �الإعالم م�سدر�ً هاماً 

للمعرفة و�أد�ة لنقل �لقيم بني �لثقافات وو�سيلة لدعم ثر�ء 

�لتنوع �لثقايف يف �ملنطقة، ولكنه من ناحية �أخرى، ميكن �أن 

يكون و�شيلة فعالة لنقل الأمناط ال�شائعة عن »املتو�شطيني 

�ملعادية  و�اليديولوجية  �ل�سيا�سية  للخطابات  و�أد�ة  �الآخرين« 

لالجانب وخلطابات �لتطرف .  ومي�سي �لتقرير ليظهر �لعقبات 

�سياغة  عند  �ليوم  �ل�سحفيني  تو�جه  �لتي  و�لتحديات 

�لتي  �مل�سريية  و�لق�سايا  �ملختلفة  �لثقافات  عن  تقاريرهم 

تهم �شعوب املنطقة.  ومادام الهدف هو قلب ال�شور والأمناط 

�ل�سائعة عن �جلماعات �لثقافية �لتى يقدمها �الإعالم، يوؤكد 

�لتحليل �لكيفي على �أهمية تعدد �ل�سور و�ملمار�سات �لتى 

عرب  �ملبا�رش  �نتقادها  من  بدال  جمتماعتنا،  فى  �لتعقيد  تربز 

�لت�سنيفات �لو��سعة.

�مل�ساركني  �أخما�س  �ربعة  �أن  �لر�أي  ��ستطالع  من  يتبني  كما 

يف ثمانية بلد�ن �أوروبية وثلثيهم يف خم�س بلد�ن من  جنوب 

�ملتو�سط، ال يذكرون �أى �سيئ يف �الإعالم من �ساأنه �أن يوؤدي 

�إىل حت�سني ت�سورهم للمجوعة »�الأخرى«. ورغم �أهمية ن�رشة 

�ل�سعوب  عن  �إيجابي  رئي�سي  كم�سدر  �لتلفزيونية  �الأخبار 

�ل�سنو�ت  يف  �لدر��سات  من  عدد�ً  فاإن  �ملنطقة،  يف  �الأخرى 

�الأخرية �أثبتت قدرة بر�مج �لرتفيه �ملختلفة، مثل �مل�سل�سالت 

بني  �لتفاهم  زيادة  على  �لرو�ئية،  و�الأفالم  �لتليفزيونية 

�خل�سو�سيات  يف  �خلو�س  على  لقدرتها  وخا�سة  �لثقافات، 

و�لق�س�س �ل�سخ�سية.

ت�سبح  �أن  �جلديدة  �لرتفيه  لو�سائل  �ل�سدد، ميكن   هذ�  ويف 

بني  �لثقافات  بني  �ملتبادلة  �لقيم   لدعم  منا�سبة  �أدو�ت 

وذلك  �الأورومتو�سطي،  �ملجال  �سكان  من  و��سعة  قطاعات 

من  احلديثة،  التكنولوجيات  وتوافر  الإعالم  بتعددية  م�رصوط 

خلدمة  �ل�ساعد  و�الإعالم  �لتقليدي  �الإعالم  دور  حت�سني  �أجل 

�أهمية  �أن  �إىل  ليند  �أنا  در��سة  �نتهت  وقد  و�حلو�ر.  �ملعرفة 

دول  من  لل�سباب  وخا�سة  �أوىل،   كاأد�ة  �الإنرتنت  عرب  �الإعالم 

جنوب و�رشق �ملتو�سط، للتو��سل مع �الأوروبيني.

ما تنتظره ال�سعوب من م�رسوع الأورومتو�سطي

موجودة  »�ملتو�سط«  �أن منطقة  ليند  �أنا  تقرير  نتائج  �أثبتت 

�سكان  لغالبية  بالن�سبة  ثقافية  �جتماعية–  كمقولة  

�ل�رش�كة  عن  �حلديث  عند  ق�سوي  �أهمية  ولهذ�  �ملنطقة. 

�لبلد�ن  بني  للتعاأون  �ل�سيا�سي  �الطار  يف  �الأورومتو�سطية 

�الأوروبية وبلد�ن جنوب و�رشق �ملتو�سط حتى عام 1995، قبل 

جتديده فى �إطار �الحتاد من �أجل �ملتو�سط عام 2008.

لعل �أهم �لنتائج �ملثرية للحما�س ال�ستطالع �لر�أي �لذي ميثل 

�أ�سو�ت �أكرث من 13000 م�سارك، هو توقع �سعوب �ملنطقة 

م�ستقبل  على  بالنفع  �سيعود  �ملتو�سط  �أجل  من  �الحتاد  �أن 

بلد�نهم، وكان �الإبد�ع وروح �ملباردة هما �أكرث �لقيم  ذكر�ً لدى 

�حرت�م  �الأوروبيون  ذكر  بينما  �ملتو�سط،  و�رشق  جنوب  �سعوب 

�لثقافات �الأخرى و�لت�سامن �الجتماعي وديناميكية �ل�سباب، 

�الأهمية  �لبالغة  �لنتائج  هذه  وداللة  �سياق  حتليل  وينبغى 

بعمق، ل�سياغة �لقيم  �لتي يقوم علىها �أى م�رشوع م�سرتك 

يف منطقة �ملتو�سط.
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حمتوياته  حيث  من   ،2010 لعام  ليند  �أنا  تقرير  ميثل   

�ملوؤ�س�سات  �أيدي  يف  للعمل  رئي�سية  �أد�ة  و��ستنتاجاته، 

و�ملجتمع �ملدين و�حلكومات وو�سائل �الإعالم، و�الأفر�د �مللتزمني 

بتح�سني �لعالقات بني �لثقافات. بناء على �الأفكار و�لتحاليل 

�لو�ردة فى �لتقرير، �سيغت �الإر�ساد�ت و�ملقرتحات �لتالية بغية 

و�لتاأثري  ليند،  �أنا  موؤ�س�سة  برنامج  من خالل  �الأعمال  تنفيذ 

�أجل  �الإحتاد من  بلد�ن   بني  �لثقايف  �لتفاعل  �سيا�سات  على 

�ملتو�سط �لثالثة و�الربعني.

1.تطوير الأدوات من اأجل حت�سني نوعية التفاعل 

يعترب �سمان �جلودة - �أكرث من �لكم وعدد �لتبادالت �لثقافية- 

و�حد� من �أهم �الحتياجات �لتي ميكن ��ستنتاجها من حتليل 

ومتكني �لنا�س  �لتقرير. ولتعزيز موقف �النفتاح جتاه ‘�الآخرين’ 

بني  وكذلك  خمتلفة،  ثقافية  �سياقات  �سمن  �لتفاعل  من 

�الأ�سخا�س من خمتلف �لبلد�ن، فاإن موؤ�س�سة �آنا ليند بحاجة 

�إىل  ��ستثمار �أدو�ت مبتكرة لتح�سني مهار�ت �لتفاعل �لثقافى 

لدى �الأ�سخا�س. وفيما يخ�س  تطوير �أن�سطة بعينها، و�لتي 

هناك  يكون  �أن  ينبغي  �لتفاعل،  نوعية  حت�سني  �ساأنها  من 

و�لتجهيز�ت  �ملوجودة  �الإر�سادية  بالكتيبات  متجدد  �هتمام 

حتقيق  كيفية  على  خا�س  ب�سكل  �لرتكيز  وكذلك  و�لرب�مج، 

كمن�سات  �الفرت��سية  �جلماعات  �إمكانيات  من  قدر  �أق�سى 

لتعزيز �حلو�ر، �لذي توؤكد علىه نتائج ��ستطالع �لر�أي. ينبغي 

�أن تُو�سل �أهمية مهار�ت �لتفاعل �لثقايف هذه �إىل �لغالبية 

يف  �أ�سو�تهم  �سمعنا  �لذين  �ملنطقة  �سكان  من  �لعظمى 

تنظيم حدث �سنوي خا�س  ي�سهم  �أن  و ميكن  �لتمرين،  هذ� 

م�ستوى  رفع  يف  �الأورومتو�سطى  بلد�ن  عرب  �لثقافات  بحو�ر 

الوعي العام والنخراط فى هذه العملية. كما ينبغي على 

�آنا  ملوؤ�س�سة  �لرئي�سيني  و�ل�رشكاء  �ملدين  �ملجتمع  �سبكات 

ليند، �مل�ساركة بجد يف تطوير هذه �الأدو�ت و�الأن�سطة للتاأكد 

مع  ومتا�سيها  �ملختلفة،  �لوطنية  لل�سياقات  مالءمتها  من 

�حتياجات �ملوؤ�س�سات و�ملجتمع �ملدين. 

2. نقل ال�سور والقيم الرئي�سية املرتبطة باملنطقة

كما هو موؤكد يف �لتحليل �لكيفي للتقرير، ميكن �أن ي�سكل 

�ملتو�سط،  بالبحر  �لنا�س  �لتي يربطها  �الإيجابية  �ل�سور  نقل 

�ل�سعور  وتعزيز  �ملتبادلة  �لت�سور�ت  لتح�سني  �الأ�سا�س 

�الأورومتو�سطي  �مل�رشوع  جتاه  �مل�سرتكة  �لعاطفية  بامللكية 

�مل�سرتك. ومن �أجل حتقيق هذ� �لهدف، فاإن م�ساركة �ملجتمع 

�لت�رشيحات  توؤكد  �أن  ويجب  جوهري.  �أمر  و�ملوؤ�س�سات  �ملدين 

مقرتحات 

اأحد ع�رس جمال للعمل

�لبعد  على  د�ئماً  �ملتو�سط  �أجل  من  لالحتاد  �ل�سيا�سية 

�الإن�ساين و�الجتماعي للم�رشوع، ونحن نو�سي باعتماد �سعار 

لالحتاد، تتم �سياغته حول �لقيم �الأ�سا�سية �مل�سرتكة، و�ل�سور 

ميكن  �ل�سدد،  هذ�  ويف  �ملتو�سط.  �لبحر  مبنطقة  �ملرتبطة 

و�البتكار  �ملبادرة   وروح  �لثقايف  �لتنوع  �حرت�م  مثل  لق�سايا 

و�لت�سامن وت�سجيع دينامية �ل�سباب، �لتي ذكرها �مل�ساركون 

فى ��ستطالع �لر�أي كتطلعات �جتماعية �أ�سا�سية، �أن تتحول 

�إىل معامل ميكن بناء �حتاد م�سرتك حولها ل�سالح �ل�سعوب 

�لتي ن�ساأ من �أجلها.

