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لمشباب الجامعي   ممارسات السمم األهميتدعيم  المسؤولية المجتمعية في دور
مدير جامعة القدس المفتوحة بنابمس / يوسف ذياب عواد.د.أ

 
 

ممخص 
 

سياماتوأىمية الشباب الجامعي يتناكؿ ىذا البحث  كما  ،كاستقرارىا في بناء المجتمعات ـكا 

لتي تعزز مف مسؤكليتيـ كتزكيدىـ بالخبرات ا ،في صقؿ شخصياتيـدكر الجامعات يستعرض 

. التي تكاجو المجتمع، تجاه القضايا المجتمعية

في الكطف  سمـ األىميؿؿكميددات  بيف الثقافة كالتغييرالعالقة  إشكاليةكما يتناكؿ ىذا البحث 

تحمؿ المسؤكلية المجتمعية ليؤالء القدرة عمى  لدرجةالتي لـ تنضج تمؾ العالقة  ...العربي

. في قيادة التغيير الشباب

السمـ ثقافة الخكؼ في المجتمع الفمسطيني كانعكاساتيا عمى الباحث كأخيران، يستعرض 

، كفؽ نظرة تكاممية تجمع بيف ثقافة السمـ األىمي لترسيخرا عاما لمتدخؿ إطا ، مقترحاماألىؿ

. تبعث عمى استقرار المجتمع كرفاىيتوالتي  كالسياسية كالكطنية االعتبارات المجتمعية
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مقدمة 
مف األمراض كاألزمات  كبيران  عددان ، عة التي تمر بيا المجتمعاترمأفرزت التغيرات الس   

، كاإلرىاب الفكرم دكاالتجار بأعضاء الجس ،حتياؿكاالقضايا النصب  :بينيا فـ ،الخانقة
. كما إلى ذلؾ مف مشكالت خطيرة باتت تعصؼ بالمجتمعات كتيدد أمنيا كاستقرارىا كالعسكرم،

كما تتنافى كركح  ،الفطرة السميمة كطبيعة التككيف البشرممع الخطيرة  اىركىذه الظتتنافى ك
كمكاثيؽ حقكؽ اإلنساف باعتبارىا مجتمعة تؤكد بكضكح أف بؿ كالشرائع السماكية، التعاليـ اإلليية 

األصؿ في الحياة كفي معاممة اإلنساف مع أخيو اإلنساف، ىك مبدأ السمـ كالعفك كالتسامح، أما 
القسكة كالعنؼ فيك االستثناء الذم ال يمجأ إليو إال العاجزكف عف التعبير بالكسائؿ الطبيعية 

  .أك المتجرديف مف اإلنسانية السممية
مف ( %20 –19)بيف ما ىـ، إذ تتراكح نسبتيـ اتيمثؿ الشباب جزءان كبيران مف تشكيؿ مجتمع    

، كمف المتكقع زيادة ىذه النسبة في كما ىـ في بقية البمداف العربية مجمكع السكاف في فمسطيف
%(.  22)السنكات الخمس القادمة لتصؿ إلى 

 ؛الحيكيةبتمر باإلنساف، كتتميز  التي مف مراحؿ العمرميمة اب مرحمة الشبتعد مرحمة ك
طاقة متجددة تضفي عمى المجتمع طابعان مميزان، كترتبط بتحمؿ المسؤكلية، كما  عمى اعتبار أنيا

بداعات . يعد الشباب طاقة قكمية بما لدييـ مف أفكار كقدرات كا 
ارتباطان كبيران بالشباب ألسباب فسيكلكجية  مف المشكالت االجتماعية كالنفسيةترتبط كثيره   

تتعمؽ بالتغيرات الجسمية مف جية، كلما يمتمككنو مف رغبات كحاجات نفسية كاجتماعية شديدة 
. تحتاج في معظميا إلى إشباع عاجؿ
الشراكة المجتمعية ضمف إطار متكامؿ مف المسؤكلية كفي كقت يتجو فيو العالـ نحك 

القطاع العاـ، كالقطاع األىمي، كالقطاع : الثالثة كىي المختمفةبيف القطاعات  المجتمعية
تحمميـ لممسؤكلية المجتمعية بالغ األىمية، في مكضكع الشباب الجامعي  ، يأتي تناكؿالخاص

اليكـ ىـ قادة ميدانيكف مؤثركف في التنمية االجتماعية  ة الجامعاتعمى اعتبار أف طمب
المسؤكلية يتطمب تكعيتيـ كتبصيرىـ بمضاميف  كىذا، مستقبالن ...كاالقتصادية كالتربكية 

تكزات السمـ ركعمى رأسيا مبادئ التسامح كـ ،المجتمعية بكؿ أبعادىا كمحاكرىا كممارساتيا
، لمتحقيؽ يتجاكز ىذا التدخؿ حدكد البعد النظرم ليشمؿ إطاران تطبيقيان كاقعيان قابالن ك،بؿ األىمي 
 تكريس ثقافة المسؤكلية المجتمعيةسناميا الجامعات  مؤسساتنا التربكية كذركة كتستطيع

. ةىا المقصكداتتأثيرىا كتعدد كسائطيا كأساليب تأثير بحكـ مدل انتشار ،لعاممييا كطمبتيا
كتعد المسؤكلية المجتمعية في جانب كبير مف نشأتيا نتاجا اجتماعيا؛ حيث يكتسبيا الفرد 

الجتماعية التي تالـز الفرد خالؿ مراحؿ عمره التربكية كاكيتعمميا بفعؿ العكامؿ كالظركؼ 
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فمنيا ما يساعد عمى النمك السميـ لممسؤكلية المجتمعية، فيما يؤدم غيابيا أك المتتالية، 
   . نقصانيا إلى إعاقة ىذا النمك كتعطيمو

الشباب بصفتيـ اإلنتاجية كمساحتيـ  ال يقحـفي إطار  السمـ األىميإف الحديث عف 
ىـ معكؿ البناء، كىذا  قضية منقكصة إف لـ تكف مبتكرة، فالشبابيعد جتمع، العريضة في الـ

سعى تعمى أىمية دمجيـ كتأطيرىـ في اليـ التنمكم، كليس اعتبارىـ مجرد احتياجات  يدؿ
ىـ األقدر عمى تحميؿ كاقعيـ كتحديد مشكالتيـ ضمف إحساسيـ  فالشباب؛ لمحصكؿ عمى إشباع

باستطاعتيـ أف يقدمكا  قأفكما الخاصة، المصمحة ة عمى المرىؼ بتغميب المصمحة العاـ
أف يككنكا صماـ أماف كمحكر تغيير نحك الغد كب، رفاىيتو لتكفير كسعيـفي لمجتمعيـ كؿ ما 

.    كىك ما يمثؿ السمـ األىمي بحؽ كحقيؽ المشرؽ
الشباب  لدل المسؤكلية المجتمعية تأصيؿ ثقافة في ضكء ما تقدـ، يتناكؿ الباحث

االنسجاـ بيف الشباب  يحقؽ المجتمعي، بمااالستقرار لتحمؿ مسؤكلياتيـ إزاء عمميات  ،امعيالج
أداة العالي التعميـ ك .كاالزدىارمنيـ المشاركة الفاعمة في عمميات البناء  تتكقعكمجتمعاتيـ التي 

بشرية ير االجتماعي، إذ يشكؿ المصدر الرئيس لرفد المجتمع بالعناصر اؿمميمة مف أدكات التغ
أىداؼ منشكدة قائمة  كتحقيؽ، كجكانبو بمختمؼ أبعاده السمـ األىميالمدربة، كالقادرة عمى صنع 

شكاالتو المختمفةالمنشكدالتغيير إحداث عمى  . ، مع مراعاة االعتبارات الخاصة بثقافة المجتمع كا 
مشكمة البحث 

كما يحتكيو ؿ مستمر، كاىر كسمبيات تتنامى بشؾلعؿ ما يشيده العالـ العربي اليكـ مف ظ
باطف األمر مف تداعيات كانحرافات، بؿ انزالؽ نحك مجيكؿ محفكؼ بالمخاطر، لدرجة أصبح 

