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يف  حقوقيّة  كمؤّسسة  مساهمتنا  من  كجزٍء  أيديكم  بني  الدليل  هذا  نضع 

هذا  ويصدر  اإلنسان.  حقوق  عىل  الرتبية  يف  املجتمعّي  الخطاب  تطوير 

الدليل كجزٍء من مرشوع مجتمعّي تربوّي يهدف إىل صياغة أدبيات تساهم 

أنحاء  يف  واملجموعات  األفراد  تحمي  التي  اإلنسانية  القيم  عىل  الرتبية  يف 

الفرديّة  الحقوق  تحصيل  يف  جّديّة  بتحّديات  مجتمعنا  يمّر  كاّفة.  العالم 

ونضيف  واالجتماعيّة،  واالقتصاديّة  السياسيّة  الحقوق  مثل  والجماعيّة، 

إليها الحقوق الثقافيّة التي ُهّمشت يف ظّل غياب الحقوق األساسيّة. 

يشمل  الذي  الدليل  هذا  واالجتماعيّة  الرتبويّة  الطواقم  تّرصف  تحت  نضع 

تمويل  لسياسة  وتحليالً  ناطور،  سلمان  الكاتب  وضعها  محليّة  أدبيّات 

املرافعة  ودليل  مساواة،  مركز  يف  املرافعة  طاقم  كتبه  الثقافية  املؤّسسات 

الّدول  صاغتها  عامليّة  وأدبيّات  الرّواد،  مؤّسسة  بتطويره  قامت  الذي 

األعضاء يف اليونسكو، وأدبيّات عربية تُعنى بالحقوق اللغويّة.

تجاهلت املؤّسسات الدوليّة، مثل األمم املتحدة، الحّق يف الثقافة وبدأت تطّور 

أدبيات يف هذا املجال خالل العقود األخرية فقط، ويف هذا الدليل نستعرض 

التي  املقاالت  وبعض  الثقافية  الحقوق  مجال  يف  الدوليّة  املواثيق  بعض 

تتعامل مع موضوع اللغة والثقافة يف املنطقة العربيّة. واخرتنا استعراض 

املغرب  دول  يف  املوضوع  هذا  حول  والحوار  األمازيغيّة  اللغة  موضوع 

العربّي كنموذج للحوار حول مكانة الثقافة واللغة يف الّدول العربيّة. 

وطالب  املدارس  طالب  الشباب،  مع  العاملون  املعلمون،  يستفيد  أن  نأمل 

الجامعات من هذا الدليل ليتّم تذويت أهمية الثقافة وأهمية نرشها بمختلف 

أنواعها. لإلنتاج الثقايف أهّميّة مركزية، ولنرش الثقافة مسؤوليّات تتحّملها 
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والقطاع  األهلية  والجمعيّات  املحليّة  والسلطات  للثقافة  املنتجة  املؤسسات 

سياسة  ظّل  ويف  الدولية.  املؤّسسات  دور  جانب  إىل  والحكومات  الخاص 

التمييز التي يعاني منها مجتمعنا عىل املستوى الفردّي والجماعّي تحّملت 

دعم  مسؤوليات  السياسية  واألحزاب  الثقافة  ومنتجو  األهلية  املؤسسات 

الثقافة وإنتاجها وتوزيعها كجزٍء من مقاومة وتحّدي السياسة الحكوميّة. 

الدعم  كّل  املبدع  ويستحّق  عملها  عىل  التقدير  املؤسسات  هذه  تستحّق 

ليستمّر يف إبداعه رغم الظروف الجّمة التي تهّمش اإلبداع الثقايف.

يصدر الّدليل بالتعاون مع صندوق فردريخ إبرت وبدعٍم منه، وهو مؤسسة 

املانية غري ربحية ملتزمة بالنهوض بقضايا السياسة العامة يف روح القيم 

األساسية للديمقراطية اإلجتماعية.

حقوق  «الثقافة  مرشوع  ضمن  هاّمة  مساهمة  اإلصدار  هذا  يف  نرى  كما 

وفضاءات» الذي طّوره مركز مساواة بالتعاون مع مؤّسسة الرواد (مخيّم 

عايدة) وجمعيّة املشغل (حيفا) بهدف تمكني املشهد الثقايف الفلسطينّي، 

وذلك بدعم من االتحاد األوروبي. «الثقافة ال تقترص عىل اإلنتاج والفضاء، 

فهي حّق علينا الحفاظ عليه وتطويره وتحصيله. نشكر كّل من ساهم يف 

تطوير هذا الدليل وسمح لنا بنرش مقال كتبه آملني أن يعمل كّل من يراجع 

هذا الدليل عىل تطويره وتوسيع استخدامه.

جعفر فرح

مدير مركز مساواة
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عن الكاتب سلمان ناطور

 لم تكن معركة بقاء، صمود وتطور الفلســطينيني الباقني يف وطنهم  محصورة 

فقط يف قضيــة األرض والحقوق القومية واملدنيــة بمفهومها العام فقط، إنما 

امتــّدت إىل التفاصيل الحياتية واليوميّة أيًضا، فالبقــاء كان وال يزال يعني لنا 

الحياة الكريمــة يف الوطن، والصمود يعني املواجهة الدائمة لسياســة التمييز 

وتشويه الهوية، والتطور يعني مواكبة روح العرص بالرغم من قلة املصادر، وكل 

ذلك يعني جودة الحياة ومضمون الوجود اإلنساني الحضاري بكل تجلياته. ومن 

هنا فان مسألة الحياة الثقافية تصبح مركزية يف شكل الوجود اإلنساني والقومي 

والشخيص لإلنســان الفلســطيني يف البالد. بعد 66 عاما عىل تشتيت الشعب 

الفلســطيني وبرت أوارص وطنه جغرافيا وحضاريا ومحــاوالت إلغاء منجزاته 

الثقافية ومعاملها عىل األرض، ويف ظل نظام مارس وال يزال سياســة تمييز ضد 

أهل البالد العرب الذين تمسكوا بوطنهم، وبعد محاوالت ملسح هويتهم الثقافية، 

وإشــاعة العدمية القومية بــني األجيال التي ترعرعت تحــت طائل حكومات 

إرسائيل، بعد كل ذلك ورغما عنه، حافظ العرب  الفلســطينيون يف إرسائيل عىل 

هويتهم القومية وانتمائهم الوطني وثقافتهم العربية، ومع ذلك فان املخاطر ما 

زالت محدقة،  فما تغري جوهر سياسة الحكومات اإلرسائيلية وال شكل الرصاع يف 

الرشق األوسط وتأتي إسقاطات العوملة ملساندة سياسة إشاعة العدمية القومية 

بني األجيال الصاعدة.
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لقد حددت هذه الثقافة انتماءها إىل شعبها الفلسطيني وأمتها العربية واإلسالمية 

وإىل الثقافة اإلنســانية، وقدمت يف ظروف غري طبيعية عطاء زاخرا باملضامني 

الفكرية وراقيا باألدوات الفنية وأصبحــت صيانة هذه الثقافة وتطورها احدى 

املهمات الوطنية امللقاة عىل عواتق كل األطر املعنية وعىل رأســها لجنة املتابعة 

العليا واللجنة القطرية لرؤســاء الســلطات املحلية العربية واملنظمات العربية 

األهلية واملدنية والحزبية. التصور املســتقبيل لتعزيز وتطوير هذه الثقافة يقوم 

عىل وضع إســرتاتيجية تأخذ بعني االعتبار كل مكونات الثقافة الفلسطينية يف 

البالد، حارضها وكيفية تطويرها.

يف وجوب أن يكون اإلنسان حرا...

يولد االنســان حرا والقيد األخري الذي يتحرر منه ساعة الوالدة هو حبل الوالدة 

الذي يقطع مع تنفس الهواء خارج الرحــم وبعد ذلك تبدأ عملية فرض القيود 

من املالبس وحتى القوانني واألحكام املدنية ومنها ما يفرض عليه بشكل قمعي 

ومنها ما يقبله االنسان نفسه برضاه وموافقته وذلك لتنظيم عالقاته االجتماعية 

والحفاظ عىل أمنه وســالمته وبقائه. حقوق االنسان هي كل ما لإلنسان ساعة 

والدته والتي تدعم الحق االول وهو حقه يف الحياة الكريمة. وما يأتي بعد هذا هو 

إما سلب حق من حقوقه أو استعادته.

بدأ الــرصاع عىل الحقوق عندما قرر االنســان أن يطبق مقولــة «أنه مخلوق 

اجتماعي»، أي بداية تشكيل املجتمع البرشي بأشكال مختلفة من الخلية االرسية 

وحتى الدولة وهذا يعني وضع األنظمة التي ترتب العالقات بني األفراد أنفسهم 

وبينهم وبني مجتمعهم وما يحدث عادة هو أن هذه األنظمة تتحول إىل أدوات قمع 

وكبت للحقوق والحريات ومصادرتها لتبدأ املعركة األبدية من أجل اسرتدادها.    
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حاضنة، ورصاع بني تيارين ...

يف قراءة رسيعة لتجربتنا الثقافية يف العقود الســتة املاضية نتوقف عند عدد من 

العالمــات الفارقة التي تربز خصوصية هذه املرحلة وكانت الثقافة خري من عرب 

عنها:

أوال: انقسمت الثقافة الفلســطينية واألدب بشكل خاص بني تيارين متمايزين 

حتى منتصف الســبعينيات ، تيار ثقايف يعمل بالتنسيق مع  األحزاب الحكومية 

والحكم العسكري ويقبل تعليمات الحكومة االرسائيلية وبرعايتها وتيار الثقافة 

الوطنية املناهضة للسلطة والتي أنتجت أدب املقاومة.

ثانيا: من منتصف السبعينيات وحتى بداية التسعينيات تراجعت ثقافة السلطة 

وتعززت الثقافة الوطنية وأصبحت هي األكثر انتشارا وقبوال يف الداخل والخارج. 

ثالثا: نشــأت وتطورت الثقافة الفلســطينية يف الداخل بتياريهــا املتمايزين 

برعاية «حاضنة»، كانت الســلطة االرسائيلية الصهيونية (بمؤسساتها الرسمية 

والهســتدروتية وجهاز التعليــم وصحفها ومكتب مستشــار رئيس الحكومة 

للشــؤون العربية- جهاز املخابرات لتوجيه السياســة الحكومية ازاء املواطنني 

العرب) حاضنة التيار االول وكانت الحركات الوطنية (حركة األرض وتنظيمات 

التيار القومي، والحزب الشيوعي ومؤسساته الثقافية والجبهوية ) حاضنة التيار 

الثاني.

رابعا: يف مطلع التسعينيات ســقطت حاضنات الثقافة الفلسطينية، السلطوية 

والوطنية. االنهيارات التي أصابت املنظومة االشرتاكية وحركات التحرر يف العالم 

كان لها تأثري مبارش عىل الثقافة الفلســطينية يف الداخل والتي كان عىل مبدعيها 

أن يسبحوا يف بحر عميق بعد تحطم قواربهم ومنهم من نجا وواصل ومنهم من 

غــرق أو تعب وتوقف، ومن جهة أخرى ادركت الســلطة اإلرسائيلية وأجهزتها 

أن هذه فرصتها الستعادة موقعها وتأثريها لكن بأساليب جديدة فأقامت دائرة 

الثقافة العربية وخصصت امليزانيات الشحيحة وبدأت تبلور تيار الثقافة العربي 
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بطابع إارسائييل. حالة مربكة جدا، فالتيار بأبطاله ومنتجيه ارسائيليون والثقافة 

عربية وحتى يمكن أن تعرف فلسطينية وضد االحتالل لكنها ال تتجاوز خطاب 

اليسار الصهيوني اإلرسائييل. 

خامســا: كان لتوقيع اتفاقات أوسلو (1993) وملســار املفاوضات بني منظمة 

التحرير والحكومات االرسائيلية واعتبار فلسطينيي الداخل شأنا ارسائيليا، تأثري 

كبري شكل صفعة أصابت باألســاس التيار الوطني يف الثقافة وقد شعر ابطاله 

أنهــم ضحية خيانة وأنهم فقدوا القضية التي دافعــوا عنها يف أدبهم وابداعهم 

وهي تحرير الوطن والعودة والسالم العادل، وبدأت تتبلور اتجاهات لفك ارتباط 

املبدع الفلسطيني بقضية شعبه التي صودرت منه، فمنهم من ذهب إىل «الثقافة 

مــن اجل الثقافة، والفن من اجل الفن» ومنهم من ذهب إىل اآلخر االرسائييل وإىل 

مؤسســاته وحتى لغته. وبقي جزء مهم متمسكا بثوابته يناطح طواحني الهواء 

ويصارع الريح.

سادســا: بدأت تتبلور، منذ بداية ال 2010 ،  من جديد مالمح الشبكة الثقافية 

الفلسطينية وأنشأت من جديد شبكات تخصصية يف املرسح واملكتبات والفنون 

التشــكيلية واالدب تعمل عــىل تحصيل حقوق املواطنة يف تمويل املؤسســات 

الثقافية متحدية التدخل يف املضامني وحرية األبداع. وعادت املؤسسات الوطنية 

الفلسطينية وبعض االنظمة العربية إىل التداخل يف دعم املشهد الثقايف الفلسطيني 

املحيل دون ان يكون هناك تخطيط إســرتاتيجي يضمن حرية االبداع والتعبري 

ويتواصل مع الجمهور الواسع املفروض ان يستهلك االنتاج الثقايف. 

اإلنسان، األرض والحرية

الثقافة العربية الفلسطينية املعارصة ليست وليدة النكبة وال هي ثقافة مهاجرين، 

بل هي حاصــل النتاج الحضاري التاريخي الرتاكمــي لكل من عاش عىل هذه 

األرض عرب آالف السنني، من بقي فيها أو من مر عليها، وهي ذات جذور أصيلة 
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ومتنوعة وثرية يف مركزها ما أنتجته الثقافة العربية االســالمية التي كانت عرب 

أكثر من خمســة عرش قرنا منفتحة عىل ثقافات اآلخرين تأخذ منها وتعطيها. 

ولذلك فإن أي مرشوع ثقايف فلسطيني وطني ال بد إال ان يعتمد عىل هذا املوروث 

الثقايف التعددي. 

إن مائة عام من الرصاع عىل األرض وفقدان الســيادة الفلسطينية عليها، يحتم 

عىل أي مرشوع ثقايف فلســطيني وطني أن يجعل مــن األرض بطال ثقافيا، أن 

يعود إىل ما يف باطنها ويتأمل ما عىل ظاهرها. هذه األرض غنية باآلثار القديمة، 

آثار الحضارات التي نشأت وتطورت عرب آالف السنني وتشكل جذور حضارتنا 

املعارصة وما كشف منها يتعرض للتدمري والنهب والتزييف. وهذه األرض تزين 

ظاهرها معالم حضارية راقية منها ما هو قائم منذ آالف السنني ومنها ما صنعه 

أهلنا وآباؤنا قبل أن يرشدوا وقبل أن تحتل هذه األرض حينما كانت فلسطني كلها 

ورشة ثقافية وحضارية.

اإلنسان، األرض والحرية، ثالوث يشــكل أعمدة الثقافة الفلسطينية التي تقوم 

عليها وحدتها، وســؤال الثقافة األول يف الظروف الراهنة هو: كيف ننهض بهذه 

الثقافة اســتنادا إىل ذلك وبالرغم من الواقع السيايس املعقد واملشتت لتخلق هذه 

الثقافة رافعة لتعزيز مكانة اإلنسان الفلسطيني وحماية أرضه وتحقيق حريته 

يف وطنه؟

يف خالل أكثر من ستني عاما عرفت الثقافة الفلسطينية حاالت عديدة من النهوض 

والركود، تأثرت دائما بالواقع الســيايس سلبا أو ايجابا، وكان السيايس يفرض 

مناخ الثقايف ولعل يف املقارنة بني فرتة العرشين عاما قبل أوســلو مع العرشين 

عاما بعدها أفضل دليل عىل هذا الواقع غري الطبيعي. 

منذ تأسيس منظمة التحرير يف أواسط الستينيات ووضع األسس ملرشوع ثقايف 

شامل، تجىل الحقا يف تشــكيل مؤسسات ثقافية بينها مراكز األبحاث واتحادات 
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املبدعني من كتاب وفنانني ومؤسســة للســينما ودور النرش والصحافة األدبية 

وكلهــا عملت يف اطار املرشوع الســيايس األخالقي العــادل ويف خدمة الهدف 

السامي: التحرير، منذ ذلك الوقت وحتى بداية التسعينيات، حيث بدأت تتزعزع 

أعمدة الثقافة الثالثة بأفكار تجزئة االنســان واألرض وقيــم الحرية ، عندها 

أصيبت الثقافة الفلســطينية بخلل بنيوي همش دورها التاريخي ووصلت حالة 

التجزئة إىل مستويات دنيا من التشتت والوهن والعالقات الالطبيعية بني املثقفني 

والسياســيني وبينهم وبني أنفسهم. وهذا واضح للعيان وال حاجة إىل تشخيصه 

هنا.

مرشوع الثقافة الفلسطينية – حقوق وفضاءات

يف يوم دراّيس نّظمه مركز مســاواة يف مدينة شفاعمرو يف شهر اكتوبر 2010 

بحضور وزيرة الثقافة الفلسطينية، أعضاء كنيست ورؤساء سلطات محلية تقرر 

اقامة مرشوع ثقايف للنهوض بالثقافة الفلسطينة يف الداخل وانطلق املرشوع يف 

نهاية العام  (2011) تحت عنوان «الثقافة الفلســطينية – حقوق وفضاءات»، 

وحدد أهدافه بما ييل:

 « صياغة خطة شاملة للنهوض بالحياة الثقافية يف املجتمع الفلسطيني يف داخل 

الخط األخرض، وتمكني املجتمع الثقايف الفلسطيني عن طريق الدعم املؤسساتي 

والجماهريي للنتاج الثقايف وبناء قدرات املنظمات الثقافية الفلسطينية والجهات 

الفاعلة أفرادا ومؤسســات وتعزيز الحقوق الثقافية للمجتمع الفلسطيني  من 

أجل العمل عىل تحصيلها، كما يهدف املرشوع إىل توثيق التالحم الثقايف مع كافة 

أجزاء الوطن ويف الشتات، تجســيدا لوحدة الثقافة الفلسطينية، كذلك سيعمل 

املرشوع عىل تعميق التواصل مع الثقافــة األم، أي بني ثقافة الداخل والثقافات 

العربية يف مرشق العالم العربي ومغربه. وتعميق التواصل الثقايف الفلســطيني 

العربي والعاملي.»



15


 	�������دليل تربوي مجتمعي ����	 ���

حدد املرشوع  فضاءات ثقافتنا الثالثة وهي: الفضاء الفلسطيني والفضاء العربي 

والفضاء الكوني، وهــذا يعني الخروج من القوقعة واالنطالق نحو عالم الثقافة 

رشكاء ليــس فقط يف ما نأخذ بل أيًضا يف ما نعطــي. وجاء يف تحديد االهداف: 

«علينا أن نطور ادواتنا وأن نبحث عن قنوات تواصل متفرعة وان ننظم العالقات 

يف ما بيننا فال يمكن ان تبني مرشوعا جماعيا والجماعة ممزقة تشتبك يف ما بينها 

عىل خلفيات شــخصية أو قبلية او عقائدية كلها معادية للثقافة فكرا وممارسة. 

علينا أن نحــول الرؤيا إىل قضية نتجند لها ونجنــد اآلخرين، ونحن هنا أيًضا 

ملزمون بأن نحدد عالقتنا باآلخر االرسائييل اليهودي وبثقافته وقد علمتنا تجربة 

الستني عاما أن هناك ثالثة أشــكال لهذه العالقة: االشتباك، الحوار والتحالف. 

هنا يكمن دورنا الوطني الثقايف ألننا يف الخط االمامي: أن نشــتبك مع من يجب 

االشتباك معه، أن نتحدى ونصارع وننترص عىل الثقافة العنرصية والفاشية التي 

تلغي وجودنا، وان نحاور قوى ليربالية مضللة أو جاهلة او خائفة ولكنها ترغب 

يف الحوار الثقايف وتنبذ العنف والتعصب وتعرتف بحق اآلخر يف الحياة الكريمة. 

وأخــريًا، يجب أن نبني تحالفات مع قوى تقدمية تناضل من اجل ســالم عادل 

وضد أي شكل من اشكال التمييز والعنرصية والقهر القومي والفكر االستعالئي  

والكولونيايل.

بــني اإلرسائيليني اليهود عدد كبري مــن هؤالء ونحن مكلفــون بالبحث عنهم 

ومساندتهم ألنهم يتعرضون لقمع وإقصاء ويتحدون بكل قواهم وإرادتهم.

آذار الثقافة...

«آذار الثقافــة» هو اســتحداث يف إطار مرشوع «الثقافة الفلســطينية حقوق 

وفضاءات»، احتفاء بالثقافة بشــكل عاّم وبالعربية والفلسطينية بشكل خاص، 

إذ يكّرس شــهر آذار من كل عام تحت هذا العنوان ألنه يجمع عدًدا من األحداث 

الثقافية الفلسطينية (13 آذار هو اليوم الوطني للثقافة الفلسطينية، و 30 آذار 
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هو يــوم األرض) والعامليّة (8 آذار هو يوم املرأة العاملي، و 21 آذار هو يوم األّم 

واليوم العاملي ملكافحة العنرصية). وتكتسب هذه املناسبات جميًعا طابًعا ثقافيٍّا 

وحضاريٍّا ونضاليٍّا أيًضا. وال شّك يف أن تكثيف النشاطات الثقافية يف كافة أنحاء 

الوطن من الجليل إىل النقب يحدث حراًكا يحفز عىل التنشــيط  واملبادرة طوال 

أيّام السنة. 

لقد ارتأينا أن نكرس شهًرا كامال للثقافة بإحداث حراك إبداعّي مكثف مع حلول 

الربيع وارتباطا بهذه املناســبات، للتأكيد عىل وحدة الثقافة الفلســطينية وعىل 

أن ثقافة الداخل هي جزء ال يتجّزأ من الثقافة الفلســطينية والعربية والعاملية 

أيًضا، وهي الفضاءات الثالثة التي تشكل عاملنا الثقايف، نحن املنغرسني يف وطننا 

ونخوض معركة البقاء والحرية ونشــيد كياننا الحضارّي والروحّي أسوة بكل 

جماعة تحّب الحياة وتؤمن بما قاله شــاعرها: «عىل هذه األرض ما يســتحّق 

الحيــاة» (محمود درويش). كما إننا نقوم بهذا الحــراك إلبراز دور الثقافة يف 

بلورة الهوية القومية واالنتماء لألرض والوطن وتعريف األجيال الناشئة بالثقافة 

الفلسطينية، ماضيها وحارضها وتنشيط املؤسسات الثقافية والرتبوية يف الداخل 

ضمن مرشوع وطني ثقايف لتشبيك العالقات بني هذه املؤسسات.

نحــن نعتز بثقافتنا ألنّها تطــورت وارتقت رغم كل ظــروف القهر والتمييز 

العنرصي، ولكن األهّم من ذلك كّله هو ألنها تقوم عىل أســس التعّددية الثقافية 

والتعّدد وفيها متّسع لكافة التيارات واالنتماءات وقدرة عىل الحوار مع اآلخر وهي 

متعّددة املجاالت وتشــمل األدب واملرسح والفنون األدائية والتشكيلية والسينما 

ومختلف أنواع النتاج اإلبداعي.

من هذه الثقافة نحن ننطلق ولتحقيق هذه األهداف نطمح وهذه هي ســماؤنا، 

ولقد بدأنا قبل عامني وشــهدت قرانا ومدننا نشاطات الفتة تحت عنوان «آذار 

الثقافة»، ولكن لم يكن كافيًا إلحــداث نهضة ثقافية عامة، وهذا أمر طبيعي يف 

الظروف املوضوعية التي نعيشــها، فأّي حراك يحتاج إىل شــحن دائم وتكرار 
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التجربة لرتســخ يف الوعي الجماعي. طبًعا ال نريد حرص الفعل الثقايف يف شهر 

واحد بل أن يكون هذا الشــهر انطالقة دافعة لحراك ساخن طوال العام ويجّدد 

طاقاته يف كل آذار من كل عام. 

أينما تحرض الثقافة تهرب الهماالت

يسترشي العنف  يف مجتمعنا، فهل نعتمد عىل الرشطة كي تعيد األمان إىل حياتنا؟

هل نعتمد عىل ســلطة أكل الدهر عليها ورشب، احــرتام كلمة األب والجد وكبري 

العائلة والوجيه وصاحب الجاه؟ 

هذه املفاهيم كانت سائدة يف ثقافة املجتمع القروي الفالحي الصغري ولكنها تفقد 

مفعولها يف ثقافة اإلنرتنت والتلفزيون واالنفتاح عىل العالم، فال يبقى لنا وعلينا 

إال أن نؤســس مرشوعنا الثقايف الوطني العــرصي والحداثي عىل توظيف هذه 

األدوات لخلق ثقافة راقية نافعة ومبدعة وتسهل عىل الجيل الناشئ فهم العالقة 

بينــه وبني جيل اآلباء، وأن يكون محّرًرا من قيود الفكر القبيل والتعصب العائيل 

والطائفي والديني والقومي.

هنا تدخل الثقافة بكامل قوتها ومضامينها االنســانية والوطنية والتقدمية وهذا 

ما سنحاول تحقيقه عرب مرشوعنا الثقايف.

وأخريًا! مرشوعنا الثقايف يهدف إىل نقل خــري ما يف ثقافتنا إىل العالم ونقل خري 

ما يف ثقافة العالم إلينا، لكي نكون رشكاء يف بناء ورشــة الحضارة العاملية وهذا 

يعني أن نناضل من أجل ضمان حقوقنا الثقافية كاملة ويف أرسع وقت. 
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تحديات إسرتاتيجية لتطوير الثقافة الفلسطينية

1. الرتاث الشعبي:

هو املوروث الحضاري الذي أنتجه اإلنسان الفلسطيني يف املايض لتسيري حياته 

اليومية يف كل مجاالت الحياة مثل: الزي الشعبي، املأكل واملرشب، تقاليد املناسبات 

االجتماعية، اللغة الشعبية، الفنون الشــعبية وغريها. يف السنوات األخرية كانت 

هناك مبادرات فردية تعمل عىل صيانة هذا الرتاث يف النارصة وســخنني وأقيمت 

معارض متفرقة ولكن هذه املبادرات لم تحظ بدعم من املؤسســات. يســتحق 

هذا الرتاث أن تقام له متاحف إىل جانب توثيق التاريخ الشــفوي ونرشه وحفظ 

املستندات والشعر والقصص واألدوات. وقد وقفنا إىل جانب الرتاثيني يف جهودهم 

لبناء رابطة للرتاثيني الفلسطينيني وتشــبيكهم مع زمالء ومؤسسات تراثية يف 

باقي مناطق تواجد الشعب الفلسطيني.

2. الفنون املعمارية

تعترب الفنون املعمارية من أهم مكّونات الثقافة وقد تعّرضت هذه الفنون يف بالدنا 

إىل تدمري وتشــويه، وكذلك أهملت قرانا فن العمارة الفلسطيني املميز وأدخلت 

أســاليب معمارية ال تنســجم وطبيعة بالدنا، ودون أي تفكري وتخطيط يجعل 

من البناء والعمار فنٍّا جماليٍّا من ناحية ويالئــم تقاليدنا وعاداتنا واحتياجاتنا 

املعيشية من ناحية أخرى.

3. الفنون التشكيلية

الفنون التشكيلية هي الرســم والنحت والتصوير والصياغة وقد تبارك مجتمعنا 

ا، بجهودهم  بالعديد من الفنانات والفنانني الذين أنتجوا ابداعات تشكيلية راقية جدٍّ

الخاصة ومثابرتهم وبدعم متواضع من املؤسسات، وقد أقيمت أيًضا صاالت عرض 

عديدة يف النارصة وأم الفحم وطمرة ودالية الكرمل وعكا وحيفا وأنشــئ تنظيم 
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للفنّانني التشــكيليني هو جمعية مثل «إبداع»، وهي تقوم بنشــاطات هامة لكن 

بحاجة إىل دعم مثلما أن الصاالت أيًضا بحاجة إىل دعم أكرب مما تحصل عليه.

4. الفنون األدائية

تشمل التمثيل املرسحي واإليمائي والرقص والدبكة الشعبية واملوسيقى والغناء، 

وقد قطعت هذه الفنون شــوطا بعيدا وحققت انجــازات كبرية رغم الظروف 

الصعبة وشــّح امليزانيات، فهناك عدد من املسارح الناشطة وفرق الرقص وعدد 

كبري من الفنانني املوسيقيني واملغنني املعروفني هنا ويف الخارج. كانت محاوالت 

إلقامة تنظيم للفنانني ولكنها لم تنجح.

ونعمل بالتعاون مع جمعية املشــغل عىل إصدار دليل هام يف تعليم املوســيقى 

العربية، حيث تواجه عملية تعليم هذه املوســيقى تحديات كبرية يف غياب معهد 

أكاديمي للموسيقى واملرسح والرقص. 

5. األدب

كان األدب وال يزال أبرز مكونات ثقافتنا العربية الفلسطينية هنا ويف الخارج، وقد 

شهد يف الســنوات األخرية تراجعا ألسباب عديدة منها الرتاجع يف القراءة األدبية 

وغيــاب دور النرش والندوات واملهرجانات األدبيــة والتنظيمات األدبية الجادة. 

وكانت محاوالت عديدة القامة اتحادات للكتاب ولكنها فشلت وغابت عن الساحة 

الثقافية. لرابطة املكتبيني دور مركزي يف تشــجيع القراءة واإلبداع والحوار بني 

املبدعني والكتاب والجمهور وخصوصا طالب املدارس. مساندة امناء املكتبات يف 

مهمة تشجيع القراءة وتطوير املكتبات يف عرص االنرتنت أصبح مهمة مصريية يف 

تشجيع القراءة والكتابة. كما تعاني دور النرش من الرتاجع عن القراءة ويتطلب 

الوضع الراهن دعم جماهريي وشعبي. 
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6. السينما والتلفزيون

النتاج السينائي والتلفزيوني حديث العهد يف حياتنا الثقافية بدأ يف العام 1984 

مع تأسيس لجنة الجديد للســينما وانتاج فيلمني وثائقيني ولكن منذ منتصف 

التســعينات بدأنا نشهد نشــاطا ســينمائيا وتلفزيونيا متفرعا وأنتجت أفالم 

وثائقيــة وروائية راقية عرضت يف مهرجانات دولية. يتطلب تطوير هذا القطاع 

بناء صندوق للسينما الفلسطينية، تعليم السينما يف املدارس والكليات وبناء دور 

سينما شعبية تشجع مشاهدة االفالم املحلية والعاملية.

7. الصحف واملجالت الثقافية

يف السنوات األخرية هناك تراجع يف الصحف واملجالت الثقافية، فاملالحق الثقافية 

للصحف تنــرش دون تحرير ويكثر فيها نرش ما ال يصلــح للنرش كذلك غابت 

املجالت الثقافية الشهرية وبقيت دوريات غري منتظمة الصدور. 