3. ال�ستثمار يف التعلىم من اأجل تفاعل الثقافات

طبقا ال�ستنتاجات �لتقرير ب�ساأن �الهتمام بتفاعل �لثقافات 

وحت�سني �لوعي بني �ل�سباب، ميثل �لتعلىم �أد�ة ممتازة من �أجل 

تدعم  �سوف  لذلك،  ونتيجة  �لثقافات.  بني  �لتد�خل  تعلم 

�لثقافات  �ملتد�خلة  �ملناهج  ت�سميم  ليند  �آنا  موؤ�س�سة 

�ملجددة د�خل �ملناهج �لدر��سية و�لتعلىمية من خالل بر�مج 

و�لتعاطف  �لنقدي  �لتفكري  ت�سجيع  بهدف  ر�سمية،  غري 

و�لف�سول، �آخذة باالعتبار �لنتائج �ملتعلقة بقيمة �الأ�رشة �لتي 

يطرحها �لتقرير، و�لتي تربز �أهمية �مل�ساركة �لفعالة لالآباء يف 

هذه �لعملية. وميكن �تخاذ تد�بري حمددة لتعزيز �لتفاهم وزيادة 

وباأهمية  �الأورومتو�سطية”  �لقيم  “بخريطة  �الأطفال  وعي 

�الأديان د�خل �ملنطقة، كما ك�سفت در��سة موؤ�س�سة �آنا ليند. 

ويف هذ� �ل�سدد ميكن تعزيز �ملناهج �ملبتكرة من خالل �إدخال 

دعم  عن  ف�سالً   ، �لدر��سية  �لرب�مج  يف  وفني  �إعالمي  بُعد 

وتعزيز �لرو�بط بني �أع�ساء �سبكة �آنا ليند ومد�ر�س منطقتها 

و�أ�رشهم  �الأطفال  �أجل  من  حمددة  �أن�سطة  ت�سهيل  بهدف 

وجمتمعهم �ملحلي.

4. دعم بعد تداخل الثقافات فى املجال احل�رسي 

ووعياً  لاللتقاء،  متز�يدة  فر�ساً  تربز  �لتقرير  نتائج  الأن  نظر�ً 

�لثقايف  �لتبادل  دعم  �أهمية  تعترب  �ملدن،  �سكان  بني  متز�يد�ً 

و�ملقاربات �لعابرة للقوميات عامال �أ�سا�سيا لتطوير �النفتاح 

ليند  اآنا  موؤ�ش�شة  وعلى  احل�رصية.  الأو�شاط  فى  الثقايف 

لت�سهيل  برناجمها  �إطار  يف  �الأولويات،  حتدد  �أن  و�سبكاتها 

�لتبادل بني �لهيئات �ملحلية و�الإقليمية يف بلد�ن خمتلفة من 

املنطقة، حيث يقع الرتكيز على اخلطوط التوجيهية من اأجل 

ثقافة تعددية، و�الحرت�م و�لتبادل بني �الأفر�د و�جلماعات �لتي 

تعي�س يف �ملدينة. كما ميكن  للتو�أمة بني �ملدن �ملختلفة يف 

�ملجال �الأورومتو�سطي �أن تدعم تبادل �خلرب�ت على �خل�سو�س، 

على  تُبنى  �أن  �حل�رشية  �ل�سيا�سات  هذه  مثل  على  وينبغي 

�لفاعلة  �جلهات  مع  �لتعاأون  من  �سامل  م�ستوى  �أ�سا�س 

بذل جهود  بد من  نف�سه، ال  �لوقت  �ملدين. ويف  �ملجتمع  يف 

ال�ستهد�ف �سكان �لريف، وهي مقاربة يربرها م�ستوى �ملعرفة 

و�سمان  �لر�أي،  ��ستطالع  �سجله 
ُ
�لذي  �ملحدود  و�لتفاعل 

فر�س �لتفاعل �لثقايف الأ�سخا�س لي�س من عادتهم �اللتقاء 

بالثقافات �الأخرى. 

5. تفوي�ض الأفراد املنحدرين من اأ�سول اأجنبية كوكالء للحوار

جوهر  يف  يكون  �أن  يجب  �الإن�ساين’  ‘�لبعد  �أن  �لتقرير  يوؤكد 

�الأ�سخا�س  �العتبار عدد  �آخذ� يف  �الأورومتو�سطية،  �لعالقات 

�لذين �أكدو� وجود �سالت تربطهم ببلد�ن �أخرى يف �ملنطقة، 

يف  �لهجرة  من  �ملنحدرون  �الأ�سخا�س  �أبد�ه  �لذي  و�النفتاح 

�لهجرة،  جتاأوز م�سكالت  �لر�أي. مع  ��ستطالع  على  �أجوبتهم 

دون �أن نغفل عن �أهمية �لعالقات �الإن�سانية، على موؤ�س�سة 

�آنا ليند �أن ت�سعى لتطوير �لعمل على �ل�سعيد �ملحلي �لذي 

يعطي �أهمية خا�سة للدور �الإيجابي �لذي يلعبه �ملهاجرون. 

للموؤ�س�سة  �لوطنية  �ل�سبكات  ت�ستثمر  �سوف  وبالتايل، 

�ملبادر�ت و�لتد�بري �لتي تركز على متكني �الأ�سخا�س �لذين لهم 

�أ�سول �أجنبية للعمل كوكالء �كفاء للحو�ر، مما يعزز معرفة 

تبادل  على  وقدرتها  �الأ�سلية،  ببلد�نها  �ملهاجرة  �جلماعات 

المناط  حتدي  عن  ف�شال  املجتمع،  اأفراد  بقية  مع  املعلومات 

�ل�سائعة وحتفيز �الهتمام و�النفتاح يف جمتمعات �ملن�ساأ وفى 

�ملجتمعات �مل�سيفة.

6. رفع وعي املجتمع الفني

�مل�ساعر،  عن  للتعبري  مركزية  كاأد�ة  �الإبد�ع  �ملوؤ�س�سة  تدعم 

و�أد�ة تاأويل للو�قع �الإن�ساين �ملعقد يف �ملنطقة، وذلك متا�سيا 

علمياً  متريناً  ب�سفتها  ليند،  �آنا  لتقرير  �ل�سامل  �لهدف  مع 

يهدف �إىل �إحد�ث �سئ من �لتاأثري على �سكان �ملنطقة. ويف 

هذ� �ل�سدد ينبغي �أن ت�ستخدم �لثقافة كاأد�ة مبا�رشة جلذب 

�هتمام عدد كبري من �لنا�س جتاه �جلماعات �الأخرى يف �ملنطقة، 

�لفنية.  �لتعبري�ت  خالل  من  للحو�ر  ملمو�سة  �أمثلة  وتقدمي 

�الأورومتو�سطي  �لفني  �ملجتمع  توعية  مبكان  �الأهمية  ومن 

حول �لتوجهات �حلالية للقيم �الأورومتو�سطية، ودعم �ملبادر�ت 

�لتي تعك�س هذ� �ملجتمع �ملعا�رش �ملرت�بط. كما �أن دور �لو�سط 

�لفني يف تعزيز وتو�سيع �ل�سعور باالنتماء ملنطقة م�سرتكة 

�حلو�ر  �لتى تعرت�س  و�لعقبات  �أمر �رشوري. وميكن لالأمكانيات 

جماالت  خلق  ت�سهل  �أن  �لتقرير  �ليها  �أ�سار  و�لتي  �لثقايف 

�ملنطقة  فنانو  يتقا�سمها  �لتي  �لنقدي  و�لتفكري  للقاء 

�الأورومتو�سطية، وهو �أحد �أهد�ف موؤ�س�سة �آنا ليند.

7.ت�سجيع البحوث املتعلقة بالبعد الثقايف الأورومتو�سطي

وحتى نفيد من م�سمون ونتاج تقرير �آنا ليند، من �ل�رشوري 

بالتوجهات  �ملتعلقة  و�لبحوث  �جلامعي  �لتعاأون  ت�سجيع 

�الأورومتو�سطية  �ملنطقة  يف  �لثقافات  لتفاعل  �لرئي�سية 

�لتي حددها �لتقرير. وينبغي ��ستخد�م نتائج �لتقرير كاأ�سا�س 

�لبعد  حول  �لعلمي  و�لبحث  �جلامعي  �لتعلىم  لدعم 

باعتبارها  �الأورومتو�سطية،  �ملنطقة  يف  �الجتماعي  �لثقايف 

و�سيلة لعر�س �أوجه �لت�سابه و�الختالف يف هذه �ملجتمعات، 

�لتوجهات  هذه  وتاأثري  معنى  ��ستك�ساف  من  ملزيد  وكذلك 

�ل�سياقات  �أخذ  مع  �ملتو�سط،  �لبحر  م�ستقبل جمتمع  على 

�لقومية بعني �الأعتبار. ويف �طار هذه �لعملية، ميكن �أن يكون 

�لبحوث  مزيد من  �إجر�ء  عن  - ف�سالً  �لتقرير  مل�سمون هذ� 

يف جمال �لعلوم �الجتماعية �لتطبيقية مثل علوم �لرتبية، 

على  مبا�رش  تاأثري   - �لثقافية  �لو�ساطة  �أو  �لتنوع  �إد�رة  �أو 

�ملعنني من  و�ل�سكان  �ملدين،  �ملوؤ�س�سات، ومنظمات �ملجتمع 

خالل �ال�ستفادة من بع�س �لنتائج �لرئي�سية د�خل �سياقات 

من  �ملنحدرين  �الأ�سخا�س  بني  بالتفاعل  تتميز  �جتماعية 

�أ�سول خمتلفة يف �ملنطقة.

8. تعزيز البعد الثقايف للتبادل القت�سادي وال�سياحة

ي�سلط �لتقرير �ل�سوء على �أهمية �لبعد �لثقايف يف �أي نوع 

من �أنو�ع �لتبادل �الأورومتو�سطية من �أجل �سمان فهم ‘�الآخر’ 

ليند  �آنا  موؤ�س�سة  تهدف  لذلك  �لعالقة،  هذه  و��ستد�مة 

عن طريق  �سو�ء  للتنقل،  �الإن�ساين  �لثقايف  �لبعد  تعزيز  �إىل 

�لربط �ل�سبكي، �أو تبادل �ل�سباب، �أو �لعالقات �القت�سادية �أو 

�لتنقل قائماً  �أن يكون هذ� �لعمل حول  �ل�سياحية. وينبغي 

و�ملبادر�ت  �ملبا�رش،  و�لتفاعل  �ملتبادل،  و�لتعلم  �الت�سال،  على 

�ملختلفة، مع �الأخذ بعني �العتبار ��ستخد�م �لفنون، و�إن�ساء 

�سناديق �لتنقل، ودعم تبادل �لطالب، وكذلك �لبعد �لثقايف 

و�الجتماعي لل�سياحة. ينبغي �إعطاء �هتمام خا�س لل�رش�كة 

�لبعد  تطوير  مع  �ملنطقة،  يف  و�ملوؤ�س�سية  �القت�سادية 

�لثقافية  �لدبلوما�سية  وتعزيز  �لتجارية،  للتبادالت  �لثقايف 

بعثات  �إن�ساء  �أورومتو�سطي، وخ�سو�ساً يف �سوء  �سياق  يف 

دبلوما�سية موحدة متثل جميع دول �الإحتاد �الأوروبي. وبالتعاأون 

على  يجب   ، �ملخت�سة  و�لدولية  �الإقليمية  �ملوؤ�س�سات  مع 

موؤ�س�سة �آنا ليند ت�سجيع �ملبادر�ت �لر�مية �إىل �سمان جودة 

�لتبادالت يف جمال �ل�سياحة، و�لتي تظهرها �لدر��سة كعن�رش 

�أ�سا�سي من عنا�رش �لتفاعل �الإن�ساين يف �ملنطقة.