بؿ أصبح مف  .ييدد النسيج االجتماعي، كعكامؿ االستقرار األمني كاالقتصادم لمبمداف العربية
ت أنكاع القتاؿ فكثر، كانسياقيـ في أحداث طائفية أك دينية أك عرقية الكاضح انخراط الشباب

إذ إف الشباب في ىذه  دـ الفكرم حقيقة بارزة في المعامالت الحياتية،اصتكأصبح اؿ ،ضمكالتحر
 اما يفتقدكف إلى الخبرة الكافية لتحديد مسارات التدخؿ، كسبؿ تحقيقو الحراكات السياسية، غالبان 

مسببات ىذه  ألف،  ما تتجو عممية التغيير نحك السمب، محددة، كبالتالي غالبان  يةكفؽ رؤ
منذ  العربي الزمت العقؿ الشبابيتنفيس انفعالي لمكبكتات متعددة  بمثابة ما تككف الحركات غالبان 

.  طفكلتو
الشباب أف أف يدرككا ب كمنيا الجامعات يقع عمى قطاعات المجتمع المختمفةمف ىنا ك

، كفي الدفع باتجاه التنميةير كقكة مكاقع لـ يشارككا في صنعو، كما أنيـ أساس التغكجدكا ضمف 
أف يعرفكا أف مستقبؿ البالد  ،ال بد ليؤالء الشباب كفي طميعتيـ الجامعيكف ،نفسو الكقت

تطكير آليات تعامؿ جمعية في كمصيرىا ال يتعمؽ بيـ كحدىـ، بؿ يتكجب عمييـ أف يسيمكا 
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، كلعؿ في تأطير مبيف البعد الكطني كالبعد المجتمع يكازف، كلةءضمف إطار مسؤكؿ قابؿ لممسا
 .السمـ األىميتحقيؽ  يبعث عمىالمسؤكلية المجتمعية في نفكس ىؤالء الشباب ما 

كلعؿ في األكضاع السائدة في فمسطيف كما في عدد مف الدكؿ العربية ما يبعث عمى 
ؿ عف تالشي السمـ األىمي لدرجة يدثقافة الخكؼ، كىي تعبير  ايطمؽ عميوظاىرة سمبية نشكء 

قحاـ القطاعات الرسمية كفي خضـ ىذا الكاقع كاف ال بد استعراض كاقع السممي انعدامو،  كا 
  .لممكاطنيف معيقات تكفير أركاف السمـ األىمي عمىكاألىمية في بناء شراكة مجتمعية لمتغمب 

  بحثأهمية ال
سياماتيـ في بناء مجتمعاتيـ التي  تنبع أىمية المكضكع بشكؿ رئيس مف أىمية الشباب كا 

كبيرة مستعصية، األمر الذم يتطمب انخراطيـ في حميا بأسس كتيددىا مشكالت كثيرة باتت 
مف  المكاطنة الصالحة بما ليا زعزمك ،يعكس حسف االنتماءك، تشاركي كطكعي عممية ذات طابع

كرفاىية المجتمع التي تكظؼ ، بؿ كتبعث عمى تعزيز السمـ األىمي كما عمييا مف كاجبات حقكؽ
. مالتياالفانكف في تعا

الجامعي الجامعات في صقؿ شخصية الشاب  دكرمف أىمية ة المكضكع كما تنبع أىمي
في مجاؿ ، كبما تكفره مف كفاءات متخصصة كاستثمار الفرص المتاحة كتزكيده بالخبرات الالزمة

أك األنشطة المصاحبة ليا، فالجامعة لـ تعد  ،، سكاء مف ناحية المناىجالمسؤكلية المجتمعية
 اتمبي احتياجات مكاطنيو أكاديمية تمنح الشيادات فحسب، بؿ ىي مؤسسة مجتمعيةمؤسسة 
. نحك متجددعمى 

بركز ظاىرة ثقافة الخكؼ في فمسطيف في استعراض ، كما تتعزز أىمية ىذا المكضكع 
لتالفي حصكؿ معيقات تحقيؽ السمـ األىمي كانعكاساتيا عمى حقكؽ اإلنساف، إلى جانب تناكؿ 

عمى نحك أكثر مما ىي عميو  تدادات تذىب بالمجتمع إلى بؤر متزايدة مف األزماتانتكاسات كار
كبذات األمر ال بد مف تحديد إطار عاـ لمتدخؿ كفؽ نظرة تكاممية تجمع ما بيف المسؤكلية ، اآلف

، كالعدؿ، التسامح في المجتمع ، بما يبعث عمى إشاعة أجكاءالمجتمعية كالمسؤكلية الكطنية
دارة رشيدةيمكقراطيكالتعامؿ الد    . .، كاألمف االجتماعي بعقؿ متفتح كا 

 
 
 

أهداف البحث 
: ما يمي تحقيؽ  إلى بحثاؿ اىدؼ ىذم

 .المسؤكلية المجتمعية مف زاكية  العمؿ عمى تحديد دكر الجامعات نحك الشباب الجامعي .1
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 .إشكاليات الشباب العربي في التغيير كانعكاسو عمى السمـ األىميتناكؿ  .2

 .عمى السمـ األىمي اقضية ثقافة الخكؼ في المجتمع الفمسطيني كانعكاساتو تناكؿ .3

 .تبياف دكر المسؤكلية المجتمعية في تدعيـ ركائز السمـ األىمي .4

 

 :األسئمة اآلتية فلإلجابة ع البحث اسعى ىذم:  أسئمة البحث

 ؟ جتمعيةالمسؤولية المما دور الجامعات نحو الشباب الجامعي من زاوية : السؤال األول

 : السؤاؿ كالتعميؽ عميو بحسب اآلتيىذا كقد تمت مناقشة 

تقدـ البمداف كالشعكب عمى التعميـ العالي قمة المنظكمة التعميمية، كىك مؤشر رئيس  ُيعد
حجر التربية  تعد ؛ إذعمكمان  التربيةعمى بؿ ـ فقط، مكرفاىيتيا، كالتركيز ىنا ال يقكـ عمى التعؿ

، نستطيع النيكض بالمجتمع ( التربية كالتعميـ)تحادىما معان أم اليمية كبالزاكية لمعممية التع
. بؿ مكاجية التحديات الخطيرة التي تكاجو األمة  ،كمؤسساتو
تحتاج العممية التربكية إلى اآللية التي تضمف تكجيان سميمان يقكد في النياية إلى تحقيؽ ك

المراد تكريسو  العقؿ الجمعييدعك إلى  مف خالؿ محتكاىا الذمسكاء  ،المسؤكلية المجتمعية
، ر ممكات تربكية ككفاءات مقتدرةممف خالؿ اإلعداد كتكؼأك  كتثبيتو في نفكس األجياؿ الصاعدة،

خالصنحك ىذا المنحى تقكد العممية التربكية  كفرص كمبادرات . بأمانة كا 
 ،المجتمعيةالمسؤكلية كبغض النظر عف العكامؿ األخرل التي تتداخؿ إلنتاج مجتمع  

يتـ معمكمات مجرد ليست  فيياألكسع كالتأثير األكبر، القطاع فإف العممية التعميمية تحتؿ 
  قتصر حدكدىا عمى جدرافتال ك حفظيا عف ظير قمب، بؿ ىي ممارسة ممحكظة كمممكسة،

  .، بؿ ىي ممارسة حياتية تشمؿ كؿ تفصيالت الحياة كيكمياتياىاالجامعة كأسكار
بيف ما حقؽ التكامؿ ألنيا تفي بناء شخصية الطالب  لتعميمية المناسبةالبيئة ا تسيـ

المعاصر المنيج التربكم ذلؾ أف . ية كالسمككية كاالجتماعيةاتالجكانب المعرفية كالكجدانية كالميار
  .كيكسبو الميارات ،غرس في الطالب القيـ اإليجابية كاإلبداعكمستمزمات تنفيذه م