8. البنى التحتية الثقافية:

لغياب البنى التحتية مثل قرص الثقافة والســينما واملرسح واملكتبات املدرسية 

والعامة واستوديوهات تســجيل املوسيقى والصوت والتلفزيون وتحرير االفالم 

الســينمائية دور مهم يف غياب اســتهالك الثقافة وتشــجيع االبداع. وتستغل 

وزارة الثقافة غياب البنية التحتية لترشيــع التمييز يف تخصيص املوارد إلنتاج 

الثقافة. تتحمل الســلطات املحلية إىل جانب الجمعيات األهلية مسؤولية املبادرة 

وطرح مطلب اقامة املراكز الثقافية امام وزارة االسكان وصناديق الدعم املحلية 

والعاملية. 

9. التقسيم الجغرايف لالنتاج واالستهالكي للثقافة

ترتكز املؤسسات الثقافية وغالبية مرافق نرش الثقافة للجمهور يف منطقة الجليل 
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ما بني حيفا وشفاعمر والنارصة. وتفتقر مناطق املثلث والنقب إىل غالبية املرافق 

املطلوبة ملشاهدة وإنتاج الثقافة عىل أنواعها. كما تفتقر هذه املناطق إىل التشجيع 

املعنوي يف إنتاج املوســيقى والرقص وحتى املرسح ويأتي جزء من غياب املشهد 

الراقص وحتى املوسيقي ألسباب فكرية يجب التعامل معها والتحاور حولها. يف 

التصور االسرتاتيجي لتطوير االنتاج واستهالك الثقافة من املهم ان يتم الخروج 

من املواقع القائمة وتشــجيع االبداع والكتابة والغناء واملرسح يف املواقع املهمشة 

عىل الرغم من وجود قسم منها يف مركز البالد. 
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فيما ييل نماذج ملشاريع مطلوبة مقرتحة لتطوير وتنمية 
الثقافة العربية الفلسطينية 

إقامة لجنة قطرية تضم أصحاب هذه مبادرات وباحثني يف الرتاث الشعبي . 1

لوضع خطة وطنية لصيانة وجمع هذا الرتاث.

اقامة متحف للرتاث الشعبي.. 2

تأليف موسوعة الرتاث الشعبي الفلسطيني.. 3

عقد يوم درايس للفن املعماري باشرتاك مهندسني ومخططي مدن وفنانني . 4

لبلورة فلسفة خاصة بالعمارة الفلسطينية يف البالد.

إقامة مؤسســات تعمل عىل حفظ املوروث املعماري العربي وذلك بموجب . 5

األعراف واملواثيق الدولية وتشارك يف مؤسسات قطريه ودوليه مثل منظمه 

اليونسكو 

إعداد كتب مصوره حول العمارة الفلسطينية يف املايض والحارض.. 6

دعم جمعيات فنانني مثل «ابداع» وتوســيع صفوفها لتمثل كافة الفنانني . 7

التشكيليني.

إقامة متحف للفنون التشكيلية املعارصة.. 8

إقامة معهد عربي للفنون التشكيلية.. 9

تنظيم مهرجان سنوي للفنون األدائية يكون قطريا ويجمع كافة الفعاليات . 10

يف مجال الفنون املرسحية.

تشكيل منظمة عربية لفناني األداء.. 11

إعادة تشكيل اتحاد للكتاب العرب.. 12

دعم دور نــرش محلية واملطالبة بتحويل ميزانيات النرش من وزارة الثقافة . 13

إىل دور النرش.

تنظيم حملة قطرية لتشجيع القراءة األدبية.. 14
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إقامة صندوق لدعم الفيلم الفلسطيني يف البالد.. 15

تشكيل منظمة للسينمائيني العرب تعمل عىل توحيدهم والبحث عن وسائل . 16

لدعم النشاط السينمائي وترويج الفيلم املحيل عربيا وعامليا.

تنظيم يوم درايس ملحرري الصحف العربية يتناول موضوع االعالم الثقايف.. 17

العمل عىل إصدار مجلة ثقافية شــاملة تصدر شــهرية وتنرش النصوص . 18

الجيدة كما تشجع حركة النقد األدبي.

باص الفنــون واملرسح واملكتبــة املتجولة للوصــول إىل املناطق النائية . 19

وخصوصا املناطق غري املعرتف فيها.
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اعداد املحامني:
 سامح عراقي
جواد قاسم
 رشا عيساوي

مقّدمة

قّدمت لجنة رؤســاء السلطات املحلية العربية بواسطة مركز مساواة التماًسا إىل 

املحكمة العليا (12/4351 مركز مساواة ضد وزارة الثقافة)  لتطبيق املساواة 

يف تخصيص ميزانيات الثقافة. ال يصّحح هذا املطلب الغبن التاريخي الذي لحق 

بالثقافة الفلســطينية يف البالد بســبب التمييز يف امليزانيات واكتفاء السلطات 

بتقديم فتات فقط. هذا الفتات أساء يف كثري من األحيان إىل هذه الثقافة بدال من 

أن يخدمها.

يف الدعــوى املرفوعة تفاصيل دقيقة حول أوجه التمييز ومقارنات مع أوســاط 

أخرى تؤكد، بما ال يقبل الشك والتأويل، أن هذا التمييز ليس ناجًما عن إهمال وال 

عن سوء إدارة وال عن سلوك فردي ملوظف أو دائرة، بل هو نتاج سياسة مثابرة 

هي، أيًضــا، وليدة فكر وعقيدة عنرصيني يحكمان سياســة الدولة التي تعترب 

العرب الفلســطينيني مجموعة أقليات دينية ومذهبية، ينتمون إىل رشق متخلف 

عن الثقافة الغربية ويشكلون حجر العثرة يف كينونة الدولة اليهودية.

يف املجتمع الديمقراطي متعدد الثقافات، حيث أن الحقوق الثقافية هي من أهم 
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الحقوق التي يتمتع بها املواطن أو املجموعات الثقافية، ال يقدم الدعم وفًقا للعدد 

البرشي لهذه املجموعات، بل وفًقا الحتياجات ثقافية ورؤية الدولة املســتقبلية 

وخططها لتطوير هذه الثقافات بما يخدم مستهلكيها ومنتجيها، أوًال، ثم متلقيها 

املبارشين وغري املبارشين. 

هذا االلتماس ال يرتكز عىل النسبة العددية للفلسطينيني يف وطنهم، وإن كان هذا 

ا، (نســبتهم حوايل %20 وميزانية الثقافة املخصصة لهم %3)، بل  معطى هامٍّ

يرتكز، أيًضا، عىل احتياجاتهم الثقافية وعىل سد الفجوات التي نجمت عن الغبن 

التاريخي وهو يضع وزارة الثقافة والحكومة،  وبالتايل الدولة، أيًضا، عىل محك 

الديمقراطية ومبادئ املساواة وحقوق االنسان. 

ومهما كانت قرارات املحكمة بشأن االلتماس، فإن القضية ليست قضائية وحسب 

بل هي جماهريية  وسياســية، أيًضا، ألن التمييز يأتي من خلفيات سياسية، يف 

صلبها التأكيد عىل يهودية الدولة وتسيري نظام الدولة بمجمله يف اتجاه التهويد، 

عىل حساب املواطنة املتساوية والديمقراطية.
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مكانة الثقافة العربية الفلسطينية يف إرسائيل

الوضع القائم

ترصد وزارة الثقافة، ســنويّا، للمؤسســات الثقافية ميزانيات كدعم حكومي 

للمســاندة يف إحياء وإنتاج الثقافة يف البالد. تــوزَّع امليزانيات بموجب «معايري 

دعم» تضعها الوزارة، ويتوجب عىل املؤسســات استيفاء رشوطها لتحصل عىل 

الدعم الحكومي. ويتوّزع الدعم عىل عدة أقسام، كاملوسيقى، واملسارح، والرقص، 

والرتاث، والســينما، واملتاحف، وغريها. ويتضّمن كلٌّ من هذه األقســام أعضاَء 

يضعون بأنفســهم، معايري الدعم، والتي يُفرتض أن تكون متســاوية ومالئمة 

الحتياجات املؤسســات الثقافية يف مختلف أنحاء البالد. كما يُفرتض أن تكون 

طريقة توزيع امليزانيات متســاوية لتجيب عىل احتياجات مختلف املؤسســات 

الثقافيــة يف الدولة، ولئال تميّــز الوزارة جمهوًرا ثقافيّا عن ســواه. وتنعكس 

هذه الفرضيات يف املعاهدة الدوليــة الخاصة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية التي وّقعت عليها دولة إرسائيل وأصبحت عضًوا فيها منذ عام 1991، 

والتزمت بموجبها بالتعامل املتســاوي مع ثقافة مجموعة األقلية يف الدولة، أال 

وهي املجتمع العربي الفلسطيني.

وجاء يف الجــزء الثاني من العهد: تتعهد كل دولة طرف يف هذا العهد بأن تتخذ، 

بمفردها وعن طريق املســاعدة والتعاون الدوليني، وال ســيّما عىل الصعيديْن 

االقتصادي والتقني، وبأقىص ما تسمح به مواردها املتاحة، ما يلزم من خطوات 

لضمان التمتع الفعيل التدريجي بالحقوق املعرتف بها يف هذا العهد، ســالكًة إىل 

ذلك جميع السبل املناسبة، وخصوًصا سبيل اعتماد تدابري ترشيعية.

وتنّص املادة 15 من املعاهدة:

1. تقر الدول األطراف يف هذا العهد بأن من حق كل فرد:

(أ) أن يشارك يف الحياة الثقافية،
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(ب) أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته

)ج) أن يفيد من حماية املصالح املعنويــة واملادية الناجمة عن أي أثر علمي أو 

فني أو أدبي من صنعه.

وتنّص نفس املادة عىل التايل:

تتعهــد الدول األطراف يف هذا العهد باحرتام الحريــة التي ال غنى عنها للبحث 

العلمي والنشاط اإلبداعي.

وتنّص مادة أخرى يف املعاهدة التي وّقعت عليها دولة إرسائيل عىل ضمان «جعل 

ممارسة الحقوق املنصوص عليها يف هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق، 

أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو رأي سيايسٍّ أو غري سياّيس، أو األصل 

القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غري ذلك من األسباب».

يف املقابل، يتوجب عىل الدولة العمل عىل االهتمام بازدهار الثقافة العربية انطالًقا 

من الحق يف املســاواة، املنبثق من قانون أساس: كرامة اإلنسان وحريته، والذي 

يعترب بمثابة مادة دستورية ال يمكن تجاهلها أو تالفيها:

«إن مبدأ املساواة ملزم لكافة األجسام العامة يف الدولة. وهو ملزٌم، أوالً، للحكومة، 

للدولة نفسها. يرسي مبدأ املساواة عىل كافة مناحي عمل الدولة. ويرسي، بادئ 

ذي بدء، عىل رصد موارد الدولة. موارد الدولــة، أكانت أرًضا أو ماالً، أو غريها 

من املوارد، تابعة لكل املواطنــني، ويحق لكل املواطنني التمتع بها بموجب مبدأ 

املساواة، دون تمييز بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو أي اعتبار مرفض آخر». 

(ينظر إىل ي. زمري وم. سوبل، «املساواة أمام القانون»، مشباط وممشال، الجزء 

الخامس (1999) ص. 165). 

تســعى الورقة إىل اقتفاء أثر الحق يف املســاواة، آنف الذكــر، يف مجال الرصد 

املتســاوي للموارد املخّصصة للثقافة وكيفية تطبيقه عىل أرض الواقع يف تمويل 

املؤسسات الثقافية العربية، والتي تشتمل عىل 400 جمعية وسلطة محلية. وتبنّي 

الورقة أّن توزيع املوارد املتبع اليوم ليس متساويًا، وال يستويف معايري الحد األدنى 
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التي تحظى بها املؤسسات الثقافية األخرى يف الدولة، ويناقض الحق يف املساواة.

ا شديًدا يف امَلرافق التي تتطلبها احتياجاتها  تعاني املؤسسات الثقافية العربية شحٍّ

األساسية. تحّصل هذه املؤسسات، بحسب تحليل املعطيات الذي نرشته الوزارة 

لألعوام 2009-2011، أقــل من %3,2 من مجمل امليزانيــة املخّصصة لكل 

املؤسسات التي تعمل يف املجاالت الثقافية املختلفة. إّن الوضع املزري للمؤسسات 

الثقافية العربية، إذ يحّول اســتيفاَء الرشوط الدنيا للتمويل املالئم والعادل إىل 

تعجيز، يمّس الحق يف الثقافة، والحق يف املســاواة ويف حرية التعبري ويف كرامة 

اإلنسان وحريته.

انعدام التمويل العادل واملالئم الحتياجات املجتمع العربي

اعتزمــت وزارة الثقافة عام 2012 توزيع ما يبلــغ 642,185,000 (أكثر من 

ســتمائة مليون) شيكل كدعم للمؤسســات الثقافية يف البالد. تقّسم ميزانيات 

الدعم حسب أقســام مختلفة. وتبنّي توزيعة امليزانيات من قبل األقسام املختلفة 

أّن معظم هذه األقسام موصودة يف وجه املؤسسات العربية، وهي مخّصصة فعليًا 

للمؤسسات اليهودية فقط.

أضــف إىل ذلك أّن كل منظومــة اتخاذ القرارات يف األقســام الثقافية املختلفة 

تعتمد عىل لجان تكاد ال تتمثل فها شــخصيات ثقافية عربية. لقد وضعت هذه 

اللجان معايري تمّس التوزيع املتســاوي مليزانيات األقســام املختلفة. ويف واقع 

األمر، باستثناء البندين 73 و99، توّزع كل بنود امليزانية عىل مؤسسات يهودية 

ومؤسسات تعمل يف البلدات اليهودية.

وتقّر وزارة الثقافة بأنها ال توّزع امليزانيات حســب تصنيف قومي أو فئوي – 

وذلك رغم الخاصيّة اللغوية والثقافية والجغرافية للمجتمع العربي – بل حسب 

«تصنيف مهني» عىل حد زعمها. مما يؤدي إىل إقصاء جمهور كبري، أقلية قومية 

برّمتها، من مجاالت ثقافية مختلفة والتمييز ضدها بمسّوغات «مهنية». 
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اعتمدت وزارة الثقافة ولم تزل تعتمد نهًجا تمييزيًا تجاه املؤسســات الثقافية 

العربية والناشــطة يف القرى املدن العربية، وتخّصص لها ما نسبته %3,2 من 

ميزانيتها السنوية. 

ميزانية وزارة الثقافة املخصصة للجماهري العربية ســنة 
2011 كنموذج.

يتضـح مـن االطالع عـىل توزيعـة امليزانيـات املرصودة لتمويـل مختلف 

النشـاطات الثقافيـة العربيـة (بمـا فيهـا «الثقافـة الدرزيـة» بموجـب 

املسـّميات الحكوميـة) يف السـنوات األخـرية، وبمـا ال يُفّرس عـىل وجهني، 

أّن هـذه امليزانية بالـكاد بلغت ما نسـبته %3 من مجمـل ميزانية وزارة 

لثقافة.  ا

امليزانية (شيكل) البند
 1,635,676 دعم ثقافة الدروز

11,463,433 دعم الثقافة العربية

1,271,000 أكاديمية اللغة العربية

470,043 املوسيقى

440,000 املهرجانات

2,416,047 املسارح

169,244 قانون السينما

99,991 برئ السبع والنقب

17,965,434 املبلغ اإلجمايل للثقافة العربية

450,787,671 ميزانية الثقافة اإلجمالية

3.32 % النسبة املئوية
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ميزانية البند 73 مقابل امليزانية اإلجمالية للثقافة يف إرسائيل للعام 2011

تعمل أقســاٌم متعّددة عىل تطوير الثقافة يف البالد عىل اختالف أنواعها. ُحرشت 

ـّص ُرصد له ملبغ ضئيل نسبيًا. وتضطر  املؤسسات الثقافية العربية يف بند مقل

كافة أنواع الثقافــة العربية إىل مواجهة معايري لم يتــم إرشاكها يف صياغتها. 

ص موارده لتمويل الثقافة العربية، عىل كل  وتعّرف الوزارة البند 73 الذي تخصَّ

ح». إشكاليته، كـ «تمييز مصحِّ

يشــار إىل أن ميزانيــة وزارة الثقافة، عاّمًة، قد حازت عىل زيادة مســتمرة يف 

امليزانيات، حيث تطالب املؤسسات الثقافية أن تبلغ حصة الثقافة ما قيمته 1% 

من ميزانية الحكومة الســنوية. وعىل الرغم من هذه الزيادة املتواصلة، اختارت 

الوزارة اســتمرار التمييز ضد الثقافة العربية. ومن املخطط أن تحصل الثقافة 
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عىل إضافة 120 مليون شــيكل يف عام 2015. ومن املتوقع أن تستمر سياسة 

التمييــز يف توزيع هذه امليزانية. ويف أعقاب التماس مركز مســاواة تقرر تنفيذ 

فحص حاجات الثقافة العربية. 

73توزيعة البند 73 تتوزيعة البند

ميزانية البند 73 مقابل امليزانية اإلجمالية للثقافة يف إرسائيل (يشمل ميزانيات السلطات 

املحلية واملراكز الجماهريية) 
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ميزانية وزارة الثقافة 

)  الثقافة العربية( 73ميزانية بند 

2010 2009 2008 2007

482,500,000 456,000,000 373,769,691 347,524,285
مجمل ميزانية 
وزارة  الثقافة

10,000,000 10,265,570                                11,420,864 10,262,000
ميزانية بند 73 
الثقافة العربية 

2014 2013 2012 2011

759,690,000 771,481,000 642,185,000 450,787,671
مجمل ميزانية 
وزارة  الثقافة

----------- 11,506,950 11,039,102 10,800,000
ميزانية بند 73 
الثقافة العربية 

ورغم مزاعم وزارة الثقافة بأّن ميزانيتها محدودة، يبنّي فحص متعّدد السنوات 

مليزانيــة الوزارة أنه رغم زيادة امليزانية، لم يرتفع الدعم املخّصص للمؤســات 

الثقافية العربية خالل السنوات األخرية.
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بنود مخصصة للمجتمع اليهودي
ويتبــنّي من اإلطالع عىل امليزانية أّن ثمة بنوًدا معرَّفة مســبًقا كبنود مخّصصة 

للمجتمع اليهودي، حرصيٍّا. وبحكم تعريف هذه البنود، ال يمكن للمؤسســات 

الثقافية العربية التوجه بطلبات يف إطارها. وهي بنود ذات نطاق واسع يبلغ 40 

مليون شيكل سنويٍّا. فيما ييل قائمة تتحدث فيها األرقام بنفسها:

بنود مخّصصة للمواطنني 
200920102011اليهود، حًرصا

310357 مؤسسات تراث 
4,295,0004,295,0004,694,000بن غوريون

310369 تراث طوائف 
8,190,0008,190,0007,531,000إرسائيل 

310388 املجلس القومي 
1,060,0001,060,001,076,000لثقافة الالدينو 

310391 مجلس ثقافة 
975,000975,000978,000الييديش 

310396 ِهبة القدس 
17,550,00017,550,00019,071,000للثقافة 

310374 مؤسسات ثقافية 
7,367,0007,367,0007,433,000توراتية 

39,437,00039,437,00040,783,000املجمل 



34

مركز مساواة

انعدام التمثيل املالئم يف مواقع اتخاذ القرارات
توّزع وزارة الثقافة ميزانياتها حسب منظومة اتخاذ قرارات تجري يف أقسام مهنية 

مختلفــة. ويتبنّي من فحص مواقع اتخاذ القرار يف األقســام املختلفة أّن التمييز 

متجّذر، وأّن اللجان املهنية بغالبيتها الســاحقة ليس فيها أي تمثيل لشخصيات 

ثقافيــة عربية. ويؤدي انعــدام التمثيل إىل إقصاء املؤسســات الثقافية العربية 

وتجاهل احتياجاتها عند بلورة معايري توزيع ميزانيات الدعم يف األقسام املختلفة.

قسم املوسيقى – من أصل 19 عضًوا ال يوجد أي تمثيل ملوسيقيني عرب.

قسم الرقص – من أصل 10 أعضاء ال يوجد أي تمثيل لراقصني عرب.

قسم البحث والرتاث – من أصل 8 أعضاء ال يوجد أي تمثيل لباحثي تراث عرب.

قسم األدب – من أصل 9 أعضاء ال يوجد أي تمثيل ألدباء ونارشين عرب.

قسم املرسح – من أصل 15 عضًوا ال يوجد أي تمثيل ملرسحيني عرب.

قسم الفرينج – من أصل 7 أعضاء ال يوجد أي تمثيل ملرسحيني وشخصيات ثقافية 

عربية.

قسم املهرجانات – من أصل 6 أعضاء ال يوجد أي تمثيل لشخصيات عربية.

قسم الفنون البرصية – من أصل 15 عضوا ال يوجد أي تمثيل لفنانني عرب.

قســم املعاهد الفنية – من أصل 10 أعضاء ال يوجــد أي تمثيل لخرباء عرب يف 

تدريس الفنون.

يف كل من الســلطة القومية لليديش وثقافة الالدينو، وبيت الشــتات، ومؤسسة 

يتسحاك بن تسفي، وســلطة اآلثار، وبيت بن غوريون، وأكاديمية اللغة العربية، 

والتي تحظى سنويًا بـ 40 مليون شيكل، ال يوجد أي تمثيل لشخصيات عربية.

مجلس املتاحف – هناك 21 عضًوا من بينهم 4 عرب.

مجلس املكتبات العامة – هناك 26 عضًوا من بينهم 3 عرب.

املجلس اإلرسائييل للسينما – هناك 18 مندوبًا ال يوجد اي تمثيل لشخصيات عربية
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سياسة تجاهل االحيتاجات األساسية للثقافة العربية
تشــري املؤسســات الثقافية إىل أرضار كبرية تلحق باملجتمــع العربي، عموًما، 

وبمؤسســاته الثقافية، خصوًصا، واملتواجدة عىل حافــة االنهيار. وهناك عدة 

قرى ومدن عربية ال توجد فيها أي مؤسسة ثقافية فاعلة، أما املؤسسات القائمة 

ا إن لم تكن مستحيلة.  فتعاني ظروًفا صعبة جدٍّ

ال يوجد يف أية قرية أو مدينة عربية «قرص ثقافة» واحد يمكنه اســتيعاب حدث 

ثقايف لجمهور يزيد عن 500 شــخص، وهو ما يضطر مؤسسات ثقافية عربية 

إىل استئجار قاعات ومســارح يف بلدات يهودية صغرية وبعيدة، حظيت بموارد 

إلقامة منشــآت ثقافية ضخمة. تؤدي هذه الوضعية بمؤسسات ثقافية يف مدينة 

كالنارصة - أكرب مدينة عربية يقطنها أكثر من 70 ألف نســمة – إىل مشــاهدة 

عروض يف كيبوتس مزراع، الذي يصل عدد سكانة إىل أقل من ألفي مواطن.

وتعّمق وزارة الثقافة من التمييز عرب دعم نشاطات ثقافية يف املناسبات الدينية 

اليهودية، فقط. ومع أّن نفس الفــرتة الزمنية تصادف أعياد الطوائف العربية، 

تتجاهل الــوزارة األطفال العرب منتهجًة تمييًزا مبــاًرشا وفًظا نحو الجمهور 

العربي، وجمهــور األطفال العرب عىل وجه الخصــوص. وتعكف الوزارة عىل 

توزيع امليزانيات برسعة وســخاء لدعم نشاطات ثقافية تقام يف مناطق يهودية، 

فقط، ومخّصصة للمواطنني اليهود، فقط، يف أعيادهم، فقط، وهو ما يناقض مبدأ 

املساواة الذي تتشّدق به الوزارة.

يقول الرئيس الســابق ملحكمة العدل العليا أهرون باراك (يف التماس 88/59 

تســابان ضد وزير املالية): «أموال امليزانية هي أموال الدولة. ليس يف مستطاع 

الســلطات الحكومية املختّصة العمل فيها حسب أهوائها. فالسلطات الحكومية 

مؤتمنة من الجمهور، ويجب أن يتم رصف وتوزيع هذه األموال بما يتالئم مع هذا 

االئتمان... يجب توزيع الدعم حسب معايري منطقية ومتساوية». 
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تجاهل توصيات مراقب الدولة
وزارة الثقافة تتجاهل، منذ ســنني طويلة، توصيات مراقب الدولة وتتمّلص من 

تنفيذ ما جاء يف تقرير خاص صدر عــام 2008 حول األوضاع املزرية للثقافة 

العربية. كما أوىص التقرير بإعداد مســح احتياجات شــامل تُبنى عىل أساسه 

خطة متعددة السنوات لتطوير املؤسســات الثقافية العربية وإتاحة الخدمات 

الثقافية للمواطنني العرب يف مختلف أنحاء البالد. بل وأوقفت الوزارة ســريورة 

مسح احتياجات كانت قد بورشت يف عدد من القرى واملدن ولم تطبّق املخططات 

الهيكلية التي قدِّمت لها.

«إّن مسح احتياجات الثقافة يف الوسط العربي من شأنه التدليل عىل مناطق يشّح 

فيها النشــاط الثقايف، لذا يجب فحص إمكانية زيادة الدعم للمؤسسات الثقافية 

التي تخدم هذه املناطق. وجدنا أنّه رغم إشــارة لجنة الدعم يف الوزارة إىل وجود 

حاجة إجراء مسح كهذا، فإنّه لم يجِر. عىل الوزارة أن تحدد، فوًرا، معايري الدعم 

حسب مواصفات كمية يف كافة املجاالت».

الوضع القائم عىل أرض الواقع هو أّن النشاط الثقايف يف املجتمع العربي يف حالة 

يُرثى لها، إذ يعاني املواطنون العرب نواقص جدية يف مجال الثقافة.

إن امليزانيــات التي ترصدهــا وزارة الثقافة ال تقّدم إجابــات كافية ومالئمة 

الحتياجات املجتمع العربي، وخصوًصا يف ظل انعدام البنى التحتية واملباني منذ 

ســنني طويلة. فمنذ قيام الدولة لم يتم التعاطي مــع الثقافة العربية عىل نحو 

متساٍو يتيح تنمية الثقافة وتعميمها يف املجتمع العربي.
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ارتفاع منسوب الجريمة سببه نقص األطر الثقافية
يف ظل التمييز يف رصد املــوارد وامليزانيات للقرى واملدن العربية، ويف ظل غياب 

بديل ثقايف، ارتفع منسوب الجريمة بني الجماهري العربية، واملرتفع، أصًال، عنه 

يف املجتمع اليهودي.

إذ تفيد املعطيات بأّن أكثر من نصف امللفــات الجنائية التي ُفتحت بني األعوام 

1990-2005 كانت ملواطنني عرب. ويفيد بحث أجراه الربوفيســور رطنر أّن 

نسبة الجنوح بني أبناء الشبيبة العرب يف سن 12-18 عاًما تعادل أربعة أضعاف 

نسبتها بني أبناء الشبيبة اليهود. إّن هذه املعطيات املقلقة تبنّي ضيق اإلمكانيات 

املتاحة أمام الجماهري العربية، عموًما، وأمام الشــباب، تحديًدا، للتواجد يف أطر 

ثقافية طبيعية. 

يُنظر إىل «أبو عصبة، خ. (1998). األوالد والفتية العرب يف إرسائيل – من الوضع 

القائم نحو جدول أعمال جديد: مسوحات ونقاشات من ورشة بمشاركة باحثني 

وخرباء من الحقل ومتخذي قرارات. جوينت إرسائيل، معهد بروكديل».

«القريناوي، ع. (1999). العالج النفيس الحســاس ثقافيٍّا يف املجتمع العربي. 

داخل كلري، ر. (محّرر)، أن تكون مختلًفا يف إرسائيل. تل أبيب، راموت».

تواصل سياسة التمييز
ا ومتميًّزا للغة اإلنتاج الثقايف  تستوجب االحتياجات القائمة يف الحقل اهتماًما خاصٍّ

وللمجتمع العربي وللقرى واملدن التي تقام فيها النشــاطات. إّن غياب مثل هذا 

االهتمام سيكّرس الوضع املختّل القائم عىل كل ما ينطوي عليه من إسقاطات.

تعمل وزارة الثقافية، بشــكل مبارش وغري مبارش، لتحصيل تمويل إقامة قصور 

ثقافية وتوفري االحتياجات املادية عىل أنواعها من منشآت وقاعات ومكتبات، فيما 

تتجاهل االحتياجات يف القرى واملدن العربية. ال يوجد قرص ثقايف واحد أو مركز 

ثقايف كبري يف أي قرية أو مدينة عربية، يستضيف كل أنواع العروض من مرسح 
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وتعبري وترفيه وغريها من األنشطة الثقافية.

بــل وتذهب الوزارة أبعد مــن ذلك، حني توّزع ميزنيات الثقافة بســخاء وفق 

معايري سياســية تمييزية، بما يف ذلك رصد امليزانيات لتشييد منشآت ثقافية يف 

املســتوطنات يف األرايض الفلسطينية املحتلة عام 1967، كـ «اريئيل» و»كريات 

أربــع». فقد عملت الوزارة عىل إيجاد التمويل لبناء قرص ثقافة يتســع لـ 800 

شخص يف مســتوطنة «كريات اربع»، من وزارة تطوير النقب والجليل ووزارة 

اإلســكان ووزارة الثقافة. إّن بناء قرص ثقافة فخم يف مستوطنة، مقابل تجاهل 

مدن كبرية كالنارصة وأم الفحم وراهط وســخنني وشفاعمرو والطيبة والطرية، 

موجودة منذ آالف ومئات الســنني، ويقطنها عرشات ألوف املواطنني، لهو مثال 

صارخ عىل االعتبارات السياسية غري املهنية. 

إّن امتناع وزارة الثقافة عن القيام بتحّركات فورية لتحســني أوضاع املؤسسات 

الثقافيــة العربية يناقض واجبها يف الــوالء لجميع مواطنــي الدولة، عموًما، 

واملشــتغلني يف الحقل الثقــايف، خصوًصا. ذلك أّن «الدولة، بواســطة الفاعلني 

باسمها، هي مؤتمنة من الجمهور، وقد أوِدعت لديها مصلحة الجمهور وأمالكه 

كي تســتخدمها للصالح العام» (التماس 840/79 مركز املقاولني والبنائني يف 

إرسائيل ضد دولة إرسائيل، قرارات حكم ل د (3)، 729، 745):

«إّن هذه املكانــة الخاصة تميل عىل الوزارة العمل بمعقولية واســتقامة ونقاء 

ونزاهة. يُحظر عىل الدولة أن تميّز أو أن تعمل بشــكل تعّسفي أو غري نزيه أو 

أن تنوجد يف وضعيــة تضارب مصالح. عليها إقامة قواعــد العدالة الطبيعية. 

وباختصار عليها العمل بعدالة» (هناك، ص 746).