9. تعزيز دور ال�سباب واملراأة كفاعلني اأ�سا�سني داخل الإحتاد من اأجل 

املتو�سط 

�ل�سباب  �أن  للتقرير،  و�لكيفى  �لكمي  �لتحليل  يظهر  كما 

خمتلف  يف  �لثقافات  بني  �حلو�ر  لتعزيز  �لد�فعة  �لقوة  هم 

�أنحاء �ملنطقة. ويُعد ��ستمر�ر موؤ�س�سة �آنا ليند يف توظيف 

قدرتهم بو�سفهم قادة �حلو�ر بني �لثقافات ومروجني للقيم 

�مل�سرتكة �أمر�ً بالغ �الأهمية. وينبغي �أن توؤمن بتعزيز لقاء�ت 

�ل�سباب عرب �حلدود �لوطنية، ودعم �ملبادر�ت �ملحلية ذ�ت �لبعد 

�ملنابر  من  �لق�سوى  و�الإفادة  �ل�سباب،  يقودها  �لتي  �لثقايف 

�الإفرت��سية وو�سائل �الإعالم على �الإنرتنت يف �إطالق وتن�سيق 

�ال�ستخد�م  �سوء  يف  �ملنطقة،  �سعيد  على  �حلو�ر  حمالت 

طو�ل  �ل�سباب  يوؤكده  �لتى  �لو�سائل  لهذه  �لنطاق  �لو��سع 

�لتقرير. وعلى �ل�سعيد �ملوؤ�س�سي، ال بد من ت�سهيل �لتبادالت 

بني �ل�سباب باأرقام عالية وعلى نحو م�ستد�م، وتو�سيع بر�مج 

�ير��سمو�س حتى ت�سمل �ملنطقة �الأورومتو�سطية كلها. كما 

�الهتمام  من  م�ستوى  �أعلى  على  �لطالب  �أن  �لتقرير،  يوؤكد 

و�النفتاح، وهذه �ملبادرة �سيكون لها �أثر حقيقي على �ملعرفة 

و�لت�سور�ت �ملتبادلة. وينبغي دعم وتاأكيد �أهمية دور �لن�ساء 
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وم�ساهماتهن - �لتي مت ت�سجيلها من خالل نتائج �ال�ستطالع 

- يف ت�سكيل ونقل �لقيم �إىل �جلماعات �الأقرب لهن، من خالل 

بر�مج تركز على تعزيز قدر�تهن، و�مل�ساركة بكل �إمكانياتهن 

يف �حلو�ر بني �لثقافات ون�رش �لقيم �مل�سرتكة عرب �ملجتمعات 

�الأورومتو�سطية.

10. تعزيز احلوار بني النا�ض ذوي العقائد الدينية املختلفة 

�آنا ليند �الأهمية �ملركزية  �أبرزها تقرير  من �أهم �لنتائج �لتي 

و�لت�سور�ت  �الأورومتو�سطية،  �ملنطقة  يف  للدين  و�لتاريخية 

�ملختلفة نحو �لقيم �لدينية �لتي �أبدتها خمتلف �ملجتمعات. 

وبحثاً عن �أر�سية م�سرتكة، يجب �ل�سعي لتعزيز �جلهود من 

�أجل ت�سهيل حو�ر مفتوح وفهم للقيم و�لتطلعات �الإن�سانية 

�ملختلفة  نظرهم  بوجهات  �لنا�س  �حتفاظ  مع  �الأ�سا�سية، 

للمعتقد�ت و�ملمار�سات �لدينية. ونظر�ً لتنوع �ملقاربات �ملُعرب 

�آنا  موؤ�س�سة  عمل  ميادين  �أهم  �أحد  يكون  �أن  ينبغي  عنها، 

ليند هو تو�سيع جماالت �للقاء و�لنقا�س على �ل�سعيد �ملحلي 

�لروحية  و�لقيم  �لدين  دور  معاجلة  تكون  �أن  وميكن  و�لدويل. 

�لدين  ��ستخد�م  �إ�ساءة  لتجنب  مفيدة  عملية  �ملجتمع  يف 

و�لتالعب به. لقد �أثبت تقرير �آنا ليند عن �الجتاهات �لثقافية 

�لتي  �لبحثية  �لرب�مج  �ال�ستثمار يف  �الأورومتو�سطية �رشورة 

تركز على �لتطور �لتاريخي وتطور �الأديان، ف�سالً عن �الجتاهات 

�س�س علمية للنقا�س على 
ُ
�حلالية، و�لدينية و�لروحية، لو�سع �أ

نطاق �ملنطقة. 

11. تطوير اإمكانيات و�سائل الإعالم من اأجل حت�سني املعرفة والحرتام 

ت�سمح �ملقاربة �لكيفية يف �لق�سم �خلا�س بو�سائل �الإعالم 

من �لتقرير للموؤ�س�سة بتحديد جمموعة كبرية من �لتد�بري من 

�أجل حتفيز �لفائدة �الإيجابية لدور و�سائل �الإعالم يف ت�سكيل 

�الأورومتو�سطية.  و�لتوجهات يف �ملنطقة  �لعامة  �لت�سور�ت 

�خلا�سة  �لف�سول  يف  �ملعرو�سة  �جليدة  �ملمار�سات  وتو�سح 

جو�نب  من  مهما  جانباً  �أن   ، بلد  كل  فى  �الإعالم  بو�سائل 

عمل �ملوؤ�س�سة يف جمال �الإعالم ميكن �أن يكون تعزيز �الأدو�ت 

�لقائمة مثل �ملوؤ�س�سات و�ملعاهد�ت �الإعالمية �لعابرة للحدود 

كما هو موؤكد يف حتليالت �لتقرير �لنوعية، ميكن �حلث على 

�إنتاج  �أ�سكال �إعالمية جديدة مثل �الإعالم �لرتفيهي، �سو�ء 

�ملو�هب،  �أو م�سابقات  لق�س�س و�قعية،  �أو �رشد�ً  كان فيلماً، 

�أد�ة مفيدة للو�سول �إىل جمهور عري�س، و�إظهار  حتى تكون 

تقدمي  خالل  من  �الأورومتو�سطية  �ملجتمعات  وثر�ء  تنوع 

�أمثلة للتعاي�س بني �لثقافات. يف �لوقت نف�سه من �ملهم �أن 

ن�ستتثمر يف �إد�رة و�سائل �الإعالم �الأكرث فعالية بتعيني �أمناء 

�ل�سكاأوى، و�ال�ستثمار يف �ملنح �لدر��سية ل�سباب �ل�سحفيني، 

يف عملية �ختيار هيئة �لتحري، وعربها،   بني �رش�ئح �ملجتمع 

�ملختلفة.

م�ساحات  وخلق  ت�سهيل  �رشورة  على  ليند  �أنا  تقرير  ويوؤكد 

تناق�س  حيث  �ملنطقة،  يف  �ل�سحفيني  بني  للقاء  ثابتة 

فى  �الأخبار  تقدمي  وطريقة  �ملختلفة،  �لثقافية  �لق�سايا 

�الأزمات، من �أجل جتنب “�ملقاربة �لثقافوية” يف و�سائل �الإعالم. 

ويُعد تزويدهم باملعلومات و�ملهار�ت حول �لتفاعالت �لثقافية 

يف  �ال�ستقطاب  لتجنب  و�سيلة  �أف�سل  �الأورومتو�سطية 

�ل�رشد �الإعالمي و�لعمل من �أجل حت�سني �لقدرة على مو�جهة 

خمتلفة  منظور�ت  على  و�العتماد  �لق�سايا،  معظم  تعقد 

ومتنوعة.
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اأولً: الهتمام بالآخرين

�ل�سوؤ�ل 1.  هل ميكن من ف�سلك �أن حتدد كافة �لبلد�ن �لتي تخطر  ببالك عندما ت�سمع عن منطقة حو�س �لبحر �الأبي�س �ملتو�سط؟

]قائمة م�سفرة م�سبًقا – ترميز �لكل – م�سموح باالإجابات �ملتعددة[

�ل�سوؤ�ل 2-1  �الآن فكر ب�ساأن �لبلد�ن �ملوجودة على حدود �سو�طئ جنوب و�رشق �لبحر �الأبي�س �ملتو�سط/�لبلد�ن �الأوروبية، كيف تقدر  مدى 

�هتمامك �ل�سخ�سى باالأخبار و�ملعلومات �ملتعلقة )مبو��سيعهم A-C(، هل �أنت:

مهتم جًد�.............................................................................................................1

مهتم �إىل حٍد ما.................................................................................................2

ل�ست مهتًما........................................................................................................3

ال تعرف..................................................................................................................4

ترف�س �الإجابة......................................................................................................5

�أ- �الأو�ساع �القت�سادية.............................................................................................................................1 2 3 4 5

ب- احلياة الثقافية ومنط احلياة................................................................................................................1 2 3 4 5

جـ- �العتقاد�ت و�ملمار�سات �لدينية......................................................................................................1 2 3 4 5

ثانيًا. التفاعل مع �سكان البلدان الأخرى ونوعية هذا التفاعل

�ل�سوؤ�ل 4-1..هل حتدثت �سخ�سيًا خالل �الثني ع�رش �سهرً� �ملا�سية مع �أي �سخ�س )�أو �أ�سخا�س( من �سكان بلد�ن جنوب و�رشق �ملتو�سط / 

�لبلد�ن �الأوروبية �أو تقابلت معهم.؟

نعم..........................................................................................................................1

ال...............................................................................................................................2

ال تعرف...................................................................................................................3

ترف�س �الإجابة.......................................................................................................4

�ل�سوؤ�ل 4-2  كيف قابلت هذ� �ل�سخ�س �أو حتدثت معه؟ 

�لتجارة �أو �لعمل..................................................................................................1

من خالل �ل�سياحة..............................................................................................2

من خالل �لتحدث على �الإنرتنت.....................................................................3

يعي�سون يف �جلو�ر................................................................................................4

يف �ل�سارع /د�خل مكان عام .........................................................................5

طرق �أخرى..............................................................................................................6

ال تعرف...................................................................................................................7

ترف�س �الإجابة.......................................................................................................9

�ل�سوؤ�ل 4-3   بالتفكري يف هذ� �للقاء/�حلديث �لذي �أجريته فهل �النطباع �لذي حتمله 

�الأ�سياء �مل�سرتكة �كرث من �ملختلفة ............................................................1

هل �الختالفات �ملوجودة بينكم �أكرب من .....................................................2 

�الأ�سياء �مل�سرتكة 

ال تعرف...................................................................................................................3

ترف�س �الإجابة.......................................................................................................4

ا�ستبيان ا�ستطالع الراأي موؤ�س�سة اآنا ليند / جالوب

مت �إد�رة �ال�ستبيان �لتايل عن طريق جالوب �أوروبا يف �سيف 2009 على عينة من ثالثة ع�رش �ألف �سخ�س من ثالثة ع�رش دولة، وهي: �لبو�سنة 

و�لهر�سك، �ل�سويد،  �ملجر، �ملغرب،  �ململكة �ملتحدة، �ليونان، �أ�سبانيا، �أملانيا، تركيا، �سوريا، فرن�سا، لبنان، م�رش. �الأ�سئلة �لتالية مت تق�سيمها على 

ف�سول �لكتاب، باالإ�سافة �إىل �سوؤ�لني فيما يتعلق باالإعالم و�ملعلومات �لدميوغر�فية.

