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ال تعرب الآراء املن�شورة يف هذا التقرير عن وجهات نظر م�ؤ�س�سة �أنا ليند واالحتاد الأوروبي
�أو الدول الأع�ضاء يف االحتاد من �أجل املتو�سط

تقدمي
اندريه �آزوالي
رئي�س م�ؤ�س�سة �أنا ليند
�إنني اعتقد �شخ�صيا ً �أننا جميعا ً – حكومات وجمتمعا ً مدنيا ً وم�ؤ�س�سات و�أفراد – ونحن نعمل على بناء م�ستقبل منطقة البحر
الأبي�ض املتو�سط مبنطق االمتالك امل�شرتك واالبتعاد عن العزلة كمنطقة ال تزدوج فيها املعايري وال ت�سيطر علىها العقول �ضيقة
الأفق � ،سوف يكون ما قبل وما بعد تقرير م�ؤ�س�سة �أنا ليند حول االجتاهات بني الثقافات.
وعندما خ�ضنا جتربة هذا البحث الرائد ،كانت �أمامنا عدة خماطر وت�سا�ؤالت �أهمها هل تدرك �شعوب املنطقة �أن االحتاد من �أجل
املتو�سط هو جمرد عمل دبلوما�سي عادي �أم �أنه و�سيلة ابداعية �شعبية وذات ر�ؤية نافذة التفاق جديد يربط �شواطئ البحر املتو�سط
م�ؤ�س�سيا ً و�سيا�سياً؟ هل ان الفروق تعوق تخيلنا ملجال م�شرتك من املعرفة واالحرتام املتبادل؟ وهل ان الفجوات يف ادراكنا �أكرب
من �أن تعالج؟
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وقد �أثبتت نتائج التقرير �صحة اختيار م�ؤ�س�سة �أنا ليند للمناطق اال�سرتاتيجية التي قررت �أن متنحها الأولوية يف جهودها نحو اعادة
الثقة وامل�صداقية يف املنطقة من خالل التعلىم والثقافة والدور اجلديد الذي بو�سعه تغيري اخلطاب الإعالمي عندما يتحدث عن
الأديان واحل�ضارات والثقافات .و�سوف تتيح نف�س النتائج فر�صة خللق ديناميكية جديدة داخل م�ؤ�س�سة �أنا ليند و داخل �شبكتها
الوا�سعة من املجتمعات املدنية واملنظمات غري احلكومية املمتدة عرب املنطقة ب�أكملها وتعطينا ً �أفكارا ً جديدة وتدعم موقفنا
جميعا ً من �أجل تغيري على نطاق �أو�سع.
و�سوف ي�ستعني القادة ال�سيا�سيون بالتقرير العادة تقييم ومعاجلة الق�ضايا ال�سيا�سية ب�أ�سلوب مبا�رش با�ستغالل الفر�ص املتاحة
لتطوير م�رشوع م�شرتك يقوم على القيم امل�شرتكة والتبادل احلقيقي واحلكم الر�شيد امل�شرتك والإمتالك املتقا�سم كما �سيوفر
للمجتمع الدويل حال ً م�ؤ�س�سيًا للق�ضية الرئي�سية التي هي كيفية بناء العالقات بني الإ�سالم والغرب ب�أ�سلوب خمتلف يق�ضي
على كافة �أنواع الو�صم �أو انكار ال�رصاعات ال�سيا�سية التي دامت �أكرث من الالزم يف ال�رشق الأو�سط.
و�إذا تعلمنا يف هذه املرحلة �أن نعمل معا ً لنح�سن ا�ستغالل تقرير م�ؤ�س�سة �أنا ليند بالطريقة االجنع ،ف�إن التقرير �سيلعب دورا ً مركزيا ً
يف و�ضع نهاية لفكرة �صدام احل�ضارات البالية والرجعية وحينئذ وبف�ضل التزام م�ؤ�س�سة �أنا ليند ونظرتها الرائدة� ،سن�صبح مرة
�أخرى يف الو�ضع الذى و�صفه ال�شاعر الفرن�سي بول فالريي يف “حرية الروح” حيث يقول “�إن البحر املتو�سط كان و �سيظل �إىل الأبد
املجال الذي تُ�صنَع وتُبنى فيه احل�ضارة”.
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بف�ضل نتائج هذا التقرير ،ن�ستطيع �أن نتحدث بو�ضوح وبجر�أة �إىل ال�شعوب املختلفة عن احلقائق ال�سيا�سية والب�رشية والثقافية
التي نواجهها عندما نعمل لنجعل من البحر املتو�سط بحرنا جميعا ً (� .)mare nostrumسنكون يف و�ضع يتيح لنا �أن نعالج كل
تلك الق�ضايا التي طاملا �أ�ضعفت الأوجه امل�ؤ�س�سية والأيديولوجية للمح�أوالت املا�ضية لبناء احتاد بني �شواطئ املتو�سط ي�ؤكد
�أن ال�رشاكة �أكرب من �أن تكون منطقة وا�سعة وغري متوازنة للتجارة احلرة ،بل احتاد يعطيها ال�رشعية الإن�سانية والعدل االجتماعي
والقواعد امل�شرتكة املقبولة من كافة الأطراف ملواجهة التحديات امل�شرتكة.

املقدمة

لقد عانى جمالنا املتو�سطي ،على مدى عقود طويلة من التخبط والتلوث ،من احلجج التي ا�ستخدمت لالبتعاد عن اعطاء اجابة
�رصيحة للق�ضايا ال�سيا�سية اجلادة من ناحية والأعذار الواهية التي ا�ستغلها من يلج�أون �إىل الدين واحل�ضارة ملواجهة نف�س امللفات
ال�سيا�سية .وقد �أ�صبحنا كلنا رهائن – �سواء كم�شاهدين �سلبيني �أو ك�ضحايا م�أ�س�أويني– بني يدي الذين قرروا م�صادرة ثقافاتنا
وعقائدنا و�أ�ستعمالها ك�أدوات للبلبلة و�سوء الإدراك و�سوء التفاهم.
والآن ،ميكن للأمور �أن تتغري.

�آفاق
كاثرين �أ�شتون
املفو�ضية العليا لل�سيا�سة اخلارجية يف االحتاد الأوروبي
�إننا نعي�ش يف عامل من االت�صال الفوري بف�ضل الإنرتنت والو�سائط االجتماعية ونظام التلفزيون متعدد القنوات الذي يعمل على
مدار � 24ساعة .و�أحيانًا ي�صعب التمييز بني الأخبار والتعلىقات وبني النمط واحلقيقة.فالت�صورات واملفاهيم اخلاطئة ميكنها �أن
ٍ
كاف للت�أمل عندما يتعلق الأمر بحوار الثقافات
تر�ضخ ب�سهولة للطلبات اجلاهزة  ،و�أحيانًا لقوى �أخرى �أ�شد بال ًء .و كل هذا �سبب
والعالقات الأوروبية املتو�سطية.
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والآن ونحن يف عام  ،2010ي�سعدين امل�شاركة يف �إ�صدار هذا التقرير الذي ي�أتي يف الوقت املنا�سب .جاءت الدرا�سة لت�ؤكد انه -
رغم الت�صورات ال�سلبية والتحديات التي تعرت�ض جدول االعمال الأورومتو�سطي  -توجد �إجتاهات �إيجابية �أ�سا�سية على امل�ستوى
الإقليمي� .إن خلق م�ستقبل م�شرتك يت�سم بالرخاء والآمان جلميع �سكان املنطقة الأورو -متو�سطية ،هو الطموح الذي يوجهنا
وهدف ميكن حتقيقه.
ورغم ا�شارة بع�ض املعلقني وبع�ض �صناع القرار �إىل “فرتة ركود” ،يخربنا املواطنون على كلتا ال�ضفتني �أنهم يرون �أن هناك فوائد
حقيقية يف ع�ضوية االحتاد من �أجل املتو�سط مثل ت�شجيع التجديد وروح املبادرة ،و احرتام الثقافات الأخرى ودينامية ال�شباب.
وهم يخربوننا ب�أن املنطقة الأورو -متو�سطية موجودة ،ال كمنطقة �سيا�سية وجغرافية للتع�أون فح�سب ،ولكن كمجال م�شرتك
للمجتمعات الأورو – متو�سطية اي�ضاً.
يلقي هذا التقرير ال�ضوء على تالقي القيم ،ولكنه �أي�ضا ً يُعرب عن خم�أوف ب�ش�أن الت�صورات اخلاطئة والناجتة عن الأمناط ال�شائعة.
�إن ال�رصاع �ضد االمناط ال�شائعة له تاريخ طويل ومن ثم يجب �أن يكون حمور عملناً .وهنا تلعب و�سائط الإعالم دورًا جوهرياً .فهي
أي�ضا .بل هي تقوم بخلق ال�صور الثقافية وبنقلها وهي التي ت�شكل
لي�ست جمرد جهات �إخبارية يف هذا احلوار بل جهات فاعلة � ً
الر�أي العام ولها القدرة على حتويل امل�صطلحات والظروف املجردة �إىل �صور ي�ستطيع الأفراد فهمها والتناغم معها .ومن ثم ،علىنا
التع�أون مع و�سائط الإعالم لبناء ر�سائل �إيجابية و�ضمان قدرتها على التعبري عن التنوع الثقايف.
و�أنا �أ�ؤكد �أن هذا التقرير وتو�صياته �سوف ي�ساعداننا نحن �صانعي ال�سيا�سات وقادة الر�أي واملجتمع املدين على مواجهه بع�ض
التحديات املاثلة �أمامنا .علأوة على ذلك� ،أعتقد �أن هذا التقرير �سوف ي�ساعدنا على حتديد �سيا�سات وادوات جديدة فيما يتعلق
بالتعلىم والتفاعل والتنقل وا�ستخدام التكنولوجيات اجلديدة ومزيد من االلتزام نحو ال�شباب والن�ساء.
�إنني �أدعوكم للإطالع على هذا التقرير و�أ�شجعكم على مقا�سمته مع الزمالء.اعتقد �أن هذا الكتاب القيم البد �أن يهم القراء
يف جميع �أنحاء املنطقة ،كما �أنه �أداة مفيدة مل�ساعدة م�ؤ�س�سة �أنا ليند على تعزيز ن�شاطها وروابطها مع املجتمعات الأورو -
متو�سطية.
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ح�أولت م�ؤ�س�سة �آنا ليند ،منذ عام  ،2005تعزيز احلوار بني الثقافات يف املنطقة بدعم من جميع ال�رشكاء الأورومتو�سطيني وقد
منحت هذه املح�أوالت امل�ؤ�س�سة وجودها كمركز ،بينما عملت �شبكاتها القومية ،من خالل برنامج عمل جماعي ،ك�أدوات لن�رش هذه
امل�رشوعات وتنفيذها.

الآفاق

�إن القيم والت�صورات والتوجهات ودور و�سائط الإعالم يف تكوينها هي املفاهيم الرئي�سية يف “تقرير االجتاهات البينية للثقافات
الأوروبية املتو�سطية  ”2010الذي قامت ب�إعداده م�ؤ�س�سة �آنا ليند احلوار بني الثقافات .وتعترب هذه الدرا�سة املبتكرة �أكرث من “تقرير
ميداين” �آخر  ،بل هي بحث علمي ِ
وجه ا�ستطالع للر�أي ،
�صي َغ ملعرفة االجتاهات الثقافية املتبادلة بني �سكان املنطقة .ولأول مرة َ
�شمل � 13.000شخ�صا ً من  13دولة� ،أ�سئلة حول ما يعنيه بالن�سبة لهم مفهوم مثل “متو�سطي و�أورومتو�سطي” .فقد انتقلت
الآن هذه املناق�شة التي غالبا ً ما كانت تقت�رص على الأو�ساط الأكادميية والبحثية ،من ال�صفوة �إىل ال�شارع ،ووجدت مكانها
ال�صحيح بني النا�س املعنيني مبا�رشة.

�آفاق

�آفاق

عمرو مو�سى

جورج �سمبايو
الأمني العام جلامعة الدول العربية

املمثل ال�سامي لتحالف احل�ضارات لدي الأمم املتحدة

�أود بداي ًة �أن �أُهنئ م�ؤ�س�سة �آنا ليند حلوار الثقافات مبنا�سبة �إ�صدارها التقرير اخلا�ص بالتوجهات الثقافية لليوروميد لعام  ،2010وهو
ال �شك عمل هام ي�أتي يف ظل ر�ؤى عاملية متباينة حول التنوع الثقايف ويلقي �ضو ًء على العالقات الثقافية يف منطقة اليوروميد.
حتتاج منطقة اليوروميد ،منظورا �إليها كمنطقة جغرافية واحدة� ،إىل �إيجاد تقارب بني الثقافات واحل�ضارات القائمة فيها �إميانا ً
مبزايا التنوع الثقايف...الذي ال ت�ضبط م�سريته �أو ي�ضمن تطوره �إال بالدميقراطية التي تُعد �إحدى املكونات الأ�سا�سية للمجتمعات
الأوروبية الأع�ضاء يف تلك املنطقة ،كما تُعد �أحد �أهم �أهداف تطور املجتمعات الأخرى يف منطقة اليوروميد.

ب�صفتي املمثل ال�سامي لتحالف احل�ضارات لدى الأمم املتحدة ،ي�سعدين �أن �أرحب بتقرير م�ؤ�س�سة �أنا ليند لعام  2010عن االجتاهات
الثقافية املتبادلة بني �شعوب منطقة الأورومتو�سطي وهي �أول درا�سة من نوعها تعتمد على ا�ستطالع ر�أي يف ثالثة ع�رش بلدا ً من
بلدان املنطقة ومرفق بها ا�ستنتاجات ومقرتحات للعمل يف جمال حوار الثقافات.
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لقد كان املتو�سط ج�رسا ً حلوار الثقافات واحل�ضارات بني كل من العاملني العربي والإ�سالمي وبني �أوروبا وينبغي �أن يظل بحرا ً للحوار
بني الثقافات واحل�ضارات ولي�س حاجزا ً بينهما.
من املهم كذلك �أن نعالج ق�ضايا الإ�ساءة للأديان والثقافات ،ومن هنا ي�أتي دور الإعالم وهو �أكرث الأدوار ت�أثريا ً يف املفاهيم �إيجابا ً �أو
�سلباً ،حيث ينبغي �أن يكون جهازا ً �أمينا ً متنورا ً و ت�صحيحيا ً ملفاهيم خاطئة تلقي بظالل ال�شك يف النفو�س ،وينبغي �أي�ضا ً على
الإعالم التجرد من الأهواء والتع�صب واملعتقدات النمطية على الآخر .فال�سالم ،التجان�س ،التعاي�ش ،الت�سامح ،احرتام الآخر كلها
قيم يجب البناء علىها.
�إن التو�صيات النابعة من هذا التقرير ينبغي �أال يقت�رص بثها على النخبة من املثقفني واملفكرين واحلكوميني ،و�إمنا يجب �أن ت�صل
�إىل الر�أي العام ،و�إىل الطلبة يف اجلامعات واملدار�س� ،إىل منظمات املجتمع املدين وغريها ،حتى يكون لها املردود الإيجابي احلقيقي يف
�إيجاد تفاهم �أكرب وحوارا ً �أجدى.
�إن ر�سالتي للإعالم هي:
نعم حلرية التعبري ،نعم...حلرية الر�أي ،ولكن ال...لعدم احرتام الآخر ،ال...للتهجم على الثقافات واحل�ضارات ...هذا كله �إذا �أردنا عاملا ً
ي�سوده ال�سالم واال�ستقرار.
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وحتى الآن ،نرى ان املجاالت الع�رشة املتداخلة وذات الأولوية التي حددتها ا�سرتاتيجية حتالف احل�ضارات اخلا�صة مبنطقة املتو�سط –
وهي تدور حول ال�شباب واملر�أة والإعالم واملدن والتعلىم املتبادل بني الثقافات ومكافحة الأحكام امل�سبقة والأمناط ال�شائعة والتمييز
العن�رصي واالعرتاف بدور الدين يف حوار الثقافات _ نرى انها تتما�شى كلها مع نتائج التقرير احلايل.
هكذا ،تتطلب اخلطوة املقبلة متابعة املقرتحات الرامية �إىل ا�ستكمال الربامج التي و�ضعتها م�ؤ�س�سة �أنا ليند وامل�ساهمة يف
حتقيق االهداف امل�شرتكة بيننا.
ويف هذا ال�صدد ،ف�إن القوة الدافعة الرئي�سية التي نحتاجها لنواجه التحديات الكربى يف املنطقة هي ال�شعور باالنتماء امل�شرتك
بني �شعوب منطقة الأورومتو�سطي وهذا ما �أكدته نتائج هذا التقرير.
و�أخريا ً ولي�س �آخراً ،ف�إن نتائج التقرير – من وجهة نظري  -م�شجعة وتبني بو�ضوح �أنه يتعني علىنا �أن نكثف جهودنا لتح�سني
التفاهم وعالقات التع�أون بني الأمم وال�شعوب من خالل الثقافات والأديان يف املنطقة و�أن نتع�أون يف نف�س الوقت ملواجهة القوى التي
توقد نار اال�ستقطاب والتطرف ،الن ما تريده �شعوب الأورو -متو�سطي يف النهاية وكما يتبني من التقرير ،هو بناء جمال م�شرتك
وذي معنى ميكن العي�ش فيه معا ً يف احرتام متبادل و�سالم.

تقرير آنا ليندا 2010

الآفاق

ويف هذا ال�صدد ،تربز �أهمية التعلىم وتطويره و�أهمية �أن ننظر مبفهوم غري تقليدي للنهو�ض به وبرباجمه من �أجل �إيجاد �أجيال
متمكنة من التعامل مع العوملة ومتطلباتها القائمة على التع�أون والتفاعل والتكامل ،ويف احلالة املتو�سطية ب�صفة خا�صة نرى
�رضورة الرتكيز على القيم املجتمعية التي ميكن م�شاركتها بني الثقافات املختلفة والبناء علىها.

يف وقت اطلق فيه حتالف احل�ضارات لدى الأمم املتحدة ا�سرتاتيجيته الأوىل للمتو�سط والرامية �إىل و�ضع اطار منا�سب للعمل يف
هذه املنطقة� ،أ�صبح ب�إمكاننا ،بف�ضل هذا التقرير الرائد ،ت�صميم خطة العمل املقبلة لتطبيق اال�سرتاتيجية التي اخرتناها على
�أ�سا�س نتائجه ومقرتحاته.

9

ولعل �أبرز الق�ضايا على ال�ساحة الدولية الراهنة هو الفهم اخلاطئ للثقافة العربية الإ�سالمية وهو �أمر يثري التوتر واال�ضطراب يف
م�رسى العالقات بني ال�شعوب ،ورمبا ميكن القول هنا ب�أن اخلالف الذي ا�ستثري بني احل�ضارات الغربية ومثيلتها العربية الإ�سالمية ينبع
�أ�سا�سا ً من عدم اال�ستيعاب الكامل �أو الفهم ال�صحيح جلوهر احل�ضارتني وتاريخهما و�إمكانات تالقيهما وتعاي�شهما.

ت�أتي هذه الدرا�سة لتملأ فراغا ً ولتمدنا ب�أداة نحتاجها لتو�سيع �إدراكنا لت�صورات �شعوب الأورو -متو�سطي للعامل وتوقعاتها
واهتماماتها وقيمها اخلا�صة ،بل �سوف ت�ساعدنا على تقييم �أثر �شتى اجلهود الداعية �إىل احلوار وجت�سري الفجوات وت�ضييق الفوارق
ودعم فر�ص ت�ضافر اجلهود.
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قد قررنا �إقامة عملنا على مقوالت قادرة على اكت�شاف
منطقة تهب فيها رياح التغيري ،ي�سكنها �أكرث من 700
مليون ن�سمة ،متر ب�أزمة اقت�صادية عميقة ،تتجاذبها �رصاعات
الهويات وتع�صف العوملة ب�أو�ضاعها .وحيث كنا واعني
باملخاطر والعقبات املنهجية التي ينطوي عليها كل جتديد،
تقرير آنا ليندا 2010

�إن تقرير �أنا ليند  2010يعد �أول بحث بعد انطالق عملية
بر�شلونة 1995؛ تبدو فيه الأبعاد الإن�سانية والثقافية ب�شكل
متباين .فهو يثبت �أن م�رشوع الإحتاد من �أجل املتو�سط
الذي تبع عملية بر�شلونة عام  2008ميكن بنا�ؤه على قيم
وتطلعات م�شرتكة بني مواطني املجال الأورومتو�سطي.
فا�ستنتاجات التقرير تعلمنا �إن ال�رشاكة بني �أوروبا وبلدان
املتو�سط الأخرى لي�ست بناء �سيا�سيا ً فح�سب بل ميكن �أي�ضا ً
ت�صورها بنا ًء على �أبعادها الإن�سانية والإجتماعية والثقافية
�إذا هي ا�ستجابت حلاجات املجتمعات التي ت�ستهدفها .وهذا
من �أهم الإ�ستنتاجات بالن�سبة مل�ؤ�س�سة �أنا لنيد لأنه ي�ؤكد
الدور الإ�سرتاتيجي للأجندة الثقافية والإن�سانية لأي م�رشوع
م�شرتك يف املنطقة.
�إن تقرير �أنا ليند هو الأول من نوعه يف تاريخ الدرا�سات
الأورومتو�سطية .فلي�س لدينا حتى االن �سوى بع�ض االعمال
ذات الوجهة ال�سيا�سية ،تقوم علي ا�ستطالعات ر�أي نوعية ال
تخ�ص �سوى النخب امل�ؤ�س�سية والإجتماعية لل�رشاكة الأورو-
متو�سطية .لقد كان هدفنا مغايرا ً منذ البداية� ،إذ �أننا �أردنا
�أن يكون التقرير مبنيا ً علي معرفة ما يقع التعبري عنه يف
جمتمعات املنطقة ومعرفة حياتها اليومية وما ي�صاحبها
من قيم.
وقد كان هذا الهدف ن�صب �أعيننا عندما بد�أنا تعاونا ً مثمرا ً
للغاية مع م�ؤ�س�سة جالوب �أوروبا ومديرها روبري مان�شن
وعملنا معا ً ملدة تزيد عن العام لتحديد منهج العمل
املنا�سب .ومل يكن الأمر �سهال ً حيث �أن نف�س اال�ستمارة قد
�صيغت ال�ستطالع الر�أي العام يف ثالثة ع�رش بلدا ً من بلدان
املنطقة  .كان علينا �أن جند �صيغة م�شرتكة قادرة على جتاوز
املقاربات التي كثريا ً ما كانت من نتاج» املركزية الأوروبية
« .وكانت التجربة مذهلة �إذ �أن اال�سئلة و�ضعت ليفهمها
ويجيب عنها  13000فردا (�ألف من كل بلد) كانت �أ�صولهم
و�أعمارهم و�أو�ضاعهم الإجتماعية وم�ستويات تعليمهم
وعقائدهم تغطي واقعا ً اجتماعيا ً وثقافيا ً �شا�سعاً� .أظن �أننا

لقد �أك�ستبنا هذه التجربة خربة وا�سعة علمتنا الكثري عن
دور القيم الثقافية والت�صورات ال�شخ�صية وال�سلوكيات
االجتماعية والعالقات القائمة بني �أفعال النا�س و�أفكارهم.
وكان �أول حتد هو �إعطاء الكلمة للم�شاركني يف البحث
ب�أ�سلوب علمي وقابل للقيا�س .والتحدي الثاين هو معاجلة
كافة معلومات ا�ستطالع الر�أي ب�أ�سلوب حتليلي �صارم
ومتعدد البراز االطار االجتماعي والتاريخي لهذا التمرين
الت�صويري .وكان �أمرا ً حا�سما ً و�ضع نتائج اال�ستطالع يف
�سياقها حيث �أن هدف تقرير م�ؤ�س�سة �أنا ليند هو معاجلة
الفر�ص والعقبات التي تعرت�ض احلوار الثقايف والتعاي�ش بني
جمتمعات منطقة الأورومتو�سطي وداخلها .وقد راعى فريق
اخلرباء الذي �أقمناه اجلدية والتعددية والتنوع يف حتليالته .وكان
تعدد التخ�ص�صات الأكادميية التي ميثلها اخلرباء مق�صودا ً
لالبتعاد عن املقاربات “الثقافوية” ومن ثم فتح ت�أويل نتائج
البحث على جماالت مثل الدميوغرافيا وعلم االجتماع والتاريخ
لتو�سيع �آفاق التحليل.
من بني النتائج التي ا�ستقيناها من البحث� ,إثبات ما كانت
قد �أ�شارت �إليه هيئة العلماء التي �ضمت االباء امل�ؤ�س�سني
مل�ؤ�س�سة انا ليند �إثباتا ً �ساطعا ً وهو ان جمتمعاتنا �ضحية لـ
“ت�صادم اجلهل” .وحتى يف وجود قيم م�شرتكة قد نتقا�سمها
مع بع�ضنا البع�ض  ،ف�إن ت�صوراتنا ملفهوم “الآخرين” وللقيم
التي نن�سبها �إليهم م�ضللة وت�سبب الكثري من ال�صعوبات
التي تواجهها �أى ا�سرتاتيجية للحوار� .إننا ،على كلتا �ضفتي
املتو�سط ،ال نري “الآخرين” كما يرون �أنف�سهم بل نراهم عرب
مر�آة م�شوهة تختزلهم يف ر�ؤية منمطة ،وقد �أظهر البحث
الدور الرئي�سي الذي يلعبه الإعالم يف عملية الت�ضليل هذه.
ولهذا خ�ص�صنا له ف�صال ً كامال ً يف هذا التقرير حيث قام
فريق من اخلرباء من بلدان متعددة وبتن�سيق ناعومي �صقر
بتحليل دوره يف �صنع الأمناط ال�شائعة ولكن �أي�ضا ً وبالطبع
يف حترير العقليات وتقارب ال�شعوب.
منذ البداية مت ت�صميم التقرير لإتاحة الفر�صة مل�شاركة
�شبكات املجتمع املدين التابعة مل�ؤ�س�سة �أنا ليند والتي
متثل تعبريها االجتماعي وجذورها يف بلدان املنطقة الثالثة
والأربعني .وكم كنا ن�أمل �أن تكون م�ساهمتهم �أكرث ن�شاطا ً
ولكنها تبدو وا�ضحة يف املمار�سات احل�سنة يف بع�ض
الن�صو�ص ويف �أجزاء التقرير املختلفة كما يف الف�صل
اخلا�ص باالعالم .وهذا النداء للممار�سة االجتماعية كم�صدر
للتحليل لي�س من باب البالغة بل �إنه تكملة �أ�سا�سية ملا
قدمه اخلرباء يف م�ؤ�س�سة تعتمد على مقاربة تعطي الأولوية
للواقع املعي�ش وللتجارب املحلية وللبعد القومي بدال ً من
املقاربات املفاهيمية التي ال ت�ستهوينا .وتعترب هذه امل�شاركة
جوهرية للتعبري عن التغريات ال�سلوكية العميقة التي

لن يكون لهذا التمرين معنى بالن�سبة مل�ؤ�س�سة �أنا ليند �إذا
مل ي�ساهم يف تطوير ن�شاطها ون�شاط �شبكاتها الوطنية.
�إننا نريده �أن ي�صبح �أداة عمل جلميع الذين مي�شون على
خطانا .وعلى ر�أ�س ه�ؤالء �رشكا�ؤنا الذين �صاحبونا يف منتدى
بر�شلونة عام  2010والذين يعملون على ن�سج الروابط بني
منظمات املجتمع املدين يف منطقتنا ،ون�أمل �أن يكون التقرير
مفيدا لن�شاطهم ونحن ن�ضعه حتت ت�رصف كل من يرى
�أنه �سيمكنه من حتديد التحديات وحت�سني فر�ص الو�صول
�إىل �أهداف و�أولويات احلوار بني الثقافات .وبهذا املنظور
�ست�ستخدمه �شبكاتنا� .إن هدف اال�ستنتاجات والتو�صيات
املبدئية التى تو�صلنا �إليها والتي جتدونها يف الف�صل الأخري
من التقرير هو �إثارة اجلدل الذي نتمنى �أن يتم على �صعيد
املنطقة كلها عرب �صفحة التقرير يف موقعنا على االنرتنت.
�أملنا وتطلعنا هو تو�سيع هذه اال�ست�شارة �إىل ما هو �أبعد
من نطاق امل�ؤ�س�سة و�أن يكون مفيدا ً ل�رشكائنا و�أن ي�ساهم
يف و�ضع �سيا�سات عامة �أكرث ت�شجيعا ً للحوار بني �سكان
املنطقة وهذا هو �أ�صل وجود هذه الطبعة الأوىل من التقرير
التي تعتزم م�ؤ�س�سة �أنا ليند جتديد �إ�صداره كل ثالث �سنوات
والذي �سي�صبح مر�صدا ً لتوجهات التفاعالت الثقافية يف
املنطقة.

اندرو كالريت المدير التنفيذي لم�ؤ�س�سة �أنا ليند
االورومتو�سطية لحوار الثقافات.
تقرير آنا ليندا 2010
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خا�صا للتنوع
وتختلف مقاربتنا عن غريها لأنها تعري اعتبارًا
ً
الثقايف يف بيئة اجتماعية وب�رشية متتد خريطتها من
ا�ستكهومل �إىل الرباط ،ومن مدريد �إىل دم�شق .وقد ابتعدنا
عن العملية التقليدية التي تقت�رص علي درا�سة القيم
والت�صورات وال�سلوكيات يف �إطار مقارنة بني �شمال وجنوب
املتو�سط �أو بني �أوروبا والبلدان العربية ،الن هذه العملية
ال تخدم هدفنا الرئي�سي املتمثل يف م�ستقبل املجال
الأورومتو�سطي.

فقد �آثرنا �أن تكون �أوىل مهامنا �أن جنرب املفاهيم اجلديدة
التي جعلت البحث اجنع و�ساعدتنا على �إعداد التقرير .وتف�رس
هذه املقاربة ملاذا كانت اول ا�ستنتاجات البحث الدالة هي �أنه
�أ�صبح للمجال املتو�سطي « معنى»� ،أى �أن �سكانه �أ�صبحوا
يرونه مرتبطا ً مبجموعة من القيم االيجابية التى ال ترتكز يف
جمموعة بذاتها ولكنها تر�سم لهذا املجال �شخ�صية حمددة
تختلف عما �سواها من املجموعات الب�رشية والإقليمية
الأخرى .وا�ستنتاج التقرير من ذلك �أن اختالط الب�رش وتالقح
الأفكار وال�صور ناجتان عن العوملة وله داللة ق�صوى من
منظور م�ؤ�س�سة انا ليند .

هيئة وا�سعة ومتعددة االخت�صا�صات من اخلرباء

�إن هذه امل�شاركة �سترثي التقرير ون�أمل �أن حتتل مكانة �أكرب
فى طبعاته القادمة.
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ب�صدور هذا التقرير القائم عل ا�ستطالع الر�أي الذي قامت
به م�ؤ�س�سة �أنا ليند يف ثالثة ع�رش بلدا ً من منطقة الأورو-
متو�سط �أكدت امل�ؤ�س�سة مكانتها كهيئة مركزية يف جمال
احلوار بني الثقافات يف الثالثة و�أربعني بلدا ً التي تت�شكل منها.
وبعد مرور خم�س �سنوات على �إن�شائها ،بد�أت امل�ؤ�س�سة يف
تنمية �أحد املفاهيم الرئي�سية التى طرحها الآباء امل�ؤ�س�سون
�أنه ينبغي ان تقوم كافة م�رشوعات احلوار املتبادل على فهم
التغريات العميقة التي حتدث يف جمتمعاتنا وحتليل ت�أثريها
على ال�سلوكيات والقيم والت�صورات .ولذلك ،ميثل هذا التقرير
الأول مل�ؤ�س�سة �أنا ليند �أداة للمعرفة العلمية الجتاهات
التفاعل الثقايف يف املجال الأورو  -متو�سطي وحتليل العوامل
الكامنة وراء تطورها .بذلك ي�صبح التقرير �أداة للم�ؤ�س�سة
ذاتها ول�صانعي القرار والر�أي و�أداة للجدل والعمل بل وحتى
خارطة للطريق للمبادرات االجتماعية وال�سيا�سات العامة
التي تهدف �إىل بناء م�رشوع م�شرتك للبحر الأبي�ض املتو�سط.
عد تقرير �أنا ليند  2010فريدا ً من نوعه لأكرث من �سبب.
يُ ّ
فهو فريد يف مقاربته املفاهيمية ومنهج امل�شاركة الذي قام
عليها .فهو بالطبع لي�س �أول حماولة لقيا�س الهوة او التقارب
يف قيم املجتمعات املختلفة ،وال اول قيا�س لل�سلوكيات
املعنية باالهتمام املتبادل واال�ستعداد للحوار مع الثقافات
الأخرى .وقد ازداد منذ ع�رشة �أعوام عدد الدرا�سات من هذا
النوع وعادة ما تتم عرب ا�ستطالعات للر�أي  -مثلما هو احلال
بالن�سبة لتقرير م�ؤ�س�سة �أنا ليند – ولكنها� ،إذ تركز على
الإنق�سامات التقليدية مثل الغرب  /اال�سالم �أو �أوروبا /
الدول العربية ،جتئ نتائجها مطبوعة باملقاربة املانوية التي
نادرا ً ما تعك�س التنوع املتزايد ملجتمعاتنا و تدعي �أن “الغرب”
و”�أوروبا” و”اال�سالم” و”العامل العربي” هي مقوالت متجان�سة
وقابلة للمقارنة والتعار�ض دون اعتبار للتغريات التي ت�شهدها
وجتعل منها مفاهيم يف غاية التعقيد.

اندرو كالريت

جنحنا يف مهمتنا بف�ضل عملية ت�شاركية جمعت بني خربة
م�ؤ�س�سة جالوب وتوجيهات املجل�س اال�ست�شاري للم�ؤ�س�سة
وفريقا ً من اخلرباء ير�أ�سه حممد توزي و�سارة �سلف�سرتي و
بف�ضل الأفكار التي تقدمت بها �شبكات املجتمع املدين يف
كل بلد وبالطبع االعتبارات ال�سيا�سية ملجل�س �إدارتنا.

�أدخلتها عمليات الهجرة وتعميم و�سائل الإعالم اجلديدة� .إننا
على ثقة من
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نظرة داخل ا�ستطالع الر�أي �أنا ليند/جالوب
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دول جنوب و�رشق املتو�سط

روبرت مان�شني

�سوريا

36

فرن�سا

22
17
9
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ويحتوى التقرير على حتاليل النتائج العامة للبحث الذي
�شمل املجموعتني– البلدان الأوربية وبلدان جنوب و�رشق
املتو�سط – ثم كل بلد على حدة كما �شمل حتليل الفروق بني
الإجابات انطالقا من اخل�صائ�ص االجتماعية والدميوغرافية.

�صورة م�شرتكة طيبة رغم الت�صور املختلف للمنطقة
تقرير آنا ليندا 2010

فقد ذكر امل�شاركون الأوروبيون – على �سبيل املثال – كلاً
من ايطاليا ( )%72و�أ�سبانيا ( )%65واليونان ( )%54وفرن�سا
( )%39وتركيا ( )%30بينما ذكر امل�شاركون من جنوب و�رشق
املتو�سط كال من م�رص ( )%38و�سوريا ( )%36ولبنان ()%34
واملغرب ( .)%28ومل يذكر �أكرث من � 5/1أو  4/1من امل�شاركني
بلدانا ً من املجموعة الأخرى فقد ذكر امل�شاركون من جنوب
و�رشق املتو�سط ايطاليا ( )%26و�أ�سبانيا ( )%24وفرن�سا ()%22
وتركيا ( ( )%21جدول  ، ) 1.1وعلى العموم ذكر الأوروبيني على
العموم عددً �أكرب من بلدان جنوب و�رشق املتو�سط .مقارنة
باملجموعة الأخرى.
�أفاد امل�شاركون �أنهم يتقا�سمون مع بع�ضهم البع�ض �صورة
طيبة عن منطقة املتو�سطي ومالوا �إيل اختيار ال�سمات
االيجابية واالبتعاد عن اختيار ال�سمات ال�سلبية .ذكر �أكرث من
¾ من امل�شاركني �أن املنطقة تتميز �إن قليال ً �أو كثريا ً بكرم
�ضيافتها ومنط حياتها وطعامها وتراثها وتاريخها و�إبداعها.
واختار حوايل �سبعة من كل ع�رشة م�شاركني ربط ال�سمات
ال�سلبية مثل مقاومة التغيري والتحديات البيئية واعتبار
املنطقة م�صدرا ً لل�رصاع .ورغم تقارب وجهات النظر ،ال تزال
هناك فروق بني �إجابات امل�شاركني من املجموعتني ،فمثال ً يربط
الأوروبيون �أكرث من �سكان جنوب و�رشق املتو�سط بني منطقة
املتو�سط بنمط احلياة والطعام املتميز ( %90مقابل )%75
ويرون �أن املنطقة تعد م�صدرا ً من م�صادر ال�رصاع (%73
مقابل  ( .)%61جدول . ) 2.1
على �صعيد كل بلد يتفق الأوروبيون وخا�صة الأملان واليونانيون
وال�سويديون مع اخل�صائ�ص املقرتحة با�ستثناء الفرن�سني الذين
كانوا �أقل الأوروبيون اتفاقا ً مع �أي من اخل�صائ�ص املقرتحة.
وكان الأملان ( )%97واليونانيون ( )%94وال�سويديون ( )%93الأكرث
اعرتافا ً ب�أن منطقة املتو�سط تتميز بكرم ال�ضيافة ،بينما
كان الفرن�سيون �أقل امل�شاركني موافقة على ذلك .على �أن
كثريا ً من امل�شاركني من فرن�سا يرون �أن املتو�سط يتميز بنمط
حياة وطبخ خا�صني ( )%82بينما يرى امل�شاركون الأملان ()%83
وال�سويديون واليونانيون ( %82كالهما) �أن منطقة املتو�سط
م�صدرا ً حمتمال ً لل�رصاع بينما ال يرى ذلك �سوى �ستة من كل
ع�رشة م�شاركني فرن�سيني ( .)%62ووافق امل�شاركون اليونانيون
ب�شدة على هذه اخلا�صية ال�سلبية (.)%48
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�س�ؤال اال�ستطالع :برجاء ذكر جميع الدول التي تتبادر �إىل ذهنك عند ال�سماع عن منطقة املتو�سط الأ�سا�س :جميع امل�شرتكني
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�إن تطوير امل�ؤ�رشات التي يجب متابعتها ب�شكل دوري والقائمة
على متغريات وموا�ضيع مثل االهتمام بالتنوع الثقايف،
ومعرفة الفروق الثقافية ،وجمال االلتقاء واالنتماء �إىل هويات
متعددة والدين والت�صور املتبادل واحلوار الثقايف� ،سوف ي�ساعد
على جت�سري الفجوة بني الت�صورات املتعددة وفهم الفروق
واالختالفات املوجودة بني ال�شعوب واجلماعات على �ضفتي
البحر املتو�سط ،كما �ستتيح الفر�صة حلل امل�شاكل الناجمة
عن �سوء الإدراك و�إعادة بناء اجل�سور الإن�سانية والثقافية يف
منطقة البحر املتو�سط ويف النهاية �سوف ت�سهل �أن�شطة
املجتمع املدين و�أ�صحاب القرار وقادة الر�أي العام .والنتيجة
التي ننتظرها يف النهاية هي دعم احلوار وعلى املدى البعيد
�إعادة ت�شكيل املجال املتو�سطي لي�صبح منطقة “تعاون
وتبادل وحركة و�سالم” ،وهى القيم الطموحة والإن�سانية
التي قامت عليها م�ؤ�س�سة �آنا ليند.

�أ�شار امل�شاركون الأوروبيون ومن جنوب و�رشق املتو�سط �إىل
اختالف يف ت�صورهم املتبادل مل�سمى منطقة املتو�سطي
لديهم� ،إذ اجته الأوروبيون �إىل االهتمام بالبلدان الأوروبية
املطلة على البحر املتو�سط بينما اجته امل�شاركون من بلدان
جنوب و�رشق املتو�سط �إىل التفكري يف البلدان املجاورة.

قرب�ص

1

1

9

فل�سطني
كرواتيا

4

ا�رسائل

الربتغال

الدول الأوروبية

مميزات منطقة البحر الأبي�ض املتو�سط
نوعا ما

الأوروبي

62

28
40

جنوب و�رشق املتو�سط

34

الأوروبي

60

29

جنوب و�رشق املتو�سط

48

33

الأوروبي

47

37
41

جنوب و�رشق املتو�سط

36

الأوروبي

33

46
38

جنوب و�رشق املتو�سط

39
32

41
34
44
39
47
39

الأوروبي

27

جنوب و�رشق املتو�سط

25

الأوروبي

29
25
27

جنوب و�رشق املتو�سط

الأوروبي

جنوب و�رشق املتو�سط

بقوة

�أ�سلوب حياة وطعام املتو�سط
ال�ضيافة
موروث ثقايف وتاريخي م�شرتك
الإبداع
م�صدر لل�رصاع
حتدي بيئي
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�س�ؤال اال�ستطالع:يحمل خمتلف النا�س �أفكار خمتلفة حول ما متثله منطقة املتو�سط والر�ؤية امل�ستقبلية� .س�أتلو جمموعة من الأفكار /ال�صور التي ميكن �أن تتبادر �إىل �أذهان �أنا�س
خمتلفني ،برجاء �إخباري عن ر�أيك �إن كانت �أي من التايل ذكره ت�صف خ�صائ�ص منطقة املتو�سط :بقوة  -نوعا ً ما  -ال على الإطالق؟ الأ�سا�س :جميع من مت �إجراء مقابلة معهم« % ،بقوة
ونوعا ً ما» ح�سب الدولة
م�ؤ�س�سة �آنا ليند  /ا�ستفتاء جالوب للر�أي العام © 2010

تقرير آنا ليندا 2010

تقرير م�ؤ�س�سة �أنا ليند لعام 2010

كلفت م�ؤ�س�سة �أنا ليند �رشكة جالوب ب�أول بحث ميداين حول
البلدان الأورومتو�سطية وهى اول مرة يتم فيها بحث على
هذا النطاق الوا�سع وبهدف طموح وهو �إبراز نقاط الت�شابه
والفروق يف الر�أي العام والتوجهات جتاه الأورومتو�سطي .وقد
قررت امل�ؤ�س�سة �إعادة هذا البحث كل ثالثة �سنوات وي�شمل
ا�ستجواب عينة تبلغ  1000فرد يختارون �سنويا ً وبالتناوب من
بني �سكان كل بلد� .أجري البحث الأول يف �شهري �أغ�سط�س
و�سبتمرب  2009يف عدد من البلدان الأوروبية وبلدان ال�ساحل
اجلنوبي وال�رشقي للبحر املتو�سط وهي على التوايل :فرن�سا
و�أملانيا واليونان و�أ�سبانيا وال�سويد واململكة املتحدة واملجر
والبو�سنة والهر�سك من �أوروبا� .إىل جانب تركيا وم�رص ولبنان
�سوريا واملغرب من ال�ساحل اجلنوبي وال�رشقي للبحر املتو�سط.
ومتت كافة املقابالت يف كل من تركيا وبلدان املجموعة
الأوروبية بنظام املقابلة الهاتفية بوا�سطة الكمبيوتر (وهو
النظام املعروف ب�إ�سم كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــاتي Computer Assisted Telephone Interview – -
 )CATIبينما متت كل املقابالت ال�شخ�صية يف بلدان جنوب
و�رشق البحر الأبي�ض املتو�سط وجها ً لوجه ويف املجر متت
 700مقابلة بنظام الكمبيوتر و 300وجها ً لوجه حتى تكون
التغطية �أ�شمل.

البلدان التي تخطر ببال امل�شاركني يف البحث عند ذكر منطقة البحر الأبي�ض املتو�سط
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�س�ؤال اال�ستطالع :يحمل خمتلف النا�س �أفكار خمتلفة حول ما متثله منطقة
املتو�سط والر�ؤية امل�ستقبلية� .س�أتلو جمموعة من الأفكار/ال�صور التي ميكن �أن تتبادر
�إىل �أذهان �أنا�س خمتلفني ،برجاء �إخباري عن ر�أيك �إن كانت �أي من التايل ذكره ت�صف
خ�صائ�ص منطقة املتو�سط :بقوة  -نوعا ً ما  -ال على الإطالق؟ الأ�سا�س :جميع من مت
�إجراء مقابلة معهم % ،ح�سب الدولة
م�ؤ�س�سة �آنا ليند  /ا�ستفتاء جالوب للر�أي العام © 2010

�س�ؤال اال�ستطالع :يحمل خمتلف النا�س �أفكار خمتلفة حول ما متثله منطقة
املتو�سط والر�ؤية امل�ستقبلية� .س�أتلو جمموعة من الأفكار/ال�صور التي ميكن �أن تتبادر
�إىل �أذهان �أنا�س خمتلفني ،برجاء �إخباري عن ر�أيك �إن كانت �أي من التايل ذكره ت�صف
خ�صائ�ص منطقة املتو�سط :بقوة  -نوعا ً ما  -ال على الإطالق؟ الأ�سا�س :جميع من مت
�إجراء مقابلة معهم % ،ح�سب الدولة
م�ؤ�س�سة �آنا ليند  /ا�ستفتاء جالوب للر�أي العام © 2010

�س�ؤال اال�ستطالع :يحمل خمتلف النا�س �أفكار خمتلفة حول ما متثله منطقة
املتو�سط والر�ؤية امل�ستقبلية� .س�أتلو جمموعة من الأفكار\ال�صور التي ميكن �أن تتبادر
�إىل �أذهان �أنا�س خمتلفني ،برجاء �إخباري عن ر�أيك �إن كانت �أي من التايل ذكره ت�صف
خ�صائ�ص منطقة املتو�سط :بقوة  -نوعا ً ما  -ال على الإطالق؟ الأ�سا�س :جميع من مت
�إجراء مقابلة معهم % ،ح�سب الدولة
م�ؤ�س�سة �آنا ليند  /ا�ستفتاء جالوب للر�أي العام © 2010

�س�ؤال اال�ستطالع� :إذا متكنت من بدء حياة جديدة مع عائالتك يف �أي دولة تتخيل �أن
تعي�ش؟ الأ�سا�س :جميع من مت �إجراء مقابلة معهم % ،ح�سب الدولة
م�ؤ�س�سة �آنا ليند  /ا�ستفتاء جالوب للر�أي العام © 2010

P.ت�صدر املغاربة قائمة معظم امل�شاركني من جنوب و�رشق
املتو�سط يف �إبداء ال�شعور بانطباق كل اخل�صائ�ص املذكورة
على املنطقة  ( .جدول ) 4.1

هذا الر�أى .ومل يالحظ فرق ذو داللة اح�صائية �سواء على
�أ�سا�س اجلن�س (اجلندر) �أو ال�سن وعلى �سبيل املثال يتجاوز عدد
الرجال املوافقني على اخل�صائ�ص عدد الن�ساء جتاوزا ً طفيفاً.

فيما يخ�ص الإبداع بن�سبة  %53امل�شاركون من جنوب و�رشق
املتو�سط بل على ر�أ�س كافة امل�شاركني يف البحث وبن�سبة
 .%86وكان اال�ستثناء الوحيد يتعلق بنمط احلياة والطبخ
املتو�سطي الذى ف�ضله امل�شاركون الأتراك ( %75من اجمايل
امل�شاركني و %42من املوافقني ب�شدة) بينما كان املغاربة �أقل
امل�شاركني موافقة ( %72من الإجمايل و %32موافقون ب�شدة).
( جدول ) 5.1

وحتى نعلم �أكرث حول جاذبية �أوروبا وبلدان جنوب و�رشق
املتو�سط كمكان يرغب العي�ش فيه� ،سئل امل�شاركون يف
اال�ستطالع عن املكان الذى �سيختارونه لبدء حياة جديدة مع
عائلتهم لو اتيحت لهم فر�صة االختيار ف�أظهرت النتائج
�أوروبا هى الأكرث الأمكان جاذبية للعي�ش فيها .فبينما ف�ضل
ثلثا امل�شاركني الأوروبني البقاء يف �أوروبا لو كان عليهم �أن
يختاروا� ،أعرب �أربعة من كل ع�رشة م�شاركني من جنوب و�رشق
املتو�سط الرغبة يف االنتقال �إىل �أوروبا ( )%37علي النحو
التايل� :أختار  %8الذهاب �إيل بلد من جنوب �أو �رشق املتو�سط
و� %16إىل �أفريقيا و� %13إىل بلد خليجي و� %11إيل �آ�سيا و%8
�إىل �أمريكا و� %5إىل جهات �أخرى� .أما بالن�سبة للم�شاركني
الأوروبيني ،فقد احتلت �أمريكا املركز الثاين ( )%12ثم بلدان مل
يذكرها اال�ستطالع ( )%9وف�ضل  %4من امل�شاركني بلدا ً من
جنوب �أو �رشق املتو�سط �أو من بلدان �أفريقيا و�آ�سيا  %3وال
يزيد عدد الأوروبيني الذين يحلمون بالهجرة اىل بلد خليجي
عن  .%1واذا امعنا النظر يف �أي االماكن يرغب امل�شاركون
االنتقال �إليها ،نكت�شف �أن عدد الذين يريدون البقاء يف
بلدهم احلايل عددا ال ب�أ�س به ( .جدول ( ) 6.1

بينا ً �إذ �أعرب  %16من
لكن هذا العدد يختلف اختالفا ً ّ
امل�شاركني يف البحث من اململكة املتحدة والثلثان ( )%64من
تركيا ويف نف�س الوقت ف�ضل ثلث امل�شاركني الأملان ()%28
والبو�سنيني ( )%30وال�سويديني ( )%32واللبنانيني وال�سوريني
(كالهما  )%33البقاء يف موطنهم مقابل  %39من امل�رصيني
و %44من املغاربة والفرن�سيني و %46من اليونانيني وف�ضل
ن�صف امل�شاركني املجريني البقاء يف املجر ( )%51و�ستة
�أ�سبانيني على ع�رشة ف�ضلوا البقاء يف بلدهم.

يف جنوب و�رشق املتو�سط يفوق بقليل عدد الأوروبيني (%20
مقابل  (.)%14جدول ) 9.1

فيما يخ�ص االختالفات بني الفئات االجتماعية الدموغرافية
لوحظ ا�ستقرار الأمناط يف كافة النقاط يف كال املجموعتني
� .أقر املهاجرون �أو ابنا�ؤهم و�سكان املدن واحلا�صلون على
�شهادات جامعية واملوظفون والطلبة ب�أنهم موافقون ن�سبيا ً
�أو ب�شدة �أن اخل�صائ�ص الواردة يف اال�ستطالع ت�صف بدقة
البلدان املتو�سطية .ونذكر علي �سبيل املثال� ،أن ت�سعة من
كل ع�رشة من امل�شاركني يف البحث ممن هاجروا (� )%93أو ممن
هاجر �آبائهم (� )%90أو يعي�شون يف مدينة كبرية �أو �صغرية
( )%89وكانوا طلبة �أو موظفني قد �أكدوا على متيز املنطقة
بكرم ال�ضيافة وعلى العموم ي�شاطروا  %86من امل�شاركني
تقرير آنا ليندا 2010

االهتمام العايل املتبادل بالثقاقة واالقت�صاد
�أعربت الأغلبية يف املجموعتني عن اهتمامها بالأخبار
واملعلومات املتعلقة باحلياة االقت�صادية والثقافية ومنط
احلياة اخلا�صة باملجموعة الأخرى وكان اهتمام املجموعة
الأوروبية �أكرث تركيزا ً على العقائد واملمار�سات الدينية
والثقافة لدى املجموعة الأخرى بينما ا�شرتكت املجموعتان
يف اهتمامها العايل بالق�ضايا االقت�صادية .و�أبدى ثالثة �أرباع
امل�شاركني الأوروبيني ( )%61اهتمامهم باحلياة الثقافية ومنط
احلياة يف جنوب و�رشق املتو�سط و�أبدى  %45منهم �أهتمامهم
بالدين يف نف�س املنطقة ،كما �أعرب �ستة من كل ع�رشة
من املجموعتني اهتماما ً باملعلومات والأخبار االقت�صادية يف
املجموعة الأخرى ،غري �أن عدد الذين يبدون نف�س االهتمام

وعلى �صعيد كل بلد �أظهر امل�شاركون من �أملانيا والبو�سنة
والهر�سك و�سوريا اهتماما ً خا�صا ً بالثقافة والدين واالقت�صاد
يف املجموعة الأخرى(. .جدول )8.1
ومتيزت �أملانيا �ضمن املجموعة الأوروبية باهتمام امل�شاركني
فيها بالثقافة ومنط احلياة يف بلدان جنوب و�رشق املتو�سط
( )%84بينما كان امل�شاركون الإجنليز الأقل اهتماما ً ()%66
وكان هناك عدد ال ب�أ�س به من امل�شاركني من بلدان �أخرى
قد ابدى اهتماما ً كبريا ً بالأنباء واملعلومات املتعلقة بالثقافة
ومنط احلياة ،ونذكر منها البو�سنة والهر�سك ( )%37واليونان
( .)%35ومن املجموعة الأخرى ،نذكر املغرب ( )%71التي �أعرب
امل�شاركون فيها عن اهتمامهم باحلياة الثقافية ومنط احلياة
يف �أوروبا بينما قال ال�سوريون �أنهم يهتمون بها ب�شدة (.)%28
( جدول ) 8.1
وتراوح مدى اهتمام امل�شاركني بالعقائد واملمار�سات الدينية
من ثلثى العدد يف البو�سنة والهر�سك ( )%67و�أملانيا ()%65
�إىل الن�صف يف فرن�سا ( )%51و�أ�سبانيا ( )%50من جهة،
وتركيا ( )%54والثلث يف م�رص ( )%35من اجلهة الأخرى.
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�س�ؤال اال�ستطالع :هل لديك �أقارب �أو �أ�صدقاء مقيمني يف �أحد الدول الأوروبية؟
الأ�سا�س :جميع من مت �إجراء مقابلة معهم % ،بالدولة
م�ؤ�س�سة �آنا ليند  /ا�ستفتاء جالوب للر�أي العام © 2010

�س�ؤال اال�ستطالع :والآن ،بالتفكري يف الدول التي على حدود ال�ضفتني اجلنوبية
وال�رشقية ل�شواطئ البحر الأبي�ض املتو�سط /الدول الأوروبية ،ما هو اهتمامك
ال�شخ�صي بالأخبار واملعلومات حول املوا�ضيع التالية؟ هل ميكنك القول ب�أنك.....
الأ�سا�س :جميع من مت �إجراء مقابلة معهم % ،بالدولة
م�ؤ�س�سة �آنا ليند  /ا�ستفتاء جالوب للر�أي العام © 2010

و�أبدى امل�شاركون من البو�سنة والهر�سك ( )%30و�أملانيا ()%24
و�سوريا ( )%23اهتماما ً �شديدا ً بالعقائد واملمار�سات الدينية
بال�ضفة الأخرى.
,
قلت الفروق يف االهتمام باالقت�صاد الأوروبي لدى �شعوب
جنوب و�رشق املتو�سط وكان ال�سوريون �أكرثهم �إهتماما ً (.)%35
و قد �أعرب امل�شاركون املقيمون يف بلد �أخرى �أو ممن هاجر
والداهم عن اهتمام �أكرث من الذين ولدوا يف البلد ،فقد ذكر
 %62ممن هاجروا �إىل �أوروبا ومن هاجر والداهم عن �أهمية العقائد
واملمار�سات الدينية يف جنوب و�رشق املتو�سط مقارنة بن�سبة
 %56ممن لي�سوا مبهاجرين .و�سجلت الدرا�سة ن�سبة مرتفعة
من الف�ضول جتاه �شعوب املجموعة الأخرى لدى امل�شاركني
ذوى م�ستوى تعليم مرتفع وممن يقيمون يف املدن الكربى �أو
املتو�سطة .وكان هناك اختالف يف اجابات املجموعتني اخلا�صة
بالنوع (اجلندر) و الفئة الوظيفية .فقد كانت الن�ساء �أكرث
اهتماما ً مبوا�ضيع البحث �ضمن امل�شاركني الأوروبيني ،بينما
كان الرجال من جمموعة جنوب و�رشق املتو�سط هم الأكرث
اهتماماً .فلي�س هناك �أي فرق مثال ً بني الفئات الوظيفية حول
الق�ضايا الإقت�صادية .غري �أن الطلبة واملوظفني �أبدوا �شئ من
االهتمام بالق�ضايا الثقافية وبنمط احلياة ( %79و %78مقابل
معدل  )%76وكان الطلبة �أكرث �إهتماما ً بالعقائد واملمار�سات
الدينية ( %62مقابل معدل .)%57الأقارب واال�صدقاء يف �أوروبا
– ق�ضاء العطل يف جنوب و�رشق املتو�سط

يذكر �أربعة من كل ع�رشة م�شاركني يف البحث �أن لهم
�أقارب �أو �أ�صدقاء يف �أوروبا ( .)%42وكان هذا الرابط قويا ً
وخا�صة يف تركيا ( )%61واملغرب ولبنان ( )%55حيث يفتقد
امل�شاركني هذا الرابط ويف كل من م�رص و�سوريا حيث الهجرة
�إيل �أوروبا كانت �ضئيلة� ،أنكر  %73من امل�شاركني ال�سوريني
و %88من امل�رصيني وجود �أي �أ�صدقاء �أو �أقارب لهم يف �أوروبا.
وكان الرجال ،واملهاجرين ،والأقل تعليماً،و�سكان املدن الكربى،
والطلبة �أكرث امل�شاركني �أ�صدقاء �أو �أقارب يف �أوروبا .وكانت
�أملانيا وفرن�سا وايطاليا �أكرث البلدان التي يعي�ش بها �أقارب
و�أ�صدقاء امل�شاركني بالبحث من جنوب و�رشق املتو�سط .علي
�سبيل املثال ،ذكر  %75من امل�شاركني يف البحث من تركيا
�أن �أقاربهم و�أ�صدقائهم يف �أوروبا يقيمون يف �أملانيا ()%75
وفرن�سا ( )%22وهولندا ( )%18و�أملانيا هي �أكرث البالد ورودا ً يف
�سوريا ( )%36ثم فرن�سا ( )%14وايطاليا (� .)%13أما يف املغرب،
فقد كانت فرن�سا هي �أول بلدا ً �أختاره الأقارب والأ�صدقاء
( )%43وكذلك بالن�سبة للبنانيني ( )%42ويليها �أ�سبانيا
( )%36وايطاليا ( )%28و�أملانيا ( )%31وال�سويد (.)%9وقد ذكر
امل�شاركون امل�رصيون �أن �أقاربهم و�أ�صدقاءهم يعي�شون يف
ايطاليا ( )%27وفرن�سا ( )%14و�أملانيا ( .)%7وذكر البحث �أن ما
يزيد عن ثلث امل�شاركني الأوروبيني زاروا بلدا ً �أو �أكرث من بلدان
جنوب و �رشق املتو�سط ( )%36بينما مل يفعل ذلك ( )%63من
امل�شاركني .وتعد بلدان جنوب و�رشق املتو�سط من الأماكن
املف�ضلة لق�ضاء العطل لدى الكثري من الأوروبيني ،وجاء
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الظروف االقت�صادية

59
57
45

املعتقدات الدينية
والتطبيقات

�س�ؤال اال�ستطالع :والآن ،بالتفكري يف الدول التي على حدود ال�ضفتني اجلنوبية
وال�رشقية ل�شواطئ البحر الأبي�ض املتو�سط /الدول الأوروبية ،ما هو اهتمامك
ال�شخ�صي بالأخبار واملعلومات حول املوا�ضيع التالية؟ هل ميكنك القول ب�أنك الأ�سا�س:
جميع من مت �إجراء مقابلة معهم % ،مهتم جدا ومهتم نوعا ً ما
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يف مقدمتهم ال�سويديون �إذ زار ن�صفهم (� )%51أحد بلدان
املنطقة ويليهم الأملان والفرن�سيون ( )%43واالجنليز ()%42
وكان الأ�سبان ( )%26وامل�شاركون من البو�سنة والهر�سك
( )%23يف نهاية القائمة(.جدول)11.1
وهناك عدد كبري من الأوروبيني الذين زاروا منطقة املتو�سط
قد ذهبوا �إىل تركيا حيث ق�ضى خم�سة من كل ثمانية من
امل�شاركني يف البحث عطلهم  ،من بينهم ن�صف امل�شاركني
من �أملانيا وال�سويد واليونان ،ثم ثلث امل�شاركني من املجر و%27
من البو�سنة� .أما الأ�سبان ،فقد وقع اختيارهم على املغرب
( ،)%48والفرن�سيون على تون�س ( )%45والإجنليز على �أ�سبانيا
( .)%40ثم بعد تركيا ،جاء ترتيب م�رص وتون�س وايطاليا
واليونان �ضمن البلدان الأكرث مزارا ً من الأوروبيني .وبالن�سبة
لل�سياح الفرن�سيني ،كانت �أكرث البلدان التي ترددوا عليها
هي بلدان املغرب العربي (تون�س واجلزائر واملغرب) ،وكرواتيا
بالن�سبة للم�شاركني من البو�سنة والهر�سك .وتتزايد فر�ص
زيارة جنوب و�رشق البحر املتو�سط مع تقدم ال�سن وم�ستوى
التعليم ،ونذكر – على �سبيل املثال – �أن  %41من امل�شاركني
يف البحث ممن تخطوا �سن اخلم�سني عاما ً قد قاموا بزيارة
املنطقة مقابل  %30ممن هم بني  15و 29عاما ً و %36ممن هم
بني  30و 49عاما ً (جدول .)13.1
كما ازدادت ن�سبة زيارة املنطقة لدى امل�شاركني يف البحث من
الرجال ،وممن هاجر �أقاربهم �إىل �أوروبا ،واملقيمني يف املدن الكربى،
وذوى املهن احلرة ،واملوظفني ،و�أ�صحاب املعا�شات .ونذكر علي
�سبيل املثال �أن ن�صف ( )%49ممن مل يولد والداهم يف البلد
الذي يقيمون فيه حاليا ً قد زاروا املنطقة مقابل الثلث ()%35
ممن لي�س لديهم �سابقة بالهجرة.

املغرب
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39
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45

�سوريا

61
73

تركيا

27
55

لبنان
م�رص

�س�ؤال اال�ستطالع :هل لديك �أقارب �أو �أ�صدقاء مقيمني يف �أحد الدول الأوروبية؟
الأ�سا�س :جميع من مت �إجراء مقابلة معهم % ،بالدولة
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تفاعل �ضعيف ولكن �أوجه �شبه متفق عليها
با�ستثناء ال�سويد وفرن�سا ،هناك قلة من امل�شاركني يف البحث
ممن كانوا على ات�صال ب�أ�شخا�ص من بلدان املجموعة الأخرى
خالل ال�سنة املا�ضية :فقد ذكر ثلث الأوربيني وربع امل�شاركني
من جنوب و�رشق املتو�سط �أنهم تقابلوا �أو حتدثوا مع �أ�شخا�ص
من املجموعة الأخرى ،بينما مل يكن للأغلبية وهى %64
و %76بالرتتيب �أي ات�صال  .وكان امل�شاركون يف البحث من
ال�سويد ( )%52ومن فرن�سا (� )%51أكرث من تقابل �أو حتدثت مع
�أ�شخا�ص من جنوب و�رشق املتو�سط ،وجاءت املجر يف �أ�سفل
القائمة ( .)%12ومن بلدان جنوب و�رشق املتو�سط ،جاء ترتيب
لبنان هو الأول ( ،)%41بينما هناك م�رصي (� )%9أو �سوري ()%8
على كل ع�رشة قد تقابل �أو حتدث مع �أوربي خالل ال�سنة( .
جدول ) 12.1
�أما عن امل�شاركني يف البحث من جنوب و�رشق املتو�سط ،فقد
كان الذكور بني  15و 29عاما ً واملهاجرون من اجليل الأول �أو
الثاين ،واحلا�صلون على تعليم متو�سط �أو عال (تعليم ثانوي
�أو جامعي) و�سكان املدن الكربى �أو ال�ضواحي واملوظفون
والطلبة �أكرث امل�شاركني الذين تقابلوا �أو حتدثوا مع �أوربيني.
وكانت ال�صورة م�شابهة لدى الأوربيني ،غري �أن �رشيحة -15
 49عاما ً ممن زاولوا تعليما ً ثانويا ً �أو جامعياً ،و�سكان املدن
الكربى ،و�أ�صحاب الأعمال احلرة هم الذين تقابلوا �أو حتدثوا
مع �أ�شخا�ص من املجموعة الثانية �أثناء الأثنى ع�رش �شهرا ً
املا�ضية ،و متت تلك اللقاءات �إما يف �سياق العمل ()%38
�أو خالل رحلة �سياحية ( ،)%23بينما ات�صل امل�شاركون من
جنوب و�رشق املتو�سط ب�أوربيني عرب االنرتنت (� )%24إما للعمل
(� )%22أو لأغرا�ض �سياحية ( .)%21وهناك ن�سب مت�ساوية
من امل�شاركني من املجموعتني التي قابلت �أ�شخا�صا ً من
املجموعة الأخرى يف ال�شارع �أو الأماكن العامة ( %17من
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اململكة املتحدة
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مهتم جدا
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مهتم نوعا ما
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 4املغرب

44
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املجر
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37
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35
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26

الر�سم البياين 1.8

مهتم جدا
ال �أعلم �أو رف�ض

مهتم نوعا ما

االهتمام بنمط احلياة واحلياة
الثقافية يف البلدان الأخرى

الر�سم البياين 1.9

�أوجه االهتمام بدول �أخرى

الر�سم البياين 1.10

الأقارب والأ�صدقاء املقيمني يف �أحد
الدول الأوروبية

الأوروبيني و %18من جنوب و�رشق املتو�سط) �أو بف�ضل اجلوار
( %17مقابل  ،)%14وبالن�سبة للأوروبيني نادرًا ما كان االنرتنت
و�سيلة لالت�صال باجلهة الأخرى ( .)%4وقد ذكر الأوربيون
(� )%19أماكن �أخرى للتفاعل ،بينما مل يذكر ذلك �سوى ع�رش
امل�شاركني من جنوب و�رشق املتو�سط ( (.)%11جدول ) 14.1

الر�سم البياين 1.11
ال �أعلم �أو رف�ض
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كان �سكان املدن الكبرية والن�ساء �أكرث تقربا ً من الأوروبيني يف
جمموعة جنوب و�رشق املتو�سط ،وكان الرجال و�سكان املناطق
الريفية واملدن ال�صغرى و�أ�صحاب املعا�شات الأكرث اختالفاً .
و�أكد الأوروبيون بني  50و 64عاما ً واملهاجرون من اجليل الثاين
و�سكان املدن املتو�سطة عن �أوجه الت�شابه مع املجموعة
الأخرى ،بينما قال املهاجرون من اجليل الأول ،ومن يعمل يف
مهنة «�أخرى» ،وجتاوز عمرهم � 64أنهم ي�شعرون �أكرث من
غريهم ب�أن �سكان جنوب و�رشق املتو�سط ي�شبهونهم.
كان �أحد �أهداف البحث هو حتديد القيم امل�شرتكة �أو املتناق�ضة
بني الأوروبيني و�سكان جنوب و�رشق املتو�سط .ولت�سهيل حتديد
القيم الأ�سا�سية ،طلبنا من امل�شاركني حتديد �أهم قيمتني
يرونها جديرة ب�أن تنقل لأبنائهم (قيمة �أوىل وقيمة ثانية).
جاءت النتائج لتربز الفروق الوا�ضحة بني القيم الرئي�سية لدى
الأوروبيني ولدى �سكان جنوب و�رشق املتو�سط ،و�أو�ضحت �أن
تقرير آنا ليندا 2010
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وال�رشقية ل�شواطئ البحر الأبي�ض املتو�سط؟ الأ�سا�س :جميع من مت �إجراء مقابلة
معهم % ،بالدولة
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�س�ؤال اال�ستطالع :يف خالل الـ � 12شهر املا�ضية هل حتدثت �أو قابلت �شخ�صيا ً مع
�شخ�ص (�أو �أ�شخا�ص) من �أوروبا /من الدول على حدود ال�ضفتني اجلنوبية وال�رشقية
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5

ا�رسائل

�س�ؤال اال�ستطالع� :أي دولة  /دول؟ الأ�سا�س� :أولئك الذين حتدثوا �أو تقابلوا مع �أ�شخا�ص من الد ول على حدود ال�ضفتني اجلنوبية وال�رشقية ل�شواطئ البحر الأبي�ض املتو�سط � %أعلى 10
دول مت ذكرها
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الدين هو �أهم قيمة ملجموعة جنوب و�رشق املتو�سط ،بينما
كان احرتام الثقافات الأخرى والت�ضامن العائلي هما �أهم
القيم التي يجب نقلها �إىل �أبنائهم .وذكر �ستة من كل ع�رشة
م�شاركني من جنوب و�رشق املتو�سط �أن العقائد الدينية هي
�أول وثاين قيمة يجب نقلها لأبنائهم ( )%62بينما كانت
الن�سبة  1:6لدى الأوربيني (( )%14جدول .)15.1
�أما عن احرتام الثقافات الأخرى ،فكانت ال�صورة معكو�سة،
�إذ كان �ستة من كل ع�رشة �أوروبيني يعطون الأولوية لهذه
القيمة ( )%58مقابل ( )%17يف املجموعة الأخرى .وكانت
االختالفات �أقل حدة يف القيم الأخرى ،فنذكر علي �سبيل
املثال �أن  %56من الأوروبيني ي�ضعون الت�ضامن العائلي علي
ر�أ�س القيم التي يجب نقلها لأبنائهم بينما كانت الن�سبة
 %41لدى �سكان جنوب و�رشق املتو�سط .كان اال�ستقالل من
القيم الرئي�سية للأوروبيني ( %24مقابل  )%19بينما ذكر
امل�شاركون من جنوب و�رشق املتو�سط قيمة الطاعة (%35
مقابل  )%24وا�شرتكت املجموعتان يف قيمة الف�ضول (%17
للأوروبيني مقابل  %19للم�شاركني من جنوب و�رشق املتو�سط).
�أما عن تقييم القيم الأهم بالن�سبة لهم وبالن�سبة
للمجموعة الأخرى ،فقد وجد كل امل�شاركني �سهولة يف
تقييم القيم اخلا�صة مبجموعتهم .وكان التقييم خمالفا ً
بالن�سبة لقيم املجموعة الأخرى �إما ل�سوء التقدير �أو لنق�ص

املعلومات املتاحة لدى امل�شاركني .ورغم �أن التقييم كان
متنا�سقا ً داخل املجموعة الواحدة يف كال املجموعتني� ،إال �أن
�إخفاق يف القيم الرئي�سية التي يجب نقلها لأبنائهم داخل
املجموعة الواحدة� .إال �أن �أغلب امل�شاركني اعتربوا ذلك القيم
�أهم بالن�سبة لرتبية �أبنائهم هم منها لأبناء بقية الأوروبيني.
�أعرب الأوروبيون عن �أهمية احرتام الثقافات الأخرى والت�ضامن
العائلي وهي من القيم الأ�سا�سية لكل من له �أبناء .وجند �أن
 %46من الأوروبيني فقط يحر�صون على تعليم �أبنائهم احرتام
ال�شعوب الأخرى و�أن ن�صفهم ( )%50علم �أبنائه �أهمية
الت�ضامن العائلي مقابل  %58و� .%50أما عن اال�ستقالل
والطاعة ،فقد �أعرب ربع امل�شاركني الأوروبيني �أنها �أول وثاين
قيمة ،بالن�سبة للأوروبيني الذين لهم �أبناء .وفعل ما يقارب
من خم�س امل�شاركني نف�س ال�شيء بالن�سبة للعقائد الدينية،
وواحد من �سبعة بالن�سبة للف�ضول( .جدول )16.1
وعلى نف�س النهج ،فقد منح امل�شاركون من جنوب و�رشق
املتو�سط الأولوية للدين الذي احتل املركز الأول والثاين يف
ترتيب القيم الرئي�سية من حيث الأهمية يف تربية الأبناء
( %62مقابل  .)%55وكانت هناك �أقلية اعتربت �أن من املهم
�أن يعلم �آباء منطقتهم �أبناءهم اال�ستقالل ( )%20والف�ضول
( )%15واحرتام الثقافات الأخرى ( )%14وتلك الن�سب ت�شابه
املجموعة الأخرى ( %19لال�ستقالل والف�ضول و %17الحرتام
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�أ�شار �ستة من كل ع�رشة �أوروبيني ( )%62و ( )%45من جنوب
و�رشق املتو�سط �إىل �أن �أوجه الت�شابه تفوق �أوجه االختالف بني
املجموعتني .كذلك ،فقد �أقر نحو �سبعة من ع�رشة ()%71
من االجنليز واليونانيني والأملان (� )%68أنهم قابلوا �أ�شخا�ص
من جنوب و�رشق املتو�سط نف�س ال�شيء وكان امل�شاركون من
املغرب من جنوب و�رشق املتو�سط هم الأكرث تقاربا ً مع الأوروبيني
( .)%59كما كان امل�شاركون احلا�صلني على �شهادات عالية
والطلبة هم �أكرث من ف�ضل �أوجه الت�شابه يف املجموعتني.

نعم

ال

1

و�أكرث من قام باالت�صال ب�أ�شخا�ص من املجموعة الأخرى
لأغرا�ض العمل هم الرجال والذين ترتاوح اعمارهم بني  30و49
عاما ً احلا�صلني على �شهادات عالية و�أ�صحاب الأعمال احلرة �أو
املوظفني ،بينما كان �سكان املدن من جنوب و�رشق املتو�سط
هم �أكرث النا�س ات�صاال ً باملجموعة الأخرى لأغرا�ض العمل.
�أما عن الأوروبيني الذين ولدوا هم �أو والداهم يف بلد �آخر ،فقد
كانوا �أكرث عددا ً فيما يخ�ص مقابلة �أ�شخا�ص من جنوب و�رشق
املتو�سط لأغرا�ض العمل خالل الأثنى ع�رش �شهر املا�ضية.
وقد وجدنا اختالفا ً بني املجموعتني من حيث النمط االجتماعي
 الدموغرايف اخلا�ص بالأفراد الذين قاموا مبقابلة �أ�شخا�ص مناملجموعة الأخرى يف �أطار ال�سياحة� ،إذ كان �أكرث امل�شاركني من
جنوب و�رشق املتو�سط من ممن تلقوا تعليما ً عاليا ً ومن �سكان
املدن ،بينما كان الأوروبيون من الطلبة وممن جتاوزوا اخلام�سة
وال�ستون .و�أكرث امل�شاركون يف البحث من املجموعتني ات�صاال ً
بالآخرين عرب االنرتنت هم ال�شباب بني  15و 29عاماً ،والطلبة،
يقابلهم من تلقى �أعلى درجة من التعليم و�سكان املدن من
جمموعة جنوب و�رشق املتو�سط وهناك فروق �أخرى �إذ �أن عدد
الن�ساء يفوق عدد الرجال ممن �أت�صل ب�أوروبيني.

زيارة الدول جنوب و�رشق البحر الأبي�ض
املتو�سط

الر�سم البياين 1.13

دول جنوب و�رشق البحر الأبي�ض املتو�سط التي زارها امل�شاركون يف البحث
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ب�صفة عامة �أخفق امل�شاركون يف تقييم �أهمية القيم
الرئي�سية لدى املجموعة الأخرى :ونذكر علي �سبيل املثال
�إن امل�شاركني من جنوب و�رشق املتو�سط قد بالغوا يف
�أهمية بع�ض القيم الفردية لدى الأوروبيني مثل اال�ستقالل
والف�ضول ،وا�ستنق�صوا من �أهمية الت�ضامن العائلي واحرتام
الثقافات الأخرى والطاعة .من ناحيتهم بالغ الأوروبيون يف
احرتام الثقافات الأخرى لدى بلدان جنوب و�رشق املتو�سط
بينما ا�ستنق�صوا تقدير من �أهمية كافة القيم الأخرى.
واعترب �ستة من كل ع�رشة م�شاركني من جنوب و�رشق
املتو�سط �أن اال�ستقالل هو �أهم القيم بالن�سبة للأوروبيني
يف تربية الأطفال �أهمية ( )%57يليها الف�ضول ( ،)%44بينما
ذكر واحد من كل خم�سة �أوروبيني قيمة اال�ستقالل ك�أولوية
( )%19مقابل ( )%13لقيمة الف�ضول .واهتم ربع امل�شاركني
من جنوب و�رشق املتو�سط بقيمة احرتام الثقافات الأخرى
تقرير آنا ليندا 2010
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لبنان

23
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الأوروبي

م�رص

20

م�رص

و( )%17بالت�ضامن العائلي لدى الأوربيني و( )%14بالطاعة
بينما ذكرها  %58و %56و %24من الأوروبيني قيما ً لها الأولوية
يف تربية �أبنائهم ( .جدول  ) 15.1كما �أخفق الأوروبيون يف
تقييم قيم الوالدين يف جنوب و�رشق املتو�سط ،ور�أى القليل
منهم �أهمية القيم املذكورة يف تربية �أبناء هذه املنطقة ور�أى
– على �سبيل املثال – �أن الت�ضامن العائلي كان �أول (�أو ثاين)
قيمة لدى الوالدين يف جنوب و�رشق املتو�سط ( ،)%48بينما
كان التقييم الفعلي للم�شاركني من جنوب و�رشق املتو�سط
بن�سبة  .%41وكان امل�شاركون من جنوب و�رشق املتو�سط ذكروا
الدين ك�أول قيمة ( .)%62كما �أ�ساء الأوروبيون تقدير قيمة
الف�ضول ( %7مقابل  )%19واال�ستقالل ( %14مقابل )%20
والطاعة ( %28مقابل  )%35يف تربية الأطفال يف جنوب و�رشق
املتو�سط كما بالغوا يف اعتقادهم �أن قيمة احرتام الثقافات
الأخرى (  %31مقابل  ( . ) %17جدول  ) 17.1وقد �أعرتف
 %16من الأوروبيني بعدم قدرتهم علي تقييم قيم املجموعة
الأخرى بينما كانت الن�سبة املقابلة  %14يف جمموعة جنوب
و�رشق املتو�سط ،وكانت ن�سبة تقييم «ال �أعرف» مرتفعة يف
البو�سنة والهر�سك ( )%27وتركيا (.)%44

االختالفات بني البلدان
بالن�سبة للقيم ال�شخ�صية ،اعترب الأ�سبان �أن احرتام الثقافات
الأخرى من �أهم الدرو�س التي يجب نقلها لأبنائهم ( %68و%41
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الثقافات الأخرى) وكان هناك عدد �أكرب من امل�شاركني من
جنوب و�رشق املتو�سط الذين اعتربوا الت�ضامن العائلي
من القيم الأهم يف تربية �أبنائهم منها بالن�سبة لعائالت
منطقتهم مقارنة ( %41من القيم اخلا�صة بهم و %32من
قيم الآخرين) بينما كانت قيمة الطاعة من �أكرث القيم
�أهمية بالن�سبة للإباء الآخرين منها بالن�سبة لهم (%40
مقابل  ( .)%35جدول )17.1
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�س�ؤال اال�ستطالع :يقوم الآباء يف خمتلف املجتمعات بالت�شديد على خمتلف القيم عند تربية �أبناءهم .وبفر�ض �أننا قمنا بتحديد �ست قيم فقط  -فلنقل :الف�ضول  -الطاعة -
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كقيمة �أوىل و %27كقيمة ثانية) وقال عدد كبري من املجريني
�أن الت�ضامن العائلي هو الأهم يف تربية الأطفال ،حيث
ذكر ثمانية من كل ع�رشة منهم القيمة ( )%84وو�ضعها
�ستة من ع�رشة منهم يف املقام الأول ( .)%61ويف املقابل،
كانت الن�سبة ( )%30لدى امل�شاركني من ال�سويد و( )%29لدى
امل�شاركني من م�رص وذكر ربع امل�شاركني ( )%26فقط الطاعة
�ضمن القيم الرئي�سية.
من جهة �أخرى ،ذكر امل�شاركون من ال�سويد رغبة تنمية
الف�ضول ( )%48لدى الأطفال وهذه الن�سبة مل تتعد  %7من
امل�شاركني من تركيا واليونان .واالختالف بني البلدان �أقل فيما
يخ�ص اال�ستقالل وتراوح بني ( )%30من امل�شاركني من �أملانيا
و( )%29من ال�سويد و()%28من اجنلرتا و( )%10من م�رص.

وجاءت النتائج على النحو التايل:
كان ر�أى امل�شاركني من املجر و�أ�سبانيا �أن �شعوب املجموعتني
تت�شارك يف نف�س القيم يف تربية الأبناء .وعلى �سبيل املثال يعتقد
املجريون �أن الت�ضامن العائلي هو �أول �أو ثانى قيمة بالن�سبة
للأوروبيني ( )%68و�شعوب جنوب و�رشق املتو�سط ( )%66رغم �أنهم
يعطونها ( ،)%84كما كان تقدير اال�سبان �أن ( )%61من الأوروبيني
و( )%64من جنوب و�رشق املتو�سط ينقلون قيمة احرتام الثقافات
الأخر ،رغم �أن القيمة حتظى عندهم بن�سبة (.)%68

وجاء تقييم امل�شاركني من لبنان متميزا ً بالن�سبة لقيم
الآباء فبالن�سبة للأوروبيني بالغ الألبنانيون يف تقدير القيم
الفردية مثل اال�ستقالل والف�ضول .وذكر ثمانية من كل
ع�رشة منهم �أن �أول وثاين قيمة هي اال�ستقالل ( %77اجمايل
و( )%53كقيمة �أوىل) وذكر ثلثاهم الف�ضول (� %66إجمايل
و( )%23كقيمة �أوىل) وكان اللبنانيني �أقل من يعتقد �أن الآباء
الأوروبيني يعطون �أهمية للطاعة ( )%5والدين والت�ضامن
العائلي (كالهما  .)%8وعلى غرار املجريني ،كان تقييم
اللبنانيني �أن العقائد الدينية ( %66يف احلالتني) من القيم
املهمة لدى �شعوب جنوب و�رشق املتو�سط ،وكان ر�أيهم مثل
ر�أى امل�شاركني من املجر ( )%9وال�سويد (� )%7أن العائالت يف
جنوب و�رشق املتو�سط ت�شجع تعليم الف�ضول لأبنائها (.)%9
وكان ر�أى الفرن�سيني ( )%36واالجنليز (� )%37أن الرتبية الدينية
من �أهم القيم لدى �شعوب جنوب و�رشق املتو�سط .وكان
تقييم ال�سويديني مبالغ فيه بالن�سبة للطاعة لدى الآباء
الأوروبيني ( )%36وكانوا على ر�أ�س الأوروبيني الذين يعتقدون �أن
هذه القيمة مهمة بالن�سبة للآباء يف جنوب و�رشق املتو�سط
( %42مقابل معدل (.)%28

اعتبارات اجتماعية دميوغرافية:
بالنظر �إيل القيم اخلا�صة بامل�شاركني �أنف�سهم ،كان احرتام
الثقافات الأخرى من �أهم القيم التي يجب �أن تنقل �إىل
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الأبناء الذين بلغوا اخلم�سني �أو �أكرث ،واملهاجرين من اجليل
الأول والثاين ،وخريجي الثانوية واجلامعة ،واملوظفني ،و�أ�صحاب
املعا�شات .للت�ضامن العائلي كقيمة �أوىل �أو ثانية يجب
نقلها للأبناء وهذا ما ذكره البالغني �سن  65عاما ً ومن تلقى
تعليما ً ثانوياً.
وقد ذكر امل�شاركون بني  15و 29عاما ً �أن الدين قيمة �أ�سا�سية
للأبناء مثلهم مثل من تلقوا تعليما ً متوا�ضعا ً وربات البيوت،
بينما ذكر �سكان املدن الكربى و�سكان الأرياف الدين كقيمة
�أ�سا�سية للأبناء.
وكانت الطاعة مهمة لدى من مل يتلقوا تعليما ً ر�سمياً،
ولدى العاطلني ،ولدى �سكان الأرياف .وذكرت فئات م�شابهة
الف�ضول واال�ستقالل .كما �أكد على �أهميتهما كل من
الطلبة والذين تلقوا تعليما ً عاليا ً  .وكان الف�ضول على
العك�س مهما بالن�سبة للذين �أمتوا تعليمهم الثانوي
واجلامعي وكذلك الذين مل يتلقوا �أي تعليم � ،أما اال�ستقالل
فذكره الرجال واملهاجرون من اجليل الأول والثاين و�سكان املدن
واملوظفون.
كانت فكرة احلقيقة املطلقة �أكرث انت�شارا ً يف بلدان جنوب
و�رشق املتو�سط :ذكر �ستة من ع�رشة م�شاركني باملنطقة

�إميانهم بهذه احلقيقة ،بينما قال الثلث (� )%34أن احلقيقة
تابعة للظروف .وبرى �أغلبية الأوروبيني �أن احلقيقة ن�سبية
( )%78و %18من الأوروبيني يرونها حقيقة مطلقة .و�أجمع
امل�شاركون يف املغرب ( )%88علي �أن احلقيقة مطلقة وال
ي�ؤمن بها غري واحد من ع�رشة ويليهم امل�رصيون ( )%71و�ستة
على ع�رشة من لبنان( )%62و�سوريا ( .)%61وكان امل�شاركون
من تركيا الأكرث �شكا ً �إذ ال ي�ؤمن ()%64بحقيقة مطلقة
مقابل ( )%27منهم ي�ؤمنون بها (جدول .)18.1
�أما يف املجموعة الأوروبية في�ؤمن باحلقيقة املطلقة �أقلية،
(البو�سنة والهر�سك  %28واجنلرتا  )%25رغم �أن ن�سبة الإميان
التام �أو اجلزئي لدى امل�شاركني من ال�سويد كانت عالية ()%84
وكانت ن�سبة غري امل�ؤمنني  .%13وكان �أكرث امل�ؤمنني بحقيقة
مطلقة ممن ترتاوح �أعمارهم بني  29-15عاماً ،ومن ربات
البيوت ،و�سكان املدن الكربى ،وذوي التعليم املتدين امل�ستوى
( .جدول .)18.1

الفوائد املنتظرة من االحتاد من �أجل املتو�سط
حاول البحث الت�أكد من مدى دعم مواطني االحتاد من �أجل
املتو�سط لهذا امل�رشوع عن طريق اقرتاح عدد من العنا�رص
التي ميكن �أن ت�ؤثر على بالدهم� .س�ألنا مواطني جنوب و�رشق
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الف�ضول

جنوب و�رشق املتو�سط
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املعتقدات الدينية

الأوروبي

الأوروبي
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اال�ستقاللية
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الف�ضول

جنوب و�رشق املتو�سط
الأوروبي
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جنوب و�رشق املتو�سط
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الطاعة
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الأوروبي

املعتقدات الدينية

جنوب و�رشق املتو�سط

�س�ؤال اال�ستطالع :و� ٍّأي من ال�ست تعتقد �أنها �أكرث �أهمية للآباء عند تربية �أبناءهم يف املجتمعات يف الدول على حدود ال�ضفتني اجلنوبية وال�رشقية ل�شواطئ البحر لأبي�ض املتو�سط؟
�أود معرفة �أي من ال�ست ميكن �أن تقول ب�أنها �أكرث �أهمية وثاين �أهم لك �شخ�صياً؟ الأ�سا�س : :جميع من مت �إجراء مقابلة معهم % ،املجموع
م�ؤ�س�سة �آنا ليند  /ا�ستفتاء جالوب للر�أي العام © 2010

املتو�سط �إذا كانت هذه العنا�رص �ست�ؤثر( :بكل ت�أكيد – قد
يحدث – لن يحدث) و�س�ألنا املواطنني الأوروبيني �أن يذكروا
ثالث عنا�رص ممكنة للتحقيق .ومع تعدد االقرتاحات النظرية
الإيجابية ،كان هناك �أغلبية ن�سبية ( )%48 -%34تعتقد �أن
الآثار املرتتبة علي ذلك قد حتدث ب�صورة �أكيدة وهناك نحو
الثلث ( )%38 -%22الذين يعتقدون �أن هناك احتمال حدوث
ذلك و�أقلية ( )%25 -%8ترى �أن هذه املكا�سب لن تتحقق باملرة.
و�أجمع امل�شاركون يف البحث �أن االحتاد �سي�شجع الإبداع وروح
املبادرة .ويعتقد ذلك ( )%48بينما يري ( )%37منهم �أن التنمية
ممكنة ،وال يعتقد ذلك بتاتا ً واحد على ع�رشة ((.)%8جدول
.)19.1

بذلك .كما مل يتوقع امل�شاركون �أن يحافظ االحتاد على
القيم الروحية والأخالقية .وكان اجلدل حمتدما ً حول هذه
النقطة حيث يتوقع حدوثها ب�شدة  %34من امل�شاركني وكان
 %35يتوقعونه ممكنا ً و( )%25منهم ال ي�ؤمنون بذلك .ويرى
امل�شاركون من لبنان �أن االحتاد �سي�ؤدى بالت�أكيد �إيل ديناميكية
�شابة ( )%65وزيادة التنوع الثقايف ( )%59وتزايد القلق حول
البيئية ( )%58وت�شجيع الإبداع وروح املبادرة ( )%56وم�ساواة
بني اجلن�سني ( )%52وكان امل�شاركون من املغرب �أكرث اعتقادا ً �أن
االحتاد �سي�ؤدى �إىل مزيد من التعلق بالقيم الروحية والأخالقية
( )%50واحلريات الفردية و�سلطة القانون ( )%48والت�ضامن
االجتماعي (.)%50

وقد �أعرب ما يزيد عن ( )%45من �سكان جنوب و�رشق املتو�سط
عن قلقهم جتاه امل�شاكل البيئية ،وديناميكية �شابة ،وقدر
�أكرب من االحرتام جتاه التنوع الثقايف (كالهما  )%46متى
�أ�صبح االحتاد قائماً .ويرى نحو ثلث امل�شاركني �أن هذا قد
يحدث بالفعل بينما ر�أى نحو ( )%10منهم �أن ذلك لن يحدث.
ويرى ربع امل�شاركني يف البحث من جنوب و�رشق املتو�سط
�أن امل�ساواة بني اجلن�سني والت�ضامن االجتماعي ودعم احلريات
الفردية و�سلطة القانون �ستكون م�ضمونة يف ظل االحتاد
اجلديد وكان هناك نحو ( %35و %37و )%38من امل�شاركني
يرونها حمتملة �أما بقية امل�شاركني ( )%16فال ي�ؤمنون

وقد �أجاب الأوروبيون على نف�س الأ�سئلة عن �آثار االحتاد من
اجل املتو�سط على جمتمعاتهم وكان عليهم �أي�ضا ً �أن
يختاروا ثالث من �أهم الآثار التي ينتظروه على بلدانهم.
وجاءت النتائج لتدل �أن الأوروبيني ينتظرونها من االحتاد �أن
ي�ساهم يف زيادة احرتام التنوع الثقايف ( )%46وقال ثلث
امل�شاركني �أنهم ينتظرون من االحتاد دعم الإبداع وروح املبادرة
والت�ضامن االجتماعي (كالهما  )%32واملزيد من االهتمام
بامل�شاكل البيئية ( )%30والقيم الروحية والأخالقية ()%18
وديناميكية ال�شباب ( )%16وقال م�شارك واحد على ع�رشة انه
غري قادر على تقييم �آثار االحتاد بينما امتنع ( )%2عن الإجابة.
تقرير آنا ليندا 2010
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�س�ؤال اال�ستطالع :يعتقد بع�ض النا�س �أنه يوجد مبادئ توجيهية مطلقة حول ما هو
جيد �أو �سيء وماهية احلقيقة .ويقول �آخرون ب�أنه ال توجد حقيقة مطلقة و�إمنا ن�سبية
الأ�شياء و�أنها تعتمد على الظروف فيما نعتربه جيد �أو �سيء .ما هو الر�أي الأقرب لك؟
الأ�سا�س : :جميع من مت �إجراء مقابلة معهم % ،املجموع
م�ؤ�س�سة �آنا ليند  /ا�ستفتاء جالوب للر�أي العام © 2010

(جدول .)19.1

وفيما يخ�ص وقع الهجرة على القادمني من جنوب و�رشق
املتو�سط (هم و�آبا�ؤهم) �إىل البلد الذي يعي�شون فيه .كانت
هناك اختالفات كبرية خا�صة بني املهاجرين من اجليل الأول
الذين ي�ؤمنون باالحتاد لآثاره االيجابية �إذ يري (� )%64أن االحتاد
�سيدعم الت�ضامن االجتماعي يف بلدهم ،مقارنة بن�سبة
( )%39ممن ولدوا يف بلد الإقامة.
وهناك فروق طفيفة داخل املجموعات االجتماعية
الدميوغرافية الأوروبية �إذ �أعرب من هم يف �سن  49-30عاما ً
واملهاجرون والعمال امل�ستقلون عن اعتقادهم �أن االحتاد
�سي�شجع روح املبادرة والتجديد.

م�شاركة �ضعيفة لو�سائل الإعالم يف حت�سني الت�صورات
املتبادلة
ال يرى امل�شاركون �أن االعالم قد ح�سن �صورة املجموعة
الأخرى من البلدان .وكانت نظرة الأوروبيني �أكرث نقداً� ،إذ يرى
 %79منهم �أن الإعالم ال ينقل �صورة ايجابية عن �شعوب
جنوب و�رشق املتو�سط ،مع تباين بني ( )%71يف املجر و()%86
يف ال�سوي ،بينما كانت الن�سبة ترتاوح بني ( )%23 - %12ممن
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�س�ؤال اال�ستطالع :يقررت دولتك مع بع�ض دول اجلوار وغالبية الدول الأوروبية ت�أ�سي�س
تبادل �سيا�سي واقت�صادي وثقايف �أكرث تقاربا ً من خالل م�رشوع «االحتاد من �أجل املتو�سط»،
هل ميكن �أن تقول ب�أن جمتمعك �سي�ستفيد من هذا امل�رشوع؟ الت�أكيد ،رمبا نعم �أو ال؟
الأ�سا�س : :جميع من مت �إجراء مقابلة معهم % ،املجموع
م�ؤ�س�سة �آنا ليند  /ا�ستفتاء جالوب للر�أي العام © 201
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86

12

ال�سويد

14

فرن�سا

ال يوجد بلد �أوروبي له ر�أي قاطع حول دعم االحتاد من �أجل
املتو�سط �أو رف�ضه .وعلي ر�أ�سهم اليونانيون والفرن�سيون
واالجنليز (الذين ف�ضلوا الإجابة بالإيجاب) والبو�سنة والهر�سك
يف نهاية القائمة ويرى �أربعة من كل ع�رشة يونانيني �أن االحتاد
�سيدعم الإبداع وروح املبادرة ( )%41واالهتمام بالبيئة ()%42
وكان ر�أى امل�شاركني يف البحث من اجنلرتا �أن التنوع الثقايف
�سيعود بالنفع على االحتاد ( )%63وذكروا �أي�ضا ً احلرية الفردية
و�سلطة القانون ( .)%36كما يرى الفرن�سيون �أن امل�ساواة بني
اجلن�سني �ستكون نتيجة ايجابية لالحتاد ( %36مع الأ�سبان)
ويليها الديناميكية ال�شابة ( .)%22وكان امل�شاركون من
البو�سنة والهر�سك �أكرث الأوروبيني ت�شا�ؤما ً و�أن االحتاد �سيعود
بالنفع على البيئة ( )%19والديناميكية ( )%12والتنوع
الثقايف ( .)%20ي�شري التحليل االجتماعي الدميوغرايف �إىل
قلة التنوع بني ردود املجموعات االجتماعية الدميوغرايف ،وكان
هناك اتفاق بني امل�شاركني من جنوب و�رشق املتو�سط ذوى
التعليم الثانوي ،و�سكان املدن الكربى و�ضواحيها ،والطلبة،
�أن االن�ضمام �إىل االحتاد �سي�شجع الإبداع وروح املبادرة واحرتام
التنوع الثقايف واالهتمام بالبيئة وم�ساواة اجلن�سني.
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�س�ؤال اال�ستطالع :هل ت�سرتجع اال�ستماع �أو قراءة �أو م�شاهدة (م�ؤخراً) �أي جمريات
يف الإعالم قامت بتغيري �أو تعزيز ر�أيك يف �أوروبا  /الدول على حدود ال�ضفتني اجلنوبية
وال�رشقية ل�شواطئ البحر الأبي�ض املتو�سط يف م�سار �إيجابي؟ الأ�سا�س : :جميع من مت
�إجراء مقابلة معهم % ،بالدولة
م�ؤ�س�سة �آنا ليند  /ا�ستفتاء جالوب للر�أي العام © 201

يروا �أن للإعالم دورا ً يف حت�سني �صورة �شعوب جنوب و�رشق
املتو�سط( .جدول .)20.1
ويرى امل�شاركون من جنوب و�رشق املتو�سط �أن الإعالم ي�شجع
على ويح�سن �صورة الأوروبيني ( ،31وجاء نف�س التقييم من
ربع ال�سوريني و�أربعة من كل ع�رشة م�شاركني من لبنان بينما
�ض هذا الت�أثري من ِقبَل ( )%74يف �سوريا و( )%59يف لبنان.
ر ُ ِف َ
ويذكر امل�شاركون من جنوب و�رشق املتو�سط ممن ح�صلوا علي
تعليم عال ،و�سكان املدن الكربى ،والطلبة� ،أنهم قر�ؤوا �أو
�شاهدوا �أو �سمعوا �أنباء �إيجابية عن الأوروبيني.
وكان التلفزيون �أكرث و�سيلة ذكرها امل�شاركون يف البحث (%58
يف البلدان الأوروبية و %55يف بلدان جنوب و�رشق املتو�سط)
رغم اختالف وجهات النظر جتاه و�سائل الإعالم الأخرى .فقد
كانت و�سائل الإعالم املطبوعة �أكرث �شعبية يف البلدان
الأوروبية ( )%27والأفالم يف بلدان جنوب و�رشق املتو�سط
( )%20وجاءت الأفالم الت�سجيلية يف املرتبة الثالثة يف كال

الكتب

4
2
1

لبنان

40
71

�أملانيا
تركيا
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�أ�سبانيا

58

2
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الربامج الإذاعية
املدونات
�أخرى

�س�ؤال اال�ستطالع :ما هو امل�صدر �أو امل�صادر التي حملت هذا االنطباع الإيجابي عن
النا�س يف �أوروبا //الدول على حدود ال�ضفتني اجلنوبية وال�رشقية ل�شواطئ البحر الأبي�ض
املتو�سط ؟ الأ�سا�س� : :أولئك الذين تغريت نظرتهم لتكون �أكرث �إيجابية % ،املجموع
م�ؤ�س�سة �آنا ليند  /ا�ستفتاء جالوب للر�أي العام © 2010

املجموعتني ( %20و ،)%13وذكر واحد من كل ع�رشة �أوروبيني
الكتب ( )%11واالنرتنت ( )%11والأفالم ( )%9والربامج الإذاعية
( )%6واملدونات ( )%1وم�صادر «�أخرى» (.)%13
وكان االنرتنت �أكرث �شعبية يف بلدان جنوب و�رشق املتو�سط
( )%11واملدونات ( )%2مع تقل�ص دور الكتاب ( )%4والإذاعة ()%2
وم�صادر �أخرى ((.)%6جدول  .)21.1وهناك اختالف اجتماعي
دميوغرايف بني ا�ستخدام التلفزيون بني جمموعتي البحث
وخا�صة الذين تركوا املدر�سة يف مرحلة مبكرة ،و�سكان القرى
واملناطق الريفية ،و�أ�صحاب املعا�شات ،والعاطلني .وكانت ربات
البيوت يف املجموعة الأوروبية �أكرث من ذكر التلفزيون بالن�سبة
لأ�صحاب املهن الأخرى.

روبرت مان�شن :رئي�س ومدير م�ؤ�س�سة جالوب �أوروبا و�أ�ستاذ
بكلية �أوروبا بمدينة بروج.
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�أملانيا

ما هي الفوائد التي تعود على املجتمع
من الإحتاد من �أجل املتو�سط

الر�سم البياين 1.20

التغري الإيجابي يف النظرة �إىل
البلدان الأخرى بف�ضل الإعالم

الر�سم البياين 1.21

امل�صادر التي تعطي انطباعا ً �إيجابيا
عن البلدان الأخرى
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حتليل اخلرباء
واملمار�سات اجليدة

االجتاهات العامة يف االفق

الر�سم البياين 2.1

البحر املتو�سط بني اخليال واحلقيقة
يتبني من البحث امليداين الذي �أجري من خالل ا�ستطالع ر�أي م�ؤ�س�سة �أنا ليند/جالوب �أن البحر
املتو�سط حقيقة ملمو�سة ومعقدة .ومي�ضي حممد توزي لي�ستك�شف �أبعاد الثقافة واملجال
املتعددة للتفاعالت بني �شعوب �ضفتي املتو�سط والقيم التي يحملها �سكانه وجريانهم.
ثم يركز على �أهمية املنظور التاريخي واالجتماعي ويفند الثنائية التقليدية بني “ال�شمال”
و”اجلنوب”.

34
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بدل االختيار بني منطية مفرو�ضة ومنطية ناجتة عن �أوجه
التقارب واالنتظام املوجود يف البيانات التجريبية ،اخرتنا
مواجهتهما معا ً  ،مما يتتطلب عمال ً ِحرفيا ً يجمع بني احلد�س
والتاريخانية .وهذا االختيار دفعنا ً �إىل قبول علم اجتماع
التعقيد الذي ال تهزه فكرة ت�شكل الأمناط وانحاللها وفقا
لتجان�سها.

8

8

8

املرياث
امل�شرتك

ال�ضيافة

�أ�سلوب
العي�ش

نعم
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67

69

2

الإبداع

0

م�صدر لل�رصاع

التحدي البيئي

الأ�سا�س :جميع من �شملتهم الدرا�سة % ،البيانات املجمعة للدولة .قام حممد توزي
بتطوير املخطط على �أ�سا�س ا�ستفتاء م�ؤ�س�سة �آنا ليند  /جالوب للر�أي لعام 2010

الأ�سا�س :جميع من �شملتهم الدرا�سة % ،البيانات املجمعة للدولة .قام حممد توزي
بتطوير املخطط على �أ�سا�س ا�ستفتاء م�ؤ�س�سة �آنا ليند  /جالوب للر�أي لعام 2010

املقيا�س امل�ستخدم ،ف�إننا عر�ضة للوقوع يف امليتافيزيقا �أو
الذرية �أو املركزية العرقية املاهوية .ا�ضافة �إىل ذلك ركزنا،
عند مناق�شة ال�رشوط التي تتطلبها وحدة املقارنة ،على
اال�ستمرارية والتوحد الثقايف� .إن مقولة املتو�سط مرفو�ضة لأن
هذه املنطقة ال جتمع كل اخل�صو�صيات التى يفرت�ض وجودها
يف الوحدات املتجان�سة الأ�صغر .و�أنا �أدعي على العك�س �أن
الرتكيز على الدائرة املتو�سطية قد ي�ؤدي �إىل مقارنات مثمرة
للغاية ب�سبب التداخل املعقد بني �أوجه ال�شبه والفروق .ومن
هذا املنظور �آثرنا �أن نحلل بيانات ا�ستطالع الر�أي مع االبتعاد
وبع�ض الأعمال التي تركز ب�أ�سلوب مفتعل على الفارق بني
�أوروبا ال�شمالية والبحر املتو�سط والتي قد ت�ؤدي �إىل �إنتاج
ا�ست�رشاق جديد.

يربط نحو  %80من امل�شاركني فكرة املتو�سط بف�ضيلة
�إيجابية ،مثل الف�ضول والرغبة يف لقاء الآخر والتعرف علىه
واالقتناع الرا�سخ بالتج�أور الذي يجد �رشعيته يف �أعماق
التاريخ ،بينما يعتقد  %80.5من امل�شاركني �أن البحر املتو�سط
هو تراث م�شرتك (.جدول  ) 1.2ويف ذات الوقت برز البحر
املتو�سط كمو�ضوع �أو كم�صدر للقلق ،و�أظهر امل�شاركون
�شيئا ً من الواقعية باعتقادهم �أن هذه ال�صورة الإيجابية
ميكن �أن تنقلب ر�أ�سا على عقب.

كان ا�ستطالع الر�أي م�سبوقا ً بالكثري من املناق�شات بحثا ً
عن حلول مل�شكلة اختيار البنود و�صياغة الأ�سئلة ،ولكنها
مرت على ق�ضية معاجلة البيانات والت�صنيف ومقايي�س
املقارنة ،وهي الق�ضية الأ�سا�س ،مرور الكرام �أو مل تتطرق
لها باملرة .ولعله كان من ال�صعب يف تلك املرحلة املبكرة �أن
نختار بني ثالث �إمكانيات لت�صنيف املعلومات التي ح�صلنا
علىها :معاجلة البيانات انطالقا ً من عينة واحدة �أو عينات
وطنية �أو عينة بني (املجموعة الأوروبية/جمموعة �شعوب
جنوب و�رشق املتو�سط) وهذه ق�ضية ال ميكن حلها بالرباهني
ال�سو�شيولوجية وحدها.

وقبل �أن �أعود �إىل حتليل �أجزاء ا�ستطالع الر�أي التي �أنا م�سئول
عنها ،وخا�صة تلك التي تخ�ص معنى البحر املتو�سط لدى
�شعوب �أوروبا وجنوب و�رشق املتو�سط وحقيقة التفاعل بني
ال�شعوب والقيم وال�صور التي يرونها عن �أنف�سهم وعن
جريانهم القريبني والبعيدين� ،س�أح�أول �أن �أح�رص الأبعاد
الثقافية واجلغرافية املتعددة ملفهوم املتو�سطي و�أن �أ�شري
�إىل الرتتيبات التي تدمج �أو تعزل تبعا ً لرهانات اللحظة.
وبف�ضل هذا التفكيك لل�صنف ن�ستطيع �أن نلم مب�س�ألتي
الآخر واحلدود �إملاما ً �أف�ضل .ويف هذا الأطار ،ميكن اعتبار
االنرثوبولوجيا الثقافية -التي هي �أكرث العلوم قربا ً من هذا
النقا�ش حول الهويات والفروق و�إن كانت �أكرثها تورطا ً يف
الرهانات املتو�سطية -منوذجا ً مرجعياً ،و�سوف متدنا مبثال
جيد عن م�شاريع تفكيك و�إعادة بناء املقوالت الأوروبية �أو
املتو�سطية على ال�سواء.

�إن �أول ا�سهامات هذا البحث هو دون �شك انحيازه لبناء عينة
�سكانية �أورومتو�سطية .وهذا يتيح امكانيات عدة ملعاجلة
البيانات كما ي�سمح ،يف تف�سري النتائج ،بادراج املتغريات
املكانية و اجليو�-سيا�سية (�شمال/جنوب و�رشق/غرب)
واملتغريات االجتماعية-االقت�صادية �أو الدميوغرافية (متو�سط
دخل الفرد وم�ؤ�رش التنمية الإن�سانية الخ ).....على ال�سواء.
كانت خم�أوف م�صممي ا�ستطالع الر�أي كبرية من هذه
الق�ضية املتعلقة مبفهوم برودايل عن “املتو�سط كفاعل”
وكان من املهم �أن نعرف ما �إذا كان “بحرنا جميعا “يعنى
�شئيا ً ما بالن�سبة للم�شاركني يف البحث.