وعليه، فإّن وزارة الثقافة - بامتناعها عــن إقامة مبان ثقافية يف القرى واملدن 

العربية، وعن وضــع معايري خاصة للمجتمع العربي، وعــن توزيع امليزانيات 

بشكل متساو، وعن التجاوب الجدي مع توجهات املؤسسات الثقافية والحقوقية 

العربية – ترضب بقواعد اإلدارة السليمة عرض الحائط.
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تجاهل اللغة العربية
ال تكتفي الوزارة بالتمييز املبــارش، بل ال تهتم بتطبيق األنظمة والتعليمات عىل 

املؤسســات التي تمّولها. فموجب معايري الدعم يف الــوزارة والتي ُوضعت عام 

2005، يُلزم عرشة، فقط، من أصل 49 ُمتحًفا ممّوالً بوضع كتابات عربية. فعليًا، 

فإّن نصف املتاحــف امللزمة بتقديم معلومات لرّوادهــا باللغة العربية كرشط 

أسايس للحصول عىل دعم ال تقوم بهذا، ومع ذلك فما زالت هذه املتاحف تحظى 

بتمويل وزارة الثقافة حتى حني تخرق هذا الرشط.

ورغم ما تقّدم، ورغم حقيقة أّن وزارة الثقافة تدعم 49 متحًفا يف شــتى أنحاء 

البالد، ليست لديها إجابة شافية عىل سبب عدم إقامة متحف واحد يعمل يف قرية 

أو مدينة عربية. 

تجاهل املجتمع العربي
من نافل القول إّن املمارسة تؤكد أنّه حتى امليزانيات املخّصصة لتمويل النشاطات 

العامة ال تُرصد بشكل متساٍو. حيث يتم اإلعالن عن تلك النشاطات يف الصحافة 

العربية التي، غالبًا، ما ال تصل إىل جزء كبري من املجتمع العربي.

كما أّن معظم النشــاطات التي تقيمها وتقّدمها الوزارة ال تشتمل عىل منتجات 

ثقافية باللغة العربية، حتى حني تقام هذه النشاطات يف مدن مختلطة.

إّن اإلعالنات املنشــورة يف الصحف تؤكد، بما ال يقبل الشــك، إقصاء الجمهور 

العربي عن املعلومات حول النشاطات الثقافية التي تقام بتمويل وزارة الثقافة.

ويتبنّي من فحص املواقع الرتاثية، التي تحظى بدعم وزارة الثقافة، أنّه ليس فيها 

موقٌع تراثٌي واحــٌد يهّم املجتمع العربي. فكل املواقع يهودية ويف بلدات يهودية. 

كما قامت الوزارة بحملة دعائية ضخمة يف الصحافة العربية لتشجيع الجمهور 

عىل زيارة هذه املواقع.

كما تنظم األقسام املختلفة يف الوزارة نشاطات ثقافية يف أعياد املواطنني اليهود، 
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وتتجاهل املواطنني العرب املحتفلني بأعيادهم يف فرتات متقاربة.

لقــد أعاقت الفجوات القائمة تطّور النشــاطات الثقافيــة املختلفة يف املجتمع 

العربي، وكما أسلفنا لم يتطور «سوق» لالستهالك الثقايف، لذا لم يزل الجمهور 

العربي املستهلك للثقافة محدوًدا، وما زالت املؤسسات الثقافية العربية تصارع 

من أجل البقاء.

بناًء عىل الواقع الذي تبلور يف الحقل، يتوجب عىل وزارة الثقافة بلورة سياســة 

التمييز املصّحح. إّن تجليات التمييز الواضحة يف البنى التحتية ويف إنتاج املضامني 

الثقافية، تؤرش عىل فجوات اجتماعية واقتصادية وتربوية وثقافية واســعة بني 

الجمهور العربي والجمهور اليهودي.

الصورة واضحــة، فاألقلية القومية تعاني صعوبة أكرب مــن األكثرية القومية 

يف ممارســة ثقافتها. ويف ســياقنا املحيل، يزداد الطني بلة حــني تتجنّد الدولة 

لدعم ثقافة األكثرية. لذا يتوّجب عىل دولــة إرسائيل، ومن وازع االلتزام بتوفري 

االحتياجات الالئقة للمؤسســات والفعاليات الثقافية الجماعية، كما أســلفنا، 

مساعدة املجموعات الثقافية من األقلية القومية عىل ممارسة مرشوعها الثقايف.

يُنظر إىل ما جاء يف مقالة د. جرشــون جونتوبنيك، «الحق يف الثقافة يف مجتمع 

ليربايل ويف دولة إرسائيل: عيش التناقضــات»، والذي نُرش يف كتاب يوارم رابني 

شاني «الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف إرسائيل»، ص 649.

وتؤكد املمارســة، بما ال يقبل الشــك، أّن املعايري والسياســات التي انتهجتها 

وتنتهجها الوزارة لم تؤِت، يف املحصلة، املساواة املنشودة. واملساواة املنشودة هي 

قاعدة اجتماعية، ترمي لتحصيل املساواة يف النتائج، وهذا ممكن فقط عرب إعادة 

توزيع الفرص واملوارد.

لقد قام وزير الثقافة الســابق، الســيد غالب مجادلة، بتخصيص مبلغ إضايف 

لســد جزء من الفجوات لصالح الثقافة العربية يف ميزانية العام 2009، وأبلغ 

املؤسســات الثقافية العربية بهذا. وتّرصفت هذه املؤسسات بناًء عىل هذا البالغ 
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الوزاري.

وبعكس قرار لجنــة الدعم الوزارية، دأبت وزيرة الثقافة الحالية، ليمور لفنات، 

منذ توليها املنصب عىل إعادة تقليص امليزانيات املخصصة للمؤسسات الثقافية 

العربية.

إّن التزام الوزير الســابق عام 2009، بتخصيص مبلغ إضايف لســد جزء من 

الفجــوات لصالح الثقافة العربية يف ميزانية العام 2009، هو بمثابة وعد إداري 

ملزم للوزارة، ذلك أنّه يستويف املعايري التي وضعتها محكمة العدل العليا يف هذا 

الصدد:

«أ) أّن من أعطى الوعد كان ذا صالحية إلعطائه؛ ب) كانت لديه نيّة إعطاء الوعد 

مفعوالً قضائيًا؛ ج) كانت لديه القدرة عىل تطبيقه؛ د) ال مسّوغ قانوني لتغيريه 

أو إلغائه» (التماس 142/86 «ديشون» تعاونية لالستيطان الزراعي ضد وزير 

الزراعة، قرارات حكم م (4) 523، 529).

من واجب الوزارة واملؤسســات الحكومية تنفيذ وعدها، إذ ال يوجد أي مســّوغ 

قانوني لتحريرها منه.

 «إّن النزاهة ومشتّقاتها (االســتقامة، املوضوعية، املساواة، املعقولية) تقفن يف 

صلب واجب السلطة العامة تنفيذ ما وعدت به» (التماس 1635/90 جرجبسكي 

ضد رئيس الدولة، قرارات حكم م هـ (1) 749). وعليه، تستوجب العدالة العامة 

تنفيذ وعودات الحكومة عىل أرض الواقع (التماس 135/75 ساي-تكس م.ض. 

ضد وزير التجارة والصناعة، قرارات حكم ل (1) 673)، ودون أي تأجيل إضايف.

إّن مــرشوع ميزانية وزارة الثقافة للعام 2012 يكــّرس التمييز ويحّدد مبالغ 

مشــابهة تميّز املؤسسات الثقافية العربية ســلبًا. إّن تحديد ميزانيات عىل هذا 

النحو التمييزي يناقض قــرارات الطواقم املهنية داخل الوزارة والتي أعِلم فيها 

مراقب الدولة، أيًضا. 
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ففي تموز 2006 أبِلغ طاقم مراقب الدولة الذي أعّد التقرير رقم 59(ب)، والذي 

نرش عــام 2008، أّن لجنة الدعم يف وزارة الثقافــة أصدرت توجيهات ملديرية 

الثقافة «االهتمام بمســح االحتياجات والنشــاطات يف الوسط العربي، كأساس 

لعمل اللجنة».

يف جلسة للجنة الدعم يف شباط 2007 أمر املدير العام آنذاك بـ «فحص الرصد 

املايل للوسط العربي للعام 2007 وذلك يف إطار التقدير الذي سيُجرى بخصوص 

توزيع كعكة امليزانية يف مجال الثقافة». ويف نفس الجلسة قّرر املدير العام إقامة 

طاقم يفحص كيفية توزيع أموال الدعم يف مجال الثقافة حســب طلبات الدعم 

التي قدِّمت عام 2007. وتجدر اإلشارة إىل أّن هذا القرار لم يُنفذ.

ويف رســالة جوابية إىل مراقب الدولة يف كانون األول 2008 اّدعت الوزارة أنّها 

قّررت إجراء «استطالع ملسح االحتياجات يف البلدة العربية» وبناء «خطة ثقافية 

بلدية ملجمل الســلطات املحلية يف إرسائيل، وستؤخذ خالصات هذا بالحسبان يف 

ميزانية العام 2009».

جاء يف تقرير مراقب الدولة رقــم 59(ب) صفحة 832 أنّه «رغم إقرار الوزارة 

ومديرية الثقافة بالحاجة إلجراء مســح وتحليل توزيع امليزانية يف مجال الثقافة 

العربيــة، لم يحدث أي يشء يف هذا الصدد. يرى مراقــب الدولة أّن عىل الوزارة 

أن تجمع املعطيات الرضورية لوضع سياســة يف مجال الثقافة العربية واتخاذ 

القرارات بخصوص توزيع أموال الدعم».

ورغم كل القرارات والتوصيات املذكورة أعاله، لم يتحّرك أي يشء يف هذا الصدد. 

ويزداد وضع املؤسســات العاملة يف الحقل الثقايف يف املجتمع العربي سوًءا، إذ 

يعجز جزء كبري منها عن تقديم الحد األدنى من الخدمات للجمهور.

وبانعدام البنى التحية املالئمة والالئقة يف القرى واملدن العربية، تواجه السلطات 

املحلية العربية وضًعا ال يمكنها فيه توفري الخدمات الثقافية لســّكانها، قياًسا 

بالخدمات املوجودة يف البلــدات اليهودية املجاورة ذات املواصفات االجتماعية-
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االقتصادية والجغرافية املشابهة.

ويُشــار إىل أنّه يف أعقاب قرارات الجهات املهنية يف وزارة الثقافة وتقرير مراقب 

الدولة، بدأت الوزارة بتخصيص مبالغ بســيطة إلعداد مخططات هيكلية بلدية 

للثقافة. مســحت املخططات األوضاع املزرية يف بعض القــرى واملدن العربية 

وشّخصت االحتياجات وبلورت خطط عمل مالئمة. وأوقفت الوزارة هذه السريورة 

ولم تطبقها يف كل القرى واملدن العربية. وحتى يف القرى واملدن الذي أجريت فيها 

مســوحات لم تطبَّق التوصيات بسبب انعدام امليزانيات املالئمة والبنى التحتية. 

وبقيت املخططات عىل الرفوف ولم تطبَّق ولو جزئيٍّا، وهو ما يؤكد، مجدًدا، وبما 

ال يقبل الشك، ادعاء املؤسســات الثقافية والحقوقية العربية، بأّن التمييز ليس 

مرّده عدم املعرفة، أو نقص يف املعلومات حول االحتياجات والفجوات، بل التمييز 

الصارخ والفظ، رغم الدراية املؤكدة باالحتياجات عىل املستوى البلدي.
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د. يوسف جبارين

إن اللغــة العربية هي إحدى اللغتني الرســميتني يف إرسائيل، إىل جانب العربية. 

يحدد البند 82 من أمر املندوب السامي عام 1922، تحت العنوان الفرعي "لغات 

رســمية" أن "جميع األوامر، اإلعالنات الرسمية واالستمارات الرسمية للحكومة 

وجميع اإلعالنات الرسمية للسلطات املحلية والبلديات يف املناطق التي تُحدد أمر 

من الحكومة، تُنرش باإلنجليزية، العربية والعربية. أخذًا باالعتبار لجميع األنظمة 

التي [تضعها الحكومة] باإلمكان اســتعمال اللغات الثــالث اللغات الثالث يف 

وزارات الحكومة ويف املحاكم".

يُنظر أيًضا ما ييل من أقوال رئيس املحكمة العليا (السابق)، أهرون براك، بشأن 

خصوصية اللغة العربية مقابل لغات أخرى لدى إرسائيليني، باإلضافة إىل العربية:

ما الذي يميّز اللغة العربية، وملاذا يختلف الحكم بشأنها عنه إزاء 

لغات أخرى – إضافة إىل العربية – يتحدث بها اإلرسائيليون؟ أال 

ينبع من توجهنا، أنه يمكن أن يأتي اآلن سكان من مدن مختلفة، 

بينهم مجموعات أقلية من املتحدثني بلغات مختلفة، مطالبني أن 

تكون الالفتات يف مدنهم بلغتهم هذه أيًضا؟ جوابي هو النفي، 

ألن ما يرسي عىل هذه اللغات ال يرسي عىل اللغة العربية. إن تميز 

اللغة العربيــة هو مضاعف: أوال، العربية هي لغة أكرب األقليات 

يف الدولة، والذي يعيش يف إرسائيل منذ غابر األزمان. هذه اللغة 
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مرتبطة بميزات ثقافيــة وتاريخية ودينية لدى مجموعة األقلية 

العربية يف إرسائيل. إن هذه هي لغة املواطنني الذين، عىل الرغم 

من النــزاع العربي-اإلرسائييل، يرغبــون بالعيش يف إرسائيل 

كمواطنني مخلصني ومتساوي الحقوق، من خالل احرتام لغتهم 

وثقافتهم. إن الرغبة يف ضمــان تعايش بكرامة ألبناء ابراهيم، 

من خالل التســامح املتبادل واملســاواة، يربّر االعرتاف باللغة 

العربية يف الالفتات البلدية – يف تلك املدن التي توجد فيها أقلية 

عربية جدية (من %6 إىل %19 من مجمل السكان) – إىل جانب 

شقيقتها الكربى، العربية. ثانيًا، إن اللغة العربية هي لغة رسمية 

يف إرسائيل. عديدة هي اللغــات التي يتحدث بها اإلرسائيليون، 

لكن وحدها العربية – إىل جانب العربية – هي لغة رســمية يف 

إرسائيل. إذن، تم إعطاء مكانة خاصــة للعربية يف إرسائيل. ال 

يوجد نفاذ مبارش لهذه املكانة عىل الشأن املطروح أمامنا، ولكن 

يوجد لها نفاذ غري مبارش. توجد لـ "رسميّة" اللغة العربية قيمة 

ُمضافة ومتميّزة" التمــاس 99/4112 عدالة وجمعية حقوق 

املواطن ضد بلدية تل أبيب-يافا، قرار حكم 56(5) 393. 

إن التمييز الوارد أعاله بني اللغة العربية وبني لغات إضافية هامة يف الشأن الذي 

نتناولــه، حيث يبدو أن املحكمة العليا تعطي نفــاذًا قضائيٍّا لحقيقة أن األقلية 

العربية يف إرسائيل هي أقلية أصالنية[1]: فاألقلية العربية ليســت كربى األقليات 

يف إرسائيل من ناحية عددية فحسب، بل إنها أيًضا أقلية "تعيش يف إرسائيل منذ 

حـول نقاش موسـع يف قـرار الحكم، يُنظر ايالن سـبان، "صـوت (ثنائـي) اللغة صارخ   .1
يف الربيـة؟ يف أعقـاب التمـاس 4112/99 عدالـة ضـد بلديـة تـل أبيـب يافـا"، عيوني 
مشـباط 27 (2003) 109 (بالعربيـة). يُنظـر أيًضا ايالن سـبان ومحمد أمـارة، «حول 
الحقـوق الجماعيـة والواقع: مكانـة اللغة العربيـة يف ارسائيل»، دولة ومجتمـع املجلد  4 

(2005) 885-909 (بالعربيـة).
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غابر األزمان" – أي أنها أقلية متميزة من ناحية تاريخية.[2]

عىل الرغم من هذه املكانة القضائية املتميزة، فإن الترشيعات األخرية وفرت دعًما 

جماهرييًا لرعاية اللغة والثقافة العربيني فقط[3]، بدون ترتيبات مشابهة لرعاية 

اللغة العربية، مثل قانون قانون اســتعمال التقويم العربي، 1998، الذي يرعى 

التقويم الســنوي لثقافة األكثرية – التقويم السنوي العربي[4] وكذلك قانون يد 

يتسحاك بن تسفي 1969، الذي يؤسس مؤسسة رسمية لبحث تاريخ االستيطان 

اليهودي يف البالد[5]. توجد أفضليــة واضحة للعربية أيًضا يف البند 5(أ)(4) من 

يشـار إىل أن مقـرتح الدسـتور يزيـد مـن مكانـة اللغـة العربية سـوًءا، قـوال وفعال. إن   .2
العربيـة والعربيـة همـا لغتـان رسـميتان يف ارسائيـل اليـوم، ولديهمـا مكانـة معيارية 
متسـاوية (املالحظـة 82 مـن منشـور املنـدوب السـامي). باملقابـل، فإن املقـرتح يمنح 
أفضليـة واضحـة للغـة العربيـة: البنـد 7(أ) ينـص عـىل أن «العربيـة هي لغـة الدولة». 
بخصـوص اللغـة العربيـة ينص البنـد 7(ب) عـىل أن «للعربيـة مكانة خاصـة بوصفها 

لغـة سـكان ارسائيـل العرب». 
يف جلسـة بتاريـخ 20.6.2004 للجنة الدسـتور، القانون والقضاء بشـأن «دولة يهودية   .3
وحقـوق األقليـات» (جلسـة عقدت يف مقـر الرئيس) طرح عضـو اللجنة، النائب نيسـيم 
زئيـف، ادعـاًء، يجب عـدم التقليل مـن أهميتـه، وبمقدوره تسـليط الضوء عـىل التوجه 
القائـم لـدى قطاعات مـن الجمهـور اليهـودي نحو اللغـة العربيـة. عىل حد قولـه: «... 

تشـعر األكثريـة بانتمـاء أقـل للدولة حني تـرى الكتابـات بالعربية». 
البنـد 2 مـن القانون ينص عـىل «يوضـع التقويم العربي عىل كل رسـالة رسـمية باللغة   .4
العربيـة ترسـلها سـلطة عامـة، ويف كل بيـان رسـمي للجمهـور باللغـة العربيـة، يُنرش 
باسـمها». البنـد 5 مـن القانـون ينـص أن هـذا الواجـب ال يرسي عـىل «سـلطة محلية 
غالبيـة سـكانها غـري يهـود، وعـىل مؤسسـة تربويـة رسـمية ومؤسسـة معـرتف بهـا 
للتعليـم العـايل، لغـة التعليـم فيها ليسـت العربية». البديـل أ من مقرتح الدسـتور ينص 
عـىل أن «التقويـم العربي هـو تقويم رسـمي يف دولة ارسائيـل». البديل ب يقـرتح أن «ال 

يشـمل الدسـتور هـذا البند».
القانـون ينشـئ معهد يد بن تسـفي كمؤسسـة رسـمية، هدفهـا، أيًضا، «تعميـق الوعي   .5
يف الشـعب لتواصـل االسـتيطان اليهـودي يف أرض ارسائيـل، وتطويـر بحـث تاريـخ 
االسـتيطان لهـذا الهـدف»، وكذلـك «دفـع بحـث تاريـخ مجموعـات ارسائيـل يف بلدان 

الـرشق». (البنـد 2 مـن القانون). 
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قانون املواطنة، 1952، الذي يلزم بـ "معرفة ما للغة العربية" كرشط للتجنّس. 

إن هذه املنظومة املعيارية (وغريها) خلقت تراتبية لغوية رسمية قاطعة لصالح 

اللغة العربية.[6] 

 

الترشيــع االضايف الذي منح دعًما جماهرييًا للغــات إضافية يتم التحدث بها يف 

إرسائيل، وخصوًصا اللغة العربية، وهي كما سبق لغة رسمية بموجب القانون، 

لم يحَظ بدعم مشابه. لننظر إىل قانون السلطة القومية لثقافة اإليديش، 1996، 

الذب أقيمت بموجبه ســلطة وطنية لثقافة اإليديــش يف إرسائيل من أجل دعم 

وتشــجيع االبداع بهذه اللغة، وكذلك قانون الســلطة الوطنية لثقافة الالدينو، 

1996، الذي أقيمت بموجبه السلطة القومية لثقافة الالدينو يف إرسائيل، وحكمها 

كحكم السلطة الوطنية لثقافة االيديش.[7] 

ينظـر أيًضـا البند 24 مـن قانون التفسـري، 1981، الذي ينـص عىل أن الصيغـة امللزمة   .6
للقوننـة يف ارسائيـل هـي الصيغـة العربيـة (فيمـا عـدا حكـم صـدر قبـل قيـام الدولة 
باالنجليزيـة ولـم تحـدد له صيغـة جديـدة باللغة العربيـة). ينظـر أيًضا البنـد 26(3) 
مـن قانـون نقابـة املحامـني، 1961، الـذي يشـرتط تسـجيل املتمـّرن مـن قبـل نقابة 

املحامـني بمعرفـة اللغـة العربية.
مقابـل هـذا، يُنظـر نظـام 15(ب) مـن أنظمـة واجـب املناقصـات، 1993، وبموجبـه   .7
املـرشع الثانـوي يف اطـار التعديـل من سـنة يفرض واجـب النـرش بالعربيـة أيًضا عن 
اعالنـات يف الصحافـة من قبـل وزارات الحكومـة: «اعـالن يف الصحافة [حـول مناقصة 
علنيـة] يُنـرش أيًضـا يف صحيفـة يوميـة او يف صحيفـة تُنـرش أسـبوعيًا عـىل األقـل، 
ذات انتشـار واسـع، تصـدر يف ارسائيـل باللغـة العربيـة». البنـد 46(ب) مـن قانـون 
الجمعيـات، 1980، يفـرض واجـب نرش اعالن عـن تفكيـك جمعية «يف صحيفـة يومية 
تصـدر بالعربيـة». يُنظـر أيًضا البنـد 1أ(أ)(2) مـن قانـون التخطيط والبنـاء، 1965. 
البنـد 76 مـن قانون انتخابات الكنيسـت ورئيـس الحكومة [الصيغـة املدمجة]، 1969، 
الـذي ينـص عىل أن أوراق االقـرتاع يف االنتخابات تكـون بالعربية والعربيـة. ولكن قارنوا 
مـع التمـاس  521/74 خلف ضد اللجنـة اللوائية للتخطيـط والبناء لواء الشـمال، قرار 
حكـم 29 (2) 319 (صدقـت املحكمـة عـىل غيـاب النرش بالعربيـة، حني أُثبـت أنه كان 
للملتمـس العربـي عالقة بالنـرش بالعربيـة). ينظر أيًضا نظـام 54أ من أنظمـة املرياث، 
1998، الـذي ينـص عـىل أن الوثيقـة املكتوبـة بلغـة اجنبية (ما عـدا االنجليزيـة) تقّدم 
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تظهر تعابري االنحياز الرسمي يف القانون ضمن السياق الثقايف-الرتاثي لصالح 

مجموعــة األكثرية، أيًضا، من البنــود االفتتاحية يف قانون التعليم الرســمي، 

[8]1953، قانون ســلطة البث، [9]1965، وقانون الســلطة الثانية للتلفزيون 

والراديو، 1990.[10]  

نجحت الجماهري العربية يف تحصيل الحق يف تأسيس مجمع محيل للغة العربية 

وتم سن قانون املؤسسة العليا للغة العربية عام 2007 وحددت وظائفها: دراسة 

إىل مسـّجل شـؤون املـرياث او إىل املحكمـة مرفقة برتجمـة (للعربيـة أو العربية».
يُنظـر البنـد 2 مـن القانـون الـذي يحدد أهـداف التعليـم الرسـمي. البنـد 2(2) ينص   .8
عـىل أن أهـداف التعليم الرسـمي هي «إكسـاب املبـادئ التـي يف االعالن عـن اقامة دولة 
ارسائيـل كدولـة يهوديـة وديمقراطيـة». يعمـل يف املجتمع اليهـودي أيًضا جهـاز تعليم 
رسـمي-ديني. يف املجتمـع العربـي هنـاك جهاز تعليم رسـمي واحـد. يُنظـر الرتتيبات 
الـواردة يف البنـود 13 حتـى 18 مـن القانـون بخصـوص صالحيـات االدارة الجديـة 
املمنوحـة للجمهـور املتديّـن يف التعليـم الرسـمي الدينـي، مقابـل الصالحيـات املقّلصة 
جـًدا لـدى الجمهـور العربـي الـواردة يف انظمـة التعليـم الرسـمي (مجلس استشـاري 
للتعليـم العربـي)، 1996. ماجـد الحـاج، التعليـم بـني العـرب يف ارسائيـل – سـيطرة 
وتغيـري اجتماعـي (1996) 69-82; يـورام رابـني، الحـق يف التعليـم (2002) -467
464. بخصـوص التعليـم العـايل، تعمـل يف ارسائيـل سـبع جامعـات – جميعهـا بالعربية.

البنـد 3 مـن القانـون ينص عـىل الوظائف التي تقـوم بها السـلطة. من هـذه الوظائف:   .9
«تقويـة العالقـة مـع الـرتاث اليهـودي وقيمـه وتعميـق املعرفـة بـه»، «التعبـري عـن 
حياةاليهـود يف الشـتات»، و «اجـراء بـث ليهود الشـتات». مـن جهة أخرى، فيمـا يتعلق 
باملواطنـني العـرب، فـإن وظيفـة السـلطة هـي «اجـراء بـث باللغـة العربيـة بموجب 
احتياجـات مجموعة السـكان الناطقـة بالعربية، وبث لدفـع التفاهم والسـالم مع الدول 

الجـارة بموجـب توجهـات الدولة األساسـية». 
البنـد 5(ب) مـن القانـون ينـص عـىل أن السـلطة، حـني تـؤدي وظيفتها، تعمـل أيًضا   .10
مـن خـالل توجـه «دفـع االبـداع العـربي االرسائيـيل»، و»منـح تعبـري للـرتاث اليهودي 
وقيمـه وقيـم الصهيونيـة». بخصوص السـكان العـرب «تعمل السـلطة  عـىل اجراء بث 
باللغـة العربيـة بموجـب احتياجـات مجموعـة السـكان الناطقـة بالعربية، وبـث لدفع 
التفاهم والسـالم مـع الدول الجـارة بموجب توجهـات الدولة األساسـية». يُنظر التماس 
375/03 مركـز مسـاواة لحقـوق املواطنـني العـرب يف ارسائيـل ضد رئيـس الحكومة 
(لـم يُنرش). حول صـور األقلية العربية (السـلبية باألسـاس) يف االعـالم االرسائييل العام 
يًنظـر عصام أبو ريـا، «األقلية العربيـة وإعالم االرسائيـيل»، االقصاء والصورة السـلبية: 

الالمسـاواة يف االعـالم االرسائييل (تحريـر: نعما يشـويف، 2002) 10. 
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اللغة يف عصورها وفروعها املختلفة، العمــل يف مجاالت املصطلحية، والقواعد، 

واملفــردات، واللفظ، والنقحرة (النقل الحريف) واإلمــالء يف اللغة العربية، بما يف 

ذلك االســتحداثات اللغوية ومالءمتها لعرص التقنية والحوسبة املتطوير، إعداد 

قواميس ومعاجم عامة ومتخصصة، دراسة اللغة يف الثقافة العربيّة، وبالّذات يف 

مجايل األدب والشــعر، إقامة عالقات وتبادل املعلومات مع مجمع اللغة العربيّة 

ومع مؤّسسات دراســة الّلغتني العربيّة والعربيّة يف البالد والعالم، التّعاون مع 

وزارة الّرتبية والتّعليم ومع مؤّسســات التّعليم العايل وتقديم املشــورة لها يف 

مجاالت نشاطها، إصدار منشورات وأبحاث وإقامة املؤتمرات يف مجال نشاطها. 

وتقرر الحكومة ووزيرة الثقافة أسماء أعضاء هذه املؤسسة وترصد لها ميزانية 

سنوية.

مقارنة بني تمويل قانون مجمع اللغة العربية وبني قانون مجمع اللغة العربية

تبنّي من فحص أجراه مركز مســاواة أّن تمويل قانــون أكاديمية اللغة العربية 

يعادل 6 أضعاف تمويل قانون مجمع اللغــة العربية (7,8 ماليني مقابل 1,2 

مليون). وذلــك رغم أّن املجمع يُعنى ببحث وتطوير لغــة أقلية قومية ولغوية 

كبــرية. أكاديمية اللغة العربية قائمة منذ العــام 1953 فيما أقيم مجمع اللغة 

العربية بعد تعديل قانوني أجري عام 2007. لم يتم ســّد الفجوات الكبرية التي 

راكمتها سنوات طويلة من التمييز يف مجال اللغة العربية وما زال التمويل القائم 

قاًرصا عن توفري احتياجات اللغة العربية.



51


 	�������دليل تربوي مجتمعي ����	 ���

 %	&!'	� �()�	 *�+), -�

رشدي املايض 

الفكر ُمْصطلحاً، يعني يف االســتعمال الّشــائع اليوم مضمون الفكر ومحتواه؛ 

أي جملة اآلراء واألفكار التي يعّرب بواســطتها هذا الّشــعب أو ذلك عن مشاغله 

واهتماماته، من ُمثُِلــِه األخالقية؛ ومعتقداته املذهبية، وطموحاته السياّســية 

واالجتماعية، ومن رؤيته كذلك لإلنسان والعالم .

وعليه، يُصبــح الفكر بهذا املعنى هــو اإليديولوجيا بمعناها الواســع العام، 

الذي يشــمل الفكر الســيايس واالجتماعي، والفكر الفنّي والفلسفي والديني، 

ومن الــّرضوري ان نذكّر ونحن نكتب هذا، أنَّه ال يخــرج عن هذا املعنى العام 

لأليديولوجيــا االّ الِعْلم؛ فالِعلم ُكلٌّ ال وطن له، ال يتلّون بلون الوطن الذي ينتمي 

إليه ُمنِْتُجُه...

وملزيد من الّدّقَة والتّوضيح نُضيف بأن الفكر ليس مضموناً أو محتوى وحسب، 

بــل هو أداة أيضاً؛ أداة ألنتاج األفكار، ســواء منها التــي تُصنّف داخل دائرة 

االيديولوجيا، أو داخل دائــرة الِعلم. هو أداة بمعنى انه يشــكل جملة مبادئ 

ومفاهيم وآليات تنتظم وترتّســخ يف ذهن الطفل الصغري منذ ابتداء تفتحه عىل 

الحياة لتشّكل فيما بعد العقل الذي به يفّكر. أي الجهاز الذي به يفهم ويّؤول.