وبد�أ �ال�ستبيان بال�سوؤ�ل �لتايل: »نحن مهتمون بكيف مي�سي �لنا�س حياتهم وكيف يفكرون يف �الآخر و�أفكارهم حول منطقة �ملتو�سط »

�ل�سوؤ�ل 4-4   هل تعرف �لبلد/�لبلد�ن �لتي �أتى هوؤالء �الأ�سخا�س منها؟ 

�ل�سوؤ�ل 4-5   هل قمت من قبل بزيارة �أي من �لبلد�ن �ملوجودة على �سو�طئ جنوب و�رشق �ملتو�سط؟ )بالن�سبة للبلد�ن �الأوروبية(

نعم.........................................................................................................................1

ال..............................................................................................................................2

ال تعرف..................................................................................................................3

ترف�س �الإجابة......................................................................................................9

�إذ� كانت �الإجابة نعم

�ل�سوؤ�ل 4-6  فما هو هذ� �لبلد/�لبلد�ن؟

�ل�سوؤ�ل 3-4  هل لديك �أي �أ�سدقاء �أو �أقارب يعي�سون د�خل �أحد �لبلد�ن �الأوروبية؟ )بالن�سبة للبلد�ن �ملوجودة على �ل�سو�طئ �جلنوبية و�ل�رشقية 

للبحر �الأبي�س �ملتو�سط؟(

نعم..........................................................................................................................1

ال...............................................................................................................................2

ال تعرف..................................................................................................................3

ترف�س �الإجابة......................................................................................................4

�إذ� كانت �الإجابة بنعم:

�ل�سوؤ�ل 3-5  فما هو هذ� �لبلد/�لبلد�ن؟

ثالثًا: القيم والت�سورات املتبادلة

�ل�سوؤ�ل 5-1  خالل تربية �أوالدهم، يركز �الآباء د�خل جمتمعات خمتلفة بدرجات خمتلفة على قيم خمتلفة. ومع �فرت��س �أننا نق�رش �أنف�سنا 

على �ستة قيم فقط – دعنا نقول �أنها: �لف�سول و�لطاعة و�لعقائد �لدينية و�ال�ستقالل و�حرت�م �لثقافات �الأخرى و�لت�سامن �الأ�رشي – و�أرغب 

يف معرفة ما هي �لقيمة �الأكرث �أهمية بالن�سبة لك �سخ�سيًا؟ 

و�لقيمة �لثانية �لتي تليها يف �الأهمية؟

�لف�سول................................................................................................................1

�لطاعة...................................................................................................................2

�ملعتقد�ت �لدينية ............................................................................................3

�ال�ستقالل.............................................................................................................4

�لت�سامن �الأ�رشي................................................................................................5

�حرت�م ثقافة �الآخر..............................................................................................6

ال تعرف..................................................................................................................7

ترف�س �الإجابة......................................................................................................8

�ل�سوؤ�ل 5-2  �أي قيمتني من هذه �لقيم تعتقد �أنهما �الأكرث �أهمية لدى �الآباء خالل تربية �أبنائهم د�خل �ملجتمعات يف �أوروبا؟ - �أرغب يف معرفة 

�لقيمة �الأكرث �أهمية لك �سخ�سيًا من بني �لقيم �ل�ست؟ 

و�لقيمة �لثانية �لتي تليها يف �الأهمية؟

�لف�سول...............................................................................................................1

�لطاعة..................................................................................................................2

�ملعتقد�ت �لدينية ............................................................................................3

�ال�ستقالل ...........................................................................................................4

�لت�سامن �الأ�رشي................................................................................................5

�حرت�م ثقافة �الآخرين.........................................................................................6

ال تعرف.................................................................................................................7

ترف�س �الإجابة.....................................................................................................8

�ل�سوؤ�ل 5-3  �أي قيمتني من هذه �لقيم تعتقد �أنهما �الأكرث �أهمية لدى �الآباء خالل تربية �أوالدهم د�خل جمتمعات �لبلد�ن �لتي تعي�س على 

�سو�طئ جنوب و�رشق �ملتو�سط؟ - �أرغب يف معرفة �لقيمة �الأكرث �أهمية لك �سخ�سيًا من بني �لقيم �ل�ست؟

و�لقيمة �لثانية �لتي تليها يف �الأهمية؟

�للف�سول..............................................................................................................1

�لطاعة..................................................................................................................2

�ملعتقد�ت �لدينية ...........................................................................................3

�ال�ستقالل  .........................................................................................................4

�لت�سامن �الأ�رشي...............................................................................................5

�حرت�م ثقافة �الآخرين........................................................................................6

ال تعرف.................................................................................................................7

ترف�س �الإجابة.....................................................................................................8

ملحق 1



14
6

تقرير آنا ليندا 2010

ق
ح

ال
مل
ا

14
7

تقرير آنا ليندا 2010

ق
ح

ال
مل
ا

�ل�سوؤ�ل 5.4  يعتقد بع�س �لنا�س �أن هناك معايري مطلقة عما هو ح�سن وما هو �سيء وعما هى �حلقيقة.

 بينما يرى �لبع�س �الآخر �أنه ال توجد معايري مطلقة بل �إن �الأ�سياء ن�سبية وتختلف باختالف �لظروف �لتي نعتربها ح�سنة �أو �سيئة.

فما هي �لنظرة �الأقرب �إليك؟

�حلقيقة �أمر مطلق .................................................................................................1

ال توجد حقيقة مطلقة بل تختلف باختالف �لظروف................................2

ال تعرف.........................................................................................................................7

ترف�س �الإجابة.............................................................................................................8

رابًعا: ت�سور منطقة حو�ض املتو�سط والروؤية للم�ستقبل

�أقر�أ جمموعة من  �أفكار�ً خمتلفة عما متثله منطقة �لبحر �ملتو�سط وعن م�ستقبلها. و�سوف  �ل�سوؤ�ل 6-1  يحمل خمتلف �الأ�سخا�س 

�الأفكار/�لت�سور�ت �لتي قد تدور بذهن  خمتلف �الأ�سخا�س و�أرجو �ن تخربنى �إذ� كنت تعتقد �أن هذه �الأفكار و�لت�سور�ت تتميز بها منطقة 

حو�س �ملتو�سط ب�سدة �أو نوًعا ما �أو ال تتميز بها على �الإطالق؟ 

ب�سدة.............................................................................................................................1

نوًعا ما..........................................................................................................................2

ال على �الإطالق..........................................................................................................3

ال تعرف.........................................................................................................................8

ترف�س �الإجابة.............................................................................................................9

اأ - منط احلياة وطبخ خا�ش ملنطقة املتو�شط....................................................................................................1 2 3 8 9

ب - م�سدرللنز�ع........................................................................................................................................................1 2 3 8 9

جـ - تر�ث ثقايف وتاريخ م�سرتك.............................................................................................................................1 2 3 8 9

د - �لتحديات �لبيئية.................................................................................................................................................1 2 3 8 9

هـ - ح�سن �ل�سيافة ................................................................................................................................................1 2 3 8 9

و - مقاأومة �لتغيري.....................................................................................................................................................1 2 3 8 9

ز - �الإبد�ع......................................................................................................................................................................1 2 3 8 9

�ل�سوؤ�ل 6-3  قرر بلدك و �لبلد�ن �الأوروبية �الأخرى وبلد�ن من جنوب و�رشق �ملتو�سط �إقامة تبادالت �سيا�سية و�قت�سادية وثقافية �أوثق د�خل 

م�رشوع �أ�سموه �الحتاد من �أجل �ملتو�سط. فما �لذي تتوقع �أن يجنيه جمتمعك من ور�ء هذ� �مل�رشوع �مل�سرتك؟ يرجى �ختيار ثالثة عنا�رش كحد 

�أق�سى.

�البتكار وروح �ملبادرة .................................................................................................1

�لتعلق بالقيم �لروحية و�الأخالقية......................................................................2

حرية �لفرد و�سيادة �لقانون....................................................................................3

�لتكافل �الجتماعي..................................................................................................4

�مل�ساأو�ة بني �جلن�سني................................................................................................5

�حرت�م �لبيئة...............................................................................................................6

ديناميكية �ل�سباب و�ملجتمع................................................................................7

�حرت�م �لتنوع �لثقايف..............................................................................................8

ال تعرف........................................................................................................................9

ترف�س �الإجابة.........................................................................................................10

�ل�سوؤ�ل 6-4  لو �تيحت لك فر�سة بدء حياة جديدة مع �أ�رشتك فما هو �ملكان �لذي ميكن �أن تتخيل �لعي�س فيه؟

�أفريقيا..........................................................................................................................1

�أمريكا...........................................................................................................................2

�أوروبا..............................................................................................................................3

�آ�سيا..............................................................................................................................4

بلد�ن �خلليج...............................................................................................................5

بلد�ن جنوب و�رشق �لبحر �ملتو�سط.....................................................................6

�أماكن �أخرى................................................................................................................7

ال تعرف........................................................................................................................8

ترف�س �الإجابة............................................................................................................9

�ل�سوؤ�ل 6-5  يف �أي بلد بعينه؟ما هو هذ� �لبلد /�لبلد�ن؟

خام�ًسا. و�سائل الإعالم – م�سادر املعلومات ونوعيتها؟

�ل�سوؤ�ل 8-1  هل ميكنك )يف �لوقت �لر�هن( �ن تتذكر �نك �سمعت �أو قر�أت �أو �ساهدت �أي �سيء يف و�سائل �الإعالم �أدى �إىل تغيري �أو تر�سيخ 