 ،مفاىيـ أخرلالمسؤكلية المجتمعية كتستكعب أف تتضمف كف يـفي ىذا المضمار ك    
كفي  ،الحركات، كفي المكاقؼ كالطمكحاتك كالمذاىب األحزابكفي  ،كالعقائد اآلراءكالتعددية في 

القيـ كالمبادئ كالمصالح، كفي التعددية القائمة عمى فكرة المكاطف المتساكم في الحقكؽ 
كالقيمة العميا  ،عمى أف الفرد ىك الكحدة الحقيقية جتمعيةالمسؤكلية الـكالكاجبات، كما تؤكد 

 .سميـ كالحدث النيائي ألم بناء اجتماعي سياسي

ثقافة رئيسة تؤثر بشكؿ مباشر في استمياـ طمبة الجامعات  ان يرل الباحث أف ثمة أبعادك
 الديمقراطيكتتمثؿ تمؾ األبعاد بالجك  كتقدير حقكؽ اآلخريف كاحتراميا، ،المسؤكلية المجتمعية
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إضافة إلى  كما يتبناه األستاذ الجامعي مف استراتيجيات معززة لذلؾ، ،في الحياة الجامعية السائد
، كالسمكؾ بشكؿ عاـما تقدمو المناىج مف بمكرة كاىتماـ في إرساء معالـ المجتمع المدني 

الطالب جنبا إلى جنب مع تفاعؿ ذلؾ كمو مع قدرات  ،عمى نحك الخصكص المسؤكؿ مجتمعيان 
ق كتجذره في الصالح ءتعكس انتما تسمككياكما يتميز بو مف خصائص كيمارسو مف  كاىتماماتو،

 .العاـ
ذا ما نظرنا إلى الشباب الجامعي عمى أنيـ طاقات كقدرات كقكة قادرة عمى إحداث  كا 

التغيير في المجتمع، فمف الكاجب أف تنمي األجكاء الجامعية ىذه القدرات لدييـ كتعرفيـ 
:- حاجاتيـ كحقكقيـ ككاجباتيـ كمشكالتيـ، كلعؿ ذلؾ يتحقؽ مف خالؿ ب

مساعدتيـ عمى تحميؿ دكافعيـ عند القياـ بأم سمكؾ كاكتشاؼ حاجاتيـ كميكليـ بأنفسيـ  .1
. 

 .كالمخدرات كمخاطرىا ،مشكالت الشباب كالبطالة، ككقت الفراغ، كالتدخيف تناكؿ .2

 .ةاألساسيحقكؽ اإلنساف كحرياتو  تشخيص كاقع .3

إتاحة الفرصة لمتفكير الجماعي في حؿ بعض مشكالت الشباب كبعض مظاىر  .4
 .الخالفات كالصراعات في المجتمع 

لما تسيـ بو الجامعة مف دكر بارز في رفد المجتمع باألساتذة كالعمماء كالباحثيف  كنظران 
تخرج ككادر  ،يان حقيؽ مجتمعيان  مسؤكالن الذيف يحتاجيـ المجتمع، فإف الجامعة التي تنتيج سمككان 

  .بذلؾجراء إيمانيا  مسؤكلة مجتمعيان 
المعرفة فيو إدراؾ لحاؿ العكلمة كتحدياتيا كتأثيراتيا عمى المعرفة مؤكدا بإف ربط التربية 

الكقت ذاتو عمى إنسانية اإلنساف كضركرة االحتفاظ بيكيتو، التي ينبغي أف تتسمح باألخالؽ في 
الخطأ، كيحاصر الكىـ في جك إنساني آمف ،يحتـر اآلراء ،كتنمك بالفيـ الكاعي الذم يدحر 

تقديـ كاجباتو كاإليفاء بحقكؽ مجتمعو مف خالؿ في كيجمع األفراد في جك تفاعمي يسيـ كؿ منيـ 
القيـ مف في إطار  ،كافةتككيف شخصية الطالب كتنمية مياراتو في النكاحي المعرفية كالكجدانية 

. كاإلنتاج كاإلتقاف المبنية عمى قيـ العمؿ الثابتة 
ىك  ،ف الطالب الجامعي الكاعي بحقكقو ككاجباتو كمسؤكلياتوإ :كلعؿ مف الجائز القكؿ

كالحرص عمى الماؿ العاـ كالمصمحة العامة، كبذلؾ يمكف  ،الذم يشعر باالنتماء كالعمؿ الدؤكب
كف عارفان بحقكؽ ف يؾأيتطمب منو  ثقافة المسؤكلية المجتمعية ف اكتساب الطالب الجامعيإالقكؿ 

ما المكاطنة كالتمتع بنكع مف الحرية كالمشاركة في صنع القرار، كيتطمب ىذا بحقيقة الحاؿ 
:- يمي

إعداد الطالب كتنمية قدراتو عمى التعمـ الذاتي المستمر قي متابعة المعرفة المتجددة في مجاؿ  (أ 
 .، كالنزاىة كالشفافية كمحاربة الفسادحقكؽ اإلنساف
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لمشكالت عمى مبدأ المبادرة كالتدريب عمى ممارسة التفكير العممي المتكامؿ تشجيع الطالب  (ب 
 .جدية تكاجو المجتمع

، كدكر الشباب المسؤكلية المجتمعيةمضاميف  حكؿالمعرفة المتجددة بإثراء المناىج الدراسية  (ج 
 .في قيادة التغيير

المجتمعية بالمشاركة   -الباحث جراء ما أسمؼ–كال أرل عجبا في أف يتسـ الفرد 
المركنة كسرعة االستجابة كاإلبداع كقيـ كممارسات العمؿ كاإلنتاج كاإلتقاف كالتحمي ب كالسياسية

اإلسياـ في بغية  ،التفكير المنيجي النقدم العقالني كالتعبير عنو بمغة سميمةبحسب  لمتنفيذ
العقالني كالتعبير التفكير المنيجي النقدم صمب كتكطيف التكنكلكجيا  المستدامةتحقيؽ التنمية 
ا بذلؾ نؤسس لمجتمع قكم قكامو المكاطنة الكاعية الصالحة التي تحسف فككأف .عنو بمغة سميمة

؛ فيتحقؽ السمـ األىمي بما إدارة المجتمع كتستثمر مكارده البشرية منيا كالمادية عمى أكمؿ كجو
القيـ التي  اكتسابفي عد تستطيع أف تسا؛ حيث أف الجامعات األجكاء المجتمعية البارزةكيتناسب 

، تعزز السمكؾ المسؤكؿ مجتمعيان في نفكس الشباب، كتقحميـ في مكاجية التحديات المختمفة
. كتجعؿ منيـ معكؿ بناء كاستقرار كحياة مميئة بالنشاط كالحيكية

 
؟  السمم األهمي وانعكاسه عمى في التغيير العربي الشبابإشكاليات ما :  نيالسؤال الثا

: هذا السؤال والتعلٍق علٍه بحسب اَتً ًاقشتوقد تن م

كحركات  ،التغيير، كمككنات النيضة مرتكزاتالحديث عف الشباب كما يزاؿ مف  أصبح
عدـ االلتفات  أفميمة ، إذ التحرر، كمف ىذا المنطمؽ فإف تناكؿ مكضكع الشباب كالتغيير مسألة 

 قدبؤر أزمات كتكترات كبيرة، بؿ ث إلى حدكقد يؤدم إلى حاجات الشباب كالعمؿ عمى تمبيتيا 
. يحكليـ ذلؾ إلى طاقة تدمير كىدـ لمجتمعيـ كمقكماتو 

يعد الحراؾ الشعبي أداة ميمة في إحداث التغيير نحك األفضؿ لممجتمعات، إال أف ك
مبرراتو كأىدافو، تتحدد بالقيادة التي تدير ىذا الحراؾ عمى أسس مدنية  لو طبيعة ىذا الحراؾ

. يدة عف العشائرية كالقبميةكحضارية بع
النمط خيرة نمطاف رئيساف في التغيير في المنطقة العربية، كقد ظير في اآلكنة األ