خاصة وأّن الفكر كأداة هو جملة معطيات يكتسبها اإلنسان من خالل احتكاكه 

بمحيطه االجتماعي والثقايف، والتي يكون لها الطابع الكيل واإلنســاني والطابع 

الخصوّيص، أيًضا -

هذا بالنســبة للفكر بوصفه بنية أيديولوجية أو بنية عقلية... أما بما يمّت بصلة 



52

مركز مساواة

لإلبداع، فنقول:

يتلــّون معنى كلمة «إبداع» بلون الحقل االيديولوجي الذي تســتعمل فيه، ففي 

الحفل الدينــي وامليتافيزيقي تعني كلمة -إبداع- يف جميع األديان الســماوية 

ومعها الفلســفة املرتبطة بهذه األديان، الخلق من عدم، أي اخرتاع يشء ال عىل 

مثال ســابق، مما يجعل اإلبداع بهذا املعنى ويف الحقل الديني امليتافيزيقي عىل 

ا باإلله، ال يقال إالّ عنه. وجه التحديد خاصٍّ

وباملقابل يعني اإلبداع يف الحقول املعرفيّة األخرى كالفّن والفلسفة والعلم إنشاء 

يشء جديد انطالًقا من التعامل، مع يشء أو أشياء قديمة. وقد يكون هذا التعامل 

إعادة تأسيس أو تركيب وقد يكون نفيًا أو تجاوًزا.

لذلك يمكن القول إّن اإلبداع يف الفّن هو: إنتاج نوع جديد من الوجود بواســطة 

إعادة تركيب أصلية للعنارص املوجودة.

أّما يف الفلســفة والفكر النّظري بصورة عامة، فاإلبداع نوع أصيل من استئناف 

النظر يف املشاكل املطروحة، وال يقصد حّلها حال نهائيٍّا.

ففي الفكر والفلســفة كما هو معروف ليســت هناك حلول نهائيّة، بل من أجل 

جديًدا يستجيب لالهتمامات املستجّدة،  إعادة طرحها طرًحا جديًدا يدّشن مقاالً 

أو يحّث عىل االنشغال بمشاغل جديدة.

وبعبارة أخرى نُسّجل: أن اإلبداع يف مجال الفكر النظري بعامة هو مأسسة قراءة 

جديدة أصلية حتى للموضوعات القديمة، ولكن املتجّددة. 

وأما يف مجال العلم فاإلبداع اخرتاع واكتشــاف يتــّم عن طريق خطوات فكريّة 

ميزتها أنّهــا تتيح التحقق منها، أّما بالتّجربة إّمــا بالتجربة، وإنما بجملة من 

عمليّات املراجعة واملراقبة يقودها منطــق معنّي- أّي جملة من القواعد يتّخذها 

العقل ميزانًا للّصواب والخطأ...

وبفحص ُمعّمق للتّعاريف أعاله وتدقيق للنّظر فيما تشــرتك فيه نجد أنّها تربط 

اإلبداع بعنرصين أساسيني: الِحدَّة واألصالة...



53


 	�������دليل تربوي مجتمعي ����	 ���

 -� ��$56 �#$� ��!�7�	
 �0. �+1� �, �2	�34

�./��,

أييلت هرئيل-شليف[1]
مجلة عدالة اإللكرتونيّة، العدد 14، حزيران 2005

يعترب تحديد اللغة الرســمية يف الدول متعددة اللغات مهّمة معقدة، وعىل درجة 

قصوى من األهمية، وللقرار حول السياسات اللغوية داخل املجتمعات املتصّدعة 

، إسقاطات بعيدة األمد عىل اســتقرار الدولة ومتانة الديمقراطية فيها، ذلك ألن 

االختالفات الدينية واإلثنية واللغوية تضع الكثري من التحديات أمام اســتقرار 

الديمقراطيــة. زد عىل ذلك أن القــرار بخصوص اللغة الرســمية هو بمثابة 

الخطوة األوىل فقط، وتطبيق السياســة اللغوية ال يقّل أهميّة عن القرار الرسمي 

بخصوصها. وتجد كل دولة فتية أنها ملزمة بتحديد اللغة التي ستشــكل لغتها 

القومية الرسمية، باإلضافة إىل تحديد مكانة لغات األقليّة (1991؛ Pool). تُعّرف 

اللغــة بأنها رمز مركزي لهوية الدولة، وتَعمل كمؤّسســة ثقافية بالغة األهمية 

(Laitin; 1999). من ناحية الدولة، تشــّكل الســيطرة عىل الحق يف اللغة قّوة 

هامــة وبالتايل قدرة عىل الســيطرة (Kook; 2000). عىل ضوء ذلك، يجدر أن 

نفحص بدقة كيف تحّدد أنظمة املجتمعات املتصدعة -التي تتألف من مجموعات 

إثنية، وقومية ولغوية مختلفة- السياسة اللغوية، وكيف تَُرتِجم عىل أرض الواقع، 

السياسة الرسمية إىل سياسة جماهريية. 

سأســتعرض يف مقالتي هذه نتائج من بحث شامل يفحص كيف قررت دولتان 
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ديمقراطيتان متصدعتان-الهند وإرسائيل- سياساتهما اللغوية، ويفحص كذلك 

الطريقة التي تطبقان بها السياسة املعلنة بخصوص لغتي أقلية مهمتني، األوردو 

والعربية. وتبّني من البحث، أن الدولة تُقيص -يف الحالتني- لغة األقلية، وتضعها 

بمكانة ثانوية يف الحيّز العام. إضافة إىل ذلك، ُوجدت يف الحالة اإلرسائيلية فوارق 

جوهرية بني السياسة اللغوية الرسمية، وبني تطبيقها عىل أرض الواقع. 

تَعِرتُف األدبيات البحثية بان اللغة تشــكل مركبا جوهريــاً يف الهوية الفردية 

والجماعية، وعامالً يؤدي وظيفة حيويّة يف جميع التفاعالت السياسية والثقافية 

ويّدعــي   .(Veer; 1994, Van Der, Anderson; 1991, Apete; 1976)

الباحث وويل كيمليكا، يف هذا الســياق، أنه وبكل ما يتعّلق بحقوق لغة األقليّة، 

فإن منح الحقــوق الفردية، ومنع التمييز، ال يكفيــان للحفاظ عىل لغة األقلية 

كـ"لغة حية". ويدعي أيًضا أن الضغوطات االقتصادية والثقافية وسواها، والتي 

تقع تحت وطأتها األقلية، تتســبب يف تآكل مكانة لغة األقليّة وقد تؤدي بها إىل 

االنقــراض. ويحصل ذلك يف حال لم تتوّفر ضمانــات جماعية كافية توفر بيئة 

.(Kymlicka; 1995) لغوية واقية

تُعّرف الدول التي اختارت إرساء نظام ديمقراطي إجماعي، نفسها بأنها ثنائيّة 

اللغــة أو متعّددة اللغــات. يتم التعامل مع الخالفــات، يف ظل نظام إجماعي، 

بواسطة سلطة نخبوية مشرتكة لجميع القطاعات يف املجتمع، ويعتمد هذا النظام 

عىل النسبية وليس عىل حكم األغلبية. وبناء عىل ذلك، تمنح هذه الدول لغة األقلية 

مكانة رسمية محرتمة. وتُعتَرب كندا وسويرسا وبلجيكا من الدول املتصدِّعة التي 

نجحت يف إرســاء نظام ديمقراطي ألكثر من خمســني عاما، وعليه تقرتب هذه 

الدول من النمط اإلجماعي النموذجي. وبما أن هذه الدول اختارت نظاما يعتمد 

عىل املشاركة أكثر من اعتماده عىل سلطة األغلبية، لذا فاملعضالت التي تواجهها 

يف اختيار السياسة اللغوية املالئمة هي قليلة. من هنا، يصبح أكثر أهمية فحص 

السياسات اللغوية التي اختارتها دول يف مجتمعات متصدعة، والتي أرست أنظمة 
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ديمقراطية تشدد عىل مبدأ األغلبية بالذات، وليس عىل املبدأ اإلجماعي، يف السياق 

اإلثنو-قومي. ولهذا الغرض، يتوجب علينا تحليل تعامل دولتي الهند وإرسائيل 

مع لغات األقلية.التصدعات القابلة للمقارنة يف هاتني الحالتني اإلختباريتني هي 

الرشخ اإلثنو-ديني بني الهندوس واملســلمني يف الهند، والرشخ اإلثنو-قومي يف 

إرسائيل بني اليهود والعرب-الفلسطينيني.

يُتوقع يف دولة كالهند، املعّرفة كجمهورية علمانية،أن تكون سياســتها اللغوية 

عىل درجــة أكرب لربالية تجاه أقلياتها الدينية، فتعريفها يُحتم تجاهل االعتبارات 

الدينية عند اللجوء إىل تحديد اللغة الرسمية. لذا اخرتت تحليل سياسة السلطات 

الهندية تجاه لغة األوردو، وهي لغة أقلية، تمثّل بدرجة كبرية لغة املســلمني يف 

هذه الدولــة[2]. يف املقابل،أقيمت دولة إرسائيل كدولة إثنية، وأُّسَســت كدولة 

اليهود، لذا يمكن التوقع بأنها لن تتنازل كثريا لألقليات، ولن تضع لغات أخرى، 

عدا العربية، يف قائمة لغاتها الرسمية. سأقوم بالتشديد عىل الفروقات الجوهرية 

وعىل أوجه الشــبه املهمة بني الهند وإرسائيل يف السياسات اللغوية تجاه لغات 

األقلية. وسأبدأ بتحليل السياســة اللغوية يف الهند، ومن ثم سأتطرق للسياسة 

اللغوية يف إرسائيل، واختتم بفصل مقارن تلخييص.

مكانة لغة االوردو يف الهند
الهند هي دولــة متعددة اللغات، تعيش فيها مئات مــن لغات األقلية، وتعاني 

من رصاعات متعددة يف املجال اللغوي[3]. وعىل الرغم من ذلك ســأتمحور يف 

هذه املقالة يف تحليل سياسة املؤسســة الهندية تجاه لغة أقلية واحدة وهي لغة 

األوردو. ترتبط لغة األوردو باملسلمني يف الهند، وينطق بها %50 من املسلمني، 

وهي من اللغات الشائعة يف الهند ( تندرج يف املكان السادس من حيث االنتشار) 

(Census of India; 2001). وهنالك تأثري حاسم لتحديد اللغة القومية بكل ما 

يتعلق باملحافظة عىل اللغات، من الناحية الرمزية ومن ناحية املوارد وامليزانيات، 
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والعمل املتوفر لناطقيها وألطراف سياسية أخرى. وقبيل تقسيم الهند وباكستان 

نشبت نقاشــات حادة يف الجمعية التأسيســية حول مكانة األوردو يف الدولة 

الهندية املستقلة. واقتىض املخطط األصيل للبنية اللغوية للدولة الهندية بأن تكون 

لغة الهندوســتاني (وهي لغة شــفوية تربط بني اللغتني الهندوسية واألوردو، 

ويمكن كتابتها بطريقتني : ديفانغاري وعربي-فاريس) واللغة اإلنجليزية اللغتني 

.(Shiva Rao; 1968) القوميتني لدولة الهند املستقلة

بعد املصادقة عىل تقســيم الهند وباكســتان يف العام 1947، شعر الكثري من 

الهندوس بــرضورة "االنتقام من األوردو". واقــرتح أعضاء الجمعية بناء عىل 

ذلك ،وقبل شــهر من االستقالل، شــطب األوردو من بند الدستور الذي يحدد 

اللغة الرســمية لالتحاد الهندي، األمر الذي عارضه األعضاء املســلمني بشدة 

(Constituent Assembly Debates (CAD); IX, 34, 1339-1458)، لكن 

الجمعية تمســكت، بأغلبية األصوات، بالترشيع املقّلص- الهندوسية فقط. وتم 

 CAD; IX, (34,) تحديد الهندوســية بالخط الديفانغاري كلغة الهند الرسمية

Schedule 343 (1)[4 ;1491-1486]. وامتنع أعضاء الجمعية التأسيسية عن 

استعمال مصطلح " اللغة القومية" بشكل رصيح، واستبدلوه بمصطلح " اللغة 

الرسمية لإلتحاد". لكن ما يعنيه هذا األمر هو أن الهندوسيّة ستشكل، فعليا، لغة 

قومية لجميع الهنود، وستحظى اللغات املتبقية بمكانة متدنية. شّكل هذا القرار 

صفعة قوية للمسلمني، الذين توقعوا أن ال تتأثر الهند العلمانية بأحداث التقسيم 

وتحافظ عىل األوردو- أغىل الرموز اإلسالمية، كرمز قومي للهند.[5]

عىل أرض الواقع، األوردو آخذة بالزوال يف الهند، وتدريسها يف مؤسسات التعليم 

العلمانية شبه معدوم، ويقترص عىل "املدارس" الدينية والجامعات اإلسالمية مثل 

 (Latifi; 2001) جامعة "أليغار" والجامعة اإلسالمية القومية. ويقول لطيفي

ان هــذه العملية أدت إىل اعتبار التعليم بلغــة األوردو ذو مكانة متدنية، وتَوّلد 

االنطباع بأن من يتعلم بهذه اللغة، لم يقبل للدراسة بربامج تعليم أخرى. وأجرى 
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فاروقي ( Farouqui; 1994) بحثا شــامال حــول مكانة لغة األوردو يف الهند 

وتوصل إىل نتيجة مفادها ان االستثمارات املالية للمؤسسة السياسية الهندية يف 

جهاز التعليم يف اللغات األخرى تفوق بكثري امليزانيات التي ترصد لتعليم األوردو 

 .[6] (Farouqui; 1994)

عىل الرغــم من ذلك، ومنذ مرحلة االســتقالل، حصل تزايــد ملحوظ يف كمية 

الصحف باألوردو، وخصوصا يف الفرتة التي شهدت انتعاش القومية الهندوسية 

يف نهاية الثمانينات، حيث ارتفع عدد املجالت واألســبوعيات والصحف اليومية 

 Hasan; 2001, ) "بلغة األوردو، والتي مّكنَت املســلمني من "تَفريغ الغضب

316-317). يف العام 1991 فاق انتشــار الصحف باألوردو انتشارها يف لغات 

األقلية األخــرى، وحّلت هذه الصحف يف املكان الثالــث بعد الصحافة باللغتني 

الهندوســية واإلنجليزية (Hasan; 2001). لكن توق املسلمني لقراءة الصحف 

بلغة األوردو أدى إىل إقصائهم بصورة غري رســمية عن التيار املركزي يف الهند. 

وتكتب صحف األوردو بتوسع حول ما يدور يف باكستان، وتقتبس تقارير تنرش 

هناك؛ األمر الذي يساعد الهندوس يف توجيه أصابع االتهام للمسلمني باالنعزالية 

واالنفصالية.[7] 

ولتلخيص مكانة األوردو، يمكن اإلدعــاء بان القرارات التي اتُّخذت يف الجمعية 

التأسيسية، والتي ألغت مكانة األوردو كلغة االتحاد، وكلغة الطبقة البريوقراطية 

واإلدارية، كانت كارثية، وأدت إىل تدهور مكانتها يف الهند. منذ مطلع الثمانينات، 

تجري محاوالت متقطعة لتحسني مكانة لغة األوردو، لكن هذه املحاوالت تجري 

-كل مّرة- بغرض اسرتضاء املســلمني والحصول عىل أصواتهم يف االنتخابات 

الوشــيكة. وال تكفي هذه املحاوالت كي تتطور األوردو بشكل ملحوظ. كنا قد 

أكدنا سابقا أن اللغة تشكل احد املركبات املركزية للهوية القومية، ومن هنا تُؤكد 

نتائج البحث الحايل أن السلطة الهندية توّضح عدم وجود مكان مركزي لألوردو 

يف الهوية القومية الهندية.
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بسبب سياسة الحكومة الهندية، تقف اللغة السادسة يف الهند من حيث الحجم، 

عىل حافة االنقــراض باملفهوم العلماني، وأصبحت تقترص عىل املدارس الدينية. 

يكفل الدســتور يف البند 29(1) لكل قطاع يف املجتمع، يمتلك لغة خاصة وكتابة 

خاصة و/أو ثقافة خاصة، باملحافظــة عليها وتنميتها. عىل أرض الواقع، يوفر 

هذا الوعد ضمانات محدودة لسالمة لغة األوردو يف الهند.

مكانة اللغة العربية يف ارسائيل
املجتمع اإلرسائييل ليس معقدا كاملجتمع الهندي، لكن إرسائيل تشهد هي األخرى 

انقسامات عرقية ودينية ولغوية وثقافية عميقة.ويحمل الرشخ اليهودي-العربي 

يف إرسائيل يف طياته رصاعا عىل مكانة اللغــات املركزية التي تميز هذا الرشخ، 

وهــي العربية والعربية، والذي يوازي عىل نحو مــا الرشخ اللغوي يف الهند بني 

الهنديّة واألوردو.

من املهم ان نســتعرض يف البداية، الترشيعات القائمة يف إرسائيل يف هذا املجال. 

عمليا لم تقم إرسائيل بســن قانون، يوضح بشكل قاطع ما هي لغاتها الرسمية. 

يحّدُد بند 82 ألمر املندوب الســامي يف فلســطني من العام 1922 وجود ثالث 

لغات رسمية يف فلســطني/إرسائيل وهي االنجليزية والعربية والعربية، وما زال 

هذا املرسوم ســاري املفعول إىل يومنا هذا. التغيري الجوهري األسايس لهذا البند 

حصل يف العام 1948 عندما سن الكنيست اإلرسائييل بند 15 ب يف مرسوم أنظمة 

السلطة والقضاء- 1948،الذي يلغي مكانة االنجليزية كلغة رسمية، ويبقي عىل 

 .(166-Kretzmer; 1990, 165) اللغتني العربية والعربية كلغتني رســميتني

وعــىل عكس الهند، لم تلجأ إرسائيل إىل لغة املحتــل األجنبي لتوحيد مواطنيها، 

واختارت إلغاء املكانة الرسمية للغة اإلنجليزية.

رفض الفلسطينيون قرار التقســيم الذي عرضته األمم املتحدة، وأضاعوا بذلك 

فرصة الحصول عىل ما يمكن تســميته بـ"الخيار الباكستاني" (عملية فصل 
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باكســتان عن الهند يف العام 1947). وتأسســت دولة إرسائيل يف خضم حرب 

شــاملة ضد الدول العربية يف 14 أيار 1948. ومن الغريب-يف هذه الظروف- 

عــدم تحديد اللغة العربية كلغة رســمية وحيدة، كمــا كان يتوقع من تعريف 

إرسائيل كدولة الشــعب اليهودي، ومن نظام الديمقراطية اإلثنية. نكتشف، إذا، 

حقيقة مفاجئة للغاية، إذلم يتم االكتفاء بضمان دولة إرسائيل لـ " حرية العبادة 

والضمري واللغــة والثقافة" كما ورد يف وثيقة االســتقالل، بل اختارت القيادة 

املهيمنة اليهودية يف إرسائيل، التي أَْملت قواعد اللعبة األساسية عند إقامة الدولة، 

إلغــاء مكانة اللغة اإلنجليزية، وهي لغة املحتــل الكولونيايل، وعدم إلغاء مكانة 

اللغة العربية، وهي لغة من تم اعتبارهم أعدائها، والذين اســتمروا يف محاربتها، 

واإلبقاء عليها كلغة رســمية يف إرسائيل. ولم تلجأ القيادات العربية يف إرسائيل 

للنضال من اجل الحق بلغة رسمية أخرى كما فعل زمالئهم من األقلية املسلمة يف 

الهند، الن القيادة اليهودية قدمت لهم مرادهم دون أن يطلبوا ذلك. 

نرى يف هذا املجال أن القيادة اليهودية املسيطرة ترصفت بسخاء تجاه أقلياتها، 

أكثر من القيادة الهندوســية التي حكمت الهند عند االســتقالل.لكن، وبما أن 

حق "الرســمية" و"التمثيل" للغة العربية غري مطبــق عىل أرض الواقع، لذا ال 

يتم التعبري عن الحق الجماعي وال تُســتنفذ اإلمكانيــات الكامنة لهذه املكانة 

(ســبان 2000). يف الواقع، تُشّكل العربية اللغة الرسمية الوحيدة يف كل املسائل 

والقضايا(Barzilai; 2003). يف أيار 1948 وعندما جرت مناقشة مسألة اللغة 

يف الدولة، وصيغة وثيقة االســتقالل، اعطى بن غوريون البند االنتدابي تفسريا 

ضيقا. وبحسبه " لن يعارض أحد أن تكون..حرية اللغة، لكن...لغة الدولة هي 

اللغة العربية. وال يحرم هذا األمر باقي السكان من استعمال لغتهم يف كل مكان" 

(بن غوريون؛ مداوالت مجلس الشعب، 48-5-14؛15).

حتى اآلن لم تلق محاوالت تحويل اللغة العربية إىل اللغة الرسمية الوحيدة، نجاحا 

يف الكنيست[8]. وعىل الرغم من ذلك، لم يضع القانون اإلرسائييل نظاما معياريا 
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شــامال لثنائية اللغة، مما أدى إىل تدني مكانة اللغة العربية بشكل كبري مقابل 

اللغة العربية (سبان؛2000).لكن من املهم أن نؤكد هنا أن أسبقية اللغة العربية 

يف ارسائيل لم تأت بقوة القانون أو بمرسوم حكومي كما حدد الدستور الهندي 

بخصوص اللغة الهندوسيّة، بل نتيجة السياسة الفعلية.

يعود عدم إلغاء املكانة الرسمية للغة العربية لدوافع براغماتية واعتبارات دولية 

ودبلوماسية. وبغض النظر عن هذه الدوافع ، ال تحظى اللغة العربية يف إرسائيل 

بنفس مكانة اللغــة العربية، وتتدنى عنها يف املكانة واملوارد والفرص. يف الحياة 

اليومية، العربية هي اللغة املهيمنة يف ارسائيل (سموحه؛1996،282).وعىل الرغم 

من مكانتها الدستورية املحرتمة، لم تخلق السلطة اإلرسائيلية بيئة لغوية تحمي 

اللغة العربية، ولم تحدد لها دفاعات جماعية كافية.[9] 

أقوال الكنيســت مليئــة- يف العقود األخرية- بمطالبات أعضاء كنيســت عرب 

(ويهود) بتدعيم مكانة اللغة العربية يف إرسائيل. وأثمرت التماســات للمحكمة 

العليا واملســتويات القضائية املختلفة يف التسعينات عن تقدم ما يف مجال مكانة 

اللغة العربية. وتوفر املكانة القانونية الرســمية للغة العربية ثغرة دســتورية 

لكل اإلطراف املعنية بتطوير مكانة اللغة العربية يف إرسائيل. وتماشيا مع ذلك، 

تعرتف املحكمة العليا باستعمال اللغة العربية يف إرسائيل، لكن ادعاءاتها ترتكز 

إىل مبدأ حرية التعبري، وال تعتمد االعرتاف بالحق الجماعي باللغة.[10]

ويشكل "ملف مرعي"[11] أحد قرارات الحكم املهمة، التي وسعت من خاللها 

املحكمــة القاعدة القانونية لكون العربية لغة رســمية.وتحدد يف هذا القرار أن 

االلتزام يف مســألة اللغة العربية ال يتلخص بمرســوم 82 ألمر املندوب السامي 

فقط، بل ينبع كذلك من قانون كرامة اإلنســان وحريته-1992. لكننا نصادف 

هنــا مرة أخرى، الظاهرة املتكررة بأن هــذا التحديد ال يرتكز عىل حق جماعي 

للمجتمع الناطق بالعربية، بل عــىل حريات الفرد. ويؤكد الجهاز القضائي عىل 

رضورة منح حقوق لألفــراد الذين يتكلمون هذه اللغــة، لكون إرسائيل دولة 
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يهودية وديمقراطية، وبهذا يعرب القضاة عن إخالصهم للتفوق الرمزي للعربية 

 .[12](113-Barzilai; 2003, 112) يف دولة يملكها اليهود

فعليا، ترتبط قــدرة العرب يف املحافظة عىل ثقافتهــم، بدرجة كبرية، باملكانة 

الرســمية للغة العربية يف إرسائيل، وبالحق يف بناء مؤسســات ثقافية منفصلة 

وجهــاز تعليمي رســمي منفصل، وبالقــدرة عــىل ذلك.[13]يتمتع العرب 

بمرسح عربي، وبصحافــة عربية آخذة بالنمو واالزدهار يف الســنوات األخرية 

(لنداو؛1993)، ويجري التعليم يف جهاز التعليم العربي باللغة العربية ويتعلم 

التالميــذ كذلك اللغتني العربية واإلنجليزية. قــّدم تقرير لجنة أور، بعد أحداث 

أكتوبر 2000، وصفا لحالة الجمهور العربي، ، وأشار إىل اعرتاف هذا الجمهور 

بالتقدم الذي تم تحقيقه يف مجــال التعليم، لكن هذا الجمهور يعتقد أن برامج 

التعليم العربية ال تعكس بشكل كامل قيمه االجتماعية، ويعتقد كذلك أن الربامج 

التعليمية يف الوسطني العربي واليهودي توضع من قبل األغلبية اليهودية املهيمنة 

حسب احتياجاتها السياسية(تقرير أور؛الباب األول، الفقرة 62). وعىل الرغم من 

إدراك لجنة أور لهذا الوضع إال أن تقريرها لم يرتجم للغة العربية.[14]

تؤكد سياســة الســلطات اإلرسائيلية تجاه اللغة العربية- التي تحظى بشكل 

رسمي بمكانة مماثلة للغة العربية- أن التعامل معها ال يجري باعتبارها إحدى 

لغات الدولة.وتعكس املعادلة املزدوجة التي تتبناها السلطات يف إرسائيل بالنسبة 

للغة العربية، الطريقة التي تحدد فيها الدولــة حدود الجماعة اإلرسائيلية. من 

الناحية القانونية، توفر الدولــة للغة األقلية مكانة محرتمة ومماثلة ملكانة اللغة 

العربية، لكن عىل ارض الواقع ال تعمل الســلطات بما فيــه الكفاية، لتعزيزها 

وتوفري املكانة املمنوحة لها قانونيا. من الناحية القانونية املبدئية،تدعم املحكمة 

سياسة السلطات يف تفضيل العربية عىل العربية، ويف منح الحق بلغة معرتف بها 

لألفراد وليس للجماعة، عندما يتعلق األمر باللغة العربية.
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مكانة لغــات األقلية من وجهة نظــر مقارنة، تلخيص 
واستنتاجات 

تُعترب بعض القطاعات يف املجتمعات املتصدعة التي بها تعددية لغوية، أو ازدواجية 

لغوية، غري مخلصة، إذا ما كانت تتحّدث لغة معادية، أو تملك ارتباطا معينا بدول 

الجــوار املعادية. ويرجع ذلك لكون اللغة، كما ذكرنا ســابقا، رمزا قوميا وإحدى 

أكثر املؤسســات االجتماعية أهمية يف الدولة. عىل ضوء ذلك، تقع عىل عاتق الدولة 

الديمقراطية يف مجتمع متصدع، مهمة عســرية، عند توجهها لتحديد سياســاتها 

اللغويــة، إذ يتوجب عليها االمتثال ملعايري ديمقراطيــة، وتحقيق الرشعية لجميع 

مواطنيهــا، واملحافظة يف الوقت ذاته، عىل النظام االجتماعي، واالســتقرار، وبقاء 

السلطة.

يشــكل الدستور يف الهند الوســيلة املركزية للحصول عىل رشعية ديمقراطية من 

املواطنني الهندوس واملســلمني. وتُموضع منظومة القوانني، املثرية لإلعجاب، التي 

سنّها اآلباء املؤسسون برئاســة نهرو، األقليات كمواطنني متساوين ألبناء األغلبية 

الهندوســية يف جميع املجاالت. وعىل عكس إرسائيل، ال تُعــرَّف الهند بأنها دولة 

هندوســية ديمقراطية، بل جمهورية علمانية. وال يمكن التقليل من أهمية التنازل 

الــذي قدمه الهندوس عن تعريف الدولة الهندية كدولة هندوســية أو ذات أغلبية 

هندوسية.

يف املجال اللغوي، لم تُبد الســلطات الهندية واآلباء املؤسسني استعدادهم لتقديم 

التنازالت للجمهور املســلم. وهنالك أهمية كبرية لقرار اعتبار اللغة الهندوســية 

بالخط الديفانغاري لغة االتحاد الوحيدة. هذا القرار الذي ألغى قرارا سابقا باعتبار 

الهندوسية واألوردو اللغتني الرسميتني، بعث برسالة للشعب الهندي بان الناطقني 

بالهندوســية هم أكثر "هندية" من الناطقني باألوردو. ويجسد تعامل السلطات 

الهندية مع لغة األوردو الطريقة التي حاولت فيها هذه الســلطات إقصاء الرموز 

اإلســالمية عن الثقافة واملجتمع الهنديني، ووضع هذه اللغة يف موقع ال يمّكنها من 
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التطور واالزدهار.

يف إرسائيل، تُحدد وثيقة االســتقالل بأن "دولة إرسائيل.. ستحقق املساواة التّامة 

لجميــع مواطنيها يف املجاالت االجتماعية والسياســية، بــدون اختالف يف الدين 

والعرق والجنس. ســتؤمن حرية العبادة واللغة والتعليم والثقافة،.. نناشد- حتى 

خالل الهجوم الدموي املتواصل ألشــهر عديدة- أبناء الشعب العربي، سكان دولة 

إرسائيل، املحافظة عىل السلم واخذ دور يف إعمار الدولة عىل أساس املواطنة الكاملة 

واملتساوية، وعىل أساس التمثيل املالئم يف جميع مؤسساتها املؤقتة والثابتة". وعىل 

الرغم من ذلك، حددت الســلطات أن إرسائيل هي دولة يهودية كحقيقة غري قابلة 

لالستئناف.وال يســمح لألفراد واملجموعات الذين ال يقبلون هذا املبدأ، االستئناف 

عليــه، وال حتى بالوســائل الديمقراطية. وعىل عكس الهنــد ال تتمتع املواطنة يف 

إرسائيل بصفة كونية، ويتمتع اليهود بحقوق جماعية تفوق تلك التي يحصل عليها 

مواطنو الدولة العرب الفلســطينيني.وعىل الرغم من ذلك اختارت القيادة اليهودية 

الحاكمة عدم إلغاء اللغة العربية كلغة رسمية، وذهبت سدى كل املحاوالت لتحديد 

اللغة العربية كلغة رسمية وحيدة.

وعــىل غرار الهند، تعيش إرسائيل حالة من عدم التكافؤ املعلن بني اللغات. ويكمن 

الفرق بينهما يف االعرتاف بالعربية كلغة رســمية قومية يف إرسائيل، بينما شطبت 

األوردو يف الهند مســبقا من بند اللغات الرســمية القومية. ويمكن االستنتاج من 

معطيات البحث الحايل أن السلطات اإلرسائيلية توضح من خالل سياساتها العامة 

الفعلية عدم وجود مكانة مهمــة للعربية يف الهوية القومية اإلرسائيلية، األمر الذي 

أبقى العربية، بدرجة كبرية، كلغة العــرب فقط.وعىل الرغم من ذلك يحمل القرار 

باإلبقاء عىل اللغة العربية لغة رســمية، أهمية كبرية من الناحية الرمزية. لكن، ويف 

الوقت الذي أثار اإلبقاء عىل رســمية اللغة العربية يف دولة أقيمت كدولة الشــعب 

اليهودي ومن اجل الشعب اليهودي، انطباعات ايجابية، نالحظ أن الدولة اختارت- 

من الناحية العملية- عدم تحقيق مكانة اللغة العربية كلغة رسمية ودفعت بها إىل 
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مكانة لغة ثانوية فقــط. وإذا ما أراد العرب االنخراط يف املرافق املختلفة للمجتمع 

اإلرسائييل، مثل التشغيل واإلدارة والحكم، يتوجب عىل أبناء هذا الوسط تعلُّم العربية 

بمستويات عالية جدا، ويأتي ذلك أحيانا عىل حساب اللغة العربية بفروعها املتعددة. 