نظرتك للنا�س �لذين يعي�سون على �سو�طئ جنوب و�رشق �ملتو�سط /�لبلد�ن �الأوروبية ب�سكل �إيجابي؟

نعم...................................................................................................................................................1

ال........................................................................................................................................................2

ال تعرف...........................................................................................................................................3

ترف�س �الإجابة...............................................................................................................................4

�ل�سوؤ�ل 8-2 �إذ� كانت �الإجابة على �ل�سوؤ�ل 8-1 بنعم

�ل�سوؤ�ل 8-2  ما هو �مل�سدر �أو �مل�سادر �لتي حملت هذ� �النطباع �الإيجابي عن �الأ�سخا�س �لذين يعي�سون فى بلد�ن جنوب و�رشق �ملتو�سط/

�لبلد�ن �الأوروبية؟  

�الأفالم...............................................................................................................................................1

�الأخبار و�ملعلومات على �سا�سة �لتلفيزيون..........................................................................2

�الأخبار/�ملعلومات �ملوجودة يف و�سائل �الإعالم �ملطبوعة.................................................3

�الأفالم �لوثائقية...........................................................................................................................4
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ما زلت يف �لتعلىم ................................................................................................................................................................................10

مل تكن لدي وظيفة �أبًد�......................................................................................................................................................................11

منهج البحث:

 Computer Assisted( �لهاتفية مب�ساعدة �لكمبيوتر  �ملقابالت  ��سلوب  با�ستخد�م  �الأوروبية وتركيا  �لبلد�ن  �ل�سخ�سية يف  �ملقابالت  متت 

�ملجر 700 مقابلة  بينما متت يف  �ملتو�سط  �الأبي�س  �لبحر  Telephone Interview CATI( ومتت �ملقابالت وجهاً لوجه يف دول جنوب و�رشق 
بالهاتف مب�ساعدة �لكمبيوتر و300 مقابلة وجهاً لوجه للمزيد من �لتغطية.

و�عتمدت �سيا�سة ��ستطالع ر�أي موؤ�س�سة جالوب على �ملحاور �لتالية:

متثل �لعينة �ملختارة كافة مناطق �لبلد وت�سمل كل �ملناطق �لريفية  •

تت�سمن �لعينة �مل�ستهدفة كافة �الأفر�د من �خلام�سة ع�رش عاماً فاأكرث  •

ترتجم �أ�سئلة ��ستطالع �لر�أي �إىل �للغات �لرئي�سية لكل بلد  •

تطبق معايري مر�قبة �جلودة للتحقق من �سحة �لعينات �ملختارة و�لتاأكد �أن ير�عى معيار �لع�سو�ئية عند �ختيار �ل�سخ�س   •

�ملنا�سب يف كل �أ�رشة ويعتمد �نتقاء �مل�ساركني يف ��ستطالع �لر�أي على �أ�سلوب �ختيار �آخر تاريخ �مليالد �أو جدول )كي�س(. 

مت �ختيار عينة ع�سو�ئية من �ملجتمع الإجر�ء 1000 مقابلة �سخ�سية لكل بلد

وقد مت �ختيار �لعينة يف �لبلد�ن �لتي �أجريت فيها �ملقابالت وجهاً لوجه بناء على وحد�ت �لعينية �الأولية �لو�ردة يف قو�ئم �لتعد�د �ل�سكاين 

)census listings of Primary Sampling Units PSU( �لتي تعتمد على �لتجمعات �الأ�رشية يف �ملرحلة �الأوىل.  �أما يف �ملر�حل �الأخرى للعينات، 

فقد مت توزيع �لوحد�ت �لعينية �الأولية طبقاً لعدد �ل�سكان �أو �لتوزيع �جلغر�يف �أو �لتجمع.

 )one-stage sampling( باإ�سم  و�ملعروفة  �لو�حدة  �ملرحلة  عينة  ��سلوب  �لهاتفية  �ملقابالت  فيها  �أجريت  �لتي  �لبلد�ن  ��ستخدمت  بينما 

باالت�سال �لع�سو�ئي باالرقام )Random-Digit-Dial RDD( وقد جلاأنا �إىل �إطار �لعينة �ملزدوجة يف �لبلد�ن �لتي ي�سعب فيها ��ستخد�م 

�لهاتف �ملحمول وذلك باالت�سال بالتليفون �الأر�سي و�ملحمول ح�سب �حلاجة.  
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ملحق 3ملحق 2

حتليل اخلرباء واملمار�سات اجليدة
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التحليل املو�سوعي لالإعالم - حالت البلدان

91 جائزة �آنا ليند لل�سحافة  

92 فريق �لعمل �الإعالمي �الأورومتو�سطي  
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رئي�سة ق�سم �ل�سحافة و�الإعالم باجلامعة �الأمريكية بالقاهرة وقد قامت بتاأليف ثالث كتب عن �الإنرتنت ر�سا عبد �لله 

�أكادميية على نطاق و��سع عن ��ستخد�مات ومميز�ت �الإنرتنت عند  �أول در��سة  يف �لعامل �لعربي، وت�سمل 

�حلياة  وق�سايا  �الإنرتنت،  ن�سطاء  على  حالياً  عملها  وتركز  عاملية  جو�ئز  نالت  م�رش.   �لعرب يف  �لطلبة 

�آخر كتاب �سدر لها بعنو�ن: “تغري  �إىل جانب عملها كم�ست�سارة �عالمية دولية.  �خلا�سة، وحرية �لتعبري 

)2010( �الإعالم يف �ل�رشق �الأو�سط خالل �لع�رشين �سنة �ملا�سية: �لفر�س و�لتحديات” 

ح�سلت �الأمرية رمي على درجة �ملاج�ستري يف �لعلوم �ل�سيا�سية من معهد �لدر��سات �ل�سيا�سية يف باري�س وعلى ريم على 

درجة �ملاج�ستري يف �الأدب �الأجنليزي من جامعة �ل�سوربون وقد تخرجت من كلية �الإعالم بجامعة كولومبيا وعملت 

يف عدة موؤ�س�سات �خبارية ومنها مكتب �ل�سحافة �لدويل باالأمم �ملتحدة وقناة �سي.�أن.�أن حيث عملت منتجة يف 

لندن ثم �نتقلت �إىل بغد�د كمر��سلة وتركت �لعمل عام 2004 لت�سبح ع�سوة يف �لعائلة �مللكية �الأردنية ومنذ 

ذلك �حلني �أ�سبحت ع�سوة يف جلنة �لفيلم �مللكي باالأردن وقد �أ�س�ست معهد �الإعالم �الأردين عام 2007.

مت تعيني �لبارونة �أ�ستون كمفو�سة على� لل�سوؤون �خلارجية و�ل�سيا�سة �الأمنية يف �الحتاد �الأوروبي، ونائبة كاثرين �أ�ستون

رئي�س �ملفو�سية �الأوروبية منذ �أول دي�سمرب 2009 وكانت قبل ذلك  م�سئوولة عن �للجنة �الأوروبية للتجارة 

يف �لفرتة من �أكتوبر 2008 حتى نوفمرب 2009  قامت خاللها بحل �لعديد من �لنز�عات �لتجارية بني كبار 

�ل�رشكاء �لتجاريني ود�فعت عن �لتجارة كو�سيلة للتنمية عرب �لعامل.  وكانت قد �سغلت منذ يونيو 2007 

وظيفة رئي�سة جمل�س �للورد�ت ورئي�سة جمل�س خ�سو�س �مللكة يف حكومة جوردون بر�أون �الأوىل.

هو �أول رئي�س ملوؤ�س�سة �أنا ليند ورئي�س �للجنة �لتنفيذية ملوؤ�س�سة  �لثقافات �لثالث باإ�سبانيا، وقد لعب دور�ً �أندريه �أزوالي

جوهرياً يف �الإ�سالح �القت�سادي وتنمية �ال�ستثمار�ت �خلارجية يف �ملغرب �أثناء خدمته كم�ست�سار جلاللة 

�مللك �لر�حل �حل�سن �لثاين وجاللة �مللك حممد �ل�ساد�س.  يعد من �أبرز �مل�ساندين للو�سول �إىل �سالم د�ئم 

وعادل يف �ل�رشق �الأو�سط وقد �سارك يف �لعديد من �ملبادر�ت �لر�مية �إىل تعميق منطق �مل�ساحلة بني �ليهود 

و�مل�سلمني.

�ملدير �لتنفيذي ملوؤ�س�سة �أنا ليند منذ يوليو 2008 وكان قبل ذلك مدير�ً للمعهد �الأوروبي للبحر �ملتو�سط �أندرو كالريت

)IEMed(.  وب�سفته �سحفياً �سابقاً، فقد �سغل من�سب مدير وكالة �الأنباء �الأ�سباينة ل�سوؤون جنوب �ل�سحر�ء 

�الإفريقية و�أمريكا �لو�سطى )EFE( يف كاتالونيا ،كما كان حملالً يف �ل�سوؤون �لدولية متخ�س�ساً يف �لعالقات 

بني �ل�سمال و�جلنوب و�لتعاأون �ملتو�سطى وحو�ر �لثقافات، وقام بتدري�س �ل�سحافة �ل�سيا�سية يف جامعة 

بومبيو فابر� )Universitat Pompeu Fabra( يف بر�سلونة. وهو ع�سو فى جمل�س �الأمناء ملوؤ�س�سة �مل�ستقبل.

مدير �الأبحاث يف �ملركز �لقومي للدر��سات �لدميوغر�فية )INED( يف باري�س، وم�ست�سار وخبري يف جمال �لعالقة يو�سف كرباج 

بني �لدميوغر�فيا و�ل�سيا�سة خا�سة يف �لبلد�ن �لعربية و�الإ�سالمية، وكان مدير�ً علمياً �سابقاً يف �ملعهد �لفرن�سي 

لل�رشق �الأدين ببريوت وقام بتاأليف نحو 350 من �لدر��سات و�لكتب و�ملقاالت و�لتقارير و�ملو�د �لتعلىمية. وعمل 

مع �ميانويل تود لي�سيف بعد�ً جديد�ً للنقا�س �ملتو��سل حول �ل�سد�م بني �حل�سار�ت، حيث تنباأ �لباحثان بتحديث 

.)2007( )Le rendez-vous des civilisations( ”لعامل �الإ�سالمي يف كتابهما �مل�سرتك “موعد �حل�سار�ت�

�ملديرة �ملوؤ�س�سة لــ “�أويكدرم” )Oikodrom( �لنم�ساأوية، ور�ئدة يف �أبحاث �ال�ستد�مة �ملدجمة للم�ستوطنات جري�س ديفي 

 Aalborg( »لب�رشية، وتعمل يف �ملجاالت �لنظرية و�لعملية مل�ستقبل �ملدن و�ساهمت �أي�ساً يف ميثاق »�آلبورج�

Charter( �لذى ميثل �لوثيقة �الأوروبية �لتاأ�سي�سية لال�ستد�مة �حل�رشية، كما �أنها �ل�سخ�سية �ملبادرة و�ملن�سقة 
�لعلمية للعديد من �مل�رشوعات و�الأبحاث ورفع �لوعي مما جعلها تقود عمليات �لتفاأو�س حول �ال�ستد�مة بني 

�خلرب�ء و�ل�سكان يف فيينا و�ل�سني و�ستة من �لدول �ملتو�سطية �الإ�سالمية. وقد قامت دمر�يخر باال�سرت�ك مع 

كولب بتطوير نظرية »�مللكية �لعاطفية �مل�سرتكة« )emotional co-ownership( وهي ع�سو فى جمل�س 

�مل�ست�سارين فى موؤ�س�سة �آنا ليند.