كيقكـ عمى نجاح حركات احتجاجية ذات طابع عرقي أك طائفي أك ديني في تحدم الدكلة : األكؿ
قية ال مركزية فيقكـ عمى نجاح حركات احتجاجية ذات طبيعة أؼ: المركزية، أما النمط الثاني

.   تجمع بيف فئات مجتمعية سياسية مختمفة في إسقاط النخب الحاكمة
كيقترف الحديث عف الحراؾ الشعبي في الكطف العربي بالشباب الذيف كجدكا ضمف كاقع 

فتمثمت األزمات كالتكترات لتعكس ىذه الحاجات التي  -ال يمبي احتياجاتيـ عمى نحك مناسب
. ؿ أك التأجيؿغالبان ال تحتمؿ التعطي
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كقد فاجأ جيؿ الشباب األنظمة بقدرتو عمى التضحية، كما أنو أسقط أسطكرة التنظيمات 
االحتجاج، بؿ عكس المعادلة باف ال يستمـز بالضركرة كجكد  عمىالسياسية التي تقكد المتظاىريف 

.  تنظيـ محكـ كدقيؽ لينظـ الشباب
ة يجد بشكؿ ما يشبو اإلجماع عمى كلعؿ المتتبع لحراكات احتجاجية في بمداف متعدد
أثناء ىذه االحتجاجات كانت في كحشية بعضيـ كىمجيتو، كما أف الشعارات التي رفعت 
سكاء أكانت بعيدة المدل أك متكسطة أك  ،فضفاضة كعامة دكف تحديد استراتيجية معينة لمتغيير

 عمىعة النظاـ البديؿ ناىيؾ عف أف قيادات ىذه التجمعات لـ تبمكر تصكرا كاضحا لطبي. قريبة
المستكيات االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، مما يشير إلى صعكبة تحقيؽ تغيير مناسب مف 

خالؿ شعارات جكفاء، عدا عف ما تسببو كسائؿ اإلعالـ مف فقاعات سياسية كنفخ قيادات 
ا ستصؿ إليو ، مما يقمؿ مف التصكر الكاضح لـعاف ما يتـ التحكـ بيا أك احتكائيارس كرتكنية
.     األمكر

كحتى نطمئف إلى ما يذىب إليو الحراؾ الشبابي مف نتائج عمينا أف نتساءؿ ما الذم 
أـ الشعكر ! فيؿ ىك اإلحباط أك اليأس؟... جمع بيف ىذا التجمع مف كحدة في المكقؼ

أك  بالمسؤكلية تجاه مجتمعاتيـ، كما تكاجيو مف تحديات تستدعي انطالقة جديدة نحك غد مشرؽ
. مستقبؿ كاعد

إف التصرؼ المسؤكؿ مجتمعيان ينطمؽ مف خطة كاضحة محددة المعالـ لمتغيير كتتقاطع 
فيو المصالح، كتستقطب شراكات مجتمعية؛ بحيث تعزز مف السمكؾ اإليجابي كرأسمالو الخطاب 

ؼ الجماىيرم الذم يعكس االلتزاـ المطبؽ بتطكير عجمة التنمية مف منظكر متكازف، بيف مختؿ
ستراتيجية بعيدة االقطاعات التي يجب أف تتقاسـ األدكار، كفؽ رؤية محددة تأخذ الصالح العاـ 

. المدل
امتدت  كمشاكؿ كبيرة كال يستطيع أحد أف ينكر ما تسبب فيو الحراؾ الشبابي مف أخطار

إف  لتضر باالقتصاد كاالستقرار، جراء ممارسات غير مسؤكلة، اقتادتيا نفكس مندفعة أك متيكرة
لـ تكف مأجكرة تعمؿ لجيات معينة، كفي أغمب األحياف يصعب الفصؿ بيف األسباب كالنتائج، 

كبيف المظاىر كالسمبيات مما يؤدم إلى حصكؿ تجاكزات كبيرة تتسـ بالفمتاف كاالعتداءات 
. كالسرقات

كلعؿ العامؿ الحاسـ في اختيار الشكؿ األنسب لمنضاؿ أك تحقيؽ المطالب ىك تكازف 
ل، كمف ىنا عمى الشباب العربي ابتداع أساليب بعيدة عف القكة بالمفيكـ المادم أك القك

ألف ىذه الجيات ... العسكرم، بؿ عمييـ تفعيؿ دكر النقابات كالقكل السياسية كالحركات الطالبية
عف التأجيج المتمركز حكؿ مصمحة الفرد  بعيدة معبأة كطنيان كتقيس األمكر بمقاييس مختمفة

. لحة الكطفكليس مص
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إلى ىدؼ مرأس ماؿ اجتماعي ، بظاىرة اجتماعيةبأنيا  تكصؼ ظاىرة الحراؾ الشبابيك
حداثاختراؽ الكاقع  أىداؼ مشتركة  لتحقيؽ ،القكلتتكحد فييا لمعرفة كفييا اراكـ تتإذ  ؛تغيير فيو كا 

   .ةطكعي بجيكد
ية خاصة في مشاريع مراحؿ العمر األخرل بمزايا أساسية تكفر لو أىؿ عفكيمتاز الشباب 

كمنيا الطاقة كالحيكية المتجددة كالمتفجرة كالتفاعمية مع المتغيرات كاألحداث، كعمك اليمة  ،التغيير
كعدـ االستسالـ كاليأس، كحب  ،كالقدرة عمى العطاء البدني كالعقمي، كالطمكح المتجدد كالكبير

ـ لمظمـ أك التعايش معو، كالقدرة كاالستسال التحديات كعدـ الخكؼ، كرفض الذؿ المغامرة كمكاجية
 .الحياةؼ مف أعباء معمى التطكير كالتطكر، كالتخؼ

، كاالجتماعية، تصبح أكثر إلحاحان  كلكجيةالفسينمك حاجات الشباب كرغباتيـ ف إ          
األحياف ما تكفره المؤسسات القائمة  أغمبمف المطالب يتجاكز في  يتطمب إشباعيا سقفان ك

ع  مف صراع لو مضمكف داخمي مميء بالتكترات النفسية، بيف رغبات الشباب مف ليتطكر الصرا
تعكس  كبيذا الكضع،. مجاالت أكسع لإلشباع مف جية ثانيةاألطر المرجعية التي ال تتيح جية ك
 ، إال أنياىذه الظاىرة التحكالت الطارئة عمى المجتمع العربي مف حيث شبابيتو كفاعميتوفيو 

 .المأزؽ الذم يكاجيو ىذا المجتمعفسو في الكقت فتعكس 
الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية الصعبة كانتشار الفقر كالجيؿ ؛ شّكمت مجتمعة إف 

التي تعاني مف  ،بيئة مناسبة النتشار السخط كاالحتجاج بيف الفئات الشابة المنبكذة كالميمشة
 .يةالمادية لمسياسات التنمك العكائداإلقصاء كقمة االستفادة مف 

، يعد محدكداؿتعميـ اؿ مالشباب الميمش، غير المتعمـ أك ذعمى إف الحديث عف التأثير 
نستطيع التعامؿ مع الشباب المثقؼ بأساليب الحكار كالمقاربات السممية ، فإذا كنا ضركريان  أمران 

فإف ردكد األفعاؿ كاحتجاجات الشباب الميمش، كغير  ،المختمفة، التي غالبا ما تؤتي أكميا
، فمظاىر العنؼ لدل الشباب غير المتعمـ ال يمكف ألم مقاربة أف تحتكيو كتحد مف ىيجانو

. .    ال أحد يستطيع التنبؤ بحجـ نتائجيا الكارثية المتعمـ
ف معالجة ىذه اإلشكالية ال يمكف أف يككف إال بربط جاد كحقيقي بيف الجامعات في إ  

ق في ظؿ األكضاع المتردية، كفي انتظار أفؽ جديد غير أف. العالـ العربي كالعمميات التنمكية
تبقى الجامعات العربية مدار صراعات بيف قكل المجتمع المختمفة، فالسمطة تريدىا أداة تحكـ 