عىل الرغم من ذلك تُمّكن املكانة الرســمية للغة العربية األقلية الناطقة بالعربية يف 

إرسائيل من العمل عىل تطوير لغتهم يف إرسائيل، بوسائل قانونية.

تســتعرض األدبيات العلمية بشكل واســع نفور األغلبية املهيمنة من منح حقوق 

 .(Shniderman et al.; 1989) وامتيازات لألقليات يف دول تعاني من التصدعات

وعىل الرغم من ذلك، كان بإمكاننا أن نتوقع أن تتحىل السياسة اللغوية لدولة عّرفها 

اآلباء املؤسسني كجمهورية علمانية، بدرجة أعىل من اللربالية والسخاء تجاه أقلياتها 

الدينية، إذ يتمّخض عن تعريــف الدولة تجاهل االعتبــارات الدينية عند تحديد 

السياســات اللغوية. ويف املقابل، يتوقع من الديمقراطية اإلثنية أن تقدم لألقليات 

تنازالت اقل، وان تختار سلطاتها عدم تبني لغة األقلية كلغة رسمية. عمليا، وجدنا، 

عىل نحو مفاجئ، أن الدولة الديمقراطية العلمانية بالذات اختارت تنحية لغة األقلية 

املســلمة، األوردو، عن مكانة اللغة الرســمية، بينما اختارت إرسائيل، التي تعرف 

نفسها كيهودية ديمقراطية اإلبقاء عىل العربية كلغة رسمية، بموازاة العربية.

عمليــا، يظهر البحث، أن الهنــد املعّرفة كدولة علمانية، وارسائيــل التي تُعّرف 

كديمقراطية إثنية تســتعمالن الوسائل ذاتها بغرض دفع بعض لغات األقلية نحو 

الهامش، وتعمالن يف املقابل، عىل ترســيخ مكانة اللغة التي تعتربها الســلطات 

ذخرا قوميا.وتميل املؤسسة السياســية والقضائية يف املجتمعات املتصدعة إقصاء 

لغة األقلية ودفعها نحو مكانة متدنية يف املســتوى القومي، حتى يف الديمقراطية 

العلمانية يف الهند والديمقراطية اإلثنية يف إرسائيل. واتضح لنا باإلضافة ، أن القرار 

الرســمي حول مكانة لغة األقلية يف املجتمعات املتصدعة ليس حاسما كما يدعي 

البعض أحيانا. من هنا، فمن األهمية، أن تفحص األبحاث املستقبلية حول السياسات 

اللغوية، بشكل جذري، كيف ترتجم املؤسسة السياسية والقضائية السياسة املعلنة 
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إىل سياسة لغوية عىل أرض الواقع.

ملحق
 (Scheduled Languages) فيما ييل، جــدوال باللغات الهندية املعرتف بهــا

ونسبة متحدثيها-

نسبة الناطقني باللغات الرسمية يف الهند* 
النسبةالعدداسم اللغة
Hindi .1337,272,11440.22%

Bengali .269,595,7388.30%
Telugu .366,017,6157.87%

Marathi .462,481,6817.45%
Tamil .553,006,3686.32%
Urdu .643,406,9325.18%

Gujarati .740,673,8144.85%
Kannada .832,753,6763.91%

Malayalam .930,377,1763.62%
Oriya.1028,061,3133.35%

Punjabi.1123,378,7442.79%
Assamese.1213,079,6961.56%

Sindhi.132,122,8480.25%
Nepali.142,076,6450.25%

Konkani.151,760,6070.21%
Manipuri.161,270,2160.15%
Kashmiri.1756,6930.01%
Sanskrit.1849,7360.01%

Other Languages31,142,3763.71%
: Total838,583,988100.00%

1991 Census of India :املصدر

· ال تشـمل هـذه املعطيـات سـكان واليـة جامـو وكشـمري. يف جامـو يتحـدث معظم 

سـكانها لغـة األوردو، بينما يف كشـمري فيتحدث معظمهـم لغة األوردو والكشـمريية.
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قدمـت الكاتبـة مؤخـرا أطروحـة الدكتـوراة يف قسـم العلـوم السياسـية، جامعـة   [1]

تـل أبيـب، بعنـوان "تحـدي بقـاء الديمقراطيـة يف مجتمع متصـدع"، تحت ارشـاد 

الربوفيسـور جـاد برزيـالي. هـذه املقالـة تعتمـد بشـكل كبـري عـىل األطروحـة. 

يبلـغ عدد سـكان الهنـد أكثر مـن مليارد نسـمة. يشـكل املسـلمون فيهـا %13 من   [2]

.(India, 2001  Census of) السـكان.  مجمـوع 

للمزيـد حـول املشـاكل اللغويـة يف الهنـد ولقائمـة لغـات األقليـة الرسـمية، أنظروا    [3]

هارئيـل- شـاليف، 2005. ملعلومـات إضافيـة حـول اللغـات الهنديـة املعـرتف بها 

ونسـبة الناطقـني بهـا، راجعـوا ملحـق هـذه املقالـة.

حـول مكانـة اللغـة االنجليزيـة يف الهند كلغة رسـمية اضافيـة، أنظر هرئيل-شـليف    [4]

 .1976  ،Apte و-   2005

عـىل الرغـم من ذلك قـرر جواهـر الل نهـرو ان األوردو سـتكون إحدى لغـات األقلية    [5]

الرسـمية يف الهنـد'Scheduled Languages'، (ليسـت اللغـة الرسـمية لإلتحـاد بل 

لغـة أقليـة رسـمية من أصـل 17 لغة هندية، مـا عدا الهندوسـية واإلنجليزيـة كلغتي 

االتحاد).

يف املقابـل يطـرح بعـض باحثـي األوردو ادعاءات بـان الحكومـة تبدي اسـتعدادها    [6]

لوضـع  كافيـا  جهـدا  تبـذل  ال  املسـلمة  النخبـة  لكـن  لـألوردو  امليزانيـات  لرصـد 

الخطـط حـول كيفية اسـتثمار هـذه األمـوال بالطريقـة الصحيحة، وبالتايل تحسـني 

أوضـاع السـكان الذيـن يتحدثـون األوردو، وان املؤسسـات القائمة بـاألوردو تعاني 

مـن أوضـاع مرتديـة. ويف نفـس السـياق، يّدعي بعـض الباحثـني يف املجـال وبعض 

املثقفـني الذيـن يتكلمـون األوردو :" ال تسـتطيع الدولـة أن تعمـل مـن اجلهـم ما ال 

يسـتطيعون القيـام بـه مـن اجـل أنفسـهم"( Russell; 1999, 46). ويقول بعض 

باحثـي األوردو، ومـن بينهـم صيديقـي (Atiq Ahmad Siddiqi), أن " املجلـس 

القومـي لتطويـر لغـة األوردو"( NCPUL) يقـوم بعمل غـري ناجـع وان األكاديميني 

الذيـن يتكلمـون األوردو يف أقسـام تعليـم األوردو يف الجامعات الهنديـة، ال يحافظون 

 The Nation, Lahore, October 4, 1993; cited)عىل مسـتوى عـال مـن التعليـم

at Russell; 1999, 45 ). مـن املهـم ذكر هذا، ألن املسـؤولية حـول وضع األوردو يف 

الهنـد يف هـذه األيـام ال تلقـى عىل عاتـق الحكومة املركزيـة فقط، بل كذلـك عىل عاتق 

النخبـة اإلسـالمية التـي تتحـدث األوردو. لكـن لو وفـرت الحكومـة الدعـم لألوردو 

منـذ االسـتقالل لـكان مـن املعقـول ان نفـرتض ان األوردو لـن تصل إىل مـا وصلت 
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اليـه اليـوم. يمكن تعريـف الدعم الحكومـي الذي يقـدم لتعزيز األوردو يف السـنوات 

االخـرية بأنـه" قليل جـدا ومتأخـر جدا".

يدعـي الكثـريون أن الحـركات اليمينيـة هـي التـي دفعـت بـاألوردو نحـو الهامش.  [7]

هـذا اإلدعـاء غري صحيـح. حزب املؤتمر هو املسـؤول األسـايس عـن اتخـاذ القرارات 

حتـى  كان  فقـد  املسـتقلة،  الهنـد  ثقافـة  يف  األوردو  مكانـة  بخصـوص  الجوهريـة 

الثمانينـات اكـرب األحـزاب وأكثرهـا فاعليـة يف املركـز ويف الواليـات املختلفـة. وخرج 

املؤتمـر عـن طـوره يف قطعـه للوعـود بتطويـر األوردو قبـل االنتخابات التـي أثارت 

املشـاعر املجتمعيـة يف صفـوف املسـلمني، وبعـد االنتخابـات بقيت هـذه الوعود حربا 

.(Aslam; 1989, 277)ورق عـىل 

حول محاوالت الترشيع يف الكنيست، انظروا هارئيل-شاليف، 2005،58.  [8]

تشـري املعطيـات عـىل أرض الواقـع، ان السـلطات تحـاول تطبيـق االلتـزام بنـرش   [9]

القوانـني باللغـة العربيـة، لكنهـا غالبـا مـا تنرشهـا بعـد أشـهر طويلـة مـن النرش 

باللغـة العربيـة (روبنشـتاين أ.؛1991،91). إضافـة إىل ذلك، ال تُنـرش معظم النماذج 

الرسـمية باللغة العربيـة (سـبان أ.؛2002،265). وتظهر عىل طوابـع الربيد واألوراق 

النقديـة وبطاقـات الهويـة كتابـات عربيـة بجانـب العربيـة، أمـا يف جـواز السـفر، 

فالكتابـة باللغتـني العربيـة واإلنجليزية فقـط. إضافة إىل ذلـك، وحتى العقـد األخري، 

اقتـرصت الفتات الشـوارع عـىل اللغة العربيـة فقط، وأضيفـت إليها اللغـة اإلنجليزية 

أحيانا(روبنشـتاين أ.؛ 1991،91).الالفتـات باللغـة العربية يف األماكـن العامة، قليلة 

جـدا، ويف الكثـري من األحيـان ال تلبـي الحاجة(تقرير لجنـة أور؛2003 البـاب األول، 

الفقـرة 63)، وحتـى مطـار بـن غوريـون الجديـد ال يحتـوي عـىل الفتـات باللغـة 

د.؛2005). العربية(روبنشـتاين 

ملـف املحكمـة العليـا 74/521 خلف ضد اللجنـة اللوائيـة للتخطيط والبنـاء، اللواء   [10]

العليـا 97/ 4438  املحكمـة  ملـف  وكذلـك-  حكـم 29(2) 319؛  قـرار  الشـمايل، 

عدالـة ضـد ماعاتـس ("قسـم االعمـال العامـة") (لم ينـرش)؛ ملـف املحكمـة العليا 

99/4122 عدالـة ضـد بلديـة تـل أبيب-يافـا وآخريـن، قـرار حكـم 56 (5) 393، 

ملـف املحكمـة العليـا 95/2435 جمعيـة حقـوق املواطـن يف إرسائيـل ضـد بلديـة 

حيفـا (لـم ينـرش)؛ إ.م. 92/ 105 "رام" مهندسـون- مقاولـون م.ض ضـد بلديـة 

النـارصة العليـا، قـرار حكـم 47(5) 189.

إ.م. 99/12 مرعي ضد سباق، قرار حكم 53(2) 128.  [11]

خيبـة األمـل واإلحبـاط كانا مـن نصيـب الجمهـور العربـي الن القـرارات القضائية   [12]
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الكثـرية يف موضـوع اللغـة العربيـة اعتمدت عـىل ادعـاءات حرية التعبـري وليس عىل 

االعـرتاف بـرضورة تطبيـق املسـاواة عـىل أسـاس جماعي(تقريـر أور؛2003،الباب 

األول، الفقـرة رقـم 63).

لإلسهاب حول مكانة جهاز التعليم العربي، أنظروا هارئيل شليف؛2005.  [13]

ملقارنـة تفصيلية بـني جهاز التعليـم يف األوردو وجهـاز التعليم يف الوسـط العربي يف   [14]

إرسائيـل؛ انظـروا هارئيل شـاليف، 2005.
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للدكتور عبد الهادي بوطالب

دار الكتاب- الطبعة األوىل 1424- 2003»

بقلم: حسن ملواني
 

كثرية هي األحاديث التي طرقت أســماعنا وهي تتحدث عن حقوق اإلنسان عرب 

اإلعالم بكل أنواعه، إال أنه من النادر أن يتطرق املهتمون واملفكرون ملا يســمى 

بحقوق اإلنســان اللغوية. ويأتي الكتاب الذي ســنقوم بتلخيص ألهم أفكاره 

متناوال لهذا املوضوع تناوًال تنويريٍّا يستحق القراءة والنقاش. 

وقد قدم الكاتب ملؤلفه باشــارته إىل كون الحقــوق اللغوية أصبحت تعالج يف 

إطار ما ينعت بالدراســات القانونية. واعترب اللغة كائنًا حيٍّا له وظائف وحقوق 

وواجبات، ويخضع وجودها لنفس مراحل الكائن الحي من نشأة وصبا وشباب 

وكهولة وشيخوخة وفناء، لهذا فقد يطول أو يقرص عمره، ورغم ذلك فهي تمتلك 

خصوصية تميزها عن األحياء.

وقد وقف الكاتب عىل مفهومني أساسيني: مفهوم اللغة، ويفضل الكاتب أن يطلق 

عليها «املخلوق الحي» بدل «الكائن الحي» اســتناًدا إىل بعض آي القرآن الكريم 

منها «ومن آياته خلق السماوات واألرض واختالف ألسنتكم وألوانكم».

وقد عرفت يف بعض القواميس وفق خصائصها الصوتية ودورها االجتماعي مع 
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اإلشارة إىل التعدد اللغوي. فهي يف القاموس املحيط، مثًال: (أصوات يعّرب بها كل 

قوم عن أغراضهم).

ويتعلق املفهوم الثاني بالحق اللغوي الذي يحيل «عىل الحق يف تكلم هذه اللغة أو 

تلك. كما يشري إىل املعيار الترشيعي املتعلق بالتدبري السيايس لألوضاع اللغوية. 

ويحيل املفهوم املذكور يف املستوى الثالث عىل مجال من مجاالت املعرفة العلمية، 

ليشــمل فرع «حقوق اللغات» الذي ينتمي إىل حقل القانون املتعلق باللغات، ثم 

فرعا آخر هو فرع الترشيع اللغوي الذي ينتمي إىل مجال اللســانيات التي تهتم 

بالجوانب القانونية التي تخص اللغات.» ص 19 – 20.

الفصل األول: ما هي الحقوق اللغوية؟
يميز الكاتب بني مجموعة من الحقوق اللغوية ومنها:

الحقوق الشخصية، وتتعلق بحق اإلنسان يف استعمال اللغة األم يف حياته الخاصة 

وممارســاته الثقافية والدينية، ونقلها إىل ذريته، عالوة عىل حقه يف تعلم اللغة 

الرسمية لبلده إن كانت مخالفة للغة األم.

الحقوق الجماعية، وترتكز عىل قيمــة الهوية التي يجب املحافظة عليها وتوفري 

سبل اســتمراريتها. وهي قســمان: - الحقوق املتعلقة باملجموعات اإلثنية، وال 

يجوز املساس بها – والحقوق املتعلقة باملجموعات الوطنية، ويمكن أن يلحقها 

التغيري وفق مشيئة الدولة.

أسس االعرتاف بالحقوق اللغوية: 

الهوية يف اللغة جزء من الهوية اإلنسانية

املساواة ألن»العالقة بني لغتني، مثًال، قد تكون عالقة قائمة عىل املساواة، ومن ثم 

رضورة العمل عىل تحقيق املساواة بينهما.» ص 26.

التاريخ فهو الشاهد عىل مســاهمة املجموعة املعنية يف بناء البالد، وكذا اعرتاف 

الدستور بها.
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البيئة يف التعدد اللغوي تُفيض إىل التعدد الثقايف امُلثري للرتاث وتُساهم يف اإلبقاء 

عىل اختيارات متنوعة بالنسبة لعيش اإلنسان.

ويشري الكاتب إىل صعوبة تحقيق اســتقالل مجال حق اللغة، وبسبب صعوبة 

ــا ضمن التخصصــات القانونية، يعمد  جعل الحقــوق اللغوية مجاًال خاصٍّ

املختصون إىل مقاربتهــا بمفاهيم قانونية، يف مقدمتها حقــوق األقليات التي 

تشــكل الحقوق اللغوية قســما منها. وصياغة اإلعالن العاملي للحقوق اللغوية 

سنة 1996بربشلونة، شــّكل وثيقة بالغة األهمية حيث مأل فراًغا اتّسمت به كل 

اإلعالنات الســابقة لحقوق اإلنسان التي لم تتطرق للحقوق اللغوية. «لقد وضع 

اإلعالن املبادئ العامة التي تتضمن الحقوق املخولة للغة، وأقر الحقوق اللغوية 

الشخصية والجماعية.» ص 29.

الفصل الثاني: حق اللغة يف الوجود. 
يرى الكاتب أن اللغة األم تعترب الثروة األهم بالنسبة ألمة. فبها تنقل تراثها وتدبر 

ملستقبلها. لذا فلكل طفل الحق يف اكتســاب لغته األم وتعلمها بشكل يضمن له 

إتقانها بشكل كامل. ويشكل اإلعالن العاملي للحقوق اللغوية وثيقة هامة أكدت 

عىل كون خري وسيلة للحفاظ عىل لغة وضمان حقوق مستعمليها يتمثل يف التوفر 

عىل حدود آمنة واعتمادها وسيلة يف التعليم ومادة للتعلم عرب الربامج الرتبوية.

وبصــدد األوضاع التي تخضع لها اللغة ذكر الكاتب: - وضع اللغة الرســمية: 

وهو أعىل مكانة تحصل عليها اللغة باالعرتاف بها من طرف الدولة كلغة رسمية 

واعتمادها يف جميع أنشــطتها – وضع اللغة الوطنية: االعرتاف بلغة من طرف 

الدولة كلغة وطنية ال يلزمها باستعمالها يف مصالحها، بل يلزمها حمايتها والعمل 

عىل تطويرها – التعدد اللغوي االســرتاتيجي ونتحدث عنه حني تلجأ الدولة إىل 

لغتني أو أكثر استجابة لوضعية سياسية أو غريها- عدم التمييز بني اللغات وذلك 
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بنبذ بعضها عىل حساب البعض اآلخر. «واللغة عنرص أسايس يف الثقافة الوطنية، 

وهي، أيًضا، ظاهرة سوسيو- نفسية، إذ يمكن استعمال اللغة يف السنوات األوىل 

من التعلم من تجنب القطيعة بني املجتمع واملدرسة، وتربوية ألن عملية التعلم ال 

تكون فعالة إال بواسطة لغة تم التعود عليها.» ص 36، 37.

وللغة حق يف الوجــود ويحميه القانون وأدنى ما يمكن أن يقوم به حظر اإلبادة 

العرقية.

الفصل الثالث: حق اللغة يف البقاء.
يرى الكاتب أن من رشوط بقاء لغة ارتفاع معــدالت التمدرس، ونجاح النظام 

التعليمي والدور الذي تضطلع به الدولــة يف بقائها. وتصبح اللغة مهددة حني 

يصبح انتشارها محدوًدا، وحني تصبح غري ذات مردودية، اقتصاديٍّا، وحني يقل 

عدد متكلميها وبالتايل يتقلص انتشــارها، وهناك تخوفات من انقراض عدد من 

اللغات اإلفريقية قبل نهاية هــذا القرن لقلة عدد متكلميها بفعل ضغط اللغات 

املحلية والتعاطي للغات األوروبية املفروضة لعوملة التبادل االقتصادي والثقايف، 

عالوة عىل السياسات الرتبوية التي تنهجها حكومات لصالح اللغات االستعمارية. 

ويقــدم الكاتب أرقاًما مخيفة عن انقراض اللغات، ومن ذلك أن حوايل 170 لغة 

انقرضــت يف الربازيل بعد االحتالل الربتغايل. ومنه أيًضا أن من ضمن 125 لغة 

متحدثًا بها يف املكسيك انقرضت 113 منها...

وتتعرض اللغات الوطنية للتهديد يف بقائها لعدة عوامل منها افتقادها لالعتبار 

حني يدرك الجميع أنها تتموضع خارج السلطة والحياة، وكونها مدعاة للتهميش 

وأنها لن تعتمد لتحقيق مكسب فردي أو جماعي. مقابل ذلك تظهر اللغة الثانية 

التي ال عالقة للشــعب بها يف البداية ولكن اعتمادها يف التعليم يجعل منها اللغة 

املهتم بها كتابًة وشفويٍّا يف الوسط املدريس، ورسعان ما يتم التخيل عن االزدواجية 

اللغوية لصالح اللغة الوحيدة.
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ومن األسباب التي يراها الكاتب وراء انقراض اللغات: الغزو العسكري واإلبادة 

الجماعية، وتقلص عدد متكلميها باإلضافة عىل التشتت الجغرايف والزواج املختلط 

والهيمنة االجتماعية واالقتصادية والضعف السيايس، واإلمربيالية الثقافية.

ويخلص الكاتب إىل كون مسار لغة نحو االنقراض ليس حتميٍّا ألنها ليست جسًما 

بيولوجيٍّا يولــد وينمو لينتهي بالرضورة، إنها واقــع ثقايف ال يخضع للحتمية 

البيولوجية. ص 53.

الفصل الرابع: حق اللغة يف التطور والنماء: 
هذا الحق يســتوجب املســايرة للتطور املعريف وآلياته الحديثة يف االستفادة من 

املعلومــات ومعالجتها وإيصالها. كما يفرض، بصفــة عامة، انفتاح متكلميها 

عىل املعارف التي تســعفهم يف تحسني ظروفهم وتعميق رؤيتهم للعالم. من هذا 

املنطلق، ارتبط حق اللغة يف النماء بالرتجمة.

الفصل الخامس: حق اللغة يف الوحدة:
حســب الكاتب، ال ينبغي اتخاذ انعدام املساواة بني اللغات مسوًغا للتمييز بينها 

يف الحقوق، فالتفاوت الطبيعــي بني اللغات دليل عىل اختالفها الرضوري الدال 

عىل أصالتها، ويمثل ثراًء للرتاث اللساني والثقايف اإلنساني. لذا يجب النضال من 

أجل إحالل املســاواة بني اللغات، وال يعني ذلك سعيًا نحو القضاء عىل اختالفها 

الطبيعي وإنما إحالل تكافؤ بينها من حيث الفرص. 

وبصدد اللغة الوطنية واللغة الرســمية، يرى الكاتــب أن مفهوم اللغة الوطنية 

يشكل اعرتاًفا رمزيٍّا بوجود املجموعة التي تتكلمها. ويعتمد يف ذلك عىل مقياسني: 

الجغرافية واألصل. 

وعىل رأس اللغات الوطنية توجد اللغة الرســمية التــي يخولها وضعها كلغة 

رسمية امتيازات كثرية منها استعمالها من طرف الدولة ومؤسساتها يف عالقاتها 
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باملواطنني. ويحدث أن يوجد أكثر من لغة رســمية، وتختار انطالًقا من صلتها 

بالهوية ووظيفتها يف املحافظة عليها، أو وفق حاجة الدولة إىل وســيلة للتواصل 

مع جميع املواطنني.

إن الترشيع اللغوي – حســب الكاتب – يهدف إىل وحــدة وتوحد اللغة ويمكن 

حرص الترشيع اللغوي يف:- ترشيع رسمي محدود الصالحية والفضاء – ترشيع 

ملِزم وعمومي – ترشيع ليربايل –ترشيع تعبريي.

وبصــدد تدخل الدولة يف املجال اللغوي، فســيتتبعه التوتــر اللغوي الحاصل 

يف معظم الدول والناتج عن املنافســة بني اللغات، ممــا ينجم عنه اضطرابات 

اجتماعية وسياسية واقتصادية.

وقد حدد املؤلف العوامل التي تؤدي إىل تدخل الدولة يف:- التعدد اللغوي املوجود 

يف أغلب دول العالم رغم اعرتافها بلغة رسمية – حدة التنافس اللغوي – الرصاع 

االجتماعي – الرغبة يف التدخل: فهناك حاالت ترى فيها الدولة أن مشكل اللغات 

يســتوجب حله بفعل قوة األشــياء التي تتمثل يف اســتيعابها من طرف اللغة 

الرسمية.

ويف نهاية هذا الفصل يحدد الكاتب مقاييس يجب أن تعتمد يف السياسة اللغوية 

من قبــل الدولة وهذه املقاييس هي: - مقياس التوافق االجتماعي الذي يجب أن 

تراعيه الدولة الديمقراطية يف وضع سياستها اللغوية – مقياس نشدان املساواة 

النســبية – مقياس يتجىل يف املجاالت التي تتدخل فيها الدولة- مقياس النتائج 

االيجابية املتوخاة. وينبه الكاتب عىل أن تدخل الدولة قد تنجم عنه مخاطر، ألنها 

ال تتحكم بالرضورة يف النتائج السلبية لسياســتها. و»يمكن القول إن بإمكان 

الدولة أن تنتهج سياســة لغوية مقنعة إذا كانت تســتهدف التطور االجتماعي 

وحماية اللغات ومســتعمليها، والحفاظ عىل السلم والعدالة االجتماعية والوحدة 

السياسية ووضع املعايري اللغوية وتعميمها...» ص 78.
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خالصات:
يختم الكاتب كتابه بخالصات أهم ما جاء فيها:

ـ رد الكاتب عىل من يعتقد أن العربية مهددة باللهجات العامية.

ـ اإلشارة إىل رضورة تطوير العربية مع اقرتاح بعض ما يحقق ذلك.

ـ الرد عىل من يعتقد أن االعرتاف باللغة األمازيغية يهدد الوحدة الوطنية ويبعث 

عىل االنشقاق.

ـ كون التعدد اللغوي ال يشــكل خطًرا عىل اللغة أو اللغات إال يف ظروف تسيطر 

فيها لغة أجنبية عىل اللغة الوطنية.

ـ اعتبــار االزدواجية األمازيغية تدخل ضمن املنظومــة الثقافية العامة ألنها – 

حسب الكاتب – أخت العربية، وتنتمي إىل نفس األرسة اللغوية الحامية/السامية 

« وهي تمثل إىل جانب العربية أحد األلسن القليلة التي احتفظت بسمات النظام 

الســامي/الحامي، وصمدت أمام التغلغل األجنبي ومحاوالت التهجني والقضاء 

عليها» ص 86.

ونشري يف األخري أن الكتاب الذي قدمناه متميز بأسلوبه السلس، وبأفكاره املبوبة 

تبويبًا متناسًقا ييرس فهم مضامينه. وهو كتاب يثري عدة أسئلة جديرة بالطرح 

للنقاش. وقراءتنــا ال تغني عن العودة إىل الكتاب قصد االســتزادة من أفكاره 

والتعليق عىل محاوره ومعطياته.

هامش:
* الحقوق اللغوية: حق اللغة يف الوجود، والبقاء، والتطور، والنماء، والوحدة للدكتور عبد الهادي 

بوطالب – دار الكتاب- الطبعة األوىل -1424 2003.

** قام الكاتب ببعض التفصيالت لكل من الترشيعات املشار إليها، انظر:ص 72-71.

 



80

مركز مساواة

 %���$� -���7�	 @AB'	
�(>.���	 ?-�����	

 

باريس، 2 ترشين الثاني/أكتوبر –-2001 اعتمد املؤتمر العام، وهو أعىل سلطة 

للقرار يف اليونسكو، اليوم، اإلعالن العاملي للتنوع الثقايف. وعرب مدير عام املنظمة، 

كويشــريو ماتســورا، عن أمله يف أن يكون لهذا النص «األهمية نفسها لإلعالن 

العاملي لحقوق اإلنسان».

وقال كويشريو ماتســورا: «يف الوقت الذي يريد فيه البعض أن يرى يف الوضع 

الدويل الحايل صــورة للنزاع بني الثقافات، فإن الدول األعضاء يف اليونســكو، 

املجتمعة بالدورة 31 للمؤتمر العام، اعتمدت وبالتصفيق اإلعالن العاملي للتنوع 

الثقايف، الذي يؤكد من جديد عىل اقتناعها بأن حوار الثقافات يشكل أفضل ضمان  

للسالم، رافضًة رفًضا قاطًعا مقولة النزاعات املحتمة بني الثقافات والحضارات.

إنها املرة األوىل التي تتسلح فيها األرسة الدولية بأداة معياريّة بهذا الحجم يرفع 

فيها التنوع الثقايف إىل مســتوى «الرتاث املشرتك لإلنسانية (...) وهو رضوري 

للجنس البرشي رضورة التنوع البيولوجي بالنســبة للكائنات الحية"، ويعترب 

الدفاع عنه أمًرا أخالقيٍّا أساسيٍّا، ال ينفصل عن احرتام كرامة اإلنسان".

إن إعالن اليونسكو العاملي للتنوع الثقايف، مرفًقا بخطوط أساسية لخطة العمل، 

هو أداة أساسية "ألنسنة العوملة". وهو أمر يّرشف اليونسكو أن تكون يف طليعة 

حركة تعني اإلنسانية بمجملها.