مديرة �لربنامج �لقومي مبعهد �لتنوع �الإعالمي يف �ملغرب وقد در�ست �الإعالم ثم عملت من�سقة لرب�مج منى �لحمد�ني

مر�قبة وتقييم بر�مج �الأحز�ب �ل�سيا�سية يف �ملعهد �لدميقر�طي �لقومي باملغرب. و�ساهمت يف تنظيم 

�ملر�قبة  بعثة  و�لدولية مثل  �لقومية  �الأن�سطة  �ملدين وجمموعة من   �ملجتمع  ن�ساطات  و�ال�رش�ف على 

�لدولية لالنتخابات �لت�رشيعية لعام 2007. ويركز عملها �حلايل على ت�سجيع �حلو�ر بني �جلماعات و�لتنوع 

بالت�سارك مع �طر�ف حملية ودولية.

�ملتو�سط مبدينة مر�سيليا)Mucem(، تييري فابر و�لبحر  �أوروبا  �لدوليةفى متحف ح�سار�ت  و�لعالقات  �لرب�مج  م�سئول 

يف معهد �لعامل �لعربي ور�أ�س �أي�ساً �سبكات مر�كز  وب�سفته كاتباً وباحثاً قام بتاأ�سي�س جملة “�لقنطرة” 

�لتمييز يف �بحاث �لعلوم �الن�سانية عن �لبحر �ملتو�سط )Ramses ²( يف د�ر �لبحر �الأبي�س �ملتو�سط للعلوم 

�الن�سانية يف مدينة “�أك�س- �أن - بروفان�س” �لفرن�سية ) Aix-en-Provence(.كذلك، فاإنه رئي�س حترير وموؤ�س�س 

)Rencontres d‘Averroès( يف مر�سيليا  ر�سد  �أبن  )La pensée de midi( ولقاء�ت  جمالت مثل فكر �جلنوب 

والرباط وقرطبة .

مدير �خالقيات �ل�سحافة يف موؤ�س�سة ميديا و�يز �خلريية )MediaWise( وحما�رش رئي�سي بجامعة غرب مايك جمب�سون

�خلربة يف جمال  من  ثالثني عاماً  �أكرث من  وله  لنكولن.   بجامعة  �الإعالم  �أخالقيات  ز�ئر يف  و�أ�ستاذ  �أجنلرت� 

�لطباعة و�لبث �الإعالمي و�لعالقات �لعامة وقد قام باإعد�د وتدريب �ل�سحفيني يف جماالت عدة ومنها 

حقوق �الإن�سان و�سو�بط �الإعالم وحرية �ل�سحافة يف ما يقرب من �أربعني دولة بالتعاأون مع وكاالت �الأمم 

�ملتحدة و�الحتاد �لدويل لل�سحفيني، كما هو نائب رئي�س جلنة �الخالقيات يف �الحتاد �لقومي لل�سحفيني، 

وعمل م�ست�سار�ً للدر��سة �الأوروبية �ل�ساملة عن �الإعالم و�لتنوع حتت رعاية �ملجل�س �الأوروبي.

و�الأبحاث عائ�سة ك�سول  �لدر��سات  مركز  ومدير  و�الجتماعية  و�القت�سادية  �ل�سيا�سية  �لعلوم  يف  �أ�ستاذ  خ�رش  ب�سارة 

�لعربية بجامعة لوفان �لكاثوليكية )Arab Study and Research Center at UCL( وع�سو يف جماعة كبار 

 Groupe des( خلرب�ء يف جمال �ل�سيا�سة �خلارجية و�الأمن �مل�سرتك يف �أوروبا وع�سو يف جمموعة �حلكماء�

Sages( من �أجل �حلو�ر �لثقايف �الأورومتو�سطي.  و�آخر ما ن�رشه هو “ �لعامل �لعربي مف�رَش�ً الأوروبا” )2009( 
.)2009( )2009-1995( و”�أوروبا من �أجل �ملتو�سط من بر�سلونة �إىل بر�سلونة” 

�لكثري تولجا كركوت باالإذ�عة، عمل يف  �أن عمل مربجماً  )bianet.org(. وبعد  �الأن�سان يف موقع  حمرر فى جمال حقوق 

من �ملوؤ�س�سات �الإعالمية �لرئي�سية يف تركيا كمحرر لالأخبار �لعاملية ومدير �إد�ري وع�سو يف �إذ�عة �آت�سيك 

ومدير  لالأعمال  ومدير  �الأنرتنت،  �سحافة  1997 يف  عام  منذ  عمل  ثم   )  Açık Radyo-Open Radio  (

�إد�ري ل�سحف �الإنرتنت لعدة موؤ�س�سات �إعالمية �لكربى. ويركز على تكنولوجيات �ل�سحافة عرب �الإنرتنت 

و�ل�سحافة �لقائمة على �حلقوق ومكافحة �لعن�رشية، و�لتنوع �الجتماعي، و�سحافة �ل�سالم.

حما�رشة يف معهد علم �الجتماع بجامعة فيينا وخبرية يف علم �الجتماع �ملرئي وتطبق ��سلوب �مل�ساركة يف بتينا كولب 

�ملقابالت �ل�سخ�سية بال�سور كاأد�ة بحثية فى خمتلف �لعلوم �الإجتماعية وت�سمل جماالت عملها: �لعرو�س 

�الجتماعية �لثقافية بال�سور ودمج �ملكان و�ملجال. وقامت باأبحاث تتعلق باملناطق �ملجاأورة للحمامات وعلم 

�إجتماع �ل�سحة و�لرتكيز على �ال�ستد�مة �الجتماعية ودمج �لتوعية �ل�سحية باال�ستد�مة وقد �ساهمت 

مع �لباحثة هايدي دمر�يخر يف و�سع نظرية �جتماعية عن �ال�ستد�مة.

باحثة وحا�سلة على �لزمالة �لبحثية ومديرة �أكادميية بوحدة �جلو�ر �ملتو�سطي يف معهد فان لري مبدينة �أنا البيدو-فريلي 

�لقد�س )Mediterranean Neighbours Unit at the Van Leer Jerusalem Institute( كما تقوم بالتدري�س 

يف ق�سم �لعالقات �لدولية باجلامعة �لعربية بالقد�س وقد ح�سلت على �لعديد من �ملنح و�جلو�ئز وكانت 

يف �لفرتة ما بني 2005  �ملديرة �الأكادميية مل�رشوع “ح�سول �ملر�أة على �مل�ساأو�ة �ملدنية يف �ل�رشق �الأو�سط” 

 Journal( و2007 يف معهد �لدر��سات �الإ�سرت�تيجية و�ل�سيا�سية باجلامعة �لعربية.كما هي مديرة جملة

of Levantine Studies( وتركز �أبحاثها على �الأوجه �ملختلفة للدين و�ل�سيا�سة و�لهوية خا�سة يف تركيا.

�ملجرية روبرت مان�سن باالأكادميية  �الجتماع  علم  معهد  �لعملية يف  حياته  بد�أ   . �أوروبا  جالوب  موؤ�س�سة  ومدير  رئي�س 

 Ferenc Liszt( للعلوم بعد �أن در�س يف جامعة كارل مارك�س لالقت�ساد و�أكادميية فرينك ليزت للمو�سيقى

Academy of Music(، وعمل بعد ذلك م�ست�سار�ً و�ساهم فى تاأليف عدة كتب .  ويعمل حالياً رئي�ساً الأكرب 
م�رشوع للقيا�س يف �أوروبا �مل�سمى فال�س �أوروبارومرت )Flash Eurobarometer( وهو �أي�ساً ��ستاذ بكلية �أوروبا 

مبدينة بروج ومدير معهد �لعلوم �ل�سلوكية �ملتقدمة يف لك�سمبورج.

ملحق 5
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 نتاليا ريبا�س-

ماتيو�س 

 Ramón y Cajal Reseacher at the Universidad de( باحثة يف معهد ر�مون �إي كاخال بجامعة كورونيا

A Coruña( وكانت قد ح�سلت على زمالة ماري كوري يف �ملخترب �ملتو�سطي للعلوم �الجتماعية مبدينة 
 Marie Curie Fellow at the Laboratoire Méditerranéen de Sociologie( يك�س-�أن-بروفان�س، فرن�سا�

 Centre for Migration Studies( �جنلرت�  �سا�سك�س،  �لهجرة يف  در��سات  مركز  ويف   )Aix-en Provence
�لتي ير�سلها �لعاملون باخلارج و�جلندر  �أبحاثها خالل عام )2009( على �المو�ل  in Sussex، UK(.  تركزت 
�أخر ما  )Jebala( وكان  )El Paso( وجبالة باملغرب  بالواليات �ملتحدة  �لبازو  و�ملجاالت �حلدودية يف منطقة 

.)2005 ،Transaction Publishers( �لهجرة و�لرخاء و�حلدود”  ن�رشت “�ملتو�سط يف ع�رش �لعوملة – 

كاتب و�أ�ستاذ بق�سم �للغات و�الأدب �ل�ساليف يف جامعة روما ال�سابيينز� )La Sapienza( ويعي�س يف روما بردر�ج ماتفيفيك 

بعد �أن ترك موطنه يف �لبو�سنة و�لهر�سك عام 1991 ب�سبب ن�ساطه �ل�سيا�سي . وقد منحته �حلكومة 

�لفرن�سية و�سام �ل�رشف )La Légion d‘Honneur(، نُ�رشت كتبه باأكرث من ع�رشين لغة وح�سل على �لعديد من 

�جلو�ئز �الأدبية �لدولية. وهو نائب رئي�س موؤ�س�سة )International PEN in London( وكان ع�سو�ً يف جمموعة 

 Association( يف �ملفو�سية �الأوروبية بربوك�سل وع�سو موؤ�س�س لر�بطة �رش�ييفو )Groupe des Sages( حلكماء�

Sarajevo( يف باري�س وروما.