، كقكل عمؿلالندماج في سكؽ اؿ مع يريدىا أداة معرفة كمعبر أساسكتكييؼ كتطكيع، كالمجت
.  لممارسة حرية التفكير كالنقد ثقفة تريدىا مجاالن التقدـ تريدىا أداة تنكير كتثكير، كالطبقة الـ

 عربيكيعد الحديث عف دكر الشباب في التغيير كاإلصالح مسألة متجددة في الخطاب اؿ
كاإلسالمي المعاصر كالمستند إلى تجربة الدكلة العربية األكلى كحتى دعكات األنبياء مف قبؿ، كىك 

 . الصالة كالسالـكرعاية النبي محمد عميو  باىتماـالذم حظي 
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 ،األكؿ؛ ثالثة اتجاىاتدكر الشباب في مشركع التغيير العربي المعاصر في يتمثؿ ك  
البناء كالقيادة كالتخطيط كاإلدارة كالتطكير الداخمي لممشركع ليبقى معاصران كقادران عمى : كيشمؿ

تفاعؿ مع المحيط كالتأثر اؿ: يضمف في الكسائؿ كاألساليب، كالثاني كاالبتكارالفعؿ، كمتجدد األفكار 
كالتجدد الحضارم، الذم يمنع الجمكد أك التخمؼ عف ركب  الحداثةكالتأثير بو، فيما يعرؼ ب

استمرار إنياض المشركع مف أم كبكة، كتقديـ التضحيات في سبيؿ : كالثالث يراعيالتكنكلكجيا، 
فس كربما الصراع في إنجاحو، كتحمؿ تبعات المكاجية كقكة الشد العكسي، بما في ذلؾ التنا

 .المضمار الحضارم
بحيث الرغـ مما تحققو ىذه المرحمة لدل الشباب مف تطكر عمى مختمؼ األصعدة، عمى ؼ
بداء  يفقادر ـتجعمو قدرات كمياراتخالليا الشباب يكتسب  عمى التكيؼ اإلرادم كالمشاركة كا 

صطداـ ة مف المعاناة، كاالألشكاؿ مختمؼ كف في الكقت ذاتويتعرض ـاآلراء كالمكاقؼ، إال أنو
ب أغؿمع المؤسسات االجتماعية كاالقتصادية كالسمطكية، قكاميا في  المباشر كغير المباشر

. األحياف القمع كالقير كالتخكيؼ
بمثابة المجاؿ المركزم الكحيد في مجتمعاتنا العربية مف حيث إنتاج الجامعات تعد ك

في ذلؾ ىك ىشاشة مختمؼ مككنات  كالسبب الرئيس. فة ىادفة كمنتظمةالمعارؼ كتطكيرىا بص
ذلؾ أف مجتمعاتنا العربية ليست بالمجتمعات التي تشكؿ  ؛فيو المجتمع المدني، كىياكؿ اإلنتاج

، ألف ىذه المؤسسات تكتفي في  ىاكتطكير فييا مؤسسات اإلنتاج أداة مركزية في خمؽ المعرفة
زالت ىشة  كما أف ىياكمنا الثقافية ال. ض المعارؼ األساسيةغالب األحياف باستيالؾ بع

المسألة التعميمية مرتبطة بإرادة السياسييف  تزاؿ ما ؛ حيثكمحاصرة كميددة في كثير مف جكانبيا
. كبدرجة أقؿ برجاؿ التعميـ كالمثقفيف ،كالمخططيف ككزراء التربية
عة، أحرج بيا األنظمة العربية الشباب العربي أف يتبنى مكاقؼ شجا كرغـ ذلؾ استطاع 

في  إسيامياتجاه حمفائيا، كالمكقؼ مف القضية الفمسطينية، التي ال يمكف إنكار مدل  كثيران 
إذكاء الكعي القكمي لدل الشباب العربي المتعمـ، إذ كانت في بعض األحياف تعتبر قضية كطنية 

. أكلى لدييـ
األكساط الشبابية  فست بغريبة عيمكف القكؿ إف ثقافة التغيير، لي كعمى ضكء ذلؾ
فيي استمرارية لثقافة الرفض لممعايير كالقيـ كالسمطة ككؿ األكامر . المثقفة في العالـ العربي

. كالتكجييات التي يصدرىا الكبار، لتتطكر بعد ذلؾ إلى مكاقؼ مختمفة مالزمة لمظكاىر الشبابية
ة لفئات الشباب، يجعميا تتحكؿ إلى غير أف تبمكرىا في شكؿ تمثالت داخؿ الذاكرة الجماعي

اتجاىات إيديكلكجية ليا خمفيات فكرية كاضحة، تتغذل مف الظركؼ التاريخية كالسياسية 
. قكاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية التي يعرفيا كؿ مجتمع عمى حد
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كز تتر ،جكانب سمبيةفي ثناياىا كلعؿ المتتبع لكاقع حاؿ الثقافة العربية ،يجد أنيا تضـ 
كضعؼ ركح  لصالح الكالءات األكلية كالعائمية كالجيكية، الفردكمحاربة  في سحؽ مبادرات

في شتى المستكيات، ككذلؾ التعاكف  بيد المسؤكؿ  كتركز الصالحيات األمكر، إدارةالتسامح في 
 ، لدرجة تصبح فييامما يعمي شأف االعتبارات المادية في المكانة االجتماعية، الديمقراطيغير 

. تراجع مستكيات التغيير كتأثيراتوفي لممستفيديف، مما يحبط كيتسبب  رئيسان  مقاكمة التغيير ىدفان 
كما تبقى قضية صراع األجياؿ سيدة المكقؼ في الثقافة العربية؛ فيرل كبار السف أف 
ر الشباب قميمك خبرة كنضج في قيادة مجتمعاتيـ كتحمؿ مسؤكليات المكاطنيف فييا، كبالمقابؿ ينظ
الشباب إلييـ عمى أنيـ حرس قديـ يفتقدكف لمبادرات حديثة تكظؼ التكنكلكجيا في إدارة قضايا 

بيف الفريقيف، فحكمة كما ال تكجد مبادرات تجسر اليكة  المجتمع كتحقؽ ازدىاره عمى نحك فاعؿ،
أحبطت قدرة الشباب عمى  ماالشيكخ ضاعت تحت كطأة الشباب كعزيمتيـ أك اندفاعيـ، في

. يير بغياب التكجييات كاإلرشادات الداعمة أك المحفزةالتغ
كالثقافية كاألحزاب  كاإلعالمية ةالسياسيكلعؿ المتتبع لمحراكات الشعبية يجد أف الكسائط 

لـ تكف ليا قكة االستباؽ بقدر ما ، كما أف غالبية النخب المثقفة كمنظمات المجتمع المدني
كشبكات كما لعبت كسائط االتصاؿ الجديدة كاالنترنت  .التحقت بالركب المتأخر لحراؾ التغيير

، دكرا ميما في ىذا الحراؾ؛ بحيث تحكؿ الفضاء ... كالتكيتر ،بكؾالتكاصؿ االجتماعي كالفيس
. أداة فعالة لالحتجاج كالتغييرالرقمي إلى 

ف مف قيادة المبادرات االجتماعية كالكطنية، كفي مما زالكا مستثنيالعربي إف الشباب 
ف، كىذا يكلد فجكة كبيرة بيف متشارسمنفذيف ال مخططيف كـبصفتيـ ـ األحياف يشارككف معظ

يير، كما أثر االنقساـ الفمسطيني في حماس الشباب غالكاقع كالمأمكؿ؛ كالتغيير كمقاكمة الت
بأف العمؿ كتطمعاتيـ كزاد مف المباالتيـ، ككاف االنقساـ خبرةن منفرةن ليـ كخمؽ تعميمان شبو جمعي 