 

بات هذا النص واحًدا من النصوص األساســية ألخالقيات جديدة تســعى إىل 

تعزيزها اليونســكو مع مطلع القرن 21. وآمل أن يأخذ يوًما األهمية نفســها 

لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.
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يف ما ييل النص الكامل إلعالن اليونســكو العاملي للتنوع 
الثقايف :

إن املؤتمر العام،

حرًصا منه عىل اإلعمال الكامل لحقوق اإلنســان والحريات األساسية املنصوص 

عليها يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ويف غريه من الوثائق الدولية املعرتف بها 

عامليٍّا، وإذ يضع يف اعتباره العهدين الدوليني لسنة 1966 واللذين يتعلق أحدهما 

بالحقوق املدنية والسياسية بينما يتعلق اآلخر بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية؛

وإذ يذّكر بأن ديباجة امليثاق التأســييس لليونســكو تنص عىل أنه" ... ملا كانت 

كرامة اإلنســان تقتيض نرش الثقافة وتنشــئة الناس جميعاً عىل مبادئ العدالة 

والحرية والسالم، فإّن هذا العمل بالنسبة لجميع األمم يُعّد واجبًا مقدًسا ينبغي 

القيام به يف روح من التعاون املتبادل"؛

ويذّكر، أيًضــا، بمادته األوىل التي تحدد لليونســكو، من ضمن أهدافها، هدف 

التوصية بعقد "االتفاقات الدولية التي تراها مفيدة لتسهيل حرية تداول األفكار 

عن طريق الكلمة والصورة"؛

وإذ يشري إىل األحكام املتعلقة بالتنوع الثقايف وممارسة الحقوق الثقافية الواردة 

يف الوثائق الدولية التي أصدرتها اليونسكو(1)؛

ويؤكد من جديد أن الثقافة ينبغي أن يُنظر إليها بوصفها مجمل السمات املميزة، 

الروحية واملاديــة والفكرية والعاطفية، التي يتصــف بها مجتمع أو مجموعة 

اجتماعية وعىل أنها تشــمل، إىل جانب الفنون واآلداب، طرائق الحياة، وأساليب 

العيش مًعا، ونظم القيم، والتقاليد، واملعتقدات(2)؛

ويالحظ أن الثقافة تحتل مكان الصدارة يف املناقشــات املعارصة بشأن الهوية 

والتماسك االجتماعي وتنمية اقتصاد قائم عىل املعرفة؛

ويؤكد أن احرتام تنوع الثقافات، والتسامح، والحوار، والتعاون، يف جو من الثقة 
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والتفاهم، هي خري ضمان لتحقيق السالم واألمن الدوليني؛

ويتطلع إىل مزيد من التضامــن القائم عىل االعرتاف بالتنوع الثقايف وعىل الوعي 

بوحدة الجنس البرشي وتنمية املبادالت فيما بني الثقافات؛

ويرى أن عملية العوملة، التي يســّهلها التطور الرسيــع لتكنولوجيات اإلعالم 

واالتصال الجديدة، وإن~ كانت تشــكل خطراً عىل التنــوع الثقايف، فهي تهيّئ 

الظروف املالئمة إلقامة حوار مجدد فيما بني الثقافات والحضارات؛

وإدراكاً منــه للمهمة املحددة التي عهدت إىل اليونســكو يف إطار منظومة األمم 

املتحدة، واملتمثلة يف صون وتعزيز التنوع املثمر للثقافات؛

يعلن املبادئ التالية ويعتمد اإلعالن الحايل:

الهوية والتنوع والتعدد

املادة 1 - التنوع الثقايف بوصفه تراثًا مشرتًكا لإلنسانية

تتخذ الثقافة أشــكاًال متنوعة عرب املكان والزمان. ويتجىل هذا التنوع يف أصالة 

وتعّدد الهويــات املميزة للمجموعات واملجتمعات التي تتألف منها اإلنســانية. 

والتنوع الثقايف، بوصفه مصدًرا للتبادل والتجديد واإلبداع، هو رضوري للجنس 

البرشي، رضورة التنوع البيولوجي بالنسبة للكائنات الحية. وبهذا املعنى يكون 

التنوع الثقايف هو الرتاث املشــرتك لإلنسانية، وينبغي االعرتاف به والتأكيد عليه 

لصالح األجيال الحالية واألجيال القادمة.

املادة 2 - من التنوع الثقايف إىل التعددية الثقافية

ال بد يف مجتمعاتنا التي تتزايد تنوًعا، يوماً بعد يوم، من ضمان التفاعل املنسجم 

والرغبة يف العيش معاً فيما بــني أفراد ومجموعات ذوي هويات ثقافية متعددة 

ومتنوعة ودينامية. فالسياســات التي تشجع عىل دمج ومشاركة كل املواطنني، 

تضمن التماسك االجتماعي وحيوية املجتمع املدني والسالم. وبهذا املعنى تكون 
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التعددية الثقافية هي الرد الســيايس عىل واقع التنوع الثقايف. كما أن التعددية 

الثقافيــة التي ال يمكن فصلها عن اإلطار الديمقراطــي، مؤاتية للتبادل الثقايف 

والزدهار القدرات اإلبداعية التي تغذي الحياة السياسية.

املادة 3 - التنوع الثقايف بوصفه عامًال محرًكا للتنمية

إن التنوع الثقايف يوســع نطاق الخيارات املتاحة لكل فــرد؛ فهو أحد مصادر 

التنمية، ال بمعنى النمو االقتصادي فحســب، وإنما من حيث هي، أيًضا، وسيلة 

لبلوغ حياة فكرية وعاطفية وأخالقية وروحية مرضية.

التنوع الثقايف وحقوق اإلنسان

املادة 4 - حقوق اإلنسان بوصفها ضمانا للتنوع الثقايف

إن الدفــاع عــن التنوع الثقايف واجــب أخالقي ال ينفصل عــن احرتام كرامة 

األشــخاص. فهو يفرتض االلتزام باحرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية، 

وخاصة حقوق األشــخاص املنتمني إىل أقليات، واملنتمني إىل جماعات الســكان 

األصليني. وال يجوز ألحد أن يستند إىل التنوع الثقايف لكي ينتهك حقوق اإلنسان 

التي يضمنها القانون الدويل أو لكي يحّد من نطاقها.

املادة 5 - الحقوق الثقافية بوصفها إطاًرا مالئماً للتنوع الثقايف

الحقــوق الثقافية جزء ال يتجزأ من حقوق اإلنســان، وحقوق اإلنســان عاملية 

ومتالزمــة ومتكافلة. ويقتيض ازدهار التنوع املبــدع التحقيق الكامل للحقوق 

الثقافية كما ُحددت يف املادة 27 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، ويف املادتني 

13 و 15 من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 

وبناء عىل ذلك ينبغي أن يتمتع كل شخص بالقدرة عىل التعبري عن نفسه وإبداع 

أعماله ونرشها باللغة التي يختارها، وخاصة بلغته األصلية. ولكل شخص الحق 
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يف تعليم وتدريب جيدين يحرتمان هويته الثقافية. وينبغي أن يتمتع كل شخص 

بالقدرة عىل املشــاركة يف الحياة الثقافية التي يختارهــا، وأن يمارس تقاليده 

الثقافيــة الخاصة، يف الحدود التي يفرضها احرتام حقوق اإلنســان والحريات 

األساسية.

املادة 6 - نحو تنوع ثقايف متاح للجميع

إىل جانــب كفالة التداول الحر لألفكار بالكلمــة والصورة، ينبغي الحرص عىل 

تمكني كل الثقافات من التعبري عن نفســها والتعريف بنفســها. ذلك أن حرية 

التعبري، وتعددية وسائل اإلعالم، والتعددية اللغوية، واملساواة يف فرص الوصول 

إىل أشكال التعبري الفني واملعارف العلمية والتكنولوجية، بما يف ذلك املعارف يف 

صورتها الرقمية، وإتاحة الفرصة لجميع الثقافات يف أن تكون حارضة يف وسائل 

التعبري والنرش، هي كلها ضمانات للتنوع الثقايف.

التنوع الثقايف واإلبداع

املادة 7 - الرتاث الثقايف بوصفه مصدًرا لإلبداع

إن كل إبداع ينهل من منابع التقاليد الثقافية، ولكنه يزدهر باالتصال مع اآلخرين. 

ولذلك ال بد من صيانة الرتاث بمختلف أشكاله وإحيائه ونقله إىل األجيال القادمة 

كشاهد عىل تجارب اإلنسان وطموحاته، وذلك لتغذية اإلبداع بكل تنوعه وإقامة 

حوار حقيقي بني الثقافات.

املادة 8 - الســلع والخدمات الثقافية بوصفهــا متميزة عن غريها من 

السلع والخدمات

يف مواجهة التحوالت االقتصادية والتكنولوجية الحالية، التي تفتح آفاقا فسيحة 

لإلبداع والتجديد، ينبغي إيالء عنايــة خاصة لتنوع املنتجات اإلبداعية واملراعاة 
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العادلة لحقوق املؤلفني والفنانني وكذلك لخصوصية السلع والخدمات الثقافية 

التي ال ينبغي اعتبارها، وهي الحاملة للهوية والقيم والداللة، سلًعا أو ممتلكات 

استهالكية مثلها مثل غريها.

املادة 9 - السياسات الثقافية بوصفها حافًزا عىل اإلبداع

إىل جانب ضمان التداول الحر لألفكار واملصنفات، ينبغي أن تكفل السياســات 

الثقافية تهيئة الظروف املؤاتية إلنتاج ونرش سلع وخدمات ثقافية متنوعة، وذلك 

عن طريق صناعات ثقافية تملك الوســائل الالزمة إلثبات ذاتها عىل الصعيدين 

املحــيل والعاملي. ويرجع لكل دولــة، مع احرتام التزاماتهــا الدولية، أن تحدد 

سياساتها الثقافية وتنفذها بأفضل الوسائل التي تراها، سواء بالدعم التنفيذي 

أو باألطر التنظيمية املالئمة.

التنوع الثقايف والتضامن الدويل

املادة 10- تعزيز القدرات عىل اإلبداع والنرش عىل املستوى الدويل

إزاء أوجه االختالل التي يتســم بها يف الوقت الحــارض تدفق وتبادل املمتلكات 

الثقافية عىل الصعيد العاملي ينبغي تعزيز التعاون والتضامن الدوليني لكي يتاح 

لجميع البلدان، وخاصة البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، إقامة 

صناعات ثقافية قادرة عىل البقاء واملنافسة عىل املستوى الوطني والدويل.

املادة 11- إقامة رشاكات بني القطــاع العام والقطاع الخاص واملجتمع 

املدني

ال يمكن لقوى الســوق وحدها أن تكفل صــون وتعزيز التنوع الثقايف الضامن 

للتنمية البرشية املســتديمة. ويجدر يف هذا اإلطــار التأكيد من جديد عىل الدور 

األســايس الذي تؤديه السياسات العامة، بالتشارك مع القطاع الخاص واملجتمع 
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املدني.

املادة 12- دور اليونسكو

تقع عىل عاتق اليونسكو، بحكم رسالتها ومهامها، مسؤولية ما ييل:

التشــجيع عىل مراعاة املبــادئ املنصــوص عليها يف هذا اإلعــالن عند إعداد 

اسرتاتيجيات التنمية يف مختلف الهيئات الدولية الحكومية؛

االضطالع بدور الهيئة املرجعية والتنســيقية فيما بني الدول واملنظمات الدولية 

الحكومية وغري الحكوميــة واملجتمع املدني والقطاع الخاص، من أجل الصياغة 

املشرتكة للمفاهيم واألهداف والسياسات املراعية للتنوع الثقايف؛

مواصلة نشــاطها التقنيني وعملها يف مجال التوعية وبناء القدرات، يف املجاالت 

ذات الصلة بهذا اإلعالن والداخلة يف نطاق اختصاصها؛

املســاعدة عىل تنفيذ خطة العمل التي ترد خطوطها األساسية مرفقة باإلعالن 

الحايل.

 

الخطوط األساســية لخطة عمل من أجل تنفيذ إعالن اليونســكو بشأن التنوع 

الثقايف

تتعهد الدول األعضاء باتخاذ التدابري املناسبة لنرش إعالن اليونسكو بشأن التنوع 

الثقايف عىل نطاق واسع والتشجيع عىل تطبيقه الفعيل، وذلك عن طريق التعاون 

عىل تحقيق األهداف التالية:

تعميق النقاش الدويل بشــأن املســائل املتعلقة بالتنوع الثقايف، وال سيما . 1

بعالقاتــه بالتنمية وتأثريه يف صياغة السياســات الثقافية عىل الصعيدين 

الوطني والدويل عىل حد ســواء؛ ومواصلة التفكري بصفة خاصة يف إمكانية 

إعداد وثيقة قانونية دولية بشأن التنوع الثقايف.

إحراز تقدم يف تحديد املبادئ واملعايري واملمارســات، ســواء عىل الصعيد . 2
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الوطني أو الدويل، وكذلك وســائل التوعية وأشكال التعاون، األكثر مالءمة 

لحماية التنوع الثقايف وتعزيزه.

تعزيز تبادل املعارف وأفضل املمارســات يف مجال التعــدد الثقايف، من . 3

أجل العمــل يف إطار مجتمعات تتميز بالتنوع، عىل تيســري إدماج األفراد 

واملجموعات املنتمني إىل آفاق ثقافية متنوعة، ومشاركتهم يف حياة املجتمع.

التعمــق يف فهم وإيضاح مضمون الحقوق الثقافية بوصفها جزًءا ال يتجزأ . 4

من حقوق اإلنسان.

حماية تراث اإلنســانية اللغوي ودعم التعبري واإلبداع والنرش يف أكرب عدد . 5

ممكن من اللغات.

تشــجيع التنوع اللغوي - مع احرتام اللغة األم - عىل جميع مســتويات . 6

التعليم، حيثما أمكن ذلك، والحث عىل تعّلم عدة لغات منذ الطفولة املبكرة.

العمل، عن طريق التعليم، عىل حفز الوعي بالقيمة اإليجابية للتنوع الثقايف، . 7

والقيام لهذه الغاية بتحسني مضمون الربامج املدرسية وتدريب املعلمني.

تضمني العملية التعليمية، كلما كان ذلك مناســبًا، نهوًجا تعليمية تقليدية، . 8

بغية املحافظة عىل األســاليب املناســبة ثقافيٍّا إليصــال املعارف ونقلها، 

واالنتفاع األمثل بهذه األساليب.

تشــجيع "محو األمية الرقميــة" وزيادة إتقــان التكنولوجيات الجديدة . 9

للمعلومات واالتصال التي يجب اعتبارهــا يف نفس الوقت مواد للتدريس 

وأدوات تعليمية كفيلة بتعزيز فعالية املرافق التعليمية.

تعزيز التنوع اللغوي يف املجال الرقمي وتشجيع انتفاع الجميع، من خالل . 10

الشبكات العاملية، باملعلومات املندرجة يف امللك العام.

مكافحة الفجوة الرقمية - بالتعاون الوثيق مع الوكاالت املختصة يف منظومة . 11

األمم املتحــدة - عن طريق تعزيز انتفاع البلــدان النامية بالتكنولوجيات 

الجديدة، ومساعدتها عىل امتالك ناصية تكنولوجيات املعلومات، والعمل، يف 
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الوقت ذاته، عىل تسهيل التداول الرقمي للمنتجات الثقافية املحلية وتيسري 

انتفاع هذه البلدان باملصادر الرقمية يف املجاالت الرتبوية والثقافية والعلمية 

املتاحة عىل الصعيد العاملي.

حفز إنتاج وصون ونرش مضامني متنوعة يف وســائل اإلعالم والشــبكات . 12

العاملية للمعلومات، والعمل من أجل ذلك عىل تشــجيع دور املرافق العامة 

لإلذاعــة والتلفزيون من أجل تطوير الربامج الســمعية البرصية الجيدة، 

وخاصة عن طريق تعزيز إنشــاء آليات تعاونية يمكنها تسهيل نرش هذه 

الربامج.

وضع سياسات واسرتاتيجيات لحماية وتعزيز الرتاث الثقايف والطبيعي، وال . 13

سيما الرتاث الثقايف الشفهي وغري املادي، ومكافحة االتجار غري املرشوع يف 

املمتلكات واملرافق الثقافية.

احرتام وحمايــة املعارف التقليدية، وخاصة معارف الســكان األصليني؛ . 14

واالعرتاف بمســاهمة املعارف التقليدية يف حماية البيئــة وإدارة املوارد 

الطبيعية، وتعزيز التآزر بني العلوم الحديثة واملعارف املحلية.

دعم حراك املبدعــني والفنانني والباحثني والعلميــني واملثقفني، وتطوير . 15

برامــج ورشاكات دولية للبحوث، مع الحرص يف الوقت نفســه عىل صون 

وزيادة القدرات اإلبداعية للبلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية.

تأمني حماية حقوق املؤلفــني والحقوق املرتبطة بها، وذلك من أجل تنمية . 16

القدرات اإلبداعية املعارصة وتعويض العمل اإلبداعي عىل نحو منصف، مع 

حماية الحــق العام يف االنتفاع بالثقافة طبقا للمادة 27 من اإلعالن العاملي 

لحقوق اإلنسان.

املساعدة عىل نشــوء أو توطيد صناعات ثقافية يف البلدان النامية والبلدان . 17

التي تمر بمرحلة انتقالية، والتعاون، لهذا الغرض، يف تنمية البنى األساسية 

والكفاءات الالزمة، ودعم نشوء أسواق محلية قابلة للبقاء، وتيسري وصول 
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املمتلكات الثقافية لتلك البلدان إىل السوق العاملية وشبكات التوزيع الدولية.

وضع سياسات ثقافية كفيلة بتعزيز املبادئ املنصوص عليها يف هذا اإلعالن، . 18

بما يف ذلك عن طريق آليات مناســبة للدعم التنفيذي و/أو أطر تنظيمية 

مالئمة، مع احرتام االلتزامات الدولية الخاصة بكل دولة.

إرشاك مختلف قطاعات املجتمع املدني عىل نحو وثيق يف رســم سياسات . 19

ثقافية ترمي إىل حماية وتعزيز التنوع الثقايف.

االعــرتاف بالدور الذي يمكن أن يؤديه القطــاع الخاص يف تعزيز التنوع . 20

الثقايف، وتشجيع هذا الدور، والعمل لهذا الغرض عىل تهيئة مجاالت للحوار 

بني القطاع العام والقطاع الخاص.

وتويص الدول األعضاء املدير العام بمراعاة األهداف املعلنة يف خطة العمل . 21

الحالية يف تنفيذ برامج اليونســكو، وإبالغ هذه الخطة إىل الوكاالت التابعة 

ملنظومة األمم املتحدة وســائر املنظمات الدولية الحكومية وغري الحكومية 

املعنية، وذلك بهدف تعزيز تآزر الجهود لصالح التنوع الثقايف.



90

مركز مساواة

«ثروة العالم الثقافية هي تنوعه يف الحوار»

لقد اعتمد "إعالن اليونســكو العاملي ِبشــأن التنوع الثقايف" باإلجماع يف ظرف 

خــاص للغاية. فقد جاء هذا االعتماد غداة احداث 11 ســبتمرب/ أيلول 2001، 

وكان املؤتمر العام املنعقد آنذاك يف دورتــه الحادية والثالثني، هو اول اجتماع 

يعقد عىل املستوى الوزاري بعد تلك االحداث الرهيبة، فكان فرصة سانحة للدول 

االعضاء كي تؤكد فيها مجددا قناعتها بأن الحوار بني الثقافات هو أفضل ضمان 

للســالم، وكي تعرب عن رفضها القاطع ملقولة حتميــة النزاعات بني الثقافات 

والحضارات.

فإصدار وثيقة تقنينية بهذه االهمية يشكل سابقة بالنسبة للمجتمع الدويل. فهي 

تضع التنوع الثقايف يف مصاف "الرتاث املشــرتك لإلنسانية" الذي "هو رضوري 

للجنس البرشي رضورة التنوع البيولوجي بالنسبة للكائنات الحية"، وتجعل من 

الدفاع عنه واجبًا أخالقيٍّا ملزًما، ال ينفصل عن احرتام كرامة اإلنسان.

وإذ يرمي اإلعــالن إىل صون التنوع الثقايف باعتباره كنــًزا حيٍّا، وبالتايل، كنًزا 

متجــدًدا، إذ ال يجوز أن يُنظر إليه كرتاث راكد بــل كعملية تمثل ضمانة لبقاء 

البرشية، فإنه يرمي، أيًضا، ويف الوقت ذاتــه، إىل تفادي أوجه التفرقة وظواهر 

االصولية، التي ترسخ وتقدس هذه الفوارق باسم االختالفات الثقافية، مناقضة 

بذلك الرسالة التي ينادي بها اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.

كما يشدد إعالن اليونســكو العاملي عىل رضورة أن يعرتف كل فرد ال بالغريية 

بمختلف أشكالها فحسب، بل، أيًضا، بتعدد ذاتيات الغري يف كنف مجتمعات تتسم 

بوصفه عملية  ذاتها بالتعددية. فبهذا االعرتاف، فقد يمكن صون التنوع الثقايفّ 

تطورية ومنهًال للقدرة عىل التعبري واالبــداع والتجديد. وقد تم تجاوز النقاش 

بني البلدان التي تميل إىل الدفاع عن الســلع والخدمات الثقافية "التي الينبغي 

اعتبارها، وهي الحاملة للهوية والقيم والداللة، ســلعاً أو منتجات اســتهالكية 
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كغريها من السلع أو املنتجات"، وبني البلدان التي تصبو إىل اعالء شأن الحقوق 

الثقافية، إذ أن اإلعالن أّلف بني املوقفني، وأبرز العالقة الســببية التي تجمع بني 

هذين النهجني املتكاملني. فالواقع هو أنه ال وجود الحدهما دون اآلخر.

إن هذا اإلعالن، املقرتن بخطوط أساسية لخطة عمل، يمكن أن يشكل أداة رائعة 

للتنمية تتضمن القدرة عىل إضفاء الطابع االنســاني عىل ظاهرة العوملة. وهو، 

بطبيعة الحال، ال يميل أي تعليمات محــددة عىل أحد، وإنما توجهات عامة من 

شــأنها أن ترتجم إىل سياســات تجديدية من قبل الدول األعضاء ضمن إطار 

السياقات الخاصة بها ، وبالتشارك مع القطاع الخاص واملجتمع املدني.

لقد أصبــح هذا االعالن الذي يحــارب مظاهر التقوقع واالنغــالق املبنية عىل 

األصولية، بتعميم منظور للعالم أكثر انفتاًحا وإبداًعا وديمقراطية، يعد من اآلن 

فصاعًدا من بني النصوص املؤسسة لفلسفة أخالقية جديدة تعمل اليونسكو عىل 

نرشهــا يف بداية القرن الحادي والعرشين، وهو نص آمل أن يكتســب ذات يوم 

نفس القوة التي اكتسبها اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.

كويشريو ماتسورا 

املدير العام
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حكمت بسيسو ورنبال الكردي

الضغط واملنارصة- حكمت بسيسو 

نظرة عامة:

تشــّكل حمالت التعبئة والتأثري وكذلك الضغط واملنارصة جزًءا أساسيٍّا من عمل 

منظمات املجتمع املدنــي، باعتبارها أدوات فعالة للتغيــري وإحقاق الحقوق.  

وحيث أن العديد من الباحثني قد أبرزوا أن دور املنظمات األهلية يجب أن يكون 

مراقبة أداء الدولة والتأثري عىل سياساته ودفعها نحو تحقيق مصالح وأولويات 

الفئات املهمشة والضعيفة يف املجتمع، فإن الوعي بأدوات ومهارات قيادة حمالت 

التأثري والضغط واملنارصة يشكل أحد أهم سياسات بناء القدرات لدى العاملني 

يف املنظمات األهلية.

ومن املالحــظ أن منظمات املجتمع املدني شــهدت تطوًرا كبــريًا عىل صعيد 

الوعي بأهمية ودور حمالت الضغط واملنارصة يف التأثري عىل السياســات العامة 

للحكومة، من أجل تحقيق مبادئ املجتمع املدني والحكم الصالح. ولقد شــهدت 

السنوات األخرية تناميًا مطرًدا يف الوعي واملعرفة بمفاهيم حمالت التعبئة والتأثري 

والضغط واملنارصة.  وقبل تقييم تجربة منظمات املجتمع املدني املحلية يف قيادة 

حمالت التعبئة والضغط واملنارصة، ال بد من الوقوف عند مفاهيم وأدوات وآليات 

وأسس تخطيط وقيادة هذه الحمالت:
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مفاهيم حمالت التعبئة والتأثري والضغط و املنارصة:

مفهوم حملة الضغط و املنارصة:. 1

هـي جهـود جماعيـة لرتويج قضيـة أو فكـرة ما من خـالل إقناع األشـخاص 

املؤثريـن وذوي النفـوذ من مسـؤولني وصناع قـرار ، علماء ديـن ، وغريهم من 

فئـات املجتمـع بالقضيـة موضـوع البحـث وحثهم عـيل مسـاندتها من خالل 

تبنيهـا والدفـاع عنهـا يف القنوات واملسـتويات الرسـمية التي يؤثـرون فيها.

الضغط والتأثري:. 2

تعبئـة وحشـد املواطنني ، أو الفئة املسـتهدفة وبناء شـبكة مـن التحالفات مع 

املؤسسـات املعنيـة من أجل تحقيـق الهدف .

أو هـي : الجهـد املنظـم التـي تبذلـه مجموعة مـن النـاس للتأثري عـىل صناع 

القـرار لدعـم قضية مـا أو معارضة قضية ما مـن هنا يتضح أن بنـاء القضية 

وبنـاء التحالفـات يتبعهـا الضغط والتأثـري عىل صنـاع القرار إلحـداث التغري 

ا تمييزيٍّا كمـا هو الحـال بالنسـبة لقانون  وقـد يكـون التغيـري تغيـريًا قانونيّـٍ

األرسة، أو سـن ترشيـع جديد لتوفـري الضمـان االجتماعي للنسـاء، أو تضمني 

الكوتـا النسـوية لقوانـني االنتخابـات أو تغـري يف السياسـات التـي تتبعهـا 

السـلطة التنفيذيـة وتعتمـد يف آلياتهما عـىل الجهـد الجماعي املنظم لرتسـيخ

قضية ما أو فكرة ما .

حمالت التعبئة :. 3

هـي مجموعـات النشـاطات والفعاليـات التوعويـة التي تسـعى، أساًسـا، إىل 

توسـيع دائـرة األشـخاص املهتمـني بقضيـة مجتمعية مـا من خالل الحشـد 

الجماهـريي الواسـع لهـا، عـن طريـق التوعيـة والتثقيـف واإلقنـاع. وتصبح 
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الحمـالت التعبويـة رضوريـة عندما تتطور قضيـة ما من كونهـا قضية فردية 

ضيقـة األفـق إىل قضيـة مجتمعيـة واسـعة تمـس حيـاة مجموعـة أو قطـاع 

ا واسـًعا للتأثري عىل  واسـع مـن النـاس، األمر الـذي يتطلـب تحـرًكا مجتمعيّـٍ

األشـخاص ذوي النفـوذ، لتبنـي القضيـة وإحـداث التغيري املنشـود. وتتطلب

ا إلنجاحهـا، ويكـون ذلـك عادة مـن خالل  الحمـالت التعبويـة جهـًدا جماعيّـٍ

عقـد النـدوات وورش العمـل، وحلقـات النقـاش، واملناظرات. 

حمالت التأثري:. 4

هـو ذلـك الجهد الذي تبذلـه مجموعة من النـاس للتأثري عىل السياسـيني لتبني 

قضيـة ما، وبشـكل خـاص، لدعـم أو معارضة ترشيع معـني.  إن آليـة التأثري 

تقـوم عىل ذلـك الجهـد الجماعي لتوطيـد قضية أو فكـرة ما و ترسـيخها من 

خـالل إقنـاع األشـخاص املؤثريـن وذوي النفـوذ مـن مرشعني، وسياسـيني و 

مسـؤولني، وعلمـاء الدين، وغريهم بالقضيـة املطروحة، وحثهم عىل مسـاندتها 

مـن خـالل تبنيها والدفـاع عنها يف القنـوات والهياكل الرسـمية التـي يؤثرون 

فيهـا . ولتحقيـق األهداف املرجـوة من خالل اإلقنـاع والتأثري، البد من دراسـة 

مراكـز القـوى يف املجتمـع، والتعرف عـىل صالحيـات واهتمامات األشـخاص 

ذوي النفـوذ والسياسـيني يف املجتمـع، والظـروف املحيطة بهم، ومن ثم رسـم 

خطـة متكاملـة وعمليـة تتناسـب والواقـع االجتماعي الـذي تعمـل يف إطاره، 

وتأخـذ بعني االعتبـار جميع القضايـا واالعتبـارات ذات العالقة .

مهارات الضغط والتعبئة:. 5

أسـلوب عمل منظم يسـعى نحـو تحقيق هدف معـني من خالل عمليـة اإلقناع 

وحسـن االتصـال مـع اآلخرين.القـدرة عىل ترويـج وتوطيد أفـكار محددة من 

خـالل عملية اإلقناع، ويسـتهدف بشـكل خاص األشـخاص املؤثريـن يف مراكز 



95


 	�������دليل تربوي مجتمعي ����	 ���

القـوى لتبنـي تلـك األفـكار ووضعهـا موضـع التنفيـذ. القـدرة عـىل التأثري 

عـىل األشـخاص املؤثرين وذوي النفـوذ لدعـم أو معارضة قوانـني وترشيعات 

. معينة

مهارات املفاوضة والضغط:. 6

هي عبارة عن جهد جماعي نحو إثارة قضية ما، ونقل الفكرة من الفرد لتصبح 

قراًرا مجتمعيًا، من خالل عمل مجموعة ما بأهداف مشرتكة. حشد أكرب تأييد 

جماهريي للقضية موضوع البحث.

مراحل تكوين القضية يف حملة التعبئة و الضغط:. 7

مرحلة تحديد اإلشكاليات الرئيسة للحقل املحدد الذي نود العمل فيه.

مرحلة تصنيف اإلشكاليات وترتيبها حسب األولويات.

اختيار أولوية نعمل عليها.

فحص األولوية التي اخرتناها من حيث:

منطقية القضية وسمو رسالتها

وضوح و تحديد القضية

توفر اإلمكانيات املادية والبرشية لدى املؤسسة

قدرة الطاقم عيل العمل عيل القضية

مدى تمثيل القضية ألولويات ومصالح الفئات املستهدفة

القـدرة املؤسسـة عـيل توفـري الحلفاء و وسـائل االعـالم و الوصـول ايل صناع 

ر لقرا ا

التغطية القانونية ملوضوع وآليات تنفيذ الحملة

العقبات األساسية التي ستواجه فعاليات الحملة
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أدوات وآليات ال بد منها يف عملية التأثري والضغط:. 8

تحديد الهدف.

رفع الشعارات املناسبة.

اإلقناع واملهارات املرتبطة به.

جمع املعلومات الكافية واإلجابة عىل التساؤالت.

 تجنيد وسائل األعالم.

 استخدام كافة املنابر املتوفرة لخدمة القضية.

 الحجج والحجج املضادة.

إجراء الدراسات وجمع املعلومات:. 9

معلومات إحصائية رسمية أو غري رسمية موثوقة املصدر.

دراسات ومسوح اجتماعية حول القضية املطروحة.

استفتاءات شعبية مساندة للقضية.

 توقيعات أو عرائض التأييد للقضية.

حاالت دراسية تعكس األثر السلبية لظاهرة اجتماعية أو قانونية.

شـهادات حية حـول التبعات االجتماعية السـلبية املرتبطـة بالقضية املطروحة 

أو شهادات تسـاند القضية.

معلومات حول نشاطات وفعاليات مختلفة ساندة للقضية املطروحة.

 مواثيق واتفاقيات دولية تدعم القضية املطروحة.

 مقوالت أو ترصيحات أو وثائق رسمية تدعم موقف املجموعة الضاغطة.

 أية معلومات أو وثائق أخرى تسند القضية.

ملاذا حمالت التعبئة والضغط:. 10

للمساهمة يف عملية التغيري االجتماعي.
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للمساهمة يف تعزيز املمارسة الديمقراطية يف املجتمع الفلسطيني.