وال �شك �أن ق�ضية التنميط وزوايا الدرا�سة يف نطاق هذا
العمل من الأمور احليوية ويف الواقع لي�س هناك اختيار �أمثل،
ف�إذا نظرنا مثال ً �إىل ت�شكيل املجموعتني التي ي�ستهدفهما
ا�ستطالع الر�أي – جمموعة الدول الأوروبية وجمموعة دول
جنوب و�رشق املتو�سط – جند �أن ت�صنيف الأوىل ت�صنيف
م�ؤ�س�سي يجمع دول االحتاد الأوروبي والثانية قد حددت
باال�ستنتاج ،وهذا االختيار يعطينا فئة غري متجان�سة ،بينما
هو يحمل يف طياته حتيزا ً خمجال ً يفرت�ض جتان�سا ً ثقافيا ً

�إن �أزمة املتو�سط كـ “مكان” منا�سب تطرح ق�ضية حتديد
املقوالت امل�ستعملة للمقارنة يف املنطقة .نالحظ �أن امل�ؤلفني
يجمعون بني رف�ض مفهوم املتو�سط ومقرتحات ال متتاز
بالو�ضوح  ،ولي�س من النادر �أن جند باحثا ً يدافع على التوايل
عن ثالثة منظورات للمقارنة ترف�ض كلها فكرة “املتو�سط”.
وب�صفة عامة تعاين وحدات املقارنة البديلة (�سواء ال�رشق
الأو�سط �أو �أوروبا �أو الأمم �أو الأمم العرقية) من نف�س الأمرا�ض
التي عادةً ما تن�سب ملفهوم البحر املتو�سط .ومهما كان

وك�شفت النتائج �أن املتو�سط يحمل معنى لدي �أربعة
من كل خم�سة م�شاركني ،ومل يكن الفرق بني غري املبالني
واملعنيني ذا �أهمية .وكان لتداعي الأفكار دور فعال الثبات
التكهنات املتفائلة واملت�شائمة على ال�سواء .وقد تبني �أن
ال�صورة الإيجابية للمتو�سط التي ينقلها الإ�شهار وو�سائل
الإعالم ،مثل منط العي�ش والنظام الغذائي وال�شهرة بح�سن
ال�ضيافة ،تعمل وك�أنها خ�صو�صيات جديدة ميكن �إ�سقاطها
على امل�ستقبل ك�أدوات �رضورية �إما لإيجاد رابط �أو لتطبيعه.
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ادراك ذو مغزى للمتو�سط:

وكان ر�أي نحو  %68من امل�شاركني �أن املتو�سط ميكن �أن يكون
م�صدرا ً لل�رصاع يف املنطقة .والروابط غري وا�ضحة بني
الرهانات البيئية وفكرة توتر ممكن ،ونحن نحتاج �إىل �أبحاث
كيفية لتعميق هذه الفر�ضية ،خا�صة �إذا �أدرجنا ق�ضية
التغريات املناخية وق�ضايا الرهانات املائية يف النقا�ش (.جدول
) 2.2
وب�رصف النظر عن النتائج املجمعة والتي تظهر �أن املتو�سط
يحمل معنى وال يرتك جماال ً لالمباالة توجد بع�ض املالمح
الدقيقة الدالة على التقارب والتي يبدو فيها �شئ من
املفارقة ولكنها قابلة ،بعد حتويلها �إىل مفاهيم،لأن ت�صبح
مفهومة �أو �أن ت�سمح على الأقل بطرح فر�ضيات متما�سكة.
وحتي نقدم هذا التعقيد الذي ال ي�ضع واقعا ً �شبه �إجماعي
مو�ضع ال�شك ،اخرتنا �صورتني  /قيمتني للقيام بتحليل هذا
التعقيد ،وهما قيمتان منمطتان ولكنهما ال تقبالن التعدد
يف املعنى هما :ال�ضيافة وال�رصاع .وقد �آثرنا �أن نبعد الإبداع
الذي ال ميثل �سمة معرتفا ً بها ويفرت�ض حمتويات متناق�ضة
حتى و�إن حظي بتكري�س امل�شاركني .كثريا ً ما ت�صطدم
�إمكانية الت�أويل بطبيعته املتعددة املعاين .فالإبداع يعني
قدرة االخرتاع والرباعة والتجديد وتدبر الأمور والقدرة على جت�أوز
العوائق باللجوء �إىل الأ�ساليب الع�شوائية .وهو يوحي �أي�ضا ً
بليوناردو دافن�شي بقدر ما يوحي بتجارة احلقائب والتهريب.
يعد كرم ال�ضيافة من القيم  /ال�صور الأكرث ت�سويقا ً يف
تقرير آنا ليندا 2010
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وجغرافيا ً ال جنر�ؤ على امل�صارحة به .وعلى النقي�ض من ذلك،
ميكن الت�أكيد على خ�صو�صيته ب�سهولة عندما نلج�أ �إىل
معدالت تقلل من الفارق داخل كل �صنف وتطم�س �أوجه
ال�شبه القليلة �أو املتواترة بني لبنان وال�سويد ،اليونان وتركيا،
املجر وم�رص وفرن�سا مثال.
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1.9

1

1

ال �أعلم

نعم
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وال ي�سعنا �سوى الت�أكيد على درجة املخاطرة لهذا امل�رشوع،
متى قررنا �أن نفكر يف الأورومتو�سطي كمجال و�أن نتخذ منه
مو�ضوعا ً قائما ً بذاته من موا�ضيع العلوم االجتماعية� .إن
اختيار عينة ب�رشية تتكون من � 13126شخ�صا ً لتمثل �شعوب
منطقة الأورومتو�سطي يعترب عمال ً �إميانيا ً �أكرث منه عمال ً
علمياً .وهذا االختيار ،رغم طابعه التع�سفي ،يعتمد على
نية منطقية لها حدود وو�سائل ت�سمح لها بالتفكري خالل
�إعمال فكرها .ويعتمد هذا املنهج على تاريخانية علمية
قائمة على تفكيك املوا�ضيع الأكرث بديهية وعلى تعريف
مدعوم باحلجج ملقاربته .يبقي �أن حتفظاتنا كبرية والبحث عن
خفاياها لإبطالها يعد عمال ً طويل النف�س.

مبادئ متو�سطية
ال �أعلم

حممد توزي

يعد بناء حقل للمقارنة الأورومتو�سطية من باب املجازفة� ،إذ
عندما ن�ضع املتو�سط و�أوروبا يف �سلة واحدة نعتقد �أن الألفة
مع كل منهما �ستغنينا عن عمل تفكيكي البد منه الجناح
هذا البحث.

الر�سم البياين 2.2

م�صدر االهتمام
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املجر
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م�رص

�س�ؤال اال�ستطالع :يحمل خمتلف النا�س �أفكار خمتلفة حول ما متثله منطقة
املتو�سط والر�ؤية امل�ستقبلية� .س�أتلو جمموعة من الأفكار/ال�صور التي ميكن �أن تتبادر
�إىل �أذهان �أنا�س خمتلفني ،برجاء �إخباري عن ر�أيك �إن كانت �أي من التايل ذكره ت�صف
خ�صائ�ص منطقة املتو�سط :بقوة  -نوعا ً ما  -ال على الإطالق؟ الأ�سا�س :جميع من مت
�إجراء مقابلة معهم % ،ح�سب الدولة
م�ؤ�س�سة �آنا ليند  /ا�ستفتاء جالوب للر�أي العام © 2010

�س�ؤال اال�ستطالع :يحمل خمتلف النا�س �أفكار خمتلفة حول ما متثله منطقة
املتو�سط والر�ؤية امل�ستقبلية� .س�أتلو جمموعة من الأفكار/ال�صور التي ميكن �أن تتبادر
�إىل �أذهان �أنا�س خمتلفني ،برجاء �إخباري عن ر�أيك �إن كانت �أي من التايل ذكره ت�صف
خ�صائ�ص منطقة املتو�سط :بقوة  -نوعا ً ما  -ال على الإطالق؟ الأ�سا�س :جميع من مت
�إجراء مقابلة معهم % ،ح�سب الدولة
م�ؤ�س�سة �آنا ليند  /ا�ستفتاء جالوب للر�أي العام © 2010

ال�سياحة ،وميثل جزء من الذات ال�رشقية التي تفتخر بها
�شعوب اجلنوب ويعرتف بها الأخرون .وتكر�س النتائج هذا
الربط بني كرم ال�ضيافة واملتو�سط �إذ �أكد  %63من امل�شاركني
علىه ب�شدة ،وت�صل الن�سبة �إىل � %85إذا �شمل العدد كل
من يرون �أن هذا الربط ال غبار علىه .من املفارقة �أن جند من
بني الأربعة بلدان الأكرث اعتناقا ً لفكرة الربط بني املتو�سط
وال�ضيافة ( )%68ثالثة تنتمي �إىل �أوروبا ال�شمالية (�أملانيا –
ال�سويد – �أجنلرتا) بينما الأربعة بلدان الأكرث �شكا ً تنتمي �إىل
الدائرة املحيطة باملتو�سط (( )%42.5تركيا – �سوريا – فرن�سا
– م�رص) .كيف نف�رس هذه املفارقة؟ يعتمد �أول تف�سري على
خربتنا بالآخر ،وجند �أن ت�شابك امل�سافة اجلغرافية الثقافية
امل�ساعدة على التغرب والتجربة القائمة على ق�ضاء العطل
يف�رس ميل الربيطانيني وال�سويديني والأملان �أكرث من غريهم
لربط البحر املتو�سط بفكرة ال�ضيافة� ،إذ �أن هذه البلدان
ال�شمالية ت�صدر عددا ً �ضخما ً من ال�سواح ،وما ن�شاهده هنا
هو ت�أثري ال�صورة التى ت�سوقها �رشكات ال�سياحة .بالن�سبة
للبلدان الأكرث �شكاً ،ميكن طرح فر�ضيتني� :أوالهما فكرة
املج�أورة ،ففي فرن�سا مثال ً يرمز البحر املتو�سط �إىل منطقتها
اجلنوبية وجزيرة كور�سيكا ،وكلتاهما ال ترتادفان مع مفهوم
ال�ضيافة بالن�سبة لفرن�سيي ال�شمال� .أما بالن�سبة للبلدان

الأخرى مثل م�رص وتركيا و�سوريا ،ف�إننا ن�ستطيع �أن نطرح
فكرة املناف�سة بني ال�شيم القومية وال�شيم املتو�سطية،
�إذ يرى امل�شاركون الذين متت تن�شئتهم على هذه القيمة
�أنها �أكرث ت�أ�صال ً يف بالدهم منها عند اجلريان ،فلعبة الفوارق
تطم�سها املج�أورة من ناحية ،ولكن تعززها امل�سافة اجلغرافية
والثقافية من ناحية �أخرى.
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�أما عن املتو�سط كم�صدر للنزاع فتتداخل هنا عوامل عديدة
لتف�سري هذا املتغري ،و�أهمها يف ر�أينا التجربة التاريخية
لكل بلد ،رغم �أنها قد ت�ؤثر ب�أ�ساليب خمتلفة ح�سب ما
يراه امل�شاركون بالن�سبة لطبيعة النزاع � :سواء كان �رصاعا ً
مبا�رشاً� ،أو تهديدا ً باندالع �رصاع حملي �أو يف جزء من املنطقة،
�أو على �صعيد البحر املتو�سط .وعلى �سبيل املثال ،ف�إن
النزاع الفل�سطيني الإ�رسائيلي الذى كان من �ش�أنه ت�شجيع
الأطراف املعنية على ربطه باملتو�سط  ،ين�سبه امل�شاركون
�إىل معطيات ال�رشق الأو�سط .و�أ�شارت النتائج �إىل �أن %27
من ال�سوريني و %21من امل�رصيني فقط يعتربون �أن املتو�سط
ي�شكل م�صدرا ً مهما ً للنزاع .كما ي�شاركهم نحو  %13من
الأتراك ،الذين عا�شوا ال�رصاع القرب�صي ويرون �أنه جمرد �رصاع
حملي ال يهدد الأمن املتو�سطي �أو الأوروبي ،عك�س  %48من

التفاعالت يف منطقة البحر الأبي�ض املتو�سط
لعل �أهم جزء يف هذا االا�ستطالع هو الذي يخ�ص تقييم
حجم وطبيعة التفاعالت بني �سكان املنطقة ،وهذا التفاعل
قوي كما هو معلوم ويلعب فيه املهاجر� ،سواء كان �سائحا ً �أو
مهاجرا ً �أو رجل �أعمال ،الدور الرئي�سي ،وهو ملمو�س �أي�ضا ً �إذ
يولد عالقات �شخ�صية بني الأفراد ،ولكنه يف بع�ض الأحيان
افرتا�ضي ،لأن الإنرتنت �أ�صبح البديل الذي يتيح لنا التوجه
نحو الآخر خا�صة يف البلدان التي تفر�ض قيودا ً على التنقل.
وقد ذكر �أربعة من كل ع�رشة م�شاركني من بلدان جنوب و�رشق
املتو�سط �أن لديهم �أ�صدقاء �أو �أقارب يف �أوروبا ( )%42وتتباين
النتائج بني بلدان الهجرة �إىل �أوروبا والتي تتفاعل ب�شدة مثل
تركيا ( )%61واملغرب ( )%58ولبنان ( ،)%55حيث ذكر �أكرث من
ن�صف امل�شاركني �أن لهم �أ�صدقاء و�أقارب يقيمون يف �أوروبا،
وبلدان ال�رشق الأدنى حيث تختلف م�سارات املهاجرين� .أما
امل�شاركون من �سوريا ( )%73وهي بلد هجرة قدمية �إىل �أمريكا
الالتينية والواليات املتحدة ،وامل�شاركون من م�رص ( )%88حيث
تتوجه الهجرة �إىل بلدان اخلليج ،فقد �أقروا �أن لي�س لديهم
�أ�صدقاء �أو �أقارب يف �أوروبا.
ويف �أوروبا ،كانت �أكرث البلدان الأوروبية التي ف�ضلها �أ�صدقاء
و�أقارب امل�شاركني ،وهم ينتمون �إىل جنوب و�رشق املتو�سط ،هي
�أملانيا وفرن�سا و�إيطاليا ،وكلها نتائج تتفق وبيانات الهجرة
والتجني�س يف تلك البلدان .و�إقرار ثالثة �أرباع امل�شاركني الأتراك
�أن لديهم �أ�صدقاء �أو �أقارب يف �أوروبا يعي�شون يف �أملانيا
( )%75وفرن�سا ( )%22وهولندا ( )%18ت�ؤكده الأرقام الر�سمية
للمهاجرين.فقد ا�ستوطن  444800تركيا ً يف �أملانيا بني 1998
و 2007وح�صل  584248على اجلن�سية الأملانية ،ونف�س
املالحظة تنطبق على املغاربة يف فرن�سا حيث ا�ستوطن
 190600مغربي يف فرن�سا بني  1998و 2006بف�ضل قانون
جمع �شمل العائالت ،كما ميثل املغاربة �أول جمموعة �سكانية
ح�صلت على اجلن�سية يف كل من بلجيكا و�إيطاليا وهولندا
وفرن�سا وثانيها يف �إ�سبانيا وبلغ عددهم 641990ا بني 1998
و.2006
�أما ال�صورة الثانية للتنقل يف هذا البحث فيمثلها ال�سائح.
فقد زار واحد من كل ثالثة �أوروبيني بلدا ً من �ساحل املتو�سط
اجلنوبي �أو ال�رشقي ( %36من امل�شاركني) ،ومن الغريب �أن يكون
ال�سويديون هم �أكرث الزوار عددا ل�سواحل املتو�سط ( )%51يليهم
الأملان والفرن�سيون ( )%43والربيطانيون (� ،)%42أما الأ�سبان فلم
تتعد ن�سبتهم  %26نظرا ً حلداثة عهدهم بال�سياحة .وجاءت
تركيا على ر�أ�س البلدان املف�ضلة يف �إجابات امل�شاركني من
خم�س بلدان �أوروبية على ثمانية ،و�أعلن ن�صف امل�شاركني الأملان

و�إذا �ساهمت ال�سياحة والهجرة يف ت�سهيل االت�صال ف�إنهما
مل تنجحا بال�رضورة يف ت�سهيل الروابط .وقد بحثنا عن عالقة
تتج�أوز التواجد الفعلى ووجدنا �أن العالقات بني الأفراد �أقل
�أهمية من معدل االنتقاالت بني ال�ساحلني .وقد �أعرب �أوروبي
واحد من كل ثالثة ومواطن واحد من كل �أربعة من مواطني
جنوب و�رشق املتو�سط �أنه تقابل �أو حتدث مع فرد ينتمي �إىل
جمموعة البلدان الأخرى .وعلى ر�أ�س القائمة ،ذكر  %52من
ال�سويديني و %51من الفرن�سيني من املجموعة الأوروبية،
و %41من اللبنانيون من جمموعة جنوب و�رشق املتو�سط
�أنهم ات�صلوا ب�أ�شخا�ص من املجموعة الأخرى ،بينما جاء %12
من املجريني و %9من امل�رصيني و %7من ال�سوريني يف نهاية
القائمة من حيث االت�صال بالآخرين .
وتختلف �أ�سباب وطرق هذا التفاعل من منطقة �إىل �أخرى
�إىل جانب الدوافع الرئي�سية وهي ال�سياحة بالن�سبة للأوربيني
والهجرة بالن�سبة ل�سكان ال�ساحل اجلنوبي ،ولنالحظ �أن %38
من تنقالت الأوروبيني كانت بغر�ض الأعمال .و�أعرب  %24من
امل�شاركني من بلدان جنوب و�رشق املتو�سط �أنهم ي�ستخدمون
الإنرتنت لالت�صال بالآخر مقابل %4من الأوروبيني.

القيم والت�صورات� ،أوجه ال�شبه واالختالف
كان من ال�رضورى فى درا�سه تتعلق باملجال الأورومتو�سطي
�أن نخاطر باالهتمام مب�سائل القيم والت�صورات .وقد �سبق
البحث مناق�شات حادة الن ق�ضية القيم ال ميكن �أن تعزل عن
املفرت�ضات امل�سبقة لدى الطرفني .فالق�ضية تتعلق بتعريف
املفهوم نف�سه (والتي �س�أتطرق �إليها فيما بعد) و�أ�سلوب
طرح هذا النوع من اال�سئلة على عينة ب�رشية كبرية .وكانت
ال�صعوبات عديدة ومنها �أن نر�سم حدودا ً افرتا�ضية توحي
به االفرتا�ضات التي �صيغت على �ضوئها اال�سئلة واختيار
الإجابات اجلاهزة ،ومما ال �شك فيه �أنه كان من ال�صعب �أال
ن�ضع بع�ض الفر�ضيات حول ت�صور جمموعة من الق�ضايا
مثل �أفول الروابط العائلية ،وانت�شار عمليات العلمنة،
والعالقة مع التقاليد وال�سلطة … علما ً �أن ما يفهم �ضمنا ً
من فر�ضياتنا هو طابع اخلط امل�ستقيم للتغيري والذي يجعل
من احلداثة التي ن�رشها التنوير الأوروبي منطا ً ال بديل له .
ومتثل القيم عملية تف�ضيل جماعية حتيل �إىل طرق للعي�ش
والتفكري والعمل اجلماعي ،باعتبارها مثال ً علىا � .إن احلديث
عن القيم هو يف الواقع حديث عن التقييم ،اي عن عقد
مقارنة وا�ضحة �أو �ضمنية تعتمد على التف�ضيل بني
املمار�سات والعقائد .ننطلق من املبد�أ العام �أن للقيم وظائف
عملية :فهي الهام ودليل و�رشعنة وعقلنة وترتيب للأعمال
الفردية واجلماعية .توجد القيم يف عامل املثل ولكنها تعرب
عن وجودها من خالل املمار�سات والآراء واملعايري ويتم ر�صدها
عرب الظواهر اللفظية �أو غري اللفظية  .فالإميان بامل�س�أواة
بني الرجال والن�ساء ،وبالت�سامح ،وب�أولوية اجلماعة ،وبحرية
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الر�سم البياين 2.4
نوعا ما

31

م�صدر لل�رصاع

اليونانيني الذين من م�صلحتهم الربط بني جتربتهم يف نف�س
ال�رصاع واطار جيو�-سيا�سي �أو�سع .من ناحية �أخرى ميكن
تف�سري القلق الن�سبي لبلدان ال�شمال ( %41من الأملان و%33
من ال�سويديني) بت�ضافر البعد اجلغرايف والتجربة التاريخية.
فكال البلدين مورط يف �إدارة بع�ض ال�رصاعات ،وي�سمح بعد
امل�سافة بربط هذه ال�رصاعات مبجموعات جيو�-سيا�سية
وا�سعة.

وال�سويديني واليونانيني الذين زاروا �سواحل املتو�سط �أنهم
ذهبوا �إىل تركيا ،بينما ف�ضل ن�صف اال�سبان ( )%48زيارة املغرب
نظرا ً لقرب امل�سافة بني البلدين� ،أما الفرن�سيون فيذهبون �إىل
تون�س  %45والربيطانيون �إىل �إ�سبانيا .%40

الر�سم البياين 2.5

القيم التي يراها امل�شاركون مهمة يف تربية الن�ش�أ

قيم امل�شاركني داخل دولتهم

ت�ضامن
�أ�رسي

دين

االدراك جتاه قيم دول االحتاد الأوروبي

االدراك جتاه قيم دول جنوب و�رشق املتو�سط

38
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الأ�سا�س :جمبع من مت �إجراء مقابلة معهم  %املجموع .يو�ضح املخطط مقارنة بني الدول الثالثة ع�رش التي مت ا�ستطالع الر�أي فيها �أخذا ً يف االعتبار ثالث قيم :الت�ضامن العائلي ،الف�ضول
واملعتقدات الدينية ،ومن ثم عر�ض وجهة نظر امل�شاركني حول ما يرونه ك�أولوية الآخر من حيث القيم يف باقي دول ا�ستطالع الر�أي .مت �إعداد املخطط من قبل حممد توزي على �أ�سا�س ما
.جاء يف ا�ستطالع الر�أي التي قامت به م�ؤ�س�سة �آنا ليند  /جالوب 2010

الفرد �إلخ  ...ميكن �أن يوجه املمار�سات والآراء  .فاملبد�أ هو �أن
النا�س لهم االختيار  ،فيتبنون بع�ض املمار�سات ويرف�ضون
اخرى بناء على القيم التي ي�ؤمنون بها .تلهم القيمة الواحدة
عدة ممار�سات دينية واجتماعية� ،إن االقتناع ب�رضورة تطبيق
الدين فى نقائه الأول مثال ً  ،ي�ؤدي �إىل عدة ممار�سات وتوجهات
ايجابية و�سلبية وقد ت�ؤدي القيم �إىل ممار�سات تتعار�ض مع
القيم املعلنة .ويجب �أن نعرف �أن القيم لي�ست �سوى
تف�ضيالت جماعية حتيل �إىل طرق للحياة والعمل يعتربها
الأ�شخا�ص �أو اجلماعات طرقا مثلىParsons in Joas and (.
)Kluckhohnm1959
فالف�ضول والت�ضامن واحلرية وا�ستقالل الفرد والوطن
والطاعة والدين هي �أمثلة ملا تعنيه القيم  .ويف�ضل النا�س
يف حياتهم العديد من الأ�شياء :ال�سينما بدال ً من امل�رسح،
والبحر بدال من اجلبال ،والربيع بدال ً من ال�شتاء� ،أو عك�س ذلك،
�أما يف عامل القيم ف�إن فكرة التف�ضيل معيارية� ،إذ الأهم
هو ما يجب �أن نف�ضله ولي�س ما نف�ضله ،ويفر�ض مفهوم
القيمة التفريق بني ما نرغب فيه وبني ما هو مرغوب فيه� .إن
تف�ضيل ال�سينما على امل�رسح هو حكم يتعلق بالذوق ولي�س
بواجب �إلزامي � .إذ لي�س هناك ما يرغمنا على حب ال�سينما.
ولكن الأمر يختلف عند احلديث عن القيم :مثال ً يف البلدان
التي ميثل الوطن فيها قيمة علىا ،ف�إنه يتوجب علىنا �أن
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نحب الوطن و�أن نف�ضله على ممتلكاتنا وعلى عائلتنا بل
وحتى على حياتنا .وينبغي ،لقراءة نتائج البحث� ،أن ن�ضع هذه
املالحظات فى االعتبار لنتجنب �أي ا�ستح�ضار للهوية مبني
على نتائج قابلة للنقا�ش دون �أن تفقد قيمتها الإيحائية� .إن
الت�صديق احلريف للنتائج خارج كل �سياق تاريخي قد ي�ؤدي �إىل
�سجن املجتمعات واالفراد يف منظومة من القيم من �ش�أنها
حتديد ت�رصفاتهم حتديدا ً نهائيا.
وقد طلبنا يف البداية من اجلماعات امل�شاركة يف ا�ستطالع
الر�أي �أن حتدد موقفها �أمام �ست قيم هي  :الطاعة،
والت�ضامن الأ�رسي  ،والف�ضول ،واال�ستقالل الفردي ،واحرتام
الآخر ،والدين .ثم طلبنا منها �أن حتدد القيم التي تعتقد
�أنها الأهم يف تربية �أطفالها  ،ويف كل مرة طلبنا منهم �أن
يحددوا االختيار الأول واالختيار الثاين .

القيم التي يراها امل�شاركون مهمة يف تربية الن�ش�أ
ولنعط جدوال ً �أوال ً يتعلق بثالث قيم را�سخة ،وتتيح لنا �أن
نتج�أوز حتليال ً يقوم على اجلماعات املتجان�سة ،مادامت
قائمة القيم ال ت�سمح بو�ضع م�ؤ�رش للت�سامح واالنفتاح
واحلداثة .و�سوف نناق�ش فيما بعد مفارقة تعلق بلدان اجلنوب
الإ�سالمية بالدين ،وقيما ً مثل الف�ضول ،بيمنا هي تبدي �شيئا ً

وال تتطابق النتائج مع بع�ضها يف بع�ض احلاالت الأخرى ،
فمثال يرى امل�شاركون الأوروبيون �أن �أهمية الت�ضامن الأ�رسي
ال تختلف لديهم عما هي علىه لدى �سكان اجلنوب ،بينما
يرى امل�شاركون من بلدان اجلنوب العك�س .فاحلنني �إىل الأخوة
املفقودة تقابله الرغبة فى اخلروج من اجلماعة .ويف الواقع
حتيلنا الإجابات �إىل امل�سار التاريخي لكل بلد ونظرته للآخر،
فالنظرة لي�ست واحدة � ،إذ تغذيها جتارب كل جمتمع على
حدة ،ولكنها لي�ست ثابتة وال طبيعية ،فهي دائما ثمرة من
ثمرات التاريخ.

تقاربات غري منتظرة فيما عدا الدين
تده�شنا نتائج البحث على وجه العموم ب�إ�ستثناء م�س�ألة
الدين التي تر�سم حدا فا�صلآ ومتوقع�آ بني البلدان الأوروبية
وبلدان جنوب و�رشق املتو�سط� .إن �أهميه التن�شئة الدينية
لدى �أغلبية بلدان جنوب و�رشق املتو�سط تف�رسها الفروق
يف املكانة التي يحتلها الدين يف نظام املعايري وطبيعته
اال�سرتاتيجة يف حتديد ال�رشعيات ال�سيا�سية  .ويف هذا ال�سياق
ن�ستطيع �أن منيز بني ثالث جمموعات :بلدان �أوروبا ال�شمالية
مثل ال�سويد و�أملانيا التي ترتك جماال ً �ضيقا ً للدين يف تربية
الأطفال (بالرتتيب  %1.6و %2.6من امل�شاركني)
ثم البلدان التي كانت تعطي الدين �أهمية اجتماعية ولكن
غري �سيا�سية ،مثل البو�سنة والهر�سك ودول �أوروبية �أخرى مثل
�أ�سبانيا وفرن�سا واملجر واململكة املتحدة ،حيث كان للكنائ�س
الكاثوليكية �أو الإجنيلية �أو الأرثوذك�سية بع�ض الأهمية يف
املا�ضي ،غري �أن نفوذها بد�أ يتال�شى ،وهي بلدان مرت بعمليات
علمنة خمتلفة ،لكن لها قا�سم م�شرتك هو �أن ال�صفوة
حملت على عاتقها عملية ف�صل الدين عن ال�سيا�سة .
وو�ضع الدين يف ميزان القيم التى يجب توريثها ال يحظى
بالأولوية رغم �أن ن�سبته ترت�أوح بني  %6و� .%7أما املجموعة
الثالثة فت�ضم بلدان جنوب و�رشق املتو�سط وترت�أوح الن�سبة
فيها بني  %32يف �سوريا و %50يف م�رص ،وهى نتائج متوقعة
ال ت�صلح للمقارنة بني ال�شمال واجلنوب .ولكن و�ضعها يف
�سياقها ميكن ان يك�شف ن�سبتها .فال نن�سى �أننا �أمام نظم
�سيا�سية قامت ببناء مرجعيتها على ا�ستخدام كبري للدين
ومتثل التن�شئة الدينية فيها هدفا ً فى حد ذاته  .وحتى يف
البلدان التي مرت مبرحلة حوربت فيها امل�ؤ�س�سات الدينية،
مثل تركيا يف ع�رص كمال �أتاتورك و�سوريا البعثية ،فان الدين
مل يهم�ش تهمي�شا ً حقيقيا ً  .ولكن ما يده�شنا يف هذا
ال�سياق هو ان نرى مغربيا وم�رصيا من كل �أثنني ،ولبنانيني
وتركيني و�سوريني اثنني من كل ثالثة ي�رصحون ب�أن الدين

بالن�سبة للقيم الأخرى (الف�ضول واال�ستقالل والطاعة
والت�ضامن الأ�رسي واحرتام الآخر) ت�شري الإجابات �إىل �أن الهوة
بني ت�صور الذات– وهي القيم التي يعتربها امل�شاركون خا�صة
بهم – وت�صور الآخرين هوة �سحيقة .وكثريا ً ما يقع امل�شاركون
يف فخ الأمناط ال�شائعة عندما يعربون عن ت�صورهم للآخرين.
فالآخر اليتطابق مع الت�صنيفات التي و�ضعناها من �أجل هذا
اال�ستطالع (�أوروبا/جنوب و�رشق املتو�سط) ،اذ تبد�أ الغريية من
عتبة جمال الدولة/الأمة ،ولعل �أهم نتيجة ن�ستخل�صها
من هذا البحث هي قوة مبد�أ الهوية هذا حتى يف هيئة
مثل االحتاد الأوروبي ،و�سوف نتن�أول ق�ضية الت�ضامن الأ�رسي
لتف�سري هذه املالحظة.

الت�ضامن الأ�رسي بو�صفه كا�شفا ً للت�صورات اخلاطئة
من الأفكار ال�سائدة عند احلديث عن عملية التحديث
�إن ظهور الفرد كفاعل والفردية كقيمة هما من �أهم
مظاهرها  ،ويتبع ذلك �أزمة يف كيان الأ�رسة التقليدية وارتخاء
الروابط بني �أفرادها .وهذه الظاهرة التي لوحظت يف �أغلب
املجتمعات ال�صناعية يدعمها االنتقال من الأ�رسة املو�سعة
�إىل الأ�رسة النووية ،والأهمية التي تظهر بها “دوله الرفاه”
لتغطية احتياجات الت�ضامن الأفقي .وهكذا ترتبط الأ�رسة
املو�سعة والت�ضامن الأ�رسى يف خيالنا باملجتمع التقليدي
و�أ�شكال الت�ضامن امليكانيكي التي ا�صبحت تعترب عتيقة.
وبالتايل كان من الطبيعي �أن نعتقد �أن امل�شاركني من
البلدان التي عرفت النقلة الدميوغرافية والثورة ال�صناعية
مبكرا ً هي الأقل حر�صا ً على قيمة الت�ضامن الأ�رسي ،غري �أن
نتائج ا�ستطالع الر�أي جاءت لتثبت خط�أ الر�أي ال�سائد لدى
العامة واملجتمع العلمي على ال�سواء .ومن املفارقه �أي�ضا ً
�أن تكون جمموعة امل�شاركني الذين يرون �أن الت�ضامن الأ�رسي
له مكانة هام�شية يف �سلم القيم الواجب نقلها للأطفال
جمموعة غري متجان�سة  ،فالأغلبية تنتمي ملنطقة جنوب
و�رشق املتو�سط (املغرب وم�رص و�سوريا =  %7يف املتو�سط)
وتن�ضم ال�سويد �إىل هذه املجموعة املكونة �أ�سا�سا ً من
جمتمعات هي فى طريقها �إىل التحديث .ومن جهة �أخرى،
ف�إن جمموعة امل�شاركني الذين مينحون �أهمية كربى للت�ضامن
الأ�رسي لي�ست �أكرث جتان�سا ً وت�شمل املجر ( )%61و�أملانيا ()%44.4
وتركيا ( )%35وا�سبانيا واملمكلة املتحدة ( )%29.9وفرن�سا
( )%28ولبنان ( )%21.3والبو�سنة ( (.)%20.3جدول ) 5.2
هناك فر�ضيات عديدة ممكنه لتف�سري هذه املفارقة .ملاذا
يظن امل�شاركون من البلدان الأقل منوا ً �أن الت�ضامن الأ�رسي
لي�س مهما ً بينما ي�شري ما نالحظه على �أر�ض الواقع �إىل
عك�س ذلك؟ فطول �سنوات الدرا�سة  ،وبطالة ال�شباب،
و�أزمة الأ�سكان ،وغياب الدعم االجتماعي النابع من �ضعف
ال�سيا�سات االجتماعية تربز كلها �رضورة اللجوء �إىل الدعم
العائلى للحفاظ على التوازنات االجتماعية .هذه حقيقة غري
مرغوب فيها فى جمتمعات ال�شطارة لأنها ال حتظى ب�أي
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تتطابق النتائج مع بع�ضها يف بع�ض احلاالت� ،أي �أن ت�صورنا
لأنف�سنا يتطابق مع ت�صور الآخر لنا ،ولكن القيمة املذكورة
لي�س لها نف�س الداللة ،ونذكر هنا الدين الذي يرتبط كف�ضيلة
ال تتناق�ض مع احلداثة �أو حرية الفرد ومكافحة الظلم ،ولكن
ميكن اعتباره اي�ضا من التقاليد البالية �أو كافيون (جدول
… )5.2
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البو�سنة 20,3
والهر�سك
ال�سويد 13
املجر 61,8
املغرب 7,8
اململكة 29,9
املتحدة
اليونان 35,1
�أ�سبانيا 29,9
�أملانيا 44,4
تركيا 35
�سوريا 9,9
فرن�سا 28
لبنان 21,3
م�رص 3,1

من االبتعاد عن الأ�رسة ،وكيف ال تهتم البلدان الأكرث تقدما
بالف�ضول قدر ما تهتم بالت�ضامن الأ�رسي يف تربية االطفال.

لي�س �أهم قيمة يجب نقلها  .هذه النتائج ت�ضفي قدرا
من الن�سبية على �أ�سطورة �أن الدين حل لكل �شيئ وهو ما
ت�ؤكده �أبحاث جادة اخرى عن الدين يف احلياة اليوميةTozy,El(.
)2007 Ayadi et Rachik

الرتكيز على االجتاهات العامة

تقدير يف خطاب التحديث وكثري ما تبدو الأ�رسة كعبىء بل
وكعائق �أمام ظهور الفرد وحترره .

ال�سلوكيات والتفاعالت وممار�سة احلوار
�سارة �سلف�سرتي
�إن احلوار بني الثقافات لي�س فقط م�س�ألة ادراك وتوجهات ،ولكنه يتعلق �أي�ضا ً بال�سلوكيات
وت�رصفات النا�س اليومية .ومن هذا املنظور حت�أول �ساره �سلف�سرتي ا�ستك�شاف التفاعل
احلقيقي �أو املرغوب فيه بني �شعوب املنطقة الأورومتو�سطية انطالقا ً من حتليل الدوافع
والف�ضول وقنوات االت�صال و�أمناط الأخبار املتبادلة .وتركز على ديناميكية تلك العالقات لتبني
�أهمية الأبعاد الب�رشية والأخالقية خللق �شعور حقيقي بالإنتماء للمجال الأورومتو�سطي.
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يقول �أرجايل ( « )139 :1972يحدث التفاعل االجتماعي داخل
ن�سق ثقايف» .وقد مت تعريف الثقافة من قبل خرباء علم النف�س
االجتماعي والأنرثوبولوجيني على �أنها نظام لنقل املعلومات،
يحدد �أ�ساليب املعي�شة والإدراك والت�صنيف والتفكري ،خا�ص
مبجموعة معينة من النا�س� .إن الثقافة تت�ضمن و�صفًا
للتوا�صل اللفظي وغري اللفظي� ،إ�ضافة �إىل قواعد ال�سلوك
و�آدابه والقيم الأخالقية واملثل العلىا والتكنولوجيا والثقافة
املادية ،علأوة على الفن والتاريخ .ومن ثم ،يحتل االهتمام
بالتفاعل االجتماعي قلب عملية االنخراط يف احلوار بني
الثقافات.
وبف�ضل هذا اال�ستطالع لتفاعل الثقافات التى مت �إجرا�ؤه
يف املجال الأورومتو�سطي والتي تقدمها م�ؤ�س�سة �آنا ليند
مع هذا التقرير ،ميكن �أن نركز على التطبيق العملي للحوار
بني الثقافات ،بخالف الأحاديث وامل�ؤمترات التي تت�سم بالتكرار
وعدم اجلدوى والتي تتحدث عن جمال وثروات ثقافاتنا املتمايزة.
و�أخريًا ميكننا ،من خالل متابعة ال�سلوكيات والتوجهات،
�أن نتلم�س جوهر الديناميات التي حتيط بالتالقي بني نا�س
ينتمون �إيل ثقافات خمتلفة ،مما ي�سمح لنا مبق�أومة الأمناط
ال�شائعة والأحكام امل�سبقة عن جرياننا القريبني �أو البعيدين
أي�ضا.
بل وب�صورة �أهم عن �أنف�سنا � ً
محمد توزي� :أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية بجامعة الح�سن
الثاني في الدار البي�ضاء وجامعة �أك�س�-أن-بروفان�س
تقرير آنا ليندا 2010

ال�سلوك مقابل الت�صورات
تركز االعتبارات التي متت درا�ستها يف هذا الف�صل على جانبني
متداخلني �إىل حد كبري للتفاعل «احلقيقي» بني الثقافات

وال تعلمنا ت�صوراتنا للآخرين كيف نرى الآخرين فح�سب ،
أي�ضا كيف نفكر نحن وكيف نتوا�صل معهم ،
بل حتدد � ً
بالإ�ضافة �إىل ما نتوقعه وما ير�ضينا عن تفاعل حقيقي �أو
أي�ضا الكثري عن الكيفية
حمتمل .وتعلمنا ت�صوراتنا للآخرين � ً
التي حتدد مكانتنا يف العامل وعن طموحاتنا .ويف هذا
ال�صدد� ،صور الكاتب امل�رسحي ال�صقلي برياندللو ت�صويرا ً
دقيقا ً كافة «الأقنعة» التي يرتديها الب�رش� ،سوا ًء بطريقة
�شعورية �أو ال�شعورية ،والتي يراها النا�س �أو يرغبون يف ر�ؤيتها.
�إال �أن كل هذه املفاهيم تتعلق بواقع واحد ،قد يتم �أو ال يتم
�إدراكه بنف�س الطريقة من قبل الأفراد الذين يجربونه .وتعترب
املنطقة الأورومتو�سطية �إحدى احلقائق املتعددة الأوجه.
لقد قدم امل�ؤرخون والأنرثوبولوجيون وعلماء الآثار كميات
من الأبحاث واملن�شورات التي تظهر مدى تواتر التبادالت
اخلا�صة بتحركات ال�سكان واملعامالت االجتماعية والثقافية
واالقت�صادية عرب منطقة املتو�سط على مر القرون ،وقد ذهبوا
يف هذه الأبحاث �إىل فكرة وجود ثقافة خ�صبة ب�شكل دائم يف
هذه املنطقة ،رغم ت�أرجحها بني القطيعة واال�ستمرار( انظر
على �سبيل املثال �أكامي  1966وحوراين  1992و�أربيل وجاكوبي
 1996وبروديل  1999وبونو  2001و�ألبريا وتوزي � .)2005إن �أكرث
ما ي�شغلنا نحن ،مواطني القرن احلادي والع�رشين ،هو تقبل
ق�صة واحدة مت النظر �إليها بعيون خمتلفة ،مع ت�أويالت
متعددة لنف�س التجارب الب�رشية وامل�ساحة اجلغرافية املتغرية.
ومن ثم ،ف�إن ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه يدور حول ما �إذا كنا
قادرين على وم�ستعدين لكتابة تاريخ «مت�شابك الثقافات»
يف املنطقة الأورومتو�سطية ،من خالل توجهاتنا و�سلوكياتنا
و�أفعالنا يف احلا�رض وامل�ستقبل� ....إن هذا الأمر يعتمد على
مدى التقدم وعلى حالة العالقات بني الثقافات� ،أي يعتمد
على ما يحدث على �أر�ض الواقع ويف عقولنا ويف حركاتنا
اليومية ولي�س فقط على امل�ستوى الدبلوما�سي.
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ميكن لل�سلوك �أن يطلعنا على ما هو �أكرث بكثري مما نتفوه
به �أو نفهمه من الكلمات املكتوبة واملنطوقة� .إن مالحظة
ومقارنة طرق التفاعل وم�ستوياته احلقيقية ،وكذلك
اال�ستماع �إىل طريقة ت�صور الآخرين ملجال م�شرتك ميكنه �أن
يكون ذا فائدة كبرية .فهو يظهر نقاط الت�شابه واالختالف
التي ميكن �أن تفكك الت�صورات اخلاطئة واملعرفة املغلوطة
ملن ال نعرفهم �أو نعتقد �أننا نعرفهم  -من خالل املعلومات
غري املبا�رشة التي نتلقاها -والذين يف واقع االمر مل نلتق بهم
�أو نتحدث �إليهم �أبداً.

وهما :الفارق – وكذلك الروابط – بني الت�صورات والواقع.
وتعترب الت�صورات والواقع بُعدين �أ�سا�سيني ،رغم بداهتهما،
لأي �شكل من �أ�شكال االت�صال بني الب�رش ،ومتابعتهما
�أ�سا�سية ملعرفة كيفية التحكم يف م�سائل التفاعل الثقايف
على م�ستوى ال�سيا�سة.
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وال تدخل ال�سويد يف هذا التحليل فال�سويد ترى نف�سها
ويراها الغري حالة مثلى يف �إدارة الت�ضامن على ال�صعيد
العاملي ،وهي جديرة بذلك ،ولكن الأمر يختلف يف البلدان
الأوروبية الأخرى التي ت�شكك يف قدرات دولها وحتول امالها �إىل
الت�ضامن العائلي ،خا�صة و�أن الفردية املفرطة ت�ؤدى �إىل �شئ
من احلنني �إىل القيم اجلماعية .وفيما يخ�ص �آراء امل�شاركني
عن القيم التي يرونها خا�صة ببلدان االحتاد الأوروبي جاءت
النتائج مطابقة للأمناط ال�شائعة وللفكرة التي يكونها
كل بلد عن خ�صو�صيته القومية ،و�سجلت �أهم الفروق بني
القيم القومية وقيم الآخرين لدى امل�شاركني ال�سويديني
الذين يقدرون الف�ضول �أكرث من �سائر بلدان �أوروبا (%26.6
مقابل  )%9.3بينما كانت الطاعة �أقل القيم �أهمية (%9.6فى
ال�سويد مقابل  %20.3يف �أوروبا) وكانت �أهمية القيم الدينية
بالن�سبة لل�سويديني �أقل بكثري من بلدان �أوروبا ( %1.6مقابل
 )%11.4اما الأحكام امل�سبقة امل�ضادة فتحملها بلدان جنوب
و�رشق املتو�سط جتاه �أوروبا وذكر املغاربة �أن الدين �أقل �أهمية
يف �أوروبا منه يف بالدهم ( %9.6مقابل  ( .)%46جدول ) 5.2

وحتي نبد�أ يف فهم هذا الأمر ،ف�إنه من املفيد الرتكيز على
بع�ض املكونات الأ�سا�سية للعالقة بني الواقع والت�صورات .وقد
ت�ضمنت الدرا�سة التي قامت بها م�ؤ�س�سة �آنا ليند ،ب�شكل
غري مبا�رش ،بع�ض مكونات العالقة بني الواقع والت�صور .ومن
ثم� ،سوف نقوم يف هذا الف�صل مبح�أولة �إلقاء ال�ضوء على
تلك الأجزاء من الدرا�سة التي تطلعنا على �أبعاد خمتلفة
للتفاعل احلقيقي �أو املرغوب فيه عرب املجال الأورومتو�سطي.
فبتحليل الدوافع والف�ضول وقنوات االت�صال ونوع املعلومات
املتبادلة ،ميكننا حتديد امل�ستويات احلالية للتفاعل بالإ�ضافة
�إىل مدى الرغبة يف املزيد من التع�أون عرب املنطقة واملكا�سب
املرتتبة علىه.
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نعم
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الأوروبي

32

13

57

�س�ؤال اال�ستطالع :والآن ،بالتفكري يف الدول التي على حدود ال�ضفتني اجلنوبية
وال�رشقية ل�شواطئ البحر الأبي�ض املتو�سط /الدول الأوروبية ،ما هو اهتمامك
ال�شخ�صي بالأخبار واملعلومات حول املوا�ضيع التالية؟ هل ميكنك القول ب�أنك الأ�سا�س:
جميع من مت �إجراء مقابلة معهم % ،مهتم جدا ومهتم نوعا ً ما
م�ؤ�س�سة �آنا ليند  /ا�ستفتاء جالوب للر�أي العام © 201
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11

7

9
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الأوروبي

12
9

الأماكن املف�ضلة لبدء حياة جديدة
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الأوروبية

�أوروبا
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8
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11
8

�أمريكا
3
3
4
1

13

9

�أفريقيا
�آ�سيا
الدول على حدود جنوب
و�رشق �ضفتي املتو�سط
دول اخلليج
�أخري

5

4
2

1
1

ال �أعلم
رف�ض

�س�ؤال اال�ستطالع� :إذا متكنت من بدء حياة جديدة مع عائالتك يف �أي دولة تتخيل �أن
تعي�ش؟ الأ�سا�س :جميع من مت �إجراء مقابلة معهم % ،ح�سب الدولة
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الظروف االقت�صادية
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التكافل العائلي

اال�ستقاللية
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ومن ثم ،ف�إن ما ميكن �أن ن�ستخل�صه من بيانات الدرا�سة هو
بع�ض املالحظات العامة وبع�ض التناق�ضات الظاهرة ،والتي
�سوف نح�أول تف�سريها ب�شكل جزئي على الأقل .فلندر�س على
�سبيل املثال امل�ستويات املختلفة للف�ضول .جند �أن املرء يدرك
بالبديهة �أن الأ�شخا�ص املقتنعني ب�شكل خا�ص بثقافتهم
و�/أو نظام عقيدتهم ويفخرون بذلك ،قد ال يكون لديهم
�أي ف�ضول يتعلق بالآخر .ومن جهة �أخرى ،قد يتوقع املرء �أن
الأ�شخا�ص الذين يعي�شون يف البلدان التي يلعب فيها الدين
دورًا اجتماعيًا كبريًا ومن لديهم اهتمام خا�ص بالواقع الديني
على العموم( fait religieuxوهو تعبري فرن�سي يرتجم حرفيًا
بـ»املعطى الديني»� ،إال �أنه يف الواقع يعني �أكرث من ذلك
بكثري) �سوف يكونون متلهفني للإطالع على �أديان الآخرين.
أي�ضا بالتخمني �أن يعرب النا�س عن اجنذابهم
وقد نتوقع � ً
للبلدان التي يكون فيها دينهم هوالأبرز � ...إال �أن هذا ال يظهر
يف الدرا�سة .تو�ضح اجلد�أول  2و 3و 4كيف ينق�سم عامل

24

الأوروبي

�أكرث �أهمية

الف�ضول

جنوب و�رشق املتو�سط
5

الأوروبي

املعتقدات الدينية

جنوب و�رشق املتو�سط

�س�ؤال اال�ستطالع :يقوم الآباء يف خمتلف املجتمعات بالت�شديد على خمتلف القيم عند تربية �أبناءهم .وبفر�ض �أننا قمنا بتحديد �ست قيم فقط  -فلنقل :الف�ضول  -الطاعة -
املعتقدات الدينية  -اال�ستقاللية  -احرتام الثقافات الأخرى والتكافل العائلي � -أود معرفة �أي من ال�ست تعتربها �أكرث �أهمية وثاين �أهم لك �شخ�صياً؟ الأ�سا�س : :جميع من مت �إجراء
مقابلة معهم % ،املجموع
م�ؤ�س�سة �آنا ليند  /ا�ستفتاء جالوب للر�أي العام © 2010

«االهتمام بالآخر» ح�سب البلد وجمموعة البلدان انطالقا ً من
الأو�ضاع االقت�صادية والثقافة ومنط احلياة والعقائد الدينية.
�س � /1.2س  :2.2عند التحدث عن البلدان التي حتد البحر
املتو�سط من ناحيتي اجلنوب وال�رشق/البلدان الأوروبية� ،إيل �أي
مدى تهتم �شخ�صيًا بالأخبار واملعلومات اخلا�صة باملو�ضوعات
التالية؟ هل تقول �أنك ...
تتغري العالقة نحو بلدان املجموعة الأخرى و ت�صبح �شبه
معكو�سة يف بع�ض الأحوال .ويت�ضح هذا الأمر عندما نح�أول،
بدال ً من الف�ضول املجرد ،قيا�س م�ستويات االت�صال املرغوب
فيه �أو التفاعل احلقيقي .فقد طلبنا ممن �شملتهم الدرا�سة �أن
يتماهوا مع املجموعة الأخرى من البلدان ،على افرتا�ض وجود
خيار االنتقال �إىل هناك .وتك�شف الدرا�سة عن �أن ما يزيد عن
الثلث ( )%37من الأ�شخا�ص الذين يعي�شون على ال�شواطئ
ال�رشقية واجلنوبية للبحر املتو�سط يرغبون يف العي�ش يف �أوروبا،
لو اتيحت لهم فر�صة بدء حياة جديدة (اجلدول  .)5وباملقارنة،
جند �أن الأوروبيني الذين �أظهروا م�ستوى �أعلى من الف�ضول
�إزاء املجموعة الأخرى من البلدان ،لي�س لهم �أي تطلع للعي�ش
يف �رشق وجنوب املنطقة الأورومتو�سطية .وقد كانت �أغلبية
من �شملتهم الدرا�سة ممن يعي�شون يف البلدان ال�شمالية
متيل �إىل البقاء يف �أوروبا ( ،)%65ومع ذلك ،مل يتمنوا بال�رضورة
البقاء يف البلدان التي يعي�شون فيها حاليًا .وباملقارنة ،من بني
�سكان منطقة جنوب و�رشق املتو�سط (نف�س املجموعة التي

�أعربت � ،إجابة عن �س�ؤال �آخر ،عن رغبتها ال�شديدة يف االنتقال
للعي�ش يف �أوروبا) ،كان هناك عدد كبري من الأ�شخا�ص الذين
يرغبون يف البقاء يف الأماكن التي يعي�شون فيها.

الفجوة بني ت�صورات الآخرين وت�صور الذات
بعد تن�أول مو�ضوع الف�ضول املتعلق بالآخر� ،سوف يتعر�ض
الق�سم التايل �إىل طرق االت�صال بالآخر� .إن الربط بني
بعدي الف�ضول واالت�صال ،يعني طرح م�س�ألة الت�صور.
فقد �أظهرت الدرا�سة التي �أجرتها م�ؤ�س�سة �آنا ليند بع�ض
النتائج التي تدعو �إىل �شئ من الده�شة ،حيث تو�ضح هذه
النتائج الفجوة بني ت�صور الذات وت�صور الآخر يف الق�سم
الذي يتن�أول مو�ضوع القيم .ومن املمار�سات التقليدية
للعلوم االجتماعية درا�سة مواقف الأ�شخا�ص جتاه القيم ال
من خالل توجيه �س�ؤال مبا�رش مثل «هل ت�ؤمن بالقيمة �س
�أو جـ؟» ،ولكن بتقدمي �سيناريو حمتمل ميكن �أن يتم تطبيق
القيم فيه .وتعترب تربية االطفال من ال�سيناريوهات املعتادة
التي ميكن قيا�س القيم من خاللها ،نظرًا لأن هذه التجربة
متثل حلظة �أ�سا�سية يف حياة الفرد عندما يتم اتخاذ قرارات
رئي�سية لها ارتباط وثيق ،ب�صورة �شعورية �أو ال �شعورية ،بقيم
ال�شخ�ص املعني .ولهذا ال�سبب� ،سعت الدرا�سة التي �أجرتها
م�ؤ�س�سة �آنا ليند �إىل درا�سة قيم النا�س الذين يعي�شون على
�شاطئي املنطقة الأورومتو�سطية ،من خالل تزويد الأ�شخا�ص
تقرير آنا ليندا 2010
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وباملقارنة  ،تك�شف الدرا�سة عن �أن ثقافة ومنط حياة البلدان
الأخرى يجذبان درجة �أكرب من الف�ضول لدى �سكان البلدان
ال�شمالية ( ،)%76بينما تبدى نف�س املجموعة اهتما ًما �أقل
باملعتقدات واملمار�سات الدينية ( .)%57ومع ذلك ،يعترب
هذا الرقم الأخري كبريا ً مقارنة بن�سبة ( )%45من االهتمام
الذي تعرب عنه بلدان �رشق وجنوب املتو�سط جتاه املعتقدات
واملمار�سات الدينية للمجموعة الأخرى .ولكن ،ي�صعب
بل من �شبه امل�ستحيل ،عقلنة هذه االختالفات ،وحم�أولة
حتديد الأمناط املتعلقة بالتوجهات �إزاء ثقافة البلدان الأخرى
ومنط حياتها ودينها .ويعزى هذا ،كما ي�ؤكد علماء االجتماع
والأنرثوبولوجيون� ،إىل �أن مفاهيم الهوية والثقافة والدين
تُعترب متقلبة للغاية وت�ستع�صي على الت�صنيفات وتتبع
ال�سياق وت�صنعها عوامل كثرية �أخرى.

الأوروبية

ثاين �أهمية

و�أ�سلوب العي�ش

60

الف�ضول املتعلق بالآخر
يعترب االهتمام بالظروف االقت�صادية للبلدان الأخرى� ،سوا ًء
ً
م�شرتكا ب�شكل دائم ومت�س�أو
كانت املج�أورة �أو البعيدة� ،أمرًا
بني كافة البلدان امل�شاركة يف الدرا�سة ،مبتو�سط يبلغ حوايل
( %60اجلدول  .)1وال يعترب بروز االهتمام بالبعد االقت�صادي
�أمرًا مثريًا للده�شة على الإطالق يف وقت ت�سود فيه �أزمة
اقت�صادية عاملية ،بالإ�ضافة �إىل �أنه ،من منظوراالقت�صاديني،
يعترب احتمال «الك�سب» هو �أحد الدوافع الرئي�سية للتفاعل
بني النا�س.

الر�سم البياين 3.3

احلياة الثقافية

61

�أهم اقيم التي يجب نقلها للأطفال �أثناء تربيتهم

قيما معينة،
مو�ضوع البحث بقائمة حتتوي على عبارات متثل
ً
وب�س�ؤالهم عما �إذا كانوا يعتربونها ذات �أهمية حمورية يف
تربية(� )1أطفالهم(�)2أطفال الأ�شخا�ص الذين يعي�شون يف
منطقة جنوب و�رشق البحر املتو�سط (� )3أطفال �سكان
البلدان الأوروبية .وبعد ذلك ،قورنت وقوبلت املجموعات
الثالث من الأ�سئلة ملعرفة �أي القيم تعترب ذات �أهمية �أكرب
لكل جمموعة و�أي القيم التي يعتقدون �أنها الأهم بالن�سبة
للمجموعة الأخرى .يتم عر�ض النتائج يف اجلد�أول التالية .يعرب
اللون الأزرق عن �إجابات البلدان الأوروبية  ،بينما يعك�س اللون
الأ�صفر �إجابات �سكان ال�شواطئ اجلنوبية وال�رشقية للبحر
املتو�سط.
�س  :2.5ويف ر�أيك� ،أي قيمتني من هذه القيم ال�ست يحتمل �أن
تكون ذات �أهمية ق�صوى بالن�سبة للآباء الذين يقومون برتبية
�أطفالهم يف جمتمعات �أوروبية؟ �أريد �أن �أعرف �أي هذه القيم
ال�س متثل �أهم قيمة؟ وما هي ثاين �أهم قيمة؟

44
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�أهمية االت�صال ال�شخ�صي لتغيري التوجهات
لقد قمنا حتى الآن بتحليل االهتمام �أو عدم االهتمام
العام – وميكننا �أن نقول النظري – الذي �أعرب عنه �سكان
املنطقة الأورومتو�سطية جتاه البلدان التي ال يعي�شون فيها.
وعلى وجه التحديد ،تتمثل النقطة الهامة اجلديرة باملقارنة
عند هذه املرحلة ،يف م�ستويات �أو بالأحرى طرق التنقل
واالت�صال احلقيقية .ويت�ضمن ذلك من الناحية العملية
ال�سفر �إىل اخلارج وال�صداقة و�أمثلة �أخرى للتفاعل امللمو�س،
تقرير آنا ليندا 2010
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�أو 38

�س�ؤال اال�ستطالع :كيف حتدثت �أو قابلت ال�شخ�ص الآخر؟ الأ�سا�س :جميع من حتدثوا �أو
تقابلوا مع �أ�شخا�ص من دول �أخرى ،القيم بالن�سبة املئوية ح�سب املجموعات الإقليمية.

مثل اللقاءات العار�ضة يف ال�شارع مع �أفراد من �إحدى بلدان
املجموعة الأخرى.
تعترب التجربة ال�شخ�صية املبا�رشة �أ�سا�سية لإنتاج املعني
عند الب�رش .لقد �أثبتت البحوث �أنه ،مبرور الزمن ،ميكن �أن ي�ؤدي
االت�صال املمتد واملتكرر بني الأفراد من جمموعات ثقافية
خمتلفة ،ويف ظروف معينة -مثل املواقف التي تعرب عن
امل�س�أواة واالهتمامات امل�شرتكة� -إىل وجود توجهات �أكرث
�إيجابية �إزاء املخاطب و�إزاء املجموعة التي ينتمي �إليها .ويف
الوقت الذي يُعد فيه كل ذلك م�شج ًعا ،يتعني علىنا �أن نعي
اجلانب ال�سلبي من املو�ضوع وهو� :أن اللقاءات ال�سطحية
التي حتدث مرة واحدة �أو بال�صدفة ،والتي تعد غري متوازنة من
حيث عالقات القوة ،والتي لي�س لها غاية وا�ضحة وال متكن
من االت�صال ال�شخ�صي ،لن تكون مثمرة فيما يتعلق باحلوار
بني الثقافات.
�إننا نعلم بف�ضل البحوث النف�سية �أن الإن�سان تتطور
�آرا�ؤه وتوجهاته ونظرته �إىل املجتمع من خالل جمموعة
من العمليات املعرفية الإدراكية والت�صورية .فنحن نتلقى
أي�ضا ن�سعى �إىل وجود
معلومات من خالل حوا�سنا ،لكننا � ً
�إجماع اجتماعي،نق�صد ت�أييد املجتمع لت�أويالتنا لهذه
املعلومات .وهناك العديد من العوامل املرتابطة التي ت�شارك
يف ت�شكيل �آرائنا وتوجهاتنا و�سلوكياتنا .فالتوجهات هي
عبارة عن «روا�سب خلربة �سابقة يحتفظ بها ال�شخ�ص على
هيئة ا�ستعداد �أو ا�ستجابة �ضمنية ت�ؤثر ب�صفتها هذه
على ال�سلوك» (جا�سربز ). )1978وحتي نفهم كيف تعمل
التوجهات ،علىنا ان نكون واعني «بنظام القيم واملعايري
الذي يحتويها» (تاجفيل وفرايزر .)1978من الناحية العملية،
يخربنا علم النف�س االجتماعى �أنه ال ميكن حتليل التوجهات
ب�شكل م�ستقل ،ولكن يجب مالحظتها من خالل مر�آة البيئة

من خالل اجلدولني ال�سابقني ( 6و ،)7نالحظ �أن فر�ص االت�صال
بال�شمال لدى �سكان بلدان �رشق وجنوب املتو�سط (� )%42أكرث
منها لدى �سكان ال�شمال لوجود ات�صال جغرايف( .)%36ومع
ذلك ،عندما يتعلق الأمر بنوع املقابالت  -وعلى وجه التحديد
التفاعالت ال�شخ�صية  -جند �أن الأرقام تتغري .ويف الواقع،
جند �أن  %24من امل�شاركني يف اال�ستطالع يف �رشق وجنوب
املتو�سط قد �سبق لهم �أن حتدثوا مع �أوروبيني ،يف حني �أن %35
من الأوروبيني قد دخلوا يف حوار مع �أ�شخا�ص من املجموعة
الأخرى.
أي�ضا بتق�سيم البيانات ،حتى ن�صل �إىل �أمناط التفاعل
قمنا � ً
يف كل بلد من البلدان التي �أجرينا فيها اال�ستطالع .وقد
ات�ضح لنا �أن العامل الرئي�سي يف االت�صال الثقايف يف
منطقة �رشق وجنوب البحر املتو�سط هو الإنرتنت الذي
ي�ستخدمه  %24من ال�سكان .وهي نتيجة متوقعة وغريبة
يف نف�س الوقت ،متوقعة :لأن هيمنة الإنرتنت يف ع�رص
العوملة �أمر متوقع .وغريبة :لأن هذا الرقم يتباين ب�شكل حاد
مع اجلانب الأوروبي .فال يوجد �سوى  %4من �سكان �شمال
املتو�سط ي�ستخدمون الإنرتنت بالتحديد لالت�صال االفرتا�ضي
ب�أفراد من منطقة �رشق وجنوب املتو�سط .وهذا الرقم �ضئيل
للغاية� ،إذا اعتربنا �أن م�ستوى انت�شار الإنرتنت يف �أوروبا (%53
من ال�سكان) يبلغ حوايل �ضعف معدل انت�شاره يف ال�رشق
الأو�سط و�ستة �أ�ضعاف ن�سبة انت�شاره يف �أفريقيا ( �أنظر
 )2010 Miniwatts Marketing Groupو�أن الأوروبيني يق�ضون
العديد من ال�ساعات على الإنرتنت� ،إما للعمل �أو للت�سلية.

الأ�شكال ال�سائدة لالت�صال

يحذر علماء النف�س من �أن التوجهات ال تتنب�أ بال�رضورة
بال�سلوكيات ،و�أن هناك انف�صاما ً بني ما يقوله النا�س وما
يفعلونه (جا�سربز  .)1978ومع ذلك ،ف�إننا نعلم من “نظرية
االت�صال” �أن االت�صال املثايل بني اجلماعات يتطلب “تغيريًا
يف ال�سلوك” يعترب “يف الغالب بادرة لتغيري التوجهات”
(بيتيجرو . )1998ويحدث االت�صال املثايل بني اجلماعات عند
ا�ستيفاء خم�سة �رشوط (تكاف�ؤ اجلماعات يف املوقف� ،أهداف
م�شرتكة ،التع�أون بني اجلماعات ،دعم ال�سلطة� ،إمكانية
عقد �صداقة) ،وكذلك عند وجود عملية طويلة الأمد
تت�ضمن روابط عاطفية و�إعادة ت�صنيف اجلماعات الداخلية/
اخلارجية (بيتيجرو  .)1998بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ت�شري الدرا�سة
التي �أجرتها م�ؤ�س�سة �آنا ليند ،كما هو مذكور �أعاله� ،إىل
�أن الأ�شخا�ص الذين مروا بطريقة �أو ب�أخرى بتجربة الهجرة
يحتلون موقعا متميزا يف عملية احلوار بني الثقافات .ويبدو
�أن هذا الأمر يدعم الدرا�سات التي ت�شري �إىل �أن املهاجرين
والأقليات العرقية يتمتعون ب�أ�سبقية االنخراط يف حوار
الثقافات .فبمجرد �أن يتغلب املهاجرون على امل�شكالت الأولية
التي تتمثل يف تعلم لغة جديدة  ،واالت�ساق مع املعايري والقيم
اخلا�صة بالبلد اجلديد ،وجت�أوز�إغراء رف�ضها  ،ف�إنهم ي�صلون
�إىل موقع “التعدد الثقايف” .حيث يكت�سبون هم و�أبنا�ؤهم
“القدرة على التعاطي مع ثقافات متعددة وامل�شاركة فيها”
(جمل�س �أوروبا .)2009

الإنرتنت �أف�ضل �أدوات جتربة التوا�صل بني الثقافات
يبدو �أن البلدان التي تقع على �شواطئ جنوب و�رشق
املتو�سط تتفاعل مع اجلانب الآخر من خالل االت�صال عرب
الإنرتنت ( )%24ب�شكل �أكرب كثافة من االت�صال الفعلى مثل
املقابالت العار�ضة مع اجلريان (� )%14أو الأ�شخا�ص يف ال�شارع
( .)%18ويبدو هذا الأمر مذهال ً للوهلة الأوىل ،حيث يتوقع
املرء م�ستويات �أعلى للتفاعل من املقابالت الفعلىة ،ولي�س
من خالل االت�صال الإفرتا�ضي .ويف احلقيقة ،تظهر الدرا�سة
�أن االت�صال العر�ضي يف الأماكن العامة ال يعترب بالتحديد
أي�ضا ،حيث ي�سجل �أعلى
�أمرًا ذا �أهمية بالن�سبة للأوروبيني � ً
الرتتيب  %18و( %17انظر اجلدولني  9و .)10وكما �سرنى �أدناه،
رمبا ت�ساعد درا�سات علم النف�س االجتماعي والدر�سات
الإعالمية على تف�سري لغز جناح الإنرتنت ك�أداة لالت�صال بني
الثقافات يف املجال الأورو متو�سطي.
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وباخت�صار ،ميكننا حتديد ثالثة مناذج )1 :هناك اختالل بني
ت�صورات الآخر وت�صورات الذات ،فكانت القيم التي تُن�سب
�إىل املجموعة الأخرى غري مت�سقة مع القيم احلقيقية التي
تقول تلك املجموعة �إنها �أ�سا�سية بالن�سبة لها؛  )2ميل كل
جمموعة �إىل ن�سبة بع�ض ال�صفات التي مل تعد موجودة
فيها �إىل املجموعة الأخرى )3 .يف الأجزاء التي متت فيها
مطالبة من �شملتهم الدرا�سة بالتعلىق على موقفهم
اخلا�ص فيما يت�صل بقيمة معينة ،فغري وا�ضح ما �إذا كانوا
يتحدثون عما فعلوه مع �أطفالهم �أو عما اعتقدوا �أنه
ينبغي علىهم فعله.

من خالل العمل
الأن�شطة التجارية
من خالل ال�سياحة
يعي�شون يف نف�س احلي
يف ال�شارع/مكان عام
فقط
الدرد�شة عرب الأنرتنت

املجتمع الأوروبي

جنوب
جمتمع
و�رشق املتو�سط
22
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وقد كانت النتائج مفاجئة ،نظرًا لأنها �أبرزت العديد من
الفجوات بني ت�صور الآخر وت�صور الذات .فعلى �سبيل املثال،
يعتقد الآباء الأوروبيون �أن �أهم قيمتني بالن�سبة لهم هما
«الت�ضامن الأ�رسي» و «احرتام الثقافات الأخرى» .وعندما
أي�ضا
�سئلوا عن بلدان جنوب و�رشق املتو�سط ،فقد توقعوا � ً
�أن تكون قيمة احرتام الثقافات الأخرى قيمة مركزية .ولي�س
وا�ضحا ما �إذا كان ذلك يرجع �إىل �أنهم يعتقدون يف الأ�صل
ً
�أن هذه القيمة تعترب ذات �أهمية يف تربية الأطفال يف تلك
املنطقة �أم �أن الأوروبيني يرغبون يف وجودها هناك .ويُالحظ �أن
هناك دينامية م�شابهة على ال�شاطئ الآخر .حيث ذكر �سكان
جنوب و�رشق املتو�سط �أن القيمتني الرئي�سيتني بالن�سبة لهم
هما العقائد الدينية والطاعة .ومع ذلك ،عندما �سئلوا عن
القيم الأ�سا�سية بالن�سبة للآباء الأوروبيني ،ذكروا اال�ستقالل
والف�ضول ،وهما لي�سا نف�س القيمتني اللتني حددهما من
�شملتهم الدرا�سة من الأوروبيني!

الر�سم البياين 3.4

طريقة التفاعل

واجلماعة االجتماعية التي تنتجها .ومتكننا هذه املقاربة من
فهم ال�سبب الذي جعل درا�ستنا تخرج بنتائج تُربز اختالف
التوجهات من جماعة �إىل �أخرى– يتم حتديدها كاملعتاد ح�سب
العمر والنوع (اجلن�س) وامل�ستوى التعلىمي ومكان الإقامة.
وقد �أظهرت هذه اجلماعات ،يف بع�ض الأحيان ،توجهات
تختلف ب�شدة عن اجلماعات الأخرى وعن متو�سط ال�سكان يف
بالدهم ،الأمر الذي مينعنا من �إجراء تعميمات حول التوجهات
اخلا�صة بكل بلد ،على الرغم من �إمكانية تقدمي معدالت
رقمية.
لقد �أظهر اال�ستطالع �أن معدل  %42من �سكان جنوب و�رشق
املتو�سط يقولون �إن لديهم �أ�صدقاء و�أقارب يف ال�شمال ،كما
�أن هناك ن�سبة تبلغ  %36من الأوروبيني قاموا بزيارة املنطقة
اجلنوبية (اجلدول  6و .)7ورغم �أن الأرقام التي متثل هذا التنقل
اجلغرايف واالهتمام بالآخر ال تختلف ب�شدة بني املجموعتني،
يجدر التنويه ب�أن دوافع التفاعل وطرقه خمتلفة� .إن جتربة
الهجرة (�سوا ًء كانت �شخ�صية �أو غري مبا�رشة ب�أن يكون
ال�شخ�ص مولودًا لوالدين مهاجرين مثالً) تعمل على تي�سري
االت�صال املبا�رش والف�ضول نحو �أفراد املجموعة الأخرى يف
كل من جمموعتي البلدان .ونرى يف اجلدول � 9أن الأعمال
( )%38وال�سياحة ( )%23متثالن عاملي االت�صال الأ�سا�سيني
أي�ضا
بالن�سبة للبلدان الأوروبية .وقد كانت نف�س الأن�شطة � ً
قنوات ات�صال هامة بالن�سبة ملجموعة �رشق وجنوب منطقة
املتو�سط ( بن�سبة  %22و %21على التوايل() 9اجلدول .)9

ت�شري نتائج البحث حتى الآن �إىل �أن تواتر االت�صاالت مل يكن
متكافئًا يف كل البلدان التي �أجريت فيها الدرا�سة ،كما
�أظهرت م�ستويات عالية من االختالف يف ال�سلوك حتى
بني الأ�شخا�ص الذين يعي�شون يف منطقة واحدة .ومع ذلك،
كان من ال�سهل الك�شف عن �أ�شكال االت�صال ال�سائدة:
العمل وال�سياحة واالت�صال عرب الإنرتنت ،وكذلك الهجرة،
رغم عدم وجود جدول منف�صل خا�ص بهذا العن�رص .فجميع
هذه القنوات تخلق حاالت من االت�صال املبا�رش ،والذي ينتج
عنه احل�صول على معرفة بال و�سيط -وبالتايل تكوين �صور
وتوجهات -عما يحدث وعمن يعي�ش يف املجال الأورومتو�سطي
امل�شرتك .ومل يتم جمع �أي بيانات �إ�ضافية جتعلنا قادرين على
الربط بني �أنواع التفاعل و�أمناط ال�صور (�إيجابية�/سلبية) التي
تكونت عن جرياننا يف املنطقة الأورومتو�سطية.

46
تقرير م�ؤ�س�سة �أنا ليند لعام 2010

تقرير آنا ليندا 2010

غالبًا ما يتم حتذيرنا من �رشاك االت�صال عرب الإنرتنت وما
يخفيه من التداعيات اخلطرية .ورغم ذلك� ،أريد �أي�ضا يف
هذه الورقة �أن �ألقي ال�ضوء على اجلوانب الإيجابية للإنرتنت.
فعلى �سبيل املثال ،يعترب الربيد الإلكرتوين و�إن�شاء املدونات
الإلكرتونية و�سائل “مبا�رشة” لالت�صال ميكن �أن تعزز نوعا ً
«جمرداً» من �أنواع التفاعل االجتماعي مع �أنا�س و�أفكار ال
تخلي فيها االنق�سامات العرقية �أو اجلغرافية �أو القومية �أو
بالأحرى تتخذ منحى خمتلفًا النتاج املعنى .ففي االت�صال عرب
الإنرتنت ،ت�أخذ الهويات ال�شخ�صية واجلماعية �شكال ً مثاليًا،
معززا ً وخفيا ً يف نف�س الوقت .ومع ذلك� ،أظهر البحث العلمي
�أن الإنرتنت ي�سمح ب�إن�شاء عالقات �شخ�صية «عادية» (بارغ
وماك كينا  .)2004علأوة على ذلك،يبدو الإنرتنت م�شجعا ً
لالت�صاالت ال�شخ�صية ولل�صداقات (�أكرث من الأ�شكال
العر�ضية للتفاعل مع الآخرين امل�شار �إليها �أعاله) ،نظرًا لأن
من ي�شارك يف املرا�سالت بالربيد الإلكرتوين �أو يف املدونات
الإلكرتونية يفعل ذلك �رصاحة لأنه ي�سعى �أو ت�سعى �إىل
احل�صول على فر�صة لالت�صال .وهناك عامل هام �آخر يو�ضح
النجاح الذي حققه الإنرتنت ك�أداة للحوار بني الثقافات،
وهو �أنه ي�سمح بوجود ات�صال م�ستمر بني املتح�أورين الذين
ميكنهم التعبري عن ارائهم و�إظهار”الأنا احلقيقي” مع ال�شعور
بحماية �إخفاء اال�سم التي يوفرها النظام (بارغ وماك كينا
 .)2004فالتفاعل وال�صداقة الدائمان واملتكرران هما عن�رصان
رئي�سان لتغيري التوجهات ينادي به �أ�صحاب نظريات االت�صال.
فحتى عندما يتم ا�ستخدام الإنرتنت كو�سيلة ب�سيطة
للحفاظ على االت�صال مع الأقارب و�أ�صدقاء الوطن املهاجرين،
ف�إنه يف حقيقة الأمر قد يو�صل بطريقة غري مبا�رشة �إىل
معلومات (ومن ثم �إىل تو�ضيح الآراء والتوجهات) حول بلدان
�أخرى .ومن املرجح �أن ي�ستمع املتح�أورون �إىل �آراء �أ�صدقائهم
و�أقاربهم ال�شخ�صية عن معنى العي�ش يف مكان �آخر� ،إىل
جانب التجارب الإيجابية وال�سلبية التي مروا بها ،وعادات
البلد الذي انتقلوا �إليه وخ�صو�صياته.

�إذا كان احلوار بني الثقافات يعني معرفة كيفية عر�ض ق�صة
م�شرتكة وت�شجيع وجود وجهات نظر متوازنة عن الآخرين
والإح�سا�س جتاه احتياجات الآخرين ونقد الذات والتخل�ص
من الأحكام امل�سبقة ،ف�إنه �سوف ي�ؤدي ال حمالة �إىل تفكيك
و�إعادة بناء املقوالت التي تعترب �أ�سا�سا ً لتوجهاتنا و�سلوكياتنا.
ويعني هذا �أن احلوار بني الثقافات ال يكون له معنى �إال
باملمار�سة والعمل وم�شاركة الآخرين التي تنتج عن وت�ؤدي
�إىل طريقة تفكري تبتعد عن االمناط ال�شائعة (�إبراز ال�صفات
التي تربطها عملياتنا املعرفية بـ» اجلماعات اخلارجية « ،وهي
اجلماعات التي ال يتماهى معها الفرد) والأحكام امل�سبقة
(الت�صنيفات االجتماعية التي يتم �إجرا�ؤها غالبا ً بالرجوع �إىل
الذات) .كثريًا ما تعر�ض احلوار بني الثقافات لالنتقاد بو�صفه
�شعارا ً غام�ضا ً و�أجوفا ً يتبناه �صناع القرار لتحل حمل
م�صطلحات غري مقبولة مثل التعدديه الثقافية �أو ل�رصف
انتباه النا�س عن ال�سيا�سات الأمنية املت�شددة.غري �أنه � ،إذا كان
املق�صود بامل�صطلح و�صف طريقة تفكري ت�ؤدي �إىل �أفعال
معينة وبالعك�س ،ف�إنه بهذا يفقد �صفتي الثبات والعقم
ويتحول �إىل قوة ديناميكية.
لقد مت ا�ستخدام العديد من الكلمات لتقدمي تعريف للحوار
بني الثقافات ،و تنتهي غالبًا �إىل عبارات لطيفة و�سطحية
ومقبولة �سيا�سياً� .إن ما ح�أولت القيام به الدرا�سة التي
�أجرتها م�ؤ�س�سة �آنا ليند ونحن م�ؤلفوا هذا التقرير ،هو حتويل
االنتباه من الكلمات �إىل الأفعال و�إىل ال�سلوك .وباالعتماد
على علم النف�س االجتماعي ،ف�إننا نهتم ب�أمناط التفاعل
التي تثبت �أن الأفراد قادرون على جت�أوز حدودهم املعرفية ،
وتف�سري �سلوك الآخرين كما هو  ،بطريقة خالية من
مفهومي ال�رصاع واخلوف .فاللقاء “بني الثقافات» ال يتحقق
لأنه يو�صف بعبارة «بني الثقافات» .ومن خالل هذا امل�رشوع
الذي تقوم به م�ؤ�س�سة �آنا ليند ،نريد �أن نرى ما �إذا كانت
هناك توجهات و�سلوكيات يف املجال الأورومتو�سطي من
�ش�أنها �أن تكون بطبيعتها عمليات تفاعل بني الثقافات
وت�ؤدي �إىل اكت�ساب عقلية جديدة ،دون التقليل من قدر
الهويات واخللفيات الثقافية والفل�سفية والدينية .وبهذا
املعنى ،ف�إننا نتحا�شى ال�سمات املقررة للحوار بني الثقافات

لقد قال �سالفاتوري �أن “املمار�سة امل�شرتكة للحوار ينبغي
�أن تت�أكد من �أن هذه القيم لن ت�صبح مبثابة قيود �سيا�سية
وح�صان طروادة” (�سالفاتوري  .)2009ويف احلقيقة ،ميكن
لل�شعور املبالغ فيه بالهوية والإنتماء واحلواجز الدفاعية
التي نقوم بو�ضعها حول �أنف�سنا� ،أن تبلغ من القوة ما
يجعلها تعطل الفهم .ويف الوقت نف�سه ،ينبغي على
احلوار �أال يتجاهل “االختالف” �أو امل�سائل الأخرى مثل الدين،
لأنها تعد من امل�سائل اجلدلية التي ي�صعب التعامل معها،
(�ساك�س  2000وجاموت�شي � .)2004إن العمل على اظهار
االحرتام لالخرين ممن لهم ر�ؤى تختلف عن ت�صوراتنا يعد
خطوة �أوىل وهامة يف هذا الطريق .ولعله ينبغي علىنا ،لكي
ننخرط يف حوار فعال� ،أن من�ضي قد ًما حتدونا فكرة بروديل
عن “نفاذ” املجاالت والثقافات لبع�ضها البع�ض ،عرب الرحالت
وتبادل املنتجات التجارية والثقافية،على الرغم من حدودها
ال�سيا�سية واجلغرافية الثابتة (بروديل �. )1993إن الدخول يف
حوار ال يعر�ض الهويات للخطر (فهو بالعك�س يحتاج �إليها!)،
كما �أنه ال يعني ت�صحيح حقائقك اخلا�صة �أو التخلي عن
معتقداتك �أو الفوز على خ�صمك وفر�ض احلقيقة التي تراها
�أنت .ويف النهاية ،نقول �أن احلوار يتعلق بالرغبة يف اال�ستماع
�إىل الآخرين ،فهو ال يعني «تغيري احلقيقة» ولكن تغيري الروح
والعمليات املعرفية املنطوية على ذاتها.
وبهذا املعنى ،يتحقق احلوار بني الثقافات من خالل الرباجماتية
الأخالقية ،وال يحدث وال يكتب له النجاح �إال �إذا كان م�شج ًعا
لبُعد �أكرث “�إن�سانية”� ،أو �أخالقي ،لل�سيا�سة املعنية بـ”ال�صالح
العام” ،بعي ًدا عن االهتمامات ق�صرية النظر ،املتعلقة
بال�سلطة وامل�صلحة االقت�صادية والأمن .ويف الوقت الذي
ينمو فيه ال�شعور “بتملك” املجال �أورومتو�سطي ،يغمرنا الأمل
ب�أن يت�شارك النا�س تدريجيًا يف اهتماماتهم وم�سئولياتهم
من �أجل ال�صالح العام للمنطقة و�أن ي�شرتكوا تلقائيًا يف
مناذج حية للحوار لكي يت�سنى لهم التو�صل �إىل حلول
م�شرتكة .وعرب احلوار بني الثقافات ،ن�ستطيع �أن نكت�شف
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وهناك عدد من العوامل الهامة التي متكننا من تقدير
الأهمية املتزايدة للإنرتنت ك�شكل جديد من �أ�شكال احلوار
بني الثقافات ،وك�شيء يفتح عاملًا جدي ًدا من التجارب والأفكار
وي�شجع النا�س على فتح حوارات من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل تغيري
الت�صورات اخلاطئة .على �سبيل املثال“ ،يتمتع م�ستخدمو

اجلانب الإيحابي لالت�صال عرب الإنرتنت

املمار�سة امل�شرتكة للحوار

تقرير م�ؤ�س�سة �أنا ليند لعام 2010

�إن نقطة النقا�ش الأ�سا�سية للتحليل الذي تقدمه هذه
الورقة البحثية ال�ستطالع م�ؤ�س�سة �آنا ليند ،هي ظهور
الإنرتنت ك�أداة مف�ضلة لتالقي الثقافات .ومن الوهلة الأوىل،
قد يبدو من هذه اجلملة �أنها تتعار�ض مع ما ناق�شناه �سلفًا،
وهو �أن االت�صال الفعلى املبا�رش وال�شخ�صي مع خماطبك
هو ال�سبيل التي تو�صل �إىل حوار الثقافات .فقد يعرت�ض
�أحد ب�أن االت�صال عرب الإنرتنت يعتمد على وجود و�سيط
كما �أنه مفلرت وبارد .ف�إذا تابعنا اهتمامنا الأول بالعالقة بني
الت�صور والواقع ،قد نت�ساءل عما �إذا كان الإنرتنت طريقة
فعالة لك�شف الواقع� ،أم �أنها جمرد �شيء ي�ساعد على تعزيز
الت�صورات احلالية ب�سبب طريقة عمله .فرغم �أن الإنرتنت
يحتمل �أن تكون م�صدرًا غري حمدود لكافة �أنواع املعلومات،
ف�إن خمرجاتها تعتمد على دوافع امل�ستخدمني وتقديراتهم.
فالباحثون يف ال�شبكة يتمتعون باحلرية ،ح�سب ذوقهم
ال�شخ�صي ،يف اختيار املواقع التي يرغبون يف ت�صفحها،
وكذلك �أي املدونات الإلكرتونية �أو قوائم الربيد الإلكرتوين �أو
�صفحات موقع “في�س بوك” �أو “تويرت”التي يرغبون يف الإطالع
علىها .قد يرف�ض املرء �إىل حد ما �أهمية الإنرتنت :فعلى كلٍ ،
تعترب ن�سبة م�ستخدمي الإنرتنت �أقل من ن�سبة م�شاهدي
التليفزيون يف العامل ،وال يعترب م�ستخدمو املدونات على
الإنرتنت �سوى �رشيحة �أ�صغر من ذلك (لن�ش  .)2007علأوة
على ذلك ،قد يعتقد املرء �أن االت�صال عرب الإنرتنت ميكنه �أن
يعزز الت�صورات احلالية ،نظرًا لأن ال�شخ�ص الذي يت�صفح
الإنرتنت �سوف مييل �إىل التفاعل مع من ي�شبهه يف الأفكار
من الأ�شخا�ص وامل�صادر ...ويف الواقع ،ميكن �أن ينتهي الأمر
�إىل اعتبار الإنرتنت جمرد �أداة للإبقاء على االت�صال بالأ�صدقاء
والأقارب الذين انتقلوا �إىل �أماكن بعيدة ،ولي�س بال�رضورة
لتكوين معارف جديدة �أو تعلم �أ�شياء جديدة عن الأماكن
البعيدة .ولكن ،كل هذا لي�س �سوى جانب واحد من الق�ضية.
فح�سب هيلر وفرانز ( ،)2004ت�ؤدي حالة ال�شتات والهجرة
�إىل ا�ستخدام الإنرتنت لرت�سيخ ثالثة �أنواع من الروابط
ال�شخ�صية :هي الروابط اجلديدة والقدمية واملفقودة .وقد
أي�ضا �أن هناك مدر�ستني فكريتني رئي�سيتني
�أظهر الباحثان � ً
تقومان ب�رشح ق�ضية امل�شاركة يف االت�صال با�ستخدام
الكمبيوتر .فهناك ر�أي يقول ب�أن النا�س يتفاعلون عرب الإنرتنت
وجها لوجه� .أما
نتيجة للتقارب اجلغرايف واالت�صال املتكرر
ً
املدر�سة الأخرى فرتى �أن املكان لي�س له �أهمية ،و�أن ال�سبب
الرئي�سي وراء تفاعل الأ�شخا�ص عرب الإنرتنت هو اهتماماتهم
امل�شرتكة .وميكن تف�سري التبادل املكثف عرب الإنرتنت من جانب
بلدان جنوب املتو�سط جتاه من هم يف ال�شمال والتي �أبرزتها
درا�سة م�ؤ�س�سة �آنا ليند� ،إما كمح�أولة للحفاظ على معنى
املجتمع القدمي �أو املفقود ،ولإعادة التقارب املادي املفقود مع
الأقارب والأ�صدقاء الذين �سافروا �إىل اخلارج ،و�إما كدافع
حقيقي للبحث عن الأ�شياء واملناق�شات يف نطاق اهتمامهم،
بغ�ض النظر عن امل�سافة اجلغرافية الفا�صلة واالت�صاالت
ال�شخ�صية املوجودة من قبل.

الإنرتنت بنظام ات�صال عاملي حقيقي مقارنة مبجموعة الربامج
املحلية �أوالإقليمية التي ي�شاهدها ال�شخ�ص عربالتليفزيون”
(�إ�رشوود  2008و�شادويك  .)2006كما �أن البعد “متعدد املراكز”
للتفاعل عرب الإنرتنت له �أهمية بالغة (هوجبول  .)2007فهذه
التكنولوجيا متنح فر�صة الإطالع على جمموعة متنوعة
من الأخبار وامل�صادر التعلىمة عرب الإنرتنت ،والتي جتعل
امل�ستخدمني على علم مبا يدور حول العامل وبالتف�سريات
الهامة له .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،رغم �أن منتجيها ي�شكلون
�شبه �صفوة ،يعترب انت�شار املدونات الإلكرتونية �أمرًا ي�ستحق
االهتمام .فهي عبارة عن �شكل جديد من االت�صال �شبه
جمهول امل�صدر والال�إقليمي وميكن من خالله طرح الت�سا�ؤالت
وحتدي �سلطة هياكل الإنتاج والأخبار  ،وعقد اجلداالت ،مع
احلفاظ على الهويات (خان وكيلرن  2004ووول  2005وريز
أي�ضا افرتا�ض �أن امل�سافة املادية
و�آخرين  .)2007وميكننا � ً
لالت�صال عرب الإنرتنت قد ت�سمح بتخفيف �أو تغيري �أو �إعادة
تكوين مفاهيم “ الداخل” و”اخلارج”� ،أي العمليات املعرفية
للت�صنيف التي تنتج الأمناط ال�شائعة (هوج و�أبرامز .)1988

و�أخريًا ،ف�إن �أهم ما يف الأمر هو �أن الإنرتنت قد �أ�صبح بو�ضوح
“لغة” القرن احلادي والع�رشين بني ال�شباب يف جميع �أنحاء
العامل .وحيث �أن بلدان جنوب و�رشق املتو�سط �أكرث �شبابا ً من
بلدان �أوروبا ،ميكننا �أن نف�رس  -بدون مفاج�أ ة -الن�سب املئوية
املختلفة التي خرجت بها الدرا�سة يف كال املنطقتني .فوفقًا
لإح�صائيات الأمم املتحدة ،تقرتب ن�سبة ال�سكان الذين هم
دون  15عا ًما يف بلدان جنوب و�رشق املتو�سط من معدل ،%30
بينما تكاد ن�سبة نف�س الفئة من ال�سكان ت�صل �إىل الن�صف
بني �سكان �أوروبا (الأمم املتحدة  .)2009فال�شبان على �ضفتي
املنطقة الأورومتو�سطية ،هم الذين ي�ستخدمون الإنرتنت
ويقومون من خالله ودون وعي منهم با�ستك�شاف �إمكانيات
جديدة لإجراء حوار بني الثقافات� .إال �أن املجال االفرتا�ضي ميثل
يف ال�شاطئ اجلنوبي قناة رائعة جلمع املعلومات والتوا�صل
عرب احلدود والتعبري عن الوعي املدين (معو�ض  2007و�إ�رشوود
.)2008

ونتعامل مع امل�س�ألة يف �صريورتها .تتطلب هذه املقاربة
منظورًا طويل الأمد .فهي تو�ضح �أن احلوار بني الثقافات
�أكرب بكثري من جمرد �آلية �سيا�سة لتبادل املنتجات الثقافية
وبرامج التعلىم� ،أو لتطوير العالقات العامة ،حمليًا ودوليًا،
املعربة عن احلياد واحرتام التنوع الثقايف والديني .و احلوار بني
الثقافات ي�ستلزم بذل جهود �أكرب يف جميع املجاالت وعلى
ملمو�سا ،وال
كافة م�ستويات املجتمع ،نظرًا لأنه لي�س �شيئًا
ً
قا�رصًا على جمال �أكادميي �أو على �سيا�سة من ال�سيا�سات،
كما �أنه لي�س نظرية جمردة .فهو عقلية وعملية يف �آن
واحد ،يبد�أ �أوال ً وقبل كل �شيء با�ستك�شاف النف�س .ونتيجة
لذلك ،ف�إن خمرجاته املبا�رشة يجب �أن تكون �أعماال ً ملمو�سة
موجها نحو
و�سلوكاً .ولذلك ،فهو يقت�ضي حتوال ً فل�سفيًا
ً
الإح�سا�س والقدرة على اال�ستماع �إىل من يخاطبنا والرغبة
يف ذلك وعلى النقد الذاتي ،وكذلك نحو ال�شعور امل�شرتك
بالعدالة وامل�سئولية (ماريتان  1948وداملاير  2002و�سموك
 2002و�أبو منر  2007وجمل�س �أوروبا  2008ومرني�سي .)2008
وتو�ضح الدرا�سة التي قامت بها م�ؤ�س�سة �آنا ليند �أن هناك
احتمالاً حلدوث مثل هذه التحوالت و�أن هذا التحول يحدث
بالفعل يف العديد من احلاالت.

االهتمام بالآخر والتفاعل

«من �أجل مواطنة بني الثقافات يف منطقة البحر الأبي�ض
املتو�سط»

كاترينا �ستينو

�أ�صبح التوا�صل بني الثقافات �أكرث �رضورة من �أى وقت م�ضى يف عامل تتزايد فيه االت�صاالت
وال�شبكات االجتماعية لفهم ثقافة الذات وثقافة “الآخرين” .ح�سب كاترينا �ستينو ميثل البحر
املتو�سط خمربا ً ي�سمح بفهم هذا الواقع اجلديد ،واقع منطقة تتميز بحركة التفاعل بني الثقافات
والتي يجد فيها كل �شخ�ص م�صادر لأ�صوله احلقيقية �أو الرمزية .ومع ذلك ف�إن ذلك الت�صور ال
ميكن �أن يبقى على حاله وال جتديده جتديدا ً كامالً .علىه �إذن �أن يتكيف و�أن يغتني دون �أن ينكر ذاته .
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ما املق�صود بكلمات الذاكرة والتاريخ والرتبية؟ الذاكرة
هي احلياة حتملها جماعات حية .وهي بذلك تكون يف حالة
تطور دائم ومفتوحة جلدلية التذكر والن�سيان وال هي
على غري دراية مبا يلحقها من حتريف وعر�ضة جلميع انواع
اال�ستخدام واال�ستغالل وحريه باجتياز فرتات طويلة وكذلك
ب�إ�ستعادة احليوية ب�شكل مفاجئ� .أما التاريخ فهو �إعادة بناء
ا�شكالية وغري كاملة ل�شيء م�ضى وانق�ضى .و الذاكرة
ظاهرة دائمة الراهنية مرتبطة بحا�رض �أبدي معي�ش .يقول
بيري نورا «نظرًا لأن طابعها وجداين و�سحري ف�إن الذاكرة
ال حتتفظ �إال بالتفا�صيل املريحة لها ،و تتغذى بالذكريات
الغام�ضة واملت�شابكة ،ال�شاملة �أو العائمة ،اخلا�صة �أو
الرمزية ،احل�سا�سة لكل �أنواع التحويل واملراقبة و الإ�سقاط.
�أما التاريخ فيدعو ،بو�صفه عملية فكرية ذات ميول علمانية،
�إىل التحليل واخلطابات النقدية ...ال يرتبط اال باال�ستمرارات
الزمنية والتطورات وعالقات الأ�شياء .الذاكرة �شئ مطلق وال
يعرتف التاريخ �إال مبا هو ن�سبي« ...
يرى ديوي �أن مفهوم الرتبية يطابق ب�صورة �أكرث �سمة التداخل

ومما �سبق ذكره ،ن�ستطيع االحتفاظ بالبعد الرمزي حيث �أنه
مييز ،من خالل حدث �أو جتربة خا�ضها عدد قليل من النا�س،
غالبية مل ت�شارك فيها ،مما ي�ؤدي �إىل ا�ستدالل ذي طبيعة
ماهوية يدور يف حلقة اجلماعة والفرد .حتتفظ مقاربتنا
بظواهر التد�أول هذه التي تعك�س امل�سارات واملتاهات �إىل
جانب حركة الذهاب والإياب املعقدة ،والنظرة املتواطئة.
والنه قائم على االثار املفيدة لتالقي ال�شعوب والثقافات ف�إن
مفهوم “التد�أول” يلقي ال�ضوء على عمليات التبادل على
�صعيد املعاين واملمار�سات والأفكار والعقائد والت�صورات ،مع
دمج املعطيات الأ�سا�سية للرتاث الطبيعي والثقايف واملادي
والالمادي.

يف هذا العامل الوا�سع حيث و�صلت حتركات ال�سكان �إىل جميع
�أنحاء الأر�ض ،ات�سع جمال البحر املتو�سط و�أ�صبح مت�شعبًا
�إىل حد بعيد .و متج�أوزا ً القيود اجلغرافية ،ف�إنه ي�صل اليوم
�إىل كولومبيا عرب مدينة قرطاجنة� ،آخر جت�سيد لقرطاج� .إن
هذا التنقل امل�ستمر للمعرفة والأ�ساطري والأ�شكال الفنية،
�سواء جاء نتيجة للغزو �أو للتجارة ،ف�إنه ال يعدو �أن يكون
اجلانب البارز لتد�أول عميق ومتوا�صل بني الثقافات� ،ساهم
يف م�ضاعفة امتزاج الأفكار ومهد الطريق الختالط االعراق.

وتعك�س هذه الظواهر التد�أولية الديناميات التي �أدت يف
املا�ضي �إىل هذه التفاعالت� ،سواء يف �أوقات الرخاء �أو الأزمات.
و�ساعدت ،بعد حتليل تاريخي ،على حت�سن عملية تقييم
احلظوظ والطرق وامل�ؤدية �إىل حوار حقيقي بني الثقافات يف
املجتمعات التعددية املعا�رصة ،مع جتنب العودة �إىل مناق�شات
املا�ضي والغرق فيها .بعبارة �أخرى ،ف�إن “الطرقات” ال تقدم
تاريخا ً و جغرافيا ً حلوار الثقافات عرب الع�صور فح�سب ،بل
ت�ساهم �أي�ضا ً يف ت�أمل م�ستقبلي :فاللقاءات والتفاعالت
التي نتنا�ساها اليوم  ،جت�سد يف نهاية الأمر �أ�سبقية عمليات
التبادل الثقايف على اخلطاب املخ�ص�ص لها اليوم .وهنا
يكمن لب املو�ضوع :املتو�سط ك�صورة جمازية لهذه الفكرة،
كمكان حتيى فيه الهويات الثقافية املتعددة والديناميكية،
واملتو�سط ككتابة وكبيئة تاريخية مفتوحة تت�سم بالرتحاب
والتطور ،حيث ي�ستطيع كل فرد �أن يجد م�صادر �أ�صوله �سواء
كانت حقيقية �أو رمزية.

وبعد هذه النظرة املقت�ضبة ،ميكننا �أن ن�ستنتج �إىل �أن دينامية
التنقل هي ال�سمة الرئي�سية للهوية يف منطقة املتو�سط.
ودون الوقوف عند هذا الدليل الوا�ضح� ،أود �أن �أ�ؤكد ،على
العك�س� ،أن احلركة مبعناها الأول والفيزيقي ميكن اال�ستغناء
عنها لديناميات الهوية .فكما نرى يف روما نقو�شات بارزة
م�أخوذة من الآثار القدمية يف الكنائ�س امل�سيحية الكربى،
ور�ؤو�س الأعمدة الكورنثية ،الوثنية �أو امل�سيحية ،يف جامع
القريوان الكبري ،ميكننا االعجاب بامل�سجد الأزرق يف ا�سطنبول
الذي ا�ستوحى �أ�سلوبه املعماري من نظريه البيزنطي كاتدرائية
�آيا �صوفيا بالق�سطنطينية .ومتثل هذه الأمثلة و�أخرى عديدة
 ،قدرات الثقافات الهائلة واملتنوعة على �إعادة البناء دون
طم�س الرتاث امل�شرتك ومع جتنب مر�ض الن�سيان والتحجر.
يحثنا هذا اال�ستعرا�ض االنتقائي على التوا�ضع فى ممار�سة
التبادل الثقافى وعلى البحث عن امل�شاركة الوجدانية وح�سن

النم�سا – املنتدى بني الثقايف للمدار�س
بالرتكيز على التبادل الرتبوي يقوم «املنتدى الأورومتو�سطي للحوار بني الثقافات يف املدار�س» بتنمية مهارات وكفاءات الطلبة
واملدر�سني من �أجل التوا�صل بني الثقافات .من خالل امل�رشوع مت ت�شكيل �شبكة ت�ضم �سبع ع�رشة مدر�سة ثانوية وت�شمل
م�ؤ�س�سات تعليمية من النم�سا والدمنارك واملجر و�إ�رسائيل والأردن ولبنان وهولندا وتركيا .وبالإ�ضافة �إىل الرتكيز على تنمية
املهارات ،ف�إن ال�شبكة ت�صب اهتمامها على تبادل املقاربات الرتبوية واملمار�سات اجليدة فيما يخ�ص الرتبية الثقافية وال�سيا�سية.
وتتمتع املبادرة التي �أطلقها مركز ‹ ›Interkulturelles Zentrumب�شبكة وا�سعة من ال�رشكاء مثل :م�ؤ�س�سة �آنا ليند ،ووزارة
التعليم الفدرالية يف النم�سا ،واملفو�ضية الوطنية لليون�سكو .نتج عن املنتدى العديد من النقا�شات بني الطالب القادمني
من خمتلف الأفاق حول موا�ضيع ت�شمل الهوية والتنوع الثقايف ،كما كانت ال�شبكة القومية مل�ؤ�س�سة �آنا ليند يف النم�سا
�أداة فعالة لتو�سيع وترويج النقا�ش على امل�ستوى القومي.
www.iz.or.at
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وينبغي �أال ي�ؤدي هذا الإدراك �إىل االكتفاء الذاتي الثقايف �أو
النفي الثقايف �أو الداروينية الثقافية ،بل فهم �آلية االنتقال
من التباين �إىل التنوع ،مما يوحي بتطور عميق يف الآفاق.
ويعتمد مفهوم «التنوع» على عك�س مفهوم «التباين» ال
على التحليل الثقايف من حيث البنى والثوابت واملتغريات،
بل على حتليل العمليات والديناميات والتهجني ،وباخت�صار
احلوارات .وميكن النظر �إىل التباين ،وفقًا ملفهوم دريدا ،على �أنه
ي�شري �إىل مفهوم «  “ différanceالذي يقدم ا�سرتاتيجيات
الت�أخري والإرجاء واحلذف وتغيري امل�سار والت�أجيل والتحفظ،
ومن ثم ف�إنه يحول دون ثبات �أي نظام بو�صفه كلية ،حيث

بع�ض التو�ضيحات اال�صطالحية:

مل يعد البحر املتو�سط بحرًا داخليًا حمفوفًا بال�سواحل .فهو
ي�شمل ثالث قارات ،بل قل كوكب الأر�ض ب�أكمله .و�سوف
يقت�رص حديثي على ا�ستدعاء بع�ض احلقائق املحفورة يف
ذاكرة كل �شخ�ص منا وهي :حفريات بورج ( )Bourgesالتي
متت م�ؤخرًا يف فرن�سا واكت�شف خاللها خزف يوناين يعود �إىل
القرن اخلام�س� ،إ�ضافة �إىل فخار حملي من موقع �آي خانون
يف �أفغان�ستان ،حيث مت العثور على نافورات على �شكل دلفني
يف املنحدرات الأ�سيوية الو�سطى بعي ًدا عن �أي بحر .ولنتذكر
أي�ضا رخام كارار الذي مت ت�صديره �إىل مراك�ش يف القرن
� ً
ال�ساد�س ع�رش ،واجللود والأقم�شة املغربية وامل�رشقية التي
عرفت طريقها �إىل العامل البلطيقي ،مع الأواين الزجاجية
ال�سورية التي مت اكت�شافها م�ؤخرًا يف مدينة لوبيك.
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ي�شارك كل من ال�ضغط الزمني واملكاين يف ازدياد الرتابط
واالعتماد املتبادل يف عامل اليوم يف جميع جماالت الن�شاط
الب�رشي على م�ستوى كوكب الأر�ض .وقد ن�ش�أ عن ذلك ما
يعرف باجلغرافيا ال�سيا�سية الثقافية اجلديدة التي خلقت
ر�سما للخرائط مل يُ�سمع عنه من قبل ،والتي متتزج فيها
ً
“املناطق الثقافية” الكال�سيكية واحلدود القدمية – الثقافية
واللغوية والدينية وغريها -مكونة بذلك م�شه ًدا غري م�ألوف،
خطوطه متحركة و�أ�شكاله متناق�ضة .علأوة على ذلك،
ف�إن التدفق الثقايف ،وهو جمموعة الأعمال الالمادية التي
يتم ن�رشها على �شبكات اجتماعية جديدة ،مثل “يوتيوب”
و”في�س بوك” و”ماي �سبي�س” وغريها ف�ضال ً عن جوجل،
والتي ال تتنا�سب مع املوارد �أو االحتياجات الب�رشية ،يدعو �إىل
�أ�شكال متباينة لتحديد الأفراد واجلماعات .وتقوم هذه الدعوة
بح�شد القدرات املعرفية واالنفعالية للأفراد وت�سمح للمرء
ب�أن ي�سبح بني عامله الثقايف اخلا�ص وعامل الآخرين ،فهذه
الدعوة تنادي ندا ًء �أ�صيال ً بالتوا�صل بني الثقافات وينتزعنا
هذا التوا�صل من ثقافتنا ملواجهة ثقافة �أخرى ويرمي بنا يف
جماعات جديدة للمعرفة والإح�سا�س .ومن ثم يخلق حاجة
جديدة �إىل جمال للتماهي الوهمي .ويف هذا ال�سياق العاملي
اجلديد ،ال يعني التعاي�ش� -أي التفكري وال�شعور على وترية
واحدة -العي�ش يف وحدة كونية �ضيقة ،بل يعني امل�شاركة
الكاملة يف الرثوات الالمتناهية لثقافات العامل التي �صارت
“قوى �إقناع” ( )soft powersحقيقية يتم تطويعها « لي�صري
لدى الآخرين نف�س الرغبات التي متليها �أيقونات رمزية وال�صور
والقيم الإيجابية التي توحي بها «.

يقوم مبلء الفجوات واملتاهات التي ت�شكل �أمكنة حمتملة
للمق�أومة والتدخل والرتجمة .وجدير بالذكر �أن فن �إدراك و�إداره
االختالفات على عدة م�ستويات – املحلية والقومية والدولية
ي�صعب تطبيقه ،نظرًا لأن الطفرات الثقافية والتهجيناتدائما ما ت�سبق قدرة امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية على اال�ستجابة،
ً
النها تفج�أ ب�رسعتها .وال يخلو هذا التمرين من املخاطر:
فبالدفاع عن اخل�صو�صيات الثقافية املتمايزة ،ميكن للإختالف
�أن ي�صبح ع�صيا ً على احلياة االجتماعية امل�شرتكة .وهكذا،
رمبا ي�صل بنا الأمر �إىل عامل جمز�أ يف عالقة القوى مع االخرين،
حيث يطالب كل كيان ثقايف مبزيد من التو�سع �أو االعرتاف
�أو الربح بذريعة خ�صو�صيته .ومن ال�سهل التنب�ؤ بنتائج
هذه املزايدات ،وهي �أن نن�سى ،ونحن ن�ؤكد ت�أكيدا ً �أحاديا ً على
التنوع� ،إن �أحد ال�رشوط ال�رضورية لبقاء الب�رشية يكمن يف
االعرتاف مبا يجعلنا مت�شابهني� ،أو كما يقول مونتاين» :كل
فرد يحمل ال�شكل الكلي للحالة الإن�سانية «.

بني الثقافات اخلا�صة بالرتبية والتي تخ�ضع لإعادة تعرف
دائمة ،ب�رشط �أن يركز على املتعلم“ :الرتبية هي �إعادة بناء
�أو �إعادة تنظيم جتربة تعزز القدرة على توجيه م�سار جتربة
الحقة” .ومن ثم ،ف�إن مفهوم التطور من الناحية الرتبوية
يعني “�أن العملية الرتبوية لي�س لها غاية بل هي غاية يف حد
ذاتها و�أن هذه العملية تتمثل يف �إعادة التنظيم و�إعادة البناء
والتحويل امل�ستمر” .يعني م�صطلح “ ”Educareالتغذية
والتن�شئة� ،أما م�صطلح “ ”Educereفيعني �أخرج من �أو قاد
�إىل وامل�صطلحان كان من املفرو�ض ان يتكامال غري انهما يف
الواقع متناق�ضان( .من يعرف ومن �أين يعرف...؟ ما الذي يُعرف
وكيف...؟ عما نعرف و�أي ت�أثري ملا نعرف؟).