جامعة توومو مال�سوو  يف  بتمبريي  �ل�سالم  �أبحاث  مبعهد  �الأبحاث  ومدير  �مل�سلحة  و�لنز�عات  �ل�سالم  �أبحاث  �أ�ستاذ 

 Professor of peace and conflict research and Research director of TAPRI، Tampere  ( متبريي 

�سمال  يف  �حلديث  بالتاريخ  ويهتم   )Peace Research Institute، at the University of Tampere
تابري  ملعهد  رئا�سته  جانب  �إىل  يهتم  �ملتو�سط،كما  �لبحر  منطقة  يف  �لدولية  و�لعالقات  �أفريقيا 

�القت�سادي   - �الجتماعي  �لتطور  وخا�سة  �الأورومتو�سطية  و�لعالقات  �ملتو�سطية  بالدر��سات   )TAPRI(
 Management of Social( �الجتماعي  �لتغيري  �إد�رة  برنامج  ملدير  نائباً  �أي�ساً  ويعمل  و�لثقايف، 

ليند. �آنا  ملوؤ�س�سة  �مل�ست�سارين  وع�سو فى جمل�س  �ليون�سكو.  !Transformation program MOST( يف 

�أ�ستاذ يف �جلامعة �للبنانية وجامعة �لقدي�س يو�سف وع�سو يف �ملجل�س �لد�ستوري بلبنان وموؤ�س�س �ملوؤ�س�سة �أنطو�ن م�سرة 

وعدد من   )L‘Orient-Le Jour(و  )Le Jour( وقد عمل �سحفياً يف جريدة  �لد�ئم  �ملدين  لل�سالم  �للبنانية 

�ل�سحف �الأخرى وهو ع�سو يف �ملجل�س �لتنفيذي �لرئي�سي وهو جمل�س تعاأون �سحفي باللغة �لفرن�سية 

)CFPJ(.بني كالً من �جلامعة �للبنانية و�ملعهد �ل�سحفي �لفرن�سي ومركز تدريب وحت�سني �ل�سحفيني بباري�س

حمللة رئي�سية ومديرة تنفيذية ملركز جالوب للدر��سات �الإ�سالمية، وتر�أ�س حتليل بحث موؤ�س�سة جالوب د�ليا مجاهد

�لذى ي�سمل �أكرث من مليار م�سلم يف �لعامل وهو �أ�سمل بحث من نوعه، وقد �ساهمت يف تاأليف كتاب 

“من يتحدث باأ�سم �الأ�سالم؟ ما هو ر�أي مليار م�سلم؟” وتعمل �أي�ساً يف جمموعات خمتلفة مثل �ملجموعة 
�لعلى� لتحالف �حل�سار�ت �لتابع لالأمم �ملتحدة ووقع �ختيارها من قبل �لرئي�س �الأمريكي بار�ك �أوباما لتكون 

م�ست�سارة �لبيت �الأبي�س للتعاأون �لقائم على �لعقيدة و�جلو�ر.

�ل�سكرتري �لعام جلامعة �لدول �لعربية منذ عام 2001 وقد ح�سل على لي�سان�س �حلقوق من جامعة �لقاهرة عمرو مو�سى

ودخل �ل�سلك �لدبلوما�سي �مل�رشي عام 1958 ثم عمل م�ست�سار�ً لوزير �ل�سئون �خلارجية �مل�رشية و�سفري�ً 

مل�رش يف �لهند ثم ممثالً �أعلى مل�رش لدى �الأمم �ملتحدة يف نيويورك ، ي�سارك منذ 2003 فى �للجنة �لعلى� 

�ملكلفة بالتهديد�ت و�لتحديات و�لتغيري من �أجل �ل�سالم و�الأمن �لدوليني. وح�سل على �أعلى �الأو�سمة من 

دول عدة ومنها و�سام �الحتاد �لفيدر�يل �الأملاين وقالدة �لنيل يف م�رش.

حما�رشة فى �لتو��سل بني �لثقافات فى جامعة بلني�سة وباحثة يف م�رشوع )Mediamigraterra( بجامعة لور� نافارو 

باري�س University Paris( 8 8( �خلا�س باالإعالم و�لهجرة يف منطقة �الأورومتو�سطي وحما�رشة يف ماج�ستري 

بجامعة بالن�سية باأ�سبانيا وقد عملت �سمن فريق �لتميز  “�لو�ساطة بني �لثقافات وم�ساركة �ملو�طنني” 
�إعالم  �سبكة  منها  �ملنظمات  من  عدد  مع  وتتعاأون   )Minoritymedia( �الأوروبي  �الحتاد  يف  كوري  ماري 

�جلماعات فى �إ�سبانيا ومن �أ�سهر كتبها كتاب بعنو�ن )Contra el Islam( )2008( عن �لت�سور�ت �خلا�سة 

لال�سالم و�لعامل �لعربي يف �الإعالم �ال�سباين.

و�ملعلومات ماجد عثمان  �الح�ساء  جمال  يف  ور�ئد  �مل�رشي  �لوزر�ء  ملجل�س  �لتابع  �لقر�ر  ودعم  �ملعلومات  مركز  رئي�س 

�لقومية يف م�رش و�أ�ستاذ بق�سم �الح�ساء يف جامعة �لقاهرة وله خربة فنية و��ست�سارية يف جمال مناهج 

�الأبحاث �مليد�نية و��ستطالع �لر�أي �لعام و�لتحليل �لدميوغر�يف، كما هو ع�سو يف �جلمعية �لدولية لتعلىم 

�الإح�ساء، و�ملنظمة �الأمريكية لالإح�ساء ،و�الحتاد �لدويل للدر��سات �لعلمية لل�سعوب، وجمعية �مل�ستقبل 

�لعاملية.

)– Migrinter �أيز�بيل ريجوني فرن�سا  بو�تييه،  جامعة   – مبجرنتري   )Minoritymedia( للتميز  كوري  ماري  فريق  رئي�سة 

 8 باري�س  �ل�سيا�سية من جامعة  �لعلوم  �لدكتور�ه يف  وحا�سلة على   )University of Poitiers، France
2000( وحا�سلة على �لزمالة من مركز �بحاث �لعالقات �لعرقية )جامعة ورويك 2003-2001(  )فرن�سا – 

ومركز مارك بلوخ )برلني 2004-2005( وحالياً �أ�ستاذة فى جامعة بو�تييه بعد �أن حا�رشت يف جامعات باري�س 

8 �سان دينيه )Saint-Denis 8 Paris( و�فري-فال د��سون )Evry-Val d‘Essonne( 1996-2005. تعمل حاليا 

يف جماالت �الإعالم �لعرقي و�لهجرة و�لتنقل بني �لدول وق�سايا �جلندر

�أ�ستاذة م�ساعدة بق�سم �لعلوم �ل�سيا�سية يف جامعة �ستوكهومل ومنتدبة لق�سم �ل�سحافة و�الإعالم �ليك�سا روبرت�سون

ويقارن بحثها �حلايل - �ملمول من جمل�س �الأبحاث �ل�سويدية - بني �لتقارير “�ملعادية للهيمنة” يف �لقنو�ت 

�أوروبا. وقد  �الإخبارية �لعاملية، و�لتقارير �الأخبارية �لتي تبثها �لقنو�ت �لكربى لرتى كيف ي�سف “�الآخرون” 

يف عام   ”Mediated Cosmopolitanism: the world of television news ن�رشت كتابها �الأخري بعنو�ن “ 

.2010

وكان مارتن روز )British Council(  فى �ملغرب وكان مدير�ً مل�رشوع “�أوروبا �مل�سرتكة بيننا”  �لربيطاين  �ملجل�س  مدير 

�ملوؤ�س�س و�ملدير مل�رشوع )Counterpoint( �لذى كان �ملركز �لفكري للمجل�س �لثقايف �لربيطاين يف جمال 

�لعالقات �لثقافية و�لدبلوما�سية �لعامة وعمل مع �ملجل�س �لثقايف �لربيطاين يف بغد�د وروما وبروك�سل 

 Trust، Mutuality :و�أوتاأو� حا�رش وكتب ون�رش كثري�ً عن �لعالقات �لثقافية ومن �أ�سهر �لكتب �لتي ن�رشها

 British Public Diplomacy in an Age ،)2004 ،and Cultural Relations )with Nick Wadham-Smith
.)2009( and A Shared Past for A Shared Future )2005 ،of Schisms )with Mark Leonard

رئي�س حترير ونا�رش ملجلتي )Pulse of Democracy( و )Status(. تدور جماالت بحثه حول �ل�سيا�سات �ملقارنة �إلد�ر �سار�يلك

و�لنظريات �ل�سيا�سية، وخا�سة �ل�سيا�سات �لعرقية و�ملركزية �لعرقية و�لدميقر�طية و�ل�سيا�سة يف ع�رش 

ما بعد �ل�سيوعية، و�لنخبة �ل�سيا�سية و�لدين كما يكتب عن �ل�سيا�سة و�لثقافة و�الجتماع يف �لبو�سنة 

�الأبحاث  من  وعدد�ً  ن�رش كتاباً  وقد  و�ُك�سفورد.  �دنربة  ويعمل مع عدة جامعات مثل جامعتي  و�لهر�سك 

و�ملقاالت يف �أوروبا. حا�سل على ماج�ستري �لعلوم �ل�سيا�سية من كلية �لعلوم �ل�سيا�سية بجامعة �سار�ييفو

بجامعة ناعومي �سقر و�الت�سال  �الإعالمية  �لبحوث  مبعهد  �لعربي  �الإعالم  مركز  ومديرة  �الإعالم  �سيا�سة  �أ�ستاذة 

�الأو�سط  �ل�رشق  عن  كخبرية  �القت�سادي  �ال�ستخبار  وحدة  يف  ذلك  قبل  عملت  قد  وكانت  و�ستمن�سرت، 

و�ملحررة �لرئي�سية لتقارير تنبوؤ�ت �ملخاطر �ل�سيا�سية و�القت�سادية. وح�سلت على جائزة �أح�سن كتاب عن 

در��سات �ل�رشق �الأو�سط  لعام 2003 وعنو�نه “ممالك �القمار �ل�سناعية : تلفزيون عرب �حلدود و�لعوملة و�ل�رشق 

�الأو�سط”و�آخر كتاب �أ�سدرته هو “�لتلفزيون �لعربي �ليوم” )2007(  ويبحث يف �لقانون و�ل�سيا�سة و�الإبد�ع 

يف �ملحتوي وو�سع �ل�سحفيني وخا�سة �ملذيعات ومر��سلي �حلروب.