طريقة عمل ترتكز عىل اإلقناع وحسن االتصال باآلخرين.

للمسـاهمة يف تعزيـز املشـاركة املجتمعيـة حيـال القضايـا والتحديـات التـي 

تواجـه املجتمع املدني الـذي يقوم عـىل الديمقراطية وسـيادة القانون واحرتام 

اإلنسـان. حقوق 

أسس حمالت التعبئة والتأثري:. 11

القدرة عىل اإلقناع والتأثري.

القدرة عىل حسن االتصال باآلخرين.

القدرة عىل التنظيم لتحقيق الهدف املنشود وتجاوز العشوائية.

القـدرة عـىل اإلبـداع وطـرح الخطـط واملشـاريع بمـا يتـالءم واملواقـع الذي 

به. نعمـل 

اإليمـان الراسـخ بالقضيـة موضـع البحـث انطالًقا من مبـدأ:  فاقـد اليشء ال 

. يعطيه

املبادئ األساسية للتخطيط لحمالت تعبئة:. 12

مبـدأ سـيادة القانـون:  مثل مبـدأ املسـاواة والعـدل واإلنصاف وعـدم تطبيق 

القانـون بصـورة انتقائيـة، بـل يتسـاوى كافـة أفـراده بغـض النظـر عـن 

موقعهـم إىل حكـم القانـون.

القضائيـة، •  الثـالث  السـلطات  فصـل  أي  السـلطات:  فصـل  مبـدأ 

الترشيعيـة، التنفيذيـة عـن بعضهـا البعـض لضمـان عـدم تمركز 

السـلطة يف يـد واحـدة.

مبدأ املسـاءلة واملحاسـبة: أي خلـق آلية واضحة للمحاسـبة والرقابة • 

يحد بشـكل كبري مـن تغليب
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املصلحـة الخاصـة عيل العامة ويقلل من إمكانية سـوء اسـتخدام السـلطة من 

قبـل أي جهة كانت.

آليات حمالت التعبئة والضغط:. 13

عقد الندوات وورش العمل وحلقات النقاش واملناظرات.• 

تحضري الدراسات والكتيبات التعليمية حول القضية املطروحة.• 

تسـند •  التـي  والداعمـة  األيضاحيـة  والوسـائل  باملـواد  االسـتعانة 

القضيـة املطروحـة مـن ملصقـات ومنشـورات وغريهـا مـن املواد 

التـي تحمـل شـعارات واضحـة.

تجنيد وسـائل اإلعـالم املختلفـة املقـروءة واملسـموعة واملرئية لدعم • 

القضيـة املطروحـة والرتويج لهـا بجميع الطـرق واألشـكال املمكنة.

الدعـوة إىل القيـام بنشـاطات وفعاليـات جماهرييـة مختلفـة مـن • 

ضمنهـا جمـع التأييـد واملسـاندة للقضيـة املطروحـة عـن طريـق 

جمـع التواقيـع وتحضـري العرائـض.

آليات اإلقناع والتأثري:. 14

كتابة الرسائل واملداخالت .• 

االتصاالت الهاتفية أو إرسال الربقيات .• 

إجراء اللقاءات الرسـمية مع األشـخاص ذوي النفـوذ لرشح القضية • 

. املطروحة 

اإلفـادة مـن املناسـبات واملنابـر غـري الرسـمية التـي تتاح لنـا لقاء • 

املسـؤولني واألشـخاص ذوي النفـوذ.

نسـخ العالقـات الشـخصية مبـارشة مـع األشـخاص املؤثريـن، أو • 

أولئـك الذيـن لهـم عالقـة بأشـخاص مؤثرين.
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الفرق بني حملة التعبئة و حملة التوعية:. 15

حملـة التعبئـة : الهدف منها باألسـاس التأثري يف السياسـات باتجاه • 

عليها. القائمني  مصالـح 

حملـة التوعيـة : الهـدف منها نـرش الوعي حـول فكـرة أو هدف ما • 

عىل أوسـع نطـاق، والتوعية بشـأنها يف محاولة لتغيـري مواقف الفئة 

املوجهـة إليهـم كوسـيلة للضغـط عـن صنـاع القـرار .أي أن حملة 

التوعيـة يمكـن أن تعترب أحد نشـاطات حملـة التعبئة .

تساؤالت عامة قبل التخطيط :. 16

عنـد االنطـالق ألي حملة تعبئة وتأثـري البد من طرح األسـئلة التاليـة واإلجابة 

: عليها

ماذا نريد؟

مـا هـي القضيـة املطروحـة، ومـا هـو الهـدف أو مجموعـة األهـداف املـراد 

تحقيقهـا عـىل املـدى القريـب، واملتوسـط وبعيـد املـدى؟

ملاذا نريد؟

األسـباب املوجبـة للمطالبـة بالقضيـة املطروحـة، واإلجابـات املقنعـة ألهمية 

مطالبنـا . ال بـد مـن االنطـالق مـن األسـس واملعايـري العامـة التـي تحكـم 

قضيتنـا، ومـن ثم نضـع الهدف املنشـود من حملتنا ونتسـلح بعـد ذلك بأكرب 

قـدر ممكن مـن الحجـج التـي تسـند قضيتنـا وتدعمها .

من نستهدف؟

مـن الفئـة أو الجهـة املسـتهدفة؟ هـل تسـتهدف حملتنـا أعضـاء املجلـس 

الترشيعـي، أم مسـؤولني ووزراء يف السـلطة التنفيذيـة، هـل تسـتهدف ، مثال 
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وزيـر العمـل وزيـر الرتبيـة والتعليـم …الخ

أم تستهدف القطاع..

العامـل يف الصحـة، مثـًال، املنظمـات غـري الحكوميـة الصحافيـة … الـخ .ال 

بـد مـن تحديد الجهـة املسـتهدفة والتأكـد من أنهـا الجهـة املؤثـرة، فعًال، يف 

موازيـن القـوى فيمـا يتعلـق بالقضية موضـوع البحـث. باإلمـكان أن تكون 

الجهـة املسـتهدفة هـي فئة محـددة مـن املجتمع غـري صانع القرار السـيايس 

واملـرشع، خاصـة إذا كنا نسـعى إىل شـن حملـة توعيـة مجتمعيـة تتوجه إىل 

مديـري املـدارس، أو واعظـي الجوامع أو طالب املـدارس أو األطفـال أو فئات 

محـددة من النسـاء كالعامـالت، ربـات البيوت…

متى؟

هـل الوقت مناسـب إلثارة القضيـة؟ أم هناك بعـض املعوقات األساسـية التي 

سـتعرتضنا؟ هـل تحظـى القضيـة املطروحـة باالهتمـام املطلـوب يف املرحلة 

الحاليـة وتأتـي عـىل سـلم أولويـات الفئـة التـي نسـتهدفها، أم أن القضيـة 

لـن تلـق آذانًـا صاغيـة يف املرحلـة الحاليـة، و / أو تثري تناقضـات ورصاعات 

خطـرية ال يجـب إثارتهـا يف الوقـت الحـارض؟ مـن الـرضوري التأكـد من أن 

الوقـت مـواٍت لطـرح القضيـة موضـع البحـث، وإنهـا مـن حيـث االنطالقة 

تحمـل يف طياتهـا مكونـات النجـاح ففـي كثـري مـن األحيان يكـون عدم

اختيار الوقت املناسـب لطرح قضية ما سـببًا رئيسـيٍّا لعدم نجاحهـا، وبالتايل 

يـؤدي إىل تبعـات سـلبية مسـتقلة عنهـا، مثـًال، وجـود معارضة شـديدة أليه 

محاولـة جديـدة تهـدف إىل إعـادة طـرح القضيـة مما يعيـق إنجـاز الهدف 

لفـرتة زمنيـة قد تطـول يف بعـض الحاالت .
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أين نثري القضية؟

هل تثار القضية يف املجلس الترشيعي، أم أن التوجه للجنة ما أو لوزير ما يخدم 

هدفنا بشكل أفضل؟… هل تتطلب القضية املثارة إدارة سياسية عالية مما يحتم 

السلطة  رئيس  إىل  كالتوجه  السياسية،  املستويات  أعىل  عىل  قضيتنا  طرح  علينا 

من  أوىل  دفعة  أو  مبادرة  ما  قضية  إثارة  تتطلب  ما  كثريًا  مثًال؟  الفلسطينية، 

أشخاص لهم تأثري سيايس كبري لتحريكها، لذلك ال بد من فحص هذه القضية و 

التأكد من املستوى املطلوب إلثارتها .ولتحقيق ذلك ال بد من التعرف عىل مراكز 

القوى يف املجتمع ودرجة التأثري ومستوى الصالحيات أو السلطة املتوفرة لدى 

جميع األشخاص يف مراكز صنع القرار السيايس .ولتسهيل ذلك ال بد أن نجهز 

القوائم التي تحمل العناوين وأرقام الهواتف، والفاكسات وغريها من األمور التي 

أيًضا،  الرضوري،  .من  األمر  تطلب  إذا  األشخاص  بهؤالء  االتصال  علينا  تسهل 

القرار  وصانعي  النفوذ  ذوي  األشخاص  عن  التفصيلية  املعلومات  نحرض  أن 

السيايس، معلومات شخصية حولهم ومعلومات حول املوضوعات التي تحوز عىل 

اهتماماتهم وبرامجهم السياسية ودرجة نفوذهم، عموًما، ومدى نفوذهم املبارش 

وغري املبارش يف إحداث التغيري … إذا ما تبنوا قضيتنا.

كيـف؟ مـا هـي الوسـائل و آليـات العمـل التـي يفضـل اسـتخدامها 

الهـدف؟ لتحقيـق 

هـل يتطلب األمر إعداد مداخلة ملسـؤول، أم إجراء دراسـة، أو مسـح اجتماعي، 

أم هـل نحـرك اإلعالم إلثارة املسـألة أم ندعـو ملؤتمر صحفي، أم نقـوم بإعداد 

ورش عمـل حـول القضيـة املثـارة و رفع وعـي فئة مـا للقضيـة، أم أن نقوم 

بتحضـري حالـة /حـاالت دراسـية …. أم هـل يتطلـب األمـر القيـام بأكثر من 

مهمـة وفـق جـدول زمني معـني؟ البد مـن تحديـد خطـوات تنفيـذ العمل و 

زمني. بجـدول  ربطها 
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التخطيط لحمالت التعبئة:

التدريب قبل التخطيط .• 

التعلم والتعديل أثناء التخطيط.• 

إسرتاتيجية التأييد:

الخطوة األويل: تحديد الظروف البيئية املعمول بها.• 

الخطـوة الثانيـة: تحليل جوانـب القوة والضعف يف الظـروف البيئية • 

التي سـيعمل بها.

الخطوة الثالثة: تحديد وتحليل الفئة املستهدفة.• 

الخطـوة الرابعـة: تعـداد الجهـات املختلفـة، املؤسسـات واألفـراد • 

الذيـن يبـدون تجاوبًـا مـع القضيـة املطروحـة.

ا لخطـوة الخامسـة: اإلعـداد والتخطيـط الجيـد مـن خـالل اعـداد • 

للحملة. تنفيذيـة  خطـة 

الخطوة السادسة: التقييم املستمر للعمل لتحسني األداء املستقبيل.• 

تجنيد الحلفاء:

عـدم إهمـال أي مـن املؤيديـن أو املنارصيـن مهمـا بلغـت درجـة • 

تأثريهـم.

اختيار الوقت املناسب لطرح القضية واألسلوب املناسب لطرحها.• 

اسـتثمار العالقـات الشـخصية مـع الشـخص املسـئول سـواء كان • 

تأثـريه مبـارش أو غـري مبارش.

دعـم •  ولهـا  هامـة  مجتمـع  قضيـة  وأنهـا  القضيـة  عدالـة  إثبـات 

األبحـاث. و  الدراسـات  خـالل  مـن  وذلـك  جماهـريي 

وتقديـم •  املسـاندين  األشـخاص  لـدى  اإليجابيـة  الجوانـب  تعزيـز 
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الشـكر لـكل مـن تجـاوب مـع القضيـة.

االحتفال بالنجاحات، يساهم يف توسيع دائرة املؤيدين.• 

تجنيد اإلعالم:• 

إعـداد قوائـم تضـم أسـماء الصحـف واملجـالت الرئيسـة أسـماء • 

بالقضيـة. املهتمـني  واإلعالميـني  الصحفيـني 

ترتيب لقاءات شخصية مع الصحفيني املعنيني.• 

دعـوة الصحفيـني واإلعالميـني للفعاليـات املختلفة للحملة بأسـلوب • 

يشـد انتباههـم من أجـل تغطيـة الحدث.

توفـري معلومـات لهـا عالقـة بالقضيـة وتزويد وسـائل اإلعـالم بها • 

منظم. بشـكل 

فـرز لجنـة إعالمية مـن مجموعـة التأثـري والتعبئة من 3 أشـخاص • 

مثـالً لتكـون الجهـة التـي تـرد عىل أيـة تسـاؤالت أو استفسـارات 

ناطـق إعالمـي للحملة.

تقع املنارصة يف دائرتني:

تقوية صـوت املواطنني. ويقصـد بالصوت حاجـات وأراء املواطنني.  • 

يعكـس الصـوت جانـب الطلـب- مجموعـات املواطنـني، واملجتمـع 

املدنـي، واإلعالم واملجموعـات الخارجيـة األخرى.

زيـادة اسـتجابة الحكومـة لحاجـات املواطـن.  يقصد باالسـتجابة • 

احـرتام مقدمـي الخدمـة للتغذيـة الراجعـة الخارجيـة كمـا تظهر 

مـن خـالل التغيـريات يف الهيكليـة والبنـى الداخليـة واإلجـراءات 

والعمليـات. ويكمـن الحـل يف ربـط هذيـن املفهومـني. 
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 ADVOCACYما هو الدفاع

التغريات املؤثرة يف السياسة واملمارسة من خالل تنظيم الرأي العام واملشاركة

عن طريق التأثري عىل صناع القرار واملنفذين لصالح االهتمامات العامة 

باستخدام الطرق الديمقراطية

مجموعـات الضغـط: تعنـي وجـود مجموعـة مـن األفـراد منظمني بشـكل 

معـني لهـم أهـداف أو مصالح مشـرتكة تسـعى لتحقيقهـا من خـالل التأثري 

عـىل أصحـاب القـرار أو الحكم. وقـد تكـون دائمـة أو مؤقتة.

الحـزب السـيايس: جماعـة مـن األفـراد منظمـني بشـكل مـا لهـم أهـداف 

مشـرتكة يسـعى للتأثـري عـىل الحكـم والوصـول إليـه ولـه صفة االسـتمرار.

الحاجة: هي نقص نعمل عىل سده وتوفريه مثل الحاجة للغذاء وملن هو جائع، 

وهي الفرق ما بني الواقع الحايل كما هو والوضع الجديد املرغوب فيه.

تأثري الحاجة: يتولد عن وجود الحاجة التوتر والرغبة يف عمل يشء ما كما يتولد 

سلوك  باتباع  عليها  والحصول  إشباعها  يف  والرغبة  الدافعية  الحاجة  وجود  عن 

لتظهر بعد ذلك حاجات أخرى جديدة من نفس النوع أو غريه.

املشـكلة: هـي موقـف يتسـم بالغمـوض وعـدم توفر خـربة سـابقة تخصه. 

وهنـاك أسـلوب علمـي لحل املشـكالت يبـدأ باإلحسـاس باملشـكلة وتحديدها 

جيـًدا، ووضع الفـروض واختبارها واختيـار البديل األفضل حسـب اإلمكانيات 

والوقـت املتـاح، ومـن ثم تطبيـق هذا الحـل والوصـول إىل الهدف املنشـود.
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جماعة الضغط والتأييد:

 هـي جماعـة أو منظمـة تحـاول، جاهـدًة، التأثـري عـىل الحكومـة، ولكنها ال 

تمتلـك سـلطة بهـا. ويمكـن تكويـن جماعـة لتأييـد قضيـة واحـدة، والـذي 

ا عىل حـدث أو تهديد واحـد وقع. يف بعض الحـاالت، تدخل  يكـون، أحيانًـا، ردٍّ

املبـادرات املؤيـدة يف األسـاس مـن جماعـات التأييـد، الحًقـا، ضمـن النظـام 

باعتبارهـا مـن العنـارص املهمـة للحيـاة املدنيـة (مثـًال، التعليـم العاملـي أو 

تنظيـم األطبـاء - انظر أدناه ملزيـد من التفاصيـل). ويمكن تشـكيل جماعات 

تمثـل مصالـح واسـعة النطاق ملجموعـة من األفـراد بهدف إفادتهـم عىل مدى 

فـرتة زمنيـة مطولـة وبطـرق عديـدة، ومن أمثلـة ذلـك منظمات املسـتهلكني 

والروابـط املهنيـة والنقابـات املهنيـة واتحـادات نقابـات العمال.

األنشطة

توجـد أنـواع متعـددة للغاية مـن جماعـات التأييد، وذلـك بناًء عىل أنشـطتها 

وضوًحا. األكثـر 

منظمات مكافحة التشـهري تصدر ردوًدا أو انتقـادات عىل االزدراءات • 

الحقيقيـة أو املزعومـة مـن أي نـوع (تتضمـن الـكالم أو العنـف) 

الصـادرة مـن فـرد أو مجموعـة ضـد فئـة معينـة من الشـعب تم 

لتمثيلها. املنظمـة  تأسـيس 

املجموعـات الرقابيـة التـي يهـدف تأسيسـها إىل مراقبـة أو تقييـم • 

األفعـال أو وسـائل اإلعـالم من خـالل منافـذ متعددة، وذلـك يف كل 

مـن الحكومـة والـرشكات. ويمكنهـا، أيًضـا، إعـداد قواعـد بيانات 

بالشـخصيات واملؤسسـات واملنتجـات واألنشـطة لتقديـم تغطيـة 

وتقييـم لقيمـة أو مـدى قابليـة اسـتمرار مثـل هـذه الكيانـات يف 

املسـتهدفة. الديموغرافيـات 
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جماعـات الضغـط السـيايس عبـارة عـن لوبي لتغيـري القانـون أو • 

اإلبقـاء عىل قانـون معني، وتمول الـرشكات الكـربى جماعات ضغط 

سـيايس مهمـة للغايـة ومؤثـرة عـىل املرشعـني، مثـًال، يف الواليـات 

املتحـدة ويف اململكـة املتحـدة، حيث ظهـر اللوبي ألول مـرة. وتمتلك 

بعـض جماعـات الضغـط السـيايس مـوارد ماليـة ضخمـة تحـت 

ترصفهـا. وينظـم عمـل اللوبي إليقاف أسـوأ االنتهـاكات التي يمكن 

أن تتطـور إىل فسـاد يف الواليـات املتحدة، تميز دائـرة رضيبة الدخل 

بوضوح بـني الضغـط السـيايس والتأييد.

توفـر صناديـق الدفـاع القانوني تمويـالً للدفـاع القانونـي عن، أو • 

اتخـاذ اإلجـراء القانونـي ضـد، األفـراد أو الجماعـات ذات الصلـة 

مـا  وعـادًة  املسـتهدفة.  الديموغرافيـا  أو  الخاصـة  باهتماماتهـم 

يصحـب ذلـك تقديـم واحدة مـن جماعـات التأييـد املذكـورة أعاله 

صديـق املحكمة إذا كانـت القضيـة املعرضة للخطر تخـدم مصالح 

كل مـن صنـدوق الدفـاع القانونـي وجماعـات تأييـد أخرى.

األنواع

يمكـن تصنيـف املنظمـات عىل غرار عنـارص التجـارة الثالثة: أصحـاب العمل 

والعاملني واملسـتهلكني.

تمثـل منظمات أصحـاب األعمال مصالـح مجموعة مـن الرشكات يف • 

نفـس املجال.

تدعـم املنظمـات املهنيـة أو العماليـة املصالـح املهنيـة واالقتصادية • 

لعمـال مهنـة أو مجـال أو تجـار معينـة، وذلـك عـرب التفاعـل مع 

الحكومـة وتجهيـز حمـالت إعالنيـة أو ترويجيـة أخـرى للعامـة. 

وسـتقدم مثـل هـذه الجماعـات، أيًضـا، خدمـات لألعضـاء، مثـل 
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الدعـم الوظيفـي والتدريـب واألنشـطة االجتماعيـة املنظمـة.

 وتختلـف هـذه األهداف عن أهـداف الجهاز التنظيمي لــمهنة مسـتقلة، الذي 

يمنـح الرتاخيص ويراقب ممارسـيها بهدف تلبيـة مصالح العامـة وال تتعامل 

مؤسسـة التأييد بشـكل مبارش مـع أصحاب األعمـال مثلما يفعل اتحـاد نقابة 

العمال.

تؤسـس منظمات املسـتهلكني لحماية الناس من تعسـف املؤسسـات • 

وتعزيز املمارسـات التجاريـة العادلة وإنفاذ حقوق املسـتهلكني.

التأثري

استخدام  إىل  التأييد  جماعات  تميل  الليربالية،  الديمقراطيات  معظم  يف 

قوة  تكمن  هنا  ألنه   - للتأثري  الرئيسية  التواصل  قناة  باعتبارها  البريوقراطية 

إىل  هنا  الضغط  جماعات  وتهدف  الليربالية.  الديمقراطيات  يف  القرارات  اتخاذ 

خالل  من  قضيتهم  لدعم  الترشيعية  السلطة  أعضاء  أحد  عىل  التأثري  محاولة 

إىل  الوصول  يقترص  وعموًما،  الترشيعي.  املجلس  يف  لصالحهم  بقرار  التصويت 

قناة التواصل هذه عىل الجماعات الداخلية (املطلعة عىل األرسار الداخلية)، مثل 

الرشكات الكربى واتحادات النقابات العمالية - هذا ومن غري املحتمل أن تتمكن 

أو  الوزراء  مقابلة  من  الداخلية)  األرسار  عىل  املطلعة  الخارجية (غري  الجماعات 

ينبغي  وما  معهم.  السياسية  األمور  ملناقشة  البريوقراطيني  األعضاء  من  غريهم 

الجوهرية  أن "العالقة  هو  البريوقراطية  عىل  املؤثرة  الجماعات  بشأن  استيعابه 

هنا [يف البريوقراطية] غالبًا ما تكون بني كبار البريوقراطيني ومصالح املؤسسات 

التي  الجماعات  بأن  القائل  الرأي  يدعم  وهذا  الرائدة".  الصناعية  أو  التجارية 

التأثري  عىل  عام  بشكل  أقدر  ستكون  ترصفها  تحت  ضخمة  مالية  موارد  تمتلك 

املؤسسات  بها  تختص  التي  املزايا  وترجع  للقرارات.  الحكومة  اتخاذ  عملية  عىل 

التجارية الضخمة بشكل أسايس إىل حقيقة كونها من كبار املنتجني يف اقتصاد 
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إسهاماتهم  ألن  نظًرا  للحكومة؛  بالنسبة  مهمة  مصالحهم  فإن  وبالتايل،  دولهم، 

التجارية  الرشكات  تأثري  تعزز  مونبيوت،  لجورج  وفًقا  مهمة.  االقتصاد  يف 

الكربى نتيجة "السهولة البالغة التي تستطيع من خاللها الرشكات نقل اإلنتاج 

واالستثمار يف االقتصاد العاملي وهذا يشري إىل أنه يف هذا العالم املتطور باستمرار، 

عملية  وبالتايل،  البريوقراطية،  عىل  التأثري  يف  كبريًا  دوًرا  الكربى  الرشكات  تلعب 

اتخاذ الحكومة للقرارات.

يمكـن أن تؤثـر جماعـات التأييد، أيًضـا، يف املجتمع عن طريق تشـكيل ضغط 

سـيايس. وتسـتطيع الجماعـات التـي تمتلـك مـوارد اقتصاديـة ضخمة تحت 

ترصفهـا توظيـف أعضـاء محرتفـني يف الضغـط السـيايس ملحاولـة فـرض 

تأثريهـم عىل املجتمـع. ومن أمثلة هـذه الجماعـات املنظمة املدافعة عـن البيئة 

"السـالم األخـرض“ (Greenpeace)؛ وتسـتعني منظمة السـالم األخرض (هي 

منظمـة يزيـد دخلهـا عن 50 مليـون دوالر) بالضغط السـيايس لكسـب الدعم 

السـيايس لحمالتها. وتثري مشـكالت بيئية بهـدف ترجمتها إىل سياسـات، مثل 

حـث الحكومة عـىل اسـتخدام الطاقـة البديلة وإعـادة التدوير.

عـالوة عـىل ذلـك، يمكـن أن تسـتخدم جماعـات التأييـد الفـرع القضائـي 

مـن الحكومـة يف التأثـري. ويف الـدول حيـث يسـتحيل عـىل املحاكـم االعرتاض 

عـىل الترشيعـات، مثـل اململكـة املتحـدة، تكـون جماعـات الضغـط محدودة 

التأثـري. ولكـن، يف الـدول التـي لديها دسـاتري مدونة، مثـل الواليـات املتحدة، 

يكـون تأثـري جماعـة الضغـط أكـرب بكثري. عىل سـبيل املثـال، يف عـام 1954 

مارسـت الجمعية الوطنيـة للنهوض بامللونـني (NAACP)  ضغوًطا سياسـية 

عـىل مجلـس توبيـكا للتعليـم، حيـث جادلـت بـأن التفرقـة يف التعليـم بنـاًء 

عـىل العرق ليسـت أمـًرا دسـتوريٍّا. ونتيجـة الضغـط الجماعي مـن الجمعية 

الوطنيـة للنهـوض بامللونـني، قضـت املحكمـة العليـا، باإلجماع، بـأن التفرقة 

العنرصيـة يف التعليـم ليسـت دسـتورية بالفعـل، وأن مثـل هـذه املمارسـات 
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محظـورة. وهـذا مثال حديـث عىل كيفيـة تأثري جماعـات الضغط عـىل الفرع 

الحكومة. يف  القضائـي 

يمكـن أن تؤثـر جماعـات التأييـد، أيًضا، عـىل األحـزاب السياسـية. والطريقة 

الرئيسـية التي تتبناهـا الجماعات للقيـام بذلك هو من خـالل تمويل الحمالت 

االنتخابيـة. عـىل سـبيل املثـال، يف اململكـة املتحـدة، كثـريًا ما تمـول الحمالت 

االنتخابيـة ألحزاب املحافظـني من الـرشكات الكربى، حيث تعكـس العديد من 

حمـالت هذه األحـزاب مصالـح الرشكات. كذلـك، كانـت حملة إعـادة انتخاب 

جـورج دبليـو بـوش، يف عـام 2004، أغىل حملـة انتخابيـة يف تاريـخ أمريكا، 

وكانت ممولة بشـكل أسـايس مـن الرشكات الكـربى واملصالـح الصناعية التي 

مثلتهـا إدارة بـوش يف الحكومـة. وبالعكس، كثـريًا ما تمول األحزاب اليسـارية 

مـن االتحـادات العماليـة املنظمة - عند تأسـيس حـزب العمل ألول مـرة، كان 

ممـوالً يف الغالب مـن اتحادات النقابـات العماليـة. ويف الواقع، كثـريًا ما يكون 

تأسـيس األحـزاب السياسـية ناتًجا عـن ضغط جماعـي، مثًال، تأسـس حزب 

العمـل يف اململكـة املتحـدة نتيجـة حركـة اتحـاد نقابة العمـال الجديـدة التي 

مارسـت ضغًطا سياسـيٍّا مـن أجل حقـوق العمال.

جماعات الضغط  تعمل عىل كسب الرأي العام وحشد التأييد واستخدام وسائل 

اإلعالم وحرية الرأي والتعبري لتؤثر عىل صناع القرار لحل مشكلة ما والحصول 

عىل منجزات ومكاسب. 

بعض سلبيات جماعات الضغط:

تحقيق مصالح فئوية قد تتعارض مع املصالح العامة.• 

الوالء املطلق للجماعة عىل حساب الوالء للدولة.• 

الرصاعات االجتماعية والدينية واالقتصادية.• 

الحروب .• 
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استخدام بعض األساليب غري القانونية وغري الرشعية.• 

استخدام العنف، أحيانًا.• 

جعـل املصالح الفئوية مقدمة عىل املسـلحة العامة وسـوء اسـتخدام • 

والتأثري. النفوذ 

بعض إيجابيات جماعة الضغط:

التأثري عىل الحكومة لحل بعض املشكالت.• 

توزيع الثروة القومية بشكل عادل.• 

االهتمام بالفئات املهمشة واملناطق املهمشة.• 

التوعية والرأي العام.• 

تساعد عىل إتباع النزاهة والشفافية.• 

نرش املعلومات.• 

تساعد عىل إصدار القوانني( جماعات الخرض-جماعة البيئة).• 

تسـاعد عـىل الرقابـة واملسـاءلة وتفعيـل القوانـني وحمايـة البيئـة • 

وحقـوق املهمشـني وتعزيـز الديمقراطية واملشـاركة وبنـاء املجتمع 

ملدني. ا

حسـن اسـتخدام وسـائل اإلعـالم التـي تناسـب املشـكلة املطروحة • 

وأهميتهـا واتسـاع الجمهـور املهتـم بها.

بعض طرق االتصال التي تستخدمها جماعات الضغط :

الوسـائل املبارشة : مثـل ( اللقاءات – الزيـارات – التلفون – األقارب • 

– االحتفـاالت - املؤتمرات املتخصصة لبحث مشـكلة ما ). 

 الوسـائل الغـري مبـارشة : مثـل ( الصحافـة - املناسـبات العامة - • 

الرسـائل – االنرتنـت – األقـارب) .
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بعض تكتيكات الضغط والتأثري :

التمثيل املبارش يف الربملان.• 

وسائل اإلعالم.• 

نرش اإلحصائيات والصور.• 

املظاهرات – االعتصامات.• 

الدعاية و نرش املعلومات.• 

املساندة يف الحمالت االنتخابية.• 

العنف.• 

العالقة مع األحزاب.• 

كيف تكون جماعات الضغط فاعلة:

امتـالك املـال واالقتصاد-ووسـائل اإلعـالم - والقـدرة عـىل التنظيم • 

وضـم األنصار- عدالـة املشـكلة وإنسـانيتها وعـدد املؤيدين وذوي 

االهتمام.

بعض ضمانات تكوين جماعات ضغط نزيهة

الثقافة السائدة.• 

املبادئ والقيم االجتماعية والدينية واإلنسانية التي تحملها.• 

القانون واملحاسبة واستقالل القضاء.• 

توافق املصالح – األهداف – االهتمامات.• 

تطبيـق القوانـني واملسـاءلة واملشـاركة املجتمعيـة الواعيـة والرأي • 

املسـتنري. العام 
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مساوئ جماعات الضغط يف بالدنا:

التبعية لألحزاب.• 

اسـتغالل مصالـح وحاجات النـاس األولية االقتصاديـة واالجتماعية • 

والصحية.