ولكن عن �أي جمال متو�سطي نتحدث؟

ال�ضيافة للو�صول �إىل معرفة الآخر والرتحيب بل وقبول و�ضع
انف�سنا حتت مراقبته � .إن ال�صورة التي تخطر على بايل
لتو�ضيح هذه الديناميات الداخلية (وهي ديناميات تتوافق
مع اق�صى درجات التوطن) هي �إحدى الأ�ساطري اليونانية
املعروفة ب�أ�سطورة �آلهة احلرب و�سفينة �أرجو .ف�أثناء رحلتها
الالمتناهية بحثًا عن ال�صوف الذهبي ،واجهت ال�سفينة
�أعطاال ً ال ح�رص لها فقام النجارون ب�إ�صالحها قطعة قطعة،
هيكلها اخلارجي والق�ضبان احلديدية وال�صواري حتى مل يتبق
�شيء من �أجزائها الأ�صلية .ومع ذلك ،ف�إن هذه التعديالت
التي قد ت�ؤثر على جوهر �سفينة �أرجو ورمبا اي�ضا ً على �شكلها،
ال متثل �أي تهديد على هويتها� .أذ مل ي�شعر فريق ربان جي�سون
�أبدا ً �أنهم يركبون �سفينة �أخرى.
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كما �أن هذا النجاح ين�ش�أ من قدرتهم على التحليل النقدي
من �أجل “حترير” العقل والقيم ونظم املعرفة التي تبقي
على ا�سباب التفوق .تهدف “مهارة تفعيل الثقافات” �إىل
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من املهم فى ر�أيي ان ي�أخذ كل �شخ�ص على عاتقه جميع مكونات هويته .وينتابني �شعور بان االمور
مل تتطور يف هذا االجتاه خالل ال�سنوات االخرية.
يف عامل نتج�أور فيه كل يوم مع ثقافات خمتلفة ،ي�صبح التعامل مع التنوع الثقايف ومع جت�أور الهويات
ق�ضية حا�سمة تتطلب اهتماما ً متوا�صال ً وتفكريا ً معمقا ً وحلوال مبتكرة� .إن احلديث عن هوية
متو�سطية مل يحن وقته بعد .فالنا�س يعرفون �أنف�سهم بديانتهم ولغتهم وانتمائهم االجتماعي.
وتظل الهوية املتو�سطية نظرة �سيا�سية وبنا ًء فكريا ً اليجد ترجمته يف الإدراك احلقيقي للأفراد
واجلماعات .يبنغي �إن تكون الدارة م�س�ألة الهجرة الأولوية بالن�سبة للذين يهتمون مب�ستقبل ال�ساحة
املتو�سطية .ان �سوء ادارة هذه الق�ضية ي�ؤثر �سلبيا ُ على املناخ الفكري وال�سيا�سي يف البلدان املحيطة
بالبحر املتو�سط ،بينما �سيكون حل�سن �إدارة التعاي�ش مزايا جمة� ،إذ �سي�شجع املهاجرين على قبول
�إزدواج �إنتمائهم وعلى القيام بدور همزة الو�صل بني بلد املن�ش�أ والبلد امل�ضيف.
هناك م�س�ألة ثقة بني جنوب و�شمال املتو�سط ،تفاقم �أمرها خالل العقود الأخرية .وهي ق�ضية مب�شاكل
حقيقية ال تزال حتتاج �إىل حلول ،و تتعلق اي�ضا باالدارك ال�سلبي للآخر .وحتى يكون هناك �أمل يف حت�سن
احلالة خالل ال�سنوات والعقود القادمة ،البد من الو�صول �إىل حلول ناجعة ،وخا�صة الو�صول �إىل حل
عادل ودائم لأزمة ال�رشق الأو�سط ،والعمل الد�ؤوب على تغيري العقليات والت�صورات.
تلك هي م�سئولية قادة الر�أي العام وو�سائل الإعالم واملثقفني ورجال التعلىم  .بالن�سبة للإعالم،
علىنا �أن نتقدم من خالل مبادرات مثل جائزة �آنا ليند لل�صحافة املتو�سطية لدعم اجلودة املهنية
واجلودة الأخالقية .واملعيار الذي نحكم به على هذه اجلائزة لي�س البحث عما هو مقبول �سيا�سيا ً
بخ�صو�ص حقيقة ال�رصاعات ،انه يعني العثور على الكلمات املنا�سبة وال�صور املنا�سبة واملقاربات
املالئمة التي من �ش�أنها التغلب على �سوء التفاهم والكراهية.
وبخ�صو�ص بناء وتقييم االحتاد من �أجل املتو�سط ،ف�إن الوقت مل يحن بعد يف ر�أيي لإ�صدار اي حكم.
ويبدو يل �أن املدخل ال�سليم هو املراهنة على التطلع العميق لل�شعوب نحو الكرامة والرفاهية واحلرية
والدميقراطية .يجب �إظهار التعلق بهذه القيم اجلوهرية على الدوام ،وهو �رشط بناء الثقة على �أ�س�س
�صلبة ودائمة.

�أمني معلوف كاتب و�صحفي لبناين وع�ضو �سابق يف جلنة التحكيم الدولية جلائزة انا ليند لل�صحافة
تقرير آنا ليندا 2010

51

وقد اقتحمت هذه الفل�سفة برامج اليون�سكو :فرغم والء
املنظمة ملبد�أ “التعلىم للجميع” واكت�ساب املعرفة ون�رشها
وتوفري خمتلف املوارد الثقافية واال�ستفادة من و�سائل االت�صال
اجلديدة واملعلومات ،ف�إنها تدرك �أن هناك �رضورة ملحة لتطوير
“املتخ�ص�صة يف تفاعل الثقافات”� .إن هدف الت�شارك ال يزال
ثابتًا ،ولكن الهدف النهائي يتمثل يف �أن يكون كل فرد ،وقد
حترر ،قادرا ً على امل�شاركة التامة يف البيئة العاملية الرمزية
اجلديدة� ،أو مبعنى �آخر منحه كل الو�سائل الكت�ساب مواطنة
ثقافية واحدة �أو عدة مواطنات بل وحتى مواطنة متعددة
الثقافات .ويفرت�ض مفهوم املواطنة الثقافية وجود مهارات
خمت�صة لتدريبات جديدة – وهي الرهانات الرئي�سية احلالية
لليون�سكو للت�صدي لعمليات اخللط الناجتة عن اجلهل
والأحكام امل�سبقة والإهانات والإحباطات والأحقاد واملخ�أوف
واالق�صاءات التي تنتج بدورها �سل�سلة من التوترات وانعدام
الأمن� ،إىل جانب العنف وال�رصاعات على جميع امل�ستويات،
املحلية والإقليمية والدولية .ميكن اعتبار احلوار بني الثقافات
و�سيلة الكت�ساب “كفاءة تفعيل الثقافات” .غري ان جناح مثل
هذا االكت�ساب يعتمد على ا�ستعداد خمتلف ال�رشكاء لإعادة
اكت�شاف املا�ضي واحلا�رض ،انطالقًا من منظور ثقايف خمتلف
عن منظورنا.

كلمة �أخرية :لقد ذكر هرقليط�س �أن “ مبلغ الوحي ال يقول
وال يخفي ولكنه ي�شري (ير�سل �إ�شارات)” .وميكن ا�ستخدام هذا
التعبري وتطبيقه على الثقافة حيث �أنها “ال تقول وال تخفي
لكنها (تر�سل �إ�شارات)”� .إن مهمتنا تكمن يف تعزيز مهارات
حوار الثقافات ال�رضورية الكت�ساب واحدة �أو عدة مواطنات
ثقافية ،وعلى وجه التحديد “املواطنة املتو�سطية متعددة
الثقافات” .

�أمني معلوف
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وانطالقا ً من هذه الأ�سطورة� ،أود �أن �أقدم ت�صورًا رمزيًا للهوية
الثقافية مثلما فعل تزفيتان تودوروف  ،بعد تعلىقات الباحث
الياباين تو�شياكي كوزاكاي علىها .من امل�ستحيل �أن تظل
هذه الهوية ثابتة على حالها كما ي�شاء بع�ض ال�سيا�سيني
الأ�صوليني ،وال جتديدها ب�شكل كامل مع كل جيل .علىها
�أن تتكيف دون �أن ت�ضيع و�أن تغتني دون �أن تتنكر لذاتها.
قد ت�ستطيع الهويات املتو�سطية التفاعلىة والتطورية يف
تنوعها الكبري وت�شابهها االق�صى حتقيق املثال الأ�سطوري
ل�سفينة �أرجو :مثال ال�شباب الدائم الذي ال ينفي �أي ذاكرة.
ولكن هذه النتيجة املتفائلة �رسعان ما ت�ستدعي �س�ؤاال ً �آخر:
كيف ميكننا جمي ًعا ،نحن القادمني من هنا وهناك ،امتالك
العامل الثقايف اجلديد وفك �شفرة ر�سائله وتبنيه؟ فجيل دولوز
يرى �أن التعلم هو �أن نعترب �أي مادة �أو �أي �شيء �أو �أي كائن
وك�أنه ير�سل عالمات علىنا فكها وت�أويلها.

التخلي عن منطقنا ونظمنا الثقافية من �أجل خماطبة
الآخرين واال�ستماع �إىل ت�صوراتهم .ومنها االنتماء �إىل جماعة
اجتماعية �أو �أكرث ،ال�سيما �إذا كانت غري ذات قيمة �أو غري
معرتف بها يف �سياق ثقايف معني� .إن القدرة على التعبري عن
تطلعاتنا �إىل م�ستقبل �أف�ضل للب�رشية وكوكب الأر�ض هي
كفاءة من الأهمية مبكان �إذ �أنها تهدف �إىل تعزيز ا�ستمرارية
احلياة بجميع �أ�شكالها .ومن ثم ،ف�إن كفاءات حوار الثقافات
ترتبط ببعدين رئي�سيني هما :الذاكرة والإبداع .ميثل الو�صول
�إىل مهارة حوار الثقافات حتديًا مثريًا نظرًا لأننا بطبيعة احلال
غري ملزمني بفهم قيم الآخرين كما نفهم قيمنا نحن والتي
تعرت�ضنا يف �سياق الأ�رسة �أو يف دائرة الأ�صدقاء� ،أو املدر�سة
�أو الدين �أو املجتمع .يعترب هذا التحدي فر�صة فريدة يف
تاريخ البحر املتو�سط كما يف تاريخ الإن�سانية .فهو يدعونا
للتخلي عن ظواهر الإنغالق �أو االنعزال ،وذلك مبنح ال�سكان
اجلدد فر�صة لقراءات متعددة واكت�شافات غري متوقعة .ومنها
�أحيانا ً �إعادة اكت�شاف هويتهم عرب الأ�شكال املقروءة “للآخر”،
مما يجعلهم يرون هذا “الآخر” على �أنه حليف يف بع�ض
الأحيان ومعار�ض ثقايف يف �أحيان �أخرى.

الهوية والت�صورات املتبادلة

االهتمام بالآخر والتفاعل

الر�سم البياين 4.1

الت�أثري الثقايف للعامل الدميوغرايف

الثورة اليموغرافية يف بلدان جنوب املتو�سط
2010

1970

يو�سف كرباج
تلعب الدموغرافيا دورا ً رئي�سيا ً يف حتليل تطور العالقات بني الثقافات ب�صفتها حمركا ً قويا ً
للروابط بني الثقافات وكو�سيلة حية لك�شف العقليات .ي�ستك�شف كرباج الأثر الثقايف
للتحول ال�سكاين اجلاري على �ضفتي البحر املتو�سط وهو م�صدر للعديد من عمليات
التحديث وحتديا ً لنظرية “�صدام احل�ضارات” .يقوم كرباج با�ستك�شاف امل�ستقبل ويربهن على
�أن �أوجه ال�شبه تتغلب على �أوجه االختالف.
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لو متتعت �أوروبا وبلدان اجلنوب بثقافة دميوغرافية ،ومل تكتف
بال�شعارات الإعالمية التى تنهال علىها كل يوم ،لكان
اقتناعهما بالتقارب احلا�صل �أمام اعيننا �أكرب .وللأ�سف ،غالبا ً
ما يُفهم علم ال�سكان على �أنه مادة مدر�سية وتعلىمية
مملة ،ولكن ميكنه ،بف�ضل �أقالم الكتاب املوهوبني� ،أن ميتلئ
باحلياة و�أن يثري الأهواء ،و�أن يتحول ايل �سجال �ساخن وملتهب
تقرير آنا ليندا 2010

�سوريا

مت �إعداد املخطط من قبل يو�سف كرباج 2010

ليبيا

تفكيك منوذج هانتينجتون
لن تن�ش�أ عالقات ثقافية متبادلة �سلمية و�سليمة داخل
املجال املتو�سطي دون تفكيك نظرية هانتينجتون .على
ال�صعيد الدميوغرايف قبل كل �شيء .فالدميوغرافيا ت�سمح
باخلروج من �صخب وغ�ضب اخلطاب الإعالمي .فهي على
النقي�ض من منوذج هانتينجتون تو�ضح عقم هذا الوهم الذي
ي�سمى �صدام احل�ضارات ،ور�ؤيته الدميوغرافية املبنية على
اخلوف ،كما هو احلال بالن�سبة لغربيي ال�شاطئ ال�شمايل جتاه
العرب وامل�سلمني يف ال�شاطئ اجلنوبي .لأن الدميوغرافيا قادرة
على �أن تثبت عك�س ذلك .وتكمن املفارقة يف �أنه ،يف غ�ضون
العقدين اللذين �شهدا والدة هذا املفهوم امل�شئوم ومنوه ،مل
يعرف التقارب بني ال�ساحلني من قبل هذه الدرجة من القوة،
حتمله موجة تقارب النمو الدميوغرايف .ولي�سمح لنا بالت�أكيد
على الدميوغرافيا لأنها من �أقوى موِجهات عملية التفاعل
الثقايف .كما �أن املتغري الدميوغرايف لي�س جمرد م�ؤ�رش ب�سيط
«حلالة الأ�شياء” داخل بلد معني :فهو ب�صورة رئي�سية طريق ًة
للك�شف عن العقليات.
�إن امل�ؤ�رشات الدميوغرافية عميقة وت�سرب الأغوار اخلا�صة قدر
الإمكان :العالقات اجلن�سية ،العالقة بني الرجال والن�ساء،
والتكاثر ،وعالقة الأطفال بالآباء و�سوء التفاهم �إلخ ...و�أخريًا
املوت .الدميوغرافيا هي عبارة عن حتليل نف�سي جماعي،
وجد�أولها ور�سومها البيانية عبارة عن اختبارات رور�شاخ
الإ�سقاطية .ويغطي علم ال�سكان حقال ً �شا�س ًعا .فالهجرة
الدولية وظاهرة االنفجار ال�شبابي �أو نقي�ضها ،ال�شيخوخة،
لها ت�أثري ملحوظ على العالقات بني الثقافات داخل البحر

املغرب

تون�س

لبنان

املتو�سط ،وترتبط كلها مب�ؤ�رش الدميوغرافيا املعبود الذي اخرتنا
حتليله هنا ،نق�صد :اخل�صوبة.

التحول الدميوغرايف يف جنوب البحر املتو�سط
على الرغم من االنت�شار الوا�سع للعوملة ،يعترب العدد العاملي
لإجناب الأطفال بالن�سبة لكل �سيدة يف تزايد ،حيث و�صل
�إىل � 8أطفال بني ال�سكان الأكرث خ�صوبة ،وطفال ً واح ًدا بني
ال�سكان الأقل خ�صوبة .ويحافظ الأوروبيون على معدل �إجناب
منخف�ض ي�صل �إىل  1.5طفل لكل �سيدة .ويقع “النموذج
منوذجا ينبغي االحتذاء به ،وهو منوذج
اجلميل” والذي يُعترب
ً
فرن�سا الذي ي�صل �إىل  2.02طفل ،وهو معدل منو �سكاين
ً
ملحوظا
�آمن (جدول  .)1.4كانت �أوروبا قد حققت تقد ًما
يف هذا ال�صدد .ففي منت�صف القرن الثامن ع�رش ،اجتاحت
القارة ثورة ثقافية هائلة ،وكان التغيري الأعمق الذي حدث
على �إثرها يتمثل يف حتديد الن�سل عن طريق منع احلمل .وكان
ذلك نتيجة ملعرفة الرجال بالقراءة والكتابة ،وتبعهم الن�ساء
ب�رسعة ،ثم تبع ذلك علمنة العقليات .و�أ�صبح الإجناب عملية
ح�سابية عقالنية منف�صلة عن الإرادة ال�سم�أوية .وما ن�شاهده
الآن يف جنوب البحر املتو�سط هو عودة هذه الثورة الثقافية
الهائلة من جديد .وقد جاءت هذه الثورة الدميوغرافية مت�أخرة،
�إال �أنها كانت �أكرث �إبهارا ً ب�سب �رسعتها .وفيما عدا بع�ض
اال�ستثناءات النادرة ج ًدا ،كانت ن�سبة اخل�صوبة يف �سبعينات
القرن املا�ضي التزال عالية :حيث بلغت ن�سبة املواليد من
� 8-7أطفال ،ونادرا ً ما ي�صل العدد �إىل � 6أطفال (با�ستثناء
�إ�رسائيل ،التي قدم معظم �سكانها من �أوروبا) .وانتقلت �أوروبا
�إىل ن�سبة اخل�صوبة احلديثة يف قرنني ،بينما �شهدت بلدان
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الدميوغرافيا ب�صفتها ذريعة

“�إن النمو ال�سكاين يف البلدان الإ�سالمية ،وعلى وجه
اخل�صو�ص تزايد الفئات العمرية من � 15إىل � 24سنة ،يوفر
عنا�رص جديدة ميكن جتنيدها لفائدة الأ�صولية والإرهاب والتمرد
والهجرة� .إن النمو ال�سكاين يعمل على تقوية احلكومات
الآ�سيوية ،بينما هو يهدد احلكومات امل�سلمة واملجتمعات غري
امل�سلمة» «...وقد ا�ستمدت ال�صحوة الإ�سالمية قوتها من
معدالت النمو ال�سكاين املده�شة» .ومنذ ن�ش�أة هذا العلم
مل يهتم �أحد بالعواطف �إىل هذه الدرجة امل�أ�س�أوية  ،مع
فر�ض دور ال�رشير على الدميوغرافيا .ف�أ�صبح االنفجار ال�شبابي
()youth bulgeهو م�صدر الأ�صولية والإرهاب واالنتفا�ضات
والهجرة ،وكلها تهديدات ترتب�ص بحكومات البلدان امل�سلمة
واملجتمعات غري امل�سلمة .ظهر كتاب ال�صدام عام ،1996
�إال �أن امل�صطلح ابتكره برنارد لوي�س عام ( 1990برنارد لوي�س
 .)1990وقد ا�ستجاب الكثريون �إىل هانتينجتون ،فالتقرير
الذي كتبه �ضباط متقاعدون من الناتو (اجلرنال نومان
و�آخرون  )2007يعدد التحديات الرئي�سية ال�ستة التي تهدد
املجتمع العاملي ،وي�أتي علم ال�سكان على قمتها ،يف عالقة
مع �صعود الالعقالنية والأ�صولية الدينية� ،أو بعبارة �أخرى
التطرف الإ�سالمي .وقد تن�أول كري�ستوفر كالدويل ،ال�صحفي
بجريدة فاينان�شال تاميز (كالدويل  ،)2009م�ؤخرًا نف�س النغمة
«الدميوغرافية احل�ضارية” لي�ضعنا منذ البداية يف ال�صورة،
بعد �أن نب�ش التنب�ؤات ال�سكانية الكارثية لإنوخ بويل عن
اململكة املتحدة.

فل�سطني

م�رص

�إ�رسائيل

اجلزائر

تركيا

�ألبانيا

البو�سنة
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تعترب عدم معرفة الآخر حقيقة قائمة يف منطقة البحر
املتو�سط .ويثبت ا�ستطالع الر�أي الذي �أجرته م�ؤ�س�سة �أنا
ليندا ذلك بو�ضوح .حيث �أظهرت عينات ال�سكان التي �أُجري
علىها اال�ستطالع من �سكان �ضفتي املتو�سط درجة تدعو
�إىل الده�شة من عدم االهتمام بالآخر ،كما لو كان كل طرف
قد �أدار ظهره للآخر .فقد قوبل اقت�صاد “الآخر” وثقافته
ومنط حياته ومعتقداته وممار�ساته الدينية بنو ٍع من عدم
االكرتاث� .إذ �أعرب �أوربي من بني كل ثالثة �أوروبيني عن عدم
اهتمامه بال�شاطئ اجلنوبي ،مبا يف ذلك اقت�صاده ودينه على
اخل�صو�ص( .)%43كما �أظهر الكثري من بلدان اجلنوب ،من
تركيا �إىل املغرب ،عدم اهتمام مماثل بق�ضايا بلدان ال�شمال
( )%45وخا�ص ًة فيما يتعلق بالدين حيث و�صلت الن�سبة �إىل
(� .)%55إنها حقيقة مذهلة ولكنها غري مت�سقة .فعلى نح ٍو
مثري لل�شغف� ،أظهر اال�ستطالع اهتمام الأملان بدرجة �أكرب
من الفرن�سيني والإ�سبانيني الذين كانوا �أكرث اهتما ًما من
الربيطانيني والإ�سكندنافيني .وعلى نحو �أقل مفاج�أة ،ظهر
امل�رصيون ،يف اجلنوب� ،أقل اكرتاث ًا ب�أوروبا من املغاربة والأتراك.
كما ظهر �أمر غريب �آخر متثل يف عدم قدرة امل�شاركني على
حتديد املوقع اجلغرايف للبلدان الواقعة يف حو�ض املتو�سط ،
ب�أخطاء و�صلت �إىل  %17من امل�شاركني يف اململكة املتحدة
و %25من امل�شاركني يف تركيا( .اجلدول  .)2بل وحتى بني
امل�شاركني الذين �سجلوا �أخطاء �أقل ،كان ت�صورهم مغلوطاً.
وحتى لو �أرادت كل من ال�ضفتني ادارة ظهرها للأخرى ،يكفي
�أن يحدث ات�صال عن طريق التجارة �أو ال�سياحة �أو الإنرتنت
�أو اجلوار حتى مير التيار .كانت االت�صاالت مع �سكان اجلنوب
كافية لإقناع الأوروبيني ب�أن �أوجه الت�شابه بني ال�ضفتني
تتغلب على �أوجه االختالف.

�أحياناً ،وهو �أمر ي�ؤ�سفنا �أي�ضاً .ويعترب �صامويل هانتينجتون
الذي خلد مفهوم �رصاع احل�ضارات مثاال ً �شهريا ً على ذلك.
فمازال كتاب �صدام احل�ضارات (هانتينجتون  )1996يذهل
العقول مباليني الن�سخ التى يوزعها .ونقع ،نحن �شعوب البحر
املتو�سط ،يف مقدمة هذا ال�رصاع ،الذى تتعاقب ف�صوله،
مثل ما يحدث فى الرتاجيديا اليونانية ،من خالل املواجهة
بني ح�ضارتني متنازعتني :امل�سيحية والإ�سالمية .ف�أين موقع
الدميوغرافيا يف كل هذا؟ �إنها ،كما يزعمون ،هزيلة من جانب
ومتفجرة من جانب �آخر .بالن�سبة لهانتينجتون تعترب الأرقام
حجر املحك الذى يقوم علىه ال�رصاع .فعلى �أي اخلطوط
يكون التمزق �أكرث و�ضوحا ً مما هو علىه يف منوذج حو�ض
املتو�سط ،من جبل طارق وحتى م�ضيق البو�سفور؟
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وبتخفيف وط�أة ما ي�سمى باال�ستثمارات الدميوغرافية،
�ست�شهد اال�ستثمارات االقت�صادية طفرة هائلة مع تباط�ؤ
النمو ال�سكاين الذي �سيكون �أقل �إعاقة لها ،و�ست�سهم
يف تو�سيع دائرة الإنتاج وخلق املزيد من الوظائف .و�ستعمل
الهياكل العمرية على حتفيز معدل االدخار  ،وبالتايل معدل
اال�ستثمار .كما �سيتم ترجمة التحول الدميوغرايف �رسي ًعا
�إىل تراجع عدم التكاف�ؤ يف الدخل بني الفئات االجتماعية
 ،وهو �رشط �رضوري و�إن كان غري كاف لظهور الدميوقراطيات
التمثيلية يف منطقة اجلنوب (يو�سف كورباج  .) 2001هناك
خطوة �أ�سا�سية �أخرى ينبغي اتخاذها لتقلي�ص اجلهل امل�شرتك
 ،وت�سليط ال�ضوء على �أوجه الت�شابه بني ال�شعوب  ،وهي �أن
نروي تاريخ الثورة الدميوغرافية على جانبي البحر املتو�سط
 .وللأ�سف ،ينق�ص الدميوغرافيني الأدوات الالزمة ل�رسد هذا
التاريخ بعبارات منا�سبة  ،الن�شغالهم بالريا�ضيات والنماذج.
وللعمل على رفع م�ستوى التبادل الثقايف بني بلدان املتو�سط،
البد من الو�صول �إىل رواية هذا التاريخ الب�سيط بر�شاقة
الق�صا�ص.

يو�سف كرباج  :مدير بحث في المعهد القومي للدرا�سات
الديموغرافية في باري�س

ا�سماعيل �رساج الدين
تتميز املنطقة الأوروبية املتو�سطية بطبيعة فائقة يف العديد من النواحي .فقد �ساهم مناخها
وطبيعتها اجلغرافية ،بالإ�ضافة �إىل مواردها الطبيعية والب�رشية يف جعل هذه املنطقة مه ًدا حل�ضارات
عريقة ،كما �أن حو�ضها الذي �شهد ميالد الديانات التوحيدية الثالثة كان له بالغ الأثر على تاريخ
الب�رشية وتطورها الثقايف.
ولكن هذا التنوع الثقايف ،الذي ينبغي النظر �إليه على �أنه م�صدر للإثراء والتقدم ،غالبًا ما �شهد
على مر القرون ا�ضطرابات �سيا�سية و�رصاعات ومواجهات .ومع ذلك� ،أخذ بع�ض احلكماء على عاتقهم
م�سئولية ت�شجيع �شعوب هذه املنطقة على بناء اجل�سور والتغلب على االختالفات الدينية والعرقية
والثقافية ،وذلك بالرتكيز على ما يجمعهم �أكرث مما يفرقهم .وال ميكن مد مثل هذه اجل�سور �إال باحلوار
بني الثقافات ،وهو حوار ي�شجع على فهم الآخر ب�صورة �أف�ضل وي�ؤدي �إىل تقبل ه�ؤالء الأفراد املختلفني
واالعتقاد ب�أن التنوع ميكنه �أن ي�ضمن الإثراء املتبادل ويخلق الظروف الالزمة التي �ستمكن املجتمعات
من الإفادة منه والنهو�ض والتطور واالزدهار يف مناخ ي�سوده ال�سالم واال�ستقرار.
ويف الواقع ،يعترب غياب احلوار بني الثقافات هو م�صدر �سوء الفهم وعدم الثقة .فغالبًا ما يخ�شى
النا�س ما يجهلونه ويكون لديهم مفاهيم خاطئة عن الآخر ،وهو اجتاه ي�ؤدي �إىل ظهور التوترات واندالع
املواجهات وحتى احلروب يف بع�ض الأحيان .وانطالقًا من هذه النقطة ويف حم�أولة للتغلب على املفهوم
اخلاطئ ب�أنه �سوف يحدث �صدام بني احل�ضارات ،مت طرح �سل�سة من املبادرات ل�ضمان وجود حتالف ولي�س
�صدام احل�ضارات .ومن ثم ،تلعب ال�رشاكة الأوروبية املتو�سطية وم�ؤ�س�سة �آنا ليند دورًا فعاال ً يف تعزيز
هذا احلوار بني الثقافات يف املنطقة الأوروبية املتو�سطية.
�إنني على يقني تام من �أن ال�سبيل الوحيد ملجابهة التحديات التي تواجه منطقتنا هو ت�شجيع هذا
احلوار وتعميقه من �أجل اال�ستفادة من جميع هذه املبادرات وخلق �شعور بال�رشاكة بني جميع الرجال
والن�ساء يف منطقتنا ،ب�رصف النظر عن اللون �أو العقيدة �أو النوع اجلن�سي ،وذلك للم�ساعدة على
تغيري فل�سفة ال�سيا�سة و�ضمان �أننا ن�ستطيع التع�أون مع بع�ضنا البع�ض يف عاملنا ،حتى و�إن كان
املا�ضي ت�سوده املواجهات ،بنية ت�شجيع العدالة والإندماج وامل�شاركة ،ومن ثم بناء م�ستقبل �أف�ضل
لنا ولأبنائنا.
ولهذا ال�سبب� ،أعتقد �أنه البد لنا من التم�سك بهذا الهدف ،لي�س فقط لأنه يطابق املبادئ واملثل
أي�ضا لأنه ي�صب يف م�صلحة �شعوب املنطقة .ويجب علىنا ،من خالل
العلىا التي ن�ؤمن بها ،ولكن � ً
احلوار الثقايف ،امل�ساعدة على خلق اجلو الذي ي�سمح لل�سالم العادل ب�إنهاء ال�رصاعات التي حتدث على
�ساحة املنطقة� ،إىل جانب تعزيز التنمية االقت�صادية واالجتماعية والثقافية يف �سائر �أرجاء املنطقة.
�إننا نحتاج �إىل �إتخاذ مبادرات ملمو�سة يف �إطار ا�سرتاتيجي وهيكلي ومنح الأولوية لو�ضع اخلطوط
العري�ضة جلدول �أعمال ب�ش�أن احلوار بني الثقافات بر�ؤية جديدة ودافع جديد ،وذلك يف �إطار م�ؤ�س�سة �آنا
ليند وحتالف احل�ضارات واالحتاد من �أجل البحر الأبي�ض املتو�سط واليون�سكو.

ا�سماعيل �رساج الدين :مدير مكتبة الإ�سكندرية
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55

تقرير آنا ليندا 2010

يعد التقارب الدميوغرايف بني ال�ساحلني ثريًا بالدرو�س  .على كال
جانبي املتو�سط  ،تفوق �أوجه الت�شابه �أوجه االختالف  ،وجت�سد
الدميوغرافيا ال�سلوك الإن�ساين يف �أعمق معانيه � .صار هذا
التقارب ممكنًا بف�ضل التفاعالت متعددة الأ�شكال  ،والتي
ا�ستمرت وجتددت حتى يومنا هذا بف�ضل انت�شار التعلىم
وبف�ضل ن�شاط املهاجرين « مهربي الثقافة «  ،و�إن كان
ن�شاطهم يحدث يف �صمت .وال يرجع ال�سبب يف اال�ستثناءات
املذكورة �أعاله �إىل جوهر ثقايف بل يرجع �أكرث �إىل الأو�ضاع
ال�سيا�سية املعقدة .و�سوف تكون العقود القادمة واعدة .
وظاهرة االنفجار ال�شبابي ،حتى و�إن كانت م�صدرًا للعنف
يف بلدان اجلنوب كما يزعم  ،ف�إنها بد�أت تتقل�ص خا�صة يف
بلدان املغرب  .و�إحدى نتائجها امللحوظة يف العالقات املتبادلة
هو تباط�ؤ الهجرة الدولية من اجلنوب �إىل ال�شمال  ،من جراء
تخفيف ال�ضغط الدميوغرايف الذي مثله ال�شباب الباحث
عن العمل  ،والتغري املحتمل لبلدان جنوب املتو�سط من بالد
هجرة �إىل بالد م�ضيفة (�أفريقيا جنوب ال�صحراء و�آ�سيا).
وعلى العك�س من ذلك  ،ف�إن ظاهرة ال�شيخوخة التي كان
يُعتقد �أنها حكر على بلدان ال�شمال � ،شهدت موجة من
النمو ،وت�ضاعف عدد كبار ال�سن (ممن تبلغ �أعمارهم  65عا ًما
ف�أكرث)  ،والتي ا�ستغرقت قرابة القرن يف �أوروبا (� 114سنة
يف فرن�سا) �ست�ستغرق  20عا ًما فقط يف منطقة جنوب
البحر املتو�سط  .وهذه الثورة التي ت�سري قدما ً والتي ي�سميها
البع�ض «املعجزة الدميوغرافية” والبع�ض الأخر ي�سميها ب�شئ
من التوا�ضع «الأرباح الدميوغرافية» � ،ستكون بال ريب يف
قلب عمليات التحديث املتعددة  :امل�شاركة الهائلة للمر�أة
يف جمال العمل بعد عملية حتديد الن�سل ،وحت�سن الأنظمة
التعلىمية بعد �إجراء عمليات موازنة بني الكم والكيف.
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جنوب البحر املتو�سط حتوال ً مماثال ً يف غ�ضون �أربعة عقود
بالكاد ،وذلك باالنتقال من ن�سبة  7.26طفل عام � 1970إىل
ن�سبة  2.58طفل يف عام  .2010مع تقدم التعلىم عرف
�سكان هذه املنطقة طريقهم �إىل احلداثة ،الذي يفتح طريق
ً
�رشطا ال غنى عنه لتحقيق
تخفي�ض ن�سبة املواليد ،و�أ�صبح
التنمية االقت�صادية العامة .ويف احلقيقة ،يُعترب هذا جز ًءا
من التاريخ العاملي لدخول ع�رص احلداثة ،الذي يعني اخلروج
من الأمية .وعلى الرغم من �أن هذا املفهوم مل يدخل بلدان
جنوب البحر املتو�سط �إال م�ؤخرًا ،ف�إنه يعد �إجنازًا رائعا ً (يو�سف
كورباج ،تود  .)2007ومن ناحية �أخرى ،وعلى الرغم من وجود
م�ستويات خمتلفة من الأمية التي قد تف�رس تباط�ؤ هذا البلد
�أو ذاك ،هناك “�أعطال انتقالية” تن�سب ب�صفة �سطحية
�إىل الثقافات العربية �أو الإ�سالمية .فقد جند مق�أومات
مق�صودة ال عالقة لها بالإ�سالم .وما هي اال مق�أومة ذات
طبيعة �سيا�سية تت�سرت حتت غطاء الدين .فعلى �سبيل
املثال ،يف منطقة ال�رشق الأو�سط� ،أثارت ال�رصاعات ،وعلى
وجه اخل�صو�ص ال�رصاع الفل�سطيني ،ظهور �سيا�سات ،بني
ال�سكان واحلكومات ،تنادي بزيادة الن�سل على عك�س بلدان
املغرب  .واعتُرب عدد ال�سكان ومعدل النمو الدميوغرايف من
الرهانات ا�سرتاتيجية .يف البالد ذات النمط ال�سكاين املركب
 مثل �إ�رسائيل وفل�سطني و�سوريا ولبنان -تلعب املناف�سةبني الطوائف دورا ً يف زيادة ن�سبة املواليد .ويعترب مثال �إ�رسائيل
�أح�سن ت�شخي�ص يف هذا ال�صدد� .أما بلدان املغرب فهي �أبعد
ما يكون عن مركز هذه الزالزل .وب�سبب قربها اجلغرايف وتراثها
التاريخي ،ت�أثرت بلدان املغرب ب�أوروبا �أكرث من بلدان امل�رشق.
واقت�رصت الهجرة من بلدان املغرب منذ اال�ستقالل على �أوروبا
تقريبا ،بينما اجتهت الهجرة من ال�رشق الأدنى يف معظمها
نحو �شبه اجلزيرة العربية واخلليج  .واملهاجرون باعتبارهم
“مهربني» للثقافة ويحافظون على ات�صال م�ستمر بذويهم
يف بلدهم الأ�صلي  .وميكنهم ب�سهولة نقل توجهاتهم
ب�صورة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة فيما يتعلق بالأ�رسة واملر�أة وعدد
الأطفال  ،فالأ�رس يف بلدان املغرب مثال ً � ،أكرث تقبال ً من الأ�رس
امل�رشقية لفكرة ذرية لي�س فيها وارث ذكر .ومع بلوغ م�ؤ�رش
ن�سبة اخل�صوبة �إىل طفلني لكل �سيدة  ،يقبل ربع �سكان
املغاربني تقريبًا �إجناب الإناث فقط  .من ناحية �أخرى  ،تُعد
ن�سبة اخل�صوبة �أعلى يف ال�رشق الأو�سط  ،حيث يحر�ص النا�س
على اجناب الذكور .ويو�ضح اجلدول ()4.1كيف تتوزع البلدان
حول ليبيا  :بلدان املغرب ولبنان وتركيا على اجلانب الأي�رس ،
حيث مت حتقيق الثورة الدميوغرافية (�أو اقرتبت من التحقيق)مع
بلوغ املعدل ما يقرب من طفلني لكل �سيدة  ،وعلى اجلانب
الأمين م�رص و�إ�رسائيل – فل�سطني و�سوريا التي ال تزال ثابتة
على اجناب � 3أطفال .ومن �ش�أن التفاعل املُعقد القائم بني
التاريخ واجلغرافيا  ،ووجهة املهاجرين الدوليني وثقل ال�سيا�سة
وال�رصاعات واملناف�سات الداخلية � ،أن يف�رس االختالفات
القائمة بني بلدان البحر املتو�سط  .فال ميكننا �إذن �أن نُرجع
الدميوغرافيا �إىل �أي انتماء ديني �أو قومي  ،وهو �أمر ميكن �أن
ي�شوه �شعوب اجلنوب ويحيي �رصاع احل�ضارات � .إن انخفا�ض
اخل�صوبة يف البلدان امل�سيحية ثم يف البلدان الإ�سالمية � ،أو
يف ال�ساحل ال�شمايل ثم يف ال�ساحل اجلنوبي يق�ضي على
الفكرة املانوية عن االنف�صال القطعي بني ال�رشق والغرب،
وكذلك على الفكرة القائلة ب�أن للعقليات ولل�سلوكيات
جذورا ً دينية ثابتة .

�آفاق ودرو�س

�إعادة بناء اجل�سور والثقة

االهتمام بالآخر والتفاعل

اجلماعية القدمية وتعقد الت�صنيفات وت�أثري التكنولوجيات
اجلديدة.

طرق جديدة لفهم عمليات التنقل
ناتاليا ريبا�س  -ماتيو�س
لعل �أحد التحديات الرئي�سية يف عامل العوملة هو حتديد “املناطق اجلديدة للحركة” .يرى ريبا�س
�أن تلك التحركات لي�ست “حركة ج�سدية” للأفراد �أنف�سهم فح�سب بل ترتبط بزيادة تدفق
املعلومات بني احلياة االجتماعية يف البحر املتو�سط وجماعات املهاجرين يف �أنحاء العامل.
يقوم ريبا�س بدرا�سة �أمثلة عديدة ترت�أوح بني العالقات املتبادلة يف امليادين العامة �إىل جتربة
الطرق الثقافية ال�سياحية و�صوال ً �إىل �إعادة حتديد تفهمنا للحركة الب�رشية.
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لقد �أو�ضح تريو�س معظم هذه التعقيدات منذ وقت طويل
يف بحوثه عن عمليات التنقل يف منطقة املتو�سط وتو�صل
�إىل �أن هويات املهاجرين ال تت�سم باال�ستقرار ،ولكنها تبدو
كمجموعة �سكانية تتميز بحركيتها؛ فهي ت�ؤلف بني الإقليم
واحلركة .وقد �صاغ تريو�س م�صطلح “الأقاليم امل�ستديرة”
تقرير آنا ليندا 2010

وعلأوةً على ذلك ،ف�إن عمليات التنقل هذه تعمل عرب عالقتها
ب�أمناط �أخرى للتفاعل االجتماعي .يف ال�سنوات الأخرية ،قمت
ب�أبحاث معمقة حول دوائر التنقل التى ميكن حتديدها يف
منطقة املتو�سط .ويف هذه املنطقة ،فكرت يف طريقة
درا�سة املدن احلدودية (مثل طنجة ودوري�س ،انظر ريبا�س
ماتيو�س  ،)2005ويف طريقة درا�سة �أنواع التنقل املتعددة
بني ال�شمال واجلنوب مثل “دوائر الن�سيج” (التي تعطي مثاال ً
جيدا ً عن اجتاهات ترحيل ال�صناعات) .وعلى الرغم من ذلك،
ميكن و�صف العديد من حركات التنقل الأخرى ،مثل تدويل
املنظمات غري احلكومية ،واحلركات التي ت�ؤثر يف “العنا�رص
املعر�ضة للخطر” من العابرين للحدود ،والتي تت�أثر �أي�ضا ً
باالجتار باالج�ساد �أو الزواج املنظم مثالً ،من بني �أ�شياء �أخرى.
ونتيجة لذلك ،ميكن اعتبار عمليات التنقل املعا�رصة مبثابة
�أداة ا�ست�شعار لكل التغيريات التي حتدث بني الثقافات فيما
يتعلق باملرونة ما بعد الفوردية ( ،)postfordistمقارنة مبفهوم
عمليات الهجرة “الفوردية” املنظمة .ويف هذه الأيام ميكن
تقدمي عمليات التنقل عرب مفاهيم خمتلفة مثل ال�شبكة

ت�أثري ال�سياحة الثقافية

و�سط عمليات التنقل املختلفة� ،أود �أن �أ�شري �إىل بع�ض

ويف �سياق التغريات العاملية املرتبطة بعملية التحرر
االقت�صادي املكثف ،والتي ميكن مالحظتها ب�شكل وا�ضح يف
وخ�صو�صا يف عا�صمتها،
ال�سنوات ال�سبع الأخرية يف �سوريا،
ً
�سوف نحلل زيادة عدد ال�سائحني الأ�سبان يف الأماكن
احل�رضية ملدينة دم�شق ،وهي منطقة حممية من قبل
منظمة اليون�سكو منذ عام  .1979وتعطينا عمليات التنقل
والك�سموبوليتية التي تت�سم بها هذه املدينة امل�سكونة منذ
اكرث من � 5000سنة ،منظورًا حتليليًا مالئما ً للتغريات احلالية
يف منطقة البحر املتو�سط ،والتي ترتبط فى مثل هذه احلالة
ب�شكل كبري بو�ضع خا�ص يف بنية الهجرة فى منطقة ال�رشق
الأو�سط.

الإق�صاء والك�سموبوليتية يف املجال العام
تعطينا الأماكن العامة والأ�سواق �أمثلة �أخرى عن التفاعالت
العامة ،و�أجريت عدة درا�سات فى العقد الأخري عن العالقات

�أملانيا – معر�ض الهجرة احل�رضية
يعد م�رشوع املعر�ض البحثي « ”Crossing Munichنتيجة تع�أون فريد ومبتكر بني علماء دوليني و�أكادمييني وطلبة الدرا�سات
التاريخية والثقافية .وتركز البعد البحثي للمبادرة على  13مو�ضوعا ً تتعلق بالهجرة احل�رضية يف ميونخ خالل العامني 2008
و ،2009بهدف �أ�سا�سي هو التدقيق يف ال�صور والآراء وال�سيا�سات املتعلقة بالهجرة .وباالعتماد على املعلومات املوجودة يف
�أر�شيف املدينة وعلى الدرا�سات امليدانية �أ�صبح من املمكن تو�سيع الأفق حول ق�ضايا التعددية يف جمتمع ميونخ .وهكذا مت
تركيب  13جناحا ً يف املعر�ض النهائي الذي يقدم املدينة يف �سياق كونها مكانا ً للهجرة منذ  ،1955العام الذي وقعت فيه �أملانيا
مع ايطاليا على �أول اتفاقية “ لعمالة الأجانب” .وتن�أول املعر�ض �سل�سلة من املوا�ضيع �أهمها العوملة وجت�أوز القوميات وتهجني
املجتمعات الأوروبية يف االو�ساط احل�رضية.
www.crossingmunich.org
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عمليات التنقل و�شكلها الدائري

وعلى الرغم من ذلك ،ف�إن حركات الدوران تلك ال ميكن التعبري
عنها فقط من خالل التنقل الفعلى للنا�س �أنف�سهم،
أي�ضا بدوران املعلومات الذي يربط بني
ولكن قد ترتبط � ً
اجلماعات العابرة للقوميات ،وبتدفق املعلومات مب�ساعدة
التقنيات احلالية التي تخلق روابط اجتماعية يف �أماكن
متو�سطية ،نظرًا لت�شتت املهاجرين يف جميع �أنحاء العامل.
كما �أن �أهمية �شبكات املهاجرين ،وا�سرتاتيجيات البقاء ،ودور
املهاجرين كرجال �أعمال يتج�أوبون مع الظروف الهيكلية
لهجرة العمل ،ودور امل�ستثمرين ،والتحويالت املالية ،والتطور
االجتماعي لبلد املن�ش�أ ،والأ�شكال اجلديدة من الإن�سالخ
بع�ضا من تلك الأمثلة .وتت�سم
ال�سيا�سي عن الإقليم متثل
ً
عمليات التنقل للمهاجرين املعا�رصين بكثافة التحركات –
حتى حركات الدوران ،-وبثقافة الهجرة املكثفة ،وا�ستخدام
�شبكات ال�شتات واملراجع التي تزيد هوية ال�شتات ر�سوخاً.
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ميكن النظر �إىل منطقة البحر املتو�سط على �أنها جمال حلركة
التنقل ،ومكان للتبادل يف فرتة تت�سم بالت�أثري القوي لتقنيات
االت�صال .ويذكر �سكان منطقة املتو�سط يف التقرير طرقًا
خمتلفة يت�صلون بها مع �سكان ال�ساحل الآخر .ويحددون
طرقًا لالت�صال تتج�أوز عمليات الهجرة :كالعمل وال�سياحة
واجلوار والإنرتنت الذي يُعتقد �أنه �أكرث �أدوات االت�صال �شيو ًعا
خا�صة بني ال�شباب ،واللقاءات يف الأماكن العامة ،التي قد
يكون لها ت�أثري �إيجابي �أو غري �إيجابي على نوعية الت�صورات
املتبادلة عن الآخر .وعلى الرغم من الت�أثري امللحوظ للتغيريات
املرتبطة بالهجرة العاملية يف املنطقة ،ف�إن امل�س�ألة الثقافية
ال تزال م�س�ألة معقدة .فهذه منطقة خا�صة ،ذات ح�ضور
تاريخي لثقافات متنوعة ،وللتنوع داخل كل ثقافة ،ولأ�شكال
من الهيمنة الثقافية (اال�ستعمار ،اال�ست�رشاق الخ) .ومع
ذلك ،فهي متثل منطقة ميكن للمرء فيها �أن يفكر يف مفهوم
الثقافات انطالقا ً من معناها العالقي ،فمن هذه الز�أوية
املحددة ميكننا فهم فكرة احلوار املتو�سطي ،حتى على الرغم
من عدم اختفاء املنظور الغرائبي واال�ستعماري حتى الآن.
ولكن مثل هذه املنطقة التي �صيغت يف تقريرنا كمجال
وخ�صو�صا
للتفاعل بني الثقافات تعد معقدة ب�شكل وا�ضح،
ً
عندما ن�أخذ يف االعتبار التبادل الب�رشي املتزايد عرب منطقة
املتو�سط ،حيث نكت�شف العديد من عمليات التنقل العاملية
التي تتيح التفاعل ،ولكن يف الوقت ذاته تغلق الكثري من
الأبواب ،وتنتج الكثري من ال�رصاعات .و�سنح�أول يف هذا املقال
�أن جنيب على جزء من �سيناريو تفاعل الثقافات هذا من خالل
تن�أول م�س�ألة التنقل مع اعطاء حتديد عملي يتنا�سب مع
حركات التنقل الدائرية اجلديدة لل�شبكات العابرة للقوميات،
ولهجرات العودة التي تتميز بها ديناميكية احلركة يف
منطقتنا.

للإ�شارة �إىل بع�ض املجموعات ال�سكانية التي تتميز باحلركية
وعمليات الذهاب والإ�أياب بني مناطق العامل املختلفة
(تريو�س.)2000 ،

ت�شكلت قاعدة عمليات التنقل هذه من خالل اخلربات التي
مت تعزيزها �أثناء الأزمنة الفوردية ،التي و�ضعت منوذج هجرة
العمالة وال�شبكة اجلماعية باعتبارهما �أ�سا�س عمليات
التنقل هذه .ومما ال �شك فيه �أن هذه ال�شبكات ت�شكلت
من جديد اليوم مع �أ�شياء �أخرى ،مبا يف ذلك �شبكات اجلوار،
وعالقات جمموعات الأقران ،وهذا ما اكت�شفته خالل الأبحاث
التي �أجريتها بني ال�شباب يف مدينة طنجة (ريبا�س ماتيو�س
 .)2005واليوم ،ت�ستخدم العائالت املوجودة يف منطقة اجلنوب
غالبًا مثل هذه املوارد بني العالقات التي مت �إن�شا�ؤها يف منطقة
الأورو متو�سطية ويقومون بر�سم ا�سرتاتيجيات جديدة �آخذين
بعني االعتبار العوامل الهيكلية ،مثل الق�ضايا ال�سيا�سية
املرتبطة بالقيود املفرو�ضة على احلدود ،وامل�سائل االقت�صادية
املرتبطة بالأزمة االقت�صادية والبطالة.وفيما يخ�ص م�س�ألة
تعقيد ت�صنيف ،يذكر ان الفئات التي تكونت حول الهجرة
العاملية تتنوع وتتباين ب�شكل كبري عن تلك التي تكونت يف
الأزمنة الفوردية ،ولكن يظل النموذج الفوردي يف الأغلب
هو املرجع مل�رشوعات التنقل االجتماعي للمهاجرين و�أ�رسهم.
ويف الوقت ذاته ميكن التفكري يف ت�أنيث تدفقات املهاجرين،
وتنوع اال�سرتاتيجيات الن�سائية من خالل هذا التعقيد اخلا�ص
بالفئات املو�ضحة يف مرحلة تالية من خالل بع�ض الأمثلة
التي تتعلق بال�سياحة الثقافية .ويربز �أمر جديد يف م�رشوعات
املهاجرين ،وهو فكرة التحرك الدائري بني جماالت متو�سطية
خمتلفة ،وهو ما نراه فى �أعمال تاريو�س .ويف هذه املقالة،
�سنقوم ب�إلقاء ال�ضوء علىها من خالل مثال املهاجرين
املغاربة يف الأ�سواق ال�شعبية الكاتالنية� .أما فيما يتعلق
بالتكنولوجيات اجلديدة ،ف�إنها ت�ستخدم لتفي باحتياجات
�شبكة ال�شتات ،ولكن هذا اال�ستخدام متقلب للغاية ،كما
هو احلال يف منطقة جبالة يف �شمال املغرب حيث ال توجد �أي
قرية تقريبًا تت�صل بالإنرتنت ،و�شبكة الهواتف املحمولة فيها
تعمل ب�صورة �سيئة طوال ف�صل ال�شتاء ( ريبا�س ماتيو�س يف
عام )2009
.

الأمثلة اخلا�صة بعمليات التنقل وال�سياحة (ريبا�س ماتيو�س
يف عام � .)2008أفكر هنا يف اخلان (�أى الوكالة) كمكان حموري
على طريق املتو�سط ،طريق تت�صل فيه الأ�سواق (الب�ضائع)
وعمليات التنقل (النا�س) وحيث يتم تبادل املعلومات حول
الطرقات .وتتنوع عمليات تنقل الأ�شخا�ص ب�شكل كبري :البدو
والعابرون وال�سياح واحلجاج واملهاجرون امل�ؤقتون واملهاجرون
لفرتات طويلة والالجئون امل�ؤقتون والالجئون الدائمون ...الخ.
كما تت�صل عمليات التنقل هذه بعمليات �أخرى مثل جاذبية
الأماكن الأثرية والتاريخية كما هو احلال يف �سوريا .لقد
قابلنا يف بحثنا هذا �سياحا ً متعط�شني للمعرفة التاريخية
عن مهد ال�رشق الأو�سط واحل�ضارة القدمية وجمال مفرتق
الطرق الثقافية بني القارات .و�إىل هذا الرتاث التاريخي ،ميكن
�أن ن�ضيف الطيبة ال�سورية واالهتمام بطبخ امل�رشق .لقد
كان لدى ه�ؤالء ما يكفي من ال�شجاعة للقدوم ،دون اعتبار
لقائمة البلدان املحظورة .فهم �سياح ما زالوا يبحثون عن
�صور غري حمرفة ل�رشق القرن التا�سع ع�رش :خمول اجلو،
والنارجيلة ،و�صور دم�شق القدمية ومنط حياتها اليومي،
والقالع واخليل والإبل ،وعلى اخل�صو�ص ال�صحراء التي مل تزل
جتذب امل�سافرين يف كل زمن .بعبارة �أخرى ،ال�صور التي ال تزال
وخ�صو�صا يف
على حالها يف خيال العديد من الأ�شخا�ص،
ً
خيال ال�سائح و”ال�سائح الثقايف”.

م�رشوع م�شرتك ملنطقة املتو�سط؟
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ناتاليا ريبا�س  -ماتيو�س باحث في مركز راموني كاخال في
جامعة كرونيا

مقارن ًة باللغة الإجنليزية ،تعد اللغات الأ�سبانية والعربية والإيطالية لغات “ثانوية”.وقد بد�أ هذا االجتاه
منذ �أن مت اختيار اللغة الإجنليزية ر�سميًا وبالإجماع على �أن تكون هي اللغة الدولية ،وهو ما ابعد اللغة
الفرن�سية بع�ض ال�شيء ،والتي كانت تعترب يف وقت �سابق هي اللغة الدولية الر�سمية.
فودا ًعا لربج بابل والرغبة يف احل�صول على نزعة �إرادية متمايزة وجامعة� .إذا ظل م�رشوعنا هو بناء
جمتمع ي�شمل �شعوب ال�سويد وتون�س و�سلوفاكيا و�أ�سبانيا ،فلن يتحقق ذلك بالت�أكيد بدون الرتجمة.
فالرتجمة �ستظل قلب “الإبداع من اجل احلوار”.
الأمر الذي ي�صل بنا �إىل �رضورة تن�أول الرتجمة وم�شكالتها .ومنذ الوهلة الأوىل ،تربز م�شكلة القراءة،
التي تختفي تدريجيًا ل�صالح ال�صور .وهي ظاهرة ملحوظة تقريبًا يف كل �أنحاء العامل ،يت�س�أوى فيها
ال�شمال واجلنوب.
ومن ثم ،ما هي امل�صلحة من وراء ترجمة كتب لن يقر�أها �أحد من النا�س نظرًا ل�شغفهم اليومي
بو�سائل الإعالم املرئي؟ �إن اخلطورة كبرية وهناك حاجة ملحة التخاذ خطوات �رسيعة �إزاء تعلىم
الأجيال القادمة يف منطقة الأورو -متو�سط ،مع الت�أكيد على الأفكار والت�صورات التي من �ش�أنها �أن
ت�ضع نهاية لالنق�سامات والإكلي�شيهات ب�شكل جذري .مما يعني اخلروج من الك�سل املت�أ�صل بحكم
العادات املريحة ،ويعني �أي�ضا �أن يتعلم كل منا كيف يتجه نحو الآخر الذي ال ي�شبهنا ،وكذلك ال�صرب
على ال�شكوك والت�سا�ؤالت املزعزعة للثقة ،و�إن اكت�شف يف النهاية �أن املخاطرة ت�س�أوي ثقلها من
الإن�سانية .هذه هي املغامرة التي ينخرط فيها ويعي�شها املرتجمون يف كل مرة دون ان يدخروا جهدا ً
لإ�سعادنا و�إ�سعاد �أنف�سهم؟
ومما ال �شك فيه �أن و�ضع الذات مو�ضع الت�سا�ؤل امل�ستمر هو �أكرث االمتحانات �إحيا ًء وتكوينا ً للذات
مبا يزيله من الأو�ساخ وتبعد عن يقني من �سماهم با�شالر «بالكتلة اللزجة» .باجتياز احلدود اجلغرافية
التى جتزئ خريطة العامل مبرح وجدية  ،يختار املرتجم الذي يحرر املرور من �أر�ض �إىل �أخرى يف و�ضع غري
متوازن ،واختالل دائم لكل من �شخ�صه هو ،وكذلك القارئ الذي يجد نف�سه م�سحوبًا �إىل مواجهة
�أبدية مع ذاته .القراءة والكتابة ال تنف�صالن لأن اللغات ال ت�س�أوي �شيئًا بدون مراجعها الثقافية التي
هي �رشيان حياتها .وهكذا ،نرى كم هو �سديد ا�ستهداف �شباب ينمو يف جمال مفتوح للعدوى املبهجة
 ،وي�سخر من االمناط ال�شائعة والعن�أوين املميتة  ،ف�إن �شبابنا املتو�سطي �سوف يعبث باالختالف كما
يعبث �أحدهم ب�صورته امام مر�آة فلورينتية حيث يختفي يف كل جتويف من جت�أويفها �شئ ي�شببه دون
ان يتطابق معه فعالً.
يف ديناميكة هذا احللم املتحرك ،على املرتجمني �أن يقوموا بدور بناة اجل�سور ودور الن�ساجيني �أي�ضاً.
و�سنح�صل بف�ضل �أيديهم البارعة على �أبهى ن�سيج ب�رشي .ومع التحلي بال�صرب وبف�ضل الأيدي
العاملة التي جتدد �شبابنا على الدوام ،فلن جتد بينلوب �أي مربر لتفكيكه يف توازن ايامنا وليالينا.

الأردن – رحالت من �أجل التفاهم بني الثقافات

«طريق �إبراهيم» هو مبادرة �سياحية ثقافية تهدف �إىل ترويج التفاهم املتبادل من خالل الرتكيز على تاريخ املنطقة الفريد
وامل�شرتك .منذ  ،2008مت و�ضع طريق �سياحي يقتفي �أثر خطوات النبي �إبراهيم يف عجلون – الأردن ،يف رحلة ي�شرتك اكرث من
ثالث مليارات �شخ�ص يف تتبعها حول العامل ،ودامت ما يقرب من اربعة �آالف عام .خالل  ،2009قام �أكرث من �ألف �شخ�ص
بتنظيم رحالت �سري على الأقدام ،ومن خالل التع�أون مع الإعالم متكن ما يقارب  150مليون قارئ من متابعة الأحداث .كما
و�ضع املنظمون  – ›Ideal for Developing Cultural and Tourism Routes‹ -اطارا للرتويج للتنمية االقت�صادية من خالل
املبادرة  ،عن طريق تطوير التنمية ال�سياحية امل�ستدامة  ،وحماية البيئة الطبيعية ،واملناطق التاريخية يف املنطقة .والهدف هو
اتاحة عائد مادي يف املناطق الريفية من خالل ت�شجيع ال�سكان املحليني على حتويل البيوت الريفية املهجورة �إىل بيوت ل�ضيافة
ال�سياح  ،وتقدمي منتجات مزارعهم للزوار.
www.abrahampath.org
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�إن م�رشوع املتو�سط امل�شرتك هو بالطبع �صورة من �صور
التبادل الب�رشي ،ولكن ينبغي �أال يُفهم هذا التبادل
بطريقة جمردة متا ًما .فهو ناجت عن البناء التاريخي ملنطقة
البحراملتو�سط كمجال للنقاط امل�شرتكة والتفاعالت ،ولكن
أي�ضا كمجال ل�رصاعات �شديدة .وقد �أظهرت لنا بع�ض
� ً
احلاالت امل�شار اليها يف هذا املقال جزء من هذا التعقد .ومثل
أي�ضا وب�شكل قوي بالظروف
هذا التبادل الب�رشي م�رشوط � ً
االقت�صادية االجتماعية وبالتطور ال�سيا�سي واالجتماعي
الداخلي يف بلد من بلدان املتو�سط وكذلك بت�أثري عملية �أوربة
البلدان الأوروبية اجلنوبية .وتقع عمليات التنقل يف قلب هذه
املبادالت وتربز جتارب فعلىة ل�صور التناق�ض الهيكلي العاملي.
بني �إغالق احلدود الأوروبية من ناحية ،ورغبة النا�س يف التنقل
من ناحية �أخرى . ،وال�س�ؤال الآن ،ما هوالتعريف النهائي ملثل
هذه الأماكن املحددة لتحليل عمليات التنقل يف منطقة
جنوب املتو�سط يف ع�رص العوملة؟ هل �ستكون بب�ساطة
نتاجا للأطراف وجماالت عبور؟ �أم هي الأماكن التي تلعب
فيها ال�صور والرغبة يف التنقل -االجتماعي �أو اجلغرايف -دورا
مهماُ؟ باخت�صار ،ف�إن ال�صعوبات التي تتم مواجهتها ،وكذلك
التناق�ضات واملفارقات ،يف م�س�ألة العالقة غري املتكافئة
فيما يخ�ص التنقل يف منطقة املتو�سط ،تعد واحدا من �أكرب
العوائق يف طريق ت�أ�سي�س م�رشوع متو�سطي متني.

عائ�شة ك�سول
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املختلفة بني املهاجرين واجلماعات العرقية وال�سكان
خ�صو�صا يف املدن – من
الأ�صليني يف �أجزاء متفرقة -
ً
منطقة �شمال املتو�سط .غري �أن معظم الدرا�سات ت�ؤكد
على وجود التفاعل االجتماعي ذي الطبيعة ال�رصاعية بني
اجلماعات ،والتي و�صلت �إىل �أحداث كارثية مثلما ح�صل يف
�إلإيجيدو فى �أ�سبانيا عام  ،2000وتوجد حاالت مماثلة كثرية،
تخ�ص بناء امل�ساجد وجماعات مهاجرة �أخرى ت�أثرت باحلمالت
الأمنية التى تطورت يف �أ�سبانيا يف ال�سنوات الأخرية ،وكان
لها ت�أثري كبري يف �إيطاليا منذ عقد الثمانينات .وعلأوةً على
ذلك ،نعتمد على �أبحاث اثنوغرافية �أُجريت على �سبيل املثال
حول عالقات التفاعل التي ميكن �أن حتدث يف الأماكن العامة
مثل املتنزهات .ويف هذا ال�صدد� ،أود �أن �أ�شري �إىل نتائج بحث
دياز كورتي�س ( . )2009وجد امل�ؤلف عن طريق البحث يف
املمار�سات اليومية يف الأماكن العامة يف الأحياء احل�رضية
ال�شعبية �أر�ضية منا�سبة لتحليل ممار�سات التفاعل الثقايف.
ففي مثل هذه الأحياء ،يتم التعبري عن الهوية واالنتماء
من خالل املن�ش�آت االجتماعية واملادية حيث ترتبط الأماكن
العامة بالتاريخ احلديث ارتباطا ً وثيقاُ .وهو تاريخ الأن�شطة
الهادفة �إيل حت�سني ظروف املعي�شة والكفاح ال�سيا�سي �ضد
نظام فرانكو .وميكن لهذه الهوية �أن ت�ستخدم اليوم ك�أداة
�إق�صاء �ضد الأجانب و�ضد التفاعل املتناغم بني اجلماعات
أي�ضا
املختلفة (لي�س فقط وفقًا لالختالفات العرقية ،ولكن � ً
على �أ�سا�س العمر واجلن�س) .وكثريا ً ما تنقل امل�شكلة �إىل
جماالت احلياة .ون�شري هنا على وجه اخل�صو�ص �إىل التوترات
التي يثريها ا�ستخدام امليادين الرمزية ،حيث �أدت التف�أوتات
وال�رصاعات العرقية �إىل �ساحات قتال حقيقية .ومثال �آخر
هو املجال الك�سموبوليتي ل�سوق (�إنكانت�س) يف بر�شلونة
(بحث ريبا�س ماتيو�س يف بر�شلونة  .)2004وهذا ال�سوق هو
�سوق �شعبي يف بر�شلونة يختلف عن الدكاكني التقليدية،
وقد قام بتطويره املغاربة يف �شكل جتارة �أثنية .ويتبع الأ�سواق
الأ�سبوعية والبائعون وامل�شرتون اندماج املغرب يف اجلغرافيا
وا�ضحا عن
الكاتالنية .ومن ثم ،تعد الأ�سواق تعبريًا جغرافيًا
ً
جماالت عالقات املغاربة يف كتالونيا .والأمر الذي يثري االهتمام
هنا هو �أنهم يقيمون عالقات م�ستمرة ك�سموبوليتية
ت�ستخدم فيها امل�س�أومة امل�ستمرة كا�سرتاتيجية جتارية .بل �إن
البع�ض منهم ي�سافر �إىل بربينيان يف فرن�سا مرة كل �أ�سبوع.
وت�ستمر العالقات الندية بف�ضل الأنتماء العرقي ،ولذا تقوم
العرقية بدور اخلادم الذى ي�ستخدم ك�أداة تكيف مع ال�سوق
واملجتمع .ومع ذلك ،ف�إن هذه العالقات تتطلب نطاقا �أو�سع

من التخاطب و�إقامة عالقة مع ال�سكان الأ�صليني  ،ومع
الإكوادوريني والأفارقة الآخرين.

الرتجمة� :أداة للحوار

اجتاهات القيم والت�صورات املتبادلة

بلدان جنوب و�رشق املتو�سط مبا فيها تركيا يقولون �أن الدين
جزء هام من حياتهم اليومية ،و�أن القيم الدينية هي �أ�سا�س
املجتمع (ا�سبوزيتو وجماهد – جالوب.)2008 ،

الفروق و�أوجه ال�شبه يف القيم
داليا جماهد
تركز داليا جماهد على �أهمية القيم امل�شرتكة عند البدء يف ان�شاء م�رشوع م�شرتك يف
املنطقة .تناق�ش من �صياغة الأهداف امل�شرتكة �إىل تطوير اخلطوط الإر�شادية للتع�أون الإيجابي
بني النا�س فانها تبني لنا �أهمية القيم امل�شرتكة لإر�ساء �أ�س�س ر�ؤية �سيا�سية حمددة .ومن
جهة �أخرى ،ت�ؤكد �أهمية عدم جتاهل االختالف يف القيم لتو�ضيح التحديات وفر�ص التعلم
املتبادل بني الثقافات ،وفهم خ�صائ�ص خمتلف اجلماعات.
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ثانياً :ت�شري القيم �إىل �أكرث املكا�سب �أهمية لدى املجتمعات،
وما ينبغي احلفاظ علىه وحمايته حتى ت�ستمد منه قوتها.
ويفيد ذلك التفاعل بني كل جمموعة من البلدان ،لتعرف كل
منها رد الفعل املتوقع من الآخر جتاه الربامج املقرتحة واملبادرات
التي مت�س تلك املبادئ العزيزة علىه ،و�أخريا ً حتدد درا�سة قيم
املجتمع فر�ص التعلم املتبادل بني كل منها .ومناطق التع�أون
املتبادل هذه من �ش�أنها تعزيز ال�شعور بالتالحم داخل االحتاد،
وهو ما يفيد منه كل البلدان الأع�ضاء .لهذه الأ�سباب ف�إن
القيمة لها اهمية كربي �سواء يف الأمور امل�شرتكة �أو يف
االختالفات.

وهناك جماالت م�شرتكة بني جمموعتي البلدان ولكنها �أقل
�أهمية نذكر منها “الف�ضول” و “اال�ستقالل” و “الطاعة”،
ومن اجلدير بالذكر �أن هناك �أقلية يف كال املجموعتني تقدر
القيم الفردية مثل “الف�ضول” و “اال�ستقالل” و القيمة
امل�ضادة تقريبا ً وهي”الطاعة” .وين�سف كل هذا فكرة �أن
“الغرب” يثمن الفردية بينما “ال�رشق” يثمن تقليد اجلماعة.
يف الواقع ،تناق�ض ردود فعل امل�شاركني الأوروبيني هذه النظرة
بو�ضعهم الت�ضامن الأ�رسي يف �أعلى ال�سلم وهي قيمة يرى
البع�ض فيها تخفيفا للفردية املفرطة.

القيم املتو�سطية امل�شرتكة:
متثل القيم امل�شرتكة �أ�سا�سا ً يبنى علىه وينطلق منه
العمل ،بينما متثل االختالفات حتديًا لتقدير التنوع ،وفر�صة
�أي�ضا للتعلم ولفهم �أعمق للذات ،وتعترب جماال ً للمزيد من
التكامل بني قوى اجلماعات ،وتخلق بذلك روابط �أكرث قوة حيث
�أن اال�ستن�ساخ عادة ما يعني عدم �رضورة واحد من االثنني.
تقرير آنا ليندا 2010

االختالف حول قيمة الدين
لعل �أكرث الفروق بني القيم يف البلدان الأوروبية وبلدان جنوب
و�رشق املتو�سط هي الأهمية املعطاة للعقيدة �إذ تعانى
الغالبية الكربى ممن يعي�شون يف جنوب و�رشق املتو�سط بالدين
ويعتربونه �أول �أو ثاين �أهم القيم التي ينبغي علىهم نقلها
لأطفالهم مقارنة بالقيم املذكورة الأخرى.
و�أ�شارت درا�سات �أخرى مل�ؤ�س�سة جالوب �أن �أغلبية �سكان

61

هناك عدد من الأ�سباب التي تعطي �أهمية خا�صة لدرا�سة
قيم املجتمع يف تقييم �إمكانية قيام احتاد بني الدول ،و�أولها
�أن القيم حتدد الأولويات� ،إذ �أن �أي كيان تع�أوين يبد�أ ب�أهداف
م�شرتكة تتبلور بنا ًء على ما تراه الأطراف مهماً .وبذلك
تت�ضح الأهداف امل�شرتكة لالحتاد من خالل القيم اخلا�صة
بكل جمتمع ،ومن ثم االعرتاف بنقاط االلتقاء واالختالف التي
ت�سمح بابتداء عملية �إر�ساء الأهداف امل�شرتكة لالحتاد.

ثانياً ،تعد الأ�رسة  ،خالفا لالجنازات االقت�صادية� ،أكرث املجاالت
ا�شرتاكا بني الإن�سانية ،وجماال ً ال ي�ستطيع �أي جمتمع ادعاء
التفوق فيه .و�أخريا ً ف�إن اال�رسة من �أهم تعاليم الإ�سالم و�إذا
كان الدين �أقل �أهمية لدى معظم امل�شاركني ،و�أكرث �أهمية
بالن�سبة ل�سكان جنوب و�رشق املتو�سط ف�إن هذه القيمة التي
يحتفي بها الإ�سالم وي�شرتك فيها الأوروبيون من �ش�أنها �أن
ت�ضيق الفجوة بني امل�ؤمن والعلماين.

وعلى مواطني �رشق وجنوب املتو�سط �أن يفهموا �أي�ضا ً �أنه
رغم عدم تقدير الأوروبيني للدين يف حد ذاته �إال �أنهم يثمنون
بع�ض التعاليم الأ�سا�سية للأديان وعلى اخل�صو�ص الت�ضامن
الأ�رسي .ونذكر هنا ما قاله �أحد العلماء امل�رصيني البارزين
يف القرن التا�سع ع�رش عندما زار فرن�سا“ :يف الغرب ،وجدت
�إ�سالما ً بدون م�سلمني ،ويف ال�رشق وجدت م�سلمني بدون
�إ�سالم ”.وكان ي�شري �إىل �إدراكه �أن الغرب يطبق قيم الإ�سالم
�أكرث مما يطبقه �أهله يف جمتمعاتهم (نواكي�س.)1991 ،
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قامت م�ؤ�س�سة �أنا ليند ب�أول بحث ميداين �شامل من نوعه
بالتع�أون مع م�ؤ�س�سة جالوب لقيا�س توجهات املواطنني يف
الدول الأوروبية وجنوب و�رشق املتو�سط جتاه عدد كبري من
الق�ضايا ومنها القيم ال�شخ�صية .ولكن �إذا كان هدف
امل�ؤ�س�سات امل�شاركة هو درا�سة �إمكانية قيام احتاد جديد بني
دول املتو�سط ،ما هي �أهمية درا�سة الر�أي العام جتاه القيم؟
�ألي�س كافيا ً ا�ستك�شاف الفوائد الإ�سرتاجتية ،االقت�صادية
واجلغرافية وال�سيا�سية لذلك االحتاد؟

كانت �أكرث املجاالت امل�شرتكة بني جمموعة البلدان الأوروبية
وجنوب و�رشق املتو�سط من حيث القيم هو جمال الت�ضامن
الأ�رسي(جدول  )1.5وجاءت هذه القيمة �إما الأوىل �أو الثانية
بني القيم التي ينبغي نقلها للأبناء يف تقييم املجموعتني.
وي�شكل ذلك �أ�سا�سا ً هاما ً للتع�أون بينهما لأ�سباب عدة:
�أولها �أن الت�ضامن الأ�رسي يرتبط ارتباطا ً وثيقا ً برتبية الأطفال،
م�ستقبل �أي جماعة .وميثل الرتكيز امل�شرتك على الأطفال
الأ�سا�س الأقوى لبناء م�ؤ�س�سات تع�أونية.

وعلى النقي�ض من ذلك ،يرى الأوروبيون الدين يف �أ�سفل
قائمة القيم التي ينبغي نقلها لأطفالهم �ضمن االختيارات
املطروحة .ولعل هذا الفارق الكبري ميثل �أكرب حتد �أمام هذه
املجموعة من البلدان .و�إذا نظرت جمموعة �إىل الدين كقيمة
مركزية واعتربته املجموعة الثانية �أقل �أهمية بل و�ضارا ً �أي�ضا،
ف�إن العالقة بينهما مهددة ب�سوء التفاهم والإ�ساءة املتبادلة.
لذلك من املهم التعرف امل�سبق على هذا التحدي لنعمل
على جت�أوزه مبكراً .ومادام الأوروبيون يثمنون احرتام الثقافات
املختلفة فعلى قادتهم م�ساعدتهم على فهم الأهمية التي
يوليها مواطنو �رشق وجنوب املتو�سط للدين حتى و�إن اختلف
ذلك عن وجهة النظر الأوروبية ال�سائدة.

وختاماً ،ف�إن جمموعتي البلدان الأوروبية وبلدان جنوب و�رشق
املتو�سط تتمتعان ب�أ�س�س من القيم امل�شرتكة ميكن البناء
علىها ،ولكن تظل هناك بع�ض االختالفات الرئي�سية بني
املجموعتني متثل يف �آن واحد حتديات وفر�صا ً لتع�أون �رصيح
بينهما.

و�أهم الفروق الأخرى يتعلق باحرتام الثقافات الأخري فهذه
القيمة هامة بالن�سبة للأوروبيني بينما يعريها �أغلب �سكان
جنوب و�رشق املتو�سط القليل من االهتمام .ومن اجلدير
بالذكر �أن الأوروبيني يعي�شون يف جمتمعات تتميز بقدر
�أكرب من التنوع الثقايف عن مثيلتها يف بلدان جنوب و�رشق
املتو�سط.
ورغم وجود بع�ض الأوروبيني يف بلدان جنوب و�رشق املتو�سط
�إال �أنهم ال يندجمون ب�سهولة يف تلك املجتمعات بل وقد
يعي�شون �ضمن جماعات املغرتبني املنعزلة عن �أهل البلد
(م�ؤ�رش الت�آخي – جالوب ،)2009 ،كما �أنه رغم ارتفاع ن�سبة
التنوع يف بلدان �رشق وجنوب املتو�سط – وخا�صة يف لبنان –
ف�إن هذا التنوع ديني �أكرث منه ثقايف.

�ألبانيا – �شبكة بحث دينية

جاءت مبادرة «الن�ساء والدين» بهدف تنمية م�رشوع بحثي م�شرتك يقوم على فهم املبادئ الدينية بني جمموعة من الن�ساء
ميثلن ثالث طوائف دينية يف �ألبانيا :امل�سلمون – امل�سيحيون الأرثودك�س والكاثوليك .قام منتدى حتالف احل�ضارات ،رئي�س ال�شبكة
القومية مل�ؤ�س�سة �آنا ليند يف �ألبانيا ،بتنظيم هذا التجمع على مدار �ستة �أ�شهر  ،و�أكد امل�شاركون بالرتكيز على �أهمية املجاالت
امل�شرتكة لهذه الطوائف ،وو�صلوا �إىل �أن “الفهم” و”التحكم يف الذات” هي القيم الأ�سا�سية للمر�أة امل�ؤمنة ،بغ�ض النظر
عن املذاهب املختلفة التى تقوم علىها املمار�سة .وا�ستنتج امل�شاركون �رضورة االعرتاف بحاجة الن�ساء امل�ؤمنات �إىل املزيد من
التعلم ،و�أن عقائدهن ميكن �أن تلعب دورا ً هاما ً يف تقدير الثقافات والديانات الآخرى وتعزيز االن�سجام فيما بينها .وقد كان من
�أهم ننتائج هذه املبادرة ت�أ�سي�س وتعزيز �شبكة من الن�ساء من اجل تنمية نقا�ش �أو�سع حول دور الإميان يف التفاهم بني الثقافات.
www.afalc.org
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اجتاهات القيم والت�صورات املتبادلة

املتغري الديني يف نظم القيم لدى ال�سكان الأوروبيني
جري�س ديفي
تهدف جري�س ديفي �إىل درا�سة و�رشح حقيقة نظام القيم يف �أوروبا اليوم ،وتقدم نظرة
�شاملة حل�ضور الدين فى املجتمعات الأوروبية خالل تاريخ القرن املا�ضي وتربز ب�صفة
خا�صة �أهمية العلمانية يف �أجزاء كبرية من القارة من جهة ،والإحياء الديني امللحوظ
يف املجال العام من جهة �أخرى ،والت�أثري امللمو�س لهذا العامل يف ت�شكيل الت�صورات فى
املنطقة.
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مفاتيح لفهم مكانة الدين فى �أوروبا
توجد �ستة عوامل خمتلفة جدا ً  ،ولكنها – عند ما تت�ضافر
جميعا ً – ت�ساعدنا على فهم �أف�ضل ملكانة الدين يف �أوروبا
احلديثة .وتتغري هذه العوامل وتتكيف عرب الزمن .وهى يف
الوقت احلايل تتفاعل ب�شكل مل ي�سبق له مثيل النتاج �صيغ
مميزة ،والتي قد يكون بع�ضها غري متوقع .وهذه العوامل
ال�ستة هي كما يلي:
تقرير آنا ليندا 2010

التغيري اجلدير باملالحظة لدى جمهور املتدينني عرب القارة،
والذين ميار�سون �شعائرهم بدافع ال�شعور باحلرية واالختيار
ولي�س ب�شعور الواجب �أو اال�ضطرار .ونتيجة لذلك ،تغريت
طبيعة الإنتماء �إىل الكنائ�س التاريخية؛ �إذ �أن هذا الإنتماء
خمتار �أكرث منه موروث  ،وفى �أماكن �أكرث من �أماكن �أخرى .
و�صول جماعات ب�رشية �إىل �أوروبا من �أجزاء متفرقة من العامل.
وعلى الرغم من �أن الدافع وراء هذه الهجرة كان اقت�صاديًا يف
املقام الأول ،فان �آثاره على احلياة الدينية فى القارة كانت
هائلة .ولقد �أدى التواجد املتزايد مل�سيحيي اجلنوب بالإ�ضافة
�إىل اجلاليات الطائفية الأخرى �إىل تغيري �شكل اوروبا الدينى
 .وب�رصف النظر عن ذلك  ،ف�إن بع�ض هذه ااجلاليات – ملجرد
تواجدها –�أ�صبحت تتحدى بع�ض االفرتا�ضات الأوروبية
الرا�سخة ،ومنها فكرة �أن الدين م�س�ألة خا�صة .ويف هذا
ال�سياق ،الي�سعنا �سوى الرتحيب بالت�أكيد على احرتام
الثقافات الأخرى الذى جندها فى اال�ستطالع .
تظهر ردود الفعل العنيفة من ال�صفوة العلمانية الأوروبية
نحو هذا التغيري خمتلفة جد�آ  :نعنى  ،الت�أثري املتزايد للدين
على ال�صعيد العام وكذلك فى احلياة اخلا�صة .فلم تكن هذه
ال�صفوة تتوقع مثل هذا التغري.
الإدراك التدريجي ،لكن املتزايد ،حلقيقة �أن �أمناط احلياة الدينية

و�أما بالن�سبة لالنق�سام الثاين فهو يخ�ص �أوروبا الغربية
وحدها وحدث فيما بعد ،يف ع�رص الإ�صالح .ونتيجة لذلك،
انق�سمت �أوروبا الغربية (ب�شكل �أو ب�آخر) �إىل م�سيحيني
كاثوليك يف اجلنوب وبروت�ستانت يف ال�شمال ،مع جمموعة من
البلدان «املختلطة» فيما بينهما .وكانت النقطة احلا�سمة
هي كما يلي :احلدود التي تبعت هذا التق�سيم والتي ظهرت
تدريجيًا عرب كل �أنحاء �أوروبا ف�صلت كل �أمة عن الأخرى،
وكل منطقة عن الأخرى وكل �شكل م�سيحي عن الآخر.
وحتمل احلدود يف داخلها معاين الهيمنة واالختالف .فن�ش�أت
الأغلبيات والأقليات ،وال تزال ،بنا ًء على املوقع الدقيق للحدود
وا�ضحا �أن الأغلبيات والأقليات تت�رصف
 .وعلأوةً على ذلك ،بات
ً
ب�شكل خمتلف �إزاء �أنظمة القيم اخلا�صة بها  .فالأغلبية
تنظر �إىل تراثها الديني على �أنه من املكت�سبات ؛ بينما تعتقد
الأقليات �أن علىها �أن ت�سعى بجد للحفاظ علىه .و البيانات
التي �أُر�سلت �إىل ت�أكد هذا التباين.
وهناك نقطة هامه �أخرى  .وهي �أن كل البلدان الكاثوليكية
والأرثودك�سية ،بوجه عام ،حتتفظ مب�ستويات �أعلى من املمار�سة
الدينية من الأجزاء الربوت�ستانتية  ،على الرغم من وجود
ا�ستثناءات لهذه القاعدة .ففيما يتعلق بالن�شاط الديني،
على �سبيل املثال ،ت�شبه فرن�سا جريانها من الربوت�ستانت

يعترب اجلن�س (النوع) �أحد املتغريات احلا�سمة يف ر�سم خريطة
ال�سلوك الديني ،من حيث املمار�سة واالعتقاد وال�سلوك.
فهو يهيمن على نطاق وا�سع على التحقيقات امليدانية
(على �سبيل املثال تلك التي متت حتت م�سمى درا�سة القيم
الأوروبية) .وب�شكل مثري لالنتباه ،ومن خالل البيانات التي
قامت بجمعها م�ؤ�س�سة �آنا ليند ،ال ترتجم هذه االختالفات
�إىل االعرتاف باملعتقدات الدينية على �أنها هامة بالن�سبة
للأفراد �أو بالن�سبة لرتبية الأطفال .وكذلك لي�س بالإمكان
ر�ؤية �أي عالقة منطقية بني �أهمية العقائد الدينية وبني
الذين يعملون يف املنازل �أو �أى طائفة مهنية �أخرى .
وي�أتي ال�سن ليمثل عامال ً �آخر جديرًا باالعتبار� ،سوا ًء ب�صفتة
متغريًا يف دورة احلياة �أو متغريًا على �صعيد اجلماعات .وي�ؤكد
�أكرب جزء من البيانات التي مت تقدميها هنا على �أن ال�شباب/
الأجيال ال�شابة �أقل تعلقا ً بالعقائد الدينية من الكبار ،ولكن

املغرب – مناق�شات حول الدين وال�سلطة

عقدت عدة حلقات لقاءات نقا�ش ولقاءات عن العالقة املتبادلة بني ال�سلطة ال�سيا�سية وال�سلطة الدينية حتت عنوان « �إبن
ر�شد « الفيل�سوف العربي ال�شهري الذى كان له ت�أثري كبري يف الغرب  .دعي �إليها املفكرون والأكادمييون والفنانون والطلبة
واجلمهور ليفكروا معا ً يف عدد من امل�سائل الهامة املتعلقة باملو�ضوع ومنها  :كيف تت�شابك دائرتا الدين وال�سيا�سة يف املجال
العام ؟ كيف ميكن التحديث بدون علمنة ؟ كيف يكون التعامل مع الأ�صوليات ؟ وخالل هذه اللقاءات متت قراءة جمموعة
من الن�صو�ص الأدبية والفل�سفية �أثناء اللقاءات ال�صباحية  ،بينما عر�ضت جمموعة من الأفالم وامل�رسحيات يف الفرتة امل�سائية
لإثراء املوا�ضيع مبقاربات �أخرى� .شارك يف اللقاء « املفكرون ال�شباب « الذين مت اختيارهم �ضمن طلبة ع�رش مدار�س ا�شرتكوا يف
م�سابقة عنوانها « العقل واحلرية «  ،وكان الهدف �إعادة هذا احلدث كل عامني باال�شرتاك مع جمعية البحوث للتوا�صل الفكري
( ) ARCIواملكتبة الوطنية املغربية ومعهد الدرا�سات العلىا لالدارة واملعهد الفرن�سي يف الرباط .
www.espaceculture.net
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وت�شري خامتة املقالة من ناحية �إىل مفارقة االرتفاع الن�سبي
فى م�ستوى العلمانية يف غالب �أوروبا �إن مل يكن يف �أوروبا
كلها من ناحية ،و�إىل ظهور �صحوة دينية يف اجلدل العام
من ناحية اخرى .ويتطلب تف�سري �أ�سباب هذه املفارقة نظرة
ثاقبة ،حيث �أن هذه الأ�سباب لها عالقة خا�صة باحل�ضور
املتنامي للإ�سالم يف �أوروبا .هناك نقطة متهيدية يف غاية
الأهمية ،وهي �أن الأ�سلوب الذي يتم من خالله ترجمة هذه
االجتاهات �إىل قيم لي�س ب�سيط�آ .ف�سيكون من اخلط�أ �أن نقوم
با�ستخال�ص القيم من خالل الأ�شكال الدينية .ويف احلقيقة،
وا�ضحا من البيانات التي مت جتميعها لهذا امل�رشوع
قد بات
ً
�أن العالقة بني هذه املتغريات معقدة ،وتعتمد �،ضمن �أ�شياء
�أخرى ،على امل�سارات طويلة �ألأمد يف كل بلد.

الوعي ب�أن الكنائ�س التاريخية ما يزال لها مكانة يف حلظات
خا�صة من حياة الأوروبيني يف الع�رص احلديث ،على الرغم من
�أنها فقدت القدره على تهذيب معتقدات و�سلوك الغالبية
العظمى من ال�سكان .وعلى الرغم من توجه الأوروبيني
العلماين ن�سبيًا  ،ف�إنهم مييلون �إىل الرجوع �إىل كنائ�سهم يف
حلظات الفرح �أو احلزن (�سوا ًء كان ذلك على �صعيد الأفراد �أو
اجلماعات).

حدث �أول انق�سام كبري يف العامل امل�سيحي يف القرن احلادي
ع�رش امليالدي ،عندما مل يعد بالإمكان احتواء التوترات
امل�ستمرة بني امل�سيحية الغربية (الكاثوليك) وبني امل�سيحية
ال�رشقية (الأرثودك�س) .وكانت الأ�سباب التي تكمن وراء
هذه التوترات �أ�سبابًا مذهبية وكن�سية  .وما زال �صدى هذا
االنق�سام باقيًا مبعنى �أن �أوروبا الأرثودك�سية (ال�رشقية) و�أوروبا
الكاثوليكية (الغربية) ظلتا ت�سريان على دروب متباينة طوال
الألفية .ولي�س من ال�سهل التغلب على مثل هذه االختالفات.

انق�سمت �أوروبا انق�سا ًما من نوع �آخر بعد احلرب العاملية الثانية،
حيث طالب كل جزء من الأجزاء املنت�رصة بغنيمته .فدول بحر
البلطيق وبولندا و�أملانيا ال�رشقية واملجر وت�شيكو�سلوفاكيا
و�ألبانيا وبلغاريا ورومانيا ويوغ�سالفيا (حتى عام )1948
وقعت حتت �سيطرة االحتاد ال�سوفييتي .كانت الآثار الدينية
كبرية ،وكانت الأيديولوجية التي �سادت الكتلة ال�سوفييتية
هجومية  .فكل مظاهر التدين العلنية كانت تعترب مبثابة
تهديد للنظام احلاكم ،وبالتايل كان يتم قمعها ،بعنف
متف�أوت الدرجات ح�سب احلاالت .وهذا ما حدث بال�ضبط
يف كل البلدان املذكورة �أعاله ،وبنف�س درجة االختالف كانت
�آثار �سيا�سات ال�سوفييت على االنبعاث الدينى .وهناك جدل
مهم حول الأهمية الن�سبية للعوامل بعيدة املدى مقارنة
بالعوامل الق�صرية املدى ،والتى كانت مدمرة ايام التجربة
ال�شيوعية .

االختالفات الإقليمية واملتغريات الدميوغرافية
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توجد طريقتان للنظر �إىل الو�ضع الديني يف �أوروبا :الأوىل
تعنى باخل�صائ�ص العامة للقارة ككل؛ والثانية تعني
بال�صفات املميزة للمناطق املختلفة والبلدان املختلفة.
ويعد كال املظهرين من الأهمية مبكان فيما يتعلق بالبيانات
التي قامت بتجميعها م�ؤ�س�سة �آنا ليند ،والتي تك�شف عن
وجوه الت�شابه واالختالف .تبد�أ هذه املقالة بتحديد جمموعة
من العوامل التي يجب �أخذها يف االعتبار عند احلديث عن
�أوروبا ككل؛ والنقطة احلا�سمة اجلديرة باملالحظة هي �أن
هذه العوامل تتجاذب وتتدافع فيما بينها� .أما الق�سم الثاين
فيو�ضح �سل�سلة من املتغريات داخل �أوروبا بنا ًء على �( :أ)
التكتالت املذهبية املختلفة (�أرثوذك�س وكاثوليك وبروت�ستانت)؛
(ب) �أوجه التباين بني �أوروبا الغربية و�أجزاء القارة التي كانت
خا�ضعة للهيمنة ال�شيوعية من عام  1948وحتى عام 1989؛
(ج) جمموعة من املتغريات الدميوغرافية.

دور الكنائ�س التاريخية يف بناء احل�ضارة الأوروبية .وال�شاهد
ب�سيط وهو تاثري ال رجعة فيه للتقاليد امل�سيحية على الزمان
(التقوميات ،واملوا�سم ،والأعياد ،والعطل ،والأ�سابيع ،وعطلة
نهاية الأ�سبوع) وعلى املكان (نظام الأبر�شية وهيمنة املباين
امل�سيحية) يف هذا اجلزء من العامل.

يف �أوروبا احلديثة ينبغي اعتبارها «حالة ا�ستثنائية»  ،فهي ال
متثل النموذج العاملي .وتبدو هذه النقطة ب�شكل وا�ضح يف
البيانات التي قامت م�ؤ�س�سة �آنا ليند بتجميعها .فالأوروبيون
يعتقدون �أن الدين هو املتغري الأكرث �أهمية فيما يتعلق برتبية
الأطفال يف بلدان جنوب و�رشق املتو�سط ،منه بالن�سبة لرتبية
الأطفال يف �أوروبا.

�أكرث مما ت�شبه نظرياتها من الدول الالتينية ،على �أن �أ�سبانيا
تتالفى تاخرها ب�رسعة .وب�شكل مثري لالنتباه ،تُظهر ال�سويد
(�أكرث البلدان امل�شهورة بالعلمانية يف العامل ،ولي�س يف �أوروبا
فح�سب ) التزا ًما �أكرب من البلدان الأوروبية الأخرى التى مت
فيها اال�ستطالع بالن�سبة لأهمية املعتقدات الدينية يف
تربية الأطفال ،على الرغم من �أن هذا لي�س هو احلال بالن�سبة
للمعتقدات ال�شخ�صية .وتبدو هذه احلقيقة ب�شكل وا�ضح
عند ال�شباب .
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هل ن�ستطيع �أن ننظر �إىل هذا البحر كمجموعة دون �أن نعري اهتماما للك�سور التي تفرق بني �أطرافه
وال�رصاعات التي متزقه  :فل�سطني ولبنان وقرب�ص واملغرب والبلقان ويوغ�سالفيا ال�سابقة �إلخ ...؟ «هال
يوجد البحر املتو�سط �إال يف خيالنا؟» يت�ساءل �سكان اجلنوب وال�شمال وامل�رشق واملغرب ،رغم �أننا نعلم
�أن هناك �أ�ساليب م�شرتكة �أو متقاربة للحياة رغم االنق�سامات وال�رصاعات.

جري�س ديفي �أ�ستاذة علم االجتماع بق�سم علم االجتماع
فى اك�ستر.

جمهورية الت�شيك – ندوة حول ت�صور الإ�سالم
يف �ضيافة جامعة برنو مت عقد ندوة “الإ�سالم يف جمهورية الت�شيك” بهدف تعزيز العالقات بني الطالب املحليني واجلماعات
الدينية املختلفة يف الدولة التي يبلغ عددها ال�سبعني .ويعد احلدث الأول من نوعه ،وا�شرتك يف تنظيمه اجلمعيات الإ�سالمية
الت�شيكية املختلفة كما ا�شرتك اخلرباء يف اجلل�سات االفتتاحية لتقدمي الر�ؤى القومية للإ�سالم .و�أفاد النقا�ش من خربات
امل�سلمني الت�شيك الذين ن�ش�أوا يف �أ�رس خمتلطة ،بالإ�ضافة �إىل امل�سلمني الذين �أ�سلموا حديثا  ،كما �شمل النقا�ش �أفاق تطور
الإ�سالم يف البالد .ومن النقاط املهمة التي �إثريت خالل املناق�شات �رضورة مقارنة الأمناط ال�شائعة التي يُعتقد « ان و�سائل
الإعالم القومية ت�شارك يف تعزيزها « ودور اجلماعات الإ�سالمية يف امل�ساهمة يف و�ضع خطة �إ�سرتاتيجية متكاملة من اجل
احلوار بني الثقافات .وحتى تتعزز نتائج و�أثار هذه املبادرة قامت اجلمعية الت�شيكية-العربية بتوزيع نتائج الندوة على املكتبات
واجلامعات واجلمهور ،وبدعم عدد من م�شاريع التقييم.
www.iir.cz
تقرير آنا ليندا 2010

�إن النظر �إىل ما�ضي املتو�سط وحده هو عادة مت�أ�صلة �سواء على �سواحله �أو داخل �أرا�ضى بلدانه
وي�أمل بحرنا كما ن�أمل نحن �أن نعي�ش حا�رضا ً جديداً .من املفيد �أن نتعلم كيف نتخل�ص من بع�ض
الأمناط املت�أ�صلة .هناك اجتاه للخلط بني ت�صور الواقع والواقع نف�سه ي�رض بانخطاف اخلا�ص بهذا البحر
وب�شاعريته  :ف�صورة املتو�سط واملتو�سط نف�سه ال يتطابقان .ان هوية الكائن ،وهي قوية يف حو�ضنا
و�أ�سلوب حياته مل تعرث بعد على هوية الفعل التى تنا�ساها الن هوية الفعل وا�سلوب حياته ال تزال
بدون وظيفة وال م�رشوع  .وهكذا ينت�رص ا�ستعرا�ض املا�ضي على ا�ست�رشاف امل�ستقبل.
لقد واجه البحر املتو�سط احلداثة مت�أخرا� ،إذ مل تعرف كل �شواطئه العلمانية ويعرف كل واحد من
�سواحله تناق�ضاته التي تنعك�س على بقية احلو�ض و�أماكن �أخرى قد تكون بعيدة .ويعاين حتقيق احلياة
معا ً “ ”convivanceوهى كلمه فرن�سية قدمية لها معنى �أكرث عمقا ً من التعاي�ش فى املناطق متعددة
العرقيات والقوميات حيث تتداخل الثقافات املختلفه والديانات املتنوعة � .إن حتقيق هذه “احلياة معا”
يتعر�ض امام اعيننا �إىل حمن كثرية .ي�ستحق البحر املتو�سط م�صريا ً �أف�ضل .

فما ال�سبب وراء ذلك؟ �إنه من ال�صعب جتنب النتيجة التي
تقول ب�أن اجلدل العام حول الدين يف �أوروبا يرتبط ،ب�شكل
تتف�أوت درجاته  ،بوجود امل�سلمني يف معظم املجتمعات
الأوروبية .من ال�صعب توفري الإح�صائيات اخلا�صة بهذه
الظاهرة ،ولكن يتفق معظم املعلقني على �أن حوايل  %5من
�سكان �أوروبا يف الوقت احلا�رض م�سلمون ،مع الأخذ يف االعتبار
�أن هذا الرقم يختلف ب�شكل كبري من بلد �إىل �آخر .وعلى الرغم
من �أنها لي�ست ن�سبة كبرية� ،إال �أن وجود اجلماعات امل�سلمة
وا�ضحا للعيان ،من حيث �أ�صولهم ومنط
يف �أوروبا �أ�صبح
ً
حياتهم ،الذى يت�ضمن املمار�سة العامة واخلا�صة لدينهم.
�أن �رضورة االحرتام املتبادل جلية على النحو التايل :من جهة،
يجب على ال�سكان الأوروبيني �أن يتعلموا كيف ي�ستقبلون
الأقليات التى لها احتياجات جديدة وخمتلفة عن احتياجات
املجتمعات امل�ضيفة ،ومن جهة �أخرى يجب على امل�سلمني �أن

يحيل هذا العنوان �إىل ق�صيدة “املقربة البحرية” لل�شاعر الفرن�سى فالريى حيث يذكر “البحر املتجدد
دائما ً” ،ثم �إىل �أعمال امل�ؤرخ فرناند بروديل الذى يت�ساءل “ :ما هو البحر املتو�سط؟ هو �ألف �شيئ فى
�أن واحد  ،لي�س منظر�آ واحد�آ بل عدد�آ ال ح�رص له من املناظر  ،ولي�س هو جمرد بحر واحد بل �سل�سة من
البحار  .ولي�س ح�ضارة واحدة بل ح�ضارات مرتاكمة  ،الواحدة فوق الأخرى  :والبحر املتو�سط هو ملتقي
را�سخ يف القدم كل �شيئ يتدفق نحوه لي�شو�ش تاريخه ويغنيه  .وقد كتب الكثري والكثري عما ي�سمى
“بحرنا جميع�آ” وحل�سن احلظ  ،ال يزال هناك ما ن�ضيفه �سواء عن وحدته �أو انق�سامه �أو عن �شفافيته
وظلمتة  .ونعلم منذ زمن بعيد �أنه لي�س “حقيقة فى ذاتة” وال” ثابتا من الثوابت” ،الن املتو�سط
يتكون من جمموعات وجمموعات ثانوية تتحدى وتدح�ض الأفكار ال�شائعة.

هناك الكثري من التعريفات فى تراثنا تثري اجلدل  .فال يوجد ثقافة م�ستوطنة واحدة  ،هناك ثقافات
متعددة يف بحر متو�سط واحد  ،وهي تتميز مبيزات م�شرتكة وخمتلفة يف �آن واحد نادرا ما تتحد وال
تتطابق �أبدا .تعود �أوجه ال�شبه �إىل التج�أور حول بحر م�شرتك و�إىل اللقاء على �شواطئه بني �أمم ذات
تعبريات متقاربة �أما االختالفات فناجتة عن الأ�صول و�أحداث التاريخ والعقائد والعادات التي ال ميكن
التوفيق بينها �أحيانا  ،ولكننا جنزم �أن �أوجه ال�شبه واالختالف ال هي مطلقة وال هي دائمة ،فتنت�رص
هذه تارة وتنت�رص تلك تارة �أخرى.
ان حتقيق مثل هذا امل�رشوع لي�س بالقريب � .أما «الت�شارك فى نظرة متمايز» فهو م�رشوع �أكرث توا�ضعاً،
رغم �أن حتقيقه لي�س ب�سهل املنال.

بريدراج متفجفت�ش �أ�ستاذ يف ق�سم اللغات والأدب ال�ساليف يف جامعة ال�سابينزا بروما وم�ؤلف للعديد
من الكتب
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اعتبارا ً ملا �سبق  ،تبقى ا�ستحالة التنب�ؤ مبا يح�صل اليوم هى
ما يده�شنا  :ففي غالب �أوروبا الغربية ،يحدث �شيئان يف
نف�س الوقت .فمن جهة ،جند م�ستويات عالية من العلمانية
يف هذه املنطقة �أكرث بكثري مما جنده يف �أجزاء اخرى من العامل،
حتما �إىل انح�سار املعرفة الدينية وكذلك االعتقاد
مما ي�ؤدي
ً
الديني .ومل يعد بالإمكان زعم �أن درجة من املعرفة الدينية
موجودة عرب القارة ،وقد بد�أت الأجيال ال�شابة على اخل�صو�ص
تتخلى عن عقيدة �آبائهم و�أجدادهم .ويف نف�س اللحظة
بال�ضبط عاد الدين مرة �أخرى �إىل املجال العام  ،مثريًا جدال ً
ً
ملحوظا يف القارة ككل ويف الأمم التي تتكون منها  .وعلى
الرغم من احرتام الثقافات الأخرى الذى �أبرزتة هذه البيانات،
ف�إن املناق�شة الناجتة ،كانت فى معظم الأحيان تت�سم بقلة
املعرفة و�سوء الأدب .

�إن تزايد الوعي بني الأوروبيني بحقيقة �أن و�ضعهم اخلا�ص
قد ال ين�سحب على العامل ب�أ�رسه ،وتربز �أهمية ذلك يف نتائج
اال�ستطالع  .فبالن�سبة للت�صورات ،اتفق امل�شاركون من �أوروبا
على �أن العقائد الدينية كانت �أكرث �أهمية بالن�سبة ل�سكان
�رشق وجنوب املتو�سط منها بالن�سبة لهم  .باخت�صار ،بد�أ
الأوروبيون يدركون �أن �أوروبا علمانية لي�س لأنها حديثة ،ولكن
لأنها �أوروبية .و�صحيح �أي�ضا ً �أن بع�ض الأوروبيني يرحبون بهذه
الفكرة ؛ بينما هى م�صدر قلق للآخرين.

الدين يعود من جديد �إىل املجال العام

بريدراج متفجفت�ش
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خ�صو�صا فيما يتعلق
هناك بع�ض اال�ستثناءات الهامة ،
ً
ب�أهمية العقائد الدينية يف تربية الأطفال (راجع ما قلناه عن
ال�سويد ) .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،قد يكون هناك ت�أثري مل�ستويات
التعلىم على التوجهات اخلا�صة بالعقائد الدينية ،ولكن
�أمناطها تختلف من بلد �إىل اخر  .وكذلك هو االمر بالن�سبة
ملكان الإقامة.

يجدوا �سبال ً للعي�ش خارج بلدانهم  .وحتقيق هذا وذاك لي�س
من ال�سهولة مبكان .فعلى �سبيل املثال ،ي�صعب على الكثري
من الأوروبيني قبول بداية مثل هذه املناق�شات باالختالفات
الدينية والعرقية .ومن ناحية �أخرى ،على امل�سلمني �أن يحددوا
ما معنى ان يكونوا م�سلمني يف �أوروبا ،مبعنى �آخر ،يجب
ف�صل الدين عن الثقافة .ومهما كان الأمر ينبغي و�ضع �أوروبا
يف �سياقها العاملي  ،من الوا�ضح �أن هناك �أ�شكاال ً جديدة من
التدين ت�أتي من اخلارج .

البحر املتو�سط املتجدد دائما ً

اجتاهات القيم والت�صورات املتبادلة

الر�سم البياين 5.2

القيم املتعلقة برتبية الأطفال يف بلدان جنوب و�رشق
املتو�سط.
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التوزيع الن�سبي للقيم ال�ست التي
يركز علىها الآباء يف تربية �أبنائهم
I

O

CR

الر�سم البياين 5.3
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القيم الأهم التي يركز علىها
الآباء يف تربية الأطفال
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ي�شري ا�ستطالع ر�أي �أنا ليند/جالوب � 2010إىل اختالف الت�صورات بني �ضفتي املتو�سط فيما
يتعلق بالقيم الأ�سا�سية لرتبية الأطفال .يدر�س ماجد عثمان الق�ضية من وجهة نظر
جمتمعات جنوب و�رشق البحر املتو�سط مع الرتكيز على “العقائد الدينية” و”الت�ضامن
الأ�رسي” و”الطاعة” ويبحث� ،إنطالقا ً من هذا املنظور ،عما �إذا كان هناك حقيقة مطلقة متيز
بني اخلري وال�رش �أم �أن الأمور ن�سبية ت�سري طبقا ً للظروف.
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يحلل هذا الق�سم �سل�سلة من الأ�سئلة املتعلقة مبفهوم
عينة ممن �شملهم اال�ستطالع من خم�س بلدان من جنوب
البحر املتو�سط و�رشقه وهي م�رص ولبنان واملغرب و�سوريا
وتركيا .وتتعلق الأ�سئلة املطروحة بالقيم التي ي�ؤكد الوالدان
علىها يف تربية �أوالدهم .وهي عبارة عن �ست قيم (هي
الف�ضول والطاعة والعقائد الدينية واال�ستقالل واحرتام
الثقافات الأخرى والت�ضامن الأ�رسي)مت �إعداد قائمة بهاُ ،
وطلب
من امل�شاركني يف اال�ستطالع حتديد القيمة الأكرث �أهمية
بالن�سبة لهم �شخ�صيًا ثم القيمة التي تليها بالن�سبة
للمجتمعات يف جنوب و�رشق املتو�سط واملجتمعات الأوروبية.
ووفقًا للمعلومات التي مت جمعها عن بلدان جنوب و�رشق
املتو�سط اخلم�س ،كان تركيز الآباء الأكرب يف تربية �أوالدهم
و�ضوحا يف م�رص
على العقائد الدينية .وكان هذا �أكرث
ً
واملغرب ،حيث ذكر  %51و� %46أن العقائد الدينية هي �أهم
قيمة بالن�سبة لهم على امل�ستوى ال�شخ�صي التي يجب
الرتكيز علىها عند تربية الأوالد .وعلى الرغم من �أن العقائد
الدينية كانت هي القيمة الأكرث �أهمية يف البلدان الثالث
الأخرى� ،إال �أنها كانت بن�سب �أقل و�سط امل�شاركني حيث
بلغت ( )%40يف لبنان و( )%40يف تركيا و( )%32يف �سوريا .و�أما
ثاين قيمة من حيث الأهمية ،اختار امل�شاركون يف الإ�ستطالع
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الطاعة يف م�رص واملغرب و�سوريا� ،أما يف لبنان وتركيا فكان
الت�ضامن الأ�رسي هو الأهم .وكان ثالث �أكرب ن�سبة و�سط
امل�شاركني يف م�رص ولبنان واملغرب و�سوريا يرون �أن الف�ضول
هو �أهم قيمة ،بينما يف تركيا كان احرتام الثقافات الأخرى
هو ثالث �أكرب قيمة متت الإ�شارة �إليها من بني القيم ال�ست.
وكما هو مو�ضح يف ال�شكل ( ،)1كانت �أقل القيم يف
الرتتيب نالت  %7يف م�رص و %15يف تركيا و %19يف املغرب
و %21يف �سوريا و %28يف لبنان ،مما يعطي م�ستوى متباينًا من
التجان�س فيما يتعلق بخريطة القيم اخلا�صة بكل جمتمع
من جمتمعات جنوب و�رشق املتو�سط .وعند اجلمع بني الردود
على �أهم قيمة وثاين �أهم قيمة يف تربية الأطفال ،وجد �أن
هناك ن�سبة كبرية ب�شكل ملحوظ يف البلدان اخلم�سة ت�ضع
العقائد الدينية كثاين �أهم قيمة .كان القطاع الأكرب من
ن�صيب م�رص حيث بلغ ( )%73تلتها تركيا بن�سبة ()%67
ثم املغرب ( )%65ولبنان ( )%62و�سوريا ( .)%53وجاءت قيمتا
الطاعة والت�ضامن الأ�رسي يف املرتبتني الثانية والثالثة يف
بلدان جنوب و�رشق املتو�سط مع زيادة الرتكيز على الطاعة
يف م�رص حيث بلغت ( )%57و( )%41يف املغرب وتركيز �أكرب
على الت�ضامن الأ�رسي يف تركيا حيث بلغ ( )%64تليها �سوريا
بن�سبة ( )%49ولبنان بن�سبة (� .)%34أما القيم الثالث الأخرى
وهي الف�ضول واال�ستقالل واحرتام الثقافات الأخرى فنالت

تركيا

�سوريا

املغرب

لبنان

م�رص

 :Iاال�ستقالل :C ،الف�ضول :ROC ،احرتام الثقافات الأخرى :FS ،الت�ضامن الأ�رسي:O ،
الطاعة :RB ،العقائد الدينية
الأ�سا�س :جميع امل�شاركني يف ا�ستطالع الر�أي  .%مت �إعداد اجلدول من قبل ماجد عثمان
على �أ�سا�س ما جاء يف ا�ستطالع الر�أي التي قامت به م�ؤ�س�سة �آنا ليند  /جالوب .2010

اهتما ًما �أقل يف تربية الأبناء .وتذيلت قيمة احرتام الثقافات
الأخرى قائمة القيم املتبعة عند تربية الأبناء يف كل من
م�رص ولبنان واملغرب و�سوريا ،بينما جاءت قيمة الف�ضول يف
املرتبة الأخرية يف تركيا(جدول . ) 2.7
للمتغريات الدميوغرافية (العمر
ويختلف منط التباين وفقًا
ُ
واجلن�س ومكان الإقامة وامل�ستوى التعلىمي والوظيفة)
ح�سب كل بلد .وتعترب العقائد الدينية هي �أكرث القيم
التي ي�ؤكد علىها الآباء و�سط جميع االو�ساط االجتماعية
يف كل من م�رص ولبنان واملغرب .ويف �سوريا احتلت قيمة
الطاعة املكانة الأهم بني الذكور وامل�سنني امل�شاركني يف
اال�ستطالع من املوظفني والذين يعي�شون يف �ضواحي
املدن الكبرية .ويف تركيا و�ضع �أ�صحاب التعلىم العايل
والطالب مزي ًدا من الت�أكيد على الت�ضامن الأ�رسي .وعند

 :Iاال�ستقالل :C ،الف�ضول :ROC ،احرتام الثقافات الأخرى :FS ،الت�ضامن الأ�رسي:O ،
الطاعة :RB ،العقائد الدينية
الأ�سا�س :جميع امل�شاركني يف ا�ستطالع الر�أي  .%مت �إعداد اجلدول من قبل ماجد عثمان
على �أ�سا�س ما جاء يف ا�ستطالع الر�أي التي قامت به م�ؤ�س�سة �آنا ليند  /جالوب .2010

�س�ؤال امل�شاركني من البلدان اخلم�سة عن القيم ذات الأهمية
بالن�سبة للآباء يف تربية الأبناء يف جمتمعات جنوب و�رشق
املتو�سط ،كان هناك اجماع فيما يتعلق بالعقائد الدينية
على �أنها القيمة الأكرث �أهمية .وت�أتي الطاعة بعد العقائد
الدينية يف م�رص ولبنان واملغرب و�سوريا� .أما يف تركيا فت�أتي
قيمة الت�ضامن الأ�رسي يف مركز ثاين �أكرث القيم �شيو ًعا.
وعند �إجراء مقارنة بني نتائج �أكرث القيم �أهمية من وجهة
نظر امل�شارك نف�سه وما يعتقد �أنه اهم قيمة يف جمتمعات
جنوب و�رشق املتو�سط جند �أنها ت�شري �إىل �أن �أكرث القيم �أهمية
هي العقائد الدينية يف كال احلالتني .ومع ذلك ،وُجد �أن الن�سبة
املئوية اخلا�صة بهذه القيمة من �آراء امل�شاركني ال�شخ�صية
تعترب �أقل ب�شكل ملحوظ ،ففي تركيا ( %40مقابل ,)%50
ويف �سوريا ( %32مقابل  )%38ويف لبنان ( %40مقابل .)%45
ووجد �أن هناك اجتاه على النقي�ض من ذلك يف م�رص .حيث

ال�سويد – �إ�صدار لتعليم اللغة العربية
تقوم ن�رشة ‘ ’Elifbokenبدعم تعلىم اللغة العربية لل�شباب غري الناطقني بها ،بنا ًء على ما مت جتميعه من مواد تعلىمية يف
هذا الإطار .والكتاب مبادرة من منظمة غري حكومية �سويدية  Mektebت�سعى �إىل م�ساعدة اجليل الثاين من املهاجرين لتنمية
هويتهم ال�سويدية امل�سلمة من خالل تنظيم دورات تدريبية لتعلىم اللغة العربية وقراءة القر�آن مع جمموعات خمتلطة
من الطلبة ال�سويديني والدوليني .يقوم املدربون بتعلىم ال�شباب داخل جماعاتهم بتمارين تعلىمية خمتلفة لتعلىم قواعد
النحو ،ومن خالل �إ�صدارات ‘ ’Elifbokenينمي الطلبة معارفهم باللغات الأخرى مما �سوف يفيدهم يف م�سريتهم املهنية .ومن
جهة اخرى ف�إن تعلم اخلط العربي ي�ساعد على تو�سيع �آفاق املتدربني نحو العامل اخلارجي والثقافات الأخرى  ،وتنمية قدراتهم
على التوا�صل .وقد مت اال�صدار يف اطار مبادرة “�إعادة الثقة وبناء اجل�سور” ،وبحث املنظمون �إمكانية تعميم املقاربة املنهجية
للكتاب على ال�صعيد الأوروبي.
www.swedishmekteb.se
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الر�سم البياين 5.1

خريطة القيم لرتبية الأطفال يف بلدان جنوب و�رشق البحر الأبي�ض املتو�سط.