في حيف أف عدـ التدخؿ كاالستقاللية لو فكائد، كبالتالي السياسي لو تبعات باىظة الثمف، 
مف استحقاقات  -ما  نكعان  -أصبحت ظاىرة الالمباالة قناع يتكشحو الشباب كيتيربكف بمكجبو

.  ، كما يترتب عمييا مف إسيامات في التغييرالمكاطنة الصالحة
عمى األكضاع اىتمامو مفيكـ شامؿ، ييتـ أك ينصب  رمأف مفيكـ التغي ،كىكذا يتضح    
إال أف بكصمة التغيير في الحراؾ . ، الذم يتأثر بالبعد الثقافيالكجكد الحقيقي ، في ظؿالراىنة

في بعض  تقدمان كارتقاءالتغيير ؛ فقد يتضمف ااتجاه محدد يميزه ليس ليا، الشبابي العربي
، ألف مقكمات التغيير في الثقافة بعضيا اآلخر في تراجعكاألحياف؛ كقد ينطكم عمى تخّمؼ 

العربية الحالية لـ تنضج لحدكد تحمؿ المسؤكلية المجتمعية ليؤالء الشباب لقيادة التغيير المنشكد، 
، كما ، أك غير ذلؾمثقفيف ـأ، كسكاء أكانكا متعمميف غاتكّ سبغض النظر عف المبررات كالـ

كانتيا أماـ ـألحزاب العربية التي تالشى دكرىا كتعكس ىذه الحالة بنفسيا عمى كاقع حاؿ ا
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وتحول دوى  كتنشيط الحياة العامة، القياـ بكظائفيا، كتعزيز الديمقراطية،بدال مف  الفضاء الرقمي

.   تحقٍق طووحاث الوواطي العزبً

إف استناد القيادة التحكيمية إلى قيـ كأفكار أخالقية يكضح االرتباط الكثيؽ بيف القيادة  
ـ التغيير ئثقافة في عممية التغيير، حيث يستطيع الشباب الجامعي المثقؼ إيجاد بيئة راعية تالكاؿ

كتدعمو، مف خالؿ تركيزه عمى أساليب التفاعؿ مع األحداث الحرجة، كاالستجابة لالستحقاقات 
قيادة التغيير ضمف رحمة نضاؿ في المجتمعية، ككذلؾ استعراض مسيرة قادة عظماء أسيمكا 

.....   ة ، مثؿ نيرك، كنيمسكف مانديال، طكيؿ
ال بد مف تكامؿ حقيقي ما بيف المسؤكلية المجتمعية  السمـ األىميتحقؽ مكحتى 

كجكد فجكات اجتماعية تسيـ في كالمسؤكلية الكطنية، ألف انسالخ أحدىما عف اآلخر يتسبب 
كتضاعؼ مف تحدياتو بإيجاد بؤر تكتر كأزمات تضر بالمجتمع كتقمؿ مف مكانتو بيف الشعكب، 

. ال سيما التنمكية منيا
 –فمسطين أنموذجا –السمم األهمي انعكاس ثقافة الخوف عمى ما : السؤال الثالث

ق فيمما ال شؾ فيو أف ثقافة الخكؼ تمعب دكران سمبيان في تحقيؽ األمف المحمي ؛ جراء ما تشعر  
ؼ كراء حجج كمخاكؼ ليا ما يبررىا المكاطف بالضعؼ كعدـ الثقة بالنفس ، اذ تتستر ثقافة الخك

غير ذلؾ، مما يغرس في نفس المكاطف السمبية كاليركب مف االلتزامات المجتمعية المطمكبة  أك
كفي مكاقؼ أخرل قد نجد أف ثقافة الخكؼ تقؼ دافعان كراء الجريمة ... مف المكاطف الصالح 

لحاؽ الضرر باآلخريف كممتمكاتيـ ،كتفريغ انفعالي لما يعج ز عف تحقيقو في الظركؼ العادية كا 
... ، نظران لمتردد أك الحيرة كعدـ القدرة عف التعبير عف اآلراء كاألفكار بصكرة صريحة ككاضحة 

كفؽ ما يعرؼ بسياسة تكميـ األفكاه لو ... إذ إف غياب األمف اك ارتباط األمف بثقافة الخكؼ 
العقكبة ىنا ال تتناسب مع الحدث، كال ؼ... أخطاره الجسيمة عمى الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف 

. تميز بيف السمكؾ الذم ال يتفؽ مع رأم اآلخريف كبيف صاحب ىذه األفكار 
إف ثقافة الخكؼ ىي نقيصة كبرل أماـ تحقيؽ الديمقراطية الحقيقية التي ال ُبّد ليا أف 

تقدات المغمقة التي ال ، فيما تقكـ ثقافة الخكؼ غالبان عمى المع كاالجتماعتقكـ عمى حرية التعبير 
. تسمح لمكاطنييا اك حتى قياديييا بالتعبير عف محتكل ىذه المعتقدات كقيميا كمبادئيا 

كلعؿ المتتبع لكاقعنا الفمسطيني يجد أف ىناؾ أكثر مف سمطة تمارس نفكذىا مف حيث 
كتقيـ جدار  تكلي أمكر الناس كمحاسبتيـ، فمثالن سمطة االحتالؿ التي تقتؿ كتغتاؿ كتدمر البيكت

.... بيف األخ كأخيو كبيف المكاطف كأرضو، كما تعتقؿ كتحتجز كتستدعي  العنصرم الفصؿ
كىناؾ السمطة الفمسطينية التي دمرت مقراتيا كلـ يتـ بمكرة نيائية لقكانينيا كفصؿ سمطاتيا ، كما 

 ذلؾ مفكما يترتب عمى  ،C.B.Aأف ىناؾ تقسيمان لمسمطة كمدل صالحيتيا كفؽ ما يعرؼ بػ 
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جراءاتياتقييد حركتيا كنشاطيا  بيف أكبر فصيميف تمخض عف االنقساـ  ما باإلضافة إلى، كا 
. انعكست سمبا عمى النسيج االجتماعي كالسمـ األىمي ،فمسطينييف مف تأثيرات مدمرة

ميدانية تتبع لمتنظيمات  اتسمط ا مرت الحياة الفمسطينية بفترة الفمتاف األمني التي أفرزتـؾ
، ككاف التنفيذ ، كمف التحقيؽ إلى اإلعداـ إلىتأخذ القرار بأيدييا مف التشريع ... سطينية الفؿ

.  لذلؾ حتما تأثيراتيا النفسية كاالقتصادية كالتربكية الصعبة
( القيادات الميدانية)إف ىذه األجكاء أسيمت إلى حد كبير في تجنب تعامؿ الناس معيـ 

عـ المالي ليـ لتتجنب شركرىـ أك لحؿ قضاياىـ عمى اعتبار أك المبالغة في تقديـ العكف ك الد
في ( بغض النظر عف ممارستيا ) أنيـ سمطة بديمة ذات سيطرة عمى الشارع، كليا عنكاف كطني 

. تدنيو مف حيث حؿ قضايا الناس التي تعج بيا المحاكـ دكنما حمكؿ  ظؿ غياب دكر السمطة أك
الشؾ ككالخكؼ  كاإلرباؾم حالة مف الحيرة لقد أسيمت ىكذا قضايا في كضع الناس ؼ

مف  (%84.3)كالقمؽ، فقد أشار احدث استطالع لمرأم نشرتو جامعة النجاح الكطنية أف 
مما حدا بكثير ... المكاطنيف ال يشعركف باألماف عمى أنفسيـ كأسرىـ بسبب الفمتاف األمني ، 

تقؿ فييا ظاىرة الفمتاف األمني أك إلى  أخرل كاستثمارىا في مناطؽ أمكاليـنقؿ إلى مف المكاطنيف 
خارج المناطؽ الفمسطينية قاطبة، كىذا بدكره زاد مف أزمة التنمية التي تشيد بنية تحتية مدمرة، 

لمتعامؿ مع الديمقراطية كحقكؽ  األمرحتى غدا  ،اتيـ كتصرفاتيـمكانعكست حالة الفقر عمى سمكؾ
. المفقكد في مجتمعنا  ما يككف بكماليات العيش الرغيد أشبو اإلنساف

