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50كانون 
األحد، 
 



فيما يمي نشاطات وفعاليات المعرض العربي والدولي لمكتاب اؿ 54في يومو الثاني:
محاضرة" كيفنحببالىاجيالناقواعدالمغةالعربية"
ضمف فعاليات اليوـ الثاني لمعرض الكتاب العربي الدولي اؿ ، 54ألقى األستاذ سمطاف ناصر الديف مدير
عاـ دار البناف محاضرة حوؿ كيؼ نحبب الى اجيالنا قواعد المغة العربية.
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عاقؿ
اإلنساف كائِ ٌف
قدـ المحاضرة الشاعر ميدي منصور واستيميا ناصر الديف محاضرتو باالشارة الى أف:
ٌ
ُ
دوف ِ
االنف ِ
عاؿِ ،مف ِ
الوجدافِ ،مف ِ
ِ
ي رسالتو ِمف ِ
ال
دوف
كتسب إ ّ
ال يستطيعُ أف ّ
الحب .والّمغةُ ال تُ ُ
دوف ُ
يؤد َ
ِ
معا ،متسائال :لماذا ال ُي ِح ُّ
الدنا المّغة العر ّبي ة
تؤدي وظيفتيا إالّ
معا ،وال ّ
ب أو ُ
بالعقؿ و ُ
بالعق ُؿ و ُ
الحب ً
الحب ً
الناشئة المُّغة العر ّبية والسيَّما قو ِ
أجيالنا ِ
ِ
ِ
اع َدىا؟
ب إلى
والسيَّما قواع َدىا؟ كيؼ ُنحب ُ
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طب بجامعة إيواوا الذي
بالم ّخ .قاـ د.أنطونيو ديماسيو ،عالـ األعصاب بكّمية ال ّ
واستشيد بدراسة حديثة تتعّمؽ ُ
ِ
ذكاء منطقيِّا,
لإلنساف ذكاءيف:
أف
المخ
االنفعالي يشارؾ في التّفكير بقدر مشاركة ّ
أف ّ
المخ المف ّكر؛ و ّ
استنتج ّ
ً
ّ
يرفع مف
أف الفكر ال
ُ
يعمؿ بشكؿ أمثؿ مف دوف ذكاء المشاعر و ّ
وذكاء انفعاليِّا؛ و ّ
ً
أف التّكامؿ بيف ال ّذكاءيف ُ
أيضا ،ليخمص الى أف غياب التّكامؿ في تعميـ المّغة العر ّبية بيف ذكاء
ذكاء المشاعر ويرفع القدرات الفكرّية ً
النفور منيا.
المشاعر وذكاء المنطؽ ّ