40-

كانت الن�سبة املئوية للم�رصيني الذين يقولون �أن العقائد
الدينية على امل�ستوى ال�شخ�صي هي �أهم قيمة متبعة يف
تربية الأطفال �أعلى من الن�سبة القائلة ب�أن جمتمعات جنوب
و�رشق املتو�سط ترى �أن العقائد الدينية هي �أهم قيمة يف
تربية الأطفال حيث �سجلت ( %51مقابل  .)%38ويفيد هذا
التناق�ض ،الذي ال وجود له يف املغرب� ،أن امل�رصيني قد يرون
ً
ارتباطا بالعقائد
�أنف�سهم مقارن ًة باملجتمعات املج�أورة �أكرث
الدينية يف تربية الأطفال .كان اجلزء الأكرب من امل�شاركني
من لبنان واملغرب و�سوريا يرى �أن “اال�ستقالل” هو القيمة
الأهم بن�سبة ( %57و %37و %35على الرتتيب)ويوجد العك�س
من ذلك يف لبنان و�سوريا وتركيا .وعند ال�س�ؤال عن القيم
التي تعترب هامة بالن�سبة للآباء يف �أوروبا يف تربية �أبنائهم.
وحدد ربع �إ�ضايف �آخر من امل�شاركني يف البلدان الثالث قيمة
“الف�ضول” على �أنها القيمة الأكرث �أهمية .ويف تركيا ،اختارت
الن�سبة الأكرب من امل�شاركني قيمة “اال�ستقالل”( ،)%38تليها
“العقائد الدينية”( )%21بينما حدد اجلزء الأكرب يف م�رص
“الف�ضول” بن�سبة ( )%40ثم “اال�ستقالل” بن�سبة (.)%23
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ماجد عثمان :رئي�س مركز المعلومات ودعم القرار التابع
لمجل�س الوزراء الم�صري

متثل العالقة بني الإ�سالم والغرب ركنا ً ا�سا�سيا ً يف احلوار بني الثقافات .الإ�سالم هو القا�سم امل�شرتك
الذي يراد به متثيل كل العامل الإ�سالمي  ،رغم تنوعه .فهو مفهوم عام يجمع فيه اخليال التاريخي
الغربي العديد من خفاياه الال�شعورية .وي�شري هذا امل�صطلح �إىل جمتمع ،الدولة فيه هي ال�سلطة
احلاكمة وتخ�ضع فيه احلياة املدنية للقواعد الدينية التي ميليها القر�آن.
أي�ضا قا�سم م�شرتك ي�شري �إىل جمتمع يقوم على حقوق الإن�سان ولي�س القانون
ولكن احلداثة هي � ً
الإلهي ،كما يقوم على امل�س�أواة امام القانون وتكاف�ؤ فر�ص الو�صول �إىل منا�صب التمثيل ال�سيا�سي.
وكما �أن “الإ�سالم” هو متثيل ثابت حلقيقة ديناميكية متمايزة � ،إن احلداثة هي جتريد ثابت حلقائق
متنوعة متطورة .ولهذا ف�إن احلداثة ال تتماهي مع الغرب و�أوروبا احلاليني� .إنها م�رشوع جمتمع ن�ش�أ يف
�أوروبا خالل فرتة التنوير وتطور مع املذهب الو�ضعي .وتعترب مبادئه الأ�سا�سية �رضورية ملجابهة تعقيدات
احلياة احلديثة التي �أدت �إىل تغيري جميع الهياكل التي كانت تتالءم مع �أمناط احلياة يف املا�ضي.
ف�إذا كان العامل الإ�سالمي يواجه م�شكالت ترتبط بغياب احلداثة -مبعني ت�أكيد احلقوق الفردية
والدميقراطية ،-ف�إن الغرب يعاين من احلداثة املفرطة .فال�رسعة والعقالنية وحتويل الإنتاج �إىل اخلارج� ،إىل
جانب غياب الت�ضامن يف ال�سياقات اجلماعية ،وفقدان “معني احلياة” لدى ال�شباب :هذه هي امل�شكالت
اجلديدة ملجتمع يعرف نف�سه ب�أنه جمتمع ما بعد احلداثة.
�إن م�شكلة “الإ�سالم واحلداثة” ال تكمن يف تعار�ض مت�ضادين ،لكنها م�شكلة ذات �أبعاد ثالثة :الإ�سالم
والغرب واحلداثة .حقيقتان تاريخيتان وم�ساحة حرجة م�شرتكة� ...أنه و�ضع �إ�شكايل يرى فيه كل فرد
عيوبه منعك�سة يف عني الآخر ،وكون منق�سم يحول فيه ر�أ�س املال االحتكاري الغرب الأوروبي ومنطقة
املتو�سط �إىل منطقتني مهم�شتني بالن�سبة ملركز ال�سلطة� .إذا كانت امل�س�ألة ذات بعدين فهذا ي�ؤدي
�إىل �سيا�سية تعار�ض ولكن �إذا كانت ذات �أبعاد ثالثة ف�إنه يتطلب �سيا�سة ت�ضامن لتحقيق التقدم
امل�شرتك والتطور املتوازي نحو هدف موحد ،حتى و�إن كانت نقاط البداية وامل�سافات امل�ؤدية �إىل هذا
الهدف �شديدة االختالف.
�إن البحر املتو�سط و�أوروبا والبلدان ذات الثقافة العربية الإ�سالمية لها م�صلحة حيوية يف اتباع م�سار
مغاير للم�سار املتبع حتى الآن .ويجب �أال يتنا�سى �أحد �أن احل�ضارة الأوروبية مدينة ب�شدة للإ�سالم.
ف�أوروبا الغربية مدينة يف جزء كبري من نه�ضتها �إىل احل�ضارة الإ�سالمية وقد حان الوقت لرد هذا
الدين .ولكن احلداثة ال يتم تقدميها للإ�سالم بطرق تعزز تكاف�ؤه بل من خالل هياكل ترمز �إىل التعبري
عن خ�ضوعه.
�إن التحدي الذي يواجهنا يتمثل يف بناء ائتالف القيم وامل�صالح امل�شرتكة ،مع جتنب �أن تكون احلداثة
�أداة لإلغاء وت�سطيح الهويات الثقافية املختلفة� :إنه مورد هائل للإ�سالم وللغرب على حد �سواء.

�إ�سبانيا – جملة ربع �سنوية حول الثقافات املتو�سطية
بهدف امل�شاركة يف البحوث والدرا�سات حول املتو�سط �صدرت جملة’ ’Quaderns de la Mediterràniaلتعطي ملحة عن
الق�ضايا املعا�رصة يف املنطقة ،وتقوم م�ؤ�س�سة املتو�سط ( )IEMEDب�إ�صدارها ف�صليا ً يف بر�شلونة ،وتتن�أول املجلة املوا�ضيع
التي تدور عرب �شواطئ البحر املتو�سط مثل الت�صورات املتبادلة ،والإعالم اجلماهريي ،والهجرة ،وتغري القيم ،والعمليات االجتماعية
واالقت�صادية وال�سيا�سية لل�شعوب .يوجد يف كل عدد من الـ ‘ ’Quadernsملف �أ�سا�سي يتن�أول مو�ضوعا ً رئي�سيا ً بالإ�ضافة
�إىل عدد من املقاالت حول الأحداث اجلارية  ،وجمموعة من التوثيقات اخلا�صة باجلوانب الثقافية والأنرثوبولوجية واالجتماعية
وجمموعة خمتارة من املوارد على �شبكة الإنرتنت وق�سم خا�ص بنقد الكتب .وبهذه الطريقة ،جنحت املجلة التي ت�صدر منذ
عام  2000يف �إثراء النقا�ش حول ق�ضايا احلوار بني الثقافات وم�ستقبل املجتمعات املتو�سطية.
www.iemed.org
تقرير آنا ليندا 2010

ميكيلي كابا�سو :رئي�س م�ؤ�س�سة املتو�سطي
تقرير آنا ليندا 2010

69

�أن قيمة املطلق ميكن �أن تكون عامال ً حا�سما ً بالن�سبة للقيم
املختارة لرتبية الأطفال فكما هما مو�ضح يف ال�شكل ،3
هناك عالقة �سلبية مفرت�ضة بني مبد�أ القيمة املطلقة
واحرتام الثقافات الأخرى� .إن اعتبار الإميان بحقيقة مطلقة
كعامل من عوامل تف�سري احرتام الثقافات الآخري  ،له ت�أثري
مبا�رش على �سيا�سة تغري الإجتاهات وال�سلوكيات يف برامج
التعلىم والإعالم.

ميكيلي كابا�سو
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وتُعترب الفجوة بني خريطة القيم للمجتمعات الأوروبية
وجمتمعات جنوب و�رشق املتو�سط وا�ضحة فيما يتعلق برتبية
الأطفال .ومت حتديد حجم هذه الفجوة بالن�سبة لكل قيمة
من القيم ال�ست على �أنها الفرق بني ن�سبة امل�شاركني الذين
يرون �أن تلك القيمة هي الأكرث �أهمية يف جمتمعات جنوب
و�رشق املتو�سط ويف املجتمعات الأوروبية .فكانت الفجوات
بني قيمتي العقائد الدينية واال�ستقالل هي الأكرب ،الأمر
الذي يعك�س قلة الرتكيز يف �أوروبا على قيمة العقائد الدينية
وزيادة الرتكيز على قيمة اال�ستقالل .وملقارنة قدر الفجوة
الثقافية يف كل بلد ،مت ح�ساب الفروق املطلقة .و�أ�شارت
و�ضوحا يف لبنان حيث
النتائج �إىل �أن هناك فجوة �أكرث
ً
بلغت ( )149تالها املغرب ( )106ثم �سوريا ( )97فم�رص ()72
فرتكيا ( .)61ت�شري النتائج التي مت التو�صل �إليها من البيانات
التي مت جتميعها يف املجتمعات الأوروبية �إىل �أن للآباء الذين
يعي�شون يف �أوروبا ميولاً �إىل قيم الت�ضامن الأ�رسي واحرتام
الثقافات الأخرى يف تربية الأطفال .وال يعك�س ر�أي امل�شاركني
من البلدان اخلم�س خريطة قيم مماثلة للمجتمعات الأوروبية.
ويو�ضح هذا التناق�ض فجوة الت�صورات بني جمتمعات جنوب
و�رشق املتو�سط واملجتمعات الأوروبية .ومت توجيه �س�ؤال �آخر
حول وجهات النظر تتعلق مبا �إذا كان هناك حقيقة مطلقة
تتعلق مبا هو ح�سن وما هو �سيء �أم �أن الأ�شياء ن�سبية

وتعتمد على الظروف .هناك �أغلبية وا�سعة من املغاربة
( )%90يرون �أن احلقيقة �أمر مطلق .ووجد �أن هناك نف�س
االجتاه يف م�رص حيث بلغت ن�سبة امل�شاركني الذين يوافقون
على �أن احلقيقة �أمر مطلق  .%74وتوجد ن�سبة �أقل فيما
يتعلق باحلقيقة املطلقة يف �سوريا ( )%65ويف لبنان (.)%62
�أما وجهات نظر الأتراك جتاه فكرة املطلق فكانت خمتلفة
متا ًما .حيث كانت �أغلبية الأتراك امل�شاركني ( )%71تعتقد �أن
احلقيقة �أمر ن�سبي وتقرير ما هو �سيء �أو جيد تابع للظروف.
�أن االقتناع ب�أن احلقيقة �أمر مطلق يختلف باختالف املتغريات
ال�سكانية وب�شكل خا�ص ال�سن ومكان الإقامة .حيث تتزايد
الن�سبة القائلة ب�أن احلقيقة �أمر مطلق مع تقدم ال�سن.
ويف �سوريا ،كانت الن�سبة بني املجموعة الأ�صغر �سنًا(من
� 15إىل  29عا ًما) ُ %58.9مقارن ًة بن�سبة  %83بني املجموعة
الأكرب �سنًا من امل�شاركني(من يزيدون عن  65عا ًما) .وكان
امل�شاركون املتقاعدون يف لبنان وتركيا مييلون �إىل القول
ب�أن احلقيقة �أمر مطلق� .أما �سكان الريف يف لبنان و�سوريا
و�سكان �ضواحي املدن الكربي يف املغرب وتركيا فيف�ضلون
مبد�أ احلقيقة املطلقة .ويف م�رص ،كان التناق�ض ظاهرًا بني
�سكان املدن ال�صغرية �أو املتو�سطة مقابل املدن الكربى ،حيث
بلغ  %57مقابل  %79من القائلني ب�أن احلقيقة �أمر مطلق.
وكان الطالب يف لبنان و�سوريا وتركيا �أقل حمافظة من عموم
ال�سكان بن�سبة �أقل تقول �أن احلقيقة �أمر مطلق .فقد بلغت
الن�سبة ما يقرب من �ست نقاط �أقل من الن�سبة املقابلة
للمجتمع ككل(يف لبنان  %56.5ويف �سوريا  %58.2ويف تركيا
 .)%22.9وهناك دليل �آخر لت�أثري التعلىم ميكن تو�ضيحه يف
الن�سبة املرتفعة للم�شاركني الأتراك الذين مل يتلقوا اي
تعلىم والذين يقولون ب�أن احلقيقة �أمر مطلق.

الإ�سالم والغرب واحلداثة

ر�ؤى من �أجل املتو�سط

الثقافة يف العالقات بني البحر الأبي�ض املتو�سط و�أوروبا
تيريي فابر
يرى تيريي فابر �أن البعد الثقايف يف العالقات الأورومتو�سطية يعاين من التهمي�ش ،وال يتمتع
باملكانة املركزية التي ي�ستحقها ،و�أن هناك حاجة حقيقية لالعرتاف بالرتاث امل�شرتك الذي
بُنيت على �أ�سا�سه املنطقة لت�شجيع وحماية الثقافة يف احلياة اليومية من خالل الطبخ �أو
الت�صميمات �أو العمارة ،وينادي فابر بحرية تنقل الأعمال والفنانني لت�سهيل التبادل املعريف
بني ال�شعوب واملجتمعات.
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وال �شك �أن م�ؤ�س�سة �أنا ليند تود بل هي تريد �أن تكون
فاعال ً له وزنه على �ساحة العالقات الثقافية الدولية،
وعلىها �أن تتخيل م�ستقبلها حتى تكون� ،أو باالحرى
ما يجب �أن تكون! ولكن ،انطالقا من �أي ال�ساحات و�أي
الأولويات وبا�سم �أي م�رشوع �ستفعل ذلك ؟ كيف ميكن
لها �أن ت�ساهم يف و�ضع الثقافة يف قلب العالقات بني
البحر املتو�سط و�أوروبا؟
توجد يف احلقل الثقايف ثالث طبقات على الأقل :الذاكرات،
واملعارف العملية ،والأعمال (�أو املنتجات الإبداعية الفكرية
والفنية) وهي طبقات غري منعزلة بل تتالقح م�سامها
وتتفاعل دائما ً مع بع�ضها البع�ض ،ولكن ميكنها �أن تتمايز
لتتخيل �أفقا او لرت�سم ا�سرتاتيجية ،على �صعيد العالقات
الثقافية بني البحر املتو�سط و�أوروبا ،وحت�أول بذلك �أن حتدد
م�رشوع م�ستقبل تلعب فيه م�ؤ�س�سة �أنا ليند دور املحرك
الرئي�سي.
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وبعيدا ً عما ميار�س من �أجل الف�صل واملواجهة وقطع االت�صال،
ينبغي �أن ن�شجع املبادرات وامل�رشوعات القائمة على االعرتاف
بالرتاث امل�شرتك .وميثل ذلك �رضبا ً من �أعمال الذاكرة ال�رضورية
و�أ�سا�سا ً للعمل على جمع ال�شظايا التي يت�شكل منها تنوع
العامل املتو�سطي فاخلروج من املواجهة بني «هم» و»نحن»
رهني باالعرتاف باالن�ساب وال�سالالت بني الرتاثات الثقافية
الكربى ،ويتحتم علىنا �أن جند و�سائل لربط العوا�صم الرمزية
الكربى – �أثينا وروما ثم القد�س وقرطبة – التي هي �أ�س�س
العالقات بني املجتمعات املتو�سطية والأوروبية.
�أما ثاين �أولوية فهي �أال نتهرب من «عقد الذاكرة» التي تعوق
مرور املا�ضىي ،بل علىنا �أن نوليها اكرب قدر من االهتمام ،الن
�إنكار الذاكرات املجروحة هو الذي يغذي �رصاعات امل�ستقبل،
وكما قال الفيل�سوف بول ريكور وهو يقابل بني واجب الذاكرة
وواجب التاريخ « :لن نتخل�ص من املوتي ولن ننتهي منهم
�أبداً ».وهناك حاجة كربى للمعرفة يف مواجهة ال�صمت الذي

�إن ثقافة احلياة اليومية و�أ�ساليب املعي�شة والأماكن والأ�شكال
التي ين�ش�أ على �ضوئها منط احلياة املتو�سطية يف القرن
الواحد والع�رشين ،من �أولويات تدخل م�ؤ�س�سة �أنا ليند� ،إذ �أن
هذا البعد الثقايف جدير ب�أن يغو�ص يف عمق طبقات �شا�سعة
من ال�سكان بدال ً من �أن يقت�رص على ال�صفوة .هناك بديل
لنمط احلياة الأمريكي الذي لن يتحمل العامل نتائجه طويال،
وينبغي على العامل املتو�سطي �أال يظل يف و�ضع دفاعي،
خا�ضعا ملنطق اللحاق باحلداثة الغربية ،واعتبار نف�سه مذنبا ً
�إن مل يفعل ذلك وعلىه الدفاع بكل هدوء عن قيمه و�أ�سلوب
عي�شه وخري مثال على ذلك هو «النظام الغذائي املتو�سطي»
الذي �أثبت جدارته يف جمال ال�صحة العمومية حتى يف
الواليات املتحدة .فبينما تنمو ظواهر البدانة يف املجتمعات
الغربية خا�صة بني الأجيال ال�شابة� ،أ�صبح من املمكن اللجوء
�إىل نظام غذائي متوازن �أخر ف�إن الوجبات ال�رسيعة �ضارة
�رضرا ً بالغا ً بال�صحة وبنمط احلياة وجديرة ب�أن ت�ستبدل مبا
ي�سمى «الوجبات البطيئة» وقد بد�أت هذه احلركة تنت�رش على
يدي كارلو برتيني يف ايطاليا وتعطينا فكرة عما ميكن عمله
على ال�صعيد املتو�سطي والأوروبي �شماال ً وجنوباً� .إن الأخذ
بعني االعتبار البعد الثقايف لهذه الق�ضايا الغذائية وبالتايل
لنمط احلياة فهو من �صميم الأعمال الأ�صيلة والواعدة التي
ميكن �أن تقوم بها م�ؤ�س�سة �أنا ليند ،ويف النهاية �سوف يتيح
لنا كل هذا الفر�صة للعودة �إىل التقاليد الفل�سفية الكربى
القادمة من العامل املتو�سطي ،و�أهمها الفل�سفة بو�صفها
طريقة حياة وملهمة لأ�ساليب احلياة .وال يزال �أمامنا الكثري
من العمل على �صعيد املجتمعات الأوروبية واملتو�سطية� .إن
الت�سارع هو ال �شك الظاهرة التي تتميز بها احلداثة الغربية
.يقول روزا «�إن الوقت ينق�صنا رغم �أننا نك�سب منه املزيد كل

نحو �سيا�سة للمعرفة املتبادلة
تبدو طبق الأعمال (طبقة الإبداع الفكري والفني) بديهية
بالن�سبة مل�ؤ�س�سة ثقافية دولية ولكن حول �إى الأولويات؟ يعد
�أهم هدف – فى ر�أيي – هو ت�شجيع تنقل االعمال ومبدعيها
من ك ّتاب وفنانني بني البحر املتو�سط و�أوروبا .ونظرا ً لتعدد
املجاالت وتنوعها فلن �أعالج منها �سوى ثالثة تبدو ىل ذات
�أولوية بالن�سبة للم�ستقبل:
يقول �أمربتو �أيكو يف عبارة رائعة �إن “ لغة �أوروبا هي الرتجمة”
وكذلك ن�ستطيع �أن نقول �إن “ لغة البحر املتو�سط هي
الرتجمة” و�أنها لغة م�شرتكة ونوعا ً جديدا ً من اللغة املفتوحة
يف العالقات بني املتو�سط و�أوروبا ولعل �أكرب الرهانات التي
نواجهها هي �أن نرعى حركة تنقل الفكر والأدب عرب مبادرة

فل�سطني – درا�سة حول جمتمعات ما بعد النزاع
ت�ألف امل�رشوع الذي ا�ستمر من نوفمرب � 2009إىل يوليو  2010من بحث م�شرتك بني النم�سا وفل�سطني حول التخفيف من حدة
الو�ضع بعد النزاعات من خالل درا�سة مقارنة تالها م�ؤمتر مو�سع حول نتائج البحث مت تنظيمه يف غزة .هدفت املبادرة التي
قام بها معهد � Civitasإىل �إثراء التجربة الفل�سطينية يف جمال رد الفعل الإن�ساين جتاه التغري االجتماعي يف مناطق النزاع،
من خالل �إنتاج بحث هام ورائد ،ومن خالل برنامج تدريبي حول حل النزاعات وبناء ال�سالم بني اجلماعات .مت تنظيم دورة تدريبية
لع�رشين طالبا ً من خمتلف اجلامعات الفل�سطينية وت�ضمنت ور�شة عمل تقنية .كما مت طباعة  1500ن�سخة من كتيب
امل�رشوع ت�ضمن نتائج البحث .كما �شكل الطلبة  40حلقة درا�سية ونقا�شية بني الفل�سطينيني يف  40م�ؤ�س�سة غري حكومية
يف قطاع غزة .وبالإ�ضافة �إىل ذلك مت �إذاعة حلقتني �إذاعيتني حول املو�ضوع .ونتيجة لنجاح هذا النموذج ف�إنه من املنتظر �أن
ميتد التع�أون �إىل �رشكاء جدد.
www.annalindhreport.org/goodpractice/postoconflictstudies
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وهنا يكمن الدور الرئي�سي مل�ؤ�س�سة �أنا ليند الذي يتمثل يف
و�ضع الثقافة يف قلب العالقات املتو�سطية الأوروبية .ال نزال
بعيدين عن ذلك الهدف بعد مرور خم�سة ع�رش عاما ً من
اطالق عملية بر�شلونة وعامني من م�ؤمتر باري�س الذي �أن�شا
االحتاد من �أجل املتو�سط .حتى ذلك الوقت ظل البعد الثقايف
مهم�شا ً يف العالقات الأورومتو�سطية.

�سى �أي �شيء» قد ميثل هذا
«يف البحر املتو�سط … ال ي ُ ْن َ
القول امل�أثور البو�صلة التي تقودنا �إىل تخيل امل�ستقبل ،وال
يتعلق الأمر هنا بتعديد ال�رصاعات التي يزخر بها عامل
املتو�سط فالقائمة طويلة وغري جمدية ولكن يتعني علىنا
ر�سم اجتاهني ا�سرتاتيجيني كبريين ميكن بناء �سيا�سة االعرتاف
حولهما.وقد عانى العامل املتو�سطي من االنق�سام الناجت عن
اخلطابات التي تتعار�ض فيها املوروثات الثقافية الكربى :الرتاث
اليوناين-الالتيني يف مواجهة الرتاث اليهودي-العربي و�أثينا
وروما يف مواجهة القد�س وقرطبة ،وال يزال هذا النزاع القدمي
قائما وي�ضفي ال�رشعية على املواجهات العنيفة وبا�سم هذه
اخلطابات االق�صائية ينفي البع�ض وجود عامل متو�سطي
م�شرتك ،فهناك «هم» وهناك «نحن» وال �شيء بني االثنني.
فامل�صادر اليونانية والالتينية �أو اليهودية والعربية ح�سب
هذا البع�ض غري قابلة لالمتزاج ،رغم انها مل تزل تتمازج عرب
التاريخ .ان االعرتاف بهذه االن�ساب املتعددة وبهذه الروابط
املن�سوجة بني تراثات املا�ضي الكربى هو �أ�سا�س ال غنى عنه
لبناء امل�ستقبل.

نحو منط حياة متو�سطي … من الثقافة �إىل احلياة اليومية

و�أمامنا الكثري مما نتعلمه من «احلالة احل�ضارية” التي هي
“فن ال�سكن” فى �أمكنة ولي�س اال�ست�سالم للتدفقات
(تدفق العوملة ،تدفق املعلومات ،التدفقات املالية ،والتدفقات
التجارية) ومتثل تلك الظروف �أر�ضا خ�صبة �أخرى يعلمنا
فيها عامل املتو�سط ،و�إرث فن �إقامة املدينة ،الكثري اليوم
وغدا ً ينبغي �أن يتحالف �صناع املدن مع املبدعني العطاء
وجه املدن التي طاملا عانت من الت�شوه على �أيدي امل�صممني
املعماريني غري امل�سئولني ونعلم كم هي �شاقة تلك املهمة،
ولكن لنبد�أ ب�إعطاء دفعة من الفكر والثقافة ليت�سنى التقاء
من ال يتالقو ،ب�أن كل هذه املهن املتفرقة واملعارف جمز�أة
وميكن مل�ؤ�س�سة �أنا ليند �أن تكون الرابط �أو مهند�س ديكور
املقابالت املثمرة بني �صناع املدن والفنانني واملعماريني �أى كل
الذين علىهم تخيل مدينة الغد وبذلك ت�صبح م�ؤ�س�سة
�أنا ليند مكانا ً ي�شجع على �إر�ساء �أ�سلوب حياة متو�سطي
للقرن الواحد والع�رشين ،دون �أن يعنى ذلك الأنغالق يف عامل
مقفل �أو التح�صن يف كيان جغرايف حتى ولو كان متو�سطيا ً
!! ان الأفق هو ت�شجيع القيم وا�ساليب العمل والعي�ش التي
ي�ستطيع �أن يكت�سبها اجلميع والتي تهيم على وجهها عرب
طرق العامل ،على غرار ت�شتت النا�س و�أممية التخيالت.
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يقول الكاتب الفرن�سي “كامو” يف “املفكرات”�“ :أن نت�ساءل
عن عامل العبث يعني �أن نت�ساءل هل �سن�ست�سلم للي�أ�س
دون �أن نفعل �أي �شيء؟ ميكنني االفرتا�ض �أن لي�س هناك �أي
�شخ�ص �أمني قادر على االجابة بنعم ”.ال يزال �أمل االنطالق
نحو م�ستقبل م�شرتك بني البحر املتو�سط و�أوروبا �أمامنا ،
وكما قال “كامو” ف�إن فقدان الأمل يعد من العبث و”عدم
الأمانة” وذلك ما ت�ؤكده نتائج ا�ستطالع م�ؤ�س�سة جالوب
يف املجتمعات الأوروبية واملتو�سطية .ينبغي �أن نعلم �أننا
ن�ستطيع �أن نبدع ونبني عالقات بني املتو�سط و�أوروبا وخا�صة
يف جمال العالقات الثقافية حيث ميكن �إقامة عامل من
املعاين امل�شرتكة وما علىنا �سوى �إعطائها ال�شكل واملعنى
واملتانة التي حتتاجها.

نحو �سيا�سة االعرتاف

ي�رص البع�ض على ابقائه .لقد �أ�صبحت �سيا�سة االعرتاف مبا
حدث يف املا�ضي واجتهادات الذاكرة ،التي ت�شجعها الأمكنة
الثقافية الكربى حول املتو�سط ومب�شاركة م�ؤ�س�سة �أنا ليند،
من الأولويات وخا�صة بالن�سبة للأجيال ال�شابة التي هي يف
حاجة �إىل معامل ا�ستدالل ،وتتطلع �إىل اخلروج من �رصاعات
املا�ضي لتخرتع امل�ستقبل�.إن �أحدى �أولويات �إر�ساء الثقافة يف
قلب العالقات بني �أوروبا واملتو�سط هي االجتاه نحو �سيا�سة
االعرتاف على �أر�ض الذاكرات

يوم» ولعل طريقة احلياة املتو�سطية يف تفا�صيلها اليومية
فى القرن الواحد والع�رشين هي و�سيلة من و�سائل ال�سيطرة
على عالقتنا بالزمان.

ترجمة معقلنة ووا�سعة النطاق والفهم تعتمد على االعرتاف
املتبادل ويف �إطار متعدد الأطراف� .إننا نلم�س هنا الأ�س�س
واملرجعيات امل�شرتكة التي ترتك �أثرها وال ت�أتي فى �سياق تدفق
عالقات ثقافية ق�صرية العمر .لذا ،ف�إن الأولوية اال�سرتاتيجية
تكمن فى �سيا�سة املعرفة املتبادلة القائمة على الرتجمة.
وهي ترت�أوح من �أدب الطفل �إىل الفكر الفل�سفي والنقدي.
املجال �شا�سع و�أولوية الرتجمات يجب حتديدها معاً ،انطالقا
من معرفة جيدة ملا هو وقد ين�ش�أ عن ذلك �شيء ك�أممية
للرتجمة ترعاها م�ؤ�س�سة �أنا ليند ،وقد ت�ؤدي هذه املبادرة �إىل
نوع من التلقيح الثقايف والفكري البعيد عن تقوقع الهويات
واملخ�أوف وعمليات الرف�ض املننت�رشة اليوم ،وقد تبلورت �أوىل
هذه املبادرات يف م�رشوع “الرتجمة يف املتو�سط”.

مارتن روز
متثل الفجوة التي تفتح يف بع�ض الأحيان بني الأوروبيني امل�سلمني والأوروبيني من �أديان وثقافات �أخرى
حتديًا خطريًا �أمام العاملني يف حقل العالقات الثقافية .ونظرًا لأنه يعك�س �أثر الأحداث ال�سيا�سية
واالقت�صادية والدولية وا�ستفزاز بع�ض اجلماعات احلاقدة على كال جانبي الفجوة ،تزداد حدة التوتر
(و�أحدث مثال على ذلك هو اال�ستفتاء ال�سوي�رسي) .وهو �شيئا ال ميكن لقارة متح�رضة �أن تتحمله.
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ولهذا ،قام املجل�س الربيطاين باجلمع بني عدد من املجاالت التي له فيها باع طويل �أال وهي الرتبية
والفنون وتبادل ال�شباب واملعار�ض ،ف�ضال ً عن �شبكة الإنرتنت وتنظيم املناق�شات اجلادة ،من �أجل �إحداث
�أثر كبري على هذه الق�ضية املركزية .وجدير بالذكر �أنه قد بد�أ برنامج مناق�شات يف الربملان الأوروبي
وهو ب�صدد االنتقال �إىل مدن �أوروبية �أخرى ،مبا يف ذلك مناق�شة مت بثها �أو�سع نطاق يف مار�س .2010
والبحوث جارية اليوم حول اال�ستهالك الإعالمي للأوروبيني امل�سلمني والعوائق التي تواجه م�شاركة
امل�سلمني يف تبادل ال�شباب .وهي �أول مرحلة لن�شاط تربوي متعدد االطراف والنتاج مادة �سمعية
ب�رصية والبقية ت�أتي .
�إنه م�رشوع �رشاكة ولن يكتب له النجاح جي ًدا �إال �إذا متكن كاملغنطي�س من جذب عدد كبري من
املنظمات والأفراد العاملني يف نف�س املجال� .إننا ن�سعى �إىل �رشاكات من كل نوع من جانب الذين لهم
نف�س الر�ؤية لأوروبا متح�رضة ال ت�شعر فيها �أية جماعة دينية �أو عرقية بعدم االنتماء.

تييري فابر :باحث وكاتب وي�شغل حاليا ً وظيفة م�سئول
البرمجة والعالقات الدولية في متحف الح�ضارات الأوروبية
والمتو�سطية فى مر�سيليا.

وقبل كل �شيء ،تعني عبارة “�أوروبا امل�شرتكة بيننا” ما تقوله العبارة :ف�أوروبا لي�ست مكانًا يحارب من
�أجله ال�سيا�سيون املحليون واملعلقون الأمريكيون وامل�سلمون املنغلقون على �أنف�سهم ثقافيًا� .إنها
موطن م�شرتك لكل �سكان �شواطئ البحر املتو�سط و�أماكن �أبعد �أي�ضاً .فهي ملك لنا جمي ًعا ونحن
نفخر بذلك� .إن ما�ضي �أوروبا لي�س باملا�ضي الق�صري الأمد للتقليد الأوروبي التليولوجي(الغائي)� :إنه
جزء من تاريخ الإن�سانية والبد �أن يظل كذلك .ونف�س ال�شيء ينطبق على م�ستقبلنا امل�شرتك.

الربتغال – كتاب عن �أفكار للحوار
مت �إ�صدار الكتاب يف مايو  ،2007وكانت هدفه هي تقدمي “ 44فكرة” من �أجل تفعيل وترويج احلوار والتنوع يف حياة النا�س
اليومية � ،سواء كانوا مواطنني �أو خرباء� ،أو �آباء �أو �أمهات ،وقد مت ا�ستعرا�ض جمموعة من الأفكار الب�سيطة التي ميكن اعادة
�صياغتها وتكييفها مع الواقع الذي يعي�شه املواطنون يف جمتمعاتهم .والكتاب مبادرة من قبل  ، ACIDIويت�ضمن ق�سما ً
تعلىميا ً حتت عنوان “هل تعلم؟”  ،يقدم معلومات حول اجلن�سيات الـ  174التي تتعاي�ش يف الربتغال ،ومعلومات عن �أولية
عن اجلماعات الدينية والتواريخ املهمة بالن�سبة لها .بالإ�ضافة �إىل ذلك هناك معلومات حول خدمات م�ساعدة املهاجرين
وامل�ؤ�س�سات التي متنح دورات تدريبية لغوية وثقافية جمانية للأجانب وحول االتفاقات املعتمدة يف االحتاد الأوروبي فيما يخ�ص
حقوق املهاجرين والأقليات العرقية .وتتلخ�ص املقاربة العامة يف الت�أكد من �أن االفكار واملوارد مقدمة بطريقة جذابة و�سهلة
التطبيق .
www.entreculturas.pt
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مارتن روز :مدير املجل�س الربيطاين يف املغرب ومدير �سابق لربنامج �أوروبا امل�شرتكة بيننا.
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بعد �إجراء امل�ش�أورات املكثفة مع امل�سلمني يف جميع �أنحاء �أوروبا وعلى ال�شاطئني ال�شمايل واجلنوبي
للبحر املتو�سط� ،أطلق املجل�س الربيطاين م�رشوعه الذي يحمل ا�سم “”�أوروبا امل�شرتكة بيننا».
وهذه حم�أولة على �أو�سع نطاق لإثبات �أن «امل�سلمني هم جزء ال يتجز�أ من ما�ضي �أوروبا وحا�رضها
وم�ستقبلها” .وتهدف هذه املح�أولة �إىل تو�سيع املفهوم املفعم باخليال والعطاء لكلمات “نحن” “لنا”
و” اخلا�ص بنا” والدفاع عنه ،لأن هذه املفاهيم حيوية بالن�سبة لكل جمتمع متح�رض .وفوق كل �شيء،
تدرك هذه املح�أولة �أن االمر لي�س �أمر عدالة و�إن�صاف ولياقة� .إن عدم القدرة على التعاطي ب�صورة
جيدة مع الهجمات املق�صودة وال�رشيرة (رغم كونها يف بع�ض الأحيان تت�سم بالإهمال واجلهل) على
ثقافة �أوروبا احلالية و�شعوبها ،معر�ض جمتمع الغرب الليربايل ب�أكمله للخطر .وت�أتي هذه الهجمات
من اليمني املحلي متا ًما كما ت�أتي من جبهات الإ�سالم املت�شدد املتعددة.
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ون�شهد اليوم بروز م�شاهد مو�سيقية فى مدن مثل
ا�سطنبول والدار البي�ضاء وبريوت ومر�سيليا وال�صويرة وحتى
برلني ،ومل�ست بتعبرياتها املو�سيقية ومواقعها اجلديدة جمهورا ً
وا�سعا ً من الأجيال ال�صاعدة التي ت�شكل غالبية �سكان
ال�شواطئ املتو�سطية .وقد بد�أت هذه امل�شاهد املو�سيقية
املدينية تت�صل ببع�ضها ولكنها يف حاجة للمزيد من االرتباط
وت�شجيع امل�ؤ�س�سات التي ت�سهل عملها معاً .ويفتح ال�شاعر
ارثر رامبو بذهنه الثاقب امل�سار �أمام �شباب الفنانني يف عامل
البحر املتو�سط الذين يبحثون عن حياة جديدة بقوله“ :تتطلب
اخرتاعات املجهول �أ�شكاال ً جديدة” وينبغي �أن ت�صبح تلك
الأبحاث ممكنة و�أن ترافق ظهور الأ�شكال اجلديدة خا�صة يف
املجال املو�سيقي .ويتحتم علىنا �أن ن�شجع البحر املتو�سط يف
القرن الواحد والع�رشين ليختار مذاق احلياة بدال ً من مذاق املوت.
ليكون بحرا ً حيا ً ومبدعا ً ومت�صديا ً لكافة �أنواع اجلمود .هذا
هو البحر املتو�سط املرتبط ب�أوروبا عن طيب خاطر الذي ينبغي
�أن ن�شجعه فامل�شاهد املو�سيقية املدينية املعا�رصة هي امل�رسح،
وما علىنا �سوى تقريب املمثلني من بع�ضهم البع�ض� .إن حركة
تنقل الأعمال ال ميكن �أن تبقى افرتا�ضية ،بل هى تفرت�ض �أن
يتنقل رجال ون�ساء البحر املتو�سط وان يتنقل الفنانون الخرتاع
م�رشوعات م�شرتكة .ان الأجهزة الرقمية تتيح االرتباطات
الفعلىة والتهجينات الثقافية ،ولكن ال �شيء ي�س�أوي تقابل
النا�س وجها ً لوجه وال بديل للفن احلي والتبادل املعريف الناجت
عن العمل امل�شرتك ،وهذا لن يتم �إال بتنقل الفنانني .ما �أبعدنا
عن ذلك يف “�أوروبا … القلعة “ اخلائفة من جريان اجلنوب والتي
تعوق بالتايل حركة الأفراد.

على م�ؤ�س�سة �أنا ليند �أن تلعب دورا ً رئي�سيا ً يف ت�سهيل حركة
تنقل الفنانني حتى ت�صبح اللقاءات الفكرية والفنية ممكنة
ولي�صبح من املمكن عبور احلدود من اجلنوب �إىل ال�شمال بل
وحتى بني بلدان اجلنوب نف�سها حيث ال تزال احلدود قائمة وهذا
ما يف�رس �أولوية �سيا�سة التعارف املتبادل لدى م�ؤ�س�سة �أنا
ليند لت�شجيع حركة تنقل الأعمال والفنانني� .إن م�صداقيتها
رهينة بقدرتها على تفعيل مثل هذه احلركة.

�أوروبا امل�شرتكة بيننا

ر�ؤى من �أجل املتو�سط

منطقة الأورومتو�سطي كخريطة معرفية
انات لبيدوت – فرييال
�شهدت فرتة اخلم�سة ع�رش عاما ً املا�ضية عددا ً من املبادرات ال�سيا�سية يف جمال التع�أون يف
املنطقة تعرب عن اهتمام متزايد جتاه البحر املتو�سط ،ولكن لي�س هناك �إجماع حول �رضورة “املقولة
املتو�سطية” ويتبني �أن اخلرائط املعرفية م�صنوعة ،فهي لي�ست طبيعية وال �ضمنية  .ثم تدر�س
لبيدوت التطور التاريخي لهوية املنطقة ،وترى �أنه ينبغي �أن تف�سح �صور املا�ضي اال�ستعمارية
املجال �أمام نظرة م�شرتكة ت�سمح ل�شعوب جنوب و�رشق املتو�سط بتمثيل نف�سها بنف�سها.
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املتو�سط يف الكتابات التاريخية
كثريا ً ما ت�ؤكد الأعمال اجلغرافية والتاريخية الأوروبية ،خا�صة
الأملانية والفرن�سية وعرب املحيط الأطلنطي �أي�ضاً ،على مكانة
البحر املتو�سط الرائدة يف الأبحاث التاريخية واجلغرافية وتعري
اهتماما ً خا�صا ً للنقاط امل�شرتكة بني جمتمعات وثقافات
املنطقة .وكانت املقاربات العرقية اجلغرافية يف �أوروبا يف
نهاية القرن التا�سع ع�رش وبداية القرن الع�رشين قد انت�رشت
يف الواليات املتحدة  ،التي �أ�صبحت املركز العاملي للمعرفة
الأكادميية وتغلبت فيها النزعة احلتمية مع جغرافيني مثل
�ألني ت�رش�شيل �سامبل ( )1932-1863وخرباء املناخ مثل
�ألل�سوورث هنتجتون ( .)1947-1876فلم يكن هناك فروق
بني اال�سبان واليونانيني والأتراك ،وكان ينظر �إىل �سكان بلدان
البحر املتو�سط وك�أنهم يخ�ضعون مل�ؤ�س�سات اجتماعية
بدائية و�أقطاعية وكانوا يعدون الأعداء مثلما كان القوطيون
الغربيون �أعداء للرومان .وكانت هذه الت�صورات تعك�س يف
تقرير آنا ليندا 2010

وقد �شارك الكثري من املفكرين من �شمال وجنوب البحر
املتو�سط يف خلق فكرة املتو�سط ونذكر منهم الكاتب
الفرن�سي اجلزائري �ألبري كامو ( ،)1960-1913الذي ح�أول �أن
ي�صف جماال ً متو�سطيا ً علمانيا ً مميزا ً وكو�سموبوليتيا ً قائما ً
بذاته  ،حيث يلتقي التجار والفنانون وال�سواح من جميع
�أنحاء العامل ولكن كامو كان ا�ستثناء يف امل�شهد الفكري
للمنطقة .ومل حتظ فكرة املتو�سطي بالكثري من الدعم على
ال�شواطئ ال�رشقية واجلنوبية  ،ال يف لبنان �أو �سوريا �أوتركيا
�أو م�رص والحتى ا�رسائيل ،و�أ�صبحت فكرة هام�شية تعامل
ك�إطار جغرايف للمنطقة ولي�س كقوة من القوى التى ت�شكل
الهوية الثقافية ،ويرى العديد من املفكرين يف م�رص �أنف�سهم
كجزء من هويات �أخرى� :أفريقية و�إ�سالمية وعربية .ويذكر
الكاتب التون�سي اليهودي �ألبري ممي �أن ما هو متو�سطي كان
يو�صف دائما ً بحفنة وفرية من الإكلي�شهات ومتنع احلاملني
بالفكرة املتو�سطية من �أن يتحولوا �إىل �أعمدة من امللح.
ولعلنا جند ا�ستثناءات لذلك يف كتاب طه ح�سني ال�شهري
«م�ستقبل الثقافة يف م�رص» ( )1938الذى ح�أول فيه �أن يربط
امل�رصيني بالرتاث الفرعوين من جهة وبال�ساحة املتو�سطية

املنطقة يف الن�صف الثاين من القرن الع�رشين
�شاهدت الفرتة التالية للحرب العاملية الثانية حم�أوالت الحياء
اخلطاب اخلا�ص بالبحر املتو�سط ك�ساحة ا�سرتاتيجية ،رمبا كرد
فعل للتحدي الأمريكي .و�رسعان ما تطورت الأمور لي�صبح
املتو�سط بحرية �أمريكية ب�أكرث من معنى .وطوال فرتة احلرب
الباردة التى كان يتعامل فيها ال�رشق والغرب بقيم خمتلفة ،مل
ي ٌ ْن َ
ظر للبحر املتو�سط ك�ساحة ا�سرتاتيجية �أو ثقافي ًة وحيدة
بل بد�أ البحث عن نظرة �شمولية و�أمناط حتل حمل الدرا�سات
املتعلقة بالأقاليم .وقد �أدى انهيار االحتاد ال�سوفييتي �إىل
�إحياء العمليات االجتماعية الثقافية واالقت�صادية يف العامل
و�إىل اهتمام �سيا�سي واجتماعي وثقايف باملنطقة وعاد البحر

التحديات الراهنة
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وكما ي�شري الباحثون ،ي�صعب اجلزم بيقني �أن للبحر املتو�سط
تاريخا موح ًدا وثقافة مت�شابهة متتد عرب الع�صور ،فالأمم التي
ً
تطل على �شواطئه ال تت�شارك يف التقاليد �أو اللغات �أو
�أنظمة احلكومة .والأوروبيون يف القرن الثامن ع�رش والتا�سع
ع�رش هم الذين �صاغوا فكرة املتو�سط ك�صورة رومان�سية
مثالية ملكان تتعاي�ش فيه ال�شعوب جنبا ً �إىل جنب رغم
اختالفها يف الدين ومكان للت�سامح والتجارة الآمنة وتعدد
الثقافات .بل قل م�شتال ً لتعاي�ش الديانات والثقافات على
�شواطئه من الأندل�س �إىل �أ�سطنبول يف ال�شمال ال�رشقي �إىل
اال�سكندرية يف اجلنوب ال�رشقي.

وباال�ضافة �إىل االجتاهات اجلغرافية ال�سو�سيولوجية على
جانبي املحيط الأطلنطي ،لعب امل�ؤرخون الأوروبيون دورا ً هاما ً
يف خلق «الوعي املتو�سطي» ولعل �أبرز امل�ؤرخني الأوروبيني
كان هرني بريين ( )1935-1862والأملاين �شيلومو دوف جويتني
والفرن�سي فرناند بروديل ( ،)1985-1902من مدر�سة احلوليات،
والذين خلقوا منوذجا ً �شامال ً يربط املجتمع الإن�ساين مبجاله
اجلغرايف الطبيعي .ورغم اجلدل والنقد ال�شديد الذي تعر�ضت
له �أعمالهم ،ال �أحد ينكر �أن انتاجهم �أ�سهم يف جعل البحر
املتو�سط وحدة خيالية جغرافية وتاريخية متميزة.

يرى البع�ض الآخر ر�ؤية املتو�سطي كحل و�سط غري ناجح
بني الهويتني ال�رشقية والغربية – خلفية مرحة ولكن غري
واقعية لديناميكية ا�رسائيل وحلياتها اليومية ال�شديدة
التوتر .كما �أن هناك من كان يعترب (وال يزال يعترب) املتو�سطي
النقي�ض للثقافة الغربية التقدمية ،ومياهيها مع املمار�سات
االجتماعية للمهاجرين من افريقيا ال�شمالية املهم�شني يف
املجتمع الإ�رسائيلي .وميثل الدين ،ب�صفته �أيدولوجيا �سيا�سية
واجتماعية وثقافية ،عائقا ً �إ�ضافيا ً بعد عودته �إىل املجال
العام يف العديد من البلدان يف عقد الثمانينات .وبالفعل،
�أ�صبح الدين �أداة للت�صنيف والتفرقة تهدد اجلماعات التي
تعي�ش على �ضفاف املتو�سط باملزيد من الإنق�سام.

ورغم هذا االهتمام املتزايد واملبادرات ال�سيا�سية يف املنطقة،
ال يوجد اتفاق على احلاجة ملقولة البحر املتو�سط وما يجب
�أن تعك�سه هذه املقولة .هل ميكن �إحياء ال�صور القدمية
اجلديدة لتعود جزءا ً �أ�سا�سيا ً من خريطتنا املعرفية بعدما
كانت لأعوام عديدة جمرد مقولة مرجعية ولي�ست كناية �أو
وحدة من وحدات الهوية الأيديولوجية؟ هل تقهقرنا – يف
ع�رصما بعد احلداثة – عن التناق�ضات الثابتة التي تخلق
مقوالت بحتة مثل الطبيعة مقابل الثقافة وال�رشق مقابل
الغرب �أو العقل مقابل العواطف؟ مثل هذا التفكري ال يدع
�أي جمال للتعاي�ش الثقايف الذي كان ميثله البحر املتو�سط.
هل ن�ستطيع اقتالع مفهوم املتو�سطي من خطاب املركزية
الأوروبية وطرحه كبديل ثقايف �سيا�سي جديد؟ هل نحن
نرغب فعال ً يف حتدي االفرتا�ضات الثقافية الرئي�سية واملعايري
املقبولة بالت�شكيك يف نظريات ال�سالم الدميوقراطية الكربى
واالعرتاف بالرابط بني عملية العلمنة والت�شكيالت القومية
الطويلة الأمد يف �أوروبا ،وبني الت�صفية العرقية يف الأندل�س
والق�ضاء على التعاي�ش؟ يف الواقع� ،إن �أعظم التحديات
اليوم تكمن يف خلق متو�سطية ال تنكر روابطها بال�رشق –
الثقافات العربية والرتكية واال�رسائيلية – ور�سم حدود مرنة
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عاد البحر املتو�سط مرة �أخرى �إىل حلبة املناق�شات واخلطط
ال�سيا�سية  -الثقافية بعد �أن ظل �سنوات طويلة يف انحدار
ثقايف و�سيا�سي وجتاهله كمركز توحيد .والف�ضل يف ذلك
يعود �إىل عملية بر�شلونة عام  1995والتع�أون بني �أوروبا والبحر
املتو�سط وت�أ�سي�س االحتاد من �أجل املتو�سط م�ؤخراً .كل ذلك
�أدى �إىل تبني و�إعادة تعريف البحر املتو�سط كمفهوم تاريخي
و�أ�سمنت ايديولوجي موحد وكربنامج اقت�صادي و�سيا�سي
وثقايف.

النزعات التاريخية ويف ال�صور التكوينية وعرب وجهات النظر
الدينية والتب�شريية واملعار�ض ال�سياحية وحتي يف �سيا�سات
ت�شجري الغابات .ثم �أن �صورة املتو�سط كانت ت�شكلها وتنقلها
�صناعة ال�سينما الهوليوودية لأفالم مثل كليوبرتا وبن هور
و�شرييل فالنتاين وقطار منت�صف الليل والتي �أعادت �إنتاج
ال�صورة الرومان�سية ولكن البدائية �أي�ضا ً للبحر املتو�سط.

من جهة اخرى .وقد رحبت لبنان بالفكرة �أكرث بكثري من
بلدان املنطقة ولكنها �رسعان ما اندثرت مع هبوط قوة
امل�سيحيني – الذين كانوا يدافعون عنها – وذهب معها رونق
البحر املتو�سط  .ونذكر من الأ�سماء البارزة يف جمال الثقافة
العربية كال ً من مي�شيل �شيحة وجورج نقا�ش و�أمني معلوف
ونزار قباين و�أدوني�س الذين �ساهموا يف �أزمنه وب�أ�ساليب
خمتلفة يف احلفاظ على فكرة املتو�سطي و�شكلوا نوعا ً من
اللوبي لدعم ر�ؤية الوحدة العربية الغربية  .وقد واجهت ر�ؤية
املتو�سطي عقبات عدة يف ا�رسائيل التى طاملا جاهدت يف
�سبيل خلق �أيديولوجية قومية حملية تربط بني املهاجرين
�إليها من �سائر �أنحاء العامل .ويرى الكثريون �أن هذه حم�أولة
لهند�سة املجتمع اال�رسائيلي والتالعب به لتظل امل�شكالت
احلقيقية ومنها ال�رصاع مع الفل�سطينيني والدول العربية
يف طي الن�سيان.

املتو�سط لي�صبح مركز االهتمام بعد �أعوام عديدة �ساد فيها
اخلطاب القومي .ورغم �أن احلافز وراء هذا اخلطاب اجلديد هو
حافز �سيا�سي ،و�إن �صحبه �شئ من اخلوف � ،إال �أنه �أدى �إىل
احياء النقا�ش حول مفاهيم �أ�سا�سية مثل التقليد اليهودي
امل�سيحي �أو التقاليد اليهودي الإ�سالمي .ومن الإ�شارات
التي تثبت هذا الأهتمام باملتو�سطي كان ظهور الربامج
الأكادميية يف خمتلف جامعات �أوروبا واملعاهد البحثية
التى تركز على منطقة املتو�سط يف الأردن و�إ�رسائيل وتركيا
و�شمال �أفريقيا .وقد انتقل االهتمام والدرا�سة يف جمال
املتو�سطي من ال�رشكات ال�سياحية وعلماء الأحياء البحرية
�إىل مراكز الدرا�سات اال�سرتاتيجية والدبلوما�سيني الأجانب.
وحتى يف تركيا ظهر اجتاه ملناق�شة ال�سالم العثماين (Pax
 )Ottomanicaالذي �أ�صبح رمزا ً خليار �سيا�سي يتميز باحلنني
لعامل ما قبل القوميات وما قبل اال�ستعمار يف املتو�سط
كمجال خيايل بل وطوب�أوي ال يت�صارع فيه العامل الإ�سالمي
مع العامل امل�سيحي بل يتع�أونان وي�ؤثر كل منهم على االخر
ت�أثريا ً مثمراً.

ال�سوق البحثي عن تفاعل الثقافات
مت تنظيم “ال�سوق البحثي الأورومتو�سطي” يف نف�س الوقت ويف �أماكن خمتلفة  .وبذلك قدم منربا ً مفتوحا ل�شباب الباحثني
يف املنطقة لعر�ض م�شاريعهم املرتبطة باحلوار بني الثقافات وب�أولويات االحتاد من �أجل املتو�سط .وانعقدت دورتها الثانية التي
نظمتها اجلامعة الأورومتو�سطية ( )EMUNIبال�رشاكة مع م�ؤ�س�سة �آنا ليند يف مكتبة اال�سكندرية  ،حتت �شعار “العي�ش
معا ً من �أجل جمتمع متعدد الثقافات”  ،وقد اجتمع ما يقرب من  150باحثا ملناق�شة التحديات والفر�ص ،وتنمية امل�شاريع
التي من املمكن �أن تدعم التعاي�ش داخل وبني املجتمعات .وبف�ضل ا�ستخدام �أدوات الإنرتنت تو�سع النقا�ش لي�شمل الباحثني
واخلرباء الأكادمييني يف البلدان امل�شاركة ،وهي جمهورية الت�شيك  ،م�رص  ،اليونان  ،ايطاليا  ،لبنان  ،املغرب  ،فل�سطني  ،الربتغال،
رومانيا� ،سلوفينيا � ،أ�سبانيا  ،تون�س وتركيا
www.emuni.si
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و�سهلة ،مفاهيمية وطبيعية ،ت�سمح بقيام عالقة تعاي�ش
مع الغرب.
ي�شري تاريخ املنطقة �إىل �أنها مكان ي�ستطيع �أن يكون فيه
املرء جزءا ً من جماعات و�شبكات متعددة يف �آن واحد ،وهذه
�سمة معقدة ال ي�ستطيع اخلطاب ال�سو�سيولوجي الغربي
ا�ستيعابها ،ويكمن التحدي يف �رضورة خلق لغة جديدة
ت�سمح مبقاربة مفاهيمية لوقائع جديدة مثل :الأتراك يف
برلني ،واملغاربة يف باري�س ،والرو�س يف ا�رسائيل.
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�آنات لبيدوت  -فيريال باحثة ومدير �أكاديمي لوحدة الجوار
المتو�سطي بمعهد فان لير بالقد�س.

�إ�رسائيل – �أورك�سرتا ال�شباب العربي اليهودي

بهدف تعزيز ال�صداقة والتفاهم ،تتكون �أورك�سرتا ال�شباب العربي اليهودي من حوايل  24مو�سيقيا ترت�أوح �أعمارهم بني 15
و 28عاما –  12عربي و 12يهودي – من خمتلف مناطق �إ�رسائيل .ويدير الأورك�سرتا �إليا�س تي�سري  ،املعروف يف �إ�رسائيل وغريها
من البلدان مبهاراته املو�سيقية ومعرفته املعمقة باملو�سيقى العربية؛ وتهدف هذه املبادرة �إىل الرتويج للتفاهم املتبادل بني
جماهري امل�ستمعني عرب املنطقة .وقد مت تنظيم احلفالت يف �أماكن يهودية وعربية و�أخرى �أوروبية ،واعترب امل�رشوع ناجحا ً من حيث
التنمية املو�سيقية والأثر االجتماعي .ويتمثل �أحد االجنازات الفنية للم�رشوع يف �إطالق �صوت جديد وت�أليف �أعمال مو�سيقية
�أ�صيلة بالإ�ضافة �إىل الأعمال التي تنتمي للتقاليد العربية ال�رشقية �أو اليهودية ،واملزج بني ال�رشق والغرب ،والذي ينعك�س يف
الآالت امل�ستعملة كالعود والقانون والت�شيلو والكمان .وعندما يعزف املو�سيقيون معا على امل�رسح يعد ذلك ت�شخي�صا لواقع
االن�سجام والتعاي�ش و�إمكانية اتاحته للجميع.
www.youth-music.org.il
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هايدي دمريت�رش ويتينا كولب
ال يزال البحث عن الهوية ال�شاغل الرئي�سي للأ�شخا�ص واجلماعات يف منطقة الأورومتو�سطي،
ويلعب دورا ً رئي�سيا ً يف بناء منطقة م�شرتكة .وت�شري الباحثتان هايدي دمرايخر وبتينا كولب
�إىل �أهمية البعد املحلي يف ت�شكيل ال�سياق االجتماعي الثقايف الذي تتطور الهوية من
خالله .من الدار �إىل ال�شارع ،ومن �أفراد الأ�رسة �إىل اجلريان .ومن هنا ترى الباحثتان �إمكانية
تطوير امللكية العاطفية امل�شرتكة لتكون �أ�سا�سا ً مل�ستقبل م�شرتك يف املنطقة.
نعم � ،أريد �أن يكون لدي �شعور باالنتماء –�أن �أعلم من �أين
�آتيت و�أ�شعر ب�أين جزء من مكان ما و�أن يكون لدي �سياق
اجتماعي يدعم �صورتي الذاتية  -كيف �أرى ذاتي و�أ�شعر
أي�ضا �أن �أ�شعر ب�أين خمتلفة عن الأماكن
بها .ولكن نعم� ،أريد � ً
والأ�شخا�ص الذين يعي�شون حويل� ،إنني �أحلم و�أبحث عن
معنى خمتلف للواقع .يحتاج الب�رش �إىل هاتني اخلا�صيتني
من مفهوم الذات – الأدوار الثابتة على امل�ستوى االجتماعي
واملكاين لالنتماء التي تقدم الأ�سا�س والثقة بالذات لل�سعي
�إىل �أماكن و�أن�شطة جديدة ت�أخذنا �إىل امل�ستقبل .تلعب مهمة
البحث عن الهوية دورًا رئي�سيًا يف حتديد املفهوم القدمي و
ال�ساري ملنطقة البحر املتو�سط امل�شرتكة ويف بناء مفهوم
جديد ،ويتعلق هذا الأمر بال�شعوب والأمم والأفراد واجلماعات
االجتماعية وامل�رشق واملغرب و�أوروبا القدمية والدول الأع�ضاء
اجلدد .فعند البحث عن مفهوم الهوية ال�سيا�سية والثقافية
امل�شرتكة ،جند �أنه من املف�ضل �أن تبد�أ اليوتوبيا املتو�سطية
مبفهوم تعددي للهوية .وح�سب مفهوم الوحدة يف التنوع،
ت�صبح الهويات متداخلة ،حتى تبدو وك�أنها ف�سيف�ساء
لتواريخ م�شرتكة ال تزال متغايرة وملواقف �سيا�سية خالفية
ولأمناط تن�شئة اجتماعية وجلذور ثقافية ودينية تتبلور
خالل العملية .ويف بحثها عن هوية م�شرتكة بني �شاطئي
املتو�سط ،يظهر نوعان من الرغبات هما التوق �إىل التماثل
واال�ستمرارية من ناحية واحلنني �إىل الهوية املحلية من ناحية
�أخرى .الوطن واالنتماء
وبالن�سبة لنا نحن كفريق بحث ،ال تبدو لنا �صور الأمكنة
املتو�سطية بهذه الروعة� ،إذ كان ميكن التقاطها يف عدة
بلدان من العامل .ويح�أول �رشكاء �آخرون �أن يكت�شفوا فيها
طرازًا معماريا بعينه كما يرغبون يف التحقق من �أن املكان
جزء من ار�ض وطن حمدد .بالن�سبة للمقيم الذي يقدم
ال�صورة الفوتوغرافية ،يعترب هذا املنزل �شيئا حمددًا ميثل
بيته بب�ساطة“ :هذا هو بيتي اجلميل وهنا تعي�ش زوجتي
احلبيبة” ،هذه هي الطريقة التي يقدم بها �أحد الذين �أجريت
معهم مقابلة �صورة منزله والفناء املوجود به .فبالن�سبة
مزيجا من العنا�رص املادية واالجتماعية ،مكان
له ،يعترب املنزل
ً
�آمن ي�سكنه �أ�شخا�ص م�ألوفون لكنهم فريدون .بيتنا – املكان
والنا�س – املنزل وال�شارع و�أفراد الأ�رسة واجلريان – كل هذه

أ�سا�سا للو�ضع االجتماعي والثقايف املعني
العنا�رص م ًعا تكون �
ً
حيث تنمو الهوية .ويعترب اجلمع بني الهوية الفردية واجلماعية
مبثابة �أ�سا�سا للتقاليد الثقافية والأن�شطة االجتماعية مع
بع�ض العنا�رص ال�شخ�صية واملجتمعية .بداية مع املنزل،
احليز املكاين الذي ي�ضم الفرد مع �أقرب �أفراد عائلته/عائلتها
و�أ�صدقائه�/أ�صدقائها ،ينمو حيز الهوية على هيئة دوائر
متحدة املركز ،يف جماالت االلتقاء املكاين واالجتماعي
(دمريت�رش وكولب  2006و .)2008وقد ترتبط بع�ض هذه
املجاالت بفكرة اال�ستئنا�س وت�ساهم يف التن�شئة االجتماعية
لبناء الهوية .فهي عبارة عن جمموعة من العنا�رص املكانية
واالجتماعية التي تن�شئ الإح�سا�س باالنتماء واالنت�ساب
االجتماعي :فالأ�رسة ت�صنع من امل�سكن بيتًا ،و�سكان ال�شارع
واحلي يحولون مكانا مفتوحا وجمهول اال�سم �إىل حي م�ألوف
�أنتمي �إليه.
وتقدم هذه احلقول جمموعة من الهويات القائمة على
التعاطف ،املجال املكاين واالجتماعي الذي يجد الإن�سان فيه
مكانًا للتعبري عن احلميمية والروابط العاطفية .وعلى �أطراف
القرية �أو احلي  ،تخلق عملية بناء الهوية والغريية املزيد واملزيد
من الت�أثري .وتبد�أ عملية بناء الهوية امل�شرتكة  :حيث ت�صبح
القرية “قريتي و�/أو قريتنا” وت�صبح املدينة “مدينتي و/
�أو مدينتنا» ،وهما تختلفان عن القرية �أو املدينة املج�أورتني.
فتختلف الأ�شياء اال�صطناعية وال�سلع الثقافية ب�شكل
طفيف داخل وخارج هذه املجاالت املكانية ،فتجمع الأ�شكال
املنزلية بني خ�صائ�ص حملية وعنا�رص جوهرية للمنطقة ويجد
(الفولكلور) امل�شرتك تعبريه اخلا�ص .فحتى اللغة حتمل �أ�شكاال ً
خا�صة �سواء على م�ستوى اللهجة �أو الكلمات امل�ستخدمة.
فالدولة القومية ت�ضع احلدود اجلغرافية ال�سيا�سية لين�ش�أ
ما ن�سميه �شعبنا .ويعطي العامل الإطار املكاين الأكرب لذلك
احليز املكاين الب�رشي داخل حدود الطبيعة -حيث تخلقالثقافات والأديان بتنوعها هوية ب�رشية متعددة الأوجه .وخلف
هذا املجال املكاين يبد�أ عامل الفل�سفة والروحانية ،وهما
عبارة عن �أفكار جتد عاملها امل�ستقل بعي ًدا عن احليز املكاين.
وت�ساهم كل هذه املجاالت املكانية واالجتماعية يف خلق
الهويات متعددة الأوجه التي ت�شكل الكائن الب�رشي .ومن
خالل العمل االجتماعي ،يبني الفرد عالقة مع جمال مكاين
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ويعترب احرتام املهاجرين واجلماعات اجلديدة يف �أوروبا من
املتطلبات الرئي�سية وينبغى �أن ندرك �أن االعرتاف باحلقوق
ال�شاملة للمجتمعات وتراثها اليعني موافقة مطلقة
لتقبل كافة العادات والتقاليد املا�ضية واحلا�رضة وتطبيقها.
فالعادات والتقاليد – كما نعلم – قد و�ضعها الإن�سان ومن
وظائفها املحافظة على التوازن البطريركي (الأبوي) وينبغي
على الر�ؤية املتو�سطية اجلديدة رف�ض ما تبقي من تلك
البطريركية رف�ض ممار�سات التمييز والتع�صب �ضد الأقليات
ال�سيا�سية والعرقية واجلن�سية والدينية وذات امليول اجلن�سية
اخلا�صة.

جماالت االنتماء والت�شارك العاطفي

تقرير م�ؤ�س�سة �أنا ليند لعام 2010

مل تعد �شواطئ البحر املتو�سط منطقة جذب بل جزءا ً
من منطقة من�صهرة مرتابطة .فلي�س الأورومتو�سطي
منطقة فح�سب بل هو اطار فكري و�صورة اي�ضا ً وحتتاج هذه
املقولة التحليلية �إىل ان�سجام منطقي ووجهة نظر جديدة
ومبتكرة .ويواجه الراف�ضون للأورومتو�سطي ك�أيديولوجيا
توحيدية باعتباره غري طبيعي ،ورغم �أن زعمهم هذا �صحيح
يف كثري من الأوجه� ،إال �أنه ال يعني �شيئاً .فقد مت و�ضع
اخلرائط املعرفية التي لي�ست فطرية �أو طبيعية ،وهذا
ينطبق �أي�ضا ً على روابط اجتماعية اخرى .فلي�س لل�صفوة
يف القاهرة و�أ�سطنبول و�أثينا ما تتقا�سمه مع �أبناء �شعوبها
الذين يعي�شون يف الهام�ش االقت�صادي والبيئي والثقايف.
و�إ�ضافة �إىل ذلك ،ت�شري خريطة الهجرة على مدى عقدين
�أن التعاي�ش الثقايف واملجتمع ال�شبكي ال يقت�رصان على
الأقليات امل�سيحية �أو اليهودية فقط� ،إذ خلق تنقل مئات
الآالف من النا�س من قارة �إىل �أخرى ديناميكية جديدة تتحدى
حتى التعريفات الأ�سا�سية ملن هو �أوربي ولي�س فقط ملن هو
متو�سطي.

ومما قد ال يروق للكثريين عادت اجلغرافيا الإقليمية – على مدى
العقود الأخرية – لتحتل ال�صدارة .وعلى �ضوء الدرا�سات
امليدانية والتغريات العاملية ،برزت احلاجة للعودة �إىل البحوث
االقليمية وكذلك احلاجة �إىل تعريف و�إعادة بناء املفاهيم
اخلا�صة بالأقاليم وعالقاتها باملجاالت العلمية الأخري .
وينبغي ان ن�ضيف �إىل العزوف عن مناق�شة الدرا�سات
الإقليمية ( )area studiesعلى العموم ،العزوف عن مناق�شة
درا�سة املتو�سط ب�شكل خا�ص الناجت عن تاريخ معقد م�شحون
بامل�شاعر املعادية للإ�ستعمار .ف�سكان املتو�سط الذين ي�شار
�أليهم مب�سمى “اجلنوب” ي�شعرون �أنهم ميثلون هام�ش �أوروبا
واالختيارت املتو�سطية ال تزيد هذا ال�شعور بالتبعية �إال
ر�سوخاً.وقد �ساهمت االجتاهات احلالية لدى الباحثني يف جمال
الهوام�ش على دعم اخلطابات الداخلية التي ن�ش�أت من قلب
هذه الهوام�ش املزعومة والتي تعرف نف�سها مبفاهيم نابعة
من ثقافتها .ويف نف�س الوقت يقرتح الباحثون املخت�صون
يف الدرا�سات ما بعد الكولونيالية ودرا�سات الهوام�ش قلب
اخلطاب ال�سائد وحتويل �أوروبا نف�سها �إىل منطقة من املناطق
مما ي�سمح مبعاجلة البحر املتو�سط ب�صفة مركزية يف كافة
الأبحاث الأكادميية وبالتايل �إعادة بناء املفاهيم عن �أوروبا
واملناطق الأخري والتحدي احلقيقي هو �أن يتم ذلك دون العودة
�إىل الو�صف اال�ست�رشاقي التقليدي الذي يوجه االهتمام �إىل
احلنني الرومان�سي دون �سند والذي ال يرى �سوى فروع الزيتون
و�أ�شجار الليمون وغروب ال�شم�س وال�شواطئ اخلالبة التي
يتنزه فيها الأحباء .فالبحر و�شواطئه تكتظ بع�رشات جثث
املهاجرين وال�صيادين الكادحني وينبغي ا�ستبدالها ب�صور
تتيح ل�سكان ال�شواطئ اجلنوبية وال�رشقية الفر�صة ليمثلوا
�أنف�سهم ب�أنف�سهم وي�صبحون بذلك فاعلىن ن�شطاء يف
عملية التغيري االقت�صادي والتاريخي وال�سيا�سي واالجتماعي.

ر�ؤى من �أجل املتو�سط
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�س�ؤال اال�ستطالع:يحمل خمتلف النا�س �أفكار خمتلفة حول ما متثله منطقة املتو�سط والر�ؤية امل�ستقبلية� .س�أتلو جمموعة من الأفكار /ال�صور التي ميكن �أن تتبادر �إىل �أذهان �أنا�س
خمتلفني ،برجاء �إخباري عن ر�أيك �إن كانت �أي من التايل ذكره ت�صف خ�صائ�ص منطقة املتو�سط :بقوة  -نوعا ً ما  -ال على الإطالق؟ الأ�سا�س :جميع من مت �إجراء مقابلة معهم« % ،بقوة
ونوعا ً ما» ح�سب الدولة
م�ؤ�س�سة �آنا ليند  /ا�ستفتاء جالوب للر�أي العام © 2010

معني .ولقد وجدنا يف العديد من الدرا�سات االجتماعية
واملكانية التجريبية ،دليال ً على �أنه حتى الأن�شطة التي يقوم
بها املقيمون ،والتي تبدو غري ذات قيمة يف حد ذاتها ت�ساهم
يف علمية التملك حيث “يخلق اال�ستخدام املعنى”؛ وهو
لي�س معنى جمردا بل معنى م�صطنعا .ومن العديد من
الأق�أويل املت�شابهة ل�سكان القرى �أو املدن التي مت البدء بها،
�أ�صبح من الوا�ضح �أنه “فقط يف حالة ا�ستخدام ال�سكان
لإمكانيات املدينة وما ميكنها �أن تقدمه (مبا يف ذلك �ألفة
املجال العام)� ،سوف يكونون قادرين على االرتباط التام باملكان
وعلى حتريره من التجريد” (دمريت�رش ،كولب .).)246 :2003
وقد �ساهم هذا يف ت�أ�سي�س �أطروحتنا عن امللكية العاطفية

امل�شرتكة التي اكت�شفناها �أوال ً يف مواقف حملية خمتلفة
أي�ضا ميكن �أن تنطبق على جمال
يف جتمعات ب�رشية� ،إال �أنها � ً
�أو�سع – وهي منطقة البحر املتو�سط يف حالتنا هنا والتي
هي واقع بقدر ما هي ر�ؤية ب�رشية و�سيا�سية .ت�صف امللكية
ً
ارتباطا قويًا باملكان ومبعناه االجتماعي،
العاطفية امل�شرتكة
وبالعمارة والأن�شطة االجتماعية والثقافية التي حتدث يف
هذه البيئة احل�رضية .ويف حالة امللكية العاطفية امل�شرتكة،
يحث هذا االهتمام املواطنني على تقدير خ�صائ�ص املكان
وال�شعور بامل�سئولية نحو حا�رضه وم�ستقبله .وتخلق هذه
فر�صا ممكنة وجماالت عمل للمواطن املمكن الذي
امل�شاركة
ً
ي�شارك يف عمليات �صنع القرار يف منطقته املحلية .وحتتاج

بولندا – ور�شة عمل تعلىمية حول الإ�سالم

مت �إطالق م�رشوع “يف عامل الإ�سالم” يف مدار�س  20مدينة بولندية ،بهدف ا�ستخدام التعلىم كمنهج لتغيري الأمناط ال�سائدة
ال�سلبية  ،الثقافية والدينية املرتبطة باجلماعات العربية والإ�سالمية .ومن خالل عدد من الور�ش احلوارية التي مت تنظيمها
خالل ثالث �سنوات ،من � 2005إىل  ،2008ا�شرتك �أكرث من ت�سعمائة تلميذ م�شاركة فعالة يف ح�ص�ص تن�أولت الأبعاد النظرية
واملعلومات الأ�سا�سية عن الدول العربية والإ�سالمية ،واملنقا�شات ،والبعد العملي كتعلم كتابة الر�سائل باللغة العربية .وطبقا ً
لتقييم امل�شاركني فقد كان للمبادرة �أثر ملمو�س لي�س فقط على معرفة التالميذ وموقفهم جتاه العرب وامل�سلمني ،ولكن
�أي�ضا على نظرتهم لثقافات �أخرى – مثل ثقافة الغجر والهندو�س – والتي تغريت بطريقة �إيجابية .وتال امل�رشوع تنظيم ور�شة
عمل يف  2009با�شرتاك معلمني وتربويني من بلدان بحر البلطيق ،و�أوكرانيا ،وبيالرو�سيا ،ومت ترويج املواد التعلىمية من خالل
�سل�سلة من املطبوعات وزعت املدار�س.
www.unesco.pl
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املواجهات التي حتدث على مر التاريخ ويف الوقت احلا�رض.

املتو�سطي كمجال م�شرتك
وميكن النظر �إىل املجال املت�سوطى امل�شرتك على �أنه حقل
مكاين حمدد � -أي منطقة تتكون من قرى ومدن و�آثار ومناظر
طبيعية ومن �أمم :فهي منطقة تت�سم ب�أو�ضاع اقت�صادية
وثقافية متنوعة ملواجهة حتديات تاريخية خمتلفة .ورغم
وجود ت�صور جممع علىه فيما يتعلق باملجال االجتماعي
واملكاين الذي ي�شكل منطقة البحر املتو�سط ،تظهر �آخر
ً
م�شرتكا للعنا�رص
فهما
أي�ضا
املقاربات الكمية �أن هناك � ً
ً
الأ�سا�سية لثقافة البحر املتو�سط� .أن يكون االتفاق “ب�شدة”
�أو “�إىل حد ما” بني امل�شاركني فى الإ�ستطالع ،ف�إن العنا�رص
الأ�سا�سية لهذا املجال امل�شرتك التى تتفق علىها الأغلبية
هي :منط احلياة والأكل  ،%84وح�سن ال�ضيافة (،)%81
والرتاث الثقايف والتاريخي امل�شرتك (( .)%81جدول � )1- 8إن
مقاربتنا التى تفرت�ض �أن الهوية حتتاج �إىل كل من التقارب
والتمايز ،تدعمها جمموعة من امل�سائل الأخرى التي تتج�أوز
االعرتاف بفهم م�شرتك “مل�رشوع املتو�سطي” .وتظهر النتائج
الكمية وجود طلب على احرتام التنوع الثقايف :فهناك %46
يعتقدون �أن جمتمعهم اخلا�ص ميكن �أن يكت�سب املزيد من
االحرتام بف�ضل التنوع الثقايف ومن خالل تبادالت �سيا�سية
واقت�صادية وثقافية �أوثق بني بلدان البحر املتو�سط .وفى
اخلتام ف�إن مفهوم الهويات املتعددة ينبغي �أن ي�أخذ بعني
االعتبار �أن التنوع الثقايف يقوم على امللكية العاطفية
امل�شرتكة التي يتم التعبري عنها على امل�ستوى املحلي ،وعلى
امل�شاركة الفعالة داخل املجتمع املحلي ،مبا يف ذلك مفهوم
�أو�سع للمكان والزمان :فامل�ستقبل يذهب �إىل ما هو �أبعد من
الهويات املكانية والثقافية ،وي�ساهم هكذا فى ظهور هوية
مواطنة حملية ثم عاملية.

هايدي دمريت�شر :مديرة وم�ؤ�س�سة �أويكودروم
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م�صدر لل�رصاع

كافة املجاالت املكانية �إىل مزيج من الهوية الفردية – �أنا
– واجلماعة – نحن ،للأ�شخا�ص ولقدراتهم الفردية .ويظهر
البحث الذي �أجريناه يف املدن الإ�سالمية يف منطقة البحر
املتو�سط �أن احلارة – وهي املمر ال�ضيق الذي مييز النمط
احل�رضي للمدينة على �أ�صغر نطاق – تعمل كمجال جماعي
�أويل خللق امللكية العاطفية امل�شرتكة .فمكان ميالد �أجدادي
يف حارتي �أهم بكثري من املكان الذي �أعي�ش فيه اليوم ب.
“لقد ع�شنا هنا يف احلارة .... ،حيث تربينا �أنا و�أخي وقد بلغنا
الآن �سن الزواج” .ف�أ�صل وم�ستقبل ال�شخ�ص وعائلته را�سخ
يف هذه احلارة .وجدير بالذكر �أن جودة احلارة تحُ ددها العنا�رص
املكانية واالجتماعية والتي ت�شكل م ًعا خلفية احلياة يف احلى.
(دمريت�رش وكولب  .)2010حتيا التقاليد الثقافية الإ�سالمية
عرب املخبز العام الذي ي�سد االحتياجات البدنية ومدر�سة
حتفيظ القر�آن واملكتبة التي تفي باملتطلبات التعلىمية،
ف�ضال ً عن م�سجد اجلمعة الذي يتم فيه �أداء ال�شعائر الدينية
الأ�سبوعية وال�سنوية ،واحلمام الذي يجد فيه ال�شخ�ص مكانًا
للرتفه واملتعة والبهجة .فعندما يتحدث من �أجرينا معهم
املقابالت عن حارتهم بكل رقة  ،ف�إنهم ي�شريون �إىل جتربة
حياتهم اليومية التي تر�سخ وجودهم يف ال�سياق املحلي
وي�ساهم هذا الرابط الثقايف واالجتماعي يف وجود مفهوم
االنتماء والهوية ،نتيجة لعملية التن�شئة االجتماعية املحلية
هذه .ومع �أوجه الت�شابه واالختالف اخلا�صة بها ،ت�شكل
العنا�رص املوجودة يف احلارة مبمار�ساتها االجتماعية و�أمناطها
الثقافية ذاكرة جماعية عامة ،حيث ي�صبح هذا املمر ال�ضيق
جز ًءا من الإطار التاريخي وال�سيا�سي للمدينة الإ�سالمية.
فكيف لأ�شخا�ص لهم مثل هذه العالقة القوية مبكان
التن�شئة االجتماعية الأويل �أن ي�ضعوا مفهو ًما مل�ستقبل
م�شرتك ملنطقة البحر املتو�سط؟ وهل فكرة الهويات املتعددة
واملتعددة الأ�شكال فردية ت�ساعد على فهم البناء الطوب�أوي
ملجال م�شرتك بني �شاطئ ال�شمال واجلنوب؟ ترمز احلارة
بو�صفها جتربة �أ�سا�سية للتن�شئة االجتماعية �إىل الأ�صل،
والأ�سا�س– بينما يرمز �شاطئ اجلانب الآخر من املتو�سط �إىل
الآخر والف�ضول واالختالف .يتيح املفهوم التعددي للوحدة يف
التنوع م�ساحات لوجود �أكرث من هوية .وتعترب احلارة هي نقطة
البداية للثقافة امل�شرتكة ،لكن تو�سيعها يتم مبفهوم �أو�سع
لهوية املكان .يرمز املجال الثقايف اخلا�ص بالبحر املتو�سط �إىل
مبد�أ الغريية ،رغم تاريخ طويل يف االت�صال والعالقات ،وتبادل
املنتجات الثقافية والق�ص�ص والتقاليد - ،ويف نف�س الوقت
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قامت مبادرة مد اليد �إىل ما يقرب من � 500شخ�ص يف مدينة زغرب  ،على �سل�سلة من املحا�رضات والعرو�ض وحلقات النقا�ش
وور�ش العمل حتت �شعار التعددية الثقافية  .ونظمتها منظمة  Veselkoleutarودار فيها النقا�ش حول ال�سيا�سات واملمار�سات
املتبعة يف خمتلف �أنحاء العامل  .كان الهدف من الربنامج هو و�ضع ق�ضية “االختالفات الثقافية” يف قلب اجلدل العام  ،مع
الأخذ يف االعتبار �أن مدينة زغرب لي�س لها �أي �سيا�سة ر�سمية فيما يخ�ص الهجرة والتمييز العن�رصي والتنوع الثقايف .كما
متت مناق�شة نظرة �سكان املدينة وطريقة تعاملهم مع “الآخر” ،من منظور واقع التعددية الثقافية لكرواتيا ومدينة زغرب،
وا�ستك�شاف و�سائل تطبيق �أفكار وممار�سات التعددية الثقافية داخل حدود البلد .ونتيجة لذلك مت و�ضع �سيا�سات التفاعل
الثقايف لال�شرتاك مع املنظمات غري احلكومية يف �رشق �سلوفينيا  ،و�أدت املبادرة �إىل تنظيم “اليوم الدويل للت�سامح” وترويجه.
www.cekate.hr
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كرواتيا – نقا�شات حول التعددية الثقافية

ر�ؤى من �أجل املتو�سط

منظور م�شرتك من بلدان ال�شمال
توومو ميال�سو
تتمتع دول ال�شمال بتاريخ ثري يف عالقاتها مع بلدان جنوب البحر املتو�سط ،ومتتد من علم
الإجتماع �إىل الإ�ستك�شافات ،ومن التجارة �إىل التبادالت الأدبية .وكما يو�ضحه توومو ميال�سو
ف�إن تلك العالقات ال تزال حية من خالل ال�سياحة والهجرة وعرب الدور الذي تلعبه دول مثل
فنلندا وال�سويد يف و�ضع ال�سيا�سات اخلارجية لالحتاد الأوروبي .ومع ذلك فان الثقافة ال�شعبية
واملجتمع املدين ميثالن �أهم جماالت التع�أون الواعدة.
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ولقد كان �أول ات�صال يُعرف هو احلملة التي قام بها بيثيا�س
من مر�سيليا �إىل ال�شمال يف القرن الرابع قبل امليالد .وبعد
�أكرث من �ألف عام �أبحر الفيكينج �إىل البحر املتو�سط يف
القرن التا�سع امليالدي ،والتقوا بالعرب كذلك يف الأنهار
الرو�سية كما يخربنا ابن ف�ضالن يف رحلته التي قام بها بعد
ذلك بقرن .ولقد قدم الإدري�سي ،عامل اجلغرافيا املغربي ،و�صفًا
لأوروبا ال�شمالية يف كتاب اجلغرافيا يف القرن الثاين ع�رش
امليالدي ،كما فعل ابن خلدون ،امل�ؤرخ املغاربي وم�ؤ�س�س علم
االجتماع يف الكتاب الذي الفه يف القرن الرابع ع�رش امليالدي.
وخالل الع�صور الو�سطى ،قام حجاج من بلدان ال�شمال
الأوروبي بزيارة �سنتياغو دي كومبو�ستيال و الأر�ض املقد�سة.
تقرير آنا ليندا 2010

الأبعاد ال�سيا�سية واالقت�صادية
�إن فهم بلدان ال�شمال الأوروبي لالحتاد الأوروبي ولدوره هو الذي
يحدد ب�شكل عام مقاربة بلدان ال�شمال الأوروبي لل�رشاكة
الأوروبية املتو�سطية ب�أ�شكالها املختلفة ففي بع�ض الأحيان،
ي�ؤكد �سكان بلدان ال�شمال الأوروبي يف عالقاتهم مع عامل
البحر املتو�سط على �أن لي�س لديهم �أي ما�ض ا�ستعماري
مثل العديد من الأمم الأوروبية الأخرى .ف�إنهم يُذكرون كذلك
بوجود عالقات دبلوما�سية كانت تربطهم مع ال�شاطئ

فنلندا – ندوة بحر البلطيق والبحر املتو�سط

بناء على ما جاء يف منتدى  2002حول تع�أون «بلدان البلطيق واملتو�سط» نظم معهد تابري  TAPRIباال�شرتاك مع معهد
البلطيق يف فنلندا وجامعة  Tamkندوة عام  2008يف �سياق خلق �أطر جديدة للتع�أون الإقليمي  ،و�إ�سرتاتيجية االحتاد الأوروبي
حول بحر البلطيق واالحتاد من �أجل املتو�سط .وكان هدف الندوة الرئي�سي هو زيادة التفاهم املتبادل واالعرتاف مبحور بحر البلطيق
والبحر املتو�سط ودار النقا�ش حول التع�أون العلمي واملدر�سي واالجتماعي وال�سيا�سي والثقايف واالقت�صادي على ال�صعيدين
الكلي واجلزئي .وجمعت الندوة بني حوايل � 70شخ�صية من اخلرباء ون�شطاء املجتمع املدين من  20بلدا ً خمتلفا ً من �شواطئ
بحري البلطيق واملتو�سط .وقد كان من �أهم نتائج الندوة ،هو الت�شديد على �رضورة زيادة الرتابط والتن�سيق املتبادل بني ال�شبكات
وال�رشاكات والربامج يف �سبيل دعم التع�أون ال�شامل ومبادرات احلوار بني البلطيق واملتو�سط.
www.annalindhreport.org/goodpractice/balticmedconference
تقرير آنا ليندا 2010
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يف القرن ال�سابع ع�رش كانت اللغة العربية تُدر�س وتعلم فيما
ال يقل عن ثالث جامعات ا�سكندنافية ،ويف القرن التايل �أر�سل
ملك الدمنارك بعثة علمية با�سم «العربية ال�سعيدة» �إىل �شبه
اجلزيرة العربية و�إىل اليمن .ومنذ ذلك احلني ،ات�سمت الأن�شطة
العلمية لبلدان ال�شمال الأوروبي فيما يتعلق بعامل البحر
املتو�سط وكذلك عامل ال�رشق الأو�سط باال�ستقرار ،وكان لها
ت�أثري على نه�ضة العلوم يف ال�شمال .فعلى �سبيل املثال،
وقبل مائة عام  ،ن�ش�أ علم االجتماع الفنلندي يف املغرب
بف�ضل �أعمال �إدوارد و�سرتمارك  ،كما �أن بع�ض �أ�شهر الكتاب
اال�سكندافيني على م�ستوى العامل� ،أمثال �أك�سيل مونثي �أو
ميكا والتاري ،قاموا بت�أليف معظم �أعمالهم التي تتعلق
�أ�سا�سا بعامل البحر املتو�سط .ومن ثم ينبغي �أن يرتكز الفهم
احلايل للعالقات التي تربط بني بلدان ال�شمال الأوروبي وعامل
البحر املتو�سط على هذا الرتاث الوا�سع ،ولي�س على املالب�سات
ال�سيا�سية �أو التجارية ق�صرية الأمد.

ويف �أوائل الت�سعينيات  ،غريت �أفاق االن�ضمام �إىل االحتاد
الأوروبي ،يف بلدان مثل فنلندا وال�سويد ،تغيريا ً هاما ً يف
مقاربتها للمتو�سط .فبمجرد �أن �أ�صبح هذان البلدان
ع�ضوين يف االحتاد الأوروبي ،كانت لديهما الرغبة يف ت�أكيد
ع�ضويتهما اجلديدة ب�شكل كامل ،من خالل امل�شاركة يف
كافة املجاالت والق�ضايا وامل�سائل التي اعتربتاها �أ�سا�سية
لأداء االحتاد الأوروبي ومل�ستقبله .وعلأوة على ذلك� ،أدرك
البلدان �أنهما �إذا ما اردا دعم دول �أوروبا الو�سطى واجلنوبية
االع�ضاء لأهدافهما وطموحاتهما اخلا�صة يف ال�شمال،
وخ�صو�صا «البعد الأوروبي ال�شمايل» و�أخريا ً ا�سرتاتيجية دول
ً
الإحتاد الأوروبي يف بحر البلطيق  ،ف�إنهما بحاجة �إىل �إظهار
اهتمامهما وم�شاركتهما وم�سئوليتهما نحو ق�ضايا البحر
املتو�سط و�أهداف هذه البلدان .ثانيًا ،ترى بلدان ال�شمال �أن
ال�رشاكة الأورومتو�سطية هي جزء �أ�سا�سي من عالقات االحتاد
الأوروبي يف املناطق املج�أورة ،ومن ثم حمط اهتمام كافة
الدول الأع�ضاء .وقد بد�أت كل من فنلندا وال�سويد العمل
ب�سيا�ساتهما الر�سمية اخلا�صة مبنطقة البحر املتو�سط
حتى قبل االن�ضمام �إىل االحتاد الأوروبي يف عام  ،1995عندما
قاما بالتوقيع على �إعالن بر�شلونة .وقام البلدان يف الوقت
ذاته بامل�شاركة الفعالة يف عملية بر�شلونة .ولتقدمي مثال
وا�ضح على ما �سبق ،قامت فنلندا بتنظيم امل�ؤمتر الوزاري

اعتربا ً العديد من املخت�صني فرتة رئا�سة فنلندا لالحتاد الأوروبي
يف عام  2006على �أنها رمبا كانت الأف�ضل حتى اليوم
بالن�سبة لعملية بر�شلونة .ويف عام  2009جنحت ال�سويد �أثناء
رئا�ستها لالحتاد الأوروبي يف تقدمي ا�سرتاتيجية الإحتاد بالن�سبة
لدول بحر البلطيق  ،والتي قد تلعب على املدى البعيد دورًا
ها ًما يف تعزيز ال�رشاكة الأوروبية املتو�سطية من خالل تقدمي
خيارات و�أدوات خمتلفة تقوم بت�سليط ال�ضوء على �أهمية
املناطق البحرية بوجه عام وتلك املج�أورة لالحتاد الأوروبي
بوجه خا�ص ولقد بات وا�ضحا ً �أنه بالن�سبة ملجال الطاقة
والبيئة والإغاثة العاجلة والنقل البحري ،ميكن للبلدين تطوير
م�ؤ�س�سات م�شرتكة لكي يت�سنى لهما مواجهة التحديات
امل�شرتكة .وهذا يعتمد بدوره على الإرادة ال�سيا�سية لكي
يتحول �إىل حقيقة ملمو�سة.ولقد امتازت مقاربات ومواقف
بلدان ال�شمال الأوروبي �إزاء االحتاد من �أجل البحر املتو�سط،
والذي مت ت�أ�سي�سه عام  ،2008بطابعها العملي� ،إذ عندما
مت تقدمي املقرتحات التمهيدية عام  ،2007وكانت النية
ا�ستبعاد البلدان غري ال�ساحلية ،كانت اخليبة التي �شعرت بها
بلدان ال�شمال الأوروبي وا�ضحة ،ولكن يف الوقت ذاته كانت
مت�سرتة .و�شعرت الدوائر التي نا�ضلت يف هذه البلدان على
مدار العقدين املا�ضيني من �أجل تن�شيط دور بلدانهم يف
ال�سيا�سات الأورومتو�سطية بالكثري من االحباط .غري �أن بلدان
ال�شمال الأوروبي �شعرت بارتياح �شديد لأن االحتاد اجلديد من
�ش�أنه �أن يعزز عملية بر�شلونة ،ولذا قامت بدعمه .ولكنها يف
الوقت ذاته كانت على قناعة تامة ب�أن االحتاد اجلديد ينبغي ان
يهم كافة البلدان الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي .ومن ثم ،قامت
هذه البلدان بت�أييد �أملانيا ب�شدة عندما طالبت امل�ست�شارة
الأملانية �أجنيال مريكل علنا ب�أن ي�شارك كل الأوروبيني يف �رشاكة
التع�أون الأورو متو�سطي .واليوم هناك �شيء من خيبة االمل
يف بلدان ال�شمال الأوروبي ،نظرًا للنتائج املتوا�ضعة التي
حققها االحتاد من �أجل املتو�سط .ويف الوقت ذاته ،ت�شعر هذه
البلدان ب�أنه ينبغي تطوير �إجنازات عملية بر�شلونة ب�شكل
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يرمي ت .ميال�سو يف هذا املقال �إىل مناق�شة العالقات
واملقاربات وكذلك ال�صور واملفاهيم التي متتلكها البلدان
واملجتمعات الأوروبية غري ال�ساحلية �إزاء عامل البحر املتو�سط
�أو تربطها به .وهو يركز يف هذا ال�صدد على بلدان ال�شمال
الأوروبي والتدفق الرثي لأوجه التبادل الب�رشي والفكري عرب
التاريخ ويف الع�صور احلديثة .يعد عامل البحر املتو�سط نو ًعا
من املهد الثقايف الذي يتعذر ر�سم حدوده  .ينطلق ف�إ�شعاعه
أي�ضا
بال حدود  ،كما �أن امتداده ال�سيا�سي بل والثقايف � ً
ً
ملكا لكل الب�رشية.
يهم جميع القارات .وبهذا املعنى �صار
ويتكون ال�شمال الأوروبي ،اي البلدان اال�سكندنافية وفنلندا
ودول بحر البلطيق وغريها من البلدان املحيطة بهذا البحر،
دائما ما كان
من �أمم بحرية �إىل حد كبري  .ولهذا ال�سبب،
ً
لهذه البلدان قدر كبري من عمليات التبادل الثقايف والتجاري
مع مناطق بعيدة ،وكذلك مع عامل البحر املتو�سط ،والذي
كان على مر القرون ،وحتى ملا يزيد على �ألفي عام ،امل�صدر
الرئي�سي للإلهام بالن�سبة لبلدان �شمال �أوروبا .وقد كانت هذه
العالقات التاريخية الطويلة متعددة الأ�شكال ،كما كانت
تت�سم بالأهمية والتما�سك ال�شديد من الناحية الكيفية،
�إال �أنها يف الوقت ذاته كانت �ضعيفة و�ضيقة النطاق.
لقد ارتكز جزء هام من احلياة االجتماعية والثقافية لبلدان
ال�شمال الأوروبي على �أ�شياء خا�صة ببلدان البحر املتو�سط،
مثل احلروف الالتينية والأرقام العربية وديانات ال�رشق الأو�سط.

كذلك ،رحل العديد من الأ�رس امللكية من بلدان ال�شمال �إىل
بلدان البحر املتو�سط وال�رشق الأو�سط لكي يق�ضوا بع�ض
الوقت يف البيئة اجلنوبية .ومن ناحية �أخرى ،متكن كل من
فر�سان املعبد وفر�سان مالطة من اال�ستقرار يف جزر بحر
البلطيق .ولكن بوجه عام ،كانت الرحالت التي قام بها
�سكان بلدان ال�شمال الأوروبي �إىل اجلنوب �أكرث بكثري من تلك
التي قام بها �سكان البحر املتو�سط �إىل ال�شمال .كما كانت
أي�ضا �أ�ساطري تزعم �أن ال�سويد يف القرن ال�سابع ع�رش
هناك � ً
كانت جت�سيدا ً جديدا جلزيرة �أطالنط�س املفقودة و�أن �أ�صول
الفنلنديني كانت يف جزر البحر املتو�سط.

اجلنوبي للبحر املتو�سط قبل اال�ستعمار ،وب�أنهم كانوا �ضد
املغامرة اال�ستعمارية ،وانهم �ساهموا بفعالية يف عملية
�إنهاء اال�ستعمار ب�شكل مبا�رش ويف الأمم املتحدة .وهذا
�صحيح ب�شكل جزئي لأن �سكان ال�شمال الأوروبي �شاركوا
ب�شكل فعال يف الأداء االقت�صادي للنظام اال�ستعماري .وعلى
�أي حال ،مل يحدث �إدراك �أن بلدان ال�شمال الأوروبي ت�شكل
مع بلدان جنوب البحر املتو�سط نو ًعا من الأطراف املحيطة
باملركز الأوروبي� ،أي الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني لالحتاد الأوروبي ،حتى
و�إن كانت هناك بع�ض املح�أوالت منذ ما قبل احلرب العاملية
الأوىل لتزكية هذه الفكرة .ويف الثمانينات و�أوائل الت�سعينات
من القرن الع�رشين ،مت عقد العديد من امل�ؤمترات العلمية ،
املغاربية وال�شمالية الأوروبية على امل�ستوى الدويل ،وم�ؤمتر
واحد على الأقل يف مدريد حيث مت جمع كافة الأطراف،
الأيبريية واملغاربية وال�شمالية  .وبعد احلرب العاملية الثانية،
حولت املجتمعات ال�شمالية الأوروبية �أنظارها ببطء نحو
املحيط الأطل�سي ،وفقد هذا النوع من الإح�سا�س جتاه بلدان
البحر املتو�سط تب ًعا لذلك� ،شيئا ً من ت�ألقه.

الأول ب�ش�أن البيئة ،و يف الوقت ذاته قامت ال�سويد مب�شاركة
�أ�سبانيا يف تقدمي املبادرة الأوىل للحوار بني الثقافات قبل حادث
نيويورك امل�أ�س�أوي عام  ،2001وخطة عمل الن�سية يف عام
 2002بفرتة طويلة .ومن ناحيتها ،قامت فنلندا بت�أ�سي�س
�شبكتها الأورومتو�سطية اخلا�صة باجلهات الداخلية املعنية
�شخ�صا من املوظفني وممثلي
والتي ت�ضم ما يقرب من 40
ً
امل�ؤ�س�سات البحثية واملنظمات غري احلكومية.

فعال ،و�أن يتم دجمها ب�صورة �أف�ضل يف �أداء االحتاد من �أجل
املتو�سط .وب�صورة عامة ،ينظر �إىل ال�رشاكة الأورومتو�سطية
على �أنها م�س�ألة خا�صة باالحتاد الأوروبي ،وهي على درجة
عالية من الأهمية حتى ال يتم تن�أولها مع كل البلدان
الأع�ضاء .وي�شري ا�ستطالع م�ؤ�س�سة �آنا ليند حول اجتاهات
تفاعل الثقافات �إىل �أن احرتام التنوع الثقايف ،على �سبيل
املثال يف ال�سويد� ،سيتم تعزيزه مع االحتاد من �أجل املتو�سط.

املجتمعات املدنية والهجرات والثقافات

82
تقرير م�ؤ�س�سة �أنا ليند لعام 2010

توومو ميال�سو� :أ�ستاذ وباحث حول ال�سالم وال�صراعات ومدير
مركز تامبيري لأبحاث ال�سالم بجامعة تامبيري

التفيا – �أ�سبوع تفاعل الثقافات

مت تنظيم �أ�سبوع تفاعل الثقافات يف ت�سع مدن التفيية خمتلفة بدعم من م�ؤ�س�سة �آنا ليند و�شبكتها القومية للمجتمع
املدين يف التفيا .ويف �سياق �صعوبة و�صول الر�أي العام �إىل املعلومات املتعلقة باملنطقة الأورومتو�سطية  ،كان الهدف
الرئي�سي للم�رشوع هو زيادة فهم املواطنني للتنوع املوجود حاليا ً يف بلدان جنوب و�رشق املتو�سط  .وقد �ضم برنامج الأ�سبوع 24
ن�شاطا خمتلفا مثل الدرو�س اللغوية ،والقراءات ال�شعرية ،واللقاءات مع القيادات الدينية بالإ�ضافة �إىل نقا�شات مع ممثلني من
جميع �أنحاء املنطقة الأورومتو�سطية� .شارك ما يقرب من �ألف وخم�سمائة �شخ�ص يف فعاليات املبادرة “مع �أم�سية لتفاعل
الثقافات” ح�رضها � 400شخ�ص يف مقهى �أنيق مبدينة ريجا فيه �صاالت للرق�ص ،وم�ساحات خم�ص�صة للعرو�ض الفنية،
وللأفالم ،وقاعة للمقابالت والنقا�شات الودية .وبالإ�ضافة �إىل ت�أثريه على وعي اجلمهور ،كان احلدث فر�صة لتعزيز وترويج عمل
�شبكة م�ؤ�س�سة �آنا ليند يف التفيا.
www.euromedalex.org/networks/latvia
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ب�شارة قادر
يرى ب�شارة خ�رض �أن الت�صورات والأمناط ال�شائعة بني �شعوب �ضفتي البحر املتو�سط اليوم
هى نتيجة لقرون طويلة من االحتكاكات بني امل�سلمني والغربيني .ويقول �أن الو�سيلة
املثلى لبناء نظرة م�ستقبلية جديدة تتمثل يف فهم �أف�ضل لتاريخ املنطقة الرثي ،و�أن
احلوار الثقايف له دور مركزي يف م�ساعدة اجليل اجلديد على تغيري نظرة ال�شعوب لذاتها
ولالخرين.
بداية ،لنعر�ض بع�ض البديهيات :البحر املتو�سط لي�س حاجزا ً
وال حدودا ً بل هو رابط وو�سط ي�سميه العرب “البحر الأبي�ض
املتو�سط” ،فهو بحر يربط �أكرث مما يف�صل ،و�أم تغذي ذكريات
خ�صبة ورحم لهويات متعددة ،وهو مهد الأديان امل�ؤمنة ب�إاله
واحد ويف نف�س الوقت مقربة للإمرباطوريات التي ح�أولت �أن
جتعل منه بحرها “اخلالد”.
تلك وجهة البحر املتو�سط وتلك مميزاته التي يتجاذبها الوجود
واملعنى والقوة ،وقد ظل منذ العهد القدمي يحمل �أمناطا ً تتوق
�إىل العاملية وتدمج بني الإميان والعقل ومكانا ً ينتج فكرا قلقًا
ومبدعا ً يجمع بني احلكمة الفل�سفية والت�سا�ؤل امليتافيزيقي
ومتعة احلياة .تلك هي وجهة البحر املتو�سط التي يهددها
“هذيان الهويات” عند البع�ض و”الإنزالقات القاتلة” عند
الآخرين ويعد التواجه الفكري ت�أتي املواجهة الأيديولوجية
بني الديانات ال�سم�أوية قدميا ً ثم داخل الديانات ذاتها وبالأم�س
بني امل�ستعمرين وال�شعوب امل�ستعمرة و اليوم بني “الهوية
والآخر” وكلها ا�ستقطابات �صادمة لعلها تف�رس ما �أ�صاب
احلوار الثقايف يف البحر املتو�سط من �رشوخ وقطيعة وهي
حقائق مريرة – بل وم�ؤملة بالن�سبة يل باعتباري رجلاً يعي�ش
على ال�ضفتني .

جذور العالقات التاريخية املتو�سطية
ولكنني �أطرح ال�س�ؤال :كيف انتهينا �إىل ما نحن فيه ؟ يف
الواقع ،ي�صعب علىنا �أن نحدد نقطة التحول يف �سياق
التاريخ �أو نقطة االنعطاف بل نقطة “القطيعة الثقافية
“ مما يوحي بوجود (ما قبل) و (ما بعد) .عا�ش امل�سلمون
والغربيون �أربعة ع�رش قرنًا من االحتكاكات امل�ستمرة التي
�أدت �إىل الت�صورات النمطية وذكريات م�ؤملة جتد جذورها
يف الغزوات الإ�سالمية للمجال الأوروبي بني القرن ال�سابع
والقرن اخلام�س ع�رش واحلروب ال�صليبية يف امل�رشق بني عام
 1099و 1290واال�ستعمار الأوروبي يف الوطن العربي يف القرن
التا�سع ع�رش والع�رشين وا�ستمرار �سيطرة الغرب ب�أ�شكال
خمتلفة من زرع ا�رسائيل يف قلب الوطن العربي عام 1948
حتى الغزو الأمريكي للعراق عام  .2003ورغم فرتات طويلة
من الهدوء ،ظلت اخلالفات التاريخية بني �ضفتي البحر

املتو�سط حتى يومنا هذا ت�سكن الأذهان وت�صنع التخيالت
وتلوث الأنظار حتى �أن �أحداث املا�ضي اكت�سبت وظيفة
“الأداة” و�أ�صبحت “�أ�ساطري �سيا�سية” تبلور العداء جتاه الآخر
بل وت�رشعه .ويعد ا�ستنكار بع�ض امل�سلمني الأ�صوليني ملا
ي�سمى “باحلرب ال�صليبية اجلديدة” للغرب �ضد الإ�سالم نوعا
من ا�ستخدام املا�ضي يف ا�سرتاتيجيات الرف�ض مثلما ي�شار
�إىل الهجرة الع�شوائية يف ا�سبانيا “بعودة العرب”( retorno
� )del moroأو �إثارة الفنت والأحاديث املثرية للبلبلة التي يلقيها
بع�ض الكتاب الغربيني �ضد « الأ�سلمة الزاحفة لأوروبا»
و»اخلطر الأخ�رض» و»العنف الإ�سالمي» التي توقظ �أ�ساطري
العدو اجلوهري و»غري القابل للعالج»و «ال�رش املطلق».
وبعد �أن ق�ضيت �أكرث من �أربعني عاما ً يف �أوروبا� ،أدركت �أن
الر�أي العام هناك ال يزال حتت �سيطرة الأحكام امل�سبقة �ضد
العرب وامل�سلمني وكنت يف البداية �أعزو ذلك للجهل بالوقائع
التاريخية واحلقائق االجتماعية ولإجتاه معني يعتقد �أن الغرب
لي�س بحاجة لأن يتعلم �شيئا ً من الآخرين و�أده�شني عدم
اكرتاث املدار�س واجلامعات الأوروبية مب�شاكل الوطن العربي
املعا�رص بعدما ق�ضيت طفولتي يف فل�سطني وتعلمت يف
املدر�سة هناك خم�س لغات ورويت ل�شعراء العرب والغرب
يف �سن اخلام�سة ع�رش وتعلمت تاريخ �أوروبا والعرب ووجدت
�أن هناك جهال ً ولكن لي�س هناك احتقار ومل يكن ينظر �إىل
العامل العربي على �أنه تهديد بل قليال ً ما كانوا يتحدثون
عن الإ�سالم .ولكنني منذ نهاية نظام القطبني و�سقوط
�سور برلني يف التا�سع من نوفمرب  ،1989وخا�صة بعد هجمات
احلادي ع�رش من �سبتمرب � ،2001أ�صبحت �شاهدا ً على انفالت
الأهواء و�أنا حزين وم�سلوب الإرادة.