المكاطف  أمكرتتقاسـ زماـ  أكخبرة المكاطنيف المنفرة بالسمطات التي تتعاقب  إف
الفمسطيني ، أسيمت كثيران في تطكير كعي خاص لو عالقة بتدني الثقة بعدالة حؿ المشكالت 

م التجاىؿ أك جعؿ استراتيجيتو المفضمة في التعامؿ مع ىذا الكاقع ق كبالتالي، الفرد التي تكاجو
أك  ستسماح لى االستعطاؼ أك االسترضاء أك االكفي مكاقؼ أخرل يمجأ إ... اإلىماؿ ما أمكف 

باألمف كالتعبير  المشركعةكىي أمكر تمس صمب البعد اإلنساني لمفرد كتشكه حقكقو االسترضاء، 
. عف الرأم

تسمسؿ النكبات األكقات التي ال يسكد فييا القانكف التراجع االقتصادم ك كيالحظ في
نفسية كاجتماعية تيدد أركاح  تكسمككيا أنماطبركز في االقتصادية، مما يشكؿ تربة خصبة 

كتعّرضيـ لمخطر ، كمثاؿ ذلؾ حاالت السرقة كعدـ االلتزاـ بتسديد فكاتير الماء  اآلخريف
شراء كالكيرباء كالضرائب كما شابو ذلؾ ، كما يشجع ذلؾ انتشار الشممية كالعصابات كسيكلة 

، فيصبح االعتداء عمى اآلخريف كحقكقيـ  كاإلنساني األخالقيكتفريغيـ مف محتكاىـ  ذمـ األفراد
 كاإلقناعقضية مزاج ، كليا عالقة بالقكة كبسط السيطرة كالنفكذ كليس ليا عالقة بمعايير الحؽ 

عاؿ المبالغ مف االعتداءات كاألفعاؿ كردكد األؼ تجاكزات كبيرة مما أدل إلى حدكثكالقانكف ، 
بالثأر مبرران  كاألخذفكانت الخسائر كبيرة كالنتائج سيئة ، كأصبح الثأر  تافية،فييا لقضايا 
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لمختمؼ الجرائـ في ظؿ غياب صكت الحؽ جراء ما يتغمغؿ في نفس المكاطف مف ثقافة الخكؼ 
.  كأعراضيا

اكز بعض إف معظـ المحاكالت التي تمت كتعبير عف الرفض لمكاقع المأساكم لـ تتج
مكقؼ  حينيا لـ يتبمكركككذلؾ بعض الندكات المحددة ،  ،المقاالت الصحفية كالتعميقات الجانبية

كتنمي شعكر المكاطف بالغربة  األخالؽجماىيرم حاـز تجاه التجاكزات التي تيدد األركاح كتدمر 
كارثة ثؿ تـفي كطنو كبيف أىمو ، كىي أقصى درجات العذاب النفسي ك إقامتوكاالغتراب رغـ 

االجتماعي كتحكليا كتحصرىا في تجنب المخاطر  اإلبداعفي  األفرادتيمؿ اىتمامات  إنسانية
.. شركر المتيكريف مف المتكقعة 

؟ (تشخيص وتذخل) ما دور المسؤولية المجتمعية في تحقيق السلم األهلي :السؤال الرابع
 

في السمـ األىمي مفيكـ  قمما يحتؿ مكضكع جدير باالعتبار كاالىتماـ قدر ما يستحقو
الذم ما يزاؿ يمر بمحطات متتالية مف األزمات كبؤر التكتر كاألحداث المقمقة  ،مالكاقع الفمسطيف

كما يتسبب بو مف انعكاسات سمبية عمى االقتصاد كاألمف  ماالحتالؿ اإلسرائيؿجراء  ،كالمفزعة
. كالنسيج االجتماعي بأكممو

كالعنؼ المضاد التي عانيا الفمسطينيكف منذ نكبتيـ ثناف أف دكامة العنؼ إال يختمؼ ك
حيث لـ تكف البيئة  ،األفراد كتكجييـ تـ ، قد أثرت تأثيران مباشران عمى سمككيا1948األكلى سنة 

مدنية ترتقي إلى مستكل مناسب ، إذ أف مثؿ ىكذا أمكر تصبح مف باب  تمناسبة لنمك سمككيا
ؿ كىدـ البيكت كالتيجير كتعقيدات مجريات الحياة بدءان مف الكماليات ، فحياة االستشياد كاالعتقا

ترخيص البناء كانتياءن بشيادة دفف المكتى ، أثرت بشكؿ مباشر كزرعت في نفكس المكاطنيف 
 .الخكؼ كالرعب 

داـ العنؼ العمكدم يتسبب بعنؼ أفقي، فميس غريبان أف يتفتت المجتمع أك أف يصبح  كما
الحؿ؛ ألف القانكف كالحالة ىذه،  فالت مجتمعية مستعصية عمشؾكظيكر تربة خصبة لبركز 

إلى  كاالنفعاؿ ال يستجيبكف األفراد كفؽ ىذه األجكاء العامة المشحكنة بالتكتر أفمعطؿ، كما 
في إدارة الخالفات، التي التعبئة الجيكية كالقبمية سيدة المكقؼ صكت العقؿ كالمنطؽ، كتبقى 
أك التنازؿ تحت ( الطبطبة)ؽ أنصاؼ الحمكؿ أك تسكيف األعراضغالبان ما يتـ التعامؿ معيا كؼ

. ضغط التيديد أك الكعيد
أصبح يتنامى لدل  ،في خضـ ىذا الكاقع المرأنو كيخمص الباحث مما سبؽ إلى القكؿ 

مختمؼ األكساط المثقفة ضركرة ترسيخ معالـ السمـ األىمي بما يعزز صمكد الناس في كطنيـ، 
. كتسبات حياتيو تحقؽ ليـ رفاىية مناسبةكلما يحققو ذلؾ مف ـ

، مف أىـ مككناتيا  إّف الحياة ال تستقر عمى نحك أمثؿ إال إذا كاف األمف كالعدؿ كالسالـ
فالحقيقة المؤكدة أنو إذا كانت نذر الفكضى كالدمار كالخراب تندلع شراران مف عقكؿ البشر، فإف 
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ل أيضان في عقكؿ البشر كضمائرىـ كسمككياتيـ استحكامات األمف كالعدؿ كالسالـ، ال بد أف تُبف
كىذا ما يؤكد عمى أنسنة اإلنساف الذم ينبغي أال يككف رقمان زائدان أك . لتصبح طابعيـ الحضارم

إف الحالة التي يمكت فييا اإلنساف مجانان أك بالصدفة الطائشة كعندما يصبح الظمـ مجرد . ناقصان 
مف الصعب الحديث عف مجتمع مدني، بؿ لعؿ الحديث عندىا يصبح : كجية نظر كالكاقع كىمان 

. مجدية بنتائجيا المغمكطةغير اؿية كالخياؿ أك السفسطة كمف الطكباضربان ق يعد عف
ليس بمقدكر أم مجتمع كاف أف يحقؽ نقمو نكعية في تبني أساليب حضارية كمدنية إذا لـ 

كتطكر كتبني مختمؼ التكجيات  تقـ السمطة الحاكمة أك المتنفذة في بناء استراتيجيات تدعـ
القائمة عمى العدالة كالحرية بالتعبير كقبكؿ الرأم كالرأم اآلخر كفؽ تكجيات ديمكقراطية، تعترؼ 
دارة رشيدة  بالقدرات كالخبرات كتكظفيا لتحقيؽ التقدـ كاالزدىار بفكر كعقؿ مرف يتقبؿ التغيير كا 

. تضبط األمكر
مستكل الرسمي قائمة كمتميزة إال أف العمؿ الجماىيرم كميما كانت الجيكد المبذكلة عمى اؿ

. ضركرة تجتمع فييا السبب كالنتيجة في آف كاحد
إف مأسسة العمؿ السممي في إطار العمؿ االجتماعي كفؽ نظرة طكعية مبنية عمى 