�الإعالمي �سابين �سيفر �لتحليل  عن  عمل  ور�س  وتدير  تنظم  حيث  باأملانيا   )IMV( �الإعالمية  �مل�سئولية  معهد  مديرة 

وتعليم �الإعالم، وتركز �أبحاثها على �لعن�رشية يف �الإعالم �الإخباري، وتاأثري �الإعالم على �ل�سلوكيات و�لقيم 

حيث  �أ�سكالها  �أحدث  �لدعاية  يف  هي  تتناأولها  �لتى  �ملو�سوعات  و�أهم  �الطفال،  عند  �لقيم  وخا�سة 

يلعب”�لعدو” )Feindbild( �أي “�الإ�سالم” �أهم �الأدو�ر .ولها ��سد�ر�ت وكتب �أخرى منها “تغطية �الإ�سالم يف 

)2005( ودر��سة حتليلية مقارنة بني �خلطاب �ملعادي لليهود و�خلطاب �ملعادي لالإ�سالم  �ل�سحافة �الأملانية” 

.)Constantin Wagner، IMV( مع ق�سطنطني فاجرن )عام )2009

��سماعيل �سر�ج 

�لدين 

مدير مكتبة �ال�سكندرية وير�أ�س جمل�س �د�رة �ملعاهد و�ملتاحف �لتابعة لها، وي�سغل من�سب رئي�س وع�سو 

يف عدد من �للجان �ال�ست�سارية يف جمال �الأبحاث و�ملوؤ�س�سات �لعلمية و�لدولية وجهود �ملجتمع �ملدين. 

و�الجتماعية  �لبيئية  �لتنمية  رئي�س  نائب  �سيما  وال  �لدويل،  �لبنك  لدى  �ملهام  من  عدد  يف  �أي�ساً  عمل 

�مل�ستد�مة )1992-1998(، وقد �أ�سدر �أكرث من 60 كتابا وبحثاً يف مو�سوعات متنوعة .

حما�رشة يف �ل�سيا�سة �لدولية بجامعة �سيتي بلندن وتر�أ�س برنامج �أبحاث مبعهد فون هوجل يف جامعة �سارة �سلف�ستري

كامربيدج. ح�سلت من تلك �جلامعة على درجة �لدكتور�ه عن �الإ�سالم يف �أوروبا ثم عملت يف جمال �حلو�ر 

بني �لثقافات يف مدينة بروك�سل لدى رئي�س �ملفو�سية �الأوروبية، تدور �أبحاثها و��سد�ر�تها حول �سيا�سات 

�لهوية �الإ�سالمية و�ل�سيا�سات �لعامة جتاه �لدين يف �الحتاد �الأوروبي، و�ل�سبكات �لقائمة على �لعقيدة، 

ودمج �ملهاجرين و�الأمن. منذ عام 2008 ع�سو يف �ملجل�س �ال�ست�ساري يف موؤ�س�سة �أنا ليند.
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مديرة قطاع �ل�سيا�سات �لثقافية و�حلو�ر بني �لثقافات يف منظمة �ليون�سكو، وهي خمت�سة يف جمال كاترينا �ستينو

�لتو��سل بني �لثقافات. وب�سفتها ع�سو� يف عدد من �ملعاهد �لبحثية يف جمال �لعالقات بني �لثقافات 

فاأنها توؤكد د�ئماً على �لرو�بط بني �لتنوع و�خلطاب و�لتنمية من �أجل  �لتفاهم �ملتبادل �لذي هو هدف من 

�أهد�ف �ليون�سكو. وقد �أ�سدرت عدد�ً من �ملقاالت و�لكتب عن ق�سايا و�سع �ل�سيا�سات ملو�جهة حتديات 

�ملجتمعات  �ملعا�رشة �ملتعددة �لثقافات.

)Aix en  محمد توزي  �أك�س-�أن-بروفان�س  �لبي�ساء وجامعة  �لد�ر  �لثاين يف  �ل�سيا�سية بجامعة �حل�سن  �لعلوم  �أ�ستاذ 

Provence(، وقد ��ستهر كخبري يف جمال �حلركات �الإ�سالمية �ملغربية بعد ما �أ�سدر كتابه “�مللكية و�الإ�سالم 
�ل�سيا�سي يف �ملغرب” )1997( ويعمل باحثاً يف �ملخترب �ملتو�سطي لعلم �الجتماع )MMSH/CNRS( وخبري�ً 

 .)USAID( �الأمريكية  و�ملعونة   )FAO( �لفاأو  منظمة  مثل  �لدولية  �ملنظمات  من  عدد  لدى  ��ست�سارياً 

وهو ع�سو يف عدد من �ملنظمات مثل �ملجل�س �لعلمي ل�سبكة جمعيات �لتحليالت �ل�سيا�سية �الأوروية 

.)Prologues( ويف �ملجل�س �لعلمي ملجلة برولوج )REASOPO(

مبدينة �أنا ترياند�فليدو  )European University Institute( �الأوروبية  �جلامعة  مبعهد  متفرغ  غري  �أ�ستاذ  من�سب  ت�سغل 

 Hellenic( فلور�ن�س يف �إيطاليا، ومن�سب باحث رئي�س فى �ملوؤ�س�سة �ليونانية لل�سيا�سات �خلارجية و�الأوروبية

مبدينة  �الأوروبية  �لكلية  ز�ئر يف  و�أ�ستاذ   )Foundation for European and Foreign Policy ELIAMEP
بروج يف بلجيكا. وقد تخ�س�ست يف �لبحوث عن �الإعالم و�خلطاب وقد �ساركت فى عدة بر�مج  �أ�سهرها: 

حتت رعاية �الحتاد  „�الإعالم و�الأخالقيات من وجهة نظر �أوروبية من �تفاقية روما �إىل �حلرب على �الإرهاب“  
 Media and Ethics of a European Public Sphere from the Treaty of Rome to the  `War on( الأوروبي�

 The European‘( “و�أ�سهر �أ�سد�ر�تها كتاب بعنو�ن „�ملجال �لعام �الأوروبي و�الإعالم )Terror` EMEDIATE
.)2009 ،Public Sphere and the Media‘ )with R. Wodak and M. Krzyzanowski، Palgrave

�أق�سام ماريا كنتوخر�ستو  ور�أ�ست  ر�ئدة  بحثية  معاهد  فى  كم�ست�سارة  وعملت  �ملفتوحة  �ليونانية  �جلامعة  يف  حما�رشة 

تدور  �ليونانية.  �لثقافة  لوز�رة  �لتابعة  �ليونانية  �لثقافة  �لدويل يف منظمة  و�لتعاأون  و�لتو��سل  �لتنمية 

�أبحاثها حول �الإعالم و�ل�سيا�سة �ل�سمعية – �لب�رشية و�لثقافية وبناء �لهوية و�الإعالم ون�سال �ل�سخ�سيات 

�مل�سهورة، و�لعالقات �لدولية و�لثقافة، و�لدبلوما�سية �لثقافية لالحتاد �الأوروبي و��رشفت على ن�رش كتاب 

.)2007( بعنو�ن “�لهوية و�الإعالم يف �ليونان �ملعا�رشة” 

�سحفي ورئي�س حترير �سبكة �الإت�سال �مل�ستقل)Independent Communication Network BIA( منذ عام �رهان �أو�ستند�ج

2004 . ولد عام 1979 مبدينة )Kırklareli( يف تركيا وتخرج من كلية �الإعالم بجامعة بلجي باأ�سطنبول، 

وح�سل على �سهادة �ملاج�ستري من جامعة جالتا�رش�ي. قام بتنظيم �أول منتدى دويل م�ستقل عن �الإعالم 

وتدور  �لعامل،  �نحاء  من جميع  �لبديل  �الإعالم  ممثلي  من  �لعديد  �لذي ح�رشه  �أ�سطنبول  2006 يف  عام 

�ل�سيا�سي  و�القت�ساد  �لتو��سل،  و�سيا�سة  �ل�سالم،  و�سحافة  �الطفال،  حول �سحافة حقوق  �هتماماته 

لالعالم.

رو�ئي و�سحفي لبناين ذ�ع �سيته الأعماله �لتي تقدم روؤية ح�سا�سة لقيم و�سلوكيات �لثقافات �ملختلفة �أمين معلوف 

يف �ل�رشق �الأو�سط و�أفريقيا و�لبحر �الأبي�س �ملتو�سط. بعد �أن در�س علم �الجتماع و�القت�ساد �أنطلق مكمالً 

تاريخ عائلته �لعريق يف جمال �ل�سحافة فعمل �سحفياً وعمره 22 عاماً يف �سحيفة �لنهار �ليومية ببريوت، 

�ل�سحفية  بالتغطية  ليقوم  و�جلز�ئر  و�ليمن  و�ل�سومال وكينيا  و�أثيوبيا  وبنجالد�س  �لهند  �إىل  وقد �سافر 

للحروب وغريها من �ل�رش�عات، قبل �أن يهاجر �إىل فرن�سا حيث يعمل �سحفياً وكاتباً.ميكيلي كابا�سو رئي�س 

�ملوؤ�س�سة �ملتو�سطية )Fondazione Mediterraneo( باإيطاليا وقد عمل م�سور�ً ور�ساماً ومهند�ساً معمارياً 

بني  �حلو�ر  لتنمية  نف�سه  يكر�س  �أن  قبل  �لعامل،  بلد�ن  500 م�رشوع يف خمتلف  �أكرث من  يف  ومهند�ساً 

�لثقافات و�ل�سالم بد�ية من عام 1994.  وقد قام بتنظيم عدة بر�مج وم�رشوعات �جتماعية وندو�ت مدنية 

�أورومتو�سطية وحا�رش يف عدة حلقات در��سية، ون�رش عدة مقاالت وكتب عن �ل�رش�كة �الأورومتو�سطية، 

وح�سل على �لعديد من �جلو�ئز مثل قالدة �ال�ستقالل من �ململكة �لها�سمية �الأردنية اللتز�مه و�جناز�ته يف 

جمال بناء �جل�سور بني �لثقافات.

هو �ملندوب �ل�سامي حللف �حل�سار�ت )Alliance of Civilizations( �لتابع لالأمم �ملتحدة ويهدف �إىل حت�سني  جورج �سمبايو

رئي�س  من�سب  �سمبايو  و�سغل   ، �لثقافات  خمتلف  من  و�ل�سعوب  �الأمم  بني  �لتعاأون  وعالقات  �لتفاهم 

�لرتبية، و�لق�سايا �الجتماعية،  �أعماله على  ، وب�سفته هذه تركز   2001  – �لربتغال من 1996  جمهورية 

وحقوق �الإن�سان، �ل�سئون �الأوروبية و�لدولية . عينه �لكاتب �لعام لالأمم �ملتحدة يف مايو 2006 كمبعوث 

خا�س ملكافحة مر�س �ل�ُسل - يف �طار برنامج �الألفية للتنمية - لوقف �ملر�س مع حلول عام 2015 .