االثر امل�ش�ؤوم للعالقات بني الغرب والإ�سالم
وقد �أدى �أنهيار االحتاد ال�سوفييتي �إىل ظهور �سل�سلة من
التداعيات الفكرية تدور حول ثالثة �أفكار حمورية ارتقت �إيل
م�ستوى النظريات� :أولها نظرية فرن�سي�س فكوياما الذى
يفرت�ض �أن م�سرية الغرب الدميقراطية والر�أ�سمالية املظفرة
مل يعد لها ما يعوقها بعد انهيار النظام ال�سوفييتي،
وثانيها هي نظرية «�صدام احل�ضارات» لـ�صم�ؤيل هنجتنتون،
تقرير آنا ليندا 2010

83

كانت �إ�سبانيا هي البلد الأوروبي اجلنوبي الوحيد على
اجلانب الإيجابي من املعدالت الأوروبية .لكل من ال�سياحة
ال�شمالية والهجرة املتو�سطية ت�أثري على الأبعاد الثقافية يف
عامل ال�شمال .وقبل اخلو�ض يف هذا املو�ضوع ،دعونا نالحظ
�أنه قد مت ت�أ�سي�س �أول املعاهد الثقافية لبلدان ال�شمال كان
يف منطقة املتو�سط على وجه اخل�صو�ص .ولي�س من قبيل
ال�صدفة �أن �أحدث هذه املعاهد ميكن العثور علىها على
�شواطئ جنوب و�رشق املتو�سط ،مثل املعهد الدمناركي يف
القاهرة واملعهد الفنلندي يف دم�شق .ان عدد هذا النوع من
املعاهد يف منطقة املتو�سط كبري ،و دورها يف احلوار الثقايف
�أكرب  .وبالن�سبة للمجتمع املدين والثقافات ال�شعبية ،يلعب
ً
ملحوظا ج ًدا ورمبا يكون �أكرث الأدوار الواعدة .ففي
الطبخ دورًا
فنلندا ،مت تطوير «البيتزا املحلية» (حلم اخلنزير والأنانا�س)
منذ ثمانينات القرن الع�رشين ،بينما تغلبت دكاكني الكباب
ب�شكل كامل على �أك�شاك ال�سجق التقليدية التي اختفت
تقريبًا .وكانت الظواهر اجلديدة هي «ك�سك�سي الرنة»
والفالفل املحلية و�أخريًا «�سابا�س»،وهي مقبالت املزة الفنلندية
الأ�صيلة .كل هذا لنقول �أن امتزاج الثقافات ظاهرة معقدة
أي�ضا مبدعة وخالقة ومن �ش�أنها �أن
وثرية للغاية  ،ولكنها � ً
تو�صلنا �إىل ابتكار فن حياة ال حدود له.

�أفكار مرتحلة حول احلوار الثقايف
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لقد ت�أثرت التوجهات واملقاربات اخلا�صة باملجتمعات املدنية
ال�شمالية والر�أي العام فيها �إزاء منطقة البحر املتو�سط،
عرب العقود احلديثة ،ب�شكل رئي�سي ،بالتطور يف ثالثة
جماالت خمتلفة :ال�سياحة والهجرات والثقافات .لقد بد�أت
ال�سياحة اجلماهريية ل�سكان بلدان ال�شمال يف منطقة
البحر املتو�سط يف اخلم�سينات من القرن الع�رشين .واليوم،
وبعد مرور �أكرث من ن�صف قرن ،يقدر عدد ال�شماليني الذين
يق�ضون �أ�سبوعني �سنويًا حتت �شم�س املتو�سط مبا ال يقل
عن مليوين �سائح .ال نعرف حتى الآن داللة هذه الظاهرة
بالن�سبة ملثل هذا العدد من الأفراد الذين لديهم خربة مبا�رشة
ولكن حمدودة مبنطقة اجلنوب� .إال ان �أهميتها ال تخفى .
ومن ثم ميكن افرتا�ض �أنها جتعل عامل البحر املتو�سط �أكرث
�ألفة ،وبهذه الطريقة تلعب دورًا �إيجابيًا من خالل الو�صول
�إىل هذين التج�أورين .ومما ال �شك فيه �أنها ت�ؤثر على نظرة
�سكان ال�شمال �إىل الهجرة املتو�سطية  ،كما ت�ساعد على
انت�شار الطبخ املتو�سطي وهما عن�رصان هامان يف احلوار بني
الثقافات .ومن �أجل التقييم الفعلى لأهمية �سياحة �أهل
ال�شمال الأوروبي يف منطقة البحر املتو�سط ،ف�إننا نحتاج �إىل
املزيد من الدرا�سات والأبحاث .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن ا�ستطالع
م�ؤ�س�سة �آنا ليند يقدم بع�ض املعلومات التي تو�ضح �أن
رحالت ال�سويديني �إىل بلدان جنوب و�رشق املتو�سط تفوق
�سائر البلدان الأوروبية مبا فيها بلدان ال�ساحل .وتعترب الهجرة
خ�صو�صا من �شواطئه اجلنوبية
من منطقة املتو�سط،
ً
وال�رشقية ،عن�رصًا يف غاية الأهمية ل�صياغة �صورة منطقة
املتو�سط والعالقات الأورومتو�سطية يف بلدان ال�شمال .وهنا
ت�أتي بيانات ا�ستطالع م�ؤ�س�سة �آنا ليند مرة �أخرى لتو�ضح
�أن ال�سويديني هم �أكرث الأوروبني ات�صاال ً ب�سكان اجلنوب ،ف�إذا
كان عدد الوافدين من البلدان املتو�سطية �إىل �شمال �أوروبا
ال يتج�أوز عدة �آالف يف فرتة ال�ستينيات ف�إنهم اليوم يعدون

نواح .فهم
مبئات الآف .ويعد هذا الأمر ها ًما للغاية من عدة
ِ
ميثلون نو ًعا من اجل�رس الب�رشي جتاه منطقة جنوب و�رشق
املتو�سط .وقد جاء جزء منهم ب�سبب زواجهم من �شمالني
�أو �شماليات .وتزايد عدد هذه الزيجات تزايدا ملفتا للإهتمام .
ولذا ،فاليوم ومع اجليل الثاين ،ت�ضاعف عدد �أطفال ال�شمال
الذين يعي�ش ن�صف �أجدادهم يف اجلانب الآخر من منطقة
املتو�سط ع�رشات املرات بالن�سبة لأعداد ال�سبعنيات .وال ميكن
التقليل من �أهمية هذا النوع من العالقات الأ�رسية التي
ت�ساهم يف التقريب بني عامل البحر املتو�سط و�سكان بلدان
ال�شمال الأوروبي �أكرث مما ميكن �أن يفعله �أي نوع من �أنواع
التبادل الر�سمي �أو �شبه الر�سمي وبرامج احلوار بني الثقافات.
ووفقًا للبحث االجتماعي الأوروبي لعام  ،2006جاءت فنلندا
وال�سويد على ر�أ�س قائمة البلدان التي يتمتع �سكانها ب�أكرث
املواقف �إيجابية �إزاء املهاجرين الأجانب.

ر�ؤى من �أجل املتو�سط
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وقد ذكر الكاتبان وليم كر�ستول ولورن�س كبالن يف كتابهما
«طريقنا يبد�أ من بغداد» (باري�س – �سان �سيمون – )2003
وب�أ�سلوب مبا�رش« :ميثل حكم �صدام ح�سني قمة توح�ش
االنظمة احلاكمة يف ال�رشق الأدين و�إذا مل نبد�أ به ،فعلىنا �أن
نعر�ض عن تغري �أي �شئ يف املنطقة ».وكلنا نعرف البقية
فقد حدث الغزو الأمريكي عام  2003ودعمت بع�ض الدول
الأوروبية الغزو مثل �أزنار يف �أ�سبانيا وبلري يف اجنلرتا .ولعل �أول
�ضحية لنظريات فوكوياما و�صموئيل هنتنجتون هو احلوار
الثقايف بني امل�سلمني والغربيني �إذ و�صل غ�ضب امل�سلمني
�إىل حد الرتحيب �أو على الأقل التاييد لأحداث احلادي ع�رش من
�سبتمرب التي اقرتفها �إرهابيون مهوو�سون ب�سيناريو القيامة
كما �أثبتت ذلك عدة ا�ستطالعات .

هل لنا �أن نظل مكتويف الأيدي ؟ “ال …!” قالها رومانو برودي
قبل �أن يرتك وظيفته“ .لي�س لنا �أن نرتك املجال مفتوحا ً
�أمام التوترات اخلا�صة بالهوية واملخ�أوف املتبادلة� :إن البحر
املتو�سط لن يكون جبهة يتح�صن فيها كل �شاطئ على
نف�سه” .هذا ما كرره عند ت�أ�سي�سه ملجموعة احلكماء من �أجل
احلوار الثقايف يف البحر املتو�سط وكان من تو�صيات جمموعة
احلكماء ان�شاء م�ؤ�س�سة كربى ،واالف�ضل ان تكون يف اجلنوب
هدفها القيام ب�أعمال ملمو�سة ت�ساند حوار الثقافات يف
منطقة املتو�سط ،وت�ستجيب للرغبات التي �أبدتها املجموعة
وتتلخ�ص يف �إبراز اجلانب الثقايف لل�رشاكة الأورومتو�سطية،
ودعم ال�صفة العملية للحد من اخلطابات املتكررة واململة
يف اللقاءات الكربى التي تتم بتكلفة عالية دون �أن يكون لها
�أثر حقيقي على الر�أي العام .و�إ�رشاك بلدان اجلنوب يف عملية
اختيار امل�رشوعات وحتقيقها لك�رس اختالل التوازن يف التبادل
الثقايف ال�سائد يف العالقات بني �شمال وجنوب املتو�سط.
وهذا هو معنى �إن�شاء م�ؤ�س�سة �أنا ليند والتي ترمي ن�شاطاتها
املتعددة �إىل هدف واحد “تغيري نظرتنا لأنف�سنا وللآخرين”.
�إنني �أقر �أنها مهمة عمالقة حتتاج الكثري من ال�صرب واملثابرة
واملوارد ولكنها مهمة �أ�سا�سية �إذا �أردنا �أن ن�ضع حدا ً لثقافة
�شهما
عفوا
اخلوف والأحقاد� .أن تتغري ر�ؤية اجلنوب لذاته يعني
ً
ً
ون�سيانًا واعيًا و�إلتئام جروح املا�ضي والتحرر من �شباك الذاكرة
الأداة وا�ستخدام التاريخ كمخزون للدرو�س ولي�س كمعبود
ميجد وبالتايل تطوير نظرة تركز على امل�ستقبل وتعتمد على
هوية واثقة من نف�سها وعلى ثقافة الأمل� .أن يغري ال�شمال
ر�ؤيته لذاته يعني ثقافة مملوءة بالتوا�ضع واالحرتام .البد من
ن�سيان التاريخ لنن�سى �أن الغرب مدين بالكثري للثقافات
الأخرى وخا�صة الثقافة العربية الإ�سالمية ،والبد من الكثري
من التوا�ضع لالعرتاف ب�أن امل�سار التاريخي للغرب والدول
التي يت�شكل منها مل يكن طريقا ممه ًدا بالورد بل مليئا

مالطا – معر�ض حول احلوار يف احلياة اليومية
بهدف ت�شجيع التفكري حول التبادل الثقايف بني الطلبة ال�شباب ،عقدت �سل�سلة من ور�ش العمل والنقا�شات على مدار
خم�سة �أ�شهر يف مالطا ،بدعم من « م�شاريع الور�ش الثقافية» .فقد �أنتج حوايل� 50شابا �أ�شكاال ً �شعرية �أو نرثية مت حتويلها �إىل
عر�ضني عامني مقتب�سني من “ التن�صيب “ .ومن �أهم املقاربات التي �شجعت النقا�ش حول الأعمال الفنية هو الرتكيز على
معنى احلوار بالن�سبة للطلبة يف حياتهم اليومية  ،ونقل الأفكار بعد ذلك �إىل جمهور ً �أو�سع من خالل ال�شعر �أو �أ�شكال اخرى
للكتابة .مت �إطالق �أول معر�ض يوم  22مايو  ، 2008على هام�ش “ليلة احلوار الأورومتو�سطي” والتي روجت له م�ؤ�س�سة �آنا ليند
و�شبكتها االقليمية املكونة من �أكرث من  300منظمة من منظمات املجتمع املدين  ،وتال ذلك تنظيم معر�ض فوتوغرايف يف
بريجو وحول �أحد تن�صيبات الفنان نوربرت �أطارد حتت �شعار “من �أين �أنت؟” يف �ساحة احلرية يف فاليتا.
www.annalindhreport.org/goodpractice/maltaexhibition
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مبنا�سبة عيد العمال جذب « عيد الثقافات واحلوار الكبري « �آالف الأ�شخا�ص لالحتفال بالتنوع الثقايف والذي مت عقده يف املركز
الثقايف للقاء بدير نيومن�سرت و�شمل ن�شاطات متنوعة يف املو�سيقي وور�شا للإبداع والعرو�ض واملعار�ض وقرية لفنون الطبخ .
وقد �أثرى الربنامج الرتفيهي جمموعة من الأجنحة وقرية كاملة للفنانني ال�شباب املبتدئني لتن�شيط احتفال االزمنة احلديثة
بعيد تقليدي .وتعد القيم االجتماعية والت�ضامن من العنا�رص الرئي�سية لالحتفال ال�سنوي الذي ي�ضم العديد من اجلمعيات
واملنظمات غري احلكومية  ،وقد اقرتح االحتاد النقابي امل�ستقل يف لك�سمبورج �أن تت�سع املبادرة لت�ضم عددا �أكرب من اجلماهري يف
ن�شاطات التبادالت الثقافية و�أال تقت�رص على جمرد االحتفال بغرة مايو .
www.annalindhreport.org/goodpractice/celebratingdialogueday

بال�رصاعات وامل�صادمات واعمال العنف التي بلغت قمتها يف
الرببرية الهتلرية.
ولكننا اي�ضا ن�شعر بوجودنا من خالل نظرة الآخر ،فلدى جنوب
املتو�سط وخا�صة البلدان العربية �شعور بانه غري معرتف به
كمنتج للمعنى ،ي�ؤدي به �إىل ال�شعور باالغرتاب واالحباط اي
�إىل االنعزال والرف�ض وهذا مايقوله لوت�شيو جرياتو – املدير
التنفيذي ال�سابق مل�ؤ�س�سة �أنا ليند.
والغرب وخا�صة الأوروبي �أكرث من موجود يف نظر العرب
وامل�سلمني :فالغرب يبهر وينفر يف �آن واحد ،فهو يبهر
بقدراته االقت�صادية والتكنولوجية الهائلة والأمان واحلماية
التي يوفرها ملواطنيه  ،مثل هذا الغرب وجد طريقه �إىل
قلوب العرب واذهانهم .وهو ينفر ب�سلوكه الذي يراه العرب
متعجرفًا ومتعاليًا ،وم�ستم ًعا غري جاد ،متجاهال لآالمهم
وغري من�ضبط يف ممار�ساته ،ومتخبطا ً يف خطاباته .كثريا ً ما
ي�شعر العرب �أن البلدان الغربية ،والأوروبية خا�صة ،ت�سقط
خم�أوفها و�أ�شباحها على �أقرب الغرباء لتحول االختالفات �إىل
حواجز ال ميكن اجتيازها.

ويتعار�ضان وك�أن وجود �أحدهما يحدد وجود الآخر فلي�س هناك
�إذن مع�سكران يت�صادمان ولكنهما مع�سكر واحد يكد
لتحديد هويته املتعددة.
لذلك �أرف�ض الف�صل التع�سفي واخلاطئ تاريخيا ً بني الثقافة
اليهودية-امل�سيحية والثقافة العربية-الإ�سالميةلأن احلدود
بينهما ،كما كتب جوزيف مايال ،لي�ست طبيعية بل خملوقة
خلقا ،و�إذا ذكرت مب�س�ألة احلدود «املخرتعة» فلأنها متيل �إىل
الف�صل بني الداخل واخلارج وبني هذا اجلانب وذاك وبني
املت�شابه واملختلف ،ولكن كيف لنا �أن نقيم احلدود حيث ال
يوجد �سوى احلركة ؟
ينبغي على م�ؤ�س�سة �أنا ليند �أن ت�ساهم يف خلق �أ�شكال
جديدة لتواط�ؤ يقوم ال على فكرة الهيمنة التي تنطوي
علىها عبارة «بحرنا»( )Mare nostrumولكن على الت�سمية
اجلميلة التي �أَقتب�سها من الفيل�سوف ادجار موران وهي
«�أمنا»( )Mater nostraالتي حتيل �إىل املرجعية امل�شرتكة
واالرتباط الت�ضامني والأخوة التلقائية.

�إن تغيري ر�ؤية الذات ور�ؤية الآخر م�س�ألة �أجيال ،ويعني االنتقال
من الهوية  -ال�سجن �إىل الهوية – اجل�رس .وال �شك �أنها
مهمة �شاقة تتطلب جهودًا جماعي ًة واعال ًما م�سئولاً ،
وم�ؤ�س�سات تعلىمية متفتحة على العامل ،و�سا�سة ال
يبالون باملواعيد االنتخابية ،و�صفوة فكرية قادرة على نقل
املعرفة ون�رشها .يقرتن العامل العربي والإ�سالمي ب�أوروبا اقرتان
القطط ال�سيامية ببع�ضها� ،إذ ال ميكن ف�صلهما ،بل هما
يزدادان الت�صاقا ً كلما ح�أولنا �أن نبعدهما عن بع�ضهما ،فهل
ن�ستطيع الف�صل بني �ضفاف البحر املتو�سط ونف�س االمواج
ال تنفك عن مداعبتها ؟
كنت تلميذا لهرني بريان – م�ؤلف كتاب «حممد
�سواء
َ
و�شارملان» – الذي يرى يف ظهور الإ�سالم قطيعة بني التاريخ
القدمي والع�صور الو�سطى� ،أو كنت من تالميذ موري�س ملبارد –
م�ؤلف كتاب «الإ�سالم يف عظمته الأوىل» الذي ي�صور الإ�سالم
كر�سول ومرتجم للرتاث اليوناين ،هناك حقيقة ال جدال
فيها هي �أن �أوروبا والعامل العربي والإ�سالمي يتخاطبان يف
حميمية التاريخ والتواط�ؤ الفكري ويت�ساءالن ثم يتواجهان

ب�شارة خ�ضر �:أ�ستاذ العلوم االقت�صادية وال�سيا�سية
واالجتماعية ومدير مركز درا�سات و�أبحاث العالم العربي
المعا�صر الجامعة الكاثوليكية بلوفان – بلجيكا.
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وقد كان لتلك النظريات عواقب وخيمة على العالقات بني
الإ�سالم والغرب لأ�سباب ثالثة  :الأول �أن انهيار النموذج
ال�سوفييتي جعل �أمريكا ذات التاريخ الفريد تقدم نف�سها
كمثال يحتذى على �صعيد العلم وقد ذهب بيل كلنتون
�إيل و�صفها «بالأمة التي ال ميكن اال�ستغناء عنها» وو�ضع
هاجان فكرة «الأمرباطورية اخلرية» وت�صدم هذه الر�ؤية الكثري
من النا�س مبا فيهم بالد الإ�سالم� .أما ال�سبب الثاين ،ف�إنه
يرتبط ب�أطروحة العدو البديل التي يتزايد دورها تدريجيا ً �إذ يرى
هنتنجتون �أن املواجهات احلديثة لها عالقة بالثقافة والهوية
و�أن الإ�سالم يظهر «كعدو بديل» ويقول �رصاحة «… �أن الدم
يلطخ احلدود مع الإ�سالم … و�أن م�شكلة الغرب الرئي�سية
هي الإ�سالم ولي�س الأ�صولية الإ�سالمية» (�صدام احل�ضارات،
�أوديل جاكوب ،باري�س –  )1996ولعلنا ندرك �ضخامة اخل�سائر
وال�رشوخ يف العالقات بني الإ�سالم والغرب التي �أحدثها هذا
الكتاب �إذا علمنا �أنه حقق �أعلى املبيعات يف الواليات املتحدة
و�أوروبا .وال�سبب الثالث مل�ضار تلك النظريات التي ظهرت
بعد نهاية نظام القطبني على الر�أي العربي وامل�سلم يتعلق
باجلهاز الأيديولوجي الأمريكي اجلديد الذي يهدف �إىل ت�صدير
القيم الدميقراطية التي ميثلها م�رشوع ال�رشق الأو�سط الكبري.

الطريق �إىل احلوار

لك�سمبورج  -حتتفل بيوم احلوار

تقرير م�ؤ�س�سة �أنا ليند لعام 2010

التي تق�سم العامل �إىل �سبع مناطق ح�ضارية ولكن �أ�شدها
خطورة على الغرب هي الإ�سالم وال�صني� ،أما الثالثة فهي
نظرية املحافظني الأمريكيني اجلدد املنبثقة من نظرية
«نهاية التاريخ» وت�سمى تارة «التدمري اخلالق» وتارة «نظرية
لعبة الدومينو الدميوقراطية».

وملخ�ص الأمر ح�صول تدهور يف جمال الثقة واحلوار بني
الثقافات وقد �أثبتت كافة امل�رشوعات التي ظهرت منذ عام
 2000والتي ترمي �إىل عودة احلوار واالت�صال والنداء بحوار
احل�ضارات وتقارب ال�شعوب وتهدئة النفو�س �أنها غري كافية
لوقف متاهات الهوية والتقوقع الطائفي واخللط املجنون.

التحليل املو�ضوعي
للإعالم  -حاالت البلدان

نظرة عامة

الإعالم والت�صورات الثقافية املتبادلة يف منطقة
الأورومتو�سطي

نعومي �صقر

وقع اختيار الإعالم كمو�ضوع �أ�سا�سي لتقرير �أنا ليند الأول عن االجتاهات الثقافية ،لأهميته يف
تنمية احلوار بني الثقافات والتنوع الثقايف يف منطقة الأورومتو�سطي .وتقدم ناعومي �صقر –
من�سقة قطاع الإعالم – ملحة عن العمل الذي يقوم به قطاع الإعالم اليوم ،من ال�سيا�سات
التحريرية �إىل املمار�سات ال�صحفية ،وتلقي ال�ضوء على املقاالت اخلا�صة بكل بلد التي تعالج
الرهانات الرئي�سية واملمار�سات الإيجابية ال�صاعدة فى التغطية الإعالمية بني الثقافات.
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غري �أن املثال الأملاين يربز �أن الهجرة �أكرث تنوعا ً من التنقالت
الب�رشية يف البحر املتو�سط .و�إذا وددنا �أن نقيم مقدار انفتاح
الإعالم جتاه ق�ضية احلوار بني الثقافات يتعني علىنا حتليل
املحتوى الإعالمي .ويف هذا ال�صدد ،نخ�ص بالذكر معاجلة
الإعالم لال�شخا�ص الذين يعربون احلدود بحثا ً عن العمل
والأمان ،فالكثري ميكن قوله حول �صورتهم فى البلدان
التي هجروها �أو التى يق�صدونها على ال�سواء  .وجند �أن

تقييم القدرات الكامنة يف الرتفيه الإعالمي
تختلف املمار�سات ح�سب اختالف و�سائل الإعالم من الإذاعة
�إىل الطباعة والأفالم ال�سينمائية ومن الأخبار والأحداث
اجلارية �إىل الرتفيه ،وقد �أ�شارت عدة درا�سات حديثة �إىل
القدرات الكامنة للإعالم غري الإخباري والرتفيهي مثل الدراما
التلفزيونية والأفالم الكربى على منو التفاهم املتبادل بني
الثقافات ملا حتمله من �إمكانيات اخلو�ض يف اخل�صو�صيات
وتق�صي الق�ضايا العرقية والق�ص�ص ال�شخ�صية (املركز
الأوروبي ملراقبة العن�رصية وكراهية الأجانب .)2002 ،ويبدو �أن
تلك التو�صية �صحيحة� ،إذ جند يف الف�صول التالية اخلا�صة
باليونان و�أملانيا �أمثلة من الدراما اخليالية يف التلفزيون تعك�س
ق�ضايا التنوع الثقايف كالهجرة والزيجات املختلطة والدين
ولكن جند  ،على النقي�ض من ذلك ،حدودا ً وا�ضحة لأثر خمتلف
�أنواع الرتفيه �إذا ما اعتمدنا ا�ستطالع الر�أي الذي قامت به
م�ؤ�س�سة �أنا ليند والذي ذكرت فيه �أقلية من امل�شاركني �أن
الإعالم �أثر عليهم فى حت�سني �صورة �سكان بلدان املجموعة

ولأ�سباب مماثلة� ،أثار «تلفزيون الواقع» �آراء مت�ضاربة حول
قدرته على مناه�ضة الأحكام امل�سبقة ،وقد بد�أ تلفزيون
الواقع �أو الرتفيه ال�شعبي الذي يحول غري املحرتفني �إىل
م�شاهري يف حلظة واحدة يف بداية الألفية اجلديدة ،وقد
خا�ض الإعالميون من �شمال وجنوب املتو�سط تلك التجربة
االجتماعية بعرو�ض مرئية مثل «الأخ الأكرب» ()Big Brother

جائزة �آنا ليند لل�صحافة

قامت كل من م�ؤ�س�سة �آنا ليند واالحتاد الدويل لل�صحافيني ب�إن�شاء هذه اجلائزة يف  .2006وتعد �أفخم جائزة يف املنطقة
ومتنح للأعمال التي تهتم بتفاعل الثقافات وق�ضايا التنوع الثقايف .وجاء التفكري يف هذه اجلائزة كرد فعل للتحدي الذي
يواجهه ال�صحافيون يف جمال تغطية التغري ال�رسيع الذي يحدث عرب املنطقة  ،واملرور من املجتمعات املتجان�سة �إىل اجلماعات
الثقافية والدينية املتعددة والنا�شطة ف�ضال ً عن ال�رصاعات واحلروب التي تزداد تعقيداً .وتت�ألف جلنة التحكيم من خرباء دوليني
يف جمال الإعالم ،مع ر�ؤ�ساء �سابقني و�شخ�صيات متو�سطية �شهرية ك�أمني معلوف وادجار مورين ،هذا ويتم دعوة الفائزين
للعمل ب�صفتهم “�سفراء احلوار الثقايف” من خالل �أحداث تنظمها ال � 43شبكة وطنية للمجتمع املدين التابعة مل�ؤ�س�سة
�آنا ليند ـ .وي�شارك يف هذه املبادرة كل من  ، COPEAM Audiovisual Platformواملفو�ضية الأوروبية ،وحتالف احل�ضارات التابع
للأمم املتحدة وم�ؤ�س�سة موناكو املتو�سطية.
www.euromedalex.org
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�إن ذلك قد ي�ؤدي �إىل ا�ستمرار دائرة ال�سلبية التي تبحث
م�ؤ�س�سة �أنا ليند �أن تتج�أوزها من خالل احلوار بني الثقافات يف
ظل االحتاد من �أجل املتو�سط .و�إذا كان النا�س قد اعتادوا على
اال�ستماع �إىل الأخبار ال�سلبية ولي�س الإيجابية عن �أمثالهم
يف املجموعة الأخرى من دول االحتاد من �أجل املتو�سط ،ف�إنه
من املنطقي من وجهة النظر الإعالمية البحتة �أن حتظى
الأخبار ال�سلبية بال�صدارة حيث �أنها الأكرث قبوال ً يف االطار
ال�سلبي القائم .ومن املنطقي �أي�ضا من وجهة نظر الأعالم
�أن ت ُقَ َّدم الأخبار وك�أن هناك جهتني معنيتني ،هما �أوروبا من
ناحية وجنوب و�رشق البحر املتو�سط من ناحية �أخرى ،ف�إن �أي
حديث-كما هو احلال بالن�سبة للإح�صائيات املده�شة  -عن
اخل�صوم يف رواية ما يدفع القارئ ملوا�صلة القراءة ب�شغف.
وحتى نحد من هذه املمار�سات الإعالمية التي من �ش�أنها
زرع الفرقة ،ينبغي �أن نبتعد عن الإح�صائيات والعادات حتى
ن�صل �إىل �صورة �أكرث �شموال ً لكيفية ا�ستعمال و�سائل
الإعالم لت�صور �سكان الأورومت�سطي لبع�ضهم البع�ض.
وهذا ما ورد يف هذا الف�صل من تقرير م�ؤ�س�سة �أنا ليند
 2010الذي خ�ص�ص ف�صال ً خا�صا ً لكل بلد على حدة حول
الإعالم املتفتح على احلوار بني الثقافات وت�سليط الأ�ضواء
على املبادرات الواعدة.

يتميز االحتاد من �أجل املتو�سط – الذي ميثل اخللفية الرئي�سية
لأى درا�سة عن معاجلة الإعالم لق�ضايا العالقات بني الثقافات
– بتاريخ طويل للهجرة وبتداخل الثقافات والأديان الناجت عنه.
هذه الظاهرة تكذب �أي مفهوم لوجود جمموعات ثقافية يف
�أوروبا من ناحيه وجنوب و�رشق املتو�سط من ناحيه اخرى ،
رغم متيزها بكيانات �سيا�سية وا�ضحة املعامل  .وقد تو�صلت
درا�سة قامت بها باحثة من جامعة اك�سفورد امتدت خم�س
�سنوات عن ت�صوير �أوروبا يف اعالم البلدان ذات «�أغلبية
م�سلمة»وت�صوير امل�سليمن والإ�سالم يف الإعالم الأوروبي� ،إىل
نتيجة �أن لفظي «�أوروبي» و»�أغلبية م�سلمة» ال يفيدان فى
�شيئ لو�صف بلدان مثل فرن�سا و�أملانيا والبو�سنة والهر�سك
وم�رص وتركيا ،واقرتحت �أن «يتم و�صفها بدولتني تابعتني لالحتاد
الأوروبي ذات �أقلية م�سلمة ودولتني ذات �أغلبية م�سلمة ودولة
�أوروبية ذات �أغلبيه م�سلمة وا�سعة» (�أبو الف�ضل.)2009 ،
واليوم ،وبعد ن�صف قرن من الهجرة �إىل �أملانيا ،من �إيطاليا
و�أ�سبانيا والربتغال واليونان وتركيا ويوغ�سالفيا ال�سابقة
واملغرب وبلدان عديدة �أخرى (نتزولد وديل� ،)2009 ،أ�صبح
املهاجرون و�أوالدهم الذين ح�صلوا على اجلن�سية الأملانية نحو
ع�رشين باملائة من ال�شعب الأملاين .ويف فرن�سا حيث يخ�ضع
جمع املعلومات عن الأ�صول العرقية ل�سيا�سة الدمج ،ال
تختلف الن�سبة كثريا ً ونذكر �أنه يف ال�سبعينيات كان برنامج
تلفزيوين ب�إ�سم «موزاييك» يجدب حوايل  4.5مليون م�شاهد
من خمتلف الأ�صول (فرا�شون و�سا�سون ،)2008 ،كما �أ�شار
ا�ستطالع الر�أي الذي قامت به م�ؤ�س�سة �أنا ليند �إىل �أن
�أكرث من ن�صف امل�شاركني من تركيا واملغرب ولبنان ذكروا ان
لديهم �أقارب �أو �أ�صدقاء يقيمون يف �أوروبا.

و�إىل �أن توجد درا�سات �أعمق عن الظاهرة ،هناك بع�ض
التف�سريات املبدئية التي ن�ستطيع �أن ن�ستخل�صها من البحث
احلايل� ،أولها �أن امل�شاهدين يجدون نف�س ال�سلبية والت�صور
غري املر�ضي يف الإعالم الرتفيهي التى يجدونها فى الربامج
الإخبارية .وقليال ً ما جند �أفالما ً تعالج حتديات عدم التفاهم
بني جمتمعات االحتاد من �أجل املتو�سط� ،أو �أفالما ً تطرد
ذكريات الظلم التاريخي املرة ،ويعود ذلك �إىل تقييم «نزاهة»
الفيلم الذي يعتمد على ا�ستعداد امل�شاهد ال�شخ�صي
وا�سلوب تف�سريه لتفا�صيل الرواية ومنط التمثيل الذي يقدمه
املمثلون .ومن مل يع�ش جتربة العن�رصية �أو التهمي�ش قد يجد
الفيلم نزيها �أو تقدمياً ،بينما يرى من كان �ضحية للعن�رصية
تفا�صيل من �ش�أنها تر�سيخ ال�شعور بعدم امل�س�أواة  .وكثريا ً
ما تثبت الوقائع �أن ت�صوير الأقليات الإيجابي على ال�شا�شة
ال�صغرية ي�سوء م�شاعر تلك املجموعات التي يح�أول كتاب
ال�سيناريو واملنتجون �أن ي�صوروها (دو�ست .)2009 ،ويعزو بع�ض
الباحثني هذا الإ�ستياء �إىل ميل املنتجني �إىل الرمزية بينما –
يف غياب التنوع يف الأدوار واملهام – تتبنى �شخ�صية واحدة
م�سئولية متثيل جمموعة ب�أكملها.
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هناك حت ٍد مبا�رش يواجه �أي نقا�ش كتابي عن كيفية حتدث اجلريان
عن بع�ضهم البع�ض يف منطقة الأورومتو�سطي عرب الإعالم،
وهو� :إذا �أردنا مناق�شة املو�ضوع ب�أ�سلوب جدي ،ف�إننا �سنلج�أ �إىل
نف�س املمار�سات الإعالمية التي هي مو�ضوع النقا�ش ذاته.
وعلى �سبيل املثال ،جذب اهتمام القارئ منذ البداية بذكر
�إحدى االح�صائيات املثرية التي ك�شف عنها ا�ستطالع الر�أي
الذى �أعدته م�ؤ�س�سة �أنا ليند عن نوع ال�صور الإعالمية التي
تكونها كل جمموعة من البلدان عن الأخرى داخل االحتاد من
�أجل املتو�سط .فقد تبني من ا�ستطالع الر�أي �أن نحو �أربعة من
كل خم�سة ممن ا�شرتكوا من ثمانية بلدان �أوروبية وثلثي ممن
ا�شرتكوا من خم�س بلدان من جنوب و�رشق املتو�سط ،مل يتذكروا
�أي �شيء ذكره الإعالم م�ؤخرا ً قد �أثر على ر�ؤيتهم للمجموعة
«الأخرى» ،وال �شك �أن هذه الأرقام الإح�صائية مثرية للده�شة
وجديرة ب�أن تناق�ش يف �إطار هذا املقال ،ولكن هل من امل�رشوع �أن
نركز على البعد ال�سلبي لهذه املعلومة؟

التداخالت الثقافية وم�ستويات التحليل املتعددة

التغطية الإعالمية الربيطانية للجماعات البولندية يف
اململكة املتحدة ،والتغطية الإعالمية ال�سويدية للبو�سنيني
يف ال�سويد (وبالعك�س فالتغطية الإعالمية البولندية �أو
البو�سنية لتلك اجلماعات) لها نف�س االهميه للتغطيه
الإعالمية اللبنانية لل�سوريني يف لبنان ،والتغطية الإعالمية
املغربية للمهاجرين املغاربة يف �أملانيا وفرن�سا .وعلى �صعيد
�آخر ،هناك ق�ضية امل�ساحة املتاحة للأقليات العرقية يف �أرجاء
االحتاد من �أجل املتو�سط خللق اعالمهم اخلا�ص والتمتع به،
وما �إذا كانت تلك املنافذ الإعالمية تعك�س ر�ؤية داخلية �أم
خارجية .وعلى �صعيد ثالث ،هناك ق�ضية ت�صور ال�شعوب
واملناطق بع�ضها لبع�ض داخل االحتاد من �أجل املتو�سط .وهال
ن�ستمع �إىل �أخبار �رشكائنا داخل االحتاد من �أجل املتو�سط �إال
عندما ت�صيبهم الأزمات وهل هذا يف�رس �أن عددا ً حمدودا ً من
امل�شاركني يف بحث م�ؤ�س�سة �أنا ليند يتذكر �أن الإعالم ترك
فيهم ت�أثريا ً �إيجابيا ً عن �شعوب جمموعة الدول «الأخرى»؟
مثل هذه الأ�سئلة متت معاجلتها يف الف�صول اخلا�صة بكل
بلد على حدة ،والغر�ض من هذا الف�صل هو �أن نلقي نظرة
عامة لنتعرف على �أوجه املمار�سة الإعالمية الأكرث والأقل
ت�أثريا ً فى عملية احلوار بني الثقافات فى جمال االحتاد من �أجل
املتو�سط.

الأخرى (لي�س كمهاجرين ولكن يف بلدانهم) .وعندما طرح
عليهم ال�س�ؤال عن امل�صدر الذى كان وراء ال�صورة الإيجابية،
ذكر معظم �أفراد هذه الأقلية �أن هذا امل�صدر هو �إما الأخبار
�أو املعلومات التي يقدمها التلفزيون �أو الإعالم املطبوع،
وكانت الن�سب فى �أوروبا وجنوب و�رشق املتو�سط  %58و%55
على التوايل بالن�سبة للتلفزيون و %27و %12بالن�سبة لالعالم
املطبوع و %20و %13بالن�سبة للأفالم الوثائقية� .أما عن الأفالم
الروائية ،فقد انعك�ست الن�سب �إذ ذكر  %20من �سكان م�رص
ولبنان واملغرب و�سوريا وتركيا �أن الأفالم تركت انطباع�آ �إيجابيا ً
لديهم عن �شعوب البلدان الأوروبية ،بينما مل ي�رش �سوى %9
من امل�شرتكني الأوروبيني �إىل الأفالم كو�سيلة لها ت�أثري �إيجابي
على انطباعهم عن �شعوب جنوب و�رشق املتو�سط.

فريق العمل الإعالمي الأورومتو�سطي

يجمع فريق العمل الإعالمي الأورومتو�سطي جمموعة من ال�صحافيني ور�ؤ�ساء التحرير من �شاطئي البحر املتو�سط ،وهو
�شبكة من الإعالميني املعنيني بتحليل الرهانات الإعالمية ،وتطوير املبادرات امل�شرتكة و�صياغة التو�صيات ل�صناع القرار.
انطلقت املبادرة يف �سبتمرب  2005يف البحر امليت بالأردن يف اطار م�ؤمتر املفو�ضية الأوروبية عن “الأورومتو�سط والإعالم”
والذي كان يهدف �إىل �إعطاء الكلمة لل�صحافيني املنخرطني يف عملية التع�أون الإقليمي .ومنذ ذلك الوقت ،تنامت امل�شاركة
لت�شمل � 500إعالمي و�أدت �إىل تنظيم تظاهرات �شتى تتعلق بق�ضايا خمتلفة منها :تغطية النزاعات  ،حرية ال�صحافة ،
تغطية الإرهاب  ،والإعالم والهجرة .وكجزء من ال�شبكة الإقليمية ،مت اختيار فريق عمل ليديل بر�أيه حول التطورات ال�سيا�سية
يف اطار ال�رشاكة الأورومتو�سطية وتقدمي اال�ست�شارات للمفو�ضية  ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي التو�صيات يف املنتديات التي لها
عالقة بالتفاعل الثقايف.
www.journalismnetwork.net
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ولعل هناك بع�ض العوائق الأخرى التي تعرقل حركة الأفالم
من اجلنوب �إىل ال�شمال ،نذكر منها العوائق التى يواجهها

وك�إطار للم�شاركه ال�سيا�سية وو�سيله للممار�سة
الدميقراطية تعر�ض الدولة الوطنية �آليات عملية ملكوناتها
من اجلماعات الثقافيه لبناء التفاهم املتبادل والثقة .و�أ�شار
بيكو بارخ يف عمله عن التعدد الثقافى �إىل الثقة كمفتاح
للحوار ،حيث �أن االلتزام املتبادل جتاه امل�س�ألة الذاتية والعمل
معا ً على �أ�سا�س امل�س�أواة هو ما نحتاجه لنحول دون �أي �صدام
ثقافى ولكي ننزع فتيله (بارخ .)2006 ،ويت�ضح من حتليل دول
االحتاد من �أجل املتو�سط ،التي يتفق فيها الإنتاج واال�ستهالك
الإعالمي مع االنق�سامات العرقية يف املجتمع� ،أن الإعالم
القومي املتعدد الثقافات قد يقدم �أ�س�سا ً �أكرث كفاءة لبناء
قدر �أكرب من الثقة بني فئات املجتمع واحلوار بني الثقافات من
الإعالم املوجود حالياً .ويف املقابل ،ي�ستعمل الإعالم القومي
يف بع�ض البلدان الأخرى من بلدان االحتاد من �أجل املتو�سط
لرت�سيخ ن�سخ يغلب وعلىها التجان�س والإق�صاء للهوية
القومية ،واخلطر يف هذه احلاالت هو �أن يتم «ت�صوير التنوع

�آلية اال�ستجابة ال�رسيعة لو�سائل الإعالم

يف اطار الإ�سرتاتيجية امل�شرتكة لال�ستجابة للأزمات الثقافية البينية يف منطقة املتو�سط ،قام كل من م�ؤ�س�سة �آنا ليند
واملفو�ضية الأوروبية وحتالف احل�ضارات التابع للأمم املتحدة بو�ضع برنامج يهدف �إىل دعم عمل ال�صحفيني يف جمال العالقات
الثقافية البينية .وي�أتي توفري االت�صال ال�رسيع واملجاين واملبا�رش ب�أهم املحللني والأكادمييني واملعلقني الدوليني ك�أهم بنود
امل�رشوع  .ويتم ذلك عرب الرتويج للموارد الإلكرتونية بالإ�ضافة �إىل تنظيم منتديات “اال�ستجابة ال�رسيعة” مع ال�صحفيني
واخلرباء والأكادمييني وقادة املجتمع املدين  ،كما حدث يف “منتدى لندن للإعالم” الذي مت تنظيمه عقب احلرب الأخرية على
غزة .بف�ضل هذه الإ�سرتاتيجية امل�شرتكة للم�ؤ�س�سة واملفو�ضية والتحالف يتم ت�سهيل قيام م�شاريع م�شرتكة للتغطية
الإعالمية بني ال�صحفيني من �شاطئي املتو�سط وذلك ملناق�شة وا�ستعرا�ض الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك مثل الهجرة
والعوملة والثقافة.
www.globalexpertfinder.org
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وتعر�ض النقاد امل�ؤيدون مل�سل�سل “مطب” �إىل �أكرب حتد تواجهه
�أى حم�أولة للتوا�صل الثقافى من خالل الكوميديا ،وي�سمى
هذا التحدى “التخفي�ض الثقايف” ويكمن فى �أن امل�شاهدين
من جماعات معينة والذين ي�شاركون بع�ضهم البع�ض فى
التاريخ والعقائد والطرائف والبيئة املحيطة الخ ...لذلك،
ال تالقى الربامج التي تنتجها جماعات �أخرى لها معرفة
م�شرتكة خمتلفة �أي اهتمام ،خا�صة �إذا �أ�ضفنا �إليها عائق
اللغة .ولعل هذه الظاهرة هي التي تعطي لأفالم هوليوود
و�صناعة ال�سينما تفوقا تناف�سيا ً كبرياً .وتنجح الأفالم
الأمريكية ذات امليزانية ال�ضخمة داخل الواليات املتحدة،
لأنها تتمع ب�أكرب �سوق حملية يف العامل دون �أن ي�ؤثر علىها
عامل “التخفي�ض الثقايف” (ه�سكنز ومكفادين وفني،)2004 ،
بينما تواجه الدول ال�صغرى �صعوبات جمة يف متويل �أفالمها
وم�سل�سالتها التلفزيونية القادرة على جذب انتباه امل�شاهدين
فى �أطراف االحتاد من �أجل املتو�سط .وت�شري اح�صائيات
ا�ستطالع م�ؤ�س�سة �أنا ليند اخلا�صه بالت�أثري االيجابي للأفالم
�إىل عدم الت�س�أوي فى مواجهة ال�صعوبات يف املنطقة .فقد
عرب عدد �أكرب من مواطني جنوب و�رشق املتو�سط عن ت�أثري
الأفالم االيجابي فى ت�صورهم للأوربيني مقابل عدد �أقل من
الأوروبيني نحوهم.

وللتغلب على هذه العقبات يلج�أ �صناع الأفالم يف جنوب
و�رشق املتو�سط خفية �إىل الدعم الأوروبي لإنتاج �أفالم عن
الق�ضايا االجتماعية ،ولكنهم ي�ضطرون �إىل اخل�ضوع �أمام
ال�ضغوط لتغيري الن�صو�ص و�أهداف �إنتاجهم ملالءمة الأذواق
والأحكام امل�سبقه الأوروبية ،مما يحد من توزيع �أفالمهم
ليقت�رص على �أوروبا ويحرم �صناعة الإنتاج ال�سينمائي من
فر�صة �إعادة اال�ستثمار من خالل العائد الذاتي (منيكوت�شي،
 .)2005وبعبارة اخرى  ،ف�إن ال�صورة التي ت�شاهدها اجلماهري
يف �أوروبا يف الأفالم “العربية” هي تلك ال�صورة التي
�صقلتها الت�أثريات الأوروبية .فالفيلم الفل�سطيني “اجلنة
الآن” (�( )Paradise Nowإنتاج هاين �أبو �أ�سعد عام ) 2005
الذى ر�شح جلائزة الأو�سكار عام  ،2006كان �إنتاجا ً فل�سطينيا ً
ا�رسائيليا ً فرن�سيا ً �أملانيا ً وهولنديا ً م�شرتكاً ،والفيلم امل�شرتك
اللبناين الفرن�سي “كارامل” (�( )Caramelإنتاج نادين لبكي
عام  )2007وعنوانه باالعربية “�سكر بنات” ،والذى حاز على
االعجاب يف �أوروبا ملناه�ضته االفكار امل�سبقه من خالل
و�صف احلياة اليومية الهادئة لللبنانيني .وكان قد مت �إنتاجه
يف فرن�سا �أثناء احلرب بني �إ�رسائيل وحزب الله التي �أدت �إىل
ا�صابات جماعية ودمار كبري يف لبنان يف يوليو .2006

تطورت املعايري ال�صحفية املهنية يف مناطق من �أوروبا
والواليات املتحدة ،و�أ�صبحت تت�صدر �أخبار القتل واملوت
والإ�صابات العن�أوين الرئي�سية ،وهذا ما يف�رس �رسعة انتقال
التقارير عن احلروب وال�صدامات امل�سلحة عرب م�ساحات
�شا�سعة يف االحتاد من �أجل املتو�سط ،مقارنة بالأخبار الأخرى،
رغم �أن تلك الأنواع الأخرى قد تغري القاعدة املعلوماتية
مل�ستخدمي الإعالم تغيريا ً جذرياً ،خا�صة و�أنهم ي�ستخدمونها
لفهم ال�رصاعات فى غياب التجربة املبا�رشة �أو �أى خلفية
تاريخية لديهم (�صقر .)2008 ،وقد ُ
كتب الكثري عن �أمناط حترير
تقارير ال�رصاعات والتي تٌرَتّب فيها الإ�صابات طبقا ً الهتمامات
اجلمهور الذى يخاطبه ال�صحفى ،وتقدم تف�سريات مب�سطة
ينق�صها البحث الكايف ،وهي عادة من النوع الذي يثري
«االحقاد القدمية» دون النظر �إىل عدم التكاف�ؤ املعا�رص
وامللمو�س ،وهناك الكثري من الأدبيات عن «�صحافة ال�سالم»
القادرة على و�ضع اطار لل�رصاع ي�ساعد على تغيريه وحله
(لن�ش ومكجولدرك .)2005 ،ومل يكتب كثريا ً عن دور الإعالم
يف عملية بناء الأمة يف �أنحاء االحتاد من �أجل املتو�سط ،وتظل
اجلماعة القومية حم�صورة يف املمار�سات الإعالمية رغم
حتركات ال�شعوب عرب احلدود وتو�سع املجال الإعالمي العابر
للقارات من خالل الف�ضائيات والإنرتنت.
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وامل�سابقات مثل “الأكادميية ال�شهرية” (.)Fame Academy
وبطبيعة بحث الإعالميني عن العائد امل�ضاعف من الإعالنات
با�صطياد جماهري جديدة (ت�ساجارو�سيانو� ،)1999 ،أ�صبحت
برامح “الواقع” فر�صة جلمع �آراء امل�شاهدين على ال�شا�شة
عن الت�شكيل العرقي والثقايف دائم االت�ساع دون �أن يلج�أوا
�إىل املمثلني املحرتفني والأكفاء من ذات املجموعات  .وقد
دفع جناح هذا التيار “تريفور فيلب�س” رئي�س اللجنة الربيطانية
مل�س�أواة الأعراق عام � 2005إىل الت�رصيح ب�أن تليفزيون الواقع
�أتاح لكثري من الربيطانيني “فر�صة مقابلة �أنا�س ينتمون �إىل
جماعات عرقية �أخرى ما كانوا ليالقوهم �أبدا ً فى حياتهم
اليوميه”  ،رغم اختالف البع�ض مع هذا الر�أى .وجاءت
ردود �أفعال امل�شاهدين مل�سل�سالت “الأخ الأكرب” ون�سخته
الفرن�سية “لوفت �ستوري” لت�ضع عالمة ا�ستفهام �أخرى
حول ت�رصيح فيليب�س �أن الربنامج قد جنح فى الق�ضاء على
الأمناط ال�شائعة (فايار .)2003 ،وعلى نف�س النهج� ،أ�شار
التقرير يف الف�صل اخلا�ص ب�أملانيا �إىل �أن املديح الذى حظى
به امل�سل�سل الكوميدي اجلائز على عدة جوائز“ ،الرتكية
للمبتدئني ( ،”)Türkish für Anfängerملعاجلته ال�رصاعات يف
ظل عائلة متعددة الثقافات ،قد قابله م�أخذ على تر�سيخة
للأمناط ال�شائعة � .أما البحث عن اجابة لق�ضية الرمزية يف
متثيل الأقليات واملجموعات املهم�شة ،فين�صح الكثري من
الباحثني يف جمال اجلندر والطبقة والعرق يف الإعالم بالتوجه
�إىل الباحث واملنظر اجلمايكي الأ�صل “�ستوارت هول” .ف�إنه
ين�صح باقتحام الأرا�ضي التي “ امل�شبعة بالت�صورات الثابتة
واملغلقة” من �أجل “اخلو�ض يف فتح الأمناط ال�شائعة على
م�رصاعيها حتى ت�صبح غري �صاحلة لفرتات طويلة” (هول،
 )1997ومبعنى �آخر ،لي�س الأمر �أن نح�أول �أن نقلب الأمناط
ال�شائعة خللق �صور �إيجابية بل �أن نخلق �صورا متعددة
ون�ستهدف ا ملمار�سات التى تطبع بع�ض الت�صورات وتطرد
�أخرى .ويدور جدال حول كيفية دعم التوا�صل بني الثقافات
عرب اخليال الذي يدور �أ�سا�سا ً بني املعرفة الإعالمية من
جهة وامل�شاهدين وم�س�ألة الذات من جهة املنتجني ،وعلى
�سبيل املثال ينبغي على املقابالت الإعالمية �أن تركز على
مطالبة املخرجني فى ال�سيمنا �أو التلفزيون �أن يعك�سوا
ذلك فى ال�سيناريوهات واختيار املمثلني ،مما ي�شكل بديال ً عن
مطالبتهم ب�صناعة الرتفيه من خالل �صيغ جاهزة لتفاعل
الثقافات ،ما دام امل�شاهدون �سينتبهون �إىل هذه ال�صيغ� ،إذ
�أن امل�شاهدين ال يحبون الدعاية واملواعظ ويف�ضلون الرتفيه

الذي فيه �إبداع .وفى نف�س الوقت كلما �صعبت ظروف
حياتهم كلما جل�أوا �إىل الرتفيه بحثا ً عن و�سيلة للهروب من
واقع احلياة اليومية .هذا ما �أكده م�سل�سل درامي من ع�رش
حلقات تلفزيونية �ألفه فل�سطيني للفل�سطينيني عام 2008
بعنوان “مطب” ،ومولته كل من �أملانيا واالحتاد الأوروبي .وكان
هذا امل�سل�سل قد مزج بني امل�سل�سلني الرتكي و�أالملاين قد نال
ترحيب النقاد يف �أوروبا -رغم �أنه �أنتج مبيزانية �صغرية -الذين
ظنوا �أنه يفتح نافذة للفل�سطينيني الذين يعي�شون يف ظل
االحتالل اال�رسائيلي ،ولكنهم �أ�شاروا �أي�ضا ً �إىل �أن امل�شاهدين
الأوروبيني يحتاجون �إىل معرفة بع�ض املعلومات عن ال�ضفة
الغربية ليفهموا كل النكت  .بينما ذهب نقاد �آخرون �إىل
�أن امل�شاهدين الفل�سطينيني املحليني الذين يواجهون
ال�صعوبات التي ي�صورها م�سل�سل “مطب” ،ال يرغبون يف
م�شاهدتها مرة �أخرى على ال�شا�شة (فرنكل.)2008 ،

منتجو الأفالم �أمام توزيع منتجاتهم ،حتى يف بلدان جنوب
و�رشق املتو�سط التي تتمتع ب�سوق حملية وا�سعة والتي
تدعو �إىل اال�ستثمار يف �صناعة ال�سينما لت�شجيع ت�صدير
الإنتاج ال�سينمائي .وقد �أزدهر الإنتاج ال�سينمائي احلر يف
تركيا بالفعل وقد ح�صل العديد من املنتجني ال�سينمائيني
الأتراك على جوائز كربى يف اخلارج .ورغم افتقاد تلك الأفالم
�إىل امل�شاهدين يف داخل البالد ،ف�إنها تنال �شهرتها يف �أوروبا
عرب التو�صيات ال�شفهية التي ينقلها املتحدثون بالرتكية
هناك ،وعلىنا �أن ننتظر حتى نرى ما �إذا كان ال�شغف بالأفالم
الرتكيه �سينت�رش لدى الأوروبيني الآخرين  .ويف م�رص وهو بلد
كثيف ال�سكان والذي طاملا عرفت فيه �صناعة ال�سينما
تاريخا ً ناجحاً ،ف�إن طبقات من الرقابة املبا�رشة وغري املبا�رشة
جعلت الإبداع املحلي يتقل�ص وال ي�سمح �إال بن�سبة �ضئيلة
بالو�صول �إىل ال�شا�شة (فريد .)2006 ،ويف م�رص كما فى
بلدان �أخرى هناك قيود على ت�صوير االنق�سامات االجتماعية
فى الأفالم الروائية ،خ�شية �أن ي�ؤدي ذلك �إىل املزيد من البلبلة
بدال ً من �إثارة جدل عام ،قائم على النوايا احل�سنة ومن �ش�أنة
ان يو�صل �إىل الإجماع.

ان�سجام الأمة والثقافة :و�سائل الإعالم الإخبارية وبناء الأمة
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البناء على ممار�سة �إيجابية :م�ؤ�رشات للعمل امل�ستقبلي

وقد اتخذت عدة خطوات ناجحة على ال�صعيدين -ال�ضيق
للأفراد واملجموعات ال�صغرية ،والوا�سع للم�ؤ�س�سات
احلكومية -لتحديد �أن�سب من يقوم بتنمية احلوار بني
الثقافات يف الإعالم ،وقد وردت �أمثلة لبع�ض التو�صيات
يف ن�رشة املفو�ضية الأوروبية بعنوان «قيا�س نب�ض التنوع
الإعالمي» �شمل  27دولة من االحتاد الأوروبي باال�ضافة �إىل

وقد مت تطبيق مبادئ امليثاق من خالل م�رشوعات ،مثل
مهرجان “املزيد من التعددية” التابع لتحالف احل�ضارات للأمم
املتحدة الذي يدعو الإعالميني دون اخلام�سة والع�رشين �إىل
�إر�سال مقاطع فيديو عن ق�ضايا املجتمع اخلا�صة بالهجرة
والإندماج والهوية والتنوع وحقوق الإن�سان واالن�سجام
االجتماعي .وحيث �أن املهام اخلا�صة مبيثاق ا�شبيليه مهام
تطوعية ،ال توجد �آلية �إلزامية للتنفيذ ،ويعني ذلك �أنه يتعني
على جمهور الدول املمثلة يف (كوبيام) �أن تذكر الإعالميني
بوعودهم مثلما حدث يف �أ�سبانيا عندما �أ�شار يف مار�س 2010
نقاد القانون العام لالت�صال ال�سمعي الب�رصي �إىل �أوجه
التناق�ض مع االلتزامات املعلنة يف الكوبيام.

وقد تبنى املجل�س الأوروبي املكون من  47ع�ضواً� ،سيا�سة
تعترب احلوار بني الثقافات و�سيلة لبناء «جمتمع [�أوروبي]
متفتح ديناميكى ال متييز فيه « ،و�أو�صى املجل�س ب�أن
ت ُ َدرَّ�س كفاءات التفاعل الثقافى و�أن تخلق وتو�سع جماالت
للحوار بني الثقافات و�أن يرتقي حوار الثقافات �إىل امل�ستوى
الدويل (املجل�س الأوروبي ،)2008 ،وتقرير �أنا ليند لعام 2010
املتخ�ص�ص فى تفتح الإعالم على احلوار بني الثقافات يتوق
�إىل حتقيق نف�س االهداف.

ناعومي �صقر :مديرة المركز العربي للإعالم بجامعة
و�ستمن�ستر.
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ومما ال �شك فيه �أن االنفتاح نحو التعددية واحلوار عرب �إعالم
الأخبار يت�أثر ،مثلما يت�أثر الإعالم الرتفيهي ،بالتجربة امللمو�سة
للذين ي�شرتكون فيه  .وكثريا ً ما يتنا�سى من يتعر�ض للح�صار
�أو للهجوم اجل�سدي ق�ضية احلوار بني الثقافات .ولكننا نعلم
�أن الإعالم ال ي�صنع الأحداث ،و�أن حل الأزمات وتخفيف
وط�أتها يف مواقف ال�رصاعات العنيفة وانعدام الأمن
م�سئولية ال�سيا�سيني والع�سكريني ولي�س م�سئولية الإعالم.
ومن املعقول �أال ننتظر من الإعالميني �أن تكون تقاريرهم
دقيقة وبناءة ،علما ً ب�أنهم يف النهاية ال ميلكون غري رواية ما
حدث  .ولي�س من املده�ش �أال يكون هناك �أي ت�صوير ايجابي
لل�سيا�سات الأمريكية �أو الأوروبية يف التحليل الأخباري على
مدى ثالثة �أ�شهر ،يف ثالث حلقات من اللقاءات ال�سيا�سيه
التليفزيونية على �إحدى قنوات الأخبار اململوكة لرجل �أعمال
�سعودي منا�رص للواليات املتحدة ،يف �ضوء االعتداءات على
الفل�سطينيني والأفغان والعراقيني واللبنانيني (حروب،)2009 ،
ونذكر من اال�ستثناءات النادرة برناجما ذكر القرو�ض املقدمة
للبنان ،وبرناجما �آخر مع �أحمد �أبو طالب -وهو مواطن هولندي
من �أ�صل مغربي و�أول عمدة م�سلم ملدينة روتردام ،مت تعيينه
م�ؤخر�آ �سكرتريا للدولة يف وزارة ال�شئون االجتماعية والتوظيف
الهولندية .-ومبا �إن الذين يعي�شون و�سط ال�رصاعات وانعدام

يتزايد عدد الفر�ص نحو عمل م�ستقبلي بف�ضل العوامل
املذكورة �أعاله ،ف�إذا كان من املقبول مثال ً �أن يكون التنوع
الثقافى احلقيقي يف املحتوى الإعالمي ،والتوظيف خمتلفا
اختالفا ً جوهريا ً عن الرمزية املجردة ،ف�إنه ينبغى �أن ن�شجع
تعدد ال�صور والعرو�ض ذات النهايات املفتوحة لن�ؤكد نف�س
التعقيد فى هوية «الآخر»  ،فردا وجماعة  ،الذي ين�سبه
منتجو الإعالم لأنف�سهم .و�إذا علمنا ان ظاهرتى التخفي�ض
الثقافى والتدفق الإعالمى غري املتكافئ متيزان الإعالم املحلى
على امل�ستورد ،فى قدرتة على التوا�صل بكفاءة ،فان م�سئولية
الإعالم املحلي فى معاجلة املو�ضوعات اخلا�صة بالتعاي�ش يف
املجال الأورومتو�سطي تزداد يف �سياق التنوع الثقايف .وهذا
يعني بدوره �أنه يتعني علىها �أن ت�ضمن حجم وجودة التقارير
الأجنبية و�أال نرتكها تت�أثر بحجة اال�ستقطاعات يف امليزانية،
ويعني ذلك وجوب �إر�ساء معايري للتوظيف والتغطية وقيا�س
الأداء بانتظام ،على �أ�سا�س �أن «ما يتم قيا�سه يتم عمله»،
ولذلك يجب �أن يفكر العاملون يف جمايل الأخبار والرتفيه
فيما يفعلون .وطبقا ً لإحدى «التو�صيات من اجل ممار�سة
�إعالمية م�س�ؤولة» ،يجب م�ساعدة كافة العاملني يف جمال
الإعالم على اكت�ساب «كفاءة [التوا�صل] الثقافى» عن
طريق «التفهم الذاتي الناقد لبنية العقائد وامل�شاعر التي
ي�أتون بها يف عالقتهم مع التنوع العرقي» بجانب فر�ص
«التفكري يف توافق ذلك مع �سلوكهم» (د�أوننج وهازبند،
 .)2005ولي�س هذا مترينا ً جمرداً� ،إذ ميكن تفعيله عن طريق
مبادرات مثل عمل �صحفيي �إعالم الأقليات والإعالم العام
معاً ،و�آليات الإعالم ال�رسيع التدخل يف حتالف الأمم املتحدة
للح�ضارات ،الذي يتعر�ض للنقد املفتوح من خالل جل�سات
اال�سئلة والأجوبة مع املنتجني واملحررين .ففى الع�رص الرقمي
التنق�ص قنوات التوا�صل التي ميكن من خاللها الت�شارك فى
الأفكار والتدقيق.

وهناك حقل وا�سع للعمل ال يعتمد على امل�رشوعات ،ويتمثل
فى احلاجة �إىل املزيد من الوعي وا�ستخدام الأدوات املوجودة
مثل امل�ؤ�س�سات واالتفاقيات العابرة للحدود  ،وعي والتزام يجب
�أن يتوفرا فى حمرتفى الإعالم حتى يتمكنوا من ن�رشهما (رمبا
عن طريق �شبكات م�ؤ�س�سة �أنا ليند) .نذكر من امل�ؤ�س�سات
الإعالمية احلالية عرب البحر املتو�سط امل�ؤمتر املتو�سطي
الدائم لل�صوتيات واملرئيات (Conférence Permanente de
( )l’Audiovisuel Méditerranéen COPEAMالكوبيام)،
الذي بد�أ يف القاهرة عام  1996وي�ضم كبار �إعالميي القطاع
العام ،مثل االحتاد الأوروبى للراديو والتليفزيون واالحتاد
العرببى للراديو والتليفزيون ،ويهدف �إىل �إيجاد قاعدة للتع�أون
بني جميع العاملني فى جمال الإعالم ال�سمعى الب�رصى
العام واخلا�ص ،كما نذكر ميثاق ا�شبيليه للم�ؤمتر املتو�سطي
الدائم لل�صوتيات واملرئيات يف مايو  ،2005الذي وقع علىه
حتى الآن  26من املوزعني ،ويدعو �إىل “منط جديد متعدد
الأعراق ومتعدد الثقافات” الذى عرف منوا ً مطردا ً مع تزايد
الهجرة يف املجتمعات املتو�سطية ،ويعد “عامال ً �أ�سا�سيا ً
للتنمية االجتماعية والثقافية” .وقد حث ه�ؤالء املوزعون
و�سائل الإعالم على ن�رش املعرفة ب�أ�سلوب مبدع و”خال من
الأمناط ال�شائعه “ ،و�أن مينح الأولوية “للربجمة التلفزيونية
املفتوحة واملتعددة” ،و�أن يعري �إهتماما ً خا�صا ً “للمو�ضوعات
املتعلقة باحلوار بني الثقافات وال�رشاكة الأورومتو�سطية” من
خالل �أنواع جديدة من الربامج ،و�أدوات تكنولوجية تتنا�سب
مع ال�شباب ومع “اجليل اجلديد”.

وي�ؤدي ذلك بدوره (انظر الف�صل اخلا�ص باململكة املتحدة يف
التقرير) �إىل دائرة يبتعد فيها املحررون يف البلدان ذات النظام
ال�سيا�سي امل�ستقر عن طلب جمع الأخبار عن البلدان غري
امل�ستقرة ،عندما ي�شعرون بعدم اكرتاث اجلمهور .وتزداد حالة
اختالل التوازن ،ب�سبب تعر�ض جامعي الأخبار و�صناع الأفالم
لوثائقية من جنوب و�رشق املتو�سط للمزيد من القيود عند
�سفرهم �إىل �أوروبا بخالف �أمثالهم الذين ي�سافرون يف االجتاه
الآخر.

تتيح اتفاقية اليون�سكو للتنوع الثقايف لعام  2005فر�صا
�أخرى ملتابعة االلتزامات احلالية يف جمال احلوار بني الثقافات
يف الإعالم .ويذكر عنوان االتفاقية الر�سمي �أنها تهدف �إىل
�ضمان وحماية وترويج تنوع التعبري الثقايف ،ومن �أهدافها
ومبادئها االر�شادية ت�شجيع احلوار بني الثقافات بنظرة ت�ضمن
تبادال ً ثقافيا ً �أو�سع و�أكرث اتزانا ً يف العامل ،وتطوير التداخل
الثقايف من �أجل تنمية التبادل وبناء اجل�سور بني ال�شعوب.
وتعد هذه االتفاقية ،ب�صفتها معاهدة دولية ،ملزمة للدول
املوقعة علىها �أو التي قبلتها ،وبالت�إىل تقع مهام ترويج
�أهدافها وحتقيقها على عاتق الدوائر املحلية لي�س فقط يف
بلدان مثل تركيا ولبنان واملغرب التي مل توقع على االتفاقية،
ولكن عرب االحتاد من �أجل املتو�سط كله.

التحليل املو�ضوعي للإعالم

كحالة مر�ضية « و�أن يو�صف التغيري ب�أنه «ي�ضعف الرتاث «
(جورجيو .)2005 ،وعندما ي�شرتك الإعالم يف «ابتداع التقاليد»
مثل التعامل مع خطب الزعماء �إىل الأمة �أو الأحداث
الريا�ضية الكربى وكانها طقو�س ،ف�إنه ي�ساهم بذلك يف �إعادة
انتاج ر�ؤية التقبل القطيعه وال التغري ،وبالتايل ر�ؤية احتماالت
التجان�س االجتماعي ك�شيء مرتبط بالإح�سا�س باال�ستمرارية
مع املا�ضي (هبزبوم ورينجر.)1992 ،
وقد تطور منط الإذاعة الوطنية يف �أوروبا بعد احلرب العاملية
الثانية نحو خلق �شعور بالوحدة الوطنية ،واحتفظ عدد من
املذيعني يف العديد من البلدان مبنا�صبهم لعقود طويلة.
فقد انت�رشت و�سائل الإعالم يف جنوب و�رشق املتو�سط
لتعبئة وتوحيد الأمم بعد ح�صولها على اال�ستقالل .وينظر
�أحيانا ً �إىل ما ورثناه من تلك املقاربات بنظرة الريب فيما
يخ�ص الهوية الثقافية القومية التي «ال ت�ستطيع �أن تفكر
خارج ال�صندوق [القومي]» وك�شفت الأبحاث عن اجلماعات
يف �أوروبا التي تعتمد على م�صادر �إعالمية غري �أوروبية � ،إىل
ظهور ا�ستخدامات متعددة وجديدة للإعالم «تدخل هذه
اجلاماعات يف حركة تخيلية وذهنية تتج�أوز املجاالت الثقافية»
(روبنز )2009،ولكن التخيل القومى املتجان�س قد يخلق فى
بع�ض الأحيان اح�سا�سا ً ب�أن جماعات ال�شتات التي ت�ستهلك
�إعالما ً ناطقا ً بلغتها تدخل يف نوع من «الوطنية البعيدة «
ب�صفتها «جماعة موحدة ذات ات�صال مبجال ثقايف موحد»
(روبنز .)2009 ،ويالقي خطاب املعلقني الذين ينادون باعرتاف
بديل – وهو �أن تعتمد جمموعات ال�شتات على عنا�رص من
الثقافات القدمية واجلديدة وعلى الإدراك الثقايف التى نبعت
منه (بر�أون ، – )2005 ،على ال�شاطئ اجلنوبي للبحر املتو�سط،
خطاب الذين يتوقون �إىل حركة فكرية تبتعد عن و�ضع «نكون
فيه دائما ً يف توازن اجتماعي يتنا�سى كل ما هو خمتلف
بحجة تالحم ما بعد اال�ستقالل» ،وينتهي �إىل و�ضع يرتجم
فيها احلديث عن التعددية والتمثيل �إىل اقرتاحات ملمو�سة
(ناجي.)2009 ،

الأمن اكرث اقباال ً على الإعالم الإخباري من غريهم  ،فان
خلال ً هيكليا ً يحدث يف فر�ص تزايد التفاهم بني الثقافات عرب
الإعالم الإخباري ،مبعنى �أن لي�س لأطراف احلوار املطلوب نف�س
القدر من ال�شغف بالأخبار.

�أي�سلندا ولي�شتن�شتاين والرنويج ون�رشته املفو�ضية الأوروبية
عام  .2009وقد �أح�صى البحث  472ا�ستجابة لدعوة تر�شيح
امل�رشوعات الرامية لتنمية التنوع وامل�س�أواة يف الإعالم ،وبعد
�أن و�صل عددها �إىل  150تر�شيحا ً بعد الت�صفيات ،اختار
فريق البحث  30م�رشوعا ً تقدمت بها م�ؤ�س�سات �إعالمية
ومنظمات املجتمع املدين وم�ؤ�س�سات حكومية يف جماالت
متنوعة ،ومنها التدريب والتوظيف واال�ست�شارات ورفع الوعي
واملراقبة والإنتاج ومق�أومة الإعالم املغر�ض ،ويتوافق كثري
من هذه املوا�صفات مع العمل من �أجل احلوار بني الثقافات.
�إحداها �أنه ،رغم معاجلة مبادرات الإعالم لأوجه عديدة من
التنوع ،ومنها ال�سن واجلن�س(اجلندر) والإعاقة� ،إال �أن معظم
الرت�شيحات كانت تتعلق مبجاالت الأ�صول القومية �أو
العرقية والتنوع يف الدين والعقائد (الوحدة ج ، 4املفو�ضية
الأوروبية )2009.و�أخرى �أن �سهولة حماكاة مناهجها كانت
�أحد �أ�سباب اختيار الثالثني مبادرة .

اتفاقية اليون�سكو للنتوع الثقافى

�أبعاد

التعاطف املتبادل �ضد اجلهل و�سوء التفاهم
رمي على
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قد يبدو عدم تفاهم بع�ضنا لبع�ض �ضئيال ً مقارنا ً بتدفق
املعلومات يف الإعالم ،وبروز و�سائل االت�صال االجتماعى
التي من �ش�أنها ان يلعب دورا ً بناءاً .ففي الأردن مثال ً يلعب
م�ستخدمو املدونات هذا الدور ويعرفون بلقب «املج�رسين»،
�أي من يلعب دور اجل�رس ،وهم �أ�سا�سا ً من ال�شباب الناطقني
بالإجنليزية الذين يتوا�صلون بالكتابة لنقل �صورة عن ذاتهم
والقيم التي ي�ؤمنون بها .من املفارقات �أن ي�ؤدي �رسعة وكم
منافذ الإعالم �إىل املزيد من �سوء الفهم و�سوء الإدراك .يركز
الإعالم على �ضفتى البحر املتو�سط ،وكما يحدث يف العامل
�أجمع ،على الأحداث الدرامية واملثرية وي�ؤدي ذلك يف بع�ض
الأحيان – مثلما حدث يف ق�ضية الر�سومات الكاريكاتورية
الدامنركية – �إىل ا�شتعال لهب ال�صدام والت�أزم وجتاهل النقاط
امل�ضيئة املوجودة� ،أو حتى احلقيقة الب�سيطة اننا دوما على
ات�صال :كم من الأوروبيني يدرك �أن الغاز الطبيعي الذى
ي�ستهلكونه قادم من �شمال �أفريقيا؟
ي�رشح جورج ترزي�س وهو يحلل «الآخر» (ترزي�س )2008 ،كيف
تتكون الأحكام امل�سبقة :ت�ستغل و�سائل الإعالم «املواجهات
الثنائية» (نحن مقابل الآخر ،اخلري مقابل ال�رش ،الخ) يف بناء
تلك الأحكام امل�سبقة وينتهى الأمر عندما «جتعل و�سائل
الإعالم تلك املواجهات جزءا ً من البحث واجلمع والتقييم
تقرير آنا ليندا 2010

وهناك عامل �آخر ل�سوء �إدراك الآخر هو �صورة �شمال �أوروبا
التى تنقل �إىل اخلارج :ت�صور الأفالم والتقارير الإخباريه قارة
ثرية وقوية ،ولي�ست قليلة الفقر فح�سب بل تتمتع �أي�ضا
بقدر من احلرية ال�سيا�سية يفوق ماهو موجود فى العديد من
بلدان اجلنوب .وت�صور احلكومات وال�شعوب الأوروبية وك�أنها
لي�ست يف حاجة �إىل �أي �شيئ ،ويقود ذلك العتقاد الكثريين �أن
�إغالق �أوروبا �أبوابها �أمام املزيد من املهاجرين وعدم ال�ضغط
على �أ�رسائيل -ماليا ً �أو �سيا�سيا ً -لي�س ب�سبب عدم القدرة،
ولكن لعدم الرغبة يف ذلك .وهذه النظرة وحدها كفيلة
بتف�سري نظريات الت�آمر والأ�ساطري التي تزدهر يف منطقتننا
عن “الغرب” ،وتطغى تلك ال�صور على العديد من اجلهود
املبذولة والنوايا احل�سنه :فم�شهد املهاجرين الذين يغامرون
ب�أرواحهم لعبور املتو�سط نحو �إيطاليا �أو �أ�سبانيا ثم يحتجزون
يف املع�سكرات املحاطة بالأ�سالك ال�شائكة ،ي�شكل �صورة
تطم�س بريق اجلهود التى تبذلها بع�ض املدن اال�سبانية لدمج
املهاجرين بطريقة بناءة وحافظة للكرامة� .إال �أن هناك حدودا ً
لالتهامات التي قد توجه للإعالم فيما يخ�ص �سوء الإدراك
الذي ي�ؤدي �إىل ال�رصاعات والتوترات .هناك يف الواقع عقبات
�أخرى حقيقية وجادة تعرت�ض الطريق �إىل التفاهم والتع�أون

�إن العن�رصية واالنعزالية و�ضيق الأفق والتع�صب القومي
والتوترات الدينية والتطرف هى مظاهر ن�شاهدها يف
كافة �أنحاء البحر املتو�سط .وهناك �أي�ضا ً م�شكلة توقف
عملية ال�سالم يف فل�سطني والتى يتن�أول الإعالم الأوروبي
الغربي �أ�سبابها ونتائجها بكل احت�شام  .فالكثري يرتددون
يف ا�ستخدام الفاظ مثل “االحتالل” و”امل�ستوطنات”
و”االبرثايد” (التمييز العن�رصى ) و”جرائم احلرب” و”انتهاكات
حقوق الإن�سان” لو�صف ما يجري هناك .ونعلم �أن
القانون الدويل ال يعرتف ب�رشعية امل�ستوطنات ورغم ذلك
يتم تغطية الأمر وك�أنه م�س�ألة ر�أي – ومن اجلمل امللتوية
ال�شائعة« :يرى الإ�رسائيليون امل�ستوطنات �أنها �رشعية بينما
ال ترى الكثري من الدول ذلك» ،وهي عبارة تلقي ال�شك يف
�أذهان امل�شاهدين والقراء يف عدم �رشعيتها الفعلىة  ،ومثل
هذه املقاربة لالحداث يف الإعالم تعك�س بل تغر�س رف�ض
املجتمع الدويل التعامل بجدية مع هذه الق�ضية ولكي
يتغري الإدراك ،البد �أن يتغري الواقع نف�سه  .وب�إغراق �أمواج
االثري لعدة �شهور وبال كلل مب�شاهد ت�صور الفل�سطينيني
ينزفون دما ً وقد برتت �أطرافهم حتت الق�صف يف غزة ،يوحي
ب�أن ال�شبكات الإعالمية العربية ال تت�سع ل�شئ غري ذلك  .وال
ميكن �أن نخفف من وط�أة حرب يقتل فيها الن�ساء والأطفال
بدون �أى رادع مبجرد �إ�ضافة �صور “ق�ص�ص النجاح” مهما
بلغت من الواقعية والإلهام .لن ت�رصف �أذهان امل�شاهدين
الذين عا�شت عائالتهم �أجياال ً من النهب والإهانة والعنف
عن تلك امل�شاهد الرهيبة بالق�ص�ص الناجحة وحدها
 ،وخا�صة يف ع�رص الإنرتنت حيث تتنقل الأخبار والوقائع
،احل�سنة وال�سيئة  ،ب�رسعة الربق عرب كامريات الهواتف
املحمولة وي�صعب الت�شكيك يف �صحتها .ولعل هذا ما
يف�رس ف�شل العديد من مبادرات الإعالم يف الو�صول �إىل
نتائج �إيجابية نحو تقارب الفل�سطينيني والإ�رسائيليني :ففي
يوغ�سالفيا ال�سابقة ف�شلت كل اجلهود التى بذلت ملح�أولة
بناء ال�سالم طاملا بقي الالجئون م�رشدين بعيدا ً عن ديارهم.
ويف ال�رشق الأو�سط ،لن ننتظر من ال�صحفيني من اجلهتني
امل�شاركة فى تدريب �إعالمي م�شرتك طاملا بقيت عملية
ال�سالم معاقة با�ستمرار القتل واالحتالل وبناء امل�ستوطنات.
وال يعني ذلك �أننا �سوف نظل مكتويف الأيدي و�أننا لن نقوم
باي حم�أولة فى جمال تغيري ت�صوراتنا وقبول كل منا للآخر،
بل �سيخلق فينا على العك�س �شعورا باحلاجة امللحة لتعجيل
ذلك .ومن النتائج الهامة ال�ستطالع الر�أي الذى قامت به
م�ؤ�س�سة �أنا ليند �إبراز �أهمية الثقافة وت�أثريها الإيجابى يف
جمع �شمل ال�شعوب والتفاهم بينها .كما يجب �أن حت�صل
املهرجانات على �أكرب قدر من الدعم �سواء كانت مو�سيقية
�أو �سينمائية �أو ثقافية .ويلهم انتقال املهرجانات من م�رسح
رومانى �إىل �آخر فى خمتلف البلدان �شعورا ً جادا ً بالإنتماء �إىل
تراث تاريخي م�شرتك .ونذكر من العوامل امل�ساعدة ت�سهيل
احل�صول على الأفالم ال�سينمائية الباهظة الثمن من جميع

الأميرة ريم على :م�ؤ�س�سة المعهد الأردني للإعالم ،منتجة
ومرا�سلة �سابقة ل�سي.ان.ان .وغيرها من وكاالت الأنباء.
تقرير آنا ليندا 2010
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تغيري الت�صورات على �أر�ض الواقع

تعتقد نهى مللور (مللور ن� )2007 ،أن نظرة الإعالميني
العربية م�شابة بال�سطحية.
الغربيني نحو الق�ضايا
“والنتيجة �أن غالبية الأعمال ال�صحفية وحتى الأكادميية
ت�ضفي هوية منطية على كافة العرب .من الواجب اتاحة
�أعمال املتخ�ص�صني العرب للطلبة والباحثني الغربيني ،و�أن
ت�صبح �أ�سا�سا ً لدرا�سات �أ�شمل .كذلك ،نحن يف حاجة �إىل
املزيد من الدرا�سات املتعمقة عن ال�صحفيني العرب وجماهري
امل�شاهدين” .وجدير بالذكر �أنه بعد ن�رش �أمني معلوف لكتابه
عن “احلروب ال�صليبية يف عيون العرب” ،مل ي�ضف �أي م�ؤرخ
عربي �إىل قائمة املراجع اخلا�صه بالفرته ال�صليبية .وفى �أعلى
ال�سلم ،ينبغي بذل املزيد من العناية بجودة وا�ستدامة
التدريب الإعالمي .واحدى مبادارت بناء ال�سالم فى الإعالم
تكمن فى تبادل ال�صحفيني ،ومتكني الإعالميني املحرتفني من
اجلنوب من الولوج �إىل غرف �أخبار الإعالم الغربى والعك�س
بالعك�س .ولكي تكون اجلهود فعالة يف �إحداث التغيري ،ينبغى
�أن تكون طويلة الأمد و�أن ت�شمل تبادل املرا�سلني يف غرفة
الأخبار من “اجلهة الأخرى” ملدة ال تقل عن العام (لأنه �رسيعا ً
ما يختفى ت�أثري ور�ش العمل التى التدوم �إال �أ�سبوعني) .كما
ينبغي �أال تقت�رص ور�ش العمل على التعلىم ال�صحفي ،بل
�أن متتد لت�شمل جماالت �أخرى حتى تتكون بيئة اجتماعية
وقانونية م�ؤثرة ،وهناك �أهمية �أي�ضا ً لتو�سيع دائرة املعرفة
الإعالمية .ففي الأردن – على �سبيل املثال – ت�شري حمطات
املعرفة ودعمها بالتدريب ملن يود �أن يتعلم الإنرتنت يف املناطق
النائية من اململكة �إىل ت�صميم الدولة على �أن تكون جزءا ً من
تلك املعادلة حتى بالقليل من الإمكانيات .وختاما ً ميكن �أن
نحلم با�ست�ضافة عدد من العوا�صم املتو�سطية ل�صحفيني
من جميع �أنحاء املنطقة النتاج التلفزيون املتو�سطى
مبختلف اللغات ،ون�رش مطبوعات (ت�شمل جملة للمر�أة و�أخرى
لالطفال تنوهان برتاثنا امل�شرتك على �سبيل املثال) ميكن ان
متثل �إجنازا ً ملمو�سا لربامج التدريب .وقد �ساهمت م�ؤ�س�سة
�أنا ليند يف تنمية وعي النا�س فى منطقة البحر املتو�سط
عرب �شبكة منظماتها غري احلكومية املوجودة يف كل بلدان
املتو�سط تقريباً ،ون�أمل �أن حتاكي م�ؤ�س�سات �أخرى هذا العمل
و�أن ت�ضاعف اجلهود من خالل مقاربة اكرث �شموال للتفاهم
والتع�أون حول «بحرنا».
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�إننا نعتز �أن نقر بحقيقة �أن هذا البحر هو بالفعل بحرنا،
والأمثلة عديدة :ميتلك بع�ض مواطني �شمال �أوروبا “ريا�ضا ً”
انيقا ً يف مدينة مراك�ش ،و�آخرون ميتلكون بيوتا ً �صيفية
على ال�سواحل الكرواتية ،بينما يرتك العديد من النا�س من
خمتلف الأماكن يف �شمال �أفريقيا عائالتهم و�أحباءهم بحثا ً
عن ن�صيب من الرثاء االقت�صادي الذي ي�شاهدونه يف �شمال
�أوروبا  .وت�شهد (احلمراء) وقالع ال�صليبيني على تاريخ التبادل
الطويل واملتقلب ،وكلنا نتمتع بو�صفات بها مكونات مثل
زيت الزيتون الذى �أ�صبح متاحا ً خارج حدود املناطق التي
تزرع فيها �أ�شجار الزيتون� .إن ثقافتنا امل�شرتكة توحدنا رغم
الفوارق ال�صارخة بني �شمال وجنوب البحر املتو�سط .هل من
ال�سذاجة �أن نطرح عددا ً من اال�سئلة :ملاذا ال نتوا�صل؟ هل
فعال نعرف بع�ضنا البع�ض ؟ ما دور الإعالم يف ذلك؟ �ألقى
ا�ستطالع الر�أي مل�ؤ�س�سة �أنا ليند ال�ضوء على بع�ض احلقائق:
ومنها – على �سبيل املثال – �أن هناك �أقلية مثرية للده�شة
من النا�س �شاهدوا اجلانب الآخر من املتو�سط �أو تالقوا مع
�سكان اجلانب الآخر ،ويدل ذلك �إىل حد كبري على غياب معرفة
حقيقية للآخر ،مما يدعو �إىل املزيد من االعتماد على الإعالم
لنقل تلك املعرفة ،وي�شري �إىل تق�صري الإعالم يف القيام بهذه
املهمة .

والكتابة والتحرير والربجمة والتقارير ال�سيا�سية فى كل �شيئ،
مبعنى كافة الدوائر ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية».
وتن�ش�أ هنا حلقة مفرغة عن جهل الآخر ،فو�سائل الإعالم
التعك�س الت�صورات فقط ،بل ت�ساهم فى خلق ذلك الإدراك
وا�ستمراريته :فقد ن�رشت م�ؤخرا احدى وكاالت الأخبار الأوروبية
امل�شهورة واملحرتامه خربا ي�ؤكد مرة اخرى ان ما ي�سمى بجرائم
ال�رشف هى «ممار�سات �إ�سالمية» رغم �أن هذا لي�س حقيقيا ،دون
�أن ننكر �أن ذلك يحدث للأ�سف يف دول بها �أغلبية م�سلمة.
ورغم �أن هذا �سوء ادراك �شائع� ،إال �أننا ال ننتظره من �صحفيني
�أوربيني متمر�سني .وي�شري تداعي �سوء الفهم ،رغم دور الإعالم
البناء� ،إىل قيمة االت�صال وجها ً لوجه و�رضورة تواجد ثقافة
الآخر على �أر�ض الواقع لت�شجيع التقارب والتع�أون املتبادل.
والواقع �أننا ن�سمع الكثري عن الآخر يف الإعالم ولكن كثريا ً ما
يخدعنا الكم الإعالمي مقابل الكيف ،وي�صل بنا الأمر �إىل
االعتقاد ب�أننا نعرف �أكرث بكثري عن بع�ضنا البع�ض مما نعرفه
حقيقة .واخريا ً ف�إن جهود االت�صال القليلة حتدث عادة يف اجتاه
واحد ،فالإعالم الأوروبي الغربي يتوا�صل مع العامل العربي عرب
منافذ عديدة :مثل �إذاعة لندن ومنتكارلو الدوليه والإذاعة
الأملانية و�أورونيوز (BBC World Service, Radio Monte-
� )Carlo Doualiya, Deutsche Welle, Euronewsإلخ بينما
املنفذ الإعالمي العربي الوحيد القادر على االت�صال بالعامل
اخلارجي بنف�س القدر هي قناة اجلزيرة العاملية التى تواجه
عقبات فى انت�شارها يف الغرب رغم ثقلها املايل.

وال�سالم احلقيقي ،مثل الذى حدث بني الفرن�سيني واالملان
بعد احلرب العاملية الثانية ،ولن تزاح العقبات مبجرد ا�ستخدام
�صور �أكرث �إيجابية.

�أنحاء املنطقة .وللمزيد من الت�أثري يجب �أن تدمج هذه اجلهود
يف اطار مبادرات هادفة وفعالة ت�شمل جماالت متنوعة مثل
التعلىم والبحث العلمى والتدريب.

البو�سنة والهر�سك

الإعالم والتنوع يف بلدان ما بعد النزاع
�إلدار �ساراليك
رغم االطار القانوين الذي ي�ضمن حرية الر�أي واحرتام الأقليات ،ال يزال الإعالم منق�سما ً يف
البو�سنة والهر�سك على اجلبهات العرقية ،وهذا وا�ضح ب�صفة خا�صة يف ن�رشات الأخبار
يف التلفزيون ،وهي امل�صدر الرئي�سي للأخبار عن الثقافات املتو�سطية .ويقوم �إلدار �ساراليك
بتحليل ت�أثري و�أثر ال�سيا�سات على قطاع الإعالم ،واالجتاهات احلالية يف جمال التقارير ال�صحفية
عن الثقافات وقدرة الربامج اجلديدة على دعم التنوع الثقايف على ال�صعيد القومي.

98
الإعالم – حاالت البلدان

يلعب التنظيم القانوين لقطاع الإعالم دورا ً هاما ً نظرا ً
للح�سا�سية ال�شديدة لدور الإعالم يف البلدان االنتقالية
اخلارجة من ال�رصاعات الع�سكرية مثل البو�سنة والهر�سك.
وهناك عدة قوانني وت�رشيعات وم�ؤ�س�سات يف البو�سنة
والهر�سك حتدد قواعد اللعبة الإعالمية ويكفل الد�ستور
حرية التعبري كقاعدة ا�سا�سية لكافة �أنظمة الإعالم طبقا ً
للمادة  19من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان واالتفاقية
الأوروبية حلقوق الإن�سان وما يحدده قانون االت�صاالت وقانون
حرية احل�صول على املعلومات الأوروبيني.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ي�ضمن قانون �آداب �سلوك القطاع
ال�سمعي  -الب�رصي للوكالة القومية لتنظيم االت�صاالت –
امل�س�ؤولة عن تنظيم قطاع االت�صاالت فى الدولة – احل�صول
على املعلومات وحرية التعبري وحرية التدخل وهناك قوانني
على م�ستويات �سيا�سية �أدنى ت�ضمن �أي�ضا ً حرية ال�صحافة
مثل قانون املعلومات العامة فى احتاد البو�سنة والهر�سك
وقانون احلماية من الت�شهري والقذف يف جمهورية �رسب�سكا.
تكفل الوكالة القومية لتنظيم االت�صاالت اال�ستقالل
ال�شكلي لالعالم االلكرتوين� ،إال �أن تقارير عديدة ت�شري �إىل
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وينق�سم املجال العام �إىل ثالث �أق�سام وا�ضحة املعامل يلعب
فيها الإعالم العرقي دورا ً غالباً .ولكننا جند بع�ض اال�ستثناءات
لهذه القاعدة يف جمال الإعالم املطبوع (وخا�صة يف
قطاع املجالت الإ�سبوعية مثل جملة “ ”BH Daniوجملة
“  “ Slobodna Bosnaوال�صحيفة اليومية “)”Oslobodjenje
ويف بع�ض عنا�رص جهاز الإذاعة العامة ،ولكن على العموم
يبقى الإنق�سام العرقي للمجال العام هو القاعدة ولي�س
اال�ستثناء.

التنوع واالختالف« :الآخر» املتو�سطي فى مر�آة الإعالم
تخ�ضع خمتلف املجموعات الإعالمية يف البو�سنة والهر�سك
لأجندة عرقية خمتلفة تتم من خاللها ت�صفية كافة
املعلومات والربامج .وميثل الوالء العرقي – الذى ال يربز بال�رضورة

وتدل امل�ؤ�رشات �أن م�صادر املعلومات الرئي�سية عن �شعوب
وثقافات �ضفاف املتو�سط هى الأخبار� ،إذ �أكد  %64من
امل�شاركني يف البحث �أن الأخبار متثل امل�صدر الرئي�سي
للمعلومات الإيجابية عن الثقافات الأخرى ،بينما ذكر %27
منهم �أن الأفالم الوثائقية هي م�صدرهم الرئي�سي .وت�شري
البيانات �أي�ضا ً �إىل ظاهرة هامة �أخرى مت ذكرها من قبل حول
الطبيعة ال�شفهية التقليدية للثقافات البلقانية ،وهي �أن
الإعالم التلفزيوين هو الذى يحدد �إدراك اجلمهور �أكرث من
�أى و�سيلة اعالمية �أخرى� ،إذ �رصح  %19من امل�شاركني �أنهم

وب�صفة عامة ،قلما يو�ضع الأفراد واجلماعات املنتمون �إىل
الثقافات الأخرى يف اطار م�ساو للثقافة املحلية وقيمها.
وبهذا ي�صبح الفارق الثفايف �أداة لنقل ر�سائل �ضمنية
مفادها �أن قيم «الآخرين» الأخالقية واالجتماعية وال�سيا�سية
ال ميكن مقارنتها بتاتا ً بتلك التي يحملها �أهل البلد .ونظرا ً
للطبيعة اخلا�صة للفروق العرقية  -الثقافية بني �سكان
البو�سنة ،ف�إن ال�سمة الرئي�سية يف معظم احلاالت هو الدين،
ولذلك ف�إن ت�صوير ومتثيل الثقافات وال�شعوب املتو�سطية
الأخرى يعتمدان على البعد الديني لأيديولوجية عرقية
خا�صة لها ت�أثريها على �إعالم بعينه .وعلى �سبيل املثال،
ف�إن الإعالم املت�أثر بالأيديولوجية البو�سنية امل�سلمة يقدم
الثقافة الرتكية ب�أ�سلوب مطلق الإيجابية ،كما يفعل الإعالم
العرقي ال�رصبي مع الثقافة اليونانية بينما ي ُ ْ
ظهِ ر الثقافة

البو�سنة والهر�سك  .مركز �رساييفو للإعالم

يعمل مركز ميديا �سنرت �رساييفو (( )Media Center Sarajevo (www.media.baعلى دعم منو ال�صحافة املهنية امل�ستقلة
يف البو�سنة والهر�سك  .قامت م�ؤ�س�سة املجتمع املفتوح بت�أ�سي�س املركز عام  1995وكان الهدف الرئي�سي من �إن�شائه هو
ت�سيهل �إر�ساء الدميقراطية يف املجتمع البو�سني عن طريق تطوير حمتوى �إعالمي متوازن  ،وهي مهمة حيوية نظرا ً لدور
الإعالم اجلوهري يف التعبئة العرقية وال�رصاعات يف املنطقة  .يقوم املركز بتدريب ال�صحفيني و�إعداد خمتلف املطبوعات
و�إنتاج املحتوى الإعالمي  .ولعل �أهم م�ساهماته للو�صول �إىل تفهم �أكرب بني الثقافات  ،هي الأن�شطة والأبحاث الرامية �إىل
تعميق املعارف حول الق�ضايا التى يتن�أولها الإعالم يوميا ً  .وت�ساعد الأبحاث – عن اخلطاب الإعالمي وال�رصاعات العرقية ،
والإق�صاء االجتماعي  ،واملذيعني يف املجتمعات املنق�سمة – على �إدراك دور الإعالم يف تعميق ال�رصاعات االجتماعية والثقافية
�أو تخفيفها يف دول مثل البو�سنة والهر�سك  ،مما ي�سمح بابتكار �سيا�سات �إعالمية ت�شجع الإندماج االجتماعي .
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وتعد البو�سنة والهر�سك من البلدان الغنية �إعالميا ً مقارنة
بتعدادها ال�سكاين� ،إذ ي�شري �سجل الوكالة القومية لتنظيم
االت�صاالت �أنه يوجد بالبو�سنة والهر�سك  45حمطة للبث
التلفزيوين و 144حمطة للإذاعة و 6حمطات عامة للإذاعة يف
بلد ال يتج�أوز عدد �سكانه اربعة ماليني ن�سمة .كما �أن �سوق
الإعالم املطبوع وا�سع يف البو�سنة والهر�سك� ،إذ يتم طباعة
ون�رش وتوزيع ثمان �صحف يومية ،ونحو خم�سني مطبوعة
�أ�سبوعية �أو ن�صف �شهرية لها �إ�صدار �شبه منتظم� .أما
امل�شهد الإعالمى العام يف البو�سنة والهر�سك ف�إنه يتكون
من �أق�سام متعددة ت�سيطر علىها ثالث م�ؤ�س�سات للإذاعة
والتليفزيون :القناة الوطنية امل�شرتكة ( )BHRTو�إذاعة
وتلفزيون جمهورية �رسب�سكا ،وهي هيئة حتت الهيمنة
ال�رصبية ( ،)RTRSوقناة ( )FTVالتي متثل التلفزيون الفدرايل
وتقع حتت ال�سيطرة البو�سنية الكرواتية.

ت�أتى �أغلب املعلومات اخلا�صة بالتنوع الثقايف يف املنطقة من
�أكرث املحتويات الإعالمية ت�أثرا ً بال�سيا�سة �أي من الأخبار .ونظرا ً
لل�رصاعات املتعددة مع م�شاكل االقت�صاد واملال وامللكية ،ف�إن
و�سائل الإعالم يف البو�سنة مل تطور الربامج التعلىمية �أو
الأفالم الوثائقية وما �شابهها .وتظل املو�ضوعات التلفزيونية
وحمتويات ال�صحف املطبوعة حم�صورة يف نطاق املوا�ضيع
ال�سيا�سية والأنباء التي متثل املحتوى الإعالمي ب�أكمله.

وي�أتي ت�صور االختالف الثقايف ،اخلا�ص بال�شعوب واجلماعات
الثقافية «الأخرى» ،على الهام�ش ولي�س كت�صور مبا�رش
لل�سمات ال�سلبية املفرت�ضة .وعلى �سبيل املثال ،ف�إنه نادرا ً ما
ي�ؤخذ �أع�ضاء اجلماعات الثقافية الأخرى م�أخذ اجلد كم�صدر
جاد وموثوق به للح�صول على املعلومات بل ويف بع�ض
الأحيان ي�صنف «الآخرون» ب�أنهم حكام غري مرغوب فيهم
للف�صل يف بع�ض النزاعات.
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تنق�سم خريطة الإعالم يف البو�سنة والهر�سك انق�ساما ً عميقا ً
تابعا ً للخطوط العرقية التى تف�صلها �سواء يف ال�سيا�سات
التحريرية �أو فى اجلمهور املتلقي� ،إذ تخ�ضع حمطات الإذاعة
وقنوات التلفزيون وال�صحف اليومية واملجالت – وبا�ستثناء
بع�ض احلاالت اخلا�صة يف جمال الإلكرتونيات �أو الطباعة –
لوالءات عرقية �سيا�سية �صارمة ومل�صالح خا�صة .وتعترب
الدائرة الإعالمية مبثابة م�ؤ�رش لالنق�سامات االجتماعية
وال�سيا�سية ال�سائدة فى البالد ،النها تعك�س بدقة كافة
م�ستويات ال�سيا�سات العرقية فيها ،ولكنها يف نف�س الوقت
ت�ساهم فى تعزيز بل وحتديد وت�شجيع وا�ستدامة الق�ضايا
التي من �ش�أنها انتاج ال�رصاعات االجتماعية وال�سيا�سية.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يلعب الإعالم يف بع�ض الأحيان دورا ً رائدا ً
يف �إحداث االنق�سامات وال�رصاعات ب�صفته قوة �سيا�سية
مهيمنة ال تبايل بامل�ؤ�س�سات واملنظمات الر�سمية.

تدخالت �سيا�سية يف قطاع الإعالم عرب و�سائل اقت�صادية
ومالية واحلث على الرقابة الذاتية .ومن جهة �أخرى ،ال يوجد
�أي �ضوابط قانونية على الإعالم املطبوع ،غري �أن �آداب املهنة
قد حددها قانون ال�صحافة الذي �أ�صدره جمل�س ال�صحافة
بالبو�سنة والهر�سك ،وهو جمعية غري حكومية لل�صحفيني
لي�س لها �صالحية فر�ض �أي عقوبات على الإعالم.

يف العن�أوين (رغم �أن الكثري من قنوات الإذاعة والتلفزيون
وال�صحف حتمل �أ�سماء عرقية وا�ضحة)  -مرجعا ً �أيديولوجيا ً
رئي�سيا ً يف كل ما يحتويه الإعالم مبا يف ذلك �صورة «الآخر»
والتنوع الثقايف يف البحر املتو�سط .ولكن من وجهة النظر
املعيارية ،نرى ان الإعالم البو�سني (العام على الأقل) ملزم
ب�أن يحرتم التنوع الثقايف ويخ�صه مب�ساحة �إعالمية كافية.
وتكفل املادة الثانية من الد�ستور احلقوق الفردية والثقافية
لكافة املواطنني ،كما ين�ص قانون حماية حقوق الأقليات على
�رضورة �إتاحة م�ساحة تعرب فيها الأقليات عن ثقافتها .ويدل
ذلك على وجود �أ�سا�س معياري ي�ساعد التفتح الوا�سع على
التنوع الثقافى .ورغم عدم وجود �أى قانون يحدد الأ�سلوب
الذي تعر�ض به الثقافات الأجنبية ،ف�إن هناك بع�ض املبادئ
الأخالقية التى ميكن ا�ستنباطها من الوثائق املتاحة ،ومن
مطابقتها للمعايري الأوروبية والعاملية اخلا�صة باحرتام التنوع
الثقايف .غري �أن البيانات الإح�صائية التى جمعها ا�ستطالع
�آنا ليند  /جالوب حول تغري الت�صور العام لل�شعوب والثقافات
يف منطقة املتو�سطى بف�ضل الر�سائل التي ينقلها الإعالم،
التزال نادرة يف البو�سنة والهر�سك �إذ �أن ربع امل�شاركني يف
البحث ( )%25فقط ذكروا �أنهم يتذكرون برامج متعلقة
بالتنوع الثقايف.

يح�صلون على معلوماتهم من الإعالم املطبوع بينما يح�صل
 %64منهم علىها من الإعالم التلفزيوين .وت�أتي الكتب يف
م�ؤخرة الرتتيب كم�صدر للمعرفة عن «الآخر»� ،إذ ذكر  %9من
امل�شاركني يف البحث �أنهم ح�صلوا على معلومات �إيجابية
عن الثقافات املتو�سطية عرب قراءة الكتب� .أما دور املدونات
والإنرتنت ف�إنه دور يكاد ال يذكر يف نقل املعلومات الإيجابية
عن التنوع الثقايف يف منطقة املتو�سط� ،إذ مل يذكر �سوى
 %0.5و %9على التوايل �أن �إدراكهم االيجابي للتنوع الثقايف
م�صدره الإنرتنت .وهذه البيانات تفيدنا عن قنوات االت�صال
و�أمناط الت�صورات لدي �سكان البو�سنة �أكرث مما تفيدنا عن
امليول الذاتية لكل من و�سائل الإعالم هذه .و�أهم مظهر
الفت للنظر يف هذا ال�صدد هو �أن امل�صادر التى تنقل معرفة
«الآخر» لها ت�أثري �سلبي على �صورة الثقافات الأخرى �إذ �أن �أكرث
من  %80من امل�شاركني يف البحث ال يذكرون �أى �شيئ على
الإطالق عن ن�رشات الأنباء التلفزيونية كم�صدر للمعلومات
الإيجابية عن الثقافات املتو�سطية.

ال�سويد

حتقيق �صحفي
“حتقيق �صحفي” هو جتربة طريفة لل�صحافة املقارنة جمعت بني جمموعة من الإعالميني من اجلزائر وم�رص وفرن�سا وايطاليا
ولبنان ومالطا واملغرب وفل�سطني و�أ�سبانيا وتون�س وتركيا .بد�أت التجربة يف  2009بدعم مايل من م�ؤ�س�سة �آنا ليند ،وكان
هدفها دعم �إنتاج م�صادر بديلة وم�ستقلة للمعلومات املتعلقة بالق�ضايا ال�شائكة ثقافيا ً واملرتبطة بالتع�أون الأورومتو�سطي
مثل “الهجرة” و”التحديات التي تواجهها جامعات ال�شباب” .ومن خالل املرحلة الأوىل للمبادرة ،قام � 12صحفيا �شابا حتت
�إ�رشاف �صحفيني حمرتفني بكتابة �أكرث من  80مقاال عن «�صورة جيل» و»احلرب وال�سالم� :شباب يواجه م�ستقبله» .و�أ�صبحت
ال�سل�سلة الأوىل من املقاالت مادة للنقا�ش بني �أكرث من  15000م�ستخدم قر�أوا املقاالت املن�شورة على موقع  Babelmedالذي
ينظم �أعمال املبادرة ،ومن هذا املنطلق يهدف “حتقيق �صحفي” �إىل ت�شجيع النقا�ش حول الق�ضايا التي ال تتن�أولها و�سائل
الإعالم التقليدية اال نادراً.

التنوع الثقايف والإعالم يف ال�سويد
�ألك�سا روبرت�سون
ي�شهد حقل الإعالم ال�سويدي زيادة ملمو�سة يف الدرا�سات عن ق�ضايا التفاعل الثقايف،
نتيجة للتغريات الدميوغرافيا وتدفق املهاجرين والعوملة .وتذكر �ألك�سا روبرت�سون عددا ً من
الدرا�سات املخت�صة عن التنوع الثقايف يف قاعات التحرير ،كما ترى �أنه رغم العوائق
االقت�صادية وم�شاكل التوظيف ،من املمكن تفعيل قدرة الإعالم الفريدة على الو�صول �إىل
خمتلف اجلماعات و�إعطاء الكلمة للأقليات يف الإعالم القومي العام.

www.babelmed.net
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خال�صة هذا املقال هى �أن هناك عالقة متبادلة ومتداخلة بني
الإعالم وال�سيا�سة والتنوع يف البو�سنة والهر�سك .وهى نتيجة
لتكوين املجال العام البو�سني املنق�سم �إىل ثالث دوائر اعالمية
عامة تعمل على ت�صفية حمتوى جميع القطاعات الإعالمية
مبا فيها املعلومات عن الثقافات وال�شعوب الأورومتو�سطية.
وي�ؤثر الإعالم التلفزيوين �أكرب ت�أثري على البو�سنيني ،ولذا فهو
من �أقوى العنا�رص التي توفر معلومات عن التنوع� ،إال �أن نتائج
ا�ستطالع الر�أي (�آنا ليند  /جالوب )2010ت�شري �إىل �أنه نادرا ً ما
يقدم معلومات ايجابية عن الثقافات الأخرى ،رغم كونه �أكرث
و�سائل الإعالم ت�أثرياً .ولعل �أحد �أ�سباب ذلك هو �أن املعلومات
عن ثقافات و�شعوب املتو�سطي تعر�ض يف قطاع الأخبار
والعرو�ض التي هى عر�ضة للت�أثري ال�سيا�سي ،وما ي�شوبها
من ت�شويه ناجت عن الفوارق العرقية والثقافية ال�سائدة يف
البالد .ويف نف�س الوقت ،ت�شري النتائج �إىل وجود عامل من
�ش�أنه �أن ميهد الطريق �أمام امل�ؤ�س�سات واملنظمات العاملة
يف جمال التع�أون الثقايف يف منطقة الأورومتو�سطي .وكما
ي�شري �إ�ستطالع الر�أي ف�إن الربامج الوثائقية يف التلفزيون ال
تذكر �إال نادرا ً كم�صدر �إيجابي عن التنوع الثقايف (�إذ �أ�شار
 %27فح�سب من امل�شاركني يف البحث �أنهم ح�صلوا على
معلومات �إيجابية عن الثقافات الأخرى من خالل الأفالم
الت�سجيلية) .ولكن ،نظرا ً لطبيعة تلك الربامج وقدرتها
الفنية على االنف�صال عن ال�سيا�سية اليومية التي ت�ؤثر على
�سمات و�سائل الإعالم الأخرى ،ف�إن تلك الربامج قد متثل �أداة
موثوقا ً بها ومغرية للإدراك وعابرة للأجيال للو�صول �إىل وجهات
نظر �إيجابية متقدمة وم�ستدامة حول التنوع الثقايف.
ولعل �أكرث ال�ضغوط البنيوية داللة يف هذا ال�صدد هي
ال�ضغوط املالية� :إذ �أنه نظرا ً لل�رصاعات املالية امل�ستمرة
والتي تفاقمت ب�سبب االزمة العاملية احلالية ،ف�إن م�ؤ�س�سات
الإعالم البو�سني ال ترغب يف اال�ستثمار يف الأفالم الوثائقية
تقرير آنا ليندا 2010

اخلطوط الإر�شادية القومية
يقوم الت�رشيع الإعالمي ال�سويدي على تراث قدمي من حرية
ال�صحافة ،كما يعتمد على نظام للمحا�سبة للنا�رشين
وال�صحفيني يقوم على خطوط �إر�شادية م�شرتكة للأخالقيات
املهنية .وطبقا للقواعد الأ�سا�سية لأخالقيات ال�صحافة
ال�سويدية ،يتعني على ال�صحفيني االمتناع عن اال�شارة �إىل
الأ�صول العرقية والنوع (اجلندر) واجلن�سية والعمل واالنتماء
ال�سيا�سي والأفكار الدينية وامليول املتعلقة بالرغبة اجلن�سية
�إذا مل يكن ذلك �رضوريا ً واال اعترب ذلك «م�شيناً».

�إلدار �سراليك :نا�شر �صحيفتي «نب�ض الديموقراطية»
و»�ستاتو�س» ويكتب عن ال�سيا�سة والثقافة والمجتمع في
البو�سنة والهر�سك.

وال يزال احلد بني احرتام هذا التنوع وحرية الإعالم م�صدرا ً
للجذب وال�شد والتف�أو�ض املتوا�صل .ومن وراء ذلك اجلدل
تقف منظمات مثل نادى النا�رشين (وهى منظمة جتمع بني
النا�رشين وال�صحفيني تناق�ش ال�سلوك الأخالقي للإعالم
منذ عام 1900م) ( )Publicists Clubوم�ؤ�س�سة ال�شك�أوى
ال�صحفية ( )The Press Ombudsmanوجلنة الإذاعة التي
يتقدم �إليها اجلمهور وجماعات امل�صالح ب�شك�أوى تتعلق
بخرق القانون �أو اخلطوط الإر�شادية فى التقارير ال�صحفية.

جت�أوب العديد من الباحثني يف الإعالم يف ال�سويد مع التغريات
الدميوغرافية الناجتة عن الهجرة والعوملة مبزيد من املعطيات
من خمتلف االخت�صا�صات العلمية.
وكان �إن�شاء �شبكة الأبحاث ال�شمالية للإعالم والهجرة
واملجتمع وم�ؤ�س�سة نوردك للهجرة الدولية والعالقات العرقية
(Nordic IMER association for international migration
� ،)and ethnic relationsأ�سا�سا ً م�ؤ�س�سيا ً للتع�أون .وبالإ�ضافة
�إىل العمل الأكادميي طلبت وزارة العدل ال�سويدية �إعداد
جمموعة من التقارير البحثية حول الإندماج والتمييز البنيوي
وعالقات ال�سلطة ،ومنها درا�سات اعالمية (انظر مثال ً بحث
دجرف-بيري وليفني .)2005 ،وميثل حتليل الن�صو�ص الإعالمية
قا�سما ً م�شرتكا ً للبحوث عن الإعالم والتنوع الثقافى فى
ال�سويد ،وميدنا هور�ستي بت�صنيف مفيد يف هذا املجال .بينما
ركزت بحوث �أخرى على ال�رشكات الإعالمية وتنوعها الإداري
والتنفيذي (و�سنت )2001 ،وجتارب العاملني بها.كما قام هولنت
( )2009مبقابلة بع�ض �صحفيني ليتعرف على امل�شكالت التي
يواجهها العاملون املنحدرون من �أ�صول عرقية �أخرى يف جمال
الإعالم ،يف غرف الأخبار التي ت�سيطر فيها �أغلبية حملية،
ونادى ب�رضورة تغيري ثقافات غرف الأخبار .وقد وردت بع�ض
املخ�أوف من �أن ي�ؤدي االجتاه �إىل تعميم التنوع الثقايف يف
املحتوى الإعالمي ،دون ق�صد� ،إىل عزل �أ�صوات الأقليات .وكان
تقرير آنا ليندا 2010
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املراهنة على برامج وثائقية متعددة الثقافات

تعترب ال�سويد من البلدان املتجان�سة اجتماعيا ً وثقافيا ً مقارنة
بالبلدان الأوروبية الأخرى .وال تتعدى ن�سبة املولودين باخلارج،
�أي الذين ولد �آبا�ؤهم باخلارج ،ن�سبة  %14من ال�سكان و %20ممن
يقيمون يف العا�صمة ا�ستكهومل .وتتكون اجلماعات املهاجرة
�أ�سا�ساً ،بعد الفنلنديني ،من مهاجرين من بلدان البلقان
و�إيران والعراق .وقد متيزت ال�سويد على مدى ع�رشات ال�سنني
بتثمنيها للم�س�أواة بني الرجال والن�ساء وبني الأ�شخا�ص
املنحدرين من �أ�صول عرقية خمتلفة ،ورغم �أن نحو ن�صف
العاملني يف جمال ال�صحافة من الن�ساء منذ الت�سعينيات،
ال تتعدى ن�سبة املهاجرين العاملني بالإعالم  %5و %2ممن ولدوا
خارج �أوروبا.
وخالفا ً لهذه اخللفية� ،سوف يعطي هذا املقال نبذة عن القيم
املرتتبطة بالإعالم يف ال�سويد ،وعن التنوع الثقايف والعالقات
بني الثقافات ،وخا�صة فيما يتعلق مبنطقة الأورومتو�سطي
من وجهة نظر �صناع ال�سيا�سات والأكادمييني واملتخ�ص�صني
يف جمال الإعالم.

وقد ت�سلمت اللجنة عام  2005العديد من ال�شك�أوى من
الإيطاليني و�آخرين عندما بث التلفزيون ال�سويدي �سل�سلة
من الإعالنات حتث امل�شاهدين على اال�رساع ب�سداد ر�سوم
تراخي�صهم لي�ساندوا بذلك «التلفزيون احلر» .وقد ا�ستهز�أت
الإعالنات برئي�س الوزراء الإيطايل وعمالق الإعالم �سلفيو
برل�سكوين وو�صفت التلفزيون الإيطايل ب�أنه نقي�ض
للتلفزيون العام بال�سويد .والتلفزيون العام يف ال�سويد
يلعب دورا ً رئي�سيا ً يف تنمية جمتمع ي�سوده التنوع العرقي
والثقايف ب�رصف النظر عن مالءمة حملة ر�سوم الرتخي�ص.
فمن مهام التلفزيون ال�سويدي «مق�أومة الأحكام امل�سبقة
والأمناط ال�شائعة وزيادة وعي النا�س جتاه بع�ضهم البع�ض
وتفهمهم للأ�شخا�ص املنحدرين من �أ�صول عرقية وثقافية
مغايرة» (روبرت�سن – 2010 ،التلفزيون العام يف ال�سويد2006 ،
و.)2009
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الرتكية �أو العربية ب�شكل �سلبي �ضمني ،مثلما ي�صور
الإعالم الذى ي�سيطر علىه الكرواتيون الثقافة الإيطالية
بطريقة �إيجابية وي�ستنق�ص �ضمنيا ً من الثقافات وال�شعوب
املتو�سطية غري الكاثوليكية .ويف كل احلاالت ،يتم عر�ض
الثقافات املتو�سطية الأخرى عرب م�صفاة بيئة مثقلة بقيم
ومعايري ال�سيا�سات العرقية ال�سائدة.

وما �شابهها ،خا�صة تلك التي تتعلق بثقافات و�شعوب املجال
املتو�سطي .وبالت�إىل ف�إن تطوير برامج التع�أون املتج�أوز للحدود
القومية النتاج افالم ت�سجيلية وبرامج توثيقية �سي�ؤثر ت�أثريا ً
ايجابيا ً على املنطقة و�سي�ساعد على ك�رس الإنتماءات العرقية
التى تدور فى فلكها كثري من البلدان .ومن املهم �أن يكون
جمهور ال�شباب هدفا ً لتلك الربامج والأفالم الت�سجيلية
ملح�أولة �إ�ضفاء �شعور جديد باالنتماء الأورومتو�سطي اخلايل
من الإق�صاء الثقايف واالنحياز العرقي.

البند الثالث الذى ركزت علىه الأبحاث هو طريقة ا�ستخدام
املهاجرين للإعالم �سواء كان يف مواطنهم اجلديدة �أو الإعالم
العابر للحدود الذي يتيح لهم البقاء على عالقة مب�سقط
ر�أ�سهم وبال�شتات .ومن نتائج البحث ،الذي اليزال متوا�صال ً
(�سيوبرج ورايدن� ،)2008 ،أن املهاجرين ينوعون م�صادر �أخبارهم
ويلج�أون �إىل قنوات الإعالم العاملي مثل قناة اجلزيرة بحثا ً عن
�صور بديلة ملا يبثه الإعالم ال�سويدي .كما اكت�شف امل�ؤلفان
�أنه رغم تركيز الأبحاث ال�سويدية على الت�صورات املتعلقة
بالهجرة والالجئني والعن�رصية ،ف�إن من «ولدوا فى اخلارج»
يرون �أن الإعالم يخلق ويعيد انتاج خطاب «املهاجرين» .وتظل
هناك فجوات يف هذه الأبحاث اجلديدة �إذ يتبنى االجتاه العام
لالبحاث ال�سويدية الرتكيز على وجهة نظر قومية ،وت�صوير
املهاجرين وال�سويديني املولودين يف اخلارج على ا�سا�سها .ويف
عامل تغلب علىه وتتزايد فيه ه�شا�شة احلدود ،هناك حاجة
ما�سة وملحة للبحث عن كيفية ت�صور النا�س القادمني من
خارج احلدود القومية ،ومدى عالقة امل�شاهدين بذلك.
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يدين الإعالم ال�سويدي كراهية الإ�سالم واملواقف العن�رصية،
وهناك عدة دالئل ت�شري �إىل �أن «الآخر» يف خطاب الإعالم
ال�سويدي هو املتطرف اليميني الذى ي�سعى لتخلي�ص بالده
من ال�سويديني غري الأ�صليني .وهناك ق�ضيتان ح�سا�ستان مل
حت�سما بعد وتت�ضارب فيهما االجتاهات يف التقارير الإعالمية:
�أوالهما تتعلق بفتح مدار�س خا�صة �أو «حرة» ذات طابع ديني،
واال�صالح املق�صود وراء هذا االجتاه هو زيادة فر�ص االختيار،
رغم �إ�شارة الإعالم �إىل �أن هذا االختيار مقيد ،لأنه يقلل
من فر�ص التوا�صل االجتماعي للأطفال وخا�صة البنات يف

ال�سويد – �إذاعة متعددة اللغات

تبث هيئة الإذاعةالعامة ()SRالأخبار والأحداث اجلارية ب�ست ع�رشة لغة :هي ال�سامي  ،الفنلندية  ،الألبانية  ،الآ�شورية ،
البو�سنية  ،الكرواتية  ،ال�رصبية  ،اليدي�ش  ،الكردية  ،الفار�سية  ،الرومانية  ،الرو�سية  ،ال�صومالية  ،الأملانية  ،الإجنليزية
والعربية ،بهدف توفري الربامج للجميع ،بغ�ض النظر عن العمر واجلن�س وال�سياق الثقايف .يف نهاية �أكتوبر  ،2010مت التخلي عن
بع�ض اللغات (لغة دول البلقان والأ�شورية) ،ولكن �سيتم تقوية البث بالعربية ب�صفتها “�أهم لغة للقادمني اجلدد �إىل ال�سويد”،
وال�صومالية لت�صل �إىل جمموعات “امل�ستمعني الأكرثاحتياجا ً �إليها” ،وبالرومانية .بالإ�ضافة �إىل ذلك يتيح املوقع االلكرتوين
للإذاعة ال�سويدية تو�صيل براجمها على مدى � 24ساعة يف اليوم وطيلة ال�شهر بعد بثها على موجات  FMللعامل �أجمع.
وهناك جتربة مثرية لالهتمام وهي “تلفزيون احلالل” (  )Halal TVوالذي مت اطالقه بوا�سطة �رشكة �شقيقة للـ  ،SRالتلفزيون
العام ال�سويدي يف  ،2008ويهدف �إىل تقدمي نظرة معكو�سة وت�صوير املجتمع ال�سويدي بعيون مذيعي الربامج.
www.sverigesradio.se
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منذ  2007قام تلفزيون زاالب بتنظيم ور�ش عمل فيديو تفاعلىة يف �أربعة بلدان متو�سطية :هي �إيطاليا  ،فل�سطني � ،أ�سبانيا
وتون�س ،يقودها �أطقم من ال�شباب الإعالميني ،وت�ستهدف ال�شباب القليل االت�صال بالإعالم االلكرتوين .وللمبادرة هدف �أ�شمل
وهو جتميع “الق�ص�ص غري املعروفة التي مل ي�سمع عنها من قبل “ وذلك بجمع املواهب لتج�أوز جدار الإعالم االلكرتوين
وا�ستخدام الفيديو ك�أداة �إبداعية لك�رس العزلة االجتماعية واجلغرافية والثقافية ،ومق�أومة الأمناط ال�شائعة يف الإعالم .ومن
خالل املوقع الإلكرتوين للم�رشوع يتمكن امل�شاركون يف ور�ش العمل وب�ؤرات االت�صال يف تلفزيون زاالب من التقابل والتناق�ش
ون�رش الفيديوهات اخلا�صة بهم ،وهي عملية لبناء اجل�سور بني جتارب الفيديو التفاعلىة يف خمتلف البلدان .يقود هذه املبادرة
امل�شاركون �أنف�سهم من مرحلة االعداد �إىل مراحل التطبيق الفعلى واملتابعة .وحتمل جمموعة من امل�شاركني للم�سئولية
التحريرية يعني �أن هناك رقابة على دعم عملية التحليل على ال�صعيد املحلي.
www.zalab.tv

جممتع يكون فيه اختيار امللب�س والرفيق قرارا ً للفرد �أكرث مما هو
قرار عائلي .والق�ضية الثانية هي االمتداد ال�سويدي لق�صة
جايالندز-بو�سنت الدمناركي والثورة التي �أثارها ن�رش الكاريكاتري
عن النبي حممد ،وكانت ق�ضية �ساخنة يف ال�سويد ويف عدة
دول �أخرى ،وكان النزاع بني احرتام احل�سا�سيات الدينية لدى
الآخرين و�أهمية الدفاع عن حرية التعبري .وظلت الق�ضية
واجلدال قائمني بر�سومات الر�س فيلك�س الذى و�صف حممد
بكلب امليدان (وهذا نوعا ً من املن�ش�آت العاملة يف ال�سويد
ومتثل الكالب �شخ�صيات �أخرى ولي�س النبي) وقد ثارت
�أ�صوات عديدة ترف�ض الفن الذي يقدمه فيلك�س وت�صفه
باال�ستفزاز وتدين كل الذين �أر�سلوا �إليه تهديدات بالقتل
بينما ا�شتد اجلدال بني وجهات النظر املنادية ب�أولوية حرية
الر�أي من جهة واحرتام الأقليات من جهة اخرى .لقد مت تنفيذ
العديد من املبادرات الداعية �إىل التنوع ومنها ا�سرتاتيجيات
ترمي �إىل حت�سني متثيل الأقليات واحلر�ص على اختيار املزيد من
ال�صحفيني من ثقافات خمتلفة ولكن هناك حاجة للمزيد
من اجلهود يف هذا ال�صدد.
وقد ارتفعت يف ال�سويد كما هو احلال يف بلدان اخرى ،نداءات
تطالب الإعالميني باخلو�ض يف العمل ال�صحفي املتنوع
واجليد عن طريق االبتعاد عن النمطية والتعميم ومبح�أورة
ممثلي الأقليات العرقية ب�صفتهم �أولياء �أمور وم�ست�أجرين
وخرباء وم�شجعني ريا�ضيني وموظفني وقادة وفنانني الخ –
بدال ً من تر�سيخ م�سميات مثل «م�سلمني» �أو «مهاجرين».
وقد انتهى هولنت (� )2009إىل �أن امل�شاكل االقت�صادية تعوق
التنوع مثلها مثل �صعوبات التوظيف وحتمل االعباء املراتبية
وغياب الوعي والكفاءة �أينما كانت مطلوبة .كما اكت�شف
�أن وجود التنوع يف امل�ؤ�س�سات االذاعية اكرث منه يف ال�صحف،
مما يعني �أن العمل على زيادة التنوع يف جمال الإعالم ومتثيل
املجتمع يف الإنتاج الإعالمي ال ميكن تركه لقوى ال�سوق .كما
�أ�صبحت امل�سئولية على ال�صعيد املجتمعي تتطلب بذل
املزيد من اجلهود لرفع الوعي على �صعيد الأفراد ،وينبغي �أن
يعرف طلبة املدار�س ،ومنهم �أعداد كبرية ممن «ولدوا يف اخلارج»،
�أن م�ستقبل العمل يف جمال الإعالم لي�س ممكنا فح�سب بل
هو عمل له قيمة اجتماعية جتعله مطلوبا ً يف �سوق العمل.
وفيما يخ�ص و�صف النا�س املنحدرين من �أ�صول عرقية
وثقافية خمتلفة يف الإعالم ال�سويدي – وال يق�صد هنا
املقيمون يف ال�سويد فح�سب ،بل �أي�ضا ً من يعي�شون يف

�أماكن �أخرى من �أوروبا وجنوب البحر املتو�سط ومناطق �أخرى –
ف�إنه ينبغي �أن نراعي ن�صائح املهاجرين البارزين الذين انتقدوا
الإعالم ال�سويدي لتحفظه البالغ فيما يخ�ص م�شكالت
الأقليات العرقية .وقد حر�ص ال�صحفيون يف ال�سويد على
جتنب التنميط با�ستخدام و�صف «املواطن ال�سويدي» عند
احلديث عن اجلرائم مثال ً  .وكان لهذا التعبري – يف الواقع –ت�أثري
عك�سي ،حيث مل يو�صف ال�سويديون الأ�صليون �أبدا ً بعبارة
«املواطنني ال�سويديني» .واحلديث املبا�رش عن الق�ضايا احل�سا�سة
�سوف يقلل من امليل �إىل و�ضع كل من هم غري �سويديني
يف �سلة واحدة .كذلك ،ف�إنه يتعني على اجلهود الرامية �إىل
دعم املزيد من التنوع الثقايف �أن ت�شري �إىل اختالف النا�س ،و�أن
هناك قدرا ً كبريا ً من االختالف داخل كل �صنف من الأ�صناف،
«املولودين باخلارج» و»املهاجرين» و»امل�سلمني» على �سبيل
املثال .وال ينح�رص التنوع خالل التغطية الإعالمية يف الأخبار
التي تقدم ،فالنمطية ال�سلبية تظهر عند ربط املهاجرين
ال�شباب من جنوب البحر املتو�سط باجلرمية ،وربط امل�سلمني
بقهر املر�أة ،وربط القادمني من جنوب �أوروبا بال�صدامات
العنيفة .بل يظهر التنوع �أكرث يف كيفية تقدمي النا�س حتى
ت�صبح م�شاكلهم وما يتولد عنها من اعمال مفهومة
�أكرث  .ويف هذا ال�سياق ،البد من التنويه بالأ�سلوب الروائي
لل�صحفيني ال�سويديني عندما ينقلوننا بالكناية �أو باالفرتا�ض
�إىل ديار و�أماكن عمل «الآخرين» ،ويرتكونهم يتحدثون �إلينا
مبا�رشة بكلماتهم اخلا�صة بهم .

اليك�سا روبتر�سون �أ�ستاذة م�شاركة يف ق�سم العلوم
ال�سيا�سية بجامعة ا�ستوكهومل.
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املو�ضوعات واالجتاهات

�إيطاليا – تلفزيون زاالب
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ومن نقاط االنطالق املعهودة يف الأبحاث عن الإعالم والتنوع
ف�شل ال�صحفيني يف حترير تقارير �صحيحة ونزيهة ،وت�شري
البحوث امليدانية (روبرت�سون� )2010 ،إىل �أن العديد من
ال�صحفيني على دراية تامة مب�سئولياتهم ،و�أنه ينبغي �أن
يتم التفكري يف العوائق العملية ال االيديولوجية (ومنها
امل�صادر املحدودة والفرتات الزمنية املحددة (حتى يف ع�رص 24
�ساعة7 /ايام) .ورغم �أن عمل هولتني ميثل م�ساهمة مهمة
يف هذا املجال بك�شفه عن القيود امل�ؤ�س�سية التي تعوق
�إعداد التقارير� ،إال �أن هناك نق�صا ً يف الأبحاث عن العملية
ال�صحفية واملمار�سات املهنية يف هذا ال�سياق (هور�ستي،
 )2008و�أ�شارت �آخر النتائج (تقرير �أنا ليند� )2010 ،إىل �أن %12
فقط من ال�سويديني قد تلقوا معلومات �أو �أكدت ب�شكل
�إيجابي ر�ؤيتهم جتاه �شعوب جنوب و�رشق املتو�سط ،وهى ن�سبة
�أقل من املتو�سط مقارنة ببلدان البحث ،ولي�س هناك ما ي�شري
�إىل �أن ذلك كان ب�سبب تق�صري من الإعالم ال�سويدي ،ولعل
احلاجة �إىل املزيد من الدرا�سات عن التجارب التى تف�رس هذه
الأرقام متثل فجوة �أكادميية �أخرى .وت�شري النتائج �أي�ضا ً �إىل �أن
�أغلبية ال�سويديني امل�شاركني يف البحث مل ت�سمع �أى �شيء
عن تلك البلدان (وهذا لي�س ب�أمر غريب نظرا ً لغياب اجلوار
اجلغرايف والثقايف) و�إذا نظرنا �إىل ما يقوله البع�ض من �أن
املنطق الإعالمي مييل �إىل فكرة ال�رصاع ،ف�إننا ن�ستطيع �أن

نطبق القول امل�أثور «ال اخبار يعني �أخبار �سارة»  .وكانت �أكرث
امل�صادر ذات الت�أثري الإيجابي ذكرا يف البحث هي :التلفزيون
( )%43والإعالم املطبوع ( %34.2مقارنة باملعدل الأوروبي
 (%26.7ويليها م�صادر �أخرى ( )%15.5والأفالم الوثائقية
( )%10.8والراديو ( %7.7وهي �أي�ضا ً ن�سبة �أعلى من املتو�سط
الأوروبي وقدره  )%5.7والكتب ( .)%7ومن املثري للده�شة �أنه رغم
االنت�شار الوا�سع لالنرتنت يف ال�سويد ،ذكرت ن�سبة �ضئيلة
من امل�شاركني يف البحث االنرتنت ( )%6.7واملدونات ( .)%0يبدو
الأمر وك�أن ال�سويديني ينتظرون �أن ت ُقَ دم لهم املعلومات
ليغريوا نظرتهم نحو �شعوب جنوب و�رشق املتو�سط ،و�إن هذا
لن يكون �شيئا ً يبحثون عنه بجدية (ما دامت لهم وجهة
نظر �إيجابية عن تلك البلدان قد ح�صلوا علىها بطرق �أخرى
غري الإعالم مثل ال�سفر �إليها يف العطل) .واذا كانت مهمة
الباحثني هي ا�ستك�شاف القيم التي ينقلها الإعالم والتي
ت�ؤثر على التنوع الثقايف والعالقات بني الثقافات ،ف�إن �أولوية
البحث هي الثقافة ال�شعبية ،ويدل اجلدل الدائر حول ما
ي�سمى باالنق�سام الثقايف لأوروبا ،بعدما ظهرت دميقراطيات
“جديدة” تهيمن على م�سابقة الأغاين يف (Eurovision Song
( )Contestوهي �شكل �إعالمي ميكن اخفا�ؤه حتت ما ي�سمى
“م�صادر �أخرى” ال�سالفة الذكر) ،على �أن هناك عمال ً هاما ً
ينبغي القيام به عندما ننظر �إىل البعد ال�شعبي لالندماج
الثقايف .ويحمل النقا�ش خلفيات �أيديولوجية و�سيا�سية
حيث �أن الأوروبيون يف�ضلون الت�صويت يف م�سابقة �أغان
على الت�صويت يف انتخابات الربملان الأوروبي ،وتزداد �أهمية
امل�سابقة عندما متتد احلدود الأوروبية لتلك “الر�ؤية” لت�شمل
دول جنوب و�رشق املتو�سط.

املغرب

ف�إننا يف �أم�س احلاجة �إىل �أبحاث يقوم بها �أ�صحاب اخلربة و�إىل
اح�صائيات جادة ومعلومات دقيقة.

مبادرات جديدة يف جمال التنوع الثقايف

الإعالم كم�صدر ملعرفة الآخر:

منى احلمداين
�شهد املغرب خالل ال�سنوات الأخرية �إهتماما ً متزايدا ً بق�ضايا التنوع الثقايف ،وهو من
العوامل التي �أثرت على ال�ساحة الإعالمية العامة وعلى تغطية الثقافات الأخرى على
ال�صعيد الأورومتو�سطي .وتركز منى احلمداين على عدد من املبادرات الإيجابية احلديثة فى
جمال الإعالم الإلكرتوين ،والتي تعتمد على االعرتاف املتزايد بالتنوع الثقايف واللغوي وتقدم
عدة اقرتاحات للعمل على دعم قدرة الإعالم على تقدمي معلومات متوازنة عن “الآخر”.
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الإعالم املغربى ومنطقة املتو�سط
ال يتج�أوز النقا�ش الدائر الآن يف املغرب جمال التنوع القومي
تقرير آنا ليندا 2010

�أما عن ال�صحافة املطبوعة والإعالم الإلكرتوين ،فالنتائج
مماثلة ،و�أكرث املطبوعات رواجا ً و�شعبية ،اليوجد فيها �أي ركن
يناق�ش مو�ضوع التنوع الثقايف خارج املغرب .وامل�صدر الوحيد
حل�صول املغاربة على معلومات ثقافية عن البلدان الأخرى هو
الأفالم والقنوات الف�ضائية ،وميكن للجمهور املغربي احل�صول
على معلومات تخ�ص التنوع الثقايف يف البلدان الأخرى عرب
م�شاهدة قنواتها التلفزيونية التى تبث بالقمر ال�صناعي،
رغم �أن عائق اللغة يحد من و�صول املعلومات كاملة ،وعادة
ما ي�شاهد املغاربة القنوات الف�ضائية التى تبث براجمها
باللغة الفرن�سية �أو العربية �أو الأ�سبانية.
ميكن تلخي�ص �إدراك املغاربة لبلدان البحر املتو�سط من ز�أويتني:
الأوىل هى �أن بع�ض البلدان مقربة من املغرب �سواء لأنها
عربية �أو �إ�سالمية �أو من الدول النامية ،رغم وجود بع�ض
ال�رصاعات ال�سيا�سية كما هو احلال مع اجلزائر .والز�أوية
الثانية هى �أن البلدان الأخرى  ،وخا�صة الأوروبية ،تعامل
كمجتمعات بي�ض م�سيحيني �أو كقوى ا�ستعمارية �سابقة،
�أو كوجهة يحلم بها املهاجرون� ،أو ك�رشكاء اقت�صاديني �أو
�سيا�سيني ا�سرتاتيجيني للحكومة �أو لرجال االعمال ،وكلها
افكار م�سبقة عامة و�أمناط �شائعة .ولي�س هناك اح�صائيات
دقيقة وموثوقة ميكن االعتماد علىها يف هذا املجال .لهذا

كما تبني من ا�ستطالع الر�أي �أن هناك فرقا �آخر بني املغاربة
و�شعوب �أخرى من الأورومتو�سطى فيما يخ�ص م�صادر املعرفة،
�إذ ذكر  %38.6ممن �أجابوا بالإيجاب على ال�س�ؤال ال�سابق �أن
الأفالم خري و�سيلة للتعرف على «الآخر» .وتظهر �أهمية ذلك

و�إذا �أردنا �أن نعطي مثاال ً يدل على �إيجابية الإعالم املغربي
نحو التنوع والأقليات يف املجتمع ،علىنا ان نذكر مثال
قناة «العيون» التلفزيونية والقناة الأمازيغية اجلديدة .ورغم
�أن اللغة العربية هي لغة املغرب الر�سمية ف�إن هناك �أربع
لهجات حملية رئي�سية يف املغرب ،ت�ستعملها فئات خمتلفة
من ال�شعب يف مناطق جغرافية حمددة .فهناك “تاريفيت”
املتد�أولة يف �شمال البالد ،و”متازيغت” املتد�أولة فى منطقتي
الأطل�س املتو�سط والكبري ،و”تا�شلحيت” املتد�أولة يف منطقة
الأطل�س ال�صغري ،و”احل�سنية” املتدوالة يف جنوب البالد .وال
يقف تنوع الفئات عند حدود اللهجات املحلية ،بل ي�شمل
�أي�ضا ً تنوع العادات والتقاليد و�أبعادا ً ثقافية �أخرى ،وال حتظى
هذه اللهجات ب�أي ن�صيب من التمثيل يف الإعالم املغربي،
�سوى يف بع�ض ال�صحف املحلية وبع�ض الأخبار ال�رسيعة
التي تبثها حمطات التلفزيون الوطنية بني احلني والآخر.
ومن حق هذه الفئات �أن حت�صل على ح�صة �أكرب يف التمثيل
الإعالمي ،حيث �أنها ت�شكل ن�سبة ال ب�أ�س بها من ال�سكان
( 8.4ماليني ن�سمة من �أ�صل نحو  30مليون ن�سمة طبقا ً
للتعداد ال�سكاين ل�سنة .)2004
انطلقت �إ�شارة �أول بث لقناة “العيون” املحلية من جنوب
املغرب يف نوفمرب  ،2004وكانت تهدف �إىل تقدمي برامج عن
ق�ضايا ومو�ضوعات تتعلق ب�سكان اجلنوب ،وهى �أول قناة
تلفزيونية حملية يف منطقة املغرب العربي رغم �أنها ال تزال
حمدودة يف منطقة اجلنوب والميكن ا�ستقبالها فى باقى
مناطق البالد  .وتبعتها قناة “�أمازيغ” التى �أطلقت يف مار�س
 2010بعد �شهور طويلة من الت�أخري ،وبلغت تكلفتها خم�سة
ماليني يورو وهي جزء من جمموعة ( .)SNRTجاء م�رشوع تلك

املغرب  -راديو توك
تقدم الإعالم الإلكرتوين بفتح منافذ حرة جديدة و�سمحت للعديد من املغاربة �أن يعربوا عن �آرائهم  .وقد �أ�صبحت املواقع
واملدونات منافذ ذات �شعبية كبرية يف املغرب لأنها جتمع �أ�شخا�صا ً من خمتلف العقائد وامل�ستويات ليكتبوا عن ق�ضايا تعد
من املحرمات يف املجتمع املغربي وال تتن�أولها ال�صحافة الوطنية حتى يومنا هذا  .كما �أنها �أر�ض خ�صبة للتبادل الثقايف
بني املغاربة والأ�شخا�ص الذين ي�شاركونهم يف اهتماماتهم  .ولعل خري مثال على ذلك هو موقع ()www.talkmorocco.net
ويت�ضمن منتدى جنح يف جذب املغاربة وغري املغاربة ملناق�شة موا�ضيع متعددة  ،و�شجع يف نقا�شه الإ�سبوعي على تن�أول
الق�ضايا التي تهم املغرب ،وهو يدعو ال�صحفيني ون�شطاء املجتمع املدين وكل من له وجهة نظر معينة للم�شاركة يف
مناق�شة تلك الق�ضايا على الإنرتنت  .وقد احرز هذا املنتدي جائزة �أح�سن مدونة بالإجنليزية ( )People›s Choiceوجائزة جلنة
حتكيم بوب (.)Jury BOB
www.talkmorocco.net
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واجلدل حول ق�ضية التنوع الثقايف يف الإعالم جدل حديث
يف املغرب ،نظرا ً للنمو التدريجي لل�صحافة املغربية منذ عام
 1956من حيث عدد املنافذ الإعالمية وتنظيمها وتفتحها.
وال�س�ؤال يظل قائماً :هل تعك�س و�سائل الإعالم املغربية حقا ً
ثراء التنوع الثقايف يف املغرب؟ ح�أولت �أ�صوات عديدة االجابة
عن ال�س�ؤال بتقييم املوقف احلايل من حيث التنوع ،وعقدت
م�ؤمترات ولقاءات وطنية عديدة ملناق�شة هذه الق�ضية
وحم�أولة �إيجاد ا�ساليب ايجابية لتمثيل التنوع الثقايف يف
الإعالم املغربي .ولكن هناك نق�صا يف املراجع والدرا�سات
احلديثة واجلادة حول هذه امل�س�ألة يف املغرب  .توجد بع�ض
املقاالت الق�صرية التي تناق�ش الق�ضية مناق�شة �سطحية،
لكن التوجه العام للدولة و�سيا�ستها هو احلث على اجراء
درا�سات و�أبحاث جديرة بالثقة لتحليل ومناق�شة خمتلف
جوانب التنوع والإعالم يف املغرب .يجب االعرتاف ب�أن هناك
بع�ض العراقيل ،خا�صة غياب امل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة
يف البحث الإعالمي والقادرة على اجراء درا�سات حتظى
بامل�صداقية يف جمال التنوع .واملغرب لي�س يف حاجة ال�سترياد
�سيا�سات جاهزة فى جمال التنوع وتطبيقها بطريقة عمياء
على الو�ضع احلايل .فالبالد يف حاجة �إىل التعلم من التجارب
اخلارجية و�إىل التعرف على خ�صو�صياتها الذاتية  ،للو�صول
�إىل مقاربة قادرة على خدمة التطلعات املغربية.

وقد ك�شفت الأ�سئلة الإحدى ع�رش التي طرحت على املغاربة،
والذين ميثلون معظم �رشائح املجتمع التي ي�ستهدفها
الإعالم ،عددا ً من الوقائع التي ت�صور ر�ؤيتهم لأوروبا .و�أكدت
الإجابات �أن املغاربة ال يعتربون الإعالم م�صدرا ً ايجابيا ً
للح�صول على معلومات عن الأوروبيني ،ولكن – باملقارنة مع
جمموعات البحث الأخرى – �أكد  %38من املغاربة �أنهم
قر�أوا �أو �شاهدوا �شيئا ً يف الإعالم �أدى �إىل تغيري �إيجابي يف
انطباعهم عن الأوروبيني.

التنوع اللغوي و�أدوات الإعالم اجلديدة
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يف املغرب ويف بلدان �أخرى ،ازداد اجلدل حول التنوع وعالقته
بالإعالم  ،وبد�أ يجذب انتباه خمتلف فئات املجتمع  .ومل يُعرتف
بق�ضية التنوع �إال م�ؤخرا  ،النه كان يُنظر اليه كمفهوم
يهدد �أمن اململكة ووحدتها  .وقبل  1999كان مفهوم التنوع
مرفو�ضا على االطالق  ،الن �سيا�سة الدولة كانت تعترب ان كل
املغاربة ي�شكلون جماعة متجان�سة واحدة  ،لها نف�س القيم
والت�صورات والتطلعات  .غري ان هذا التوجه بد�أ يتغري بحكم
االرادة ال�سيا�سية  ،والن التنوع ا�صبح من القيم املعرتف بها
يف �سياق العوملة  .وبدا الإعالم املغربي يتمتع بحرية ال �سابق
لها مع بروز م�ؤ�س�سات اعالمية جديدة .

داخل حدود اململكة ،والإعالم املغربي ال يعالج ق�ضية التنوع
الثقايف يف البلدان املج�أورة .ويف �إطار البحث عن املزيد من
املعلومات واحلقائق عن هذا املو�ضوع ،كانت اخلطوة هي �إجراء
بحث عن الربامج التي تقدمها القنوات االذاعية والتلفزيونية
املغربية .ومل يكن من املمكن العثور على اي برنامج ي�ضع
ن�صب عينيه التنوع الثقايف يف بلدان البحر املتو�سط �أو
البلدان الأخرى ،والأخبار الوحيدة التي �أذيعت عن هذا املو�ضوع
هى �أخبار عاملية ،ومعلومات خا�صة باالنتخابات واالتفاقيات
واالحداث الأخرى .وتوجد بع�ض الأفالم الت�سجيلية � ،إال �أنها
ال تعالج �سوى الق�ضايا ال�سيا�سية واالقت�صادية لبع�ض
البلدان الأجنبية .والكثري من الأفالم والربامج الرتفيهية –
التي متثل التنوع الثقايف وتعد �سفرية له – معظمها �أمريكي
وبع�ضها من فرن�سا وم�رص وكلها تنقل �صورًا م�شوهة لتلك
املجتمعات.

يتجه املغرب يف ال�سنوات الأخرية نحو االعرتاف بالتنوع
الثقايف داخل حدوده �أوالً ،وقد ا�صدر ملك املغرب وحكومته
ت�رشيعات عديدة لتعزيز حرية الإعالم ،كما بلغت حرية
الر�أي م�ستوى عاليا ً �سمح لل�صحفيني مبناق�شة الكثري من
املحرمات ب�أ�سلوب غري م�سبوق .وتزايد الوعي نحو التنوع
لي�شمل عرو�ضا ً �إعالمية جديدة تتيح قدرا ً من العدالة يف
متثيل كافة فئات املجتمع .ومت الإعرتاف ببع�ض اللهجات
املحلية كلغات ينبغي ا�ستعمالها يف و�سائل الإعالم مثل
التمازيغت .هذه هي التوجهات الرئي�سية احلالية ومن �ش�أنها
فتح الأبواب للمزيد من ال�سيا�سات التي تخدم وتُربز التنوع
يف املجتمع املغربي .كل هذه التغريات �سوف ت�ؤدي ال حمالة
�إىل املزيد من االنفتاح على ثقافات البلدان الأخرى ،ولكن
ب�رشط �أن ت�صحبها �أعمال بحثية و�أن حتظى بت�شجيع من
ال�سلطات املحلية والدولية ،ومن اخلرباء يف جمال التنوع
والإعالم .وميثل ا�ستطالع الر�أي الذى قامت به م�ؤ�س�سة
�أنا ليند يف بع�ض بلدان البحر املتو�سط خطوة هامة نحو
درا�سة وتقييم التنوع الثقايف والعالقات الثقافية املتبادلة يف
منطقة الأورومتو�سطى .ويف حالة املغرب ،فقد �أكدت نتائج
اال�ستطالع الكثري من الفر�ضيات التي مت ذكرها يف بداية
هذا املقال.

عندما جند �أن �أهم م�صدر للمعلومات لدى ال�شعوب الأخرى
هي �أخبار التلفزيون ،وت�شري الإجابات والإح�صائيات �إىل �أن
الإعالم املغربي ،عرب �أخبار التلفزيون وبرامج الإذاعةوال�صحافة،
ي�ستطيع �أن يكون و�سيلة ناجعة لنقل املعلومات غري املنحازة
عن �أوروبا والقيم الأوروبية ،وبالتايل دعم الن�شاط الهادف �إىل
حوار الثقافات .و�إين على ثقة �أن هناك �صورة م�شابهة على
ال�ضفة الأخرى من البحر املتو�سط و�أن البلدان الأوروبية جتهل
الكثري عن املغرب ،لأنها ال تزال تفتقر �إىل معلومات دقيقة
ومتوازنة.

اململكة املتحدة
املغرب – ال�صحافة الواعبة
انعقد م�ؤمتر “�إعالم واعب ملجتمعات واعبة” يف  17يوليو  2009يف الرباط باملغرب ،وكانت فر�صة ل�صناع القرار يف املجال
الإعالمي ملناق�شة م�س�ؤولية قطاع الإعالم ،باال�ضافة �إىل الأطر القانونية والأخالقية واملالية للتغطية الإعالمية الواعبة.
وقد �سمح بفتح احلوار حول الق�ضايا املتعلقة بالتنوع و�رضورة �صياغة قانون لأخالق املهنة يف قطاع ال�صحافة الواعبة.
وكان من �أهم �أهداف امل�ؤمتر ت�شجيع اال�ستيعاب االجتماعي والثقايف من خالل التغطية الإعالمية امل�س�ؤولة حول التنوع يف
و�سائل الإعالم ،وتعزيز التعلىم واملهارات ال�صحفية من خالل ور�ش الإنتاج امليدانية ،ومن خالل تنمية وتطبيق مناهج جامعية
متعلقة بالتغطية الإعالمية امل�س�ؤولة للتنوع االجتماعي والثقايف على العموم ،والتنوع الديني على وجه اخل�صو�ص.

حتديات عامل يزداد ت�شابكه
مايك جمب�سون
تتميز اململكة املتحدة بعدد من الأطر ال�سيا�سية والقانونية التي تكافح العن�رصية وكراهية
الأجانب ،ولكن مايك جمب�سون يذكر عددا ً من الأمثلة يف ال�صحافة الربيطانية �أثرت �سلبا ً على
الر�أي العام فيما يخ�ص ق�ضايا الهجرة والإندماج فى الإحتاد الأوروبي .ويذكر جمب�سون �أهمية
الدعم ال�سيا�سي للتنوع يف الإعالم القومي يف �سياق القيود املالية التي من �ش�أنها حتجيم
التغطية الإعالمية عن “الآخر”.

www.media-diversity.org
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كراهية الأجانب والتمييز

ميادين العمل :
�إن معاجلة الإعالم املغربي لق�ضية التنوع الثقايف �أمر يتطلب
�إر�ساء عدد من الآليات الهامة لتنظيم هذا القطاع للو�صول
�إىل املزيد من اخلربة والتوازن ملعاجلة �أمور هامة كهذه .و�أول
ماينبغي القيام به هو و�ضع ميثاق وطني لآداب الإعالم
يحدد بدقة حرية ال�صحفيني وحقوقهم والتزاماتهم ،وابتعاد
ال�سلطات عن جمال الإعالم ابتعادا َ كامالً ،وان�شاء هيئة
م�ستقلة مو�ضوعية للإ�رشاف علىه  ،ثم �إن�شاء م�ؤ�س�سات
تقرير آنا ليندا 2010

منى الحمداني :مديرة البرنامج الوطني فى معهد التنوع
الثقافي -المغرب

وب�صفة اجنلرتا جمتمعا ً متعدد الثقافات وذات تاريخ امربيايل
ف�إنها تتمتع ب�سوق حملية جاهزة لتلقي الأنباء الدولية
وتفخر بجو الت�سامح واحلريات فيها الذى يجذب الكثريين
ممن يبحثون عن ملج�أ يحميهم من الظلم .ولكن هذه
ال�سمعة الطيبة �رسعان ما تلوثها التغطية غري املت�ساحمة
“للأجانب” يف بع�ض فروع ال�صحافة ال�شعبية بل �إن احلزب
الوطني الربيطاين اليميني املتطرف احلائز على مقعدين
يف الربملان الأوروبي قد راهن �أثناء حملته الإنتخابية الأخرية
على التغطية املعادية للإجانب من قبل بع�ض ال�صحف
القومية الكربى وا�ستغلها للرتويج ملوقفه العن�رصي املعادي

وقد ا�ضطرت اللجنة بعد تزايد ال�شك�أوي من التغطية غري
الدقيقة واملعادية لطالبي اللجوء ال�سيا�سي والالجئني (فيني،
 2003وجمب�سون وكوك�سون 2004 ،و�آيكار 2004 ،و� )2005إىل
تذكري ر�ؤ�ساء التحرير �أن “الإمياء املهني �أو غري الدقيق �إىل جن�س
�أو ديانة �أو جن�سية �أي �شخ�ص حمرم مبوجب املادة  12من قانون
املحررين و�أن اللجنة … ت�شدد على �أن التقارير غري الدقيقة
�أو امل�ضللة �أو امل�شوهة من �ش�أنه �أن يخلق جوا ً من اخلوف
والعد�أوة ال تربره االحداث” (ماير ،ب �س �س .)2003
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وهناك نوع �آخر من الإعالم تتزايد �شعبيتة هو الإعالم
االلكرتوين ،لأنه يتيح الفر�صة لتمثيل الأقليات والفئات
االجتماعية املهم�شة .ومبا �أنه ال يخ�ضع لتدخل الدولة �أو
الرقابة ،ف�إنه يتمتع بحرية مناق�شة وتغطية مو�ضوعات
متنوعة كثرية ،ويتيح للجمهور فر�صة امل�شاركة يف املجادالت
والتعبري عن ر�أيه حول املو�ضوعات املذاعة .وي�ستخدم الإعالم
ال�شباب املغربى الذي يعترب فئة مهم�شة رغم كرثة
الإلكرتوين
ُ
عددها ،وهى تلج�أ �إىل مواقع الإنرتنت و�إىل املدونات للتعبري
عن وجهات نظرها فى املو�ضة والريا�ضة واملجتمع واالقت�صاد
وحتى يف ال�سيا�سة ،وكربهان على �شعبية الإعالم االلكرتوين
يف املغرب ن�شري �إىل �أن �أكرث املواقع زوارا ً هو املوقع الإخباري
( . )www.hespress.netوبينما يدور النقا�ش بني البلدان
الأوروبية املج�أورة حول الأقليات وخا�صة املهاجرين ،فانه غري
موجود يف املغرب ،ولكن ذلك لن يدوم طويال ً طاملا �أن املغرب
ا�صبح من املناطق االنتقالية للعديد من املهاجرين القادمني
من جنوب ال�صحراء ،والذين �أ�صبح بع�ضهم يف�ضل البقاء
يف املغرب واالن�صهار يف جمتمعه .لذلك ،ف�إن هناك حاجة
ملحة لتمثيل هذه الأقليات ،وهي ق�ضية ال حمالة �ستواجه
الإعالم املغربي �إن عاجال ً �أو �آجالً.

يتنب�أ �أحد امل�سئولني يف هيئة الإذاعةالربيطانية بقرب اختفاء
التغطية الدولية للتلفزيون الربيطاين الأر�ضي بحلول عام
�، 2013إذا ما ا�ستمرت اال�ستقطاعات يف ميزانيات الإنتاج
وغرفة الأخبار“ .على مدى الثالثة �أعوام املا�ضية ،انتقلت
نحو  %20من تغطية ال�ش�ؤون الدولية من القنوات التقليدية
�إىل الرقمية التي ال ي�شاهدها �إال عدد قليل من امل�شاهدين.
وهناك اعتقاد �شبه عام لدى العاملني بالتلفزيون �أن ا�ستقبال
الربامج العاملية يف انخفا�ض وحيث �أن االهتمام الأول
للمربجمني ومراقبي الإنتاج هو عدد امل�شاهدين ،ف�إنهم يرتددون
يف دعم مثل هذه الربامج” (هاردجن ب )2009 ،وال تزال هيئة
الإذاعةالربيطانية والهيئة املنظمة للبث التجاري – �أوفكوم
– ت�ؤكدان على �أهمية التغطية الدولية ولكن لي�س هناك
�أي اعرتا�ض ملحوظ على اختفائها التدريجي من ال�ساحة
الإعالمية مما �سي�ؤدي �إىل �إخالل التوازن العام ملا للإعالم املطبوع
واملبثوث من ت�أثري يف اململكة املتحدة .وقد يف�رس ذلك %85
من امل�شاركني من اململكة املتحدة يف ا�ستطالع ر�أي جالوب/
م�ؤ�س�سة �أنا ليند مل يتذكروا �أي �شيء يف و�سائل الإعالم
قد ي�ؤدي �إىل حت�سني ر�ؤيتهم لل�شعوب الأخرى يف منطقة
الأورومتو�سطي .وعادة ما تو�صف املنطقة ب�أنها جزء من
“العامل العربي /الإ�سالمي” وكثريا ً ما تذكر ب�صدد ال�رصاع
بني اال�رسائيليني والفل�سطينيني وانتهاكات حقوق الإن�سان
من ناحية �أو يف الأفالم الت�سجيلية �أو الروائية املتخ�ص�صة
عن التاريخ القدمي والآثار والرحالت ال�سياحية من ناحية �أخرى.

للهجرة و�أوروبا والإ�سالم .ورغم انخفا�ض عدد القراء عاما ً
بعد عام (انظر ال�شكل  ،)1ال يزال ن�صف ال�سكان (نحو 30
مليون ن�سمة) يقر�أون �صحيفة قومية يومياً ،وكثريا ً ما تردد
الإذاعةوالتليفزيون والأنباء املن�شورة يف ال�صحف اليومية.
وعندما بلغت ن�سبة قراء ال�صحف املن�أوئني لالحتاد الأوروبي
( %75جرانت �س ،)2006 ،جاء توجيه اللوم على ال�صحافة
لتزايد ال�سخط ال�شعبي جتاه �أوروبا ،من قبل مركز اال�صالح
الأوروبي (جرانت �س .)2006 ،ف�صحيفتا التاميز والديلي تلجراف
معروفتان بالت�شكيك يف �أوروبا  ،بينما تخ�ص�صت �أربعة من
ال�صحف ال�شعبية (�أجمايل مبيعاتها اليومية نحو �سبعة
ماليني ن�سخة) يف ن�رش الروايات ال�ساخرة وامل�شكوك فيها
�أحياناً ،وتتهكم فيها على قرارات وتوجيهات االحتاد الأوروبي.
ولي�س من املده�ش �أن يذكر املقيا�س الأوروبي  -يونيو2008 -
�أن ن�سبة الربيطانيني الذين يرون �أن االحتاد الأوروبي “�شيء
جيد” ال يزيد عن  %30بينما ال تزيد ن�سبة الذين يثقون يف
م�ؤ�س�ساتهم  .%24غري �أن عدم الر�ضا عن �أوروبا ال ميثل
�سوى وجه واحد للم�شكلة .فقد بلغت كراهية االجانب يف
ال�صحف ال�شعبية ذروتها �أثناء ك�أ�س العامل لكرة القدم
يف فرن�سا عام  1998حني �أ�ضطرت جلنة �شك�أوي ال�صحافة
لتوجيه حتذير لر�ؤ�ساء التحرير وتذكرهم فيه �أن “كتابة التقارير
عن االحداث ب�أ�سلوب قوي ومنحاز … يجب �أن يكون متوازنا ً
مع ال�شعور بامل�سئولية ،وعليه ف�إنه يتعني على ر�ؤ�ساء التحرير
�أن يت�أكدوا من �أن تقاريرهم وتعلىقاتهم خالية من �أي �شئ
من �ش�أنه �إثارة العنف والفو�ضى �أو �أي ت�رصف غري قانوين �آخر،
و�أال يرعوا �أي �شكل من �أ�شكال كراهية الأجانب الذي قد ي�ؤدي
�إىل نف�س النتيجة”( .ويكهام)1998 ،
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القناة ا�ستجابة لل�شك�أوى املتزايدة من عدم متثيل اجلماعات
الأمازيغية فيى الإعالم املغربي� .أ�صبحت القناة تخدم ثالث
جماعات ،تتكلم التمازيغت والتا�شلحيت والرتايفيت .تذاع
الربامج والأخبار باللغات املحلية الثالث مع عن�أوين باللغة
العربية ،ويعمل بها � 90صحفيا ً وفنيا ً من جمموعة (.)SNRT
ورغم �سعادة وتقدير العديد من املغاربة والأمازيغ لهذه املبادرة،
�إال �أن ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه الآن هو :هل �ستكفي قناة
واحدة لتمثيل  3جماعات لها اهتمامات و�أولويات خمتلفة ؟

�إعالمية �أكرث احرتافا ً وقدرة على اجراء الدرا�سات والأبحاث،
مما يعني دعم وتعميم التدريب املهني للعاملني يف جمال
الإعالم ،كما �أن تبني �سيا�سات وا�ضحة لت�شجيع التنوع
الثقايف يبقى من االمور اال�سا�سية.

وقد �أثارت مادة العن�رصية يف قانون املمار�سات الذي و�ضعه
املحررون �أنف�سهم جدال ً منذ �أن �أ�س�س ال�صحفيون جلنة
عام  1991جلنة الرقابة الذاتية .فاملادة املذكورة ال تغطي
“املالحظات العامة حول اجلماعات �أو �أ�صناف الأ�شخا�ص” (بيلز،
 .)2009فهي مرهونة بحرية ت�رصف املحرر مثلما هو احلال يف
�ش�أن ذكر اجلن�سية .وقد �أمتدت حرية الت�رصف يف ال�سبعينيات
والثمانينيات �إىل ا�ستخدام امل�صطلحات العن�رصية يف بع�ض
ال�صحف ال�شعبية (�سريل 1989 ،وبرزيلو )1998 ،التي توجه
�سخريتها اليوم �إىل العرب وامل�سلمني و”الغجر”.

ال�ضوابط القانونية والت�صورات اخلاطئة:
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كما الحظت جلنة الأحزاب الربملانية حول معادة ال�سامية
عام  2006الرابط بني التغطية الإعالمية وال�سلوك العدواين
ويف �أكتوبر  2000ومع انطالق االنتفا�ضة الفل�سطينية
الثانية وما �صاحبها من اعالن �سجلت �إحدى امل�ؤ�س�سات
اخلريية امل�سئولة عن تقدمي الن�صح وحماية وتدريب اليهود
الربيطانيني �أعلى ن�سبة �أحداث معادية لل�سامية يف �شهر
واحد ( )105وزادت االحداث لت�صل �إىل  286يف يناير  2009مع
احلملة الع�سكرية الإ�رسائيلية على غزة وبلغت ذروة جديدة
يف يونيو  2009عندما �سجلت  609حادث .ويرتدد املحررون يف

�ساعدت الت�رشيعات ال�ضامنة لتكاف�ؤ الفر�ص ،وحمالت
منظمات املجتمع املدين – ومنها االحتاد القومي لل�صحفيني
– الإعالم الربيطاين على ت�شغيل فرقاء �أكرث تنوعا ً مما هو
موجود يف بقية �أوروبا .وعندما �أعلنت �إحدى جمعيات املحررين
عن هزالة متثيل الأقليات العرقية والدينية يف غرفة الأخبار
(كول ،)2004 ،مت و�ضع نظام جديد للمنح من اجل ت�شجيع
املزيد من �أع�ضاء الأقليات على التدرب وااللتحاق بالعمل
ال�صحفي .وقد متيزت بريطانيا يف درا�سة االحتاد الأوروبي لعام
 )EU Media Diversity study( 2009التي حيت املبادرات
الهيكلية واال�سرتاتيجية الهادفة �إىل متثيل الأقليات يف
الإعالم.
�إال �أن جمابهة االغرتاب والتمييز تتطلب �أكرث من غرفة �أخبار
متعددة الثقافات ،و�إذا كان و�ضع اجلزيرة الربيطانية وما�ضيها
الإمربيايل ميثل عائقا �أمام تقدير العامل كما يراه الآخرون،
ف�إن ما ينق�ص الإعالم ،ولي�س فقط يف اململكة املتحدة ،هو
القدرة على االعرتاف بتجربة وتاريخ وثقافة “الآخر” .والبد من
�إرادة �سيا�سية ملواجهة التحديات يف عامل يتزايد فيه الرتابط
املتبادل.
وقد حان الوقت لي�شمل تدريب ال�صحفيني من كل مكان
فرتة يق�ضيها املتدرب بعيدا ً عما هو م�ألوف لي�صل �إىل
معرفة واحرتام العامل فيما هو �أبعد من ثقافته وحدوده.
وحينئذ �سوف يتم تغطية الق�ضايا العامة ب�أ�سلوب �أكرث دقة
ومنطقا ً وت�ساحما ،و�سوف ي�شجع العدل القائم على االحرتام
واالعرتاف باالختالف ويقدم دواء م�ضادا ً للدمياغوجية التي
تهدد التقدم والأمن على �صعيد العامل.

مايك جمب�سون :مدير المنظمة الخيرية من �أجل �صحافة
�أخالقية ( )Media Wiseمدر�س بجامعة غرب �إنجلترا

اململكة املتحدة – �شبكة تنوع الثقافات
تعد �شبكة تنوع الثقافات � CDNإحدى �أهم املبادرات امل�ؤ�س�سية التي تربط و�سائل الإعالم اجلماهريي و�رشكات الإنتاج امل�ستقلة
يف جمهود موحد لتح�سني متثيل املجتمع الربيطاين متعدد الثقافات على ال�شا�شة وخارجها .تعمل  CDNمع �أع�ضائها حول
توزيع اخلربات واملوارد واملمار�سات اجليدة والتي تت�ضمن :حتديث التوزيع ومتثيل الأقليات العرقية يف الربجمة العامة وتبادل البحوث
غري التجارية حول التنوع الثقايف ،واحل�صول على �صورة متكاملة لتوظيف الأقليات العرقية يف الإذاعةالربيطانية وو�ضع معايري
�صناعية لتجميع البيانات حول املراقبة العرقية .ومن �ضمن مبادرات � CDNإطالق ميثاق التنوع الذي يهدف �إىل م�ساعدة كل
من الإنتاج امل�ستقل و�رشكات ما بعد الإنتاج و�رشكات التوريد الأخرى و�إىل �إتخاذ اجراءات ملمو�سة لتح�سني التنوع يف ال�صناعة
من خالل ر�صد ممار�سات التنوع بطرق كمية .و�إ�ضافة �إىل ذلك �أطلقت  CDNجائزة التنوع ال�سنوية يف �سبتمر . 2009
www.culturaldiversitynetwork.co.uk
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�أبدلت ال�صحافة ال�شعبية كب�ش الفداء العادي وهو الأجانب
“بكراهية الإ�سالم” عند حدوث انفجارات لندن يف يوليو
 ،2005ومت ذلك بطريقة ملتوية الن اململكة املتحدة ت�ضم
نحو  1.6مليون م�سلم .ويرى معهد العالقات بني االعراق �أن

وقد تدخلت “وحدة االن�سجام االجتماعي والعقائد” احلكومية،
بعد �أن تبني �سوء متثيل الأقليات يف الإعالم وا�ستفحال معاداة
امل�سلمني وال�سامية وطلبت من جمعية املحررين ال�صحفيني
�أن تقدم مقرتحات حول تغطية �إعالمية عادلة جلماعات
ال�سود والأقليات العرقية .وميكن �أن نطلع على الفقرة التالية:
“تتحمل الأقليات وزر اختالفها ،فال جتعلوها مرادفة للأحداث
التي تزعج اجلميع مثل الإرهاب وقهر املر�أة والزواج االكراهي
والهجرة غري ال�رشعية والأحتيال على الت�أمينات الأجتماعية
وذبح احليوانات الوح�شي� ،إذ نادرا ً ما يحدث ذلك� .إن بع�ض
الكلي�شيهات ال مفر منها ،و�سوف نتحدث من حني لأخر عن
هذه املوا�ضيع غري �أن بع�ض امل�صادر �ستحوله �إىل ميلودرامات،
وينبغي على ال�صحفيني الفطنني �أن يتحا�شوا مثل هذه
املمار�سات�(.أليوت ج .)2005 ،وتف�رس مثل هذه التوجهات
الن�سبة العالية التي �سجلتها ال�صحافة الربيطانية ()%34.7
مقابل متو�سط قدره  %27يف ا�ستطالع ر�أي �أنا ليند يف بند
م�صادر الت�صور الإيجابي ملنطقة الأورومتو�سطي بينما كثريا ً
ما انتقد املحللون الطبيعة ال�سلبية للتغطية ال�صحفية
الربيطانية لكل من “الأجانب” و”امل�سلمني” ومنذ عام
 1997انتقدت جلنة امل�سلمني الربيطانيني وكراهية الإ�سالم
(Commission on British Muslims and Islamophobia
 )CBMIاالمناط ال�شائعة يف الإعالم وف�شل جلنة �شك�أوي
ال�صحافة (رانيمد .)1997 ،بعد �سبعة �أعوام كرر تقرير جلنة
امل�سلمني الربيطانيني وكراهية الإ�سالم نقده لالعالم الذي
ي�ستقي منه  %66من الأ�شخا�ص على معلوماتهم عن
الإ�سالم وامل�سلمني من الإعالم ح�سب ا�ستطالع ر�أي يوجوف
 )2002 YouGov( 2002املذكور يف التقرير .و�سجلت البحوث
اجلماعية منذ ذلك الوقت التغطية املعادية التي تركز على
املتطرفني الإ�سالميني وت�صور الإ�سالم على �أنه “�أجنبي” (بول
ورت�شارد�سن)2002 ،

يقظة الوعي الثقايف يف و�سائل الإعالم
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تتوفر يف بريطانيا �إطارات قانونية وم�ؤ�س�سية متينة ملكافحة
العن�رصية والتمييز و�إر�ساء الإن�سجام االجتماعي .ومنذ
عام  ،1936جرمت �سل�سلة من القرارت النتظيمية العامة
ا�ستخدام عبارات �أو �سلوكا ً فيه تهديد �أو ا�ساءة �أو قذف قد
ي�ؤدي �إىل الكراهية العرقية كما جرم القانون الأول العالقة
بني الأجنا�س التفرقة العن�رصية منذ �صدوره عام .1965
وتلتزم و�سائل الإعالم املطبوعة واملبثوثة بتلك القوانني �إال
�أنه لي�س على ال�صحافة �أن تلتزم بقانون يخ�ص املذيعني
العاملني يف قطاع الإعالم العام الربيطاين مثل (BBC, ITV,
 5 and 4 Channelsوقنوات الإذاعةاملرخ�صة) امللزم ببث
الأخبار والأحداث اجلارية ب�أ�سلوب دقيق وعادل وغري منحاز.
وتعود الأمناط ال�شائعة املعا�رصة عن العرب – وبالتايل عن
العامل الإ�سالمي – �إىل الأزمة البرتولية يف ال�سبعينيات
ح�سب اللجنة املخت�صة ب�ش�ؤون امل�سلمني الربيطانيني
وكراهية الإ�سالم (�أميليا و�آخرين .)2007 ،وقد �ساهمت
ال�صحافة يف طم�س الفوارق بني املعايري الثقافية والدينية
يف نظر اجلمهور و�إرتبط الإ�سالم بالزواج الإكراهي ،وجرائم
ال�رشف ،ومعادة العالقات املثلية ،والإعدام العلني ،وعمليات
البرت ال�رشعي .وجاءت الفتوى �ضد �سلمان ر�شدي لن�رشه كتاب
الآيات ال�شيطانية ثم وردود الفعل حول ق�ضية الر�سومات
الكاريكاتورية الدامناركية لرت�سيخ �صورة الإ�سالم كديانة ث�أرية
وعنيفة .ولعله من الغريب �أن تت�ضامن التغطية الإعالمية
لل�رصاعات يف البو�سنة وكو�سوفو مع امل�سلمني و�أن ت�رسع
ال�صحافة الربيطانية لتطالب قراءها بعدم �إدانة الإ�سالم
عن ب�شائع �سبتمرب  .2001غري �أن احلرب �ضد الإرهاب جاءت
لتقنع اجلمهور �أن العدو الفعلى هو “الإ�سالم الرادكايل”
وقد لعبت و�سائل الإعالم ال�شعبية دورا ً مناه�ضا ً ملختلف
اجلماعات امل�سلمة يف بريطانيا بفتح منابر خطابية ملجموعة
من امل�ستفزين الإ�سالميني املغموريني وك�أنهم ميثلون الإ�سالم
يف بريطانيا� .أم الأفالم الت�سجيلية التلفزيونية التي ت�صور
الإ�سالم ودالالته الثقافية وال�سيا�سية والتاريخية ف�أنها ال
ت�صل �إال �إىل عدد حمدود من امل�شاهدين مما قد يف�رس الت�أثري
الإيجابي ال�ضعيف للتغطية التلفزيونية للأحداث ()%6.3
والت�سجيلية ( )%6.3طبقا ً ملا ورد يف نتائج ا�ستطالع ر�أي �أنا
ليند.

“�أول عائق �أمام الدمج” هو اخلطاب املعادي لال�سالم املنت�رش
يف �أوروبا والذى يرعاه وين�رشه “الأحزاب ال�سيا�سية والإعالم
ومن لهم �صلة ب�شئون الدمج” (فيكيتي .)2008 ،ومبا �أن
اخلطاب العام عن الرتابط االجتماعي ،الذي يحمل ر�سالة
�ضمنية للتجان�س تهيمن فيه الثقافة ال�سائدة ،انتقل من
“تعدد الثقافات” �إىل “تفاعل الثقافات” فقد بدا حتى للذين
ولدوا يف اململكة املتحدة يعتقدون �أنهم املق�صودون “ بــ
العدو الداخلي” .وعندما �أدعت ال�رشطة خط�أ �إنطالقا ً من
الت�رصيحات �ضد “امل�سجد ال�رسي” (ر�سائل �س )2007 ،4
التي ك�شفت �أن�شطة الدعاة املتطرفيني ،مت توجيه التهمة
بو�سائل الإعالم ،ولكن اجلدل مل ينجح يف تخفيف التوتر حول
ما يحدث داخل اجلماعات امل�سلمة.

االعرتاف �أن ما ين�رشونه قد ي�ؤثر على �سلوك اجلمهور ولكن
تكرار ن�رش فكرة معاداة “الغريب يعي�ش بيننا” على ال�صفحات
الأوىل من ال�صحف البد �أن ي�ؤدي �إىل القلق بل والنفور وي�ؤثر
على اخلطاب العام.
و�أكدت درا�سة عن ال�صحف القومية بني عام  2000و2008
(مور وما�سون ولوي�س )2008 ،م�ضاعفة التغطية ال�صحفية
عن امل�سلمني الربيطانيني اثنى ع�رش مرة حتى عام  2006وقالت
�أن ثلثي املقاالت ال�صحفية تركز على الإختالف واالرتباط
باالرهاب �أو �أنها تقدم امل�سلمني على �أنهم ميثلون “تهديدا ً”
�أو “م�شاكل” بينما كانت العن�رصية املعادية للإ�سالم
والهجمات العن�رصية متثل  %10من مو�ضوعات املقاالت عام
 2000ولكنها انخف�ضت �إىل  %1عام  2008عندما �أ�صبحت
تلك الهجمات عادية .وبد�أت فكرة ب�أن بريطانيا “�ست�صبح
مق�صورة على امل�سلمني و�أن امل�ساجد �ستحل حمل الكنائ�س
و�أن تطبيق ال�رشيعة قريب” وما هي اال �صدا ً لدعاية احلزب
الوطني الربيطاين ( .)BNPذكر التقرير �أن “ن�سبة الكالم
عن امل�سلمني املتطرفني �إىل املعتدلني كانت  17مقابل 1
للكالم عن امل�سلمني املعتدلني  .و�أن مفردات مثل “�إرهابي”
و”متطرف” و”متع�صب” و”�أ�صويل” و”رادكايل” و”منا�ضل”
�أ�صبحت من املفردات �شائعة اال�ستخدام لو�صف الإ�سالم
وامل�سلمني يف ال�صحف الرئي�سية وال�شعبية على حد �سواء.
وجاء يف تقرير �آخر من مركز الأبحاث الإ�سالمي الأوروبي ما
يلي� « :أن ال�صور املعادية للإ�سالم وهي �صور �سلبية دون �سند
وتلقيب مدينة لندن بــــ لندن�ستان وهو عنوان كتاب من
ت�أليف �صحفي من الديلي ميل (فيلب�س م )2006 ،وي�صور
امل�سلمني اللندنيني على �أنهم �إرهابيون �أو متعاطفون مع
الإرهاب وخمربون يف و�سائل الإعالم من اال�سباب امل�ؤدية �إىل
عدد من اجلرائم الناجمة عن كراهية امل�سلمني” (جيثني-مازر
والمربت )2010 ،وتف�رس التغطية الإعالمية املعادية نتائج
بحث (�أوفكم ) لعام  2008وهي �أن “الأقليات العرقية ت�أتي
يف مقدمة االت�صاالت الرقمية يف اململكة املتحدة من حيث
ن�سبة ا�ستخدام الهواتف املحمولة والإنرتنت الف�ضائيات”.
مما قد ي�شري �إىل نوع من الأغرتاب خا�صة بني امل�سلمني
الربيطانيني ال�شباب .وقد حذر �ضابط �رشطة بريطاين
مبنا�سبة بث امل�سل�سل التليفزيوين– جيل اجلهاد – قائالً�“ :أن
اململكة املتحدة تواجه تهديدا ً معدا ً منذ ع�رشين عاما ً من
قبل �إرهابيني كربوا داخل الوطن مما ي�ستدعي جيال ً جديدا ً
من �أنواع العالج �إنت�شار العدوى” .ومما ال�شك فيه �أن تكرار

مثل هذه الأحاديث يف ال�صحف ال�شعبية �سوف ي�ضاعف
من قلق اجلمعات امل�سلمة التي و�ضعت حتت املراقبة �ضمن
برنامج مكافحة التطرف احلكومي الذى كلف متويله ماليني
اليوروهات.

اليونان

التنوع الثقايف والإعالم اليوناين
ماريا كنتوخر�ستو و�أنا تريندافليدو
�شهدت اليونان يف العقد الأخري موجات تعد مبئات الآالف من املهاجرين والالجئني و�أدت هذه
الظاهرة �إىل تطور �رسيع يف اعالم الأقليات .وكما ت�شري ماريا كنتخر�ستو و�أنا ترياندافليدو ،ف�إن
هذا التطور فر�صة ثمينة لو�ضع �سيا�سات وا�ضحة عن الطرق التي يجب �إتباعها يف معاجلة
التنوع الثقايف يف قطاع الإعالم ،وترى الباحثتان �أن هناك حاجة ملحة لظهور املمار�سات
الإيجابية مثل البث الإعالمي بلغات متعددة والتدريب الإعالمي.
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�شكلت عالقة الإعالم بالتنوع الثقايف �أهم موا�ضيع
البحث العلمى خالل العقدين املا�ضيني .وتركز البحث على
التغطية الإعالمية للمهاجرين والأقليات ( انظر مكراك�س
وترياندافليدو 1994 ،وفامكا�س 1997 ،وكولياري1997 ،
وبافلو 2001 ،وكن�ستندينو 2001 ،والليوتي 2005 ،وكندوري،
 )2008وقدمت بع�ض الدرا�سات حتليال ً للتغطية ال�صحفية
والتلفزيونية (ترياندافليدو 2002 ،وجروبا�س وترياندافليدو،
 ،)2009وبينما ر�سم عدد حمدود من الدرا�سات خريطة العالم
الأقليات ودور الإعالم اليوناين يف ق�ضايا التنوع الثقايف
(جورجيو ،)2002 ،قامت درا�سات �أخرى عن �سلوك ال�صحفيني
جتاه االجانب (املنظمة الدولية للمهاجرين 2004 ،وجامعة
ار�سطو يف ت�سالونيكي )2006 ،ون�رشت كتب عن املمار�سات
احل�سنة لل�صحفيني ( ) 2004 Equal-Dreamودرا�سات مقارنة
عن الإذاعةمتعددة الثقافات ()2 Commedia.net
ولكن لي�س هناك �أى درا�سات متابعة ،بل غابت �أو قلت البحوث
يف جمال :حتليل �سيا�سة الإعالم وا�سرتاتيجية الدولة جتاه
تقرير آنا ليندا 2010

ويف جمال الإذاعة ،فقد مت اتخاذ بع�ض اخلطوات الإيجابية
وخا�صة من قبل الإذاعةالعامة نحو املزيد من االنفتاح على
املجتمعات املهاجرة والأقليات ومنها �صوت اليونان (Voice
 )of Greeceو( )ΑΜ 665 FILIAو�إذاعة اثينا الدولية (Athens
 )International Radioالتى تبث براجمها بلغات عديدة ولها
حمتوى متعدد الثقافات� .أما عن الربامج التلفزيونية ،فان
الربنامج العام يبث برامج مت �إنتاجها خ�صي�صا ً للمهاجرين
و�أخرى مو�ضوعها مكافحة العن�رصية والتعدد الثقايف �إىل
جانب معلومات �إر�شادية عن ق�ضايا املهاجرين القانونية
وال�سيا�سية (Metropolis of the Word, Balkan Express
.)2013 EURODOC- Europe
وعلى نف�س النهج وخالل ال�سنوات الأخرية ،حدثت طفرة
يف الربامج الإخبارية ويف القنوات التلفزيونية اخلا�صة التى
تكر�س وقتا ً ال ي�ستهان به لق�ضايا الهجرة غري ال�رشعية
وظروف حياة املهاجرين وحقوقهم مثل (‘Research Mega,
 )‘Pandora’s Box/ Alphaوقد انتجت القنوات التليفزيونية
م�سل�سالت تعالج بالأ�سا�س فى جمموعها �أو يف حبكتها
الأ�سا�سية ق�ضايا التنوع الثقايف ،مثل الهجرة والزيجات
املختلطة والدين (‘Don’t Tell Me‘ ,Secret Paths Ant1

توجهات التغطية الإعالمية لتفاعل الثقافات
تتم تغطية ق�ضايا الأقليات والق�ضايا املرتبطة بها بناء على
ما يطر�أ من الأحداث ،ولذلك تتم التغطية بني احلني والآخر
وت�صدر التقارير بناء على معدل و�أهمية الأحداث( ،من حيث
اجلاذبية والدرامية �...إلخ) ولي�س كاهتمام يومي .فعادة ما
تدور املو�ضوعات حول الدخول غري ال�رشعي �إىل البالد ،والدعارة
وال�رسقات واالعتداءات ،بينما نادرا ً ما يتم تغطية املو�ضوعات
اخلا�صة باملهاجرين والأقليات مثل الأن�شطة الثقافية
والريا�ضية والنجاح املهني والأوجه الإبداعية فيى حياتهم،
بل غالبا ما يتم �إهمالها.
يعتمد التلفزيون وال�صحافة يف م�صادره على املهاجرين
�أنف�سهم وال�رشطة وبع�ض املحامني ,وعدد ال�صحفيني
املعتمدين والقادرين على كتابة تقارير عن املهاجرين والأقليات
والق�ضايا املرتبطة بهم عدد حمدود للغاية ،فهناك  %71من
ال�صحفيني الذين يقومون بتغطية تلك الق�ضايا مل يتلقوا

اليونان  -محطة اذاعة تفاعل الثقافات

�إذاعة �أثينا الدولية ( )104.4 AIRهي �إذاعة متعددة الثقافات واللغات تبثها بلدية �أثينا  ،وي�ستمر �إر�سالها على مدار 24
�ساعة وطيلة �أيام الأ�سبوع ،ب�ست ع�رشة لغة خلدمة املهاجرين والزائرين وترفيههم  .وقد �أطلقت الإذاعةعام  2004لتخدم
احتياجات الألعاب الأوملبية ،ومن ثم امتدت اخلدمات لتقدمي املعلومات للجاليات الأجنبية يف �أثينا .وتقدم الربامج باللغات
التالية  :الإجنليزية والفرن�سية والأملانية والأ�سبانية والإيطالية والرو�سية والعربية والألبانية والبولندية والبلغارية والرومانية
والتجالوج والربتغالية وال�صينية والأوردو واليابانية  .تقدم �إذاعة �أثينا برامج متنوعة تدور حول املوا�ضيع التي تهم جاليات
املهاجرين الرئي�سية يف العا�صمة اليونانية  .تذيع من الإثنني �إىل اجلمعة برامج اخبارية وبرامج تعطي الكثري من املعلومات
املفيدة للم�ستمعني ب�ست ع�رشة لغة بينما تركز برامج نهاية الأ�سبوع على الرتفيه واملو�سيقى و�أ�سلوب احلياة وبع�ض الن�صائح
عن كيفية التمتع الكامل مبدينة اثينا  .وتذيع القناة �أي�ضا ً الكثري مما تذيعه �إذاعات لندن ( ) ,BBC World Serviceوراديو
فرن�سا الدويل ( )Radio France Internationaleوالإذاعةالأملانية ( ) Deutsche Welleوال�صينية ( ، ) CRI Chinaعن االحداث
ال�سيا�سية والثقافية الرئي�سية  ،واالنتخابات الأجنبية و�أ�شهر العرو�ض العاملية
www.annalindhreport.org/goodpractice/athensradio
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خلق قدوم مئات الآالف من املهاجرين والالجئني ،من البلقان
واالحتاد ال�سوفيتي ال�سابق و�آ�سيا وافريقيا ،ظروفا جديدة على
خريطة الإعالم اليوناين .وبد�أ اعالم الأقليات – با�ستثناء �إعالم
الأقليات امل�سلمة يف �شمال �رشق اليونان – ينمو منوا �رسيعا ً
يف العقد الأخري كنتيجة مبا�رشة لتدفق املهاجرين ،ويوجد
اليوم يف اليونان نحو � 24صحيفة للمهاجرين توزع يوميا
وبانتظام مثل ( )Panorama Arabic, Gazeta e Athinesوهي
جرائد ثنائية اللغة وتناق�ش ق�ضايا الت�رشيع والعمالة والأمن
�إىل جانب الق�ضايا الثقافية واالجتماعية وال�شئون اليومية.

�أخرياً ،وطبقا ً لنتائج الأبحاث احلديثة (م�ؤ�س�سة �أنا ليند،)2009 ،
ا�ستفاد  %14من افراد العينة من معلومات الإعالم �أدت �إىل
تغيري ت�صورهم ل�شعوب جنوب و�رشق البحر املتو�سط تغيريا ً
�إيجابيا ً وكانت امل�صادر التي ذ ُكرت هى :التلفزيون ( )%37.6ثم
الإعالم املطبوع ( )%19.9والأفالم الوثائقية ( )%11.6والإنرتنت
وم�صادر �أخرى متنوعة ( ) %8.8بينما كانت الكتب ()%6.1
والأفالم ال�سينمائية ( )%4.4والراديو ( )%2.2واملدونات ()%0.6
من امل�صادر الأقل ت�أثريا ً خللق ت�صور �أكرث �إيجابية عن �شعوب
جنوب و�رشق املتو�سط.

و�أثبتت درا�سة ترياندافليدو ( )2002حول التغطية ال�صحفية
والإعالمية للمهاجرين وجماعات الأقليات يف اليونان يف
الت�سعينات من القرن الع�رشين �أن ال�صحافة اليومية
(وخا�صة ال�صحافة ال�شعبية وبع�ض ال�صحف اليمينية)
وقنوات التلفزيون (وعلى اخل�صو�ص القنوات التجارية)
قد اعتنقت وجهة نظر قومية م�شوبة ب�شئ من كراهية
الأجانب ،ولكنها �أثبتت �أي�ضا ً �أنه – منذ نهاية الت�سيعنات
 حت�سنت تغطية التنوع الثقايف والعرقي ،كما تثبت ذلكاملعلومات عن الهجرة والأقليات التى �أ�صبحت �أكرث توازناً.وقد
�ساهم الإعالم خالل ال�سنوات الأخرية يف رفع الوعي وم�شاعر
اجلمهور (جروبا�س وترياندافليدو )2005 ،ومل تعد الأنباء
تقت�رص– كما كان احلال من قبل – على مو�ضوعات كالهجرة
والإجرام و”الهوية اليونانية” و”الآخر” ولكنها �أ�صبحت تهتم
مب�شاكل الأقليات واملهاجرين .ولعل النقا�ش احلديث (-2004
 )2006يف الإعالم عن بناء م�سجد يف �أثينا (انظر حتليل يف
ترياندافليدو وجروبا�س )2009 ،يدل على االنفتاح – و�إن كان
�ضئيال ً – على مبادئ وقيم االحرتام املتبادل والت�سامح وتعدد
الثقافات .وقد تقبلت الغالبية الوا�سعة من الأطراف املعنية
احلاجة �إىل بناء م�سجد ر�سمي ح�سب ما ورد يف الإعالم
الر�سمي وغري الر�سمي و�شمل �أي�ضا ً كني�سة اليونان .وقد
ت�صدر النقا�ش مو�ضوعان :الأول هو دور “العامل الأجنبي”
(مثل احلكومات العربية التي �أعلنت ا�ستعدادها للتمويل
وامل�ساهمة املفرت�ضة للجماعات الإ�سالمية) يف �إن�شاء
ومتابعة عمل امل�سجد الر�سمي يف �أثينا .واملو�ضوع الثاين هو
�رضورة حتديد قاعدة القيام التى يجب على �أ�سا�سها �أن يقوم
بناء امل�سجد .وقد نادت بع�ض ال�صحف (من ميني كما من
ي�سار الو�سط) ب�إقامة حوار بني الديانات والثقافات و�أعربت

وي�شرتك �أي�ضا ً احتاد الإذاعةوالتلفزيون اليوناين يف برنامج (MIM
 )Migrants in the Media Projectم�رشوع[املهاجرون يف
الإعالم] الأوروبي الذى يهدف �إىل حت�سني خدمة الإذاعةالعامة
لت�صبح منطلقا ً للحوار بني الثقافات ،و�أ�صبح من واجب
قناة ( )ET3ترجمة ودمج “�أداة التنوع” يف املمار�سات اجليدة
يف جمال الإعالم اليوناين.
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ال يوجد يف اليونان ا�سرتاتيجية �سيا�سية خا�صة ب�إعالم
الأقليات� ،أو �أجندة تنظيمية ل�شئون الإعالم والتنوع الثقايف،
كما ال يوجد �أي قانون لتنظيم �إعداد التقارير الإخبارية،
ال�صحفية والتلفزيونية ،اخلا�صة بالتنوع الثقايف ،والأقليات
العرقية ،والعن�رصية ،والق�ضايا الأخرى املرتبطة بها .فالقوانني
العامة للممار�سات هى التى تنظم ال�ش�ؤون الثقافية ،بينما
ت�سند املهام الرقابية �إىل جمل�س الإذاعةوالتلفزيون .ويذكر
من القوانني العامة على وجه التحديد قانون �آداب مهنة
ال�صحافة (القانون املهني) وعدة قوانني �أخرى ،منها (قانون
الآداب املهنية للإعالم والن�رش والربامج ال�سيا�سية) امل�رصح
به من قبل جمل�س الإذاعةوالتلفزيون وقوانني ال�صحفيني
املهنيني التى ت�ضع �أ�س�س حماية حقوق االن�سان واملعاملة
العادلة .وتعمل اليونان على و�ضع �ضوابط لنقل التوجيه
الأوروبي اخلا�ص بقطاع الإعالم ال�سمعي الب�رصي اجلديد
�إىل القانون الوطني والذي ير�سخ القواعد اخلا�صة بحماية
الأقليات.

التنوع الثقايف؛ �آلية و�ضع جدول للعمل وكيفية ت�أثريه على
فحوى و�شكل التقارير اخلا�صة بق�ضايا الأقليات والق�ضايا
العرقية ؛ �سيا�سة الربامج الإذاعية والتلفزيونية وبرنامج
لتحليل الن�صو�ص والتحليل املنهجي للجمهور فيما يخ�ص
التنوع الثقايف.

 .)Goodbye/ Ant1ومن اجلدير بالذكر �أي�ضا ً ان�ضمام عدد
من املهاجرين – خالل ال�سنوات الأخرية – �إىل فرق التمثيل
يف امل�سل�سالت ال�شعبية والعرو�ض احلية وغريها من الربامج
التليفزيونية (ترياندفليدو)2005 ،

اي تدريب خا�ص .ومن اجلدير بالذكر �أن  %32.3من ال�صحفيني
الذين يقومون بتغطية املو�ضوعات ال�سابق ذكرها من
ال�صحفيني املتخ�ص�صني يف جمال اجلرمية .و�أعلنت الغالبية
من ال�صحفيني (� )% 89.5أنهم ال يبالون بوجود املهاجرين يف
اليونان ،بينما �أكد  %66.81منهم م�ساهمة املهاجرين يف
النمو االقت�صادي للبالد ،ولكن  %94من ال�صحفيني يقولون
�أن عمل املهاجرين يف اليونان ال بد �أن يكون �رشعياً .ورغم
زعم ال�صحفيني �أنهم ال يعاجلون ق�ضايا التنوع الثقايف
ب�أ�سلوب عن�رصي ،ف�إنهم يعرتفون �أن التغطية الإعالمية كثريا ً
ما تت�سم باملبالغة والتحيز (جامعة �أر�سطو يف ت�سالونيكي،
.)2006

�أ�سبانيا
�ألبانيا – جملة “اجل�رس”

منذ عام  2008مت توزيع جملة “اجل�رس” يف �ألبانيا وكو�سوفو ومقدونيا بني الألبانيني بلغتهم الأ�صلية .فهي جملة فريدة من
نوعها يف املنطقة �إذ �أنها تن�رش مقاالت حول ت�أثري الإ�سالم والثقافة ال�رشقية يف �ألبانيا وعلى الألبانيني ،كجزء من اهتماماتهم
الثقافية والعلمية والتاريخية واللغوية والأدبية .وتهدف املجلة يف الأ�سا�س �إىل تعريف النا�س بال�صالت بني �ألبانيا والألبانيني
وال�رشق وت�أثري احل�ضارة ال�رشقية الإ�سالمية على ثقافتهم .وت�أتي جودة “اجل�رس” من كفاءة هيئة التحرير والكتاب ،الذين غالبا ً
ميز
ما يكونون م�ست�رشقني �ألبان �أو �ألبانيني عا�شوا وعملوا يف ال�رشق .وقد �أبرزوا ب�شكل علمي تاريخ التعاي�ش الطويل الذي ّ
العالقات بني ال�رشق والألبان الذين ا�شتهروا يف ال�رشق منذ عقود طويلة مثل الألباين �أرنا�ؤوط .ومن املتوقع ا�صدار املجلة بلغات
متعددة جلعل هذا العمل الفريد واملجلة التاريخية يف متن�أول النا�س داخل وخارج �أوروبا.
www.acfos-albania.org
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وعن الأمور الأخرى املرتبطة بالهجرة ،ف�إن التقارير النقدية
القائمة على عر�ض الأحداث واحرتام حقوق الأن�سان تعد �أمثلة
جيدة ملعاجة الأعالم للتنوع الثقايف .ويبدو �أن العديد من
ال�صحفيني قد بد�أوا يعاجلون الكثري من الق�ضايا ال�شديدة
احل�سا�سية مثل :الظروف االجتماعية واالقت�صادية ال�صعبة
التي يواجهها املهاجرون (وخا�صة النازحون من �آ�سيا)؛
واال�ستغالل اجلن�سي للن�ساء الالتي يدخلن اليونان بطريقة
غري �رشعية �أو بحجج زائفة للعمل ،ومن ثم يجربن على ممار�سة
الدعارة (وهن عادة من �أوروبا ال�رشقية و�أفريقيا)؛ واملهاجرون غري
ال�رشعيني (من �آ�سيا و�أفريقيا) الذين يح�أولون دخول اليونان
يف ظروف مروعة على منت مراكب متهالكة .ونذكر كذلك
�ضمن الأمثلة اجليدة ت�شغيل حمطات �إذاعية متعددة اللغات
والثقافات ،مثل �إذاعة �أثينا الدولية (Athens International
� )Radioأو �إذاعة املجتمع ( )Community Radioاللتني تقدمان
ت�شكيلة من الربامج متعددة الثقافات ،ويعمل فيهما فريق
عمل من خمتلف الأ�صول العرقية.
وعادة ما تن�رش �أخبار بلدان جنوب املتو�سط على �صفحات
الأخبار الأجنبية (يف ال�صحف والتلفزيون) �أو على �صفحات
الأخبار القومية �إذا كان للخرب �أهمية قومية (مثل ق�ضايا
الدفاع) .وتخ�ص التغطية عادة الأحداث اليومية (مثل املوقف
ال�سيا�سي يف غزة ،وال�سيول املروعة يف تون�س ،وزيارة الرئي�س
القذايف �إىل �إيطاليا ،والزالزل يف تركيا ،وان�ضمام قرب�ص �إىل
االحتاد الأوروبي ..الخ)� .أما احلديث عن بلدان جنوب املتو�سط
فنجده يف الربامج التليفزيونية عن الثقافة والرحالت (‘El.
� )Culture’ ET Traveling’ NET, ‘Pictures’ Alphaإىل جانب
الربامج الأخبارية (‘)New Envelops’ Sky, ‘Detections’ ΕΤ3
والأفالم الت�سجيلية (‘-Egypt: Beyond the Pyramids’, ET
.)1
كما يوجد يف �شمال �رشق اليونان (خا�صة يف حمافظات
تقرير آنا ليندا 2010

يف �ضوء النتائج املذكورة ،ن�ستطيع �أن نتقدم ببع�ض
التو�صيات جتاه �سيا�سة �إعالمية ديناميكية تعك�س تنوع
املجتمع اليوناين ومن �ش�أنها ت�شجيع وقبول ثقافات االقلية
والأغلبية .نذكر منها� :إن�شاء �صندوق لوزارة الثقافة يدعم
ان�شاء و�إدارة و�سائل �إعالم الأقليات ،وميكن متويل ال�صندوق
ب�أ�سلوب بديل من خالل �رضائب الإعالم العرقي؛ طرح املزيد
من الدرو�س و دورات التدريب املتخ�ص�ص يف �أق�سام الدرا�سات
الإعالمية ،عن التنوع الثقايف والديني والعن�رصية وكراهية
االجانب ،على �أن تكون تلك الدرو�س �إجبارية يف امل�ؤ�س�سات
التعلىمية اخلا�صة (كليات الدرا�سات العليا واملدار�س التى
تعمل �ضمن املجموعات الإعالمية الكربى)؛ �إدراج برامج
اذاعية وتلفزيونية يف القنوات العامة تناق�ش فيها ق�ضايا
التنوع الثقايف والعرقي ،ويتم بثها يف �أوقات ذروة امل�شاهدة؛
ان�شاء قناة تلفزيونية متعددة اللغات تذيع الأخبار وبراجمها
بلغات اجلماعات العرقية الرئي�سية يف اليونان (مثل االلبانية
والرو�سية ..الخ)؛ �إن�شاء مر�صد �إعالمى م�ستقل بالإ�شرتاك بني
وزارتي الثقافة والتعلىم ،لتطوير ومتابعة التنوع الثقافى.

ماريا كنتوخر�ستو :معيدة في الجامعة اليونانية المفتوحة
�أنا تريندافليدو :باحثة في الم�ؤ�س�سة اليونانية لل�سيا�سة
الأوروبية والدولية.

�أ�سبانيا ترحب مبجتمعات املهاجرين الهامة من �أنحاء منطقة البحر الأبي�ض املتو�سط والعامل
�أجمع .وطبقا ً للكاتبة  ،ف�إن و�سائل الإعالم الر�سمية الأ�سبانية نادرا ً ما تتن�أول املجتمعات ولكن
على العك�س تذكر “املهاجرين” ب�شكلٍ عام .ويف هذا ال�سياق ،ف�إنها ت�شدد على �أهمية و�ضع
ت�رشيعات جديدة تخ�ص التنوع وق�ضايا الهجرة يف الإعالم على امل�ستوى القومي ،بالإ�ضافة �إىل
تطبيقات �إيجابية ومبادرات يقودها املجتمع املدين والتي تعك�س االهتمام االجتماعي باملهاجرين.
ال يوجد يف الوقت احلا�رض �أي ت�رشيع يف �أ�سبانيا يقوم بتجميع
�أ�شكال التمييز الإيجابي �أو احل�ص�ص املخ�ص�صة للأقليات
العرقية يف الإعالم .وعلى امل�ستوى القومي �أي�ضا ً ال يوجد
�أي م�ؤ�س�سة م�س�ؤولة عن مراقبة وتقييم التمثيل واحل�ضور
االجتماعي للأقليات العرقية يف الإعالم .يوجد فقط يف
بع�ض املناطق ككاتالونيا ونافارا والأندل�س جمال�س للو�سائل
ال�سمعية  -الب�رصية على امل�ستوى الإقليمي ،والتي �أ�صدرت
بع�ض التو�صيات حول حت�سني املعاجلة الإخبارية للهجرة يف
و�سائل الإعالم .ويف هذا ال�ش�أن ،يجدر الإ�شارة �إىل جمل�س
الو�سائل ال�سمعية  -الب�رصية يف كتالونيا – الذي مت �إن�شا�ؤه
عام  – 2000والذي قام بن�رش العديد من الدرا�سات يف هذا
ال�صدد ،والرتويج للتنوع الثقايف يف الإعالم من خالل الـ
“‘ .“ Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisualويعترب
“التليفزيون العام الكتاالين” ( )TV3من الرائدين يف هذا
املجال ،حيث �أدى �إىل ت�أ�سي�س “جلنة التنوع” يف  ،2006التي
تقوم بالرتويج لربامج التنوع ،وت�شجيع البحث ،من قبل
ال�صحفيني ومقدمي الربامج ،حول الأقليات ،مع توفري دورات
تدريبية للخرباء يف هذا املجال.
كما تعك�س بع�ض املبادرات املواطنية االهتمام االجتماعي
بهذا ال�ش�أن ،فعلى �سبيل املثال مت �إطالق مر�صد Observatorio
 de la Diversidadعام  2000يف بالد البا�سك والذي يركز
على الرتويج للممار�سات اجليدة ،ومن ذلك �إن�شاء “�أجندة
التنوع” التي تتيح الفر�صة لل�صحفيني لالت�صال املبا�رش
باخلرباء وم�صادر املعلومات عن اجلماعات املهاجرة .وعلى
نف�س املنوال ،فقد مت فى بر�شلونة �إطالق “املر�صد املتو�سطي
لالت�صاالت” يف  ،2004عن طريق �شبكة من ال�شخ�صيات
وامل�ؤ�س�سات متعددة التخ�ص�صات من �شاطئي املتو�سط
والعاملني يف جمال املعلومات واالت�صاالت يف املنطقة ،حيث
يتمحور الرتكيز على تف�ضيل احلوار والتنمية الب�رشية واحرتام
حقوق االن�سان.

التنوع الثقايف يف الإعالم ،القيم والتد�أول
قام �أغلب الباحثني الإ�سبان يف جمال التنوع الثقايف يف
الإعالم بالرتكيز على حتليل الت�صورات عن “املهاجرين”

و”الهجرة” ،وقد �رشحت �أغلب هذه الأعمال �إعادة انتاج
الر�ؤية ال�سلبية للمهاجرين وت�صوير الهجرة كم�شكلة حتتل
امل�ساحة املركزية بدال من حتليل �أ�سباب حركات الهجرة
وم�ساهماتها يف املجتمع الأ�سباين  .كما توجد بع�ض الأبحاث
املخت�صة عن �صورة العرب وامل�سلمني يف الإعالم الأ�سباين،
�أو عن بع�ض الدول العربية خا�صة  ،كاجلزائر وفل�سطني
واملغرب .وقد ك�شفت معظم الأبحاث ان العرب وامل�سلمني
غالبا ما يتم اختزالهم يف االمناط ال�شائعة والتعميمات
التي ت�صور الإ�سالم ككتلة متحجرة متثل تهديدا ً وخطرا
على الغرب  ،وكدين عنيف وغري عقالين  .ومن عيوب هذه
الأبَحاث حول معاجلة الإعالم لق�ضية الهجرة الرتكيز على
الت�صور العام للمهاجرين ولي�س على جماعات قومية حمددة
كالباك�ستانيني �أو ال�صينيني �أو ال�سنغاليني ،وامل�أخذ الثاين هو
ان الإنتاج الإعالمي للمهاجرين �أنف�سهم مل يحظ باي حتليل
يف االعمال اخلا�صة بعالقة الإعالم والهجرة ;2008 ,Retis( .
 .)2008 ,Navarro ;2008 ,Gómez-Escalonillaوفيما يتعلق
بالبحث حول تن�أول الإعالم للإ�سالم والعامل العربي على وجه
اخل�صو�ص ،نالحظ النق�صني التاليني .
من جهة  ،الرتكيز يف معظم الدرا�سات على ال�صحافة
املطبوعة  ،بغ�ض النظر عن برامج الإذاعة والتلفزيون ،ومن
جهة �أخرى غياب املر�أة يف هذه الدرا�سات  ،حيث �أن �أغلب
الدرا�سات تتمحور حول �صورة الرجل العربي/امل�سلم وت�ضع
جانبا ً خ�صائ�ص متثيل املر�أة العربية/امل�سلمة  ،ومن بني
الدرا�سات النادرة حول ح�ضور الن�ساء يف املجال الإعالمي
ميكن ذكر درا�سة  .)2005( Gema Martín Muñozوفيما
يخ�ص الت�صوير الإعالمي للن�ساء املهاجرات ميكن الإ�شارة �إىل
�أعمال كل من Faviola Calvo ,)2005( Estela Rodríguez :
(Erika Masanet Ripoll & ،)2003( Clara Pérez ،)2001
 )2008( Carolina Ripoll Arcaciaو Asunción Bernárdez
.)2007( Rodal
�أدى اعتماد �أول قانون �سمعي -ب�رصي عام يف �أ�سبانيا يف
مار�س � 2010إىل �إن�شاء “ جمل�س الدولة للو�سائل ال�سمعية-
الب�رصية “ ( ،)cemaوهي هيئة عامة ت�ضمن تطبيق احلقوق
املن�صو�ص علىها يف القانون �سالف الذكر ،وخا�صة “حق
التنوع الثقايف واللغوي” .ومع ذلك  ،غري �إن “ التنوع “ ال ي�شري
تقرير آنا ليندا 2010
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عن ا�ستعدادها على االعرتاف والتج�أوب مع التنوع الديني
والثقايف يف اليونان .ولكنه مل ي�ؤخذ يف االعتبار �أنه يعاد
تعريف الهوية الوطنية اليونانية على �ضوء تزايد اجلماعات
املهاجرة وتنوعها الثقايف والديني والتي ا�ستقرت يف البالد
منذ اكرث من ع�رشون عاماً.

رودوبي وثرا�سيا) ،عدد من القنوات الإذاعية (Isik FM, City
 )FM, Kral /King FM, Tele Radioوال�صحف (Triakyanin
 )Sesi, Gundem, Dialog, Ozgur Balkan, Ileriالتي متلكها
وتديرها الأقلية امل�سلمة ،كما ترد يف بع�ض الق�ضايا القليلة
يف ال�صحف اليونانية املكتوبة باللغة الرتكية (Observant
 .)of Traceويتم توزيع �صحيفتني باللغة العربية يف اليونان
هما ( ،)Al Dafatan, Panorama Arabicوهناك برامج اخبارية
تذيعها باللغتني حمطات �إذاعية متعددة الثقافات واللغات
وت�صحبها مو�سيقى من بلدان جنوب املتو�سط.

ق�ضية الهجرة على اخلريطة الإعالمية

�إىل التنوع العرقي ب�شكل عام  ،بل يدعو �إىل “ الرتويج لإنتاج
الو�سائل ال�سمعية-الب�رصية الأوروبية “ و�إىل البث “ باللغات
الر�سمية املختلفة يف �أ�سبانيا “ وال يت�ضمن �أي ا�شارة �إىل
التمثيل العادل للأقليات العرقية يف الإعالم  .كما يُعرِّ�ض
القانون القطاع الثالث من الإعالم للخطر ( اي الإعالم غري
التجاري وغري احلكومي )  ،رغم اعرتافه بدور هذا القطاع يف
“ت�شجيع التما�سك االجتماعي واحلوار بني الثقافات“ (الإ�شارة
�إىل �إعالن املجل�س الأوروبي حول دور �إعالم اجلماعات)  .يف الواقع،
وعلى الرغم من �إقرار هذا القانون بوجود “ �إعالم للجماعات
غري هادف للربح “ للمرة الأوىل  ،ف�إنه ال يتخذ �أي �إجراء حلماية
هذا الوجود بل �أنه مييل �إىل و�ضع بع�ض القيود االقت�صادية
التي حتد من تنميته .
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تثري هذه الأرقام العديد من الأ�سئلة :ملاذا جاءت الأخبار
التلفزيونية يف املركز الأول على الرغم من النقد املوجه لها
يف الدرا�سات حول الإعالم والعن�رصية ؟ هل لأن التليفزيون
ال يزال �أكرث و�سائل الإعالم �شعبية ؟ هل �أ�شار امل�شاركون
يف اال�ستطالع �إىل ن�رشات الأخبار التلفزيونية �أم التقارير
املف�صلة التي يتم بثها خالل الربامج الإخبارية الأ�سبوعية

�رشوط التنوع الثقايف:
على مدى ال�سنوات املا�ضية� ،سعت حمطات الإذاعة
والتلفزيون العامة الأ�سبانية �إىل �إدخال بع�ض الربامج اخلا�صة
عن الهجرة و�إىل ترويج التنوع الثقايف  ،كـ «عامل »A World
على القناة الثالثة ( كتالونيا )  ،و « ”Bienvenidosعلى
قناة  ( Canal Sur Radioالأندل�س ) و”’Telenoticias sin
 ( ”fronteras on TeleMadridمدريد )  .هذه الربامج تقدم
معلومات مفيدة للعمال املهاجرين وبع�ض املعلومات عن
مد ج�سور التعاطف بني ال�سكان املحليني
ثقافاتهم بهدف ّ
واملهاجرين  .وجند يف مثل هذه الربامج مقدمي ينتمون �إىل

�أ�سبانيا – بدون حدود

هناك العديد من املمار�سات اجليدة يف الإعالم الذي ان�ش�أه املهاجرين �أو الإعالم املوجه اليهم والتي متثل ظاهرة حديثة
العهد يف �أ�سبانيا .وميكن تف�سري هذه الظاهرة بعدة عوامل � ،أهمها العزمية القوية على تقدمي �صورة تعددية وحتجيم
االمناط ال�شائعة للهجرة .ومثاال على ذلك ي�أتي �إطالق الربنامج الإذاعي “‘ “ Sense fronterasمل�ؤ�س�سة ( مغاربيون بال
حدود)  Maghrébins sans Frontièresللمهاجرين من منطقة املغرب العربي واملغرب ،والذي يبثه �إذاعة Salt Public Radio
(كاتالونيا) .حيث يهدف الربنامج �إىل احلفاظ على العالقة الوثيقة التي جتمع املغاربيني ،واحلفاظ على املرجعيات الثقافية
يف كل من كاتالونيا واملغرب .والعامل الثاين الذي �ساعد على ظهور هذا الإعالم اجلديد هو ا�رصار الأقليات العرقية و� /أو
الدينية القوي على امل�شاركة يف اجلدل العام واملطالبة بحقوقهم .ومثال جيد على هذا االجتاه هو جملة التوا�صل التي
ت�صدرها جمعية ابن بطوطة االجتماعية الثقافية  .وبرنامج  Sin fronterasعلى �إذاعة راديو املنارة ومركز الإنتاج االذاعي
لإنتاج الربامج الإذاعية هي �أدلة اخرى على مثل هذه املبادرات.
www.masvoces.org
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الأقليات العرقية بغ�ض النظر  ،عن غياب مثل تلك الأقليات
يف عمليات الإنتاج و�إدارة مراحل تنفيذ تلك الربامج  .ويعترب
�إدراج الرتجمة الكتابية العربية والأ�سبانية يف بع�ض الربامج
 ،مبادرة جديدة للتلفزيون الكتاالين Catalan Television
 )(TV3التي ال تبث براجمها عادة اال باللغة الكتاالنية ،جلذب
املهاجرين اجلدد .
وعلى امل�ستوى القومي  ،يقوم التلفزيون العام الأ�سباين
( )TVEحاليا ً ببث برنامج واحد يت�ضمن هذا النوع من
املحتوى ‘ ’Babelعلى  .TVEكما يقوم هذا التلفزيون ببث
برنامج “  – “ azaharوهو م�سل�سل وثائقي عن التنمية
امل�ستدامة يف بع�ض دول جنوب و�رشق املتو�سط  .وللأقليات
الدينية  ،يقوم تلفزيون  TVEببث برامج خم�ص�صة حول
الإ�سالم وامل�سلمني – “ �إ�سالم اليوم ‘– “ ’Today’s Islam
الربنامج الوحيد يف و�سائل الإعالم احلكومية الأ�سبانية الذي
يقدمه �صحفي مغربي .
وعلى ال�صعيد الأ�سباين فقد كان معهد ال�صحافة
الكاتاالنية الرائد يف �إنتاج كتيبات مر�شدة لل�صحفيني،وقام
عام 1995بو�ضع “ اتفاقية حول حماية ثقافة و�صورة
الأقليات العرقية يف الإعالم “ التي تبنتها يف  1996معظم
و�سائل الإعالم الكتاالين ،و�أ�صبحت فيما بعد دليال لتن�أول
م�س�ألة الأقليات العرقية يف الإعالم  .وقد قام نف�س املعهد
يف عام  1995بت�أ�سي�س جلنة (ت�ضامن �صحافة) ،والتي يح�أول
ال�صحفيون التقدم من خاللها على طريق تعدد الثقافات
بوا�سطة هذا الدليل  .وقد حذت بع�ض امل�ؤ�س�سات ال�صحفية
الأخرىهذا احلذو  ،كاحتاد امل�ؤ�س�سات ال�صحفية الأندل�سية
واحتاد ال�صحفيني الأ�سبان والتي قامت بو�ضع تو�صياتها
فيما يخ�ص تن�أول الإعالم لق�ضية الهجرة .
واخلطوة �ألأوىل للو�صول �إىل نظرة عادلة عن جرياننا يف
جنوب و�رشق املتو�سط هي بالن�سبة لل�صحفيني والإعالميني
الإ�سبان اتباع التو�صيات الإعالمية احلالية ،وامليثاق الأخالقي
حول كيفية تن�أول الهجرة والأقليات العرقية  .وتليها خطوة
االهتمام بالأبعاد ال�سيا�سية واالقت�صادية والتاريخية يف
الأخبار ،لتفادي الت�أويالت الثقافية حول ظواهر �س�سيولوجية
معقدة ،مثل احلركات الإ�سالمية �أواملنظمات الإرهابية
من منط القاعدة  .ومن املفيد اي�ضا ابراز التنوع الثقايف

واالجتماعي الكبري يف املنطقة  ،عن طريق �إبراز �أحدث
املتغريات االجتماعية يف املجاالت الفكرية والفنية وحركات
حقوق الإن�سان ،وبالأخ�ص حقوق املر�أة .
وفيما يخ�ص م�صادر املعلومات يجب على خرباء و�سائل
االت�صال البحث عن توازن بني امل�صادر امل�ؤ�س�سية الغربية
(امل�ستحوذة على غالبية املعلومات) وامل�صادر غري الغربية
(�ضحايا النزاع  ،اخلرباء العرب وامل�سلمني ...الخ)  ،وميكن
لوكاالت الأنباء البديلة مثل  ،Inter Press Serviceولأدوات
قيمة مثل  Agenda de la diversidadم�ساعدتهم يف بناء
وجهات نظر تعددية ونقدية  .ومن الأهمية �أي�ضا ً تو�سيع
�شبكة املرا�سلني الأ�سبان ال�ضيقة يف بلدان جنوب و�رشق
املتو�سط ،وتقوية ال�شبكة الرابطة بني ال�صحفيني الأ�سبان
واملغاربة العاملني يف ال�صحافة املغربية امل�ستقلة (ويقيم
�أغلبهم يف �أ�سبانيا) واملهاجرين املغاربيني الذين قاموا بتكوين
�إعالمهم اخلا�ص يف �أ�سبانيا .
والعوامل التي من �ش�أنها ت�شكيل ال�صور ال�سلبية التي
تندد “بالآخرين” يف الإعالم اجلماهريي الأ�سباين كثرية ،بحيث
ال ميكن االعتماد على نوايا ال�صحفيني احل�سنة وحدها من
�أجل الو�صول �إىل متثيل عادل للتنوع الثقايف  .ويف الواقع
ف�إن املمار�سات ال�صحفية املهيمنة والروتينية التي متنع
ال�صحفيني من القيام مبهامهم – مع قلة الوقت وتغلب
امل�شاعر على التف�سري الخ .– ...يف النهاية  ،ال يكمن الهدف
يف تغيري اخلطاب ال�صحفي ال�سائد واملمار�سات الإعالمية
املهيمنة فح�سب ،لكن اي�ضا يف �إر�ساء قواعد و�رشوط التواجد
املتكافئ  ،يف املجال العام  ،للخطابات ال�صحافية الآتية من
قطاعات اجتماعية �أخرى ( احلركات املواطنية واالحتجاجية
يف �شمال وجنوب املتو�سط )  .اخريا يجب �أن تت�ضمن مق�أومة
خطابات املركزية العرقية املهيمنة � ،إعادة التوازن �إىل الفروق
الهائلة بني الـ�شمال  -اجلنوب يف ميدان الإعالم واالت�صاالت .

لأورا نافارو – محا�ضرة في االت�صال بين الثقافات بجامعة
بلن�سية وخبيرة في مجال الإعالم والهجرة .
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كما ي�شري اال�ستطالع �إىل �أن  %19.4من امل�شاركني الأ�سبان
ت�أثروا �إيجابيا ً بالإعالم  ،ويطرح هذا امل�ؤ�رش �س�ؤاال ً �آخر :ما
هو م�صدر تلك “ال�صور الإيجابية” ؟ وقد كانت املعلومات
املجمعة مثرية لالهتمام :الغالبية ( – )%57.2تقريبا ً نف�س
املعدل يف الثمانية بلدان التي متت درا�ستها – ذكرت الأخبار
التلفزيونية  ،والأفالم الوثائقية ، %26.6ال�صحافة املطبوعة
، %25.2الكتب  ، %17.2وجاء الإنرتنت  %6.7وال�سينما %4.3
والراديو  %1.8ك�أقل امل�صادر �شعبية .

�إن اختالف اخل�صائ�ص االجتماعية للم�شاركني يف اال�ستطالع
مل يكن له �أي ت�أثري على �أجوبتهم � ،إال �إذا ا�ستثنينا متغري
“الدين” .ن�سبة كبرية جدا ( %81.4مقابل  )%19.4من امل�شاركني
امل�سلمني �أعلنوا �أنهم ت�أثروا �إيجابيا ً بالإعالم  .ومن الوهلة
الأوىل ،ميكن �أن يظهر هذا متناق�ضا ً مع �صورة امل�سلمني يف
خطاب الإعالم والتي غالبا ً ما تكون �سلبية  ،مما كان حريا
بدفعهم �إىل نظرة نقدية نحو و�سائل الإعالم اجلماهريي،
ولكن هناك عوامل كثرية ميكن ان تف�رس هذا التناق�ض الظاهر
 ،فعلى �سبيل املثال  ،ميكن تف�سري نف�س اخلطاب يف التلفزيون
بطرق خمتلفة طبقا لطريقة تفكري وخيال وتطلعات كل
م�شاهد ،حيث �إن بع�ض ال�صور التي ميكن �أن تر�سخ الأمناط
ال�سلبية عند بع�ض امل�شاهدين ميكن ان تتحول �إىل �صور
حمايدة ( �أو حتى �إيجابية ) عند البع�ض الآخر  .قد تُرب ِز النتائج
�أي�ضا ً االختالفات يف منط و�سائل الإعالم التي ي�شاهدها
امل�شاركون يف اال�ستطالع  ،حيث �أن االغلبية امل�سلمة
امل�شاركة قد ت�شاهد قنوات تلفزيونية قد ال ي�شاهدها بقية
امل�شاركني مثل قناة اجلزيرة الناطقة بالعربية .

مت �إ�صدار تقرير “�صورة العامل العربي والإ�سالمي يف الإعالم الأ�سباين” للك�شف عن �صورة املنطقة العربية التي تنقلها
و�سائل الإعالم الأ�سبانية العامة .وبوعيها للت�أثري القوي للإعالم على ت�شكيل الر�أي العام ودوره يف عملية احلوار بني الثقافات،
قامت م�ؤ�س�سة الثالث ثقافات  Fundación Tres Culturas del Mediterráneoبن�رش هذا التقرير املبني على التحليل الكمي
والنوعي لأكرث من  2100جريدة وقرابة  10000مقال مت ن�رشها يف � 6صحف �أ�سبانية كربى هي (El País, El Mundo, La
 Razón, ABC, La Vanguardiaو  .)El Periódico de Cataluñaحيث يركز التقرير على �أهمية ت�شكيل الر�أي العام الأ�سباين
حول هذه املوا�ضيع :العالقات بني �أ�سبانيا واملغرب ،النزاع الفل�سطيني-الإ�رسائيلي ،املقاربة ال�صحفية للإرهاب ،ال�صدام
الثقايف ،وبناء اجل�سور بني الغرب والعامل العربي والإ�سالمي .ويف هذا ال�ش�أن ،يعد البحث فريدا يف املجال القومي ويتمتع
مب�ستوى �أف�ضل التحقيقات العاملية حول املو�ضوع.
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ك�شف ا�ستطالع �آنا ليند /جالوب عن �أن  %77.4من امل�شاركني
يف اال�ستطالع يف ا�سبانيا “ال يتذكرون م�شاهدة �أو قراءة
�أو �سماع �أي �شيء يف الإعالم من �ش�أنه تغيري ر�أيهم تغيريا
ايجابيا ً حول �سكان جنوب و�رشق املتو�سط” ،وعلى الرغم من
�أن الن�سبة مرتفعة �إال �أنها �أقل من املتو�سط  %79يف ثمانية
بلدان �أوروبية �شملها اال�ستطالع  .ومع ذلك ف�إن النتائج يف
ا�سبانيا تثري القلق حيث تدعو �إىل الت�سا�ؤل حول دور الإعالم يف
الرتويج ملجتمع متعدد الثقافات  ،ويف حماربة الإ�سالموفوبيا
( كراهية الإ�سالم ) .

(حيث يتاح املجال لل�صحفيني ملزيد من التحليل النقدي
والتفكري ) ؟ �أم �أنها نتيجة ولو  -جزئيا ً  -للممار�سات اجليدة
التي مت �إدخالها يف القنوات احلكومية ؟ باال�ضافة �إىل ذلك ،
ف�إن درا�سات متعددة �أو�ضحت �أهمية الإنرتنت وال�سينما يف
بناء الهويات الثقافية التعددية واملهجنة  ،والتي مل يذكرها
امل�شاركون يف اال�ستطالع �إال نادرا ً  .هل توجد عقبات �أمام
توزيع هذه الإنتاجات ال�سينمائية “ البديلة “ ؟ هل يتم
ا�ستغالل الو�سائل املذهلة التي يتيحها الإنرتنت كما ينبغي ؟

�صورة العامل العربي والإ�سالمي

�أملانيا

�أ�سطورة ثقافة وطنية متجان�سة

�سابني �شيفر

�أثبتت نتائج ا�ستطالع الر�أي �أنا ليند/جالوب اهتمام الأملان ال�شديد مبعرفة املزيد عن “الآخرين” رغم
�أن الأغلبية مل تر �صورا ً �إيجابية م�شجعة يف الإعالم عن جمموعة البلدان الأخرى .وت�شري �سابني
�شيفر �إىل عدد من العوائق يف الإطار الإعالمي من حيث الت�أثري على الت�صورات الأخرى ،وتذكر �أمثلة
لبع�ض الأمناط ال�شائعة التي زادت ر�سوخا ً بدال ً من �إ�ضعافها .وحتدد �شيفر يف هذا ال�صدد عددا ً من
املمار�سات اجليدة التي ميكن �أن ت�ساعد على ظهور اجتاه جديد نحو التنوع يف الإعالم.
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باملقارنة بالواليات املتحدة الأمريكية وكندا واململكة املتحدة
ف�إن الطموحات يف �أملانيا متخلفة (جي�سلر ،DLM ،2007،
� .)2003أن وجود جهود لتح�سني التنوع الثقايف يف الإعالم
الأملاين تظهر �إن �صياغة املباديء ال تكفي وحدها (زابوين
 ،2007،ماري -بر�أون� ،2007 ،إذاعة غرب �أملانيا ،2007 ،““WDR
ميديان مونيتور : )2007 ،على الأكرث  %3من العاملني يف الإعالم
ينتمون �إىل الهجرة بالرغم من �أن املهاجرين ميثلون خم�س
ال�سكان يف �أملانيا” (�أوليو�س  ،2007بوهمر .)2007 ،على الأقل
يقدم املزيد من التدريب املهني “للأملان اجلدد” (ليندر .)2007
ومع ذلك يقول احتاد ال�صحفيني الأملان �إن املهاجرين عادة ما
يعملون بالقطعة ولي�سوا جزء�آ من م�ؤ�س�سة الإعالم الأملانية
(نغي ها ،2007 ،و �أنظر �أي�ضا �إىل “ .) ”CEDARباال�ضافة �إىل
ذلك ،ف�إن تق�سيم املهاجرين �إىل �أ�صناف �أمرا ً ظاهري والطلب
املتزايد من �أجل الأقليات الهام�شية التى تريد �أن ت�أخذ مكانا
فى خطاب الغالبية يف املجتمع (مثال �أيان هري�سي على /
ماجان) يحدث �آثارا ً عك�سية ت�رض بالتما�سك الإجتماعي.
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لكن حماربة التمييز ق�ضية كبرية وعادة ما ي�ستهان بها.
وبينما كان الرتكيز فى الثمانينات على �إنحراف الأجانب،
�أ�صبح ت�صوير املهاجرين يتم يف ال�سنوات الأخرية من خالل
�إطار ما ي�سمى “الإرهاب الإ�سالمي” و االختالف الثقايف
(راهرمان ،2007 ،جيجر وهامل ،2007،فان ديجك ،2006 ،حافظ
وريت�رش .)2007 ،يبدو �أن “الأجانب” قد �أ�صبحوا “م�سلمني” و
“الإ�سالموفوبيا” �أو (كراهية الإ�سالم) �أ�صبح من اهم عوائق
الإندماج (ت�شيفر ،2005 ،جيجر وهامل.)2007،
التزال �أ�سطورة ثقافة وطنية متجان�سة قائمة ،و بالتايل تقوم
التغطية الإعالمية ال�سائدة بدعم الأجندة ال�سيا�سية بدال
من العمل على مراقبتها (فان رو�سوم ،2007 ،بيكر وفالتز،
 ،2005تريبي .)2009 ،و�صل العديد من التحليالت �إىل نتيجة
�أن املهاجرين يلقون اهتماما ً �ضئيال ً ويتم ت�صويرهم ب�شكل
�سلبي يف الكثري من الأحيان بالرغم من حدوث بع�ض التقدم
خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية (راهرمان ،2006 ،مولر.)2005 ،
ومن املمكن مالحظة اجتاه �إيجابي فى تغطية الأحداث

حت�أول بع�ض املنظمات غري احلكومية دعم التنوع عن طريق
حمالت تدعو “للمزيد من �أاللوان يف الإعالم” (معهد �أدولف
جرمي) وعن طريق ا�ست�ضافة ندوات مثل “الإعالم و التنوع”
(�أكادميية لوكام) �أو عن طريق املنح الدرا�سية مثل “ املهاجرون
ال�شباب يف ال�صحافة” (م�ؤ�س�سة هيرنيك بول) .ي�صنع
الإعالم برامج مثل ور�شة عمل املواهب “جرينزينلو�س” الذي
تذيعه �إذاعة غرب �أملانيا والتي توفر فر�صة للدخول يف �أماكن
مثل “كوزمو .تي .يف ،فونخو�س يوروبا” و�إذاعة �صوت �أملانيا
“ ”DW-Worldو �رشيكتها موقع “قنطرة” على الإنرتنت
و هذا بجانب �إمكانية الو�صول لأ�شكال وموا�ضيع �أخرى.
ميكن موقع “قنطرة” زواره من االقرتاب من العامل الإ�سالمي

وتبعا لعدم �شعورهم ب�أنهم ممثلون يف الإعالم  ،ف�إن �أع�ضاء
بع�ض اجلماعات املق�صودة بد�أت تن�ش�أ �إعالمها اخلا�ص :
القنوات املفتوحة ، )www.bok.de(،واملدونات (مثل www.
 )theinder.netواملجالت املطبوعة مثل “ميجازين” و “غزال”
 ،و ال�صحف الناطقة بالرو�سية مثل “جوروبازنرت” و “را�سكيج
برلني” و”نواجا برلين�سكاجا جازيتا” �أو حتى تنظيم مهرجانات
للأفالم مثل املهرجان الرتكي الأملاين يف مدينة “نورميربج”
()www.fftd.net

ت�صور “الآخر”
تعتمد مراقبة و�سائل الإعالم يف �أملانيا يف �أغلب الأحيان على
املراقبة الذاتية ولكن فكرة التنوع ال حتظى ب�أي اهتمام خا�ص
(جمل�س ال�صحافة “ )”FSF/TVوينطبق نف�س ال�شيء على
مدونات مراقبة الإعالم مثل � bildblog.deأو nachdenkseiten.

�أملانيا  -م�سل�سل ليندن�سرتا�س ()Lindenstrasse

قبل �أن تخو�ض �أملانيا يف مناق�شة برامج الدمج ومفاهيم التنوع  ،كانت قناة ( )WDRالتلفزيونية العامة تذيع م�سل�سل
( ، )Lindenstrasseوهو م�سل�سل �أ�سبوعي عن احلياة الأ�رسية وم�شاكلها ،كان له �أهمية كربى على ال�صعيد الثقايف  ،ملا
يعك�سه من التنوع االجتماعي والعرقي والثقايف يف املجتمع الأملاين خالل الع�رشين �سنة الأخرية  .تدور �أحداث امل�سل�سل يف
حي من �أحياء مدينة ميونخ وقد اقتب�س امل�سل�سل فكرته من امل�سل�سل االجنليزي ال�شهري ( . )Coronation Streetو�أذعيت
�أول حلقة منه عام  1985و�أ�صبح بعد فرتة وجيزة من �أكرث امل�سل�سالت �شعبية يف التلفزيون الأملاين .تدور �أحداث م�سل�سل
( )Lindenstrasseحول حياة جمموعة من العائالت وجريانهم يف احلي  ،ويعر�ض جماال ً وا�سعا ً لدرا�سة العالقات الأ�رسية وبني
الأ�شخا�ص  .وقد ا�شرتك فيه منذ �أول حلقة �أ�شخا�ص عديدون من خمتلف الأ�صول العرقية مثل اليونانيني والأتراك  .ف�ضال عن
احلبكات التقليدية مثل احلب والزواج والوفاة ،يتن�أول امل�سل�سل عددا ً من الق�ضايا االجتماعية ال�ساخنة مثل الإيدز  ،والعالقات
املثلية  ،وق�ضايا الهجرة  ،وال�رسطان  ،وكراهية الأجانب  ،والعنف الأ�رسي .
www.lindenstrasse.de
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تظهر املقارنة بني الركود املتعلق مب�س�ألة ن�سبة م�شاركة املر�أة
(جالجر � )2006،أن هناك فا�صال ً بني الإعالنات من جهة و بني
اال�ستعداد لتقبل التغريات ونق�ص الوعي بالقيود الهيكلية
للإعالم من جهة �أخرى .يجب مواجهة امل�س�ألتني (روبني2007 ،
و � ،2008إيجل�سيا�س ،2005 ،برليرن بيرتيج ،2006 ،هارمتان،
 .)2002يبدو �أن امل�سئولني عن البث يف قنوات التليفزيون
اخلا�صة قد فهموا م�س�ألة “التحيز املنهجي” جتاه العاملني
فى الإعالم قبل غريهم� .أمام املناف�سة القادمة من “الإعالم
العرقى” ،ت�أخر امل�سئولون عن البث الإذاعي العام عن االعرتاف
بفائدة ت�شغيل امللونني �ضمن موظفيهم مبا يف ذلك �إبرازهم
على ال�شا�شة جلذب انتباه هذه اجلماعات املوجودة فى املجتمع
(زامبونيني و�ساميون .)2008 ،من جهة �أخرى تبني �أن اخلوف من
ت�أثري عن�رصى للإعالم العرقى ال �أ�سا�س له من ال�صحة (ويرب-
مينجي�س ،2007 ،ويندجا�س.)2007 ،

تت�ضمن الأمثلة الأخرى جملة “�إيليني يوالدو” املتعددة
الثقافات والتي يبثها “ "BR5والربنامج اجلديد لألعاب الألغاز
التليفزيونية والذي تنتجه حمطة “�أوزمل �ساريكيا” ودرا�سة
“ ”IZIالتي يقوم بها “�إليكي �شلوت” وجملتها “تلي فيزيون”.
وبالرغم من �أن مفهوم “الآخر” ال يزال يتم الت�أكيد علىه يف
تلك املح�أور ،تعترب تلك املبادرات خطوات هامة يف الطريق
ال�صحيح .من جهة �أخرى يوجد �أي�ضا ً بع�ض االنتكا�سات مثل
�إغالق حمطة �إذاعة “مولتي كولتي” يف برلني (مت ا�ستبدالها
مبحطة “ فونخو�س يوروبا”) و�أ�سوء من ذلك تلك الندوات التي
تقام حول “�أ�سلمة �أوروبا” املزعومة التي نظمها على �سبيل
املثال مدر�سة �أك�سيل� -سربينجر لل�صحافة (نغي ها.)2007 ،
فيما يتعلق باالنطباعات عن الإ�سالم ،ف�إن تغطية ال�شئون
اخلارجية م�س�ألة يف غاية الأهمية (حافظ.)2002 ،
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تن�أولت خطة الإندماج الوطني ،لعام  2007التي و�ضعتها
احلكومة الأملانية ،الإعالم ب�شكل �رصيح ك�أحد العوامل التي
تدعم “عملية الإندماج (“” )2003 ،ALMوفى الق�سم 8.4
والذي ي�ضم � 13صفحة من �أ�صل  202خلطة الإندماج
الوطني يعر�ض �شعار “اال�ستفادة من التنوع” الفكرة
الرئي�سية ملفهوم التنوع ،والتي تت�ضمن تو�صيات اخلطة
“تقدمي التنوع الثقايف كجزء من الواقع وت�شجيع املزيد من
املهاجرين على الرت�شح لوظائف يف جمال الإعالم واحلد من
النق�ص فى البحوث الإعالمية والرتبية عرب الإعالم وتقدمي
برامج خا�صة للمهاجرين من �أجل جذب انتباههم”.
بالإ�ضافة �إىل �أن تلك املقرتحات غري ملزمة ،يعترب عدم فهم
فكرة الإندماج العوائق التي تقف �أمام حتقيق �أي تقدم.
والرتكيز على املهاجرين ال ي�ؤدى �إىل الت�صور اجليد لفكرة التنوع
والتي ت�شمل كذلك النوع والعمر والإعاقة والتوجه اجلن�سي
�إلخ (املفو�ضية الأوروبية  ،2009 ،بولو�س  )2007،وبالفعل ،ف�إن
عملية الت�أكيد حتمل على الهجرة والثقافة ميكن �أن تر�سخ
فكرة “الآخر”.

(( .ibidو يبني هذا �أن تربية متخذي القرار (املكتب الفيدرايل
ل�شئون املهاجرين و الالجئني “� )”BAMFأهم من تربية الذين
يح�أولون الو�صول �إىل و�سائل الإعالم.

املحلية يف اجلرائد ( فيك ،2006 ،كومبري بوالك.)2010 ،
يبدو �أن �إمكانية الأندماج �أكرث ح�ضورا ً فى برامج الرتفيه
التليفزيونية ،حيث يوجد تفهم �أكرب لق�ضايا الالجئني و ما
�إىل ذلك (ثيلي� .)2005 ،أثبت التليفزيون على وجه اخل�صو�ص
�أنه و�سيلة �إعالم رائدة يف الو�صول �إىل فئات خمتلفة من
النا�س (�أوهمي�شان .)2007 ،ي�شاهد  %80من الأملان و املهاجرين
يف �أملانيا التليفزيون ب�شكل يومي ،و يوجد جهاز تليفزيون
واحد على الأقل لدى  %98من الأ�رس ذات اخللفية العرقية.
ويبدو �أن الإذاعة �أي�ضا ت�ستهدف املهاجرين كما تثبت درا�سة
“الإعالم و املهاجرين” التي قام بها “.)2007( ”ARD” / “ZDF
و�أظهرت الأبحاث النوعية عن �أحد �أكرث امل�سل�سالت البولي�سية
�شعبية ) “ ، ”ARDتاروت)� ،أن الأدوار التي يتم متثيلها ال ت�شجع
بع�ض اجلماعات على امل�شاهدة (�أورنرت .)2007 ،و بالرغم من
ال�شعور ببع�ض التقدم ،ف�إن مالحظات م�ؤمتر مركز الر�صد
الأوروبي” ”EUMCحول “العن�رصية وكراهية الأجانب
والإعالم” ال تزال �صحيحة“ :العر�ض الأف�ضل من خالل
التمثيل الأف�ضل للأقليات ،وزيادة التنوع من خالل املواد الغري
روائية ،وتبادل املعارف الثقافية املختلفة فى �إطار التعلىم
التحفيز عن طريق املمار�سات الأف�ضل واملزيد من احلوار
بني اجلماعات العرقية والدينية والثقافية ،و�ضبط �أف�ضل
للنف�س ووجود منتدى واحد ملناق�شة م�س�ألة العن�رصية”.
باتباع النموذج الكندي� ،أو�صى �إحتاد البث الأوروبي “� ”EBUأو
جمموعة “يوروفي�شني �إنرتكالت�رشال �أند دايفر�ستي” ب�أن يرافق
البحث كل اجلهود املبذولة لأن “ما يتم قيا�سه يتم �إجنازاه”
(ليندر ،2007 ،فح�ص النوع )1998 ،ويربز هذا حقيقة �أن
�رشكات البث الأملانية وال�صحف ترف�ض �أي “ �إح�صاء عرقى”
و�أي نقا�ش حول احل�ص�ص فى الإعالم (ليندر 2007ب).

خارج الأطر املعتادة لتغطية الأخبار اليومية .ومن �أجل توفري
مكان للإ�سالم مماثل ملواقع “ ”ARDامل�سيحية و “”RBB
اليهودية ،تقوم حمطة التليفزيون الأملانية “ ”ZDFو �رشكة
البث الأملانية “ ”SWRبالبدء يف اخلطوات الأوىل لعمل برامج
على الإنرتنت يقوم امل�سلمون ب�صنعها وهي يف نف�س الوقت
موجهة للم�سلمني حيث تتاح الفر�صة لعر�ض وجهات النظر
والآراء املختلفة�“( .إي�سالمي�ش ورت” الذي تقوم به �رشكة
البث الأملانية “ SWRومنتدى “ام فرايتاج” الذي ت�رشف علىه
حمطة التليفزيون الأملانية “.)”ZDF

 deوجتري �إذاعة غرب �أملانيا “  ”WDRتقييما ً ذاتيا ً كل عامني
تقريبا ً و �أ�صبح فنانو املالهي مثل هاجن راذر ميثلون نوعا
من “ كالب احلرا�سة “ على و�سائل الإعالم عن طريق توبيخ
املجالت املختلفة ب�سبب هجومها على الإ�سالم (انظر مثال،
. )ARD ) 1.29.2007 Scheibenwischer
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وحتى يتحقق الو�صول �إىل مزيد من التنوع ،هناك �إجراءات
خمتلفة ينبغي اتخاذها .فمن املمكن فر�ض طرق للإ�رشاف.
وتوجد كذلك طرق جيدة ملحاربة الأفكار العن�رصية مثل
مركز املعلومات والتوثيق �ضد العن�رصية ()www.idaev.de
 .وميكن ل�صناع القرار احل�صول على املزيد من التدريبات
من مركز التنوع الإعالمي ،ومن املمكن تقدمي تدريبات عن
التنوع وخلق �إطار للتفكري يف جميع مدار�س ال�صحافة وجعل
تلك التدريبات �إلزامية لكل الطالب .علأوة على ذلك يجب
�إدراج املهاجرين يف الدرا�سات التي يقوم بها معهد “ “GfK
لإ�ستطالعات الر�أي حتى يظهروا يف الإح�صاء عن اجلمهور
والقراء والزبائن وحتى تو�ضع رغباتهم يف احل�سبان .من �أجل
�إيقاف �أو على الأقل التقليل من التمييز ،يجب على جمل�س
ال�صحافة �أن ي�ضيف بابا ً جديدا لقانون ال�صحافة يتعلق
با�ستخدام ال�صور يف ال�صحف و املجالت .وا�ستناد�آ للمادة
 12.1من قانون ال�صحافة ،يجب �إ�ضافة املادة  12.2والتي
تو�ضح �أن ا�ستخدام ال�صور التي ال تتعلق باخلرب امر مقلق مثل
ا�ستعمال املالب�س اليهودية �أثناء تغطية �أحداث حرب لبنان
يف عام  2006وابراز امل�ساجد وال�صلوات �أثناء تغطية هجمات
لندن ال�صحفية يف عام � .2005أن جنعل املزيد من التنوع �أمر�آ
ممكن�آ يجب �أن نبد�أ بتح�سني نظام التعلىم الأملاين الذي كان
مييل �إىل ا�ستبعاد هذا البعد .وتظهر �أهمية هذا املو�ضوع من
خالل كالم ال�صحفية ال�شابة فريدا �أتامان(تاج�شبيجال) �”:أن
وجودي هنا مل يكن خمطط�آ له – لو كانت والدتي قد اتبعت
تو�صيات مدر�ستي املهنية  ،ملا كنت �أ�صبحت �صحفية �أبد�آ”
�سابين �شيفر رئي�سة معهد (Medienverantwortung (IMV
في �ألمانيا.

ارهان �أو�ستندوج وتوجلا كوركوت
يركز �أرهان ا�ستنداج وتوجلا كركوت على �أهمية العالقات التاريخية الرتكية مع البلدان الأخرى،
وعالقة ذلك بالتقارير الإخبارية اليوم ،كما يقومان بتحليل معاجلة الإعالم الرتكي لق�ضايا
االحتاد الأوروبي والواليات املتحدة على �ضوء عالقاتها احلالية مع تركيا ومدى ت�أثري ذلك على
تفهم “الآخر” الأورومتو�سطي� .إ�ضافة �إىل هذا املنظور الإقليمى يدر�س الكاتبان الطريقة
التي ميكن للجماعات املتنوعة يف تركيا �أن تخلق �أ�صواتا ً جديدة داخل الإعالم.
عد تركيا بلدا ً متعدد الهويات الثقافية والعرقية والدينية،
تُ ّ
ً
وتقع جغرافيا على مفرتق الطرق بني عدد من البلدان
واالقاليم� :أوروبا ،ال�رشق الأو�سط ،القوقاز ،البلقان واملتو�سط.
ومع ذلك ،ف�إن خمتلف مكونات املجتمع الرتكي جتد �صعوبة
يف التعبري عن احتياجاتها ومتطلباتها يف و�سائل الإعالم
التقليدية .وعادة ما يكون ت�صور االحتاد الأوروبي والواليات
املتحدة الأمريكية وجنوب و�رشق املتو�سط مرتبطا ً ارتباطا ً
وثيقا بالأو�ضاع ال�سيا�سية .بينما متيل القوانني والنظم
اخلا�صة بالإعالم �إىل ت�ضييق التنوع الثقايف .وميكن اعتبار
قانون �أخالق املهنة جلمعية �صحفيي تركيا ( )TGCا�شمل
الن�صو�ص املتعلقة بالإعالم والتنوع الثقايف ،ويجدر الإ�شارة
اي�ضا �إىل دليل مبادئ جلنة ال�صحافة .هذا وقد حدث تقدم
ملحوظ يف  ،2007عندما �أ�صدر  TGCواملجل�س الثقايف
الربيطاين �سل�سلة من املبادئ التوجيهية حول الإعالم والتنوع
الثقايف .كما يجدر ذكر ن�رش م�ؤ�س�سة IPS Communication
� Foundationسل�سلة من التوجيهات والكتب حول احلقوق،
وت�ستهدف الإعالميني وطلبة الإعالم .ي�ضاف �إىل ذلك ادخال
نظام املحكمني الذي اثر تاثريا ً ال ي�ستهان به على عمل
ال�صحفيني ومديري ال�صحف .ولكن هناك بع�ض املبادرات
التي يجدر التنويه بها ،كاملبادرات الهادفة �إىل تقييم التغطية
الإعالمية يف جمال حقوق املر�أة واملثليني ( )LGBTوالأقليات،
بالإ�ضافة �إىل عمل امل�ؤ�س�سات ال�صحفية ون�شطاء حقوق
الإن�سان واجلامعيني الذي يرمي �إىل ك�شف جميع �أنواع التمييز
يف املمار�سات ال�صحفية.
ومع ذلك ،تظل كل هذه اجلهود حمدودة وغري م�ؤثرة من حيث
خلق تغيري �إيجابي ،وبالتايل ف�إن م�س�ألة �إحداث �آلية �إ�رشافية
فعالة ال تزال مطروحة .وما ت�سميه احلكومة بعملية «املبادرة
الدميقراطية» قد مكن ال�صحفيني من معاجلة م�س�ألة التنوع
الثقايف ب�شكل �أو�سع ،معتمدين يف ذلك على اعالن احلكومة
عن نيتها يف �إن�شاء جلنة ملق�أومة التمييز .وقد �أ�صبح عدد كبري
من و�سائل الإعالم اجلماهريية �أكرث �شجاعة « ن�سبيا ً « حول
ن�رش وبث ق�ص�ص املواطنني الأكراد وم�شاكل الأقليات الأخرى،
حيث �أطلقت حمطة الإذاعةالرتكية ‘ ’TRTقناة تبث براجمها
بالكردية ‘ .’)6( TRT Şeşوبعد �أن ذكر كل من الرئي�س عبد
الله جول ورئي�س الوزراء رجب طيب �أردوغان ،ا�سمني قدميني غري

تركيني ملدينتني تركيتني يف خطاباتهما العامة� ،أذاعت و�سائل
الإعالم اجلماهريية مقابالت بالكردية مع اجلمهور املحلي مع
ترجمة فورية ،وعلى �أثر ذلك فقد �أ�صبح بث الربامج باللغات
غري الرتكية “ وال�سيما الكردية “ �أقل قيوداً .ويف نف�س الوقت،
رغم �إعالن احلكومة اعتزامها تنمية “املبادرة الدميقراطية”،
ف�إنه اليزال الكثري من العمل واملتابعة ،بداي ًة من االعرتاف
بحقوق الأقليات وممار�ستها ممار�سة كاملة ،لأن التغريات اجلارية
يف جمال احلريات مل ترتجم بعد يف القوانني �أو الد�ستور .هذا
وقد �أعلنت احلكومة م�ؤخرا ً خططا ً لت�أ�سي�س �آليات جديدة
حلقوق الإن�سان ،منها ت�شكيل جلنة خا�صة ملكافحة التمييز.
ويرى املدافعون عن حقوق الإن�سان �أن هذه املبادرة �إيجابية
ولكنها غري كافية ،كما يرون �أن التغيري اجلوهري ال يحدث �إال
ب�إ�صالح د�ستور دميقراطي �شامل .وبالن�سبة للأبحاث اجلامعية
حول الإعالم والتنوع الثقايف ،ف�إنها حديثة العهد بينما ال
تزال احلريات الأكادميية تواجه قيودا جتعل من ال�صعب �إعمال
الفكر النقدي.

حتليل املحتويات:
ميتلك ال�شعب الرتكي جذورا ً تاريخية عميقة متتد �إىل املناطق
اجلغرافية والثقافات املج�أورة  ،ومع ذلك ف�إن التغطية
الإعالمية واللغة كثريا ما متيز بني الدول/احلكومات والنا�س .مما
قد ي�ؤدي ب�سهولة �إىل لغة يغلب علىها التجان�س وال�شمولية
والأمناط ال�شائعة  ،يعززها نق�ص التنوع الثقايف من حيث
عدد ال�صحفيني العاملني يف و�سائل الإعالم اجلماهريي .وفيما
يخ�ص ر�ؤية الواليات املتحدة الأمريكية و�سكانها ،ف�إن و�سائل
الإعالم اجلماهريي عادة ما تقوم بتقدمي الواليات املتحدة
الأمريكية بطريقة �إيجابية ،من ناحية العالقات االقت�صادية
والع�سكرية وكم�صدر للإثراء ،بينما يتم نقد �سيا�سات
الواليات املتحدة جتاه بلدان ال�رشق الأو�سط ،وخا�صة �إ�رسائيل
وفل�سطني.
وفيما يخ�ص االحتاد الأوروبي و�شعوبه  ،ف�إن عملية الإن�ضمام
�إىل هذا االحتاد عادةً ما يتم تقدميها كهدف م�شرتك يف �أغلب
و�سائل الإعالم الكربى .غري ان �إعالم التيار اليميني القومي
ينتقد ويندد «مبطالب امل�سيحيني الأوروبيني التي ال مربر لها
تقرير آنا ليندا 2010

119

�إن �صناع الربنامج طبعا ً  ،هم الذين يقومون “بالت�أكيد على
ما هو ح�سن فينا وما هو �سيء فيهم  ،وهم الذين يخففون
مما هو �سيء فينا وح�سن فيهم “ كما يقول تيون فان تيجك
 ))Teun Van Dijkعن ال�صحافة الأوروبية .وبالفعل ف�إن
ال�صحافة تنق�صها املفاهيم املتعلقة بالتنوع �أو الدمج
مقارنة مبفاهيم �رشكات البث .ويف قانون ال�صحافة (مادة
رقم � )12أعلن املجل�س الأملاين لل�صحافة �أن عدم ممار�سة �أي
متييز �ضد �أي �أقلية من خالل التغطية الإخبارية ،ومن جانب
اخر ف�إن جهاز املراقبة «بر�رسات» ال يقوم ب�أي اجراء �إال بعد
تقدمي �شكوى ر�سمية ،وعدد قليل جدا من تلك ال�شك�أوي
يتم متابعتها (دي�سجراجن�س .)2007 ،تتجه �أغلب ال�صحف
املحافظة مثل «دي فيلت» �إىل �أن ت�صبح ل�سان املحافظني
اجلدد ،يف حني يقوم دانيال بايب�س و�آخرون بتعزيز التغطية
املناه�ضة للإ�سالم �أو «الإ�سالموفوبيا» .ويثبت ال�صحفي
�أندريا ديرن باخ (تاج�سبيجيل) وجود «�سياق الهجرة» لي�س
�رضوريا لتغطية الق�ضايا املتعلقة بالتنوع.

وبغ�ض النظر عن �أمثلة التمجيد الذاتي التي يقوم بها
امل�سئولون يف الإعالم  ،ف�إن هناك بع�ض املمار�سات اجليدة
التي ميكن التعلم منها .نذكر برياند بينجول ،على �سبيل
املثال� ،أحد معلقي الربنامج الأخباري «”ARD tagesthemen
اليومي ب�أملانيا وبريجيت بافتك و بينار �أبوت كمقدمني
للربامج الإخبارية املحلية .وبعدهما جاء تيل نا�صيف ليقدم
برنامج “مورجني جمازين” الذي ي�شرتك يف �إعداده ARD/
 ZDFويتن�أول ال�شئون اخلارجية .وزميله دوجنا هيايل لي�س فقط
من �أ�صول عربية بل هو �أي�ضا م�سيحي ليحبط بذلك كل
التوقعات املنمطة .مل يعد برنامج �أمين عبد الله ،جاليليو ،
الذي يعمل يف “ ”pro7ا�ستثناءا اليوم .وال يوجد �أي مقدمات
برامج من امل�سنات ،بينما زمالئهمن من الرجال من املمكن �أن
يكونوا �أكرب� .أ�صبح �سوق الكتب �أكرث تنوعا وت�ضمن منذ زمن
بعيد �أ�سماء الكتاب الربيطانيني امل�شهورين ،ولكنه ال يحتوي
�إال على ب�ضعة �أ�سماء كتاب �أتراك .ولذلك �أعدت م�ؤ�س�سة
“بو�ش”“ F.Boschمكتبة تركية” لتو�سيع وت�سهيل الو�صول
لرتجمات للم�ؤلفات الرتكية .وللجوائز �أهمية كبرية يف ال�سوق
�إذ ي�سلط ال�ضوء على املهاجرين واملوا�ضيع املتعلقة بالهجرة
والإندماج و�صور “الأخر” ،وبالتايل ال ت�ستطيع الو�صول �إىل
�إمكانياتها احلقيقية وتف�شل يف تن�أول فكرة التنوع مبعناها
ال�شامل :انظر جائزة الإعالم (”www.civis.ard.de) “CIVIS

التغريات الإيجابية يف و�سائل الإعالم التقليدية
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قد توفر الأمثلة الآتية فكرة عن امل�شاكل التي النزال نواجهها:
�أظهر حتليل للأفالم الت�سجيلية املنظور ال�سائد لتلك الأفالم
الذي يفرت�ض وجود جماعة واحدة معينة متثل اجلمهور املخاطب،
وتقوم با�ستبعاد جمهور �أخر .تظهر عن�أوين مثل “ اجلريان
الأجانب :امل�سلمون بني الدمج واالنعزال” (�شيارا �سامبوت�شي،
� )2004أو “الأتراك :ملاذا يقود فاروق �سيارة مر�سيد�س خ�رضاء؟”
(ريتا نوبل� -أولريت�ش� )2000 ،إن امل�سلمني والأتراك ال ينظر
�إليهم كجزء من املجتمع الأملاين الذي من املفرت�ض �أن يتكون
من م�سيحيني �أو غالبية م�سيحية علمانية (بولو�س.)2007 ،
وهناك ممار�سة معينة لت�صوير الأ�شياء توحي – يف هذه احلالة
مثال ً – بان الن�ساء امل�سلمات يعانني من الظلم والقهر ويرمزن
�إىل خطورة الإ�سالم �أو �إىل منوذج الأجنبي .وعززت الإ�شادة
ال�صاخبة مب�سل�سل “ الرتكية للمبتدئني” الأمناط ال�شائعة
ب�شكل هائل (هنينج �إت� .أل )2007 ،يف حني مل يحظي برنامج
“�أ�سبوع  -خا�ص” عن “املهاجرين” التي تبثه قناة تليفزيون
“ ”ZDFالأملانية للخدمة العامة باالهتمام الذي كان يتمناه
م�سئولو الربنامج (�شيفر� ، 2008،أنظر �أي�ضا ييلدي�س)2006 ،
 .ويبدو �أن تلك الأمثلة حول االغرتاب والغريية عادة ما تكون
نتيجة لعدم الرتكيز على “الأخر” ( ، ZDFميجراي�شني بر�أوت�رش)
� .إن نتيجة التحليل الذي قمت به ملا هو “الإ�سالم” (�رشكة
البث الأملانية “ )”SWRت�ؤكد ذلك ومن املمكن تلخي�صها ،يف
قول ريبي( �“ :)Riepeأن “ح�سن النية” م�ضاد ملا هو “جيد”
وو�ضع الإ�سالم يف الإطار الرا�سخ كنوع من �أنواع “العنف”
و “القهر” و “التخلف” م�س�ألة كانت مهيمنة للغاية وكانت
نتيجتها لي�س فقط عزلة مواطنينا امل�سلمني بل �أي�ضا �إف�ساد
�صورتهم” .و�أطلقت �رشكة البث الأملانية ““ SWRبعد ذلك
الربنامج ال�شهري “الكلمة الإ�سالمية” على الإنرتنت ،لتقدمي
ر�أي الإ�سالم يف العديد من املوا�ضيع الهامة مما احدث تغيريا
يف طريقة تقدمي الإ�سالم.

مفاهيم �ضد التفكري العن�رصي

تركيا

تركيا – Bianet News

قامت م�ؤ�س�سة  IPS Communication Foundationباطالق وكالة الأخبار االلكرتونية على �شبكة الإنرتنت  bianet.org .وهي
جزء من �شبكة االت�صاالت امل�ستقلة  biaالتي جتمع �أكرث من � 130صحيفة وحمطات �إذاعة وتلفزيون حملية  ،وتعد مثاال ً جيدا
مل�رشوع يهتم اهتماما ً خا�صا ً بالتنوع الثقايف يف تركيا .ومنذ �إنطالق امل�رشوع الر�سمي يف يناير  ،2001قام املوقع بن�رش مقاالت
وتغطيات حول الأقليات والالجئني واملهاجرين وحقوقهم ،والدفاع عن �صحفي حقوق الإن�سان وال�سالم  ،وهي موا�ضيع عادة
ما تتجاهلها و�سائل الإعالم الرتكية الكربى .وهكذا يعك�س املوقع تركيا كبلد تتنوع فيه الهويات الثقافية والعرقية والدينية.
وحيث �أن الن�ساء ميثلن املجموعة االكرث عر�ضة للأخطار بني الأجانب  ،ف�إن املوقع يت�ضمن بابا ً خا�صا بهن “نافذة الن�ساء” يركز
على حقوق الن�ساء والق�ضايا املتعلقة بهن .كما تدعم م�ؤ�س�سة  IPSلالت�صال ا�صدارات ال�صحفيني من املطبوعات ،وتقوم
بتنظيم دورات تدريبية لل�صحفيني وطلبة الإعالم لتعزيز التعددية وامل�شاركة يف ال�شئون العامة.
www.bianet.org
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يعد ا�ستطالع �آنا ليند/جالوب ممثال للأو�صاف الدميوغرافية
يف تركيا  ،وتتفق نتائجه مع التوجهات املذكورة �آنفا ً جتاه
الإعالم والتنوع الثقايف .حيث يك�شف عن وجود هام�ش كبري
لتح�سني دور الإعالم يف الرتويج للتعددية الثقافية ،نظرا ً
لوجود الإرادة ال�سيا�سية يف هذا االجتاه .فثالثة من ع�رشة
�أ�شخا�ص فقط �أفادوا �أنهم قر�أوا �أو �شاهدوا مواد �إعالمية
م�ؤخرا ً غيرّ ت وجهات نظرهم بطريقة �إيجابية نحو الأوروبيني،
برغم �أن ن�سبة �أكرب من القراء املتعلمني �أجابوا بنعم على هذا
ال�س�ؤال؛ وقد يكون ال�سبب وراء ذلك �أن التعلىم يجعل النا�س
مييلون �إىل متابعة القنوات الإعالمية املحرتمة ،والتي يف
املقابل تقدم تقارير �إخبارية مو�ضوعية ومتوازنة وبعيدة عن
التحري�ض  .وعند �س�ؤالهم عن م�صدر هذا االنطباع الإيجابي،
ف�إن �أغلبية امل�شاركني � ،أو «ثالثة على �أربعة» تذكر «الأخبار/
املعلومات التلفزيونية» بينما ذكر الآخرون الإعالم املطبوع.
منذ حترير الإعالم االلكرتوين يف  ،1990اكت�سب التلفزيون
�أهمية كم�صدر ا�ستثنائي للأخبار بينما انخف�ض معدل توزيع
الإعالم املكتوب وعائداته من الإعالنات� .أما قنوات الكابل
والف�ضائيات ،واملت�ضمنة �أهم القنوات الأوروبية ،فانها موجهة
للفئات االجتماعية ذات الدخل والتعلىم املرتفع ،بينما تظل
القنوات القومية ملج�أ للخطاب القومي والرتفيه .كما �أن
ذكر الأفالم الوثائقية والكتب واملدونات والأفالم الروائية
نادر يف ا�ستطالع الر�أي .واالجتاه املهم الذي ميكن ا�ستنتاجه
من اال�ستطالع هو �أن العاطلني و�سكان االرياف والذين مل
يح�صلوا على �أي تعليم عام  ،يذكرون التلفزيون كم�صدر �أكرث
من �أية فئة �أخرى .فالطلبة والأ�شخا�ص الذين لهم م�ستوى
عال من التعليم وال�شباب هم �أكرث من ذكر الإنرتنت .كما
لوحظ �أن الأ�شخا�ص الذين ولد �أحد والديهم �أو كليهما خارج

يتمحور تركيز موقع الأخبار االلكرتوين ‹�( ›bianet.orgشبكة
املعلومات امل�ستقلة) و�رشيكه الرئي�سي م�ؤ�س�سة IPS
 Communication Foundationعلى التنوع الثقايف.
وكثريا ً ما يغطي موقع � bianet.orgأخبار الأقليات والالجئني
واملهاجرين وحقوقهم  ،وكذلك املعاجلة ال�صحفية حلقوق
الإن�سان وال�سالم  ،وتقوم امل�ؤ�س�سة بن�رش كتب موجهة
لل�صحفيني وتنظيم الدورات التدريبية للإعالمني وطلبة
الإعالم.
هناك العديد من املمار�سات اجليدة فيما يخ�ص الإعالم
غري امل�سلم ،مت�ضمنا ً  ،Agosاجلريدة الأ�سبوعية ال�صادرة
بالأرمنية والرتكية ،و�صحيفتا  Jamanakو Marmara
الأرمنيتني ،ثم  Şalomجريدة اليهود الأ�سبوعية  ،و Apo
 Yevmatiniاجلريدة الأ�سبوعية لليونانيني الأورثودك�س .وبالرغم
من انخفا�ض معدل توزيع هذه ال�صحف ن�سبياً ،ف�إن �أكرثية
و�سائل الإعالم اجلماهريي تقوم مبتابعتها دوريا ً والإ�شارة �إىل ما
جاء فيها .اما ( Açık Radyoالإذاعة املفتوحة) فهي مبادرة
�إذاعية حملية تديرها جمموعة من ال�شباب وتهتم باملوا�ضيع
املتعلقة بالأقليات والتنوع الثقايف ،بينما  Nor Radyoهي
�إذاعة تبث من خالل الإنرتنت بوا�سطة �شباب من خمتلف
اال�صول العرقية والدينية للدفاع عن �شعارهم  “ :العي�ش
معا ً “ ويح�أولون الت�أكيد على ثراء التنوع الثقايف .هناك
العديد من املحطات الإذاعية والتلفزيونية التي ت�رص على
بث براجمها بالكردية  ،خا�صة يف املناطق ال�رشقية واجلنوبية
ال�رشقية يف تركيا  ،رغم وجود قيود قانونية �صارمة يف هذا
ال�ش�أن  .ورغم �أنها ال حتظى باهتمام الأكراد يف تركيا  ،ف�إن
 TRTالكردية واملتعددة اللغات تعد خطوة �إىل الأمام خا�صة
بالن�سبة لل�سيدات الكرديات الالتي ال ينطقن بالرتكية .
ويقوم الربنامج الأ�سبوعي “ املقيمون الأجانب” على حياة
املهاجرين يف تركيا  ،ويح�أول اكت�شاف �أوجه م�شاركتهم
يف احلياة الثقافية من خالل ق�ص�صهم ال�شخ�صية .وعلى
هذا الأ�سا�س ،ف�إن التدريب وبرامج التبادل والأدلة التوجيهية
والتغريات الت�رشيعية تعد من �أهم ميادين العمل .وفيما
يخ�ص التدريب والور�ش للإعالميني وطلبة الإعالم فيجب �أن
تت�ضمن املفاهيم الأ�سا�سية املختلفة مثل الرتبية الإعالمية،

ومن ناحية �أخرى ،فان امل�ؤ�س�سات الدولية كاالحتاد الدويل
لل�صحافيني  IFJقد قام ب�إعداد �أدلة �إر�شادية ومواد تعلىمية
تدريبية  ،وقد عمل االحتاد على تعزيز التع�أون الدويل لإمكانية
توفري قاعدة بيانات متعددة اللغات لل�صحافيني املعنيني .
كما يجب ت�شجيع ال�شبكات الإقليمية وبرامج التبادل
الإخبارية  .فكثري من ال�صحفيني لي�سوا على ات�صال �أو
دراية �أو ال يعلمون �شيئا ً عن زمالئهم يف نف�س املنطقة .
وي�ستقبل غالبية ال�صحافيني �أخبار البلدان الأخرى من خالل
ثم ف�إن ال�شبكات ال�صحافية
وكاالت الأنباء العاملية  ،ومن ّ
الإقليمية امل�ستدامة واملخت�صة بالتنوع ميكن �أن توفر
املعلومات احلقيقية حول البلدان واملجتمعات الأخرى  .مثل
هذه املمار�سة ميكن �أن تت�ضمن قاعدة بيانات حتوي �سبل
االت�صال بالأع�ضاء � ،إىل جانب �أر�شيف للمقاالت والتحقيقات
ال�صحفية حمفوظة على ال�شبكة الإلكرتونية من �أجل املزيد
من الفاعلىة.

ارهان �أو�ستندوج يعمل كمرا�سل ورئي�س تحرير �شبكة
االت�صاالت الم�ستقلة (Communication Network )BIA
 Independentمنذ 2004؛ تولجا كوركوت يعمل كمحرر
حقوق الإن�سان في gro.tenaib
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ا�ستطالع الر�أي يف الأفق

املمار�سات اجليدة وميادين العمل:

الإعالم – حاالت البلدان

�ضد ا�ستقاللنا الوطني» ،بينما يقدم �إعالم التيار امل�سمى
باجلناح القومي الي�ساري (�أتباع م�صطفى كمال �آتاتورك)
العملية ب�صفتها «�ضغطا �إمربياليا ً على ا�ستقالل تركيا
املعا�رصة» .وتتبعها و�سائل الإعالم اجلماهريي عندما يظهر
ت�ضارب للم�صالح فيما يخ�ص موا�ضيع مثل امل�س�ألة
القرب�صية والعالقات مع �أرمينيا �أو حقوق الأقليات .هناك
كثريون يعي�شون يف �أوروبا  ،وبالأخ�ص يف �أملانيا وهولندا،
لهم ارتباط برتكيا ب�صفتها «الوطن الأم» ،وتتم تغطية
�أي انتهاكات حلقوقهم ب�شكل مكثف يف الإعالم ،بينما
يقدم جناحهم ال�سيا�سي واالقت�صادي على انه «جناح للأتراك
يف �أوروبا» .ويتم تقدمي امل�سلمني والأقليات الرتكية يف دول
البلقان ،كاليونان وبلغاريا ،ب�صفتهم �أخوة و�أخوات ،وتقدم
تنظيماتهم ال�سيا�سية للدفاع عن احلقوق ك�أمثلة ناجحة ،
وبالأخ�ص «حركة احلقوق واحلريات» يف بلغاريا.
ومن منظور �آخر ،ف�إن الأوروبيات الالتي يزرن تركيا لل�سياحة
يتم تقدميهمن كمواد مثرية للرغبة على �صفحات املو�ضة
يف ال�صحافة ون�رشات التلفزيون ،بينما يتم تقدمي املهاجرين
من الدول الأوروبية �أو الواليات املتحدة الأمريكية («الغرب»)
املقيمني يف تركيا على �أنهم «واحد منا» وال يطرح ال�س�ؤال
�إال عن درجة «ترتيكهم» .وفيما يخ�ص بلدان جنوب و�رشق
املتو�سط  ،ف�إن معظم املعلومات تدور حول ال�شعب
الفل�سطيني  ،وعادةً ما يتم انتقاد �سيا�سات احلكومة
الإ�رسائيلية والت�شهري بها� ،إىل حد ا�ستعمال عبارات معادية
لل�سامية يف الإعالم القومي/الإ�سالمي .ويتبع قدر كبري من
اهتمام ال�صحفيني العالقات الدبلوما�سية والأحداث اجلارية
يف بلدان جنوب و�رشق املتو�سط .فعلى �سبيل املثال ،لبنان –
الذي عادةً ما كان غري مرئي على اخلارطة الإعالمية – �أ�صبح
�أحد �أهم املوا�ضيع خالل �أحداث النزاع امل�سلح مع �إ�رسائيل
يف  ،2006وكذلك الأمر مع �سوريا وال�سوريني ،عندما اتفق
البلدان على الغاء الت�أ�شرية بينهما (حيث �أن لل�شعبني �أقارب
يف الدولة الأخرى – يف الغالب من العرب – ب�سبب املنطقة
التي مت ف�صلها بوا�سطة معاهدة احلدود يف ثالثينات القرن
الع�رشين) .وبالن�سبة لبلدان �شمال �إفريقيا و�شعوبها ،ف�إنها
ال تكاد تظهر على خارطة الإعالم الرتكي اجلماهريي .وتن�رش
الأخبار اخلا�صة مبختلف البلدان يف ال�صفحات ال�سيا�سية
واالقت�صادية .وبغ�ض النظر عن كونهم مواطنني �أتراكا ً �أو
�أجانب ،ف�إن النا�س املنتمني �إىل ثقافات خمتلفة ال يظهرون يف
الإعالم �إال يف حال ارتباطهم املبا�رش باحلدث .فمن امل�ستحيل
على �سبيل املثال م�شاهدة طبيبة يونانية �أورثودك�سية

تتحدث عن املوا�ضيع ال�صحية � ،أو اقت�صاديا ً من �أ�صل غجري
عن املكت�سبات االجتماعية يف الإعالم ،ومن ناحية �أخرى ف�إن
الالجئني �أو الباحثني عن اللجوء ،كثريا ما يتم جترميهم مثل ما
يفعل مع غجر تركيا .وفيما يخ�ص الزيجات املختلطة ،فيتم
تقدميها على نحو �إيجابي ،خا�صة اذا كان الزوج من تركيا �أو
من «الغرب» و»ناجحا» .وقد مت �إنتاج م�سل�سل تلفزيوين م�ؤخرا ً
با�سم «العري�س الأجنبي» حول �شابة من تركيا ،منحدرة من
�أو�ساط تقليدية  ،و�شاب يوناين ،وقد القى جناحا �شعبيا عاليا
يف كل من تركيا واليونان.

تركيا مييلون �إىل ذكر الإنرتنت كم�صدر للنظرة الإيجابية نحو
الأوروبيني .وبالرغم من �ضعفها احلايل ف�إن النمو املت�سارع
لالنرتنت يف تركيا ميثل فر�صة ثمينة لن�رش اخلطابات البديلة ،
مع �أنه ي�شكل يف نف�س الوقت تهديدا ً مبا يحمله من خطابات
الكراهية ،ومعاداة الأجانب ،والأ�صولية .وقد �أو�ضحت مقارنة
بني معدالت البلدان الأورومتو�سطية الأخرى امل�شاركة يف
ا�ستطالع الر�أي� ،أن درجة التغطية الإيجابية لأوروبا يف الإعالم
ثم ف�إنه ميكن
هي نف�سها يف تركيا والبلدان الأخرى .ومن ّ
القول ان فكرة «�أوروبا» يتم تغطيتها بطريقة �سلبية يف
الإعالم .ويف الوقت ذاته ،ف�إن م�صادر املعلومات الإيجابية
للجمهور الأورومتو�سطي تختلف باملقارنة مع اجلمهور الرتكي
الذي يذكر الأفالم الوثائقية والأفالم الروائية �أقل مما يذكرها
الأخرون  .وميكن تف�سري ذلك ب�ضعف ال�صناعة ال�سينمائية
الرتكية الن�سبي.

والتمييز ،والتنوع الثقايف ،والالجئني  ،وحقوق الإن�سان ،والإعالم
القائم على احلقوق والإعالم القائم على ال�سالم .ويجب �أن
تت�ضمن ور�ش العمل ا�ستخدام اللغة ،وتقنيات وم�شاكل
التقارير ال�صحفية والرتويج للتنوع .ويعد اجلانب االجتماعي-
االقت�صادي بعدا ً �آخر ،ويجب على الدورات التدريبية وور�ش
العمل �أن تربط بني التمييز والتنوع الثقايف ونتائجه املبا�رشة ،
كالفقر والتحر�ش والإق�صاء املبني على اجلن�س �أو ال�سن .ومن
حيث التغريات القانونية ،ف�إن تركيا يف حاجة �رضورية �إىل قانون
خا�ص مبناه�ضة التمييز يف الإعالم  ،ي�شارك ال�صحافيون
يف �إعداده م�شاركة فعالة � .أما برامج التبادل وور�ش العمل
لل�صحفيني وطلبة الإعالم فيجب �أن تتيح الفر�صة لفهم
�أف�ضل للمجتمعات الأخرى باختالفاتها وت�شابهاتها  .وميكن
�أن تت�ضمن هذه الربامج فر�صة لل�صحافيني للعمل يف
بلدان �أخرى بل وحتى يف بلدان تخو�ض �رصاعا ً مع بلدهم .
وميكن �أي�ضا ً لل�صحافيني من خمتلف البلدان �أن يتناق�شوا
حول م�شاكلهم امل�شرتكة و�أ�سلوب حلها  ،و�إيجاد طرق لرتويج
التنوع معا ً  .ومن حيث تبادل وتطبيق الأدلة الإر�شادية  ،فان
جمعيات ال�صحافيني يف خمتلف البلدان متلك �أدلتها اخلا�صة
بالتنوع واملرا�سلة  ،وميكن ترجمتها ون�رشها .

فرن�سا

�أ�صوات الأقليات واملهاجرين
�إيزابيل ريجوين
يذكر ا�ستطالع الر�أي �أنا ليند/جالوب �أن املهاجرين والأقليات العرقية ال يحظون بالإهتمام
الكايف يف الإعالم الفرن�سي .وتعتمد الباحثة �إيزابيل ريجوين على الأبحاث القومية والدولية
التي متت يف العقد الأخري لتبني تطور التغطية الإعالمية لق�ضايا التنوع الثقايف ،وت�شري
�إىل ظهور عدد من املمار�سات اجليدة فى �إعالم الأقليات ،و�إىل عدد من النقاط التي ينبغي
الإهتمام بها فى الإعالم اجلماهريي من �أجل ت�شجيع تنوع الأ�صوات.
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لعبت منظمات املجتمع املدين دورا ً حيويا ً يف ا�رشاك بع�ض
امل�ؤ�س�سات الأخرى يف هذا املجال ،و�ساهمت يف رفع درجة
الوعي �إىل ما هو �أبعد مما حققه �صندوق العمل االجتماعي ،
وجنحت يف طرح النقا�ش عن متثيل الأقليات فى املجال العام
وبني عدد من الن�شطاء اجلدد .ا�ضافة �إىل ق�ضايا مثل وجود
التنوع فى املجتمع الفرن�سي وا�ستمرار الأمناط ال�شائعة ،
ظهرت ق�ضايا �أخرى مثل التمييز العن�رصي والعبودية ودور
اال�ستعمار يف ت�شكيل الت�صورات عن بع�ض الأقليات املوجوده
فى فرن�سا اليوم .فى جمال التمييز تناه�ض �سيا�سة �صندوق
تقرير آنا ليندا 2010

رغم الإجراءات ال�سيا�سية التى اتخذت ال يزال الت�أثري على
املحتوى الإعالمي �ضعيفاً ،ويعود ذلك �إىل �أن الإجراءات – �سواء
كان نابعة من هيئات املجتمع املدين �أو الهيئات العامة �أو
ال�سلطة ال�سيا�سية – تركز على قطاع ال�سمعيات واملرئيات
وت�أثريها �ضعيف على ال�صحافة  ،نظرا ً حلداثة ظاهرة الدفاع
عن التنوع الثقايف يف الإعالم فى فرن�سا .وقد �أ�شار علماء
االجتماع وامل�ؤرخني �إىل الق�ضايا املتعلقه بالهجرة ومب�س�ألة
“الآخر” على العموم يف الإعالم الفرن�سى(ريجوين� 2007 ،أ و
ب) ،وال�صعوبات التي يواجهها الإعالم يف تطبيق �سيا�سية
“التنوع” (انظر التحليل املف�صل للدرا�سات الأكادميية من
منت�صف الثمانينيات حتى  2006الذى قدمته ريجوين يف
كتاب فرا�شون و�سا�سون .)2009 ،وي�شري حتليل نتائج ا�ستطالع
الر�أي مل�ؤ�س�سة �أنا ليند حول قيم التنوع الثقافى ،وعالقات
الثقافات فيما بينها ،التى ينقلها الإعالم فى فرن�سا� ،إىل �أن
مو�ضوع املهاجرين والأقليات العرقية يف الإعالم الفرن�سى
اليزال نادر الورود .وقد مت جمع البيانات من  1001من املقيمني
يف فرن�سا  520من الإناث ( )%52و 481من الذكور (.)%48
وكان عمر ثلث امل�شاركني يف البحث ما بني الثالثني والتا�سعة
والأربعني ( )%33.7و  %23.9بني اخلام�سة ع�رش والتا�سعة
والع�رشين و %22.7بني اخلم�سني والرابعة وال�ستني و%19.6
قد تخطوا اخلام�سة وال�ستني .وكانت الأغلبية ( )%90منهم
فرن�سيني ومن والدين فرن�سيني ،بينما كان  %4.5منهم لوالدين
�أجنبيني و %3.2قد ولدوا مع والديهم يف اخلارج و %1.92وكانت
دول املهجر الأكرث ذكرا ً هي� :أملانيا وبلجيكا وايطاليا ،ورف�ض
 %65.4من امل�شاركني االجابة عن هذا ال�س�ؤال كما رف�ض

وت�شري بع�ض الدرا�سات يف هذا ال�سياق �إىل �أن الت�صورات
ال�سلبيه والأفكار املعاديه تدفع العديد من �أفراد الأقليات
�إىل البحث عن �إعالم خمتلف �أو �إعالم ي�سمح لهم ب�إ�سماع
�صوتهم .وبحثا ً عن متثيل ذاتهم جل�أت جموع املهاجرين يف
فرن�سا ويف غريها من البلدان � ،إىل الإعالم الذي تنتجه وتبثه
بلدانهم اال�صلية� ،سواء عرب ال�صحافة �أو عرب الإنرتنت �أو
الف�ضائيات ،للح�صول على الأخبار �أو للرتفيه .ومنذ منت�صف
الت�سعينات ركزت الأبحاث على ظاهرة الف�ضائيات وما
�صاحبها من تزايد عدد �أطباق ا�ستقبال الأقمار ال�صناعية يف
ال�ضواحي الفرن�سية (ماتالر 2002 ،و 2007وقعيب�س.)2005 ،
و�إىل جانب و�سائل الإعالم الرئي�سية التى تنتجها بلدان
املهاجرين الأ�صلية � ،ساهمت املجموعات العرقية والدينية
فى انتاج العديد من الت�صورات الثقافية ،كل من منظوره،
التي �أعادت �صياغة الهوية الوطنية وهوية الأقليات والأفراد،
وهي بذلك تواجه م�س�ألة التنوع .وقد بينت �أبحاث �إعالم
الأقليات �أن �أهم �صفات الأقليات العرقية لها بعد تاريخى
يعود �إىل موجات الهجرة الأوىل – الداخلية واخلارجية – يف
�أوروبا والواليات املتحدة (بارك 1970 ،و .)2008و�أ�صبحت

فرن�سا  -جائزة و�سائل الإعالم للتنوع

�أطلق معهد «بانو�س باري�س « ( )IPPهذه اجلائزة لتكرمي امل�ساهمات املقدمة من و�سائل �إعالم الأقليات العرقية (�إعالم املتنوعات
 )Media des diversites :و�إثراء �ساحة الإعالم الفرن�سى ومنحها للمرة الأوىل يف يوم  31يناير  2007لراديو فرن�سا  .و�شاركت
يف العملية كافة قنوات « �إذاعة راديو فرن�سا « وعدة قنوات �أخرى هي (RFI, RFO, Radio Orient, Radio Rencontre,
Radio Campus Dijon, Fréquences Paris ,1 .Beur FM, Radio Hauts de Rouen, Radio Mangembo, Africa No
 )Pluriel, EPRAو�ساهمت ال�صحافة بدورها ومثلها عدد من دور ن�رش ال�صحف (Libération, Fumigène, Respect Magazine,
 )the weekly La Vie, Afriscope, Altermondesوبع�ض مواقع ال�صحافة الإلكرتونية (Afrik.com, Saphirnews.com, Radio
 .)France Multimédiaوكان الهدف هو الإنتاج والتوزيع والن�رش اجلماعي ملقاالت كتابية وتقارير �إذاعية  .ويف عام  ،2008وقع
االختيار على هذه العملية من ِقبَل االحتاد الأوروبي واالحتاد الدويل لل�صحفيني ب�صفتها من �أف�ضل و�أجنح املبادرات يف �أوروبا عن
“ الإعالم والتنوع “ .وبف�ضل هذا امل�رشوع �سهل املنظمون �إقامة �رشاكات م�ستدامة بني ال�صحفيني .
www.panosparis.org
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من التنوع يف الإعالم �إىل �إعالم التنوع

الإعالم – حاالت البلدان

يحتل و�ضع املهاجرين والأقليات العرقية مكانة كبرية فى
اجلدل الدائر يف فرن�سا والعديد من الدول الأوروبية (ريجوين،
� ) 2007إذ �أ�صبحت خالل �سنوات معدودة ،الق�ضية اجلوهرية
يف الدوائر ال�سيا�سية والأكادميية والإعالمية والتطوعية ،البد
�أن ت�ضعها فى اطارها الوا�سع عن “التنوع الثقايف” .وبد�أ
اخلطاب ال�سيا�سي عن التنوع يف الإعالم منذ بداية الألفية
اجلديدة (داجنو )2000 ،عندما انت�رشت الق�ضية لت�شمل
املجتمع ب�أكمله وكافة الأن�شطة الأخرى ،وزاد قوة مع تبلور
الفئات القائمه على الهوية �.أن التقرير الذى �أ�رشف على
ا�صداره �صندوق العمل االجتماعي يف فرن�سا عام 2004
عن ت�صور املهاجرين ومدى متثيلهم يف الإعالم (فرا�شون
و�سا�سون )2009 ،ير�سم الأ�سباب الكامنة وراء هذه الظاهرة
يف فرن�سا املعا�رصة .ويهدف التقرير �أي�ضا ً �إىل �إبراز الدور الذى
قامت به امل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال متثيل وتواجد املهاجرين
والأقليات يف الإعالم ،وكيف َ
ت�شكل هذا الدور ،ال بناء على
�أولويات احلكومات املتوالية فح�سب  ،بل اي�ضا على احتياجات
و�ضغوط املجتمع املدين .د�أبت ال�سيا�سه الر�سمية فى فرن�سا
ملدة  30عاما ً على رعاية متثيل تلك اجلماعات يف الإعالم .وكان
�صندوق العمل االجتماعي (ومن ثم م�ؤ�س�سة  FASILDو
 )ACSEمن امل�ؤ�س�سات الرائدة يف ت�شكيل متثيل املهاجرين
والأقليات يف الإعالم ،وقد تبعها عدد من امل�ؤ�س�سات العامة
مثل املجل�س الأعلى لل�سمعيات واملرئيات ( )CSAواملجل�س
الأعلى للدمج ( )HCIو�أ�صبحت تن�شط يف هذا املجال ،
خا�صه بعد تعر�ضها ل�ضغط منظمات املجتمع املدين.

العمل االجتماعيى �سيا�سة املحا�ص�صة ،ولكن قد يعمل
هذا ال�صندوق �أحيانا ً مع الهئية العلىا ملكافحة العن�رصية
وتر�سيخ امل�س�أواة ( )HALDEالتي تعمل يف جمال �إدارة
العاملني ،والربوز على ال�شا�شة الإعالمية رغم �أن ال�صندوق
يتعامل عادة مع ال�شك�أوى اخلا�صة مبحتوى الق�ضايا التي
تُنَاقَ�ش على ال�شا�شة مثل التحري�ض على الكراهية العن�رصيه
 .و�أكد لوي�س �شفايتزر – رئي�س ( – )HALDEفى ال�سابع
من �سبتمرب � 2007أن م�ؤ�س�سته مل تواجه حتى ذلك التاريخ
�أي هيئه اعالمية متهمة مبمار�سات عن�رصية ،ومل تقم ب�أى
بحث ميدانى عن التميز العن�رصى فى الإعالم� ،إذ ي�صعب
تنظيم مثل هذه الأبحاث الباه�ضة الثمن  .ولهذا�شجعت
هيئة ( )HALDEامل�ؤ�س�سات ال�سمعية الب�رصية على ممار�سة
التقييم الذاتي .وباال�ضافة �إىل ذلك تتع�أون ( )CSAمع
الهيئات العامة الأخرى مثل املجل�س الأعلى للدمج ()HCI
حيث نظمت ( )CSAو( )HCIيوم  24ابريل 2004ندوة عنوانها:
“ال�شا�شات ال�شاحبة؟ التنوع الثقايف والثقافة امل�شرتكة فى
الإعالم” �شارك فيها ر�ؤ�ساء القنوات التلفزيونية واملحرتفون
والهيئات العاملة يف جمال ال�سمعيات واملرئيات ،وناق�شوا
فيها لأول مرة ق�ضية متثيل التنوع يف الإعالم على ال�ساحة
العامة .وبعد عام قدم جمل�س  HCIمذكرة عنوانها “ :التنوع
الثقايف والثقافة امل�شرتكة يف الإعالم” ( )2005 HCIاعرتف
فيها بالتغريات احلقيقية ولكن غري الكافية ،لق�صور فرن�سا
عن مالحقة البلدان الأوروبية الأخرى فى هذا امليدان .وبعد
�شهور معدودة ،وبالتحديد يف �أكتوبر ونوفمرب  ،2005اندلعت
احداث ال�شغب يف �أحياء فرن�سا الفقريه وغطاها الإعالم
العاملي تغطية وا�سعة ،مما �أثر ت�أثريا عميقا على ق�ضية
«ثمثيل الآخر» و»م�شاركة الأقليات البارزة يف الإعالم» .وقد
�أدى ذلك �إىل تدخل �أكرب لل�سلطه ال�سيا�سية وتبني الق�ضية
من قبل رئي�س اجلمهورية جاك �شرياك الذى دعا �إىل اجتماع
�ضم لأول مرة يف ق�رص الإليزيه ر�ؤ�ساء القنوات التلفزيونية
الرئي�سية الإحدى ع�رش واملجموعات ال�صوتية املرئية و�أع�ضاء
( )HCIو( )CSAونادي ابن ر�شد .و�أعلن الرئي�س خالل هذا
االجتماع عن عدة �إجراءات ،لعل اهمها تلك التي �أدت �إىل
ا�صدار قانون الفر�ص املتكافئة بتاريخ  9مار�س  .2006وكان
لهذه املبادرة ردود فعل وانعك�سات مبا�رشة وملمو�سة ،نذكر
منها ظهور عدد من مذيعي ن�رشات الأخبار ينتمون �إىل

الأقليات البارزة على �شا�شات بع�ض القنوات التلفزيونية
العامة واخلا�صة .والبد هنا من ذكر ال�صحفى املرتينيكي
اال�صل هاري روزملاك -من بني �أمثلة �أخرى -الذي حل حمل
ال�صحفي النجم برتيك بوافر دارفور فى تقدمي ن�رشة الثامنه
م�ساء على اكرب قناة خا�صه  .ويف  24يناير  ،2007مت تعيني
ر�شيد ارحاب – ال�صحفي الفرن�سي القبائلي الأ�صل ومقدم
ن�رشة �أخبار الظهرية ال�سابق على �شا�شة القناة الرئي�سية –
ع�ضوا ً يف ( )CSAب�أمر من رئي�س الربملان الفرن�سي – ال�سيد
جان لوي�س دبريه – ورئي�سا ملجموعة العمل اجلديدة املكلفة
بالتنوع الثقافى.

 %81.4الإجابة عن ال�س�ؤال املتعلق بديانتهم  ،وميكن �أن نفرت�ض
�أن رف�ض امل�شاركني ي�شري �إىل خوفهم على �سمعتهم� .أما
عن املوقف االقت�صادي ،ف�إن الأغلبية العظمى من امل�شاركني
تبحث عن م�ستوى معي�شة العائالت املتو�سطة ويعود ذلك
�إىل �أن ن�سبة تزيد على الن�صف يعي�شون يف املناطق الريفية
�أو القرى ( )%36.9وفى املدن ال�صغرية �أو املتو�سطة (.)%36.1
وجدير بالذكر �أن  %12.7فقط من امل�شاركني يف البحث
يتذكرون �سماع �أو قراءة �أو م�شاهدة �شيء يف الإعالم م�ؤخرا
�أدى �إىل تغيري �أو دعم ر�ؤيتهم الإيجابية جتاه �سكان منطقة
البحر املتو�سط بالن�سب التالية :الأفالم ( )%5.5والكتب
( )%6.6والربامج االذاعية ( )%11.4والإنرتنت با�ستثناء املدونات
( )% 12.5والأفالم الوثائقية ( )%15.5والإعالم املطبوع( 29.8
 )%واخبار التلفزيون ( .)%49.1تنق�سم �أ�سباب هذا التباين
بني الواقع االجتماعي لفرن�سا املتعددة اجلن�سيات من ناحية،
وت�صورات الإعالم من ناحيه �أخرى �إىل �سببني :الأول هو
امل�ساحة الهام�شية املخ�ص�صة للتقارير الرئي�سية والوثائقية
يف جدول مواعيد البث ،والثاين دوام الت�صورات امل�سبقه عن
اجلماعات املهاجرة (ميلز-عفيف)2004 ،
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تخل�ص هذه الدرا�سة �إىل �رضورة �إجراء عملني عاجلني على
ال�صعيد الفرن�سي� .أوالً :رغم م�ساهمة الإعالم املطبوع يف
فرن�سا يف تطوير اجلدل العام عن متثيل املهاجرين والأقليات،

ايزابيل ريجوني رئي�سة فريق االتحاد الأوروبي للتميز حول
�إعالم الأقليات في برنامج بجامعة بواتيي MIGRINTER

بلجيكا  -دعم ال�صحفيني عن طريق املنح
منحت م�ؤ�س�سة امللك بودوان بني  2003و 2008عددا ً من املنح لدعم �صياغة التقارير ال�صحفية واملقاالت والربامج الإعالمية
عن الإ�سالم واجلماعات امل�سلمة يف املغرب وتركيا و�أوروبا  .وجاءت املبادرة اعرتافا ً ب�أن ن�سبة كبرية من االربعمائة الف ( )400,000
م�سلم يف بلجيكا هم من �أ�صل مغربي �أو تركي وان ت�صوراتنا عن تلك اجلماعات ت�شكلها املعلومات التي تبث يف الإعالم
العام  .ويف حم�أولة جادة لتقلي�ص الفارق بني ت�صورات النا�س وت�صورات املهاجرين  ،مت ت�صميم وطرح مناق�صة عامة الختيار
� 119صحفيا ً ملنحهم دعما ً ماديا ً  .تتيح املنح الفر�صة لالعالميني لزيارة املغرب وتركيا كي يتعرفوا على املجتمع املحلي
ويتمكنوا من كتابة مقاالتهم عن املجتمعات يف بلجيكا ب�شكل اف�ضل و�أ�رسع ،وبعد االنتهاء من املرحلة الأوىل من املنح
املالية  ،تو�سع الربنامج يف  2010لي�ضم جماعات مهاجرة �أخرى .
www.kbs-frb.be
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انطوان م�رسة
�أ�صبح كم املعلومات املتد�أولة يف العامل اليوم �أكرث مما كان علىه يف �أي زمن ،بف�ضل تكنولوجيا
االت�صاالت اجلديدة والتغطية الإعالمية على مدار الأربع وع�رشين �ساعة� .إال �أن �أنطوان م�رسة
يرى �أن امل�س�ألة الأ�سا�سية هي �ضمان جودة وتنوع الأخبار واملعلومات على ال�ساحة الإعالمية .و
ي�ؤكد م�رسة على الدور الأخالقي لل�صحفيني ب�صفتهم �صانعي الر�أي العام ومراقبي احلقيقة
على �أر�ض الواقع� ،إ�ضافة �إىل م�سئوليتهم عن نقل �أمني ل�صورة املنطقة املتو�سطية املعقدة.
يتميز لبنان بالتعدد الإعالمي و�سهولة احل�صول على
املعلومات وتقاليد متعددة اللغات� ،إىل جانب �أن لبنان يقع
عند مفرتق طرق التبادل واللقاءات بف�ضل موقعه اجلغرايف
املتميز .وذكر �أكرث من  %40من اللبنانيني امل�شرتكني يف
اال�ستطالع �أنهم �سمعوا �أو قر�أوا يف و�سائل الإعالم عن وقائع
وحتليالت �أدت �إىل تغيري ايجابي �أو ت�أكيد لإداركهم للأوروبيني،
بينما كان متو�سط القيمة يف خم�س بلدان غري �أوروبية هو
 ،%31.9وكانت م�صادر املعلومات الإيجابية على التوايل:
الأفالم ( ،)%15والتلفزيون ( ،)%57.8وال�صحافة املطبوعة
( ،)%4.2والأفالم الوثائقية ( ،)%12.8واملدونات ( ،)%1وم�صادر
الإنرتنت الأخرى ( )%6.8والراديو.
ويتبني مما �سبق �أن الأفالم والتلفزيون كانت امل�صادر الرئي�سية
للمعلومات ،و�أن املعلومات املرئية يف التلفزيون كانت الأكرث
تف�ضيال ً لدى امل�شاركني يف البحث ،دون النظر �إىل م�شكالت
جودة وحمتوى املعلومات اخلا�صة باحلوار بني ال�شعوب على
قنوات التلفزيون اللبناين والعربي .غري �أن معظم املعلومات
عن املجال الأورومتو�سطي توجد يف ال�صحف �أو فى ملحقات
ال�صحف اليومية اللبنانية .بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن بع�ض
الأفالم الأوروبية املختارة �ساهمت ،فى عام ،2009يف حت�سني
معرفة ثقافة ال�شعوب الأخرى و�إبداعها الفني .وقد مت عقد
�سل�سلة من امل�ؤمترات عن �سوي�رسا يف مناطق خمتلفة من
لبنان (اجلمعية اللبنانية للعلوم ال�سيا�سية وال�سفارة
ال�سوي�رسية يف لبنان ،)2008 ،كما نظم املركز الريا�ضي
والثقايف واالجتماعي لكلية نوتر دام يف جامهور (Collège
 )Notre-Dame de Jamhourبرناجما ً ثقافيا ً ا�سمه (Flânerie
( )à travers le mondeالت�سكع عرب العامل) يف فرن�سا
وجمهورية الت�شيك و�سوي�رسا وا�سبانيا (ور�ش العمل الثقافية
 )2008-2007 ، Ateliers culturelsيتيح فر�صة التعرف على
بلد معني ،وكان الغر�ض من كال الن�شاطني هو تو�صيل
معلومات كيفية لها طابع ثقايف ولي�س �إعالميا فح�سب.

اجلمهور اللبناين
تُرى ما مدى ت�أثري كل من مكان الوالدة والهجرة وال�سفر
ومعرفة البلدان الأخرى ،على املعرفة املتبادلة بني ال�شعوب

والإدراك االيجابي ملنطقة الأورومتو�سطيى؟ كانت هناك
�إجابات متنوعة عن ال�س�ؤال املطروح يف البحث« :هل ولدت
�أنت �أو احد والديك يف بلد �آخر ؟» فكانت ن�سبة الأ�شخا�ص
الذين ولدوا يف اخلارج �ضئيلة ( )%2.9رغم ميل العديد من
اللبنانيني للهجرة ،باملقارنة كانت الن�سبة يف  13بلدا ً من
املجال الأورومتو�سطي �أقل (.)%1.9
وكانت ن�سبة الآباء املولودين باخلارج يف  13بلدا ً من منطقة
الأورومتو�سطي مرتفعة ( )%4.4نظرا ً للحراك املهني الكبري
يف املجال الأوروبي ،كما كانت الن�سبة مرتفعة �أي�ضا ً يف
لبنان ( ،)%3.2ولكنها كانت منخف�ضة يف البلدان العربية
املتو�سطية الأخرى ،حيث �أن الهجرة من املغرب وم�رص و�سوريا
عادة ما تكون نهائية.
ولكن ما هى البلدان الأجنبية التى ولد فيها امل�شاركون يف
البحث �أو �آبا�ؤهم؟ بعبارة �أخري :ما هي البلدان الأجنبية
التي يعرفونها ،على الأقل ب�صفتها م�سقط ر�أ�سهم؟ جاءت
الإجابات متنوعة ،وات�سع توزيع البلدان الأ�صلية للم�شاركني
يف البحث لي�شمل  250بلدا ً من خمتلف القارات ،ولي�س لهذه
الإجابات �أي داللة .وتعود قائمة الن�سب املئوية الطويلة على
هام�ش البلدان املذكورة يف اال�ستطالع �إىل �أن الهجرة اللبنانية
عادة ما تكون نهائية ،و�أن اللبنانيني املولودين لأبوين مهاجرين
ي�ستوطنون يف البلد امل�ضيف وال يعودون �إىل بلدهم الأ�صلي.
وعند طرح ال�س�ؤال التايل« :هل تنتمي �إىل ديانة معينة �أو
مذهب ديني معني؟»� ،أجاب لبنانيان اثنان ال غري من �أ�صل
�ألف م�شارك �أنهما ال ينتميان �إىل �أي عقيدة .وعلى �صعيد
 13بلدا ً �أورومتو�سطيا ً من �أ�صل  13116م�شاركاً� ،أنكر 1431
( )%10.9اعتناقهم ديانة معينة مقابل �صفر باملائة يف لبنان.
وجاءت ن�سبة الإجابات الإيجابية عن ال�س�ؤال« :هل �أنت م�ؤمن
حقيقي؟» ن�سبة �ضئيلة ( )%6.9من الثالث ع�رشة دولة التى
�شملها البحث ،ومن املده�ش �أنه بالكاد �أقر  52من الألف
لبناين ( )%5.2ب�أنهم م�ؤمنون حقيقيون ،وتزداد الده�شة
�إذا علمنا �أن كل اللبنانيني امل�شاركني يف البحث قد �أقروا
ب�إنتمائهم لعقيدة ما .هل ي�شري ذلك �إىل تراجع العقيدة يف
لبنان ل�صالح االنتماء االجتماعي -ال�سيا�سي والثقايف؟ …
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يف قطاع ال�سمعيات واملرئيات وال�صحافة هناك بع�ض من
يطلق على نف�سه لقب «اعالم التنوع» لالبتعاد عن اي فكرة
عرقية .وجدير بالذكر �أن برنامج ( )Mediam’Radالأوروبي
كان �ضمن املبادرات التي ظهرت يف منت�صف العقد الأول
من القرن الواحد والع�رشين ،وقام معهد باري�س بانو�س (Paris
 )Panosبتن�سيق الربنامج بني  2005و 2008يف �إطار حمور
الإعالم والهجرة الدولية .وقد �ساهم الربنامج عرب �أن�شطة
البحث والعمل على �إر�ساء م�سمى “التنوع” داخل اطار
املنظمات غري احلكومية ،بل وال�ساحة الإعالمية الفرن�سية
ب�أكملها � ،إما بالرتويج لفكره التنوع فى الإعالم ال�سائد
�أوبخلق “�إعالم التنوع “.

حتديات اجلودة والأخالق يف الإعالم

الإعالم – حاالت البلدان

املنتجات النابعة من الهجرة العاملية اليوم ،وثقافات الأقليات
والإعالم الرقمي للأقليات العرقية ،منتجة وح�أوية للهوية فى
نف�س الوقت .وقد �ساهم م�رشوع الإحتاد الأوروبي ماري كوري
لالمتياز برعايه برنامج اعالم الأقليات ( )Minoritymediaالذي
حتت�ضنه جامعة بواتييه وجمرانرت ()Poitiers & MIGRINTER
يف حتليل الدور احليوي لإعالم الأقليات العرقية يف انتاج الهويه
ومتثيلها .و�ساعد امل�رشوع على فهم �أن اجتاهات وانتاج اعالم
الأقليات العرقية يجب تف�سريه يف نطاق تدفق املعلومات عرب
احلدود ،وظهور الهوية املهاجرة ،وت�صور الذات  .وقد �ساهم
�أي�ضا ً يف حتديد االجتاهات احلديثة للتوا�صل الثقايف يف املجال
العام الأوروبي ،مما يعنى ظهور ا�شكال وممار�سات انتاجية
ثقافية جديدة يف معظم دول الهجرة فيما بعد لال�ستعمار،
هدفها معاجلة الق�ضايا العرقية/الدينية وتعدد اجلن�سيات/
التنوع واملواطنه/معاداة التمييز العن�رصي .يربز برنامج اعالم
الأقليات ( ،)Minoritymediaمعتمدا على مايقرب من �ألف
عنوان� ،إن �إعالم الأقليات العرقية �أ�صبح ي�شكل �ساحة للتعبري
ولل�ضغط معا  ،وي�ساهم بذلك يف عملية ظهور التمثيل
اجلماعي لالقليات فى املجال العام .وميثل هذا الإعالم من
وجهة نظره التحريرية اخلا�صة تعوي�ضا ملا ينق�ص الإعالم
ال�سائد من اال�ستجابة الحتياجات الأقليات .وتطرح بع�ض
و�سائل الإعالم هذه ق�ضايا التنوع الثقايف الراهنة ،ا�ستجابة
الهتمامات اجلمهور.

ف�إن ممار�ساته مل حتظ بالتحليل �إال نادرا ً وك�أنها ال تخ�ضع
�إىل �أي نوع من �أنواع النقد الذاتي .وعلى عك�س القطاع
ال�سمعي الب�رصي ال يخ�ضع الإعالم املطبوع لأي اطار
تنظيمي فيما يخ�ص متثيل الأقليات ،ولكن با�ستطاعة
الإعالم املطبوع ان يلعب دورا ً ا�سرتاتيجيا ً يف تنظيم �أجندة
البث الأخباري لكافة اخلدمات الإعالمية ،ويجب �إجراء املزيد
من الأبحاث عن متثيل الأقليات ،وبالتايل منحها الفر�صة
للتعبري عن نف�سها يف ال�صحافة .وجدير بالذكر �أن الإنرتنت
والو�سائل الرقمية املختلفة يف حاجة �إىل درا�سة معمقة ملا
تلعبه من دور يف اعادة �صياغة قواعد ال�صناعة الإعالمية
وخا�صة يف الإعالم املطبوع ،وما تفتحه جمال �أمام املزيد من
الفر�ص ل�سماع �صوت الأقليات .ورغم ازدهار �إعالم الأقليات
وجناحه والدور الذى يقوم به على ال�ساحة الإعالمية القومية
يف عدد من الدول الغربيةمثل اململكة املتحدة والواليات
املتحدة وكندا فانه ال يزال �شبه جمهول يف فرن�سا ،مع �أن
برنامج �إعالم الأقليات ( )Minority mediaي�شري �إىل وجود
نحو �ألف وحدة �إعالمية تخدم الأقليات يف فرن�سا .وت�ستجيب
و�سائل الإعالم هذه للبحث امل�رشوع عن االعرتاف وبالرغبة يف
التعبري عن جاليات كثري ما ت�شوه �سمعهتا وهي يف �أم�س
احلاجة �إىل املزيد من اهتمامنا.
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�إن انفتاح اللبنانيني املفرط -الذي يت�صدر �سلم البحث-
جتاه الأعداء والأخوة احلقيقني واملزعومني ،وقد كلفهم ذلك

الإعالم وم�ستقبل الدميقراطية
يتجه الإعالم املعا�رص نحو الأبهار �أكرث منه نحو نقل املعلومات.
ويف هذا ال�سياق ف�إن حتليل دور الإعالم يف ت�شجيع االت�صال
والتبادل بني الثقافات يجب �أن يركز على جودة و�أخالقيات
الإعالم �أكرث مما يركز على التدفق والبيانات والأرقام ون�سبة
املتلقني ،ويرتبط م�ستقبل الدميقراطية بهذه االعتبارات
الكيفية .تهدف م�ؤ�س�سة �أنا ليند �إىل «تبادل �إعالم كيفي
ومتعدد» (فرن�سوا مورياك )1970 ،ولكن حيثما كان الإعالم
حرا ً ومتعددا ً – وخا�صة يف لبنان – ف�إننا جند تزايدا ً يف ن�سبة
تلوث احلياة العامة يف و�سائل الإعالم ،وب�صفة خا�صة يف
التلفزيون .ال متثل اخلطابات غري الهادفة �سوى و�سيلة لتو�سيع
رقعة اجلدل العقيم الذى يعتمد على م�صطلحات هي �أجدر
ب�ساحات التطاحن على ال�سلطة والتعبئة عند ال�رصاعات.
يقول فرن�سوا مورياك“ :لقد �أفرغت ال�سيا�سة اللغة من
جوهرها( ”.ن .عي�سى� .)2009 ،إن التطور يف العلوم الإن�سانية
والعامة واملهن املرتبطة بالتدريب الإعالمي وال�صحفي ال
يتبعه بال�رضورة حت�سن يف جودة الإعالم �أو الأداء ال�صحفي �إذ
�أن هذا التح�سن ي�صاحبه تطوير يف تقنيات التالعب املعقدة
التي ت�ستخدمها ال�سلطات ال�سائدة وال�سيا�سيون يف احلياة
ال�سيا�سة التي هى �أ�شبه بالعرو�ض امل�شهدية منها ب�أى �شيئ
�آخر .ي�شري البحث �إىل قدر ال�ضعف ،بل ال�سلبية ،يف م�شاركة
الإعالم يف التفاهم بني الثقافات ب�سبب اخلطابات املت�ضاربة
واملتناحرة التي يبثها التلفزيون .وي�شري �أي�ضا ً �إىل �أهمية
التعلىم املدر�سي واجلامعي ،وقيمة الثقافة التي تنقلها
الكتب املدر�سية يف املنطقة الأورومتو�سطية ب�شكل كيفي.

لبنان – مبادرة الإعالم العام

يف جمتمع تعددي ومتعدد الطوائف مثل املجتمع اللبناين  ،ميكن �أن ي�ؤدي الت�أكيد على التنوع �إىل مزيد من التجزئة  .بينما
يعد العمل على ما يجمع  ،وعلى املجال العام وعلى امل�صالح امل�شرتكة � ،أي على العالقات اليومية بني املواطنني والإدارة
من االعمال الرائدة واملعيارية التي ت�ؤدي �إىل جمع ال�شمل  .وقد تكونت بع�ض الأمثلة املعيارية للإعالم العام املوجه �إىل
امل�ستفيدين من اخلدمات العامة  ،وت�شكلت من �أكرث من خم�سني مقاال ً �صحفيا ً وبرناجما �إذاعيا وتلفزيونيا لل�شباب من
ال�صحفيني وكلها لي�ست ر�سمية وال مق�صورة على امل�سئولني  .قام برنامج معونة احلكومة اللبنانية للت�أهيل () ARCA
بتنظيم الربنامج بالتع�أون مع الإحتاد الأوروبي وهو يعالج �أربعة موا�ضيع �أ�سا�سية من خالل �أكرث من خم�سني انتاجا ً اعالميا ً
وهي  « :الدخول �إىل الإدارة العامة ،تنظيم �ساحة العمل والو�صول �إىل اخلدمات « ،و»الإجراءات الإدارية وكيف يتم �إعالم
امل�ستفيدين من اخلدمات العامة يف لبنان « ،و» ال�صحفيون وامللحقون ال�صحفيون �أمام الإعالم الإداري « و « الأخبار املحلية
يف لبنان اليوم  ،التوا�صل بني البلديات واملواطنني املحليني «.
www.annalindhreport.org/goodpractice/publicinformationinitiative
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وكثريا ً ما يرى امل�شاهدون اللبنانيون زوبعة كالمية من ال�شتائم،
مثل االنقالبية والفا�شية والنازية وما �إىل ذلك ،يف م�سل�سالت
خطابية يبثها التلفزيون يف جمتمع كان يتمتع برتاث من
التعددية وال�رشعية وح�سن التعاي�ش ،ولكنه �أ�صبح هدفا
للتيارات االنقالبية ،بعد االعتداء الإرهابي على رئي�س الوزراء
رفيق احلريري وقافلته يف الرابع ع�رش من فرباير  .2005مل ي�سبق
لنا �أن ر�أينا ،منذ “ربيع بريوت” ،مثل هذا الكم من الدعوات �إىل
الرت�شيد ،ومن ال�شعارات ودعوات الإ�صالح يف جمال العدل
والت�رشيع ،بل واملبالغة يف العقلنة ،حتى �أ�صبحت كلمة
“تر�شيد” تعاد �صباح م�ساء يف برامج التلفزيون التى د�أبت
على �إخفاء االمور الأ�سا�سية� .أما ال�صحفيون فقد اعتادوا
على تكرار ما يقوله ال�سيا�سيون ،وي�صبحون بذلك م�س�ؤولني
بل ومتواطئني ومذنبني ...ي�صنع ال�سيا�سيون ال�سجاالت
�صنعاً ،ويتالعبون باملرجعية القومية والبدائية وينتهون دائما ً
بغ�سل العقول يف م�شاهد احلوار … و�أف�ضل و�صف ميكن
�إطالقه على برامج التليفزيون هو قول املخرج الأمريكي وودي
�آلن“ :كل �شئ نظيف يف هوليوود ،فهم ال يلقون الزبالة يف
القمامة ،بل ي�ستخدمونها يف برامج التلفزيون”.

لي�س اخلطاب بريئاً ،ويجب توخي احلذر دون هوادة ،كما يجب
ا�ستنباطه وفهمه بح�صافة وعناية وعقل ناقد� .إننا ن�شاهد
ون�شارك – غالبا ً دون �أن ندري -يف تلويث القيم اجلمهورية
التي هي جوهر جمتمعنا ،مع الدعوة غري املحدودة للرت�شيد.
على ال�صحفيني – وعلى �صحفيي الإعالم املتلفز باخل�صو�ص
 نقل الت�رصيحات وتغطية الأحداث .وعلىهم ،كمالحظنيو�شهود ،توخي احلذر واليقظة .ولكن كم هو �صعب يف �أيامنا
هذه �أال نكون �ضحايا الغ�ش واخلديعة.

�إزالة التلوث من جمال الإعالم
�أن ال�صحفيني الذين يعتقدون �أنهم ي�ساهمون يف احلوار
والنقا�ش الدميقراطي ،معر�ضون لال�ستغالل كمن�صة عامة
لتلويث الأذهان ون�رش ال�سفاهة ،ولأن يتحولوا �إىل م�شهد
�سيا�سي .هل ال�صحفي �إن�سان �آيل �سلبي يواجه ال�شتائم
و�أ�صابع االتهام واخلطابات االنقالبية ،بل وحتى تب�سيط �أمر
اجلرائم والهجمات االرهابية؟ حتى تلك الربامج التلفزيونية
التي تدعي ف�ضح الف�ساد ون�رش ال�شفافية ،ف�إنها تتعر�ض
للف�ضائح املالية يف �إطار لعبة القوى والت�سابق بني ال�سيا�سني
بدال ً من بحث الآثار التى ترتتب على حياة املواطنني من جراء
تلك االختال�سات .وللأ�سف �أ�صبحت ،ال�شفافية والواقعية
واحليادية �شعارات تخفي غياب االلتزام املهني وغياب الأ�صالة
وغياب الإلتزام الأخالقي .ويف الواقع لي�س ال�صحفيون رجاال ً
�آليني ينقلون ال�شتائم� ،أو كامريات تلتقط �أ�صابع االتهام
والتهديد ،وال م�صابني بفقدان الذاكرة يديرون حوارا ً متلفزا ً
تتناق�ض فيه ت�رصيحات ال�سيا�سيني مع �أقوالهم وبراجمهم،
�أو و�سطاء يف نقا�ش يواجه فيه رجال ال�سيا�سية بع�ضهم
البع�ض دون �أن يتعر�ضوا لأي م�شكلة… امل�شكلة!
لقد �أ�صبح تلوث الإعالم املتلفز �أ�سو�أ �أنواع التلوث ،وكل ما
هو مطلوب الآن هو �إعادة برجمة عقول ال هدف لها ،يف اطار
�إنقالبي �شمويل يليق بالقرن الواحد والع�رشين .مل يدم يوم
املخدوعني[� ]Journée des dupesسوى يوم واحد ولكن �آثاره

�أنطوان م�سرة �صحفي ،و�أ�ستاذ قي الجامعة اللبنانية
وجامعة القدي�س يو�سف ،وع�ضو في المجل�س الد�ستوري
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ولكن كيف يُقَ يِم امل�شاركون يف البحث �أنف�سهم من حيث
م�ستوى معي�شتهم :هل هم فقراء �أم �أغنياء �أم متو�سطو
احلال؟ عندما طرحنا ال�س�ؤال التايل�« :آخذا ً يف االعتبار
البيانات املختلفة ،كيف تقيم م�ستوى معي�شة �أ�رستك؟»،
�أقرت �أغلبية امل�شاركني يف البحث �أنهم يقيمون �أنف�سهم
يف م�ستويات خمتلفة من الفقر (تتدرج من � 1إىل  )6بينما
�أقر  )%0.8( 360من امل�شاركني (و�إجمايل عددهم )13116
�أنهم ينتمون �إىل جمموعة «الأ�رس الرثية» .ت�أتي �أهمية هذه
املالحظة من �أنها ت�ساعد على �إدراك احلرمان الن�سبي يف حاالت
الفجوة االجتماعية االقت�صادية احلادة بني �شعوب منطقة
الأورومتو�سطي ،رغم �أن التبادل بني الثقافات الأورومتو�سطية
يدعم املعرفة املتبادلة والتفاهم .ويق�صد مب�صطلح «احلرمان
الن�سبي» ادراك امل�ستوى املعي�شي عند املقارنة بني الأ�شخا�ص
واجلماعات ،ولي�س ح�رصيا ً «بالبيانات» املو�ضوعية كما هو
احلال يف اال�ستطالع .كيف �صنف اللبنانيون املناطق التي
ي�سكنونها؟ �أجابت ن�سبة عالية من امل�شاركني يف الـ  13بلدا
�أنهم ي�سكنون يف مناطق ريفية (  )% 30.8بينما مل يقل
�سوى (  ) % 6.3من امل�شاركني اللبنانيني �أنهم من الأرياف و
� % 14.1أنهم ي�سكنون يف املدن ال�صغرية �أو املتو�سطة و 34.1
 %يف �ضواحي املدن و  % 45.3يف املدن الكربى �.إن م�ساحة
لبنان اجلغرافية حمدودة  ،ورغم �ضعف قطاع النقل العام ،
فان اجلوار احل�رضي ي�ؤثر على الإدراك اجلغرايف للمجال احليوي،
حتى يف غياب البنى التحتية والتجهيزات التكنولوجية يف
املدن � .أكرث من ن�صف اللبنانيني متزوجون  ، % 58.3و�إما لهم
حياة عائلية (  % 4.4مقابل  % 5.1يف جمموعة البلدان الـ
� ) 13أو مطلقون (  % 1.3مقابل � . ) % 6.7صنف  % 23من
اللبنانيني انف�سهم �إما ك�أرباب عمل �أو كعمال م�ستقلني ،و
 % 25كموظفني ،و  % 14.5ي�شتغلون يف املدار�س �أو اجلامعات،
و  % 27.1ي�شتغلون يف بيوتهم  ،و  % 4.2متقاعدين ،و 3.4
 %ال عمل لهم � .أما ميادين عملهم فهي الزراعة (،)% 4.5
وال�صناعة ( ،)% 12.5والإدارة ( ،)% 9.7وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة
(. )% 58.4

وقد و�ضع ال�سيا�سيون املحنكون يف التالعب باجلماهري
منذ  14فرباير  2004ن�صب �أعينهم املكا�سب التي حققها
اللبنانيون بثورة �شجرة الأرز وربيع بريوت وانتفا�ضة اال�ستقالل.
فقد �ألقوا خطبا ً �إنقالبية يف الإعالم التلفزيوين و�شككوا
يف القيم اجلمهورية و�أ�س�س ال�رشعية ،وهذه ظاهرة تكاد
تكون ظاهرة عاملية اليوم ميكن م�شاهدتها يف الدميقراطيات
الرا�سخة كما يف الدميقراطيات النا�شئة �أو االنتقالية (العلوم
الإن�سانية.)2008 ،
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�أم �أنه ي�شري �إىل تطور للأيديولوجيا الدينية حتت �ستار االميان،
والهوية الدينية ،والديانات «عدمية الروح»؟ ال �شك �أن هذه
النتيجة تعد �أ�شد النتائج �إثارة للده�شة فيما يخ�ص لبنان.

الكثري يف جمال ا�ستقالل و�سيادة دولتهم ال�صغرية .ويرتبط
هذا الأفراط بثقافة ال�رشعية والأخالقيات املهنية واحلذر يف
العالقات اخلارجية.

وكان الكاتب الفرن�سي �ألفريد دي فينيي ()Alfred de Vigny
قد عالج الأمر يف منت�صف القرن التا�سع ع�رش عندما حتدث
عن ال�صحافة يف يومياته ( )Journalعلى النحو التايل:
“ال�صحافة فم مفتوح بالقوة ومرغم على الكالم بال انقطاع،
ومن هنا ف�إنها تقول �ألف مرة �أكرث مما ينبغي �أن تقول ،وكثريا
ما ترثثر وتهذي [ ]...وهذا ينطبق على كل خطيب – حتى
و�إن كان دمي�ستينو�س نف�سه –يجرب على الكالم بدون انقطاع
وعلى مدار العام�( ”.أ.دي فينيي.)1951،

دامت طويالً .وتظل برامج الليل يف التلفزيون خدعة العمر.
وي�ؤكد ماك�س ويرب �أن التمدن يعنى الف�صل بني املعنى والوجود،
وتبلغ املخاطرة �أق�صاها يف الإعالم فى برامج الواقع املتلفز.
لذلك ،ف�إننا يجب �أن ندقق يف حقيقة الواقع مت�سلحني
بف�ضيلة التعقل التى حتتل مكان القلب يف فل�سفة �أر�سطو
حتت م�سمى فرونبزي�س( .)phronesisيف البلدان الأخرى،
وخا�صة يف �أوروبا ،تعالج ق�ضايا �أ�سا�سية مثل احلب والأ�رسة
بروح من املرح ينقلب �إىل هراء عام .هل يتجه الإعالم املتلفز
نحو املزاح واال�ستعرا�ضات والرتفيه مبعني ب�سكال بدال ً من
اتاحة املعلومات؟ قد يكون ذلك �صحيحا ً مادام االن�سان الذى
تخاطبه يظن �أننا يف �ساحة النقا�ش واملعلومات ،ول�سنا يف
�ساحة اال�ستعرا�ض وامل�صارعة الرومانية .وال ميكننا �أن ن�ؤدي
�أي �شيء ب�رصامة مهنية وم�صداقية دون الدقة املتناهية
يف انتقاء الكلمات ،وقد عرب عن ذلك تلريان ()Talleyrand
بب�صرية الدبلوما�سيني الكبار حني قال“ :منحت الكلمات
للإن�سان حتى تتاح له الفر�صة لإخفاء �أفكاره”.

م�رص

الت�صورات فى الإعالم العربى

�صور يف مر�آة التغطية الإعالمية للحياة اليومية
ر�شا عبد الله
�أ�صبح التنوع الثقايف يف العامل العربي اليوم ق�ضية ذات �أهمية متزايدة ،ومنذ هجوم احلادي ع�رش
من �سبتمرب  2001على الواليات املتحدة ،يعاين العامل العربي – م�سلمني وعربا غري م�سلمني– من
ال�صورة امل�شوهة واخلاطئة التي ر�سمها الغرب ،ومن �سوء الفهم لثقافة هذا اجلزء من العامل ودياناته.
تفاقمت امل�شكلة وو�صلت �إىل حد الأزمة عندما ن ُ رِ
�شت الر�سوم الكاريكاتورية الدامناركية التى ت�صور
الإ�سالم كدين �إرهابي وت�صف النبي حممد بانه �إرهابي ،مما �أثار غ�ضبا ً �شعبيا ً يف العاملني العربي
والأ�سالمي .لذلك �أ�صبح يف غاية الأهمية للعامل العربي �أن يبذل جهودا ً ت�ضمن للعرب احل�صول
على معلومات عن العامل اخلارجي ،وللعامل احل�صول على معلومات دقيقة عن ثقافة العرب.
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�إر�شادات من �أجل التنوع الثقايف
يعاين العامل العربي وامل�رصي من نق�ص �شديد يف اخلطوط
الإر�شادية اخلا�صة بالتنوع الثقايف ،ورغم �أهمية مفهوم
التنوع الثقايف فانك الجتد له اثرا ً فى حديث النا�س اليومي يف
هذا الركن من العامل .وقد دربت الباحثة الكثري من الأ�ساتذة
اجلامعيني املتخ�ص�صني يف جمال الإعالم والتوا�صل على
�أهمية التنوع الثقايف وكيفية �إدراجه يف املقررات الدرا�سية
والتعلىم يف الف�صول ،ولكنها ا�صطدمت بواقع �أن عددا ً
�ضئيالً ،حتى من بني حاملي ال�شهادات العلىا ،ي�شعر باهمية
هذا املفهوم .ال تذكر قوانني الإعالم �أو �آداب املهنة لل�صحفيني
�أو الإعالميني يف العامل العربي �أي �شيئ عن التنوع الثقايف،
بل الجند اي ذكر للتنوع الثقافى �أو الإعالمى حتى يف ميثاق
الف�ضائيات العربية الذى وقعه وزراء الإعالم العرب (ب�إ�ستثناء
وزيري قطر ولبنان) خالل اجتماعهم يف اجلامعة العربية.
كما اليوجد فى العامل العربي منظمات تعمل على مراقبة
تقرير آنا ليندا 2010

وال يزال البحث العلمي اجلاد ب�ضاعة نادرة يف العامل العربي،
ومن ثم ف�إن هناك نق�صا ً يف الدرا�سات العلمية عن التنوع
الثقايف �أو عن �صورة الآخر على وجه العموم ،ب�إ�ستثناء بع�ض
الدرا�سات عن �صورة العرب يف و�سائل الإعالم يف الغرب
(وخا�صة الواليات املتحدة) �أو �صورة الواليات املتحدة يف
الإعالم العربي ،وهذا ما يكاد ميليه املحتوى الإعالمي الأمريكي
ال�ضخم على �شا�شات التلفزيون العربي ،حتى �أن هناك
عددا ً من الف�ضائيات ينح�رص بثها على الأفالم وامل�سل�سالت
وامل�رسحيات الهزلية االمريكية .ولن�ست�شهد بر�سالة دكتوراة،
بجامعة القاهرة مل تن�رش بعد ،تقارن بني التغطية الإعالمية
لكل من الواليات املتحدة وفرن�سا واجنلرتا يف جريدة الأهرام
من �سبتمرب � 2001إىل  .2003وانتهت �إىل �أن الواليات املتحدة
مثلت يف  %66من البنود التحليلية بينما كانت ن�سبة فرن�سا
 %10و %7فقط بالن�سبة للمملكة املتحدة .جدير بالذكر� ،أنه
نظرا ً لالطار الزمني للتحليل ،تركزت تغطية الواليات املتحدة
حول �أحداث احلادي ع�رش من �سبتمرب والأحداث التي �أدت �إىل
احلرب على العراق .كانت تغطية فرن�سا �أكرث �إيجابية على
�ضوء معار�ضتها لل�سيا�سة الأمريكية ،بينما كانت تغطية
اململكة املتحدة �أكرث �سلبية وظهرت يف �صورة التابعة
لل�سيا�سة اخلارجية الأمريكية (ال�سعيد.)2008 ،

و�إذا كان هناك غياب وا�ضح لأى مواد �إعالمية �أوروبية على
�شا�شات التلفزيون العربي ،ف�إن التلفزيون امل�رصي يقدم الكثري
من التغطية الإخبارية عن �أوروبا ،وقد ركزت تلك التغطية
يف ال�سنوات الأخرية على رد الفعل الأوروبي نحو العرب
وامل�سلمني والتى تتميز بال�سلبية يف معظم الأحيان ،وهذا
ما ت�ؤكده تغطية �أحداث الكاريكاتري الدامناركي ،واملالحظات
املثرية لل�شك للبابا بندكت ،ورد الفعل الفرن�سي فى ق�ضية
احلجاب ،ومنع �سوي�رسا ت�شييد منارات امل�ساجد ،وقتل مروة
ال�رشبيني ،وكانت كلها تغطيات �سلبية .وهناك �شعور عام
�أن العرب وامل�سلمني غري مرغوب فيهم يف �أوروبا ،و�أن كراهية
الإ�سالم منت�رشة يف البلدان الأوروبية.
و�أ�شار ا�ستطالع الر�أي الذي قامت به م�ؤ�س�سة جالوب م�ؤخرا ً
ل�صالح م�ؤ�س�سة �أنا ليند �إىل �أن نحو ثالثة �أرباع امل�شاركني يف
ا�ستطالع الر�أي ( )%72.4مل يقابلهم �شيئ �إيجابي يف الإعالم
ي�ؤثر على نظرتهم للأوربيني ،ويف ر�أيي �إن ن�سبة امل�شاركني
يف ا�ستطالع الر�أي الذين ذكروا �أنهم قابلوا �شيئا ً �إيجابيا ً يف
الإعالم ( )%27.6ن�سبة م�ضخمة ،لأن الكثري من امل�رصيني
“لطفاء”اكرث من الالزم� .أما عن الذين ت�أثروا �إيجابياً ،فقد
كان التلفزيون �أهم م�صدر ت�أثري علىهم ( )%63.1ويليه الأفالم
ال�سينمائية ( )%18.9وكنا نود �أن نعرف م�صادر الت�أثري لدى
الذين مل يت�أثروا �إيجابيا ً �أي�ضاً .ونتيجة اال�ستطالع هى �أهمية
التلفزيون كو�سيلة للت�أثري على نظرة امل�رصيني للأوربيني
و�أهمية غياب هذا الت�أثري االيجابي.

م�رص – الربنامج الأوروبي لإذاعة القاهرة

يبث الربنامج الأوروبي ب�إذاعة القاهرة براجمه ب�ست لغات هي  :االجنليزية والفرن�سية والأملانية والأرمينية واليونانية والإيطالية
للم�ستمعني من املقيمني الأجانب يف م�رص واجلاليات املتحدثة بلغات اجنبية يف م�رص  .وينال الربنامج الأوروبي اهتماما خا�صا
من قبل العديد من ال�شباب امل�رصي  ،رغم �أن �شعبيته ت�ضاءلت م�ؤخرا ً مع دخول حمطات اذاعية خا�صة �ساحة البث الإعالمي .
ويعود جناح الربنامج الأوروبي املحلي �إىل اذاعته قدرا كبريا من املو�سيقى الغربية التى هى يف الأ�سا�س �أمريكية �أكرث منها �أوروبية
 ،رغم �أن هذا التمييز نادرا ً ما ي�شعر به امل�ستمعون  .ويقدم الربنامج الأوروبي �إىل جانب املو�سيقى فقرات عن الأخبار والريا�ضة
وجمموعة كبرية من العرو�ض  .ورغم �أن احلديث عن احلياة الأوروبية يكاد ال يوجد يف الربنامج الأوروبي  ،ف�إنه يتيح الفر�صة
للذين ال يفهمون العربية �أن يح�صلوا على معلومات واخبار تتعلق بالواقع امل�رصي  ،حيث �أن ن�رشات الأخبار التي يبثها الربنامج
الأوروبي ما هي �إال ترجمة للن�رشات التي تقدمها خمتلف حمطات �إذاعة القاهرة بلغات خمتلفة .
www.annalindhreport.org/goodpractice/radiocairo
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�سيقدم هذا املقال حتليال ً لبع�ض �أوجه التنوع الثقايف
يف الإعالم امل�رصي ،خا�صة فيما يتعلق ببلدان منطقة
الأورومتو�سطي .ومن املالحظ �أن �صور “الآخر” �أو �صور
“الغرب” يف الإعالم العربي ت�شري �أ�سا�سا ً �إىل �صور الواليات
املتحدة .ويعود ذلك �إىل موقف ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية
جتاه ال�رشق الأو�سط ،و�إىل الكم الإعالمي الأمريكي الهائل
الذي يذاع على الف�ضائيات العربية والذى ي�ستقطب جمهورًا
كبريا ً من امل�شاهدين وخا�صة ال�شباب يف العامل العربي.

وقد �شهدت �ساحة الإعالم خالل ال�سنوات الأخرية دخول
بع�ض الف�ضائيات اخلا�صة لتناف�س الكم الهائل من القنوات
اململوكة واملراقبة من قبل احلكومة ،و�أدى ذلك �إىل املزيد
من التنوع يف الإعالم .كما �ساهم يف ذلك �أي�ضا ً ا�ستخدام
الإنرتنت ودخول املواقع التفاعلىة ( )2.0 Webالتي تتيح
الفر�صة لكل �شخ�ص �أن ي�صبح نا�رشا ً (عبد الله.)2010 ،
ولكن تغلغل الإنرتنت ال يزال حمدودا ً يف العامل العربي،
وظاهرة التنوع ال تزال ع�شوائية الينظمها �أو يدعمها �أي
كيان �إعالمي �أو �أي وثائق.

وعادة ما ي�ست�شهد الإعالم امل�رصي ،وخا�صة التلفزيون ،مب�صادر
�أوروبية عند تغطية ق�ضايا كربى تهم الر�أي العام .وعلى �سبيل
املثال� ،أر�سل برنامج “العا�رشة م�ساء” – وهو من �أكرث الربامج
امل�سائية �شعبية يف م�رص – وفدا ً من املرا�سلني �إىل �أملانيا
على ر�أ�سه املذيعة النجمة منى ال�شاذيل لتغطية ق�ضية
مروة ال�رشبيني ،وعقد الربنامج عدة لقاءات مع م�سئولني
ومواطنني �أملان ،ا�ستنكر بع�ضهم اجلرمية ،وذكر البع�ض �أنهم
مل ي�سمعوا عنها ،ور�أى البع�ض الآخر �أن الق�ضية ال تتعدى
كونها حادثا ً عار�ضا ً �سببه غياب الأمن داخل قاعة املحكمة.

الإعالم – حاالت البلدان

ويف نف�س الوقت يعاين التنوع الثقايف يف العامل العربي
من نف�س امل�شاكل .فالنموذج الفكري ال�سائد فيه هو تقابل
الأ�ضداد� ،أي �أنك ترى �إما �شديد التدين �أو الغري متدين املت�شدد،
املبالغ فى املحافظة �أو املبالغ فى الليربالية ،املبالغ يف واملتزمت
�أو املبالغ يف الته�أون .فك�أن متو�سط الأمور واالعتدال قد فقدا
يف كل اجلبهات .رغم ذلك ،يجدر بالذكر �أن الإ�سالم – وهي
الديانة ال�سائدة يف العامل العربي – ي�شجع التنوع الثقايف:
«�إنا خلقناكم من ذكر و�أنثى وجعلناكم �شعوبا َ وقبائل
لتعارفوا �إن �أكرمكم عند الله �أتقاكم « (احلجرات .)49:13

الإعالم ،واجلهود املبذولة يف هذا ال�صدد �ضئيلة للغاية ،وما
هي �سوى م�رشوعات متولها الوكاالت وامل�ؤ�س�سات الدولية،
بدال ً من �أن تكون جهودا ً تبذلها املنظمات غري احلكومية
املحلية.

وعن ن�سب التغطية الإعالمية الفعلىة يف البحث ،ح�صلت
�أوروبا على ن�صيب �أعلى من التغطية يف ال�صحافة عنها يف
التلفزيون ،ولكن يف بلد مثل م�رص يعاين فيها ثلث ال�شعب
من الأمية(تقرير التنمية الب�رشية ،) 2009،ال تقر�أ ال�صحف
�سوى ال�صفوة املتعلمة،كما �أن التغطية ال�صحفية لأوروبا
تركز �أ�سا�سا ً على اجلوانب ال�سيا�سية واالقت�صادية وتهمل
اجلوانب الثقافية وتفا�صيل احلياة اليومية ،وتظل تابعة
للمناخ ال�سيا�سي العام والعالقات االقت�صادية بني م�رص و
العامل العربي وعدد حمدود من الدول الأوروبية .وهذا ما
يف�رس �أن تظهر �أوروبا �أو �أجزاء منها بطريقة ايجابية يف الإعالم
امل�رصي يف بع�ض الأحيان ،فمثال ً تقبل امل�رصيون مواقف
فرن�سا و�أملانيا املعادية للحرب على العراق عند اندالعها
عام  2003برتحيب �شديد ،على عك�س املوقف الربيطاين يف
نف�س ال�ش�أن ،كما �صور الإعالم امل�رصي النموذج االقت�صادي
الأوروبي الناجح ت�صويرا ً ايجابيا ً و�أبرزه كنموذج ميكن ان حتتذى
به الدول العربية.
غري ان �أوروبا احتلت فى ال�سنوات الأخرية اجلزء الرئي�سي من
التغطية ال�صحفية والتلفزيونية ،ولكنها كانت تخ�ص تعامل
البلدان الأوروبية ال�سلبي جتاه الإ�سالم ،وعك�ست ال�صورة
التي قدمها الإعالم امل�رصي ذلك .ولعله من �سخرية القدر
�أن حتظى فرن�سا و�أملانيا على القدر الأكرب من تلك التغطية:
فرن�سا ب�سبب موقفها املعادي للحجاب والزي الإ�سالمي،
و�أملانيا ب�سبب ق�ضية مروة ال�رشبيني ،الطبيبة امل�سلمة
التي طعنها رجل رو�سي داخل قاعة املحكمة  18طعنة �إىل
�أن لفظت �أنفا�سها .ثم جاءت الدامنارك ب�أزمة الكاريكاتري،
والبابا بندكت ال�ساد�س ع�رش مبالحظاته عن الإ�سالم التى كان
لها �صدى �سلبي للغاية يف العامل العربي ،ثم الت�صويت
ال�سوي�رسي الذي مينع ت�شييد منارات امل�ساجد يف �سوي�رسا.
وكانت ق�ضية مروة ال�رشبيني �أكرث املوا�ضيع تغطية يف
التلفزيون يف العام املا�ضي ،وقد �أطلق علىها الإعالم املحلي
والدويل لقب “�شهيدة احلجاب” ،و�أثار قتلها الوح�شي فكرة
الإ�سالم وفوبيا (كراهية الإ�سالم) يف �أوروبا التي ن�رشت �أخبارها
على ال�صفحات الأوىل من الإعالم امل�رصي املطبوع واملذاع
وعلى الإنرتنت .ولعل ما �أثار املزيد من م�شاعر الغ�ضب كان
رد الفعل الأملاين “البارد” – كما و�صفته �صحيفة اجلارديان
– جتاه الق�ضية ،والنظر اليها كم�شكلة غياب الأمن داخل

قاعة املحكمة ولي�س كجرمية عن�رصية معادية لال�سالم
(كونويل و�شنكر.)2009 ،

الإعالم كو�سيلة للمعرفة :
يعد احلوار بني الثقافات من �أهم عوامل رفاهية املجتمعات،
ويجب على طريف احلوار بذل اجلهود من �أجل تنمية التنوع
وحت�سني �صورة الآخر ،ومن حيث نظرة امل�رصيني للأوروبيني،على
الطريفني املزيد من العمل.

الخ) تقريب القلوب والأذهان بني �شباب امل�رصيني والأوروبيني
ون�رش روح التفاهم واالحرتام املتبادل بينهم.
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�أما يف جمال الثقافة فيجب توفري التمويل الالزم مل�ساعدة
املوي�سقيني والر�سامني واملمثلني واملنتجني والفنانني من
كل �صنف على عر�ض مواهبهم خارج حدود بالدهم .وفيما
يخ�ص و�سائل الإعالم اجلديدة ،ينبغي ا�ستخدام تكنولوجيا
االت�صاالت واملعلومات لتعليم بع�ضنا البع�ض ثقافتنا
وخلفياتنا ،وقد �أثبت الإنرتنت �أنه �أداة رائعة خللق ال�صداقات بني
خمتلف الثقافات وال�شعوب ،وقد يكون �ساحة رائعة للعرب
لن�رش ثقافتهم عرب العامل ،وللم�سلمني لتعلىم غري امل�سلمني
حقيقة الإ�سالم كدين للمحبة وال�سالم .كما ميكن ملواقع
ال�شبكات االجتماعية (مثل موقع في�سبوك وماي �سبي�س

131

و�أول بند يف بنود الت�سويق هو «املنتَج» ،وال�صورة ما هي
�إال انعكا�س للمنتَج احلقيقي ،ومن ال�صعب حت�سني �صورة
الأوروبيني ما دام امل�رصيون يرون فيهم كراهية الإ�سالم،
وكذلك ي�صعب الق�ضاء على كراهية الإ�سالم طاملا مل يبذل
امل�سلمون جهدا ً كافيا ً لن�رش معلومات دقيقة عن دينهم.
والتعلىم هو مفتاح احلل على اجلبهتني .ويلعب الإعالم
وخا�صة التلفزيون دورا ً �أ�سا�سيا ً يف هذا ال�ش�أن ،دون �أن ننكر �أن
الأن�شطة الثقافية املختلفة ،مثل املو�سيقى وامل�رسح والفن
على وجه العموم ،قد تلعب دورها �أي�ضاً .هناك خطوات من
�ش�أنها دعم احلوار الثقايف بني م�رص وبلدان الأورومتو�سطي،
نذكر منها متابعة قيم التنوع والأخبار ،فاملنظمات غري
احلكومية تلعب دورها كهيئات ملتابعة الأعالم لتقييم فحوى
الأخبار فيما يخ�ص التنوع والنزاهة والتوازن وامل�صداقية
واملو�ضوعية .ويجب ت�شجيع و�سائل الإعالم لدى الطرفني على
احرتام القيم املذكورة يف املواثيق الدولية لآداب املهنة .ويجب
�أي�ضا ً �ضم �أ�شخا�ص من خمتلف الأ�صول الثقافية يف تغطية
الأخبار والأحداث التي مت�س حياتهم وجمتمعاتهم وثقافاتهم.
و�أخريا ً يجب تدريب الإعالميني من الطرفني على االبتعاد عن
الأمناط ال�شائعة التي ترمي الأوروبيني بالإ�سالموفوبيا� ،أو التى
ت�صم العرب وامل�سلمني باالرهاب.

ر�شا عبدالله رئي�سة ق�سم الإعالم بالجامعة الأمريكية
بالقاهرة.

موجات البحر الأبي�ض املتو�سط
بد�أ هذا امل�رشوع الإعالمي يف تون�س يف يناير  2010بدعم من م�ؤ�س�سة �آنا ليند  ،و�ساهم يف ت�أ�سي�س ال�رشاكة بني امل�ؤ�س�سات
االذاعية عرب املتو�سط ،ومنها الإذاعة الوطنية التون�سية وراديو فرن�سا وهيئة الإذاعة اجلزائرية وهيئة الإذاعة والتلفزيون يف
املغرب وم�ؤ�س�سة ( )COPEAMيف �إيطاليا  .ويرتبط �سياق هذه املبادرة مبجموعة من امل�شاكل الرئي�سية التي تواجه التع�أون
الإذاعي على ال�صعيد املتو�سطي ومنها التع�أون بني �أ�صحاب املهنة وتبادل ونقل املتنجات مما يعوق تنمية ممار�سات الإنتاج
القيا�سية اخلا�صة بكل حمطة �إذاعية  .ويف هذا ال�صدد  ،بد�أت �شبكة ال�رشكاء يف تطوير �إنتاج �إعالمي م�شرتك عن التاريخ
واحلياة االجتماعية والثقافية للمنطقة و�أن تبث م�سل�سالت �إذاعية كال ح�سب دوره حول موا�ضيع م�شرتكة  ،تدعم ال�رشاكة
يف القطاع الإذاعي عن طريق التدريب وتنظيم الور�ش حول الإنتاج امل�شرتك خا�صة بالن�سبة للمخت�صني ال�شباب .
www.copeam.org
تقرير آنا ليندا 2010
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النتائج
ومقرتحات العمل

النتائج

النمطية جتاه «الآخر» .ينطبق ذلك على ال�شباب ،وخا�صة
الذكور منهم ،لأنهم بدوا �أقل اهتماما ً باحلياة االقت�صادية
واالجتماعية والثقافية للمجتمعات الأخرى ،رغم �أنهم �أكرث
من يتعر�ض للتفاعل احلقيقي واالفرتا�ضي ،ورمبا يعود ذلك
ل�سوء التفاعل فيما يخ�ص املعرفة احلقيقية غري املنحازة.

املتو�سط جمال ذو داللة
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ال�شعور باالنتماء �إىل منطقة الأورومتو�سطي
كانت �إحدى �أهم نتائج تقرير �أنا ليند هي �أن النا�س الذين
يعي�شون فى �أرجاء منطقة الأورومتو�سطي ي�شرتكون فى
�شعور واحد باالنتماء .وهناك �إدراك م�شرتك لل�صور التى يوحي
بها املتو�سط فى �إذهان النا�س مثل ،منط احلياة اخلا�ص باملنطقة،
تقرير آنا ليندا 2010

رغم عوائق التنقل عرب احلدود و�إعاقة احلركة احلرة ،وعرقلة
حركة الأفكار واملعلومات� ،أثبت تقرير �أنا ليند �أن منطقة
الأورومتو�سطي قائمة كمجال للتفاعل االجتماعي .وذكر
واحد من كل ثالثة م�شاركني يف ا�ستطالع الر�أي �أنه التقي
ب�أفراد من بلدان �أخرى باملنطقة خالل ال�سنة املا�ضية،
�سواء عرب ال�سياحة �أو العمل� ،أو عرب تكنولوجيا الإنرتنت� ،أو
بالطبع من خالل جماعات املهاجرين الذين يعي�شون يف جوار
الأوروبيني ،مما يثبت �أن البحر املتو�سط جمال حقيقي للتفاعل
الإن�ساين واالفرتا�ضي.
كما ي�ؤكد التقرير �أن التقاء الأ�شخا�ص يعد �أف�ضل م�صدر
للمعرفة غري املغلوطة ،رغم امل�سافات اجلغرافية ،وهذا ما تنادي
به م�ؤ�س�سة �أنا ليند عندما تعمل على تقارب الأ�شخا�ص
املنحدرين من بلدان وثقافات خمتلفة ،وتدعم تطور اجلماعات
االفرتا�ضية من �أجل احلوار .وامل�ؤ�س�سة تعى جيدا ً �أن تلك
اللقاءات يجب �أن تدعم ب�إجراءات ت�ضمن �أف�ضل ال�رشوط
ملعرفة «الآخر» بعمق ودون حتيز� ،إذ �أثبتت نتائج ا�ستطالع الر�أي
�أن التفاعل ال ي�ؤدي تلقائيا ً �إىل االهتمام املتبادل والنظرة غري

ي�ؤكد تقرير �أنا ليند ارتفاع م�ستوى االهتمام املتبادل لدى
امل�شاركني ،فيما يخ�ص الأو�ضاع واملمار�سات االقت�صادية
والثقافية والدينية ،ولكن رغم فر�ص اللقاء بني �سكان
املنطقة والو�صول �إىل املعلومات عن بع�ضهم البع�ض
واالهتمام الكبري التبادل ،ف�إننا نالحظ م�ستوى مرتفعا ً من
�سوء الإدراك واملعرفة احلقيقية ،خا�صة فيما يخ�ص ادراك
قيم الآخرين .فكما تبالغ �شعوب جنوب و�رشق املتو�سط يف
تقييم القيم الفردية لدى الأوروبيني ،ف�أن الأوروبيني مييليون
�إىل التقليل من �أهمية «العقائد الدينية» و»الف�ضول» لدى
�شعوب جنوب و�رشق املتو�سط� .أما عن الفئات االجتماعية
التي ميكن �أن يكون لها ت�أثري على توجهات القيم فيجدر
االهتمام بالن�ساء وال�شباب� ،إذ تعرب الن�ساء عن ف�ضول
كبري جتاه «الآخر» ويلعنب دورا ً هاما ً يف ت�شكيل ونقل القيم
االجتماعية ،بينما يتمتع ال�شباب بالقوة الدافعة نحو
جمتمع �أكرث انفتاحا ً ب�سبب تفاعله مع جماعات خمتلفة
يف املنطقة ،واهتمامه باحل�صول على معرفة املزيد عنها.
يعد تغري الت�صورات املتبادلة ورفع الوعي العام جتاه قيم
التنوع الثقايف من العمليات طويلة الأمد ،وي�ستلزم تغريا ً
يف املنظورات التى دام بنا�ؤها عدة قرون عرب امل�صادر املتعددة،
ولهذا ف�إن امكانيات املجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات ت�شكل
�أ�سا�سا ً لعمل م�شرتك �أو�سع .لذلك ،ينبغى دعم امل�ؤ�س�سات
الأورومتو�سطية ومنظمات املجتمع املدين ،من الإعالم �إىل
التعلىم ،ومن القيادات الدينية �إىل �صناع القرار ،حتي يقوموا
بدور �أكرث فعالية يف احلوار امل�ستدام.

�أهمية عن�رص الدين يف اجلدل بني الثقافات
يعد الدين من العوامل الرئي�سية يف العالقات والت�صورات
بني �سكان خمتلف البلدان فى منطقة الأورومتو�سطي،
ويعد تفهم املقاربات نحو القيم واملمار�سات الدينية من �أكرب
التحديات ،ويتبني من ا�ستطالع �أنا ليند/جالوب مدى �أهمية
الدين يف �سلم القيم يف معظم بلدان جنوب املتو�سط،
والأهمية املحدودة ن�سبيا ً للدين كقيمة مركزية لدى

املدن كمجال رئي�سي للتفاعل وللتجارب الإن�سانية بني
الثقافات �أحدثت التفاعالت بني الثقافات يف تاريخ منطقة
الأورومتو�سطي على ال�صعيد املحلي قبل كل �شئ  ،بينما
ظلت املدن �ساحة للقاء الأفراد من ثقافات خمتلفة ،وخا�صة
على �شواطئ البحر املتو�سط ،وقد ت�سارعت هذه العملية
بف�ضل العوملة والتنقالت الب�رشية يف املنطقة .وي�شري تقرير
�أنا ليند �إىل تعر�ض املجتمعات املدنية لقدر �أكرب من التبادل
بني الثقافات ،نتيجة لتدفقات املهاجرين ومنو املدن وتنوع
�سكانها ،حيث يعرب �سكان املناطق احل�رضية عن اهتمام �أكرب
باحلياة االجتماعية واالقت�صادية والثقافية ل�سكان البلدان
الأخرى ،وعن وقدر �أكرب من التفاعل معها.
ولتدفقات املهاجرين ت�أثري كبري على جمتمعاتهم الأ�صلية،
وقد اهتم التقرير باملعنى العميق لهذا العامل� ،إذ ذكر نحو
ن�صف امل�شاركني من جنوب و�رشق املتو�سط �أن لهم �أقارب
�أو �أ�صدقاء يعي�شون يف �أوروبا و�أنهم نقلوا �إىل ذويهم ،يف
بلدانهم الأ�صلية ،معلومات و�آراء وت�صورات عن النا�س الذين
ينتمون �إىل ثقافات خمتلفة .وهذا ما ي�ؤكد �أهمية االعرتاف
بدور املهاجرين ودعمه ،ب�صفتهم عوامل للحوار والوعي
الثقايف بني �شعوب املتو�سط يف الأو�ساط احل�رضية على
اخل�صو�ص ،واعتباره عن�رصا �أ�سا�سيا للبعد الإن�سانى يف اطار
االحتاد من �أجل املتو�سط ،وبت�سهيل م�ؤ�س�سة �أنا ليند لهذا
الدور.
كما ت�ؤكد نتائج التقرير دور ال�سياق احل�رضي املتزايد كمعمل
للتلقيح بني الثقافات حيث ميكن ،على م�ستوى الأفراد،
مالحظة القدرات والتحديات التي ت�صاحب التغريات اجلارية
فى معظم املدن .ولن تكلل �أي �سيا�سة ح�رضية متكاملة
بالنجاح يف دعم ثقافة التعددية واالحرتام والتبادل� ،إال �إذا
مت التن�سيق بني الأطراف املعنية الرئي�سية يف البلديات
وامل�ؤ�س�سات التعلىمية واملنظمات غري احلكومية ،وهو منظور
بالغ الأهمية بالن�سبة لن�شاط م�ؤ�س�سة �أنا ليند.

الإعالم يواجه حتدي التعقيد الثقايف
يحتل الإعالم املكانة الرئي�سية يف �أول تقرير مل�ؤ�س�سة
تقرير آنا ليندا 2010
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يقوم التقرير على حتليل القيم والت�صورات وال�سلوكيات
ومتكن من حتديد العالقات بني املعرفة والأمناط ال�شائعة �أو بني
التوجهات والقيم ومينح ملحة عن التطورات اجلارية والعوائق
والتناق�ضات والرهانات امل�شرتكة ،وتعد كلها ذات �أهمية يف
حتديد اال�سرتاتيجيات املنا�سبة للحوار بني الثقافات .وت�أتي
�أ�صالة هذا العمل من توجه و�ضخامته� ،إذ ت�رضب جذوره يف
تكوين وخربة م�ؤ�س�سة �أنا ليند ،ب�صفتها م�ؤ�س�سة رائدة يف
جمال احلوار بني الثقافات تربط بني �أكرث من  3000منظمة
من املجتمع املدين متار�س ن�شاطها يف ثالثة و�أربعني بلدا ً
�أورومتو�سطياً .ويف هذا ال�سياق ،يتج�أوز التقرير االنق�سامات
التقليدية مثل «ال�شمال واجلنوب» �أو «الغرب والإ�سالم»،
ليك�شف لنا عن منطقة لها قيمة متو�سطية م�شرتكة،
ويربهن على �إمكانية عقد مقارنات وروابط بني بلدان املنطقة
بف�ضل تفاعل �أوجه الت�شابه واالختالف التي متيزها.

نوعية العالقات الإن�سانية تتيح احلوار

ا�ستمرار الت�صورات اخلاطئة رغم االهتمام املتبادل

وينبغي و�ضع هذا الإ�ستنتاج فى �سياقه التاريخي والثقايف.
كذلك ينبغي �أن نعلم �أن فهم وتف�سري التوجهات الدينية
يف املنطقة من اخلطوات الهامة يف معاجلة �سوء ا�ستخدام
احلركات املتطرفة للعن�رص الديني ،ولتهدئة املخ�أوف ال�شعبية
التي يثريها �آراء زعماء الر�أي العام وبع�ض القيادات ال�سيا�سية
والدينية املحلية .ون�ستطيع �أن ن�ستخدم بيانات التقرير
امليدانية لنثبت عدم ت�أثري االنتماء الديني على اهتمامات
النا�س �أو انفتاحهم نحو «الآخر».على العموم ف�إن العلمانية–
باعتبارها عملية اجتماعية – قد ميزت الإدراك الأوروبي ،بينما
ي�صاحب العن�رص الديني تغريات وحتوالت جمتمعات جنوب
املتو�سط ،وتربز الظروف الراهنة احلاجة �إىل احلديث عن عمليات
متنوعة و�أخذ الدين يف االعتبار �أثناء اجلدل بني الثقافات.
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قبل �أن نخو�ض يف نتائج تقرير �أنا ليند ،ينبغي �أن ننوه �أن
هذا التقرير كان يف الواقع مترينا ً ت�شاركيا للتبادل الثقايف
جمع بني خرباء رواد وزعماء الر�أي العام ،والعاملني يف املجتمع
املدين وممثلني �سيا�سني .وكان تد�أوله بني جمل�س املحافظني
يف م�ؤ�س�سة �أنا ليند ،الذي ي�ضم كبار املوظفني من ثالث
و�أربعني دولة الأع�ضاء يف االحتاد من �أجل املتو�سط ،واملجل�س
اال�ست�شاري للم�ؤ�س�سة ،و�شبكات املجتمع املدين الوطنية،
وقد �شارك هذا اجلمع باعتباره �شامال ً للأطراف املعنية
الرئي�سية طوال فرتة �إعداد التقرير ،بالإ�ضافة �إىل �إ�رشاف
«اللجنة العلمية» التي كان دورها فى �إعداد وحتليل نتائج
ا�ستطالع الر�أي حيوياً .وقد �آثرت م�ؤ�س�سة �أنا ليند �أن تتبع
منهجا ً ثالثيا ً ي�شمل املقاربة الكمية (ا�ستطالع ر�أي �أنا ليند/
جالوب) واملقاربة الكيفية (حتليل اخلرباء) والتجربة امليدانية
(املمار�سات اجليدة الواردة من ال�شبكات) .وبالإ�ضافة �إىل
العمل الرائد املتمثل يف �أول ا�ستطالع ر�أي تقوم به م�ؤ�س�سة
جالوب ي�شمل  13000فردا ً من ثالثة ع�رش بلدا ً �أورومتو�سطياً،
فقد جند التقرير �أربعني �شخ�صية من اخلرباء وزعماء الر�أي
العام ال�سمعة املرموقني ،وحدد املمار�سات اجليدة من خالل
�شبكات م�ؤ�س�سة �أنا ليند ،و�شكل هذا �أ�سا�سا ً قويا ً للو�صول
�إىل نتائج ذات داللة.

وح�س عميق بال�ضيافة ،وتراث ثقايف وا�سع االنت�شار ،بينما
هناك بع�ض القيم الأخرى التي تعتربها جمتمعات املنطقة
«قيما ً ج�رسية» مثل «الت�ضامن الأ�رسي» و»احرتام الثقافات
الأخرى»� .أما عن التحديات التي تواجهها املنطقة وت�شرتك
فيها مع املجتمع الدويل ،فتمتد من ال�رصاعات والأزمات البيئية
�إىل احلركات املن�أوئة للتغيري واملعار�ضة للحوار .وما ت�ؤكده
نتائج التقرير ،ف�ضال ً عن الوعي املتزايد بالعالقات الب�رشية
واالجتماعية املتداخلة هو وجود «توجه متو�سطي» وحالة
فكرية م�شرتكة ت�شعر �شعوب املنطقة من خالله �أنها جزء
من جمال م�شرتك له قيم حمددة تختلف عن قيم جتمعات
�أقليمية �أخرى ،ويعد كل هذا من الدوافع الرئي�سية امل�شجعة
مل�ؤ�س�سة �أنا ليند .يف الواقع� ،إن ال�شعور ب�أن «الإن�سان يف
بيته» ،مدعوما ً بالقيم امل�شرتكة بني �سكان املنطقة وخا�صة
ال�شباب ،يعد من العوامل احلا�سمة يف خلق تفاعل �إيجابي
بني الأفراد يف �سياقات ثقافية خمتلفة ،ومن ال�رشوط
ال�رضورية لبناء م�رشوع جماعي حول املتو�سط .ولكن علىنا
�أن نقي�س هذا البعد مبقيا�س التعقيد احلقيقي للمنطقة،
عرب مراعاة التحديات االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية
الراهنة ،وال�رصاعات التي ت�ؤثر على الإدراك املتبادل وت�شكل
�أر�ضا ً خ�صبة لنمو الأمناط ال�شائعة ولتعار�ض الأيديولوجيات،
وتثري املخ�أوف االجتماعية والثقافية.

ي�ؤثر التوجه نحو اللقاء وحيثياته ،والظروف االجتماعية
واالقت�صادية امل�صاحبة له ،على الإدراك املتبادل مثل ما
نالحظه ،عندما تهتم املر�أة «قبل املقابلة» ب�أوجه الت�شابه
�أكرث من �أوجه االختالف التي جتدها لدى الآخرين �أثناء اللقاء.
ومرة �أخرى جند تلك القدرة على متييز �أوجه ال�شبه �أكرث لدى
ال�شباب الذين يكثفون االت�صال عرب الإنرتنت .ولعل �أكرب
حت ٍد يواجه امل�ؤ�س�سة هو �إيجاد �أدوات ات�صال حديثة ،لتلعب
دورا ً �أكرب يف التفاعل االجتماعي عرب املتو�سط – كما يتبني
من ا�ستطالع الر�أي وحتليل التقرير – ودعمها لتكون من�صة
للحوار ،ولي�س ك�أدوات تعزز العن�رصية وتن�رش التع�صب.

الأوروبيني الذين يعي�شون يف جمتمعات �أكرث علمانية ،رغم
�أهمية الدين يف املجال العام يف كثري من البلدان الأوروبية.

�أنا ليند ،نظرا ً للأهمية التي ميثلها فى عملية دعم احلوار
بني الثقافات والتنوع الثقايف يف منطقة الأورومتو�سطي.
وت�شري البيانات الكيفية والكمية للتقرير �إىل دور الإعالم
ك�أداة مركزية للحوار :فمن ناحية ميثل الإعالم م�صدرا ً هاما ً
للمعرفة و�أداة لنقل القيم بني الثقافات وو�سيلة لدعم ثراء
التنوع الثقايف يف املنطقة ،ولكنه من ناحية �أخرى ،ميكن �أن
يكون و�سيلة فعالة لنقل الأمناط ال�شائعة عن «املتو�سطيني
الآخرين» و�أداة للخطابات ال�سيا�سية وااليديولوجية املعادية
لالجانب وخلطابات التطرف  .ومي�ضي التقرير ليظهر العقبات
والتحديات التي تواجه ال�صحفيني اليوم عند �صياغة
تقاريرهم عن الثقافات املختلفة والق�ضايا امل�صريية التي
تهم �شعوب املنطقة .ومادام الهدف هو قلب ال�صور والأمناط
ال�شائعة عن اجلماعات الثقافية التى يقدمها الإعالم ،ي�ؤكد
التحليل الكيفي على �أهمية تعدد ال�صور واملمار�سات التى
تربز التعقيد فى جمتماعتنا ،بدال من انتقادها املبا�رش عرب
الت�صنيفات الوا�سعة.

وينبغى حتليل �سياق وداللة هذه النتائج البالغة الأهمية
بعمق ،ل�صياغة القيم التي يقوم علىها �أى م�رشوع م�شرتك
يف منطقة املتو�سط.
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كما يتبني من ا�ستطالع الر�أي �أن اربعة �أخما�س امل�شاركني
يف ثمانية بلدان �أوروبية وثلثيهم يف خم�س بلدان من جنوب
املتو�سط ،ال يذكرون �أى �شيئ يف الإعالم من �ش�أنه �أن ي�ؤدي
�إىل حت�سني ت�صورهم للمجوعة «الأخرى» .ورغم �أهمية ن�رشة
الأخبار التلفزيونية كم�صدر رئي�سي �إيجابي عن ال�شعوب
الأخرى يف املنطقة ،ف�إن عددا ً من الدرا�سات يف ال�سنوات
الأخرية �أثبتت قدرة برامج الرتفيه املختلفة ،مثل امل�سل�سالت
التليفزيونية والأفالم الروائية ،على زيادة التفاهم بني
الثقافات ،وخا�صة لقدرتها على اخلو�ض يف اخل�صو�صيات
والق�ص�ص ال�شخ�صية.
ويف هذا ال�صدد ،ميكن لو�سائل الرتفيه اجلديدة �أن ت�صبح
�أدوات منا�سبة لدعم القيم املتبادلة بني الثقافات بني
قطاعات وا�سعة من �سكان املجال الأورومتو�سطي ،وذلك
م�رشوط بتعددية الإعالم وتوافر التكنولوجيات احلديثة ،من
�أجل حت�سني دور الإعالم التقليدي والإعالم ال�صاعد خلدمة
املعرفة واحلوار .وقد انتهت درا�سة �أنا ليند �إىل �أن �أهمية
الإعالم عرب الإنرتنت ك�أداة �أوىل ،وخا�صة لل�شباب من دول
جنوب و�رشق املتو�سط ،للتوا�صل مع الأوروبيني.

ما تنتظره ال�شعوب من م�رشوع الأورومتو�سطي
�أثبتت نتائج تقرير �أنا ليند �أن منطقة «املتو�سط» موجودة
كمقولة اجتماعية– ثقافية بالن�سبة لغالبية �سكان
املنطقة .ولهذا �أهمية ق�صوي عند احلديث عن ال�رشاكة
الأورومتو�سطية يف االطار ال�سيا�سي للتع�أون بني البلدان
الأوروبية وبلدان جنوب و�رشق املتو�سط حتى عام  ،1995قبل
جتديده فى �إطار االحتاد من �أجل املتو�سط عام .2008
لعل �أهم النتائج املثرية للحما�س ال�ستطالع الر�أي الذي ميثل
�أ�صوات �أكرث من  13000م�شارك ،هو توقع �شعوب املنطقة
�أن االحتاد من �أجل املتو�سط �سيعود بالنفع على م�ستقبل
بلدانهم ،وكان الإبداع وروح املباردة هما �أكرث القيم ذكرا ً لدى
�شعوب جنوب و�رشق املتو�سط ،بينما ذكر الأوروبيون احرتام
الثقافات الأخرى والت�ضامن االجتماعي وديناميكية ال�شباب،
تقرير آنا ليندا 2010
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مقرتحات

وينبغي على مثل هذه ال�سيا�سات احل�رضية �أن تُبنى على
�أ�سا�س م�ستوى �شامل من التع�أون مع اجلهات الفاعلة
يف املجتمع املدين .ويف الوقت نف�سه ،ال بد من بذل جهود
ال�ستهداف �سكان الريف ،وهي مقاربة يربرها م�ستوى املعرفة
والتفاعل املحدود الذي ُ �سجله ا�ستطالع الر�أي ،و�ضمان
فر�ص التفاعل الثقايف لأ�شخا�ص لي�س من عادتهم االلتقاء
بالثقافات الأخرى.

�أحد ع�رش جماال للعمل

 .5تفوي�ض الأفراد املنحدرين من �أ�صول �أجنبية كوكالء للحوار
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يعترب �ضمان اجلودة � -أكرث من الكم وعدد التبادالت الثقافية-
واحدا من �أهم االحتياجات التي ميكن ا�ستنتاجها من حتليل
التقرير .ولتعزيز موقف االنفتاح جتاه ‘الآخرين’ ومتكني النا�س
من التفاعل �ضمن �سياقات ثقافية خمتلفة ،وكذلك بني
الأ�شخا�ص من خمتلف البلدان ،ف�إن م�ؤ�س�سة �آنا ليند بحاجة
�إىل ا�ستثمار �أدوات مبتكرة لتح�سني مهارات التفاعل الثقافى
لدى الأ�شخا�ص .وفيما يخ�ص تطوير �أن�شطة بعينها ،والتي
من �ش�أنها حت�سني نوعية التفاعل ،ينبغي �أن يكون هناك
اهتمام متجدد بالكتيبات الإر�شادية املوجودة والتجهيزات
والربامج ،وكذلك الرتكيز ب�شكل خا�ص على كيفية حتقيق
�أق�صى قدر من �إمكانيات اجلماعات االفرتا�ضية كمن�صات
لتعزيز احلوار ،الذي ت�ؤكد علىه نتائج ا�ستطالع الر�أي .ينبغي
�أن تُو�صل �أهمية مهارات التفاعل الثقايف هذه �إىل الغالبية
العظمى من �سكان املنطقة الذين �سمعنا �أ�صواتهم يف
هذا التمرين ،و ميكن �أن ي�سهم تنظيم حدث �سنوي خا�ص
بحوار الثقافات عرب بلدان الأورومتو�سطى يف رفع م�ستوى
الوعي العام واالنخراط فى هذه العملية .كما ينبغي على
�شبكات املجتمع املدين وال�رشكاء الرئي�سيني مل�ؤ�س�سة �آنا
ليند ،امل�شاركة بجد يف تطوير هذه الأدوات والأن�شطة للت�أكد
من مالءمتها لل�سياقات الوطنية املختلفة ،ومتا�شيها مع
احتياجات امل�ؤ�س�سات واملجتمع املدين.
 .2نقل ال�صور والقيم الرئي�سية املرتبطة باملنطقة
كما هو م�ؤكد يف التحليل الكيفي للتقرير ،ميكن �أن ي�شكل
نقل ال�صور الإيجابية التي يربطها النا�س بالبحر املتو�سط،
الأ�سا�س لتح�سني الت�صورات املتبادلة وتعزيز ال�شعور
بامللكية العاطفية امل�شرتكة جتاه امل�رشوع الأورومتو�سطي
امل�شرتك .ومن �أجل حتقيق هذا الهدف ،ف�إن م�شاركة املجتمع
املدين وامل�ؤ�س�سات �أمر جوهري .ويجب �أن ت�ؤكد الت�رصيحات
تقرير آنا ليندا 2010

طبقا ال�ستنتاجات التقرير ب�ش�أن االهتمام بتفاعل الثقافات
وحت�سني الوعي بني ال�شباب ،ميثل التعلىم �أداة ممتازة من �أجل
تعلم التداخل بني الثقافات .ونتيجة لذلك� ،سوف تدعم
م�ؤ�س�سة �آنا ليند ت�صميم املناهج املتداخلة الثقافات
املجددة داخل املناهج الدرا�سية والتعلىمية من خالل برامج
غري ر�سمية ،بهدف ت�شجيع التفكري النقدي والتعاطف
والف�ضول� ،آخذة باالعتبار النتائج املتعلقة بقيمة الأ�رسة التي
يطرحها التقرير ،والتي تربز �أهمية امل�شاركة الفعالة للآباء يف
هذه العملية .وميكن اتخاذ تدابري حمددة لتعزيز التفاهم وزيادة
وعي الأطفال “بخريطة القيم الأورومتو�سطية” وب�أهمية
الأديان داخل املنطقة ،كما ك�شفت درا�سة م�ؤ�س�سة �آنا ليند.
ويف هذا ال�صدد ميكن تعزيز املناهج املبتكرة من خالل �إدخال
بُعد �إعالمي وفني يف الربامج الدرا�سية  ،ف�ضال ً عن دعم
وتعزيز الروابط بني �أع�ضاء �شبكة �آنا ليند ومدار�س منطقتها
بهدف ت�سهيل �أن�شطة حمددة من �أجل الأطفال و�أ�رسهم
وجمتمعهم املحلي.
 .4دعم بعد تداخل الثقافات فى املجال احل�رضي
نظرا ً لأن نتائج التقرير تربز فر�صا ً متزايدة لاللتقاء ،ووعيا ً
متزايدا ً بني �سكان املدن ،تعترب �أهمية دعم التبادل الثقايف
واملقاربات العابرة للقوميات عامال �أ�سا�سيا لتطوير االنفتاح
الثقايف فى الأو�ساط احل�رضية .وعلى م�ؤ�س�سة �آنا ليند
و�شبكاتها �أن حتدد الأولويات ،يف �إطار برناجمها لت�سهيل
التبادل بني الهيئات املحلية والإقليمية يف بلدان خمتلفة من
املنطقة ،حيث يقع الرتكيز على اخلطوط التوجيهية من �أجل
ثقافة تعددية ،واالحرتام والتبادل بني الأفراد واجلماعات التي
تعي�ش يف املدينة .كما ميكن للتو�أمة بني املدن املختلفة يف
املجال الأورومتو�سطي �أن تدعم تبادل اخلربات على اخل�صو�ص،

 .6رفع وعي املجتمع الفني
تدعم امل�ؤ�س�سة الإبداع ك�أداة مركزية للتعبري عن امل�شاعر،
و�أداة ت�أويل للواقع الإن�ساين املعقد يف املنطقة ،وذلك متا�شيا
مع الهدف ال�شامل لتقرير �آنا ليند ،ب�صفتها مترينا ً علميا ً
يهدف �إىل �إحداث �شئ من الت�أثري على �سكان املنطقة .ويف
هذا ال�صدد ينبغي �أن ت�ستخدم الثقافة ك�أداة مبا�رشة جلذب
اهتمام عدد كبري من النا�س جتاه اجلماعات الأخرى يف املنطقة،
وتقدمي �أمثلة ملمو�سة للحوار من خالل التعبريات الفنية.
ومن الأهمية مبكان توعية املجتمع الفني الأورومتو�سطي
حول التوجهات احلالية للقيم الأورومتو�سطية ،ودعم املبادرات
التي تعك�س هذا املجتمع املعا�رص املرتابط .كما �أن دور الو�سط
الفني يف تعزيز وتو�سيع ال�شعور باالنتماء ملنطقة م�شرتكة
�أمر �رضوري .وميكن للأمكانيات والعقبات التى تعرت�ض احلوار
الثقايف والتي �أ�شار اليها التقرير �أن ت�سهل خلق جماالت
للقاء والتفكري النقدي التي يتقا�سمها فنانو املنطقة
الأورومتو�سطية ،وهو �أحد �أهداف م�ؤ�س�سة �آنا ليند.
.7ت�شجيع البحوث املتعلقة بالبعد الثقايف الأورومتو�سطي
وحتى نفيد من م�ضمون ونتاج تقرير �آنا ليند ،من ال�رضوري
ت�شجيع التع�أون اجلامعي والبحوث املتعلقة بالتوجهات
الرئي�سية لتفاعل الثقافات يف املنطقة الأورومتو�سطية
التي حددها التقرير .وينبغي ا�ستخدام نتائج التقرير ك�أ�سا�س
لدعم التعلىم اجلامعي والبحث العلمي حول البعد
الثقايف االجتماعي يف املنطقة الأورومتو�سطية ،باعتبارها

ي�سلط التقرير ال�ضوء على �أهمية البعد الثقايف يف �أي نوع
من �أنواع التبادل الأورومتو�سطية من �أجل �ضمان فهم ‘الآخر’
وا�ستدامة هذه العالقة ،لذلك تهدف م�ؤ�س�سة �آنا ليند
�إىل تعزيز البعد الثقايف الإن�ساين للتنقل� ،سواء عن طريق
الربط ال�شبكي� ،أو تبادل ال�شباب� ،أو العالقات االقت�صادية �أو
ال�سياحية .وينبغي �أن يكون هذا العمل حول التنقل قائما ً
على االت�صال ،والتعلم املتبادل ،والتفاعل املبا�رش ،واملبادرات
املختلفة ،مع الأخذ بعني االعتبار ا�ستخدام الفنون ،و�إن�شاء
�صناديق التنقل ،ودعم تبادل الطالب ،وكذلك البعد الثقايف
واالجتماعي لل�سياحة .ينبغي �إعطاء اهتمام خا�ص لل�رشاكة
االقت�صادية وامل�ؤ�س�سية يف املنطقة ،مع تطوير البعد
الثقايف للتبادالت التجارية ،وتعزيز الدبلوما�سية الثقافية
يف �سياق �أورومتو�سطي ،وخ�صو�صا ً يف �ضوء �إن�شاء بعثات
دبلوما�سية موحدة متثل جميع دول الإحتاد الأوروبي .وبالتع�أون
مع امل�ؤ�س�سات الإقليمية والدولية املخت�صة  ،يجب على
م�ؤ�س�سة �آنا ليند ت�شجيع املبادرات الرامية �إىل �ضمان جودة
التبادالت يف جمال ال�سياحة ،والتي تظهرها الدرا�سة كعن�رص
�أ�سا�سي من عنا�رص التفاعل الإن�ساين يف املنطقة.
 .9تعزيز دور ال�شباب واملر�أة كفاعلني �أ�سا�سني داخل الإحتاد من �أجل
املتو�سط
كما يظهر التحليل الكمي والكيفى للتقرير� ،أن ال�شباب
هم القوة الدافعة لتعزيز احلوار بني الثقافات يف خمتلف
�أنحاء املنطقة .ويُعد ا�ستمرار م�ؤ�س�سة �آنا ليند يف توظيف
قدرتهم بو�صفهم قادة احلوار بني الثقافات ومروجني للقيم
امل�شرتكة �أمرا ً بالغ الأهمية .وينبغي �أن ت�ؤمن بتعزيز لقاءات
ال�شباب عرب احلدود الوطنية ،ودعم املبادرات املحلية ذات البعد
الثقايف التي يقودها ال�شباب ،والإفادة الق�صوى من املنابر
الإفرتا�ضية وو�سائل الإعالم على الإنرتنت يف �إطالق وتن�سيق
حمالت احلوار على �صعيد املنطقة ،يف �ضوء اال�ستخدام
الوا�سع النطاق لهذه الو�سائل التى ي�ؤكده ال�شباب طوال
التقرير .وعلى ال�صعيد امل�ؤ�س�سي ،ال بد من ت�سهيل التبادالت
بني ال�شباب ب�أرقام عالية وعلى نحو م�ستدام ،وتو�سيع برامج
ايرا�سمو�س حتى ت�شمل املنطقة الأورومتو�سطية كلها .كما
ي�ؤكد التقرير� ،أن الطالب على �أعلى م�ستوى من االهتمام
واالنفتاح ،وهذه املبادرة �سيكون لها �أثر حقيقي على املعرفة
والت�صورات املتبادلة .وينبغي دعم وت�أكيد �أهمية دور الن�ساء
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.1تطوير الأدوات من �أجل حت�سني نوعية التفاعل

 .3اال�ستثمار يف التعلىم من �أجل تفاعل الثقافات
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ميثل تقرير �أنا ليند لعام  ،2010من حيث حمتوياته
وا�ستنتاجاته� ،أداة رئي�سية للعمل يف �أيدي امل�ؤ�س�سات
واملجتمع املدين واحلكومات وو�سائل الإعالم ،والأفراد امللتزمني
بتح�سني العالقات بني الثقافات .بناء على الأفكار والتحاليل
الواردة فى التقرير� ،صيغت الإر�شادات واملقرتحات التالية بغية
تنفيذ الأعمال من خالل برنامج م�ؤ�س�سة �أنا ليند ،والت�أثري
على �سيا�سات التفاعل الثقايف بني بلدان الإحتاد من �أجل
املتو�سط الثالثة واالربعني.

ال�سيا�سية لالحتاد من �أجل املتو�سط دائما ً على البعد
الإن�ساين واالجتماعي للم�رشوع ،ونحن نو�صي باعتماد �شعار
لالحتاد ،تتم �صياغته حول القيم الأ�سا�سية امل�شرتكة ،وال�صور
املرتبطة مبنطقة البحر املتو�سط .ويف هذا ال�صدد ،ميكن
لق�ضايا مثل احرتام التنوع الثقايف وروح املبادرة واالبتكار
والت�ضامن وت�شجيع دينامية ال�شباب ،التي ذكرها امل�شاركون
فى ا�ستطالع الر�أي كتطلعات اجتماعية �أ�سا�سية� ،أن تتحول
�إىل معامل ميكن بناء احتاد م�شرتك حولها ل�صالح ال�شعوب
التي ن�ش�أ من �أجلها.

ي�ؤكد التقرير �أن ‘البعد الإن�ساين’ يجب �أن يكون يف جوهر
العالقات الأورومتو�سطية� ،آخذا يف االعتبار عدد الأ�شخا�ص
الذين �أكدوا وجود �صالت تربطهم ببلدان �أخرى يف املنطقة،
واالنفتاح الذي �أبداه الأ�شخا�ص املنحدرون من الهجرة يف
�أجوبتهم على ا�ستطالع الر�أي .مع جت�أوز م�شكالت الهجرة،
دون �أن نغفل عن �أهمية العالقات الإن�سانية ،على م�ؤ�س�سة
�آنا ليند �أن ت�سعى لتطوير العمل على ال�صعيد املحلي الذي
يعطي �أهمية خا�صة للدور الإيجابي الذي يلعبه املهاجرون.
وبالتايل� ،سوف ت�ستثمر ال�شبكات الوطنية للم�ؤ�س�سة
املبادرات والتدابري التي تركز على متكني الأ�شخا�ص الذين لهم
�أ�صول �أجنبية للعمل كوكالء اكفاء للحوار ،مما يعزز معرفة
اجلماعات املهاجرة ببلدانها الأ�صلية ،وقدرتها على تبادل
املعلومات مع بقية �أفراد املجتمع ،ف�ضال عن حتدي االمناط
ال�شائعة وحتفيز االهتمام واالنفتاح يف جمتمعات املن�ش�أ وفى
املجتمعات امل�ضيفة.

و�سيلة لعر�ض �أوجه الت�شابه واالختالف يف هذه املجتمعات،
وكذلك ملزيد من ا�ستك�شاف معنى وت�أثري هذه التوجهات
على م�ستقبل جمتمع البحر املتو�سط ،مع �أخذ ال�سياقات
القومية بعني الأعتبار .ويف اطار هذه العملية ،ميكن �أن يكون
مل�ضمون هذا التقرير  -ف�ضال ً عن �إجراء مزيد من البحوث
يف جمال العلوم االجتماعية التطبيقية مثل علوم الرتبية،
�أو �إدارة التنوع �أو الو�ساطة الثقافية  -ت�أثري مبا�رش على
امل�ؤ�س�سات ،ومنظمات املجتمع املدين ،وال�سكان املعنني من
خالل اال�ستفادة من بع�ض النتائج الرئي�سية داخل �سياقات
اجتماعية تتميز بالتفاعل بني الأ�شخا�ص املنحدرين من
�أ�صول خمتلفة يف املنطقة.

وم�ساهماتهن  -التي مت ت�سجيلها من خالل نتائج اال�ستطالع
 يف ت�شكيل ونقل القيم �إىل اجلماعات الأقرب لهن ،من خاللبرامج تركز على تعزيز قدراتهن ،وامل�شاركة بكل �إمكانياتهن
يف احلوار بني الثقافات ون�رش القيم امل�شرتكة عرب املجتمعات
الأورومتو�سطية.

ال�رسد الإعالمي والعمل من �أجل حت�سني القدرة على مواجهة
تعقد معظم الق�ضايا ،واالعتماد على منظورات خمتلفة
ومتنوعة.

 .10تعزيز احلوار بني النا�س ذوي العقائد الدينية املختلفة
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من �أهم النتائج التي �أبرزها تقرير �آنا ليند الأهمية املركزية
والتاريخية للدين يف املنطقة الأورومتو�سطية ،والت�صورات
املختلفة نحو القيم الدينية التي �أبدتها خمتلف املجتمعات.
وبحثا ً عن �أر�ضية م�شرتكة ،يجب ال�سعي لتعزيز اجلهود من
�أجل ت�سهيل حوار مفتوح وفهم للقيم والتطلعات الإن�سانية
الأ�سا�سية ،مع احتفاظ النا�س بوجهات نظرهم املختلفة
للمعتقدات واملمار�سات الدينية .ونظرا ً لتنوع املقاربات املُعرب
عنها ،ينبغي �أن يكون �أحد �أهم ميادين عمل م�ؤ�س�سة �آنا
ليند هو تو�سيع جماالت اللقاء والنقا�ش على ال�صعيد املحلي
والدويل .وميكن �أن تكون معاجلة دور الدين والقيم الروحية
يف املجتمع عملية مفيدة لتجنب �إ�ساءة ا�ستخدام الدين
والتالعب به .لقد �أثبت تقرير �آنا ليند عن االجتاهات الثقافية
الأورومتو�سطية �رضورة اال�ستثمار يف الربامج البحثية التي
تركز على التطور التاريخي وتطور الأديان ،ف�ضال ً عن االجتاهات
احلالية ،والدينية والروحية ،لو�ضع �أُ�س�س علمية للنقا�ش على
نطاق املنطقة.
 .11تطوير �إمكانيات و�سائل الإعالم من �أجل حت�سني املعرفة واالحرتام
ت�سمح املقاربة الكيفية يف الق�سم اخلا�ص بو�سائل الإعالم
من التقرير للم�ؤ�س�سة بتحديد جمموعة كبرية من التدابري من
�أجل حتفيز الفائدة الإيجابية لدور و�سائل الإعالم يف ت�شكيل
الت�صورات العامة والتوجهات يف املنطقة الأورومتو�سطية.
وتو�ضح املمار�سات اجليدة املعرو�ضة يف الف�صول اخلا�صة
بو�سائل الإعالم فى كل بلد � ،أن جانبا ً مهما من جوانب
عمل امل�ؤ�س�سة يف جمال الإعالم ميكن �أن يكون تعزيز الأدوات
القائمة مثل امل�ؤ�س�سات واملعاهدات الإعالمية العابرة للحدود
كما هو م�ؤكد يف حتليالت التقرير النوعية ،ميكن احلث على
�إنتاج �أ�شكال �إعالمية جديدة مثل الإعالم الرتفيهي� ،سواء
كان فيلماً� ،أو �رسدا ً لق�ص�ص واقعية� ،أو م�سابقات املواهب،
حتى تكون �أداة مفيدة للو�صول �إىل جمهور عري�ض ،و�إظهار
تنوع وثراء املجتمعات الأورومتو�سطية من خالل تقدمي
�أمثلة للتعاي�ش بني الثقافات .يف الوقت نف�سه من املهم �أن
ن�ستتثمر يف �إدارة و�سائل الإعالم الأكرث فعالية بتعيني �أمناء
ال�شك�أوى ،واال�ستثمار يف املنح الدرا�سية ل�شباب ال�صحفيني،
يف عملية اختيار هيئة التحري ،وعربها ،بني �رشائح املجتمع
املختلفة.
وي�ؤكد تقرير �أنا ليند على �رضورة ت�سهيل وخلق م�ساحات
ثابتة للقاء بني ال�صحفيني يف املنطقة ،حيث تناق�ش
الق�ضايا الثقافية املختلفة ،وطريقة تقدمي الأخبار فى
الأزمات ،من �أجل جتنب “املقاربة الثقافوية” يف و�سائل الإعالم.
ويُعد تزويدهم باملعلومات واملهارات حول التفاعالت الثقافية
الأورومتو�سطية �أف�ضل و�سيلة لتجنب اال�ستقطاب يف
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ا�ستبيان ا�ستطالع الر�أي م�ؤ�س�سة �آنا ليند  /جالوب

ال�س�ؤال  4-4هل تعرف البلد/البلدان التي �أتى ه�ؤالء الأ�شخا�ص منها؟
ال�س�ؤال  5-4هل قمت من قبل بزيارة �أي من البلدان املوجودة على �شواطئ جنوب و�رشق املتو�سط؟ (بالن�سبة للبلدان الأوروبية)
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ال تعرف3..................................................................................................................
ترف�ض الإجابة9......................................................................................................

ال�س�ؤال  1-2الآن فكر ب�ش�أن البلدان املوجودة على حدود �شواطئ جنوب و�رشق البحر الأبي�ض املتو�سط/البلدان الأوروبية ،كيف تقدر مدى
اهتمامك ال�شخ�صى بالأخبار واملعلومات املتعلقة (مبوا�ضيعهم  ،)A-Cهل �أنت:
مهتم ج ًدا1.............................................................................................................
مهتم �إىل ح ٍد ما2.................................................................................................
مهتما3........................................................................................................
ل�ست
ً
ال تعرف4..................................................................................................................
ترف�ض الإجابة5......................................................................................................
�أ -الأو�ضاع االقت�صادية5 4 3 2 1.............................................................................................................................
ب -احلياة الثقافية ومنط احلياة5 4 3 2 1................................................................................................................
جـ -االعتقادات واملمار�سات الدينية5 4 3 2 1......................................................................................................

ثالثًا :القيم والت�صورات املتبادلة

وبد�أ اال�ستبيان بال�س�ؤال التايل« :نحن مهتمون بكيف مي�ضي النا�س حياتهم وكيف يفكرون يف الآخر و�أفكارهم حول منطقة املتو�سط «

�أوالً :االهتمام بالآخرين
ال�س�ؤال  .1هل ميكن من ف�ضلك �أن حتدد كافة البلدان التي تخطر ببالك عندما ت�سمع عن منطقة حو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط؟
[قائمة م�شفرة م�سبقًا – ترميز الكل – م�سموح بالإجابات املتعددة]
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ال�س�ؤال ..1-4هل حتدثت �شخ�صيًا خالل االثني ع�رش �شهرًا املا�ضية مع �أي �شخ�ص (�أو �أ�شخا�ص) من �سكان بلدان جنوب و�رشق املتو�سط /
البلدان الأوروبية �أو تقابلت معهم.؟
نعم1..........................................................................................................................
ال2...............................................................................................................................
ال تعرف3...................................................................................................................
ترف�ض الإجابة4.......................................................................................................
ال�س�ؤال  2-4كيف قابلت هذا ال�شخ�ص �أو حتدثت معه؟
التجارة �أو العمل1..................................................................................................
من خالل ال�سياحة2..............................................................................................
من خالل التحدث على الإنرتنت3.....................................................................
يعي�شون يف اجلوار4................................................................................................
يف ال�شارع /داخل مكان عام 5.........................................................................
طرق �أخرى6..............................................................................................................
ال تعرف7...................................................................................................................
ترف�ض الإجابة9.......................................................................................................
ال�س�ؤال  3-4بالتفكري يف هذا اللقاء/احلديث الذي �أجريته فهل االنطباع الذي حتمله
الأ�شياء امل�شرتكة اكرث من املختلفة 1............................................................
هل االختالفات املوجودة بينكم �أكرب من 2.....................................................
الأ�شياء امل�شرتكة
ال تعرف3...................................................................................................................
ترف�ض الإجابة4.......................................................................................................
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ال�س�ؤال  1-5خالل تربية �أوالدهم ،يركز الآباء داخل جمتمعات خمتلفة بدرجات خمتلفة على قيم خمتلفة .ومع افرتا�ض �أننا نق�رص �أنف�سنا
على �ستة قيم فقط – دعنا نقول �أنها :الف�ضول والطاعة والعقائد الدينية واال�ستقالل واحرتام الثقافات الأخرى والت�ضامن الأ�رسي – و�أرغب
يف معرفة ما هي القيمة الأكرث �أهمية بالن�سبة لك �شخ�صيًا؟
والقيمة الثانية التي تليها يف الأهمية؟
الف�ضول1................................................................................................................
الطاعة2...................................................................................................................
املعتقدات الدينية 3............................................................................................
اال�ستقالل4.............................................................................................................
الت�ضامن الأ�رسي5................................................................................................
احرتام ثقافة الآخر6..............................................................................................
ال تعرف7..................................................................................................................
ترف�ض الإجابة8......................................................................................................
ال�س�ؤال � 2-5أي قيمتني من هذه القيم تعتقد �أنهما الأكرث �أهمية لدى الآباء خالل تربية �أبنائهم داخل املجتمعات يف �أوروبا؟ � -أرغب يف معرفة
القيمة الأكرث �أهمية لك �شخ�صيًا من بني القيم ال�ست؟
والقيمة الثانية التي تليها يف الأهمية؟
الف�ضول1...............................................................................................................
الطاعة2..................................................................................................................
املعتقدات الدينية 3............................................................................................
اال�ستقالل 4...........................................................................................................
الت�ضامن الأ�رسي5................................................................................................
احرتام ثقافة الآخرين6.........................................................................................
ال تعرف7.................................................................................................................
ترف�ض الإجابة8.....................................................................................................
ال�س�ؤال � 3-5أي قيمتني من هذه القيم تعتقد �أنهما الأكرث �أهمية لدى الآباء خالل تربية �أوالدهم داخل جمتمعات البلدان التي تعي�ش على
�شواطئ جنوب و�رشق املتو�سط؟ � -أرغب يف معرفة القيمة الأكرث �أهمية لك �شخ�صيًا من بني القيم ال�ست؟
والقيمة الثانية التي تليها يف الأهمية؟
اللف�ضول1..............................................................................................................
الطاعة2..................................................................................................................
املعتقدات الدينية 3...........................................................................................
اال�ستقالل 4.........................................................................................................
الت�ضامن الأ�رسي5...............................................................................................
احرتام ثقافة الآخرين6........................................................................................
ال تعرف7.................................................................................................................
ترف�ض الإجابة8.....................................................................................................
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مت �إدارة اال�ستبيان التايل عن طريق جالوب �أوروبا يف �صيف  2009على عينة من ثالثة ع�رش �ألف �شخ�ص من ثالثة ع�رش دولة ،وهي :البو�سنة
والهر�سك ،ال�سويد ،املجر ،املغرب ،اململكة املتحدة ،اليونان� ،أ�سبانيا� ،أملانيا ،تركيا� ،سوريا ،فرن�سا ،لبنان ،م�رص .الأ�سئلة التالية مت تق�سيمها على
ف�صول الكتاب ،بالإ�ضافة �إىل �س�ؤالني فيما يتعلق بالإعالم واملعلومات الدميوغرافية.

�إذا كانت الإجابة نعم
ال�س�ؤال  6-4فما هو هذا البلد/البلدان؟
ال�س�ؤال  4-3هل لديك �أي �أ�صدقاء �أو �أقارب يعي�شون داخل �أحد البلدان الأوروبية؟ (بالن�سبة للبلدان املوجودة على ال�شواطئ اجلنوبية وال�رشقية
للبحر الأبي�ض املتو�سط؟)
نعم1..........................................................................................................................
ال2...............................................................................................................................
ال تعرف3..................................................................................................................
ترف�ض الإجابة4......................................................................................................
�إذا كانت الإجابة بنعم:
ال�س�ؤال  5-3فما هو هذا البلد/البلدان؟

ال�س�ؤال  5.4يعتقد بع�ض النا�س �أن هناك معايري مطلقة عما هو ح�سن وما هو �سيء وعما هى احلقيقة.
بينما يرى البع�ض الآخر �أنه ال توجد معايري مطلقة بل �إن الأ�شياء ن�سبية وتختلف باختالف الظروف التي نعتربها ح�سنة �أو �سيئة.
فما هي النظرة الأقرب �إليك؟
احلقيقة �أمر مطلق 1.................................................................................................
ال توجد حقيقة مطلقة بل تختلف باختالف الظروف2................................
ال تعرف7.........................................................................................................................
ترف�ض الإجابة8.............................................................................................................

راب ًعا :ت�صور منطقة حو�ض املتو�سط والر�ؤية للم�ستقبل
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ال�س�ؤال  4-6لو اتيحت لك فر�صة بدء حياة جديدة مع �أ�رستك فما هو املكان الذي ميكن �أن تتخيل العي�ش فيه؟
�أفريقيا1..........................................................................................................................
�أمريكا2...........................................................................................................................
�أوروبا3..............................................................................................................................
�آ�سيا4..............................................................................................................................
بلدان اخلليج5...............................................................................................................
بلدان جنوب و�رشق البحر املتو�سط6.....................................................................
�أماكن �أخرى7................................................................................................................
ال تعرف8........................................................................................................................
ترف�ض الإجابة9............................................................................................................
ال�س�ؤال  5-6يف �أي بلد بعينه؟ما هو هذا البلد /البلدان؟
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ال�س�ؤال � 2-8إذا كانت الإجابة على ال�س�ؤال  1-8بنعم
ال�س�ؤال  2-8ما هو امل�صدر �أو امل�صادر التي حملت هذا االنطباع الإيجابي عن الأ�شخا�ص الذين يعي�شون فى بلدان جنوب و�رشق املتو�سط/
البلدان الأوروبية؟
الأفالم1...............................................................................................................................................
الأخبار واملعلومات على �شا�شة التلفيزيون2..........................................................................
الأخبار/املعلومات املوجودة يف و�سائل الإعالم املطبوعة3.................................................
الأفالم الوثائقية4...........................................................................................................................
الكتب5..............................................................................................................................................
املدونات6............................................................................................................................................
م�صادر الإنرتنت الأخرى7..............................................................................................................
برامج الراديو8..................................................................................................................................
م�صادر �أخرى9..................................................................................................................................
ال تعرف10.........................................................................................................................................
ترف�ض الإجابة11.............................................................................................................................

معلومات دميوغرافية
�س  1هل �أنت:

ذكر1....................................................................................................................................................
�أنثى2..................................................................................................................................................

�س  2ما هو العام الذي ولدت فيه؟
�س  3هل وُلدت �أنت �أو والداك يف بلد غري بلدك؟
نعم ،ولدت يف بلد غري عن بلدي1..............................................................................................
نعم ،ولد والدي يف بلد غري بلدهما2........................................................................................
ولدت �أنا ووالداي يف بلد غري بلدنا3...........................................................................................
ال4........................................................................................................................................................
ال تعرف8...........................................................................................................................................
ترف�ض الإجابة9...............................................................................................................................
�إذا كانت الإجابة بنعم � 1أو 2
�س � 3أ ففي �أي بلد/بلدان؟
ف�إذا كانت الإجابة هي  3يف �س 3
�س  3ب ففي �أي بلد؟
�س  3ب_ :1بلد امل�شارك يف اال�ستطالع
�س  3ب_ .1بلد الوالدين
�س  4ما هو اعلى م�ستوى بلغته من التعلىم؟
االبتدائي1.........................................................................................................................................
الثانوي2.............................................................................................................................................
اجلامعي �أو ما فوقه3....................................................................................................................
ال يوجد تعلىم باملعنى الر�سمي 4...........................................................................................
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ال�س�ؤال  3-6قرر بلدك و البلدان الأوروبية الأخرى وبلدان من جنوب و�رشق املتو�سط �إقامة تبادالت �سيا�سية واقت�صادية وثقافية �أوثق داخل
م�رشوع �أ�سموه االحتاد من �أجل املتو�سط .فما الذي تتوقع �أن يجنيه جمتمعك من وراء هذا امل�رشوع امل�شرتك؟ يرجى اختيار ثالثة عنا�رص كحد
�أق�صى.
االبتكار وروح املبادرة 1.................................................................................................
التعلق بالقيم الروحية والأخالقية2......................................................................
حرية الفرد و�سيادة القانون3....................................................................................
التكافل االجتماعي4..................................................................................................
امل�س�أواة بني اجلن�سني5................................................................................................
احرتام البيئة6...............................................................................................................
ديناميكية ال�شباب واملجتمع7................................................................................
احرتام التنوع الثقايف8..............................................................................................
ال تعرف9........................................................................................................................
ترف�ض الإجابة10.........................................................................................................

ال�س�ؤال  1-8هل ميكنك (يف الوقت الراهن) ان تتذكر انك �سمعت �أو قر�أت �أو �شاهدت �أي �شيء يف و�سائل الإعالم �أدى �إىل تغيري �أو تر�سيخ
نظرتك للنا�س الذين يعي�شون على �شواطئ جنوب و�رشق املتو�سط /البلدان الأوروبية ب�شكل �إيجابي؟
نعم1...................................................................................................................................................
ال2........................................................................................................................................................
ال تعرف3...........................................................................................................................................
ترف�ض الإجابة4...............................................................................................................................
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ال�س�ؤال  1-6يحمل خمتلف الأ�شخا�ص �أفكارا ً خمتلفة عما متثله منطقة البحر املتو�سط وعن م�ستقبلها .و�سوف �أقر�أ جمموعة من
الأفكار/الت�صورات التي قد تدور بذهن خمتلف الأ�شخا�ص و�أرجو ان تخربنى �إذا كنت تعتقد �أن هذه الأفكار والت�صورات تتميز بها منطقة
حو�ض املتو�سط ب�شدة �أو نو ًعا ما �أو ال تتميز بها على الإطالق؟
ب�شدة1.............................................................................................................................
نو ًعا ما2..........................................................................................................................
ال على الإطالق3..........................................................................................................
ال تعرف8.........................................................................................................................
ترف�ض الإجابة9.............................................................................................................
�أ  -منط احلياة وطبخ خا�ص ملنطقة املتو�سط9 8 3 2 1....................................................................................................
ب  -م�صدرللنزاع9 8 3 2 1........................................................................................................................................................
جـ  -تراث ثقايف وتاريخ م�شرتك9 8 3 2 1.............................................................................................................................
د  -التحديات البيئية9 8 3 2 1.................................................................................................................................................
هـ  -ح�سن ال�ضيافة 9 8 3 2 1................................................................................................................................................
و  -مق�أومة التغيري9 8 3 2 1.....................................................................................................................................................
ز  -الإبداع9 8 3 2 1......................................................................................................................................................................

خام�سا .و�سائل الإعالم – م�صادر املعلومات ونوعيتها؟
ً

ال تعرف5.........................................................................................................................
ترف�ض الإجابة9.............................................................................................................
�س  5هل تنتمي �إىل دين �أو فئة دينية؟ �إذا كانت الإجابة نعم ،ف�أي دين �أو فئة؟
[ :INTVالرمز � 0إذا كان امل�شاركون يف اال�ستطالع ال ينتمون �إىل دين]
ال انتمي �إىل اي فئة0.................................................................................................
كاثوليكي 1..................................................................................................................
بروت�ستاين2....................................................................................................................
�أرثودك�سي (رو�سي/يوناين/ا.لخ)3..........................................................................
يهودي4...........................................................................................................................
م�سلم5..........................................................................................................................
هندو�سي6 ....................................................................................................................
بوذي7...............................................................................................................................
ديانات �أخرى [ :INTVدونها]8.....................................................................................
�س  6بغ�ض النظر عن انتمائك لدين معني �أم ال ،فما مدى التدين الذي ترى نف�سك علىه؟
ل�ست متدينا على الإطالق0.....................................................................................
متدين ج ًدا10.................................................................................................................
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�س  9ما هي حالتك الزوجية احلالية ؟
متزوج1.............................................................................................................................
تعي�ش مع �رشيك (غري متزوج)2................................................................................
�أرمل3...............................................................................................................................
مطلق4...........................................................................................................................
منف�صل5......................................................................................................................
�أعزب6..............................................................................................................................
�س  10ما هي حالتك الوظيفية احلالية ؟ هل �أنت:
�صاحب مهنة حرة 1
موظف2.........................................................................................................................
يف املدر�سة ،مازلت يف التعلىم3...........................................................................
تعمل باملنزل4..............................................................................................................
باخلدمة الع�سكرية5..................................................................................................
متقاعد6........................................................................................................................
غري عامل7.....................................................................................................................
�أخرى8..............................................................................................................................
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منهج البحث:
متت املقابالت ال�شخ�صية يف البلدان الأوروبية وتركيا با�ستخدام ا�سلوب املقابالت الهاتفية مب�ساعدة الكمبيوتر (Computer Assisted
 )Telephone Interview CATIومتت املقابالت وجها ً لوجه يف دول جنوب و�رشق البحر الأبي�ض املتو�سط بينما متت يف املجر  700مقابلة
بالهاتف مب�ساعدة الكمبيوتر و 300مقابلة وجها ً لوجه للمزيد من التغطية.
واعتمدت �سيا�سة ا�ستطالع ر�أي م�ؤ�س�سة جالوب على املحاور التالية:
• •متثل العينة املختارة كافة مناطق البلد وت�شمل كل املناطق الريفية
• •تت�ضمن العينة امل�ستهدفة كافة الأفراد من اخلام�سة ع�رش عاما ً ف�أكرث
• •ترتجم �أ�سئلة ا�ستطالع الر�أي �إىل اللغات الرئي�سية لكل بلد
• •تطبق معايري مراقبة اجلودة للتحقق من �صحة العينات املختارة والت�أكد �أن يراعى معيار الع�شوائية عند اختيار ال�شخ�ص
املنا�سب يف كل �أ�رسة ويعتمد انتقاء امل�شاركني يف ا�ستطالع الر�أي على �أ�سلوب اختيار �آخر تاريخ امليالد �أو جدول (كي�ش).
مت اختيار عينة ع�شوائية من املجتمع لإجراء  1000مقابلة �شخ�صية لكل بلد
وقد مت اختيار العينة يف البلدان التي �أجريت فيها املقابالت وجها ً لوجه بناء على وحدات العينية الأولية الواردة يف قوائم التعداد ال�سكاين
( )census listings of Primary Sampling Units PSUالتي تعتمد على التجمعات الأ�رسية يف املرحلة الأوىل� .أما يف املراحل الأخرى للعينات،
فقد مت توزيع الوحدات العينية الأولية طبقا ً لعدد ال�سكان �أو التوزيع اجلغرايف �أو التجمع.
بينما ا�ستخدمت البلدان التي �أجريت فيها املقابالت الهاتفية ا�سلوب عينة املرحلة الواحدة واملعروفة ب�إ�سم ()one-stage sampling
باالت�صال الع�شوائي باالرقام ( )Random-Digit-Dial RDDوقد جل�أنا �إىل �إطار العينة املزدوجة يف البلدان التي ي�صعب فيها ا�ستخدام
الهاتف املحمول وذلك باالت�صال بالتليفون الأر�ضي واملحمول ح�سب احلاجة.
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�س  8هل ميكنك �أن تو�ضح ما �إذا كنت تعي�ش يف منطقة ريفية �أو قرية �أو يف مدينة �صغرية �أو متو�سطة احلجم �أو يف مدينة كبرية؟
منطقة ريفية �أو قرية1..............................................................................................
مدينة �صغرية �أو متو�سطة احلجم2......................................................................
�ضواحي مدينة كبرية �أو مدينة3............................................................................
مدينة كربى4.................................................................................................................

�س  12ما هو عملك اال�سا�سي يف الوظيفة احلالية ؟
[� :INTVإذا كنت تعمل يف املنزل �أو غري موظف �أو ت�ؤدي اخلدمة الع�سكرية �أو متقاعد «يرجى �إخبارنا عن الوظيفة الأخرية التي مار�ستها وماذا
كانت مهنتك الأ�سا�سية؟»]
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ملحق 5

تييري فابر

م�سئول الربامج والعالقات الدوليةفى متحف ح�ضارات �أوروبا والبحر املتو�سط مبدينة مر�سيليا(،)Mucem
وب�صفته كاتبا ً وباحثا ً قام بت�أ�سي�س جملة “القنطرة” يف معهد العامل العربي ور�أ�س �أي�ضا ً �شبكات مراكز
التمييز يف ابحاث العلوم االن�سانية عن البحر املتو�سط ( )² Ramsesيف دار البحر الأبي�ض املتو�سط للعلوم
االن�سانية يف مدينة “�أك�س� -أن  -بروفان�س” الفرن�سية ( .)Aix-en-Provenceكذلك ،ف�إنه رئي�س حترير وم�ؤ�س�س
جمالت مثل فكر اجلنوب ( )La pensée de midiولقاءات �أبن ر�شد ( )Rencontres d’Averroèsيف مر�سيليا
والرباط وقرطبة .
مدير اخالقيات ال�صحافة يف م�ؤ�س�سة ميديا وايز اخلريية ( )MediaWiseوحما�رض رئي�سي بجامعة غرب
�أجنلرتا و�أ�ستاذ زائر يف �أخالقيات الإعالم بجامعة لنكولن .وله �أكرث من ثالثني عاما ً من اخلربة يف جمال
الطباعة والبث الإعالمي والعالقات العامة وقد قام ب�إعداد وتدريب ال�صحفيني يف جماالت عدة ومنها
حقوق الإن�سان و�ضوابط الإعالم وحرية ال�صحافة يف ما يقرب من �أربعني دولة بالتع�أون مع وكاالت الأمم
املتحدة واالحتاد الدويل لل�صحفيني ،كما هو نائب رئي�س جلنة االخالقيات يف االحتاد القومي لل�صحفيني،
وعمل م�ست�شارا ً للدرا�سة الأوروبية ال�شاملة عن الإعالم والتنوع حتت رعاية املجل�س الأوروبي.

ال�سري الذاتية
ر�شا عبد الله

رئي�سة ق�سم ال�صحافة والإعالم باجلامعة الأمريكية بالقاهرة وقد قامت بت�أليف ثالث كتب عن الإنرتنت
يف العامل العربي ،وت�شمل �أول درا�سة �أكادميية على نطاق وا�سع عن ا�ستخدامات ومميزات الإنرتنت عند
الطلبة العرب يف م�رص .نالت جوائز عاملية وتركز عملها حاليا ً على ن�شطاء الإنرتنت ،وق�ضايا احلياة
اخلا�صة ،وحرية التعبري �إىل جانب عملها كم�ست�شارة اعالمية دولية� .آخر كتاب �صدر لها بعنوان“ :تغري
الإعالم يف ال�رشق الأو�سط خالل الع�رشين �سنة املا�ضية :الفر�ص والتحديات” ()2010

ريم على

مايك جمب�سون

كاثرين �أ�شتون

مت تعيني البارونة �أ�شتون كمفو�ضة علىا لل�ش�ؤون اخلارجية وال�سيا�سة الأمنية يف االحتاد الأوروبي ،ونائبة
رئي�س املفو�ضية الأوروبية منذ �أول دي�سمرب  2009وكانت قبل ذلك م�سئوولة عن اللجنة الأوروبية للتجارة
يف الفرتة من �أكتوبر  2008حتى نوفمرب  2009قامت خاللها بحل العديد من النزاعات التجارية بني كبار
ال�رشكاء التجاريني ودافعت عن التجارة كو�سيلة للتنمية عرب العامل .وكانت قد �شغلت منذ يونيو 2007
وظيفة رئي�سة جمل�س اللوردات ورئي�سة جمل�س خ�صو�ص امللكة يف حكومة جوردون بر�أون الأوىل.

تولجا كركوت

�أندريه �أزوالي

هو �أول رئي�س مل�ؤ�س�سة �أنا ليند ورئي�س اللجنة التنفيذية مل�ؤ�س�سة الثقافات الثالث ب�إ�سبانيا ،وقد لعب دورا ً
جوهريا ً يف الإ�صالح االقت�صادي وتنمية اال�ستثمارات اخلارجية يف املغرب �أثناء خدمته كم�ست�شار جلاللة
امللك الراحل احل�سن الثاين وجاللة امللك حممد ال�ساد�س .يعد من �أبرز امل�ساندين للو�صول �إىل �سالم دائم
وعادل يف ال�رشق الأو�سط وقد �شارك يف العديد من املبادرات الرامية �إىل تعميق منطق امل�صاحلة بني اليهود
وامل�سلمني.

حمرر فى جمال حقوق الأن�سان يف موقع ( .)bianet.orgوبعد �أن عمل مربجما ً بالإذاعة ،عمل يف الكثري
من امل�ؤ�س�سات الإعالمية الرئي�سية يف تركيا كمحرر للأخبار العاملية ومدير �إداري وع�ضو يف �إذاعة �آت�شيك
(  ) Açık Radyo-Open Radioثم عمل منذ عام  1997يف �صحافة الأنرتنت ،ومدير للأعمال ومدير
�إداري ل�صحف الإنرتنت لعدة م�ؤ�س�سات �إعالمية الكربى .ويركز على تكنولوجيات ال�صحافة عرب الإنرتنت
وال�صحافة القائمة على احلقوق ومكافحة العن�رصية ،والتنوع االجتماعي ،و�صحافة ال�سالم.

بتينا كولب

�أندرو كالريت

املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة �أنا ليند منذ يوليو  2008وكان قبل ذلك مديرا ً للمعهد الأوروبي للبحر املتو�سط
( .)IEMedوب�صفته �صحفيا ً �سابقاً ،فقد �شغل من�صب مدير وكالة الأنباء الأ�سباينة ل�ش�ؤون جنوب ال�صحراء
الإفريقية و�أمريكا الو�سطى ( )EFEيف كاتالونيا ،كما كان حملال ً يف ال�ش�ؤون الدولية متخ�ص�صا ً يف العالقات
بني ال�شمال واجلنوب والتع�أون املتو�سطى وحوار الثقافات ،وقام بتدري�س ال�صحافة ال�سيا�سية يف جامعة
بومبيو فابرا ( )Universitat Pompeu Fabraيف بر�شلونة .وهو ع�ضو فى جمل�س الأمناء مل�ؤ�س�سة امل�ستقبل.

حما�رضة يف معهد علم االجتماع بجامعة فيينا وخبرية يف علم االجتماع املرئي وتطبق ا�سلوب امل�شاركة يف
املقابالت ال�شخ�صية بال�صور ك�أداة بحثية فى خمتلف العلوم الإجتماعية وت�شمل جماالت عملها :العرو�ض
االجتماعية الثقافية بال�صور ودمج املكان واملجال .وقامت ب�أبحاث تتعلق باملناطق املج�أورة للحمامات وعلم
�إجتماع ال�صحة والرتكيز على اال�ستدامة االجتماعية ودمج التوعية ال�صحية باال�ستدامة وقد �ساهمت
مع الباحثة هايدي دمرايخر يف و�ضع نظرية اجتماعية عن اال�ستدامة.

�أنا البيدو-فريلي

يو�سف كرباج

مدير الأبحاث يف املركز القومي للدرا�سات الدميوغرافية ( )INEDيف باري�س ،وم�ست�شار وخبري يف جمال العالقة
بني الدميوغرافيا وال�سيا�سة خا�صة يف البلدان العربية والإ�سالمية ،وكان مديرا ً علميا ً �سابقا ً يف املعهد الفرن�سي
لل�رشق الأدين ببريوت وقام بت�أليف نحو  350من الدرا�سات والكتب واملقاالت والتقارير واملواد التعلىمية .وعمل
مع اميانويل تود لي�ضيف بعدا ً جديدا ً للنقا�ش املتوا�صل حول ال�صدام بني احل�ضارات ،حيث تنب�أ الباحثان بتحديث
العامل الإ�سالمي يف كتابهما امل�شرتك “موعد احل�ضارات” (.)2007( )Le rendez-vous des civilisations

باحثة وحا�صلة على الزمالة البحثية ومديرة �أكادميية بوحدة اجلوار املتو�سطي يف معهد فان لري مبدينة
القد�س ( )Mediterranean Neighbours Unit at the Van Leer Jerusalem Instituteكما تقوم بالتدري�س
يف ق�سم العالقات الدولية باجلامعة العربية بالقد�س وقد ح�صلت على العديد من املنح واجلوائز وكانت
املديرة الأكادميية مل�رشوع “ح�صول املر�أة على امل�س�أواة املدنية يف ال�رشق الأو�سط” يف الفرتة ما بني 2005
و 2007يف معهد الدرا�سات الإ�سرتاتيجية وال�سيا�سية باجلامعة العربية.كما هي مديرة جملة (Journal
 )of Levantine Studiesوتركز �أبحاثها على الأوجه املختلفة للدين وال�سيا�سة والهوية خا�صة يف تركيا.

جري�س ديفي

املديرة امل�ؤ�س�سة لــ “�أويكدرم” ( )Oikodromالنم�س�أوية ،ورائدة يف �أبحاث اال�ستدامة املدجمة للم�ستوطنات
الب�رشية ،وتعمل يف املجاالت النظرية والعملية مل�ستقبل املدن و�ساهمت �أي�ضا ً يف ميثاق «�آلبورج» (Aalborg
 )Charterالذى ميثل الوثيقة الأوروبية الت�أ�سي�سية لال�ستدامة احل�رضية ،كما �أنها ال�شخ�صية املبادرة واملن�سقة
العلمية للعديد من امل�رشوعات والأبحاث ورفع الوعي مما جعلها تقود عمليات التف�أو�ض حول اال�ستدامة بني
اخلرباء وال�سكان يف فيينا وال�صني و�ستة من الدول املتو�سطية الإ�سالمية .وقد قامت دمرايخر باال�شرتاك مع
كولب بتطوير نظرية «امللكية العاطفية امل�شرتكة» ( )emotional co-ownershipوهي ع�ضو فى جمل�س
امل�ست�شارين فى م�ؤ�س�سة �آنا ليند.

روبرت مان�شن

رئي�س ومدير م�ؤ�س�سة جالوب �أوروبا  .بد�أ حياته العملية يف معهد علم االجتماع بالأكادميية املجرية
للعلوم بعد �أن در�س يف جامعة كارل مارك�س لالقت�صاد و�أكادميية فرينك ليزت للمو�سيقى (Ferenc Liszt
 ،)Academy of Musicوعمل بعد ذلك م�ست�شارا ً و�ساهم فى ت�أليف عدة كتب  .ويعمل حاليا ً رئي�سا ً لأكرب
م�رشوع للقيا�س يف �أوروبا امل�سمى فال�ش �أوروبارومرت ( )Flash Eurobarometerوهو �أي�ضا ً ا�ستاذ بكلية �أوروبا
مبدينة بروج ومدير معهد العلوم ال�سلوكية املتقدمة يف لك�سمبورج.
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عائ�شة ك�سول

ب�شارة خ�رض �أ�ستاذ يف العلوم ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية ومدير مركز الدرا�سات والأبحاث
العربية بجامعة لوفان الكاثوليكية ( )Arab Study and Research Center at UCLوع�ضو يف جماعة كبار
اخلرباء يف جمال ال�سيا�سة اخلارجية والأمن امل�شرتك يف �أوروبا وع�ضو يف جمموعة احلكماء (Groupe des
 )Sagesمن �أجل احلوار الثقايف الأورومتو�سطي .و�آخر ما ن�رشه هو “ العامل العربي مف�سرَا ً لأوروبا” ()2009
و”�أوروبا من �أجل املتو�سط من بر�شلونة �إىل بر�شلونة” (.)2009( )2009-1995

املالحق
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ح�صلت الأمرية رمي على درجة املاج�ستري يف العلوم ال�سيا�سية من معهد الدرا�سات ال�سيا�سية يف باري�س وعلى
درجة املاج�ستري يف الأدب الأجنليزي من جامعة ال�سوربون وقد تخرجت من كلية الإعالم بجامعة كولومبيا وعملت
يف عدة م�ؤ�س�سات اخبارية ومنها مكتب ال�صحافة الدويل بالأمم املتحدة وقناة �سي�.أن�.أن حيث عملت منتجة يف
لندن ثم انتقلت �إىل بغداد كمرا�سلة وتركت العمل عام  2004لت�صبح ع�ضوة يف العائلة امللكية الأردنية ومنذ
ذلك احلني �أ�صبحت ع�ضوة يف جلنة الفيلم امللكي بالأردن وقد �أ�س�ست معهد الإعالم الأردين عام .2007
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منى الحمداني

مديرة الربنامج القومي مبعهد التنوع الإعالمي يف املغرب وقد در�ست الإعالم ثم عملت من�سقة لربامج
مراقبة وتقييم برامج الأحزاب ال�سيا�سية يف املعهد الدميقراطي القومي باملغرب .و�ساهمت يف تنظيم
واال�رشاف على ن�شاطات املجتمع املدين وجمموعة من الأن�شطة القومية والدولية مثل بعثة املراقبة
الدولية لالنتخابات الت�رشيعية لعام  .2007ويركز عملها احلايل على ت�شجيع احلوار بني اجلماعات والتنوع
بالت�شارك مع اطراف حملية ودولية.

�أنطوان م�سرة

�أ�ستاذ يف اجلامعة اللبنانية وجامعة القدي�س يو�سف وع�ضو يف املجل�س الد�ستوري بلبنان وم�ؤ�س�س امل�ؤ�س�سة
اللبنانية لل�سالم املدين الدائم وقد عمل �صحفيا ً يف جريدة ( )Le Jourو( )L’Orient-Le Jourوعدد من
ال�صحف الأخرى وهو ع�ضو يف املجل�س التنفيذي الرئي�سي وهو جمل�س تع�أون �صحفي باللغة الفرن�سية
بني كال ً من اجلامعة اللبنانية واملعهد ال�صحفي الفرن�سي ومركز تدريب وحت�سني ال�صحفيني بباري�س)CFPJ(.

ناعومي �صقر

داليا مجاهد

حمللة رئي�سية ومديرة تنفيذية ملركز جالوب للدرا�سات الإ�سالمية ،وتر�أ�س حتليل بحث م�ؤ�س�سة جالوب
الذى ي�شمل �أكرث من مليار م�سلم يف العامل وهو �أ�شمل بحث من نوعه ،وقد �ساهمت يف ت�أليف كتاب
“من يتحدث ب�أ�سم الأ�سالم؟ ما هو ر�أي مليار م�سلم؟” وتعمل �أي�ضا ً يف جمموعات خمتلفة مثل املجموعة
العلىا لتحالف احل�ضارات التابع للأمم املتحدة ووقع اختيارها من قبل الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما لتكون
م�ست�شارة البيت الأبي�ض للتع�أون القائم على العقيدة واجلوار.

�سابين �شيفر

عمرو مو�سى

ال�سكرتري العام جلامعة الدول العربية منذ عام  2001وقد ح�صل على لي�سان�س احلقوق من جامعة القاهرة
ودخل ال�سلك الدبلوما�سي امل�رصي عام  1958ثم عمل م�ست�شارا ً لوزير ال�شئون اخلارجية امل�رصية و�سفريا ً
مل�رص يف الهند ثم ممثال ً �أعلى مل�رص لدى الأمم املتحدة يف نيويورك  ،ي�شارك منذ  2003فى اللجنة العلىا
املكلفة بالتهديدات والتحديات والتغيري من �أجل ال�سالم والأمن الدوليني .وح�صل على �أعلى الأو�سمة من
دول عدة ومنها و�سام االحتاد الفيدرايل الأملاين وقالدة النيل يف م�رص.

لورا نافارو

حما�رضة فى التوا�صل بني الثقافات فى جامعة بلني�سة وباحثة يف م�رشوع ( )Mediamigraterraبجامعة
باري�س  )8 University Paris( 8اخلا�ص بالإعالم والهجرة يف منطقة الأورومتو�سطي وحما�رضة يف ماج�ستري
“الو�ساطة بني الثقافات وم�شاركة املواطنني” بجامعة بالن�سية ب�أ�سبانيا وقد عملت �ضمن فريق التميز
ماري كوري يف االحتاد الأوروبي ( )Minoritymediaوتتع�أون مع عدد من املنظمات منها �شبكة �إعالم
اجلماعات فى �إ�سبانيا ومن �أ�شهر كتبها كتاب بعنوان ( )2008( )Contra el Islamعن الت�صورات اخلا�صة
لال�سالم والعامل العربي يف الإعالم اال�سباين.

ماجد عثمان

رئي�س مركز املعلومات ودعم القرار التابع ملجل�س الوزراء امل�رصي ورائد يف جمال االح�صاء واملعلومات
القومية يف م�رص و�أ�ستاذ بق�سم االح�صاء يف جامعة القاهرة وله خربة فنية وا�ست�شارية يف جمال مناهج
الأبحاث امليدانية وا�ستطالع الر�أي العام والتحليل الدميوغرايف ،كما هو ع�ضو يف اجلمعية الدولية لتعلىم
الإح�صاء ،واملنظمة الأمريكية للإح�صاء ،واالحتاد الدويل للدرا�سات العلمية لل�شعوب ،وجمعية امل�ستقبل
العاملية.
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توومو مال�سوو

�أ�ستاذ �أبحاث ال�سالم والنزاعات امل�سلحة ومدير الأبحاث مبعهد �أبحاث ال�سالم بتمبريي يف جامعة
متبريي ( Professor of peace and conflict research and Research director of TAPRI, Tampere
 )Peace Research Institute, at the University of Tampereويهتم بالتاريخ احلديث يف �شمال
�أفريقيا والعالقات الدولية يف منطقة البحر املتو�سط،كما يهتم �إىل جانب رئا�سته ملعهد تابري
( )TAPRIبالدرا�سات املتو�سطية والعالقات الأورومتو�سطية وخا�صة التطور االجتماعي  -االقت�صادي
والثقايف ،ويعمل �أي�ضا ً نائبا ً ملدير برنامج �إدارة التغيري االجتماعي (Management of Social
 )Transformation program MOSTيف اليون�سكو .وع�ضو فى جمل�س امل�ست�شارين مل�ؤ�س�سة �آنا ليند.
!

املالحق
تقرير آنا ليندا 2010

مارتن روز

مدير املجل�س الربيطاين ( )British Councilفى املغرب وكان مديرا ً مل�رشوع “�أوروبا امل�شرتكة بيننا” وكان
امل�ؤ�س�س واملدير مل�رشوع ( )Counterpointالذى كان املركز الفكري للمجل�س الثقايف الربيطاين يف جمال
العالقات الثقافية والدبلوما�سية العامة وعمل مع املجل�س الثقايف الربيطاين يف بغداد وروما وبروك�سل
و�أوت�أوا حا�رض وكتب ون�رش كثريا ً عن العالقات الثقافية ومن �أ�شهر الكتب التي ن�رشهاTrust, Mutuality :
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

�إلدار �سارايلك

رئي�س حترير ونا�رش ملجلتي ( )Pulse of Democracyو ( .)Statusتدور جماالت بحثه حول ال�سيا�سات املقارنة
والنظريات ال�سيا�سية ،وخا�صة ال�سيا�سات العرقية واملركزية العرقية والدميقراطية وال�سيا�سة يف ع�رص
ما بعد ال�شيوعية ،والنخبة ال�سيا�سية والدين كما يكتب عن ال�سيا�سة والثقافة واالجتماع يف البو�سنة
والهر�سك ويعمل مع عدة جامعات مثل جامعتي ادنربة واُك�سفورد .وقد ن�رش كتابا ً وعددا ً من الأبحاث
واملقاالت يف �أوروبا .حا�صل على ماج�ستري العلوم ال�سيا�سية من كلية العلوم ال�سيا�سية بجامعة �ساراييفو
�أ�ستاذة �سيا�سة الإعالم ومديرة مركز الإعالم العربي مبعهد البحوث الإعالمية واالت�صال بجامعة
و�ستمن�سرت ،وكانت قد عملت قبل ذلك يف وحدة اال�ستخبار االقت�صادي كخبرية عن ال�رشق الأو�سط
واملحررة الرئي�سية لتقارير تنب�ؤات املخاطر ال�سيا�سية واالقت�صادية .وح�صلت على جائزة �أح�سن كتاب عن
درا�سات ال�رشق الأو�سط لعام  2003وعنوانه “ممالك االقمار ال�صناعية  :تلفزيون عرب احلدود والعوملة وال�رشق
الأو�سط”و�آخر كتاب �أ�صدرته هو “التلفزيون العربي اليوم” ( )2007ويبحث يف القانون وال�سيا�سة والإبداع
يف املحتوي وو�ضع ال�صحفيني وخا�صة املذيعات ومرا�سلي احلروب.
مديرة معهد امل�سئولية الإعالمية ( )IMVب�أملانيا حيث تنظم وتدير ور�ش عمل عن التحليل الإعالمي
وتعليم الإعالم ،وتركز �أبحاثها على العن�رصية يف الإعالم الإخباري ،وت�أثري الإعالم على ال�سلوكيات والقيم
وخا�صة القيم عند االطفال ،و�أهم املو�ضوعات التى تتن�أولها هي الدعاية يف �أحدث �أ�شكالها حيث
يلعب”العدو” (� )Feindbildأي “الإ�سالم” �أهم الأدوار .ولها ا�صدارات وكتب �أخرى منها “تغطية الإ�سالم يف
ال�صحافة الأملانية” ( )2005ودرا�سة حتليلية مقارنة بني اخلطاب املعادي لليهود واخلطاب املعادي للإ�سالم
عام ( )2009مع ق�سطنطني فاجرن (.)Constantin Wagner, IMV

ا�سماعيل �سراج
الدين

مدير مكتبة اال�سكندرية وير�أ�س جمل�س ادارة املعاهد واملتاحف التابعة لها ،وي�شغل من�صب رئي�س وع�ضو
يف عدد من اللجان اال�ست�شارية يف جمال الأبحاث وامل�ؤ�س�سات العلمية والدولية وجهود املجتمع املدين.
عمل �أي�ضا ً يف عدد من املهام لدى البنك الدويل ،وال �سيما نائب رئي�س التنمية البيئية واالجتماعية
امل�ستدامة ( ،)1998-1992وقد �أ�صدر �أكرث من  60كتابا وبحثا ً يف مو�ضوعات متنوعة .

�سارة �سلف�ستري

حما�رضة يف ال�سيا�سة الدولية بجامعة �سيتي بلندن وتر�أ�س برنامج �أبحاث مبعهد فون هوجل يف جامعة
كامربيدج .ح�صلت من تلك اجلامعة على درجة الدكتوراه عن الإ�سالم يف �أوروبا ثم عملت يف جمال احلوار
بني الثقافات يف مدينة بروك�سل لدى رئي�س املفو�ضية الأوروبية ،تدور �أبحاثها وا�صداراتها حول �سيا�سات
الهوية الإ�سالمية وال�سيا�سات العامة جتاه الدين يف االحتاد الأوروبي ،وال�شبكات القائمة على العقيدة،
ودمج املهاجرين والأمن .منذ عام  2008ع�ضو يف املجل�س اال�ست�شاري يف م�ؤ�س�سة �أنا ليند.
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بردراج ماتفيفيك

كاتب و�أ�ستاذ بق�سم اللغات والأدب ال�ساليف يف جامعة روما ال�سابيينزا ( )La Sapienzaويعي�ش يف روما
بعد �أن ترك موطنه يف البو�سنة والهر�سك عام  1991ب�سبب ن�شاطه ال�سيا�سي  .وقد منحته احلكومة
الفرن�سية و�سام ال�رشف ( ،)La Légion d’Honneurنُ�رشت كتبه ب�أكرث من ع�رشين لغة وح�صل على العديد من
اجلوائز الأدبية الدولية .وهو نائب رئي�س م�ؤ�س�سة ( )International PEN in Londonوكان ع�ضوا ً يف جمموعة
احلكماء ( )Groupe des Sagesيف املفو�ضية الأوروبية بربوك�سل وع�ضو م�ؤ�س�س لرابطة �رساييفو (Association
 )Sarajevoيف باري�س وروما.

اليك�سا روبرت�سون

�أ�ستاذة م�ساعدة بق�سم العلوم ال�سيا�سية يف جامعة �ستوكهومل ومنتدبة لق�سم ال�صحافة والإعالم
ويقارن بحثها احلايل  -املمول من جمل�س الأبحاث ال�سويدية  -بني التقارير “املعادية للهيمنة” يف القنوات
الإخبارية العاملية ،والتقارير الأخبارية التي تبثها القنوات الكربى لرتى كيف ي�صف “الآخرون” �أوروبا .وقد
ن�رشت كتابها الأخري بعنوان “  ”Mediated Cosmopolitanism: the world of television newsيف عام
.2010

املالحق

نتاليا ريبا�س-
ماتيو�س

باحثة يف معهد رامون �إي كاخال بجامعة كورونيا (Ramón y Cajal Reseacher at the Universidad de
 )A Coruñaوكانت قد ح�صلت على زمالة ماري كوري يف املخترب املتو�سطي للعلوم االجتماعية مبدينة
ايك�س�-أن-بروفان�س ،فرن�سا (Marie Curie Fellow at the Laboratoire Méditerranéen de Sociologie
 )Aix-en Provenceويف مركز درا�سات الهجرة يف �سا�سك�س ،اجنلرتا (Centre for Migration Studies
 .)in Sussex, UKتركزت �أبحاثها خالل عام ( )2009على االموال التي ير�سلها العاملون باخلارج واجلندر
واملجاالت احلدودية يف منطقة البازو بالواليات املتحدة ( )El Pasoوجبالة باملغرب ( )Jebalaوكان �أخر ما
ن�رشت “املتو�سط يف ع�رص العوملة – الهجرة والرخاء واحلدود” (.)2005 ,Transaction Publishers

�أيزابيل ريجوني

رئي�سة فريق ماري كوري للتميز ( )Minoritymediaمبجرنتري – جامعة بواتييه ،فرن�سا (– Migrinter
 )University of Poitiers, Franceوحا�صلة على الدكتوراه يف العلوم ال�سيا�سية من جامعة باري�س 8
(فرن�سا –  )2000وحا�صلة على الزمالة من مركز ابحاث العالقات العرقية (جامعة ورويك )2003-2001
ومركز مارك بلوخ (برلني  )2005-2004وحاليا ً �أ�ستاذة فى جامعة بواتييه بعد �أن حا�رضت يف جامعات باري�س
� 8سان دينيه ( )Saint-Denis 8 Parisوافري-فال دا�سون ( .2005-1996 )Evry-Val d’Essonneتعمل حاليا
يف جماالت الإعالم العرقي والهجرة والتنقل بني الدول وق�ضايا اجلندر

محمد توزي

�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية بجامعة احل�سن الثاين يف الدار البي�ضاء وجامعة �أك�س�-أن-بروفان�س (Aix en
 ،)Provenceوقد ا�شتهر كخبري يف جمال احلركات الإ�سالمية املغربية بعد ما �أ�صدر كتابه “امللكية والإ�سالم
ال�سيا�سي يف املغرب” ( )1997ويعمل باحثا ً يف املخترب املتو�سطي لعلم االجتماع ( )MMSH/CNRSوخبريا ً
ا�ست�شاريا ً لدى عدد من املنظمات الدولية مثل منظمة الف�أو ( )FAOواملعونة الأمريكية (.)USAID
وهو ع�ضو يف عدد من املنظمات مثل املجل�س العلمي ل�شبكة جمعيات التحليالت ال�سيا�سية الأوروية
( )REASOPOويف املجل�س العلمي ملجلة برولوج (.)Prologues

�أنا ترياندافليدو

ت�شغل من�صب �أ�ستاذ غري متفرغ مبعهد اجلامعة الأوروبية ( )European University Instituteمبدينة
فلوران�س يف �إيطاليا ،ومن�صب باحث رئي�س فى امل�ؤ�س�سة اليونانية لل�سيا�سات اخلارجية والأوروبية (Hellenic
 )Foundation for European and Foreign Policy ELIAMEPو�أ�ستاذ زائر يف الكلية الأوروبية مبدينة
بروج يف بلجيكا .وقد تخ�ص�صت يف البحوث عن الإعالم واخلطاب وقد �شاركت فى عدة برامج �أ�شهرها:
„الإعالم والأخالقيات من وجهة نظر �أوروبية من اتفاقية روما �إىل احلرب على الإرهاب“ حتت رعاية االحتاد
الأوروبي (Media and Ethics of a European Public Sphere from the Treaty of Rome to the `War on
 )Terror` EMEDIATEو�أ�شهر �أ�صداراتها كتاب بعنوان „املجال العام الأوروبي والإعالم“ (‘The European
.)2009 ,Public Sphere and the Media’ (with R. Wodak and M. Krzyzanowski, Palgrave

ماريا كنتوخر�ستو

حما�رضة يف اجلامعة اليونانية املفتوحة وعملت كم�ست�شارة فى معاهد بحثية رائدة ور�أ�ست �أق�سام
التنمية والتوا�صل والتع�أون الدويل يف منظمة الثقافة اليونانية التابعة لوزارة الثقافة اليونانية .تدور
�أبحاثها حول الإعالم وال�سيا�سة ال�سمعية – الب�رصية والثقافية وبناء الهوية والإعالم ون�ضال ال�شخ�صيات
امل�شهورة ،والعالقات الدولية والثقافة ،والدبلوما�سية الثقافية لالحتاد الأوروبي وا�رشفت على ن�رش كتاب
بعنوان “الهوية والإعالم يف اليونان املعا�رصة” (.)2007

ارهان �أو�ستنداج

�صحفي ورئي�س حترير �شبكة الإت�صال امل�ستقل( )Independent Communication Network BIAمنذ عام
 . 2004ولد عام  1979مبدينة ( )Kırklareliيف تركيا وتخرج من كلية الإعالم بجامعة بلجي ب�أ�سطنبول،
وح�صل على �شهادة املاج�ستري من جامعة جالتا�رساي .قام بتنظيم �أول منتدى دويل م�ستقل عن الإعالم
عام  2006يف �أ�سطنبول الذي ح�رضه العديد من ممثلي الإعالم البديل من جميع انحاء العامل ،وتدور
اهتماماته حول �صحافة حقوق االطفال ،و�صحافة ال�سالم ،و�سيا�سة التوا�صل ،واالقت�صاد ال�سيا�سي
لالعالم.

�أمين معلوف

روائي و�صحفي لبناين ذاع �صيته لأعماله التي تقدم ر�ؤية ح�سا�سة لقيم و�سلوكيات الثقافات املختلفة
يف ال�رشق الأو�سط و�أفريقيا والبحر الأبي�ض املتو�سط .بعد �أن در�س علم االجتماع واالقت�صاد �أنطلق مكمال ً
تاريخ عائلته العريق يف جمال ال�صحافة فعمل �صحفيا ً وعمره  22عاما ً يف �صحيفة النهار اليومية ببريوت،
وقد �سافر �إىل الهند وبنجالد�ش و�أثيوبيا وال�صومال وكينيا واليمن واجلزائر ليقوم بالتغطية ال�صحفية
للحروب وغريها من ال�رصاعات ،قبل �أن يهاجر �إىل فرن�سا حيث يعمل �صحفيا ً وكاتباً.ميكيلي كابا�سو رئي�س
امل�ؤ�س�سة املتو�سطية ( )Fondazione Mediterraneoب�إيطاليا وقد عمل م�صورا ً ور�ساما ً ومهند�سا ً معماريا ً
ومهند�سا ً يف �أكرث من  500م�رشوع يف خمتلف بلدان العامل ،قبل �أن يكر�س نف�سه لتنمية احلوار بني
الثقافات وال�سالم بداية من عام  .1994وقد قام بتنظيم عدة برامج وم�رشوعات اجتماعية وندوات مدنية
�أورومتو�سطية وحا�رض يف عدة حلقات درا�سية ،ون�رش عدة مقاالت وكتب عن ال�رشاكة الأورومتو�سطية،
وح�صل على العديد من اجلوائز مثل قالدة اال�ستقالل من اململكة الها�شمية الأردنية اللتزامه واجنازاته يف
جمال بناء اجل�سور بني الثقافات.
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كاترينا �ستينو

مديرة قطاع ال�سيا�سات الثقافية واحلوار بني الثقافات يف منظمة اليون�سكو ،وهي خمت�صة يف جمال
التوا�صل بني الثقافات .وب�صفتها ع�ضوا يف عدد من املعاهد البحثية يف جمال العالقات بني الثقافات
ف�أنها ت�ؤكد دائما ً على الروابط بني التنوع واخلطاب والتنمية من �أجل التفاهم املتبادل الذي هو هدف من
�أهداف اليون�سكو .وقد �أ�صدرت عددا ً من املقاالت والكتب عن ق�ضايا و�ضع ال�سيا�سات ملواجهة حتديات
املجتمعات املعا�رصة املتعددة الثقافات.

املالحق

جورج �سمبايو

تقرير آنا ليندا 2010

هو املندوب ال�سامي حللف احل�ضارات ( )Alliance of Civilizationsالتابع للأمم املتحدة ويهدف �إىل حت�سني
التفاهم وعالقات التع�أون بني الأمم وال�شعوب من خمتلف الثقافات  ،و�شغل �سمبايو من�صب رئي�س
جمهورية الربتغال من  ، 2001 – 1996وب�صفته هذه تركز �أعماله على الرتبية ،والق�ضايا االجتماعية،
وحقوق الإن�سان ،ال�شئون الأوروبية والدولية  .عينه الكاتب العام للأمم املتحدة يف مايو  2006كمبعوث
ال�سل  -يف اطار برنامج الألفية للتنمية  -لوقف املر�ض مع حلول عام . 2015
خا�ص ملكافحة مر�ض
ُ