الشراكة لصنع التحكؿ مف حالة العنؼ كالعنؼ المضاد إلى حالة السمـ كالتسامح تعد مف األمكر 
ىية أك المسمَّـ الكعي بيا  مف حيث عالقة الفرد مع مجتمعو كمحيطو، بؿ ُيعد ذلؾ تناميان البدم

. لإلحساس المرىؼ بالمسؤكلية المجتمعية التي تتكامؿ مع المسؤكلية الكطنية عمى نحك دقيؽ
لقد أسيمت المشاركة المجتمعية خالؿ عقكد مضت في بناء قكاعد عريضة كصمبة مف 

حيث تقاسـ الناس لقمة العيش كضمدكا جراحاتيـ كتبادلكا مشاعرىـ في سبيؿ األمف االجتماعي، 
. المحافظة عمى كجكدىـ كىكيتيـ

كاآلف، كبعد أف اختمفت قكاعد المعبة كقبؿ أف تتداخؿ عكامؿ تعقيد جديدة كتمؾ المتصمة 
ألىمي قبؿ أف بالفتف الطائفية كالعرقية كالدينية، يجدر بنا نحف المثقفيف أف نعزز ثقافة السمـ ا
. ينزلؽ الناس إلى ما ىك أبعد مف ذلؾ بكثير كتصبح الحالة عصية عمى الحؿ

لقد أكد ديننا الحنيؼ كتراثنا التميد عمى نبذ العنؼ كىما جانباف ميماف مؤثراف في تخفيؼ 
المطمكب عاجالن ىك إعادة تكظيؼ الكسطية كبثيا ؼحدة االحتقاف ذات الطابع السياسي أصالن، 

. المكاطنيف كتعزيز تقبؿ األفراد لبعضيـ البعض في عقكؿ
كما يمكف لمنخبة المتعممة أف تمعب دكران بارزان في ريادة التغيير نحك مجتمع مدني آمف 
يحفظ حقكؽ المكاطنيف كجزء مف ممارساتيـ المجتمعية المسؤكلة، فقد أسيمت االىتمامات 

كلية، كىذا ما يقتضي إعادة استمياميا اإلنسانية بتقنيف الحقكؽ البشرية في مكاثيؽ قكمية كد
. لممكاطنيف عمى نحك كاعو كجدير بالمسؤكلية
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بالرفض القاطع لكؿ أشكاؿ التناحر أك التحريض، أك إعادة إنتاج أم يسيـ السمـ األىمي ك
ىما ليحرب أىمية، بؿ ينطمؽ مف محاربة الفمتاف كالعنؼ عمى اعتبار أنيما ممارسات عفا ع

لسمـ األىمي إطار العالقة المشتركة لممكاطنيف عمى اختالؼ ىكياتيـ كما يدعـ ا .الزمف
كانتماءاتيـ عمى أساس مف العدؿ كالمساكاة التي تحفظ الحؽ لمجميع، ال سيما األقميات العرقية 

. أك الدينية منيا
لقد حاف الكقت اآلف كأكثر مف أم كقت مضى إلى ضركرة تكظيؼ المصداقية كالشفافية 

مرتكزيف أساسييف في بناء مجتمع  باعتبارىمال الصعيد الرسمي كالمؤسساتي، في التعامؿ عؿ
مدني ناشط نحك التنمية كتعظيـ أثره في المجتمع، جراء الثقة التي يغرساىما ىذاف البعداف في 

. تصرفات المكاطنيف
إف الحديث عف مجتمع مزدىر كآمف ال يمكف أف يتـ إال إذا تكاتفت الجيكد كتعاظمت في 

ة كاقع جديد بعيد عف اإلكراه كالقير كالعنؼ أك االحتكاء، بؿ عمينا أف نسيـ جميعان في صياغ
بناء ثقافة سياسية مجتمعية قكاميا السمـ األىمي، كبما يتطمب ذلؾ مف طّي صفحة الماضي 
القائمة عمى التسمط أك التصمب كاإلقصاء أك النبذ أك التطرؼ أك التخكيف كفؽ نظره تكاممية 

. طكؽ النجاة لمجتمع يزخر بالتحديات االجتماعيتعاكنية، تعتبر السمـ تشاركية 
إف كجكد كسيط كطني يعمؿ عمى تشخيص الحالة بنقاط ضعفيا كقكتيا، كيأخذ بعيف 

أصبح ىذا الكسيط في ... االعتبار ما ييدد السمـ كيكظؼ الفرص المتاحة بؿ يبتكرىا كيطكرىا، 
تو كتداخالتو كيعمؿ عمى إعادة بث مزيد مف أمس الحاجة ألف يتشكؿ كيحدد اختصاصا

المبادرات المجتمعية كاإلصالحية التي تعزز العالقة اإليجابية بيف المكاطنيف، كتستقطب 
اىتماماتيـ كتشحذ ىميـ نحك المصمحة العامة، كتكفير حياة آمنة كريمة لمستقبمنا كمستقبؿ 

. أبنائنا
رسة جادة نابعة عف فكر يقدس األكلكيات إف المسؤكلية المجتمعية لممكاطنيف تتطمب مما

كيحتـر اآلراء كيقدر االحتياجات، كيستكعب التناقضات ضمف إطار مف الكاجب الطكعي، الذم 
يقحـ الجميع في بكتقة المصمحة العامة لممجتمع، كما يكاجيو مف تحديات كما يمكف ليذا 

االجتماعي، بعيدان عف النظرة  اإلحساس المسؤكؿ أف يكرس الممارسة الفعمية الستحقاقات األمف
التعصبية الفردية بقدر ما ىي نظرة مجتمعية تأخذ مف السمـ األىمي منطمقان مشتركان يجمع بيف 

. تطمعات كآماؿ كاىتمامات المكاطنيف
لقد كاف االنقساـ  نتيجة حتمية لسمسة مف االختالفات كالتناقضات لممكاقؼ السياسية التي 

سيج االجتماعي، كتدخمت فيو قكل خارجية بحيث أفسدت المصالح أثرت بشكؿ مباشر عمى الف
. قيمان كمبادئ راسخة حافظ عمييا شعبنا عبر التاريخ الطكيؿ مف النضاؿ
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كاآلف بعد أف بدأ العّد التنازلي لالنقساـ باالنحسار كالتراجع، يجدر انتياز ىذه الفرصة 
الماضي بمعالجات ميدانية كاستراتيجية  لتعزيز اإليجابيات كالتغمب عمى السمبيات كتضميد جراح

كتجذب االىتماـ العاـ حكؿ المصمحة الكطنية، كما ال بد مف كضع بركتكككالت جدية لتقؼ 
. حاجزان أماـ أية محاكالت لمعكدة لمكراء

إف النظرة التفاؤلية حكؿ مستقبؿ كاعد يتشارؾ فيو المكاطنكف بفكرىـ الجمعي الذم 
نحك تحقيؽ السمـ  ةقيقو قضية ميمة، ككنو يمثؿ نقطة انطالؽ جاديتسابقكف في طكاعيتيـ لتح

األىمي كاألمف المجتمعي بدافعية كاىتماـ كبيريف، كجزء مف مالمح القيادة التحكيمية التي ترسـ 
. بعقكؿ الجميع أىمية التغيير كتجعؿ منيـ أطرافان فاعمة فيو

يمتحـ الجميع في اليـ المجتمعي، كىنا يتأتى عمى األجيزة األمنية تعزيز شراكات مدنية ؿ
باعتباره ضركرة كطنية تقتضي التكامؿ كالتعاكف األىمييف لتحقيؽ األمف كاالستقرار كمناىضة 

حالؿ الفكر التنكيرم كالمنفتح محؿ الضغائف كاألخطاء  ثقافة العنؼ بمختمؼ أشكاليا كألكانيا، كا 
 . حقيؽ في مجتمع آمف كمزدىركالتجاكزات كلتصبح العدالة المجتمعية شعارا قابال لمت
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