البعض امتهن العمل يف جماعات الضغط• 

التضليل والخداع وسـوء اسـتخدام وسـائل اإلعـالم والتعبري يف غياب • 

واملساءلة. املحاسبة 

كيف تكون جماعة الضغط فاعلة:

توزيع األدوار والتخصصات وتحديد االحتياجات واألولويات.• 

تحديـد وتعريف املشـكلة بشـكل واضـح: واختيار مشـكالت يمكن • 

حلهـا ضمن الزمـن واإلمكانيـات املتاحـة يف حينها .

استخدام لغة األرقام واإلحصائيات والصور.• 

وجود جدول زمني للعمل من يفعل ماذا.• 

العمل عىل كسب املؤيدين واألنصار • 

إجـادة اسـتخدام مهـارات االتصـال والتواصـل ووسـائل اإلعـالم • 

وأسـلوب الحـوار البنـاء.

ويجـب أن تقـوم جماعـة الضغـط الناجحـة والفاعلـة بعمل خطـة زمنية يتم 

فيهـا توزيـع األدوار وتحديـد اإلمكانيات الالزمة و الفئة املسـتهدفة واألنشـطة 

التـي سـيتم تنفيذها ومن سـيقوم بـكل مهمـة  والبدائـل املتاحة  كلمـا كانت 

الخطـة جيـدة والتنفيـذ جيد أصبح مـن املمكن انجـاز األهـداف املطلوبة بأقل 

تكلفـة وأقل جهـد وأقرص وقـت ممكن.
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اللوبي:

جماعـة تسـعى للتأثـري عىل صنـاع القـرار واملرشعني يف السـلطتني • 

الترشيعيـة والتنفيذيـة ملسـاندة ترشيـع قانون معـني أو رفضه.

أسس تكوين جماعات الضغط :

القيم واالتجاهات.• 

الثقافة املشرتكة وتدعيمها.• 

توزيع األدوار وخطة عمل جيدة.• 

الحماس والدافعية للعمل واإليمان بما يتم تعلمه.• 

أهداف مشرتكة.• 

القائد املؤثر .• 

االتصال والتواصل.• 

هيكل تنظيمي واضح.• 

التخطيط إلسرتاتيجية منارصة:

يجب أن تشتمل إسرتاتيجية املنارصة العنارص التالية:

فهم والتأثري عىل أصحاب املصلحة• 

تتطلـب املنـارصة الفعالـة فهًمـا جيـًدا وواضًحا ألصحـاب املصلحـة املهمني، 

وملـدى تأثريهـم وأهميتهـم. هنـاك أداتان يمكـن أن تسـاعدا يف هـذا، وهما:

The Stakeholder Matrix   مصفوفة أصحاب املصلحة 

 The Impact Matrix                         مصفوفة األثر

إن املؤسسـات الرائـدة التـي اسـتخدمت واحـدة أو أكثـر مـن هـذه األدوات 

وجدتهـا مفيـدة لوضـوح الفئـة املسـتهدفة ولفهـم األثـر املحتمل لنشـاطات 

املنـارصة.
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 : The Stakeholder Matrix   مصفوفة أصحاب املصلحة

تتطلـب هـذه األداة تحديـد أصحاب املصلحـة لبطاقـة رأي املواطن، - 

واهتماماتهـم وتقييم إذا مـا كانت األفعال املقرتحـة تدعم آو تتحدى 

املصلحة. أصحـاب  اهتمامات 

يف -  أساسـية  خطـوة  املصلحـة  أصحـاب  بتحليـل  القيـام  يعـّد 

إسـرتاتيجية اسـتخدام نتائج مسـح بطاقـة رأي املواطـن. وكخطوة 

أوىل، يتـم بنـاء مصفوفة أصحـاب املصلحة بطريقة تحـدد أصحاب 

املصلحـة يف بطاقـة رأي املواطـن واهتماماتهـم وتقييـم إذا ما كانت 

األفعـال املقرتحـة تدعـم أو تتحـدى اهتماماتهـم. وفيمـا يـيل مثال 

مقتبـس من تمرين سـابق لبطاقـة رأي املواطن. – (إشـارة سـالب 

(+) تشـري إىل أن الفعل املقرتح سـيدعم اهتماما، إشـارة سـالب (-) 

تشـري إىل أن الفعـل املقرتح سـيلقى تحديا او رفضا، وتشـري (؟) إىل 

عـدم التحقـق من االسـتجابة.

: The Impact Matrix       مصفوفة األثر

 تنطـوي هـذه األداة عىل تصنيف أصحـاب املصلحة من حيث مسـتوى األهمية 

والتأثـري، مـن أجـل توضيح من هو الـذي يجب عليك اسـتهدافه إلحـداث األثر 

األكرب.

تحديـد الحوافـز الحيويـة: هناك عـدد مـن الحوافز التـي يمكن أن - 

توفـر نقاط انطـالق الفعاليـات املتصلـة بتقديم الخدمـات (مزودو 

الخدمـات, السـلطات الحكومية العليـا, ومؤسسـات املجتمع املدني) 

واالسـتفادة مـن نتائـج بطاقـة رأي املواطـن إلجـراء تحسـينات يف 

الخدمات.
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مزودو الخدمات: 

بمـا أن املؤسسـة هـي املسـؤولة عـن تزويـد الخدمـة، فـإن مـزود - 

الخدمـة هـو الشـخص الرئيس يف أي خطه لتحسـني الخدمة، سـواء 

كانـت التحسـينات املطلوبـة تشـمل تحسـني جـودة املنتـج (مثـل 

توفـري تيـار كهربائـي أكثـر اسـتقرارا و ميـاه أنظـف) أو إعـادة 

تصميـم نظـام الفاتـورة، فإن عـىل مـزود الخدمة تغيـري اإلجراءات 

والعمليـات.

الجمهور املستهدف للمنارصة :

السكان• 

الحكومة • 

املمولون/ مقدمو الدعم.• 

منظمات املجتمع املدني (اإلقليمية والوطنية).• 

الصحافة املطبوعة, الراديو والتلفاز (اإلقليمي والوطني).• 

التخطيط من أجل تحسني الخدمات

يتمثـل التحـدي الرئيـس قبـل أن تقـوم أي وكالة خدمـة عامة بإجراء مسـح 

لبطاقـة رأي املواطـن يف كيفيـة االنتقـال مـن األعـراض لإلصالحـات. وتصف 

الخطـوات التاليـة طريقة اختبـار لضمان امللكية املؤسسـية وااللتـزام بفحص 

نتائـج بطاقـة رأي املواطن كمؤرشات تشـخيصية واسـتخدامها لخلـق إجماع 

واإلصالحات. االسـتجابات  لتحديد  مؤسـيس 

الخطوة 1: من األعراض للتشخيص

االسـتبطان  وهـو  اإلصـالح  إجـراءات  لتصميـم  جيـدة  بدايـة  نقطـة  هنـاك 
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الجماعـي داخل املؤسسـات لفحـص املـؤرشات والنتائج الرئيسـة التي تقدمها 

بطاقـة رأي املواطـن لتشـخيص األعـراض. وعنـد اسـتخدام املقيـاس الطبي، 

نجـد أن الطبيبـة تقـوم بإجـراء فحـص لضغـط دم املريض ودرجـة حرارته 

مـن أجل تشـخيص املرض.ثم إنها تسـتخدم نتائـج االختبار لعمل تشـخيص 

متخصـص لحالـة املريـض. ويعتمـد العالج الـذي تصفه للمريض عـىل نتائج 

التشـخيص. وهـي سـتعتمد خيارات وجرعـات دوائيـة مختلفة قبـل أن تقرر 

وصفتهـا الطبيـة. وباملثل، فـإن املعلومـات التي تقدمهـا بطاقـة رأي املواطن 

يمكـن أن تكـون أداة مفيـدة للتشـخيص، ومنطلقـا ملزيـد مـن التحقيقات يف 

املشـاكل التي تـم تحديدهـا يف تصنيـف الخدمة.

الخطوة 2: من التشخيص إىل اإلصالحات 

يمكـن أن تشـمل الخطـوة التالية إيجـاد إجـراءات قابلـة للتنفيذ (واألسـباب 

الكامنـة وراءهـا). عنـد هذه النقطـة، قد يكون مـن املفيد تحديد قيـود البلدية 

أمـام محـاوالت لإلصـالح. يمكـن أيًضا وضع جـداول زمنيـة  إلعطـاء أولوية 

إلجـراءات اإلصالح وضمـان االلتـزام بالتنفيذ.

الجولة 2: من التشخيص إىل اإلصالحات

الجدول 
الزمني

املخاطر/ العوائق 
املتوقعة

اإلجراءات 
املقرتحة

األسباب املحتملة 
(التشخيص)

النتائج الرئيسة 
(األعراض)

الخطوة 3: إيجاد إجماع بشأن اإلصالحات 

تنطوي املرحلة الثالثة واألخرية عىل إيجاد إجماع تنظيمي عىل نطاق أوسع بشأن 

االلتزامات التي تم تحديدها.  ويشــمل ذلك تقديم العالقة املقرتحة مع الجمهور 



117


 	�������دليل تربوي مجتمعي ����	 ���

لحشد دعم والتزام. يف هذه املرحلة، كيف تكون منفتًحا ومتقبًال لألفكار الجديدة؟

الجولة 3: إيجاد إجماع بشأن اإلصالحات

اإلجراءات النتائج الرئيسة
املقرتحة

مالحظات بشأن 
اإلجراءات املقرتحة 

أفكار أخرى 
قابلة للتنفيذ

املوارد 
املطلوبة

بناء وعي بشأن قضايا جماعية ذات أهمية

يمكن استخدام نتائج بطاقة رأي املواطن لنقل الرتكيز من قضايا االهتمام الفردية 

إىل قضايا االهتمام الجماعية. التشــارك املعلن لهذه املعلومات- أي نرش نتائج 

محددة لزيادة الوعي عىل نطاق واسع حول املشاكل املتعلقة بالخدمة- هو امتداد 

طبيعي لنرش نتائج بطاقة رأي املواطن الشــاملة واألولية. إن األبطال املحليني- 

األفراد داخل وخارج الحكومــة الداعمني لإلصالح- يمكن أن يتم تحديدهم من 

خالل هذه الجهود. بعض اإلجراءات عىل زيادة الوعي تشمل: الحمالت اإلعالمية، 

والربامــج اإلذاعية املجتمعية، والبيوت املفتوحة، وحلقات العمل املشــرتكة بني 

الوكاالت والحمالت /الجهود الرامية إىل تعزيز املواطنة الصالحة.

الضغط للتأثري عىل السياسات والتخطيط

توفر نتائج بطاقة رأي املواطن قاعدة بيانات موثوقة من املعلومات التي يمكن أن 

يســتخدمها املواطن للضغط من أجل إحداث تغيريات يف السياسات والتخطيط. 

إلحداث تغيري فعــال، فإن تحديد انتقادات املجتمع املدني أو املســتفيدين من 

ا  خدمات الدوائــر ذوي االتصال واملهارة لتوليد ضغــط خارجي، يصبح مهمٍّ

للغاية. أمثلة عىل جهود إلحداث الضغط:

لقاءات بني مجموعــات من املواطنني وقيادة مقدمــي الخدمات والضغط عىل 
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املمثلني املنتخبني من خالل رســائل واجتماعات وجهود أخرى منظمة للعمل يف 

مجاالت محددة لإلصالح.

الرصد والتقييم

يمكن اســتخدام نتائج بطاقة رأي املواطن لرصد مجموعة من جوانب الخدمة 

(االستخدام، واالعتمادية  والفساد)، ونوعية املوظفني وتقديم الخدمات، عموًما. 

باإلضافة إىل ذلك، يمكن أن تساعد بطاقات املواطن تقييم برامج محددة، وتتبع 

التغريات يف جودة الخدمة عىل مر الزمن.

ينبغي أن تحدد اســتخدامات بطاقة رأي املواطن يف البداية يف حني يحدد نطاق 

شكل بطاقة رأي املواطن والخطوات الالحقة يف منهجية املسح.

باإلضافة إىل ذلك ، هنــاك عدة أنواع من اإلجراءات التي يمكن أن تعمل من أجل 

زيادة الحياد، وحجم ورسعة االستجابة ملقدمي الخدمات.

التخطيط التشاركي

إن نتائج بطاقة رأي املواطن تعمل عىل إنشــاء آلية طبيعية للجمع بني أصحاب 

املصلحة، مًعا، لزيادة مشاركة املواطنني يف التخطيط عىل املستوى املحيل وعملية 

صنع القــرار. هناك العديد من املنتديات املواتية لزيادة مشــاركة املواطنني يف 

عملية التخطيط. عىل سبيل املثال، شارك املواطنون يف تحليل امليزانية وكذلك يف 

لجنة التخطيط يف مخصصات امليزانية.

مشاورات بشأن احتياجات املواطنني

االجتماعات العامة واملشاورات ملرة واحدة تتيح التواصل بيت املواطنني ومقدمي 

الخدمات وأصحاب املصالح اآلخرين ملناقشة احتياجات املواطنني. يف املشاورة، 

ربما تكون املرة األوىل التي ينخرط فيها السكان املحليون واملسئولون الحكوميون 



119


 	�������دليل تربوي مجتمعي ����	 ���

مع مقدمي الخدمات ملناقشــة املشاكل الرئيســة، مًعا، وإيجاد الحلول. ويبقى 

التحدي خالل هذه اللقاءات يف إبقاء الرتكيز عىل القضايا ذات االهتمام الجماعي. 

امليرس القوي يمكن أن يكون مفيداً يف توجيه املحادثة. يمكن أن تركز االجتماعات 

عىل خدمة واحدة أو الجمع بني الخدمات ذات الصلة مع االهتمامات املتداخلة.

خلق حوافز وعقوبات وضوابط ضمن تقديم الخدمة 

وراء الخلفية الخدماتية يوجد نظام من الحوافــز والعقوبات واإلجراءات التي 

تشــكل واجهة العمليات. تقديم حوافز، مثل ربط رضا املواطن بمؤرشات األداء 

ملوظفــي القطاع العام من أنــه يزيد من احتمالية اســتجابة املوظفني لحاجة 

املواطنني. مــع الحوافز يصبح الهدف ربط تصور الزبــون أو املواطن بتقييم 

أداء هــؤالء املنخرطني يف تزويد الخدم. عىل وجه الخصوص، ينبغي بذل الجهود 

لتحديد ودعم منارصي اإلصالح من خالل الدورات التدريبية والجوائز والربامج 

القيادية. يف الوقت ذاته فرض عقوبــات أو تأنيب األداء الضعيف، املتورطني يف 

الرشــاوى أو األداء الضعيف يف ما يخص غريها- خلق ثقافة بحيث يقدر األداء 

الجيــد ويعاقب كل من يحط من قدرها. يف والية هندية من والية ماهاراشــرتا، 

يجري تطبيق نظام بطاقة رأي املواطنة عىل مســتوى بانشايات. بناء عىل ردود 

فعل املستفيدين من تقديم الخدمات العامة، سوف يتم تصنيف هذه البانشايات 

وإعطاؤها مخصًصا من التمويل الحكومي.

تغيري رونق الخدمة والثقافة التنظيمية

يف جوهر أي نمط قائم لتوفري الخدمة هنالك روح وثقافة وكالة الخدمات. العمل 

عىل تغيري هذه الثقافة لخدمة املواطنني بشــكل أفضل يشــكل تحديٍّا رئيًسا. 

ويمكن للدورات التدريبية للموظفــني، والجوائز، وبرامج القيادة والتغريات يف 

الحوافز والعقوبات (عىل النحو املذكور يف البند الســابق) أن تساعد عىل تغيري 
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نمط اســتجابة مقدم الخدمة. نذكر أن التغيري املنسق هو أمر مطلوب عىل كافة 

مستويات املنظمة، عموديٍّا وأفقيٍّا.

زيادة التسهيالت

جنبًا إىل جنب إىل توفري مساحة للتخطيط التشاركي ومساحات أخرى للمواطنني 

للتأثــري عىل الحكومة، يحتاج املواطنون، يف كثري مــن األحيان، إىل أن تتاح لهم 

فرصة موثوق بها لتوجيه أســئلة إىل مقدمي الخدمات. إيجاد السبل املوثوق بها 

التــي تتيح للمواطنني الوصول إىل مقدمي الخدمات، إلكمال املعامالت الروتينية 

واإلجابة عىل  االستفسارات األساسية- من شأنه أن يزيد بشكل كبري من إمكانية 

التواصل بني املستخدم ومزود الخدمات.

ال بد من تكييف أنشــطة ما بعد املســح مع الظروف املحلية. يف حني أن • 

هذه الوحدة تعرض املفاهيم والجهود املهمة لتحســني الخدمات، إال أنه ال 

يمكنها عرض نموذج مالئم لظروفك املحليــة. يتمثل التحدي الخاص بك 

باســتخدام األدوات املفاهيمية والعملية يف هذه الوحدة لوضع خطة تطبق 

عىل االحتياجات املحلية.

تصنف الدعوات ذات الصلــة ببطاقة رأي املواطن إىل فئتني: تعزيز صوت • 

املواطن أو زيادة اســتجابة الحكومة لحاجات املوطنني. تهدف العديد من 

األنشطة التي تمت مناقشتها يف هذا الوحدة يف نفس الوقت لتحسني كل من 

صوت املواطنني والقدرة عىل االستجابة. يمكن للمؤسسة الرائدة وأصحاب 

املصلحة اآلخرين سواء داخل أو خارج الحكومة استخدام هذه األساليب.

إضفاء الطابع املؤســيس عىل مراكز التأهيل املجتمعي يخلق أساًسا لبناء • 

تنظيم خارجي للضغط عىل مقدمي الخدمات لتحســني تقديم الخدمات. 

ومع ذلك، إضفاء الطابع املؤســيس يتطلب التزامــا طويل األجل من احد 

املؤيدين املحليني.
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ارشاك وسائل اإلعالم يف جهود املنارصة:

ارشاك وسائل اإلعالم من الركائز األساســية يف جهود املنارصة. و يمكن، مثًال، 

للمنارصين أن يستخدموا وســائل اإلعالم املحلية و الدولية لنقد أداء الحكومة 

و تســليط ضغوط عليها حتى تســتجيب ملبادرات اإلصالح، بما أّن الحكومات 

حساسة، عادًة، ملا يقال عنها. ويمكن من خالل وسائل اإلعالم املحلية و الدولية 

أن يتم حشــد الدعم عرب إثارة الحوارات و النقاشــات العامة. فكيف يمكن لنا 

استخدام قوة اإلعالم االستخدام األمثل لتقوية أثر جهود املنارصة قدر اإلمكان؟

 

كيف يمكننا أن نعرف توقيت ارشاك وســائل اإلعــالم املحلية يف جهود 

املنارصة عرب إثارة النقاشات العامة و حشد الدعم؟ 

اسـترش بقيـة مكونات املجتمـع املدنـي بخصوص مبـادرة اإلصالح • 

و تبـادل معهـا املعلومـات قبـل نقل املسـألة إىل وسـائل اإلعالم. من 

املهـم إعـداد عـدد من الرسـائل التـي يريد املجتمـع املدنـي تبليغها 

قبـل تقديمها لوسـائل اإلعالم. 

احتفـظ ببيانـات االتصـال الخاصـة بالصحفيـني و احـرص عـىل • 

تحديثها باسـتمرار. إذا لم تسـتطع الحصول عـىل بيانات لصحفيني 

يمكنـك التعويـل عـىل خدمـات رشكـة عالقـات عامـة التـي تقـوم 

بتوزيـع البيانـات الصحفيـة و املعطيات املهمـة للصحفيني َووكاالت 

األخبار. 

ينبغـي الحـرص عـىل معرفـة الصحـف و وسـائل اإلعـالم التـي • 

العالقـة.  ذوي  القـرار  صنـاع  يتابعهـا 

زوِّد وسـائل اإلعـالم باملعلومـات الصحيحـة قبل أن تبحث بنفسـها • 

عنهـا فتنـرش معلومـات زائفة. فـإن ترشيك وسـائل اإلعـالم مبكرا 

يف جهـود املنـارصة يمنـع تـرسب معلومـات خاطئـة عـن مشـاغل 
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املجتمـع املدنـي و مواقفـه للحكومـات و الدبلوماسـيني و األطراف 

نحة.  ملا ا

انتبـه للمخاطـر! فقـد تغري وسـائل اإلعـالم ترصيحاتـك أو قد تديل • 

بمعلومـات خاطئـة عنك. 

فحسـب. •  اإلعـالم  وسـائل  عـىل  املنـارصة  اسـرتاتيجيات  تركـز  ال 

وللحصـول عـىل تغطيـة إعالميـة، قـد تحتـاج، أحيانًـا، إىل اتخـاذ 

مواقـف سياسـية قويـة و مثـرية. ومـع ذلك، ربمـا قد يتعـني عليك 

تجنـب املواقـف املتطرفـة، التـي قـد يكـون مفعولهـا عكسـيٍّا. 

اسـتخدام وسـائل اإلعالم الحديثـة و غريها مـن التكنولوجيات يف 

جهـود املنارصة:

قـم بإحـداث موقـع واب خـاص بحملتـك بحيـث تتمكـن مـن نرش • 

املعلومـات الجديـدة و املـواد اإلعالميـة و غـري ذلك من املـوارد، مثل 

نـص القوانـني الراهنـة و مشـاريع القوانـني، والتحليـالت الخاصة 

بهـا، و أبحـاث مقارنة.

اسـتخدم الشـبكات االجتماعيـة، مثل فيسـبوك وتويرت، السـتقطاب • 

االهتمـام و نـرش املعطيـات الجديدة. ونظـًرا العتماد وسـائل اإلعالم 

فـإن  االجتماعيـة،  املواقـع  يف  املوجـودة  املعلومـات  عـىل  الدوليـة 

اسـتخدام تلـك الشـبكات أصبـح وسـيلة مـن وسـائل االتصـال املهمة.

اسـتخدم املدونـات اإلعالميـة الدوليـة إليصـال حملتـك إىل مسـامع • 

لم. لعا ا

اسـتخدم األرشطـة املرئيـة و الصـور املتحركـة للربط بـني القضايا • 

السياسـية و املشـاغل اليومية لعامـة الناس.
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إرشادات إلنجاح الحملة اإلعالمية:

التغطية اإلعالمية الجيدة تبدأ بقائمة العناوين الربيدية وعناوين الفاكس . 1

لالعالميني. "هناك، دائًما، القليل من التغري. أبِق قائمة العناوين مواكبة 

للتغيريات التي تحصل".

"من املهــم أن تكون لديك قائمة نظامية لالتصــاالت. من هذه القائمة . 2

احرص قائمة اساســية تتضمن اسماء الذين يحصلون دائما عىل بيانك 

الصحفي".

احرص بيانك الصحفــي ضمن صفحة واحــدة. "صفحتان يمكن أن . 3

تزعجهم".

اكتب عناوين رئيسة جيدة. "اجعلها مثرية الفتة لالنتباه".. 4

اكتب عنوانًا فرعيٍّا يف بيانك الصحفي. "هناك دليل قوي عىل أن العنوان . 5

الفرعي أو الثانوي ســوف يشجع القارىء عىل قراءة الفقرة األوىل من 

البيان".

اكتب عن االخبار العاجلة. "ركز عىل العناوين الرئيســية، ما يبدو مثريًا . 6

بالنســبة لك، قد ال يكون كذلك بالنسبة لآلخرين، لكن الخرب هو الذي  

يكون مثريًا دائًما".

ال تتصل بالصحفيني متأخًرا بعد الظهر. "حاول أن تتصل باملراســلني . 7

يف الصباح قبل الســاعة الواحدة او الثانية ظهًرا. عند الساعة الرابعة 

والنصف أو الخامسة، فإنهم سيكونون قد وصلوا املوعد النهائي".

أرسل البيان الصحفي بشــكل منتظم. "إذا لم يكن هناك اتصال ثابت . 8

فسوف ينسونك تماًما. االتصال املنتظم هو مهم".

حــاول أن تصوغ بيانــك الصحفي كقصص الرعــب. "هذا ما يجعل . 9
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الصحف تباع، وهذا هو ما يحصل عىل تصنيف التلفزيون".

ضع وجها انسانيٍّا عىل قصتك. "ال يشء يمكنه أن يوصل الفكرة كالوجه . 10

النساني. يجب أن تكون لديك حقائق وأرقام وإحصاءات. لكّن مظهرك 

ووجهك اإلنساني سيكون ورقتك الرابحة إلثبات ما تريد".

حاول أن (تمركــز) قصتك. "يجب أن تعطي أمثلــة حول كيف أّن . 11

قضيتك سوف تؤثر بجريانك و مجتمعك. الكثري من الصحف الصغرية 

تأخذ فقط القصص من زاوية مركزية.

تجنب أن تكون مقيد الذهن. "نحن نعتقد أن ما هو مهم بالنســبة لنا . 12

هو مهم بالنسبة لطبقات الناس". ال تكن كذلك.

أوصل رسالتك إىل مصادر إعالمية متعاقبة كاملحطات االذاعية. ال يوجد . 13

ما يمكنه الوصول إىل الناس مثل الراديو. لذلك، ال يوجد يشء يستطيع 

إيصال رسالتك إىل الناس مثله.

"طور باســتمرار تمارينك للقاء الصحفي" حسب قواعد خاصة لكي . 14

تظهر لإلعالم بأنك، دائًما، تستحق أن يتصلوا بك.

كن مبدًعا. "كلما كنت مبدًعا أكثر، كلما كانت وسائل اإلعالم أن تكون . 15

عىل اتصال بك".

كن حاًرضا وممكن الوصول اليك، دائًما. "هذا يتجاوز كل شئ آخر. ال . 16

يمكنني أن اؤكــد هذا بصورة كافية. حني أريد معلومات فإني اريدها 

اآلن". هذا ما تقوله وسائل االعالم.

كن رصيًحا. "إذا لم تكن كذلك يف أحد املرات، فإن املراســل سوف لن . 17

يثق بك مرة أخرى أبداً. إذا كــرست الثقة معه مرة ما، فلن يمكنك أن 

تعيدها. اذا لم تعرف اإلجابة عىل سؤاله، فأخربه بذلك. 
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كن ودوًدا . هذا سيساعدك إىل حد بعيد.. 18

خذ هذه النصيحة "أصِغ إىل ما يقوله اإلعالميون عن طبيعة عملهم" .. 19

انتبه إىل من ستصل رســالتك إليه عرب االعالم. "عليك معرفة من هم . 20

الذين يمكن أن تصل رســالتك اليهم، افهم الخيارات املتنوعة للتغطية 

االعالمية"

كن متجدًدا باســتمرار «حيث أن الناس، دائًما، يتطلعون ألشخاص . 21

حيويني يتحدثون إليهم.

كن سباًقا، دائًما، يف استكشافك للميول والنزعات "اذكر لنا امثلة قوية، . 22

مثًال: إذا حدث شيئان، مًعا، فهذا ربما مصادفة، أما إذا حدث أكثر من 

ثالث مرات، فمعناه أن هنالك أمًرا ما". 

ضع أسماء الصحفيني املميزين لديك عىل جميع أجهزة الفاكس "فمثًال، . 23

صحيفة اليوم األمريكية تحصل عىل ألكثر من 1000 صفحة من املواد 

االخبارية كل يوم" وإن الفاكسات التي ال تحمل اسماء املرسلني سوف 

تهمل كليٍّا.

إذا تركت رسالة عىل الهاتف اآليل، فاجعلها مخترصة قدر االمكان.. 24

إذا أرســلت خرباً إىل إحدى وسائل اإلعالم بواسطة الربيد بدل الفاكس، . 25

فحاول أن تكتب العنوان باليد عىل الظرف. "الكثري من الناس يقولون 

إن هنالك رغبة أكرب لديهم لقراءة الربيد املعنون بخط اليد".

أعــِط لآلَخرين رقم هاتفك املنزيل حيث إنهم يقولون، أحيانًا، "إذا كان . 26

لديــك خط هاتف منزيل، فأعطنا الرقم"، لكي يبقى هنالك اتصال بعد 

ساعات الدوام.

ال تتصل، أبًدا، باملراسل بعد الساعة الرابعة صباًحا، "حيث أنها تعترب . 27
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آخر موعد إلنجاز العمل".

ال ترســل مجموعة أخبار غري مطلوبة. إذ أن "األخبار الخيالية و غري . 28

املطلوبة سوف ترمى يف سلة املهمالت".

ال تهمــل الرد عىل مكاملــات الصحفيني. "إذا أنا اتصلــت بك، مثًال، . 29

فبإمكانك أن تفرتض ـنني بحاجة إليك اآلن"، فكن عىل اتصال مبارش 

معهم.

إذا أبقيت هاتفك عىل الربيد الصوتي، فتكلم عند التســجيل بوضوح و . 30

بهدوء.

يف الحــاالت التي تريد فيها أن تكون يف مقابلــة تلفزيونية، فعليك أن . 31

تعطيهم إشــعاًرا مســبًقا، ولكن ال تبالغ يف املطالبة، "قد يكون شيئًا 

جيًّدا! أن تتصل بهم يوم االثنني إذا كنت تريد املقابلة يوم الخميس أو 

الجمعة".

ا فافعــل ذلك بلطف، "أي، إذا لم يردوا عليك، . 32 إذا أردت أن تكون ملحٍّ

فاتصل مرة أخرى، ففي بعض األحيــان، فان الطريقة الوحيدة التي 

يمكنك فيها أن تجعلهم يتذكروك هي أن تتصل بهم مرتني أو ثالث".

األخبار املنقولــة بالفاكس تبقى، دائًما، أفضل مــن التي تكون عرب . 33

الربيد اإللكرتوني، حيث ال يوجــد الكثريين ممن يعتمدون عىل الربيد 

اإللكرتوني لنقل االخبار، والكثري من اإلعالم يقولون "إننا ال نســتلم 

االخبار القادمة بالربيد".

حني تريد أن تتصل بمراســل، فإن أّول سؤال يجب أن تسأله هو "هل . 34

هذا وقت مناسب للحديث؟".

حني تكون يف حديث يف اإلذاعة، فيجب أن تكون ممتًعا و مثريًا. "نريد . 35



127


 	�������دليل تربوي مجتمعي ����	 ���

أشخاًصا من ذلك النوع الذي يجعل الناس يقولون بعد االستماع إليه:" 

هل سمعت الحديث الذي نقلته اإلذاعة هذا اليوم؟".

حاول أن تشــد انتباه الناس منذ أول جملة يف لقاءك. "إذا لم تستطع . 36

ذلك يف أول جملة، فحاول أن تفعل ذلك يف الجملة الثانية".

مصادر فيديو:
http://www.defendingcivilsociety.org/ar/index.php/chapter_

content/actor/2

http://player.vimeo.com/video/39003560?autoplay=1

املراجع:

http://www.defendingcivilsociety.org/index.html

http://www.defendingcivilsociety.org/ar/index.php/chapter_main/

main/resources

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%

B9%D8%A9_%D8%B6%D8%BA%D8%B7

دليل حشد املنارصين والضغط فضل سليمان

دليل حقوق الطفل أعده باتريك جريي، املنسق القانوني لشبكة معلومات حقوق الطفل 

(كرين).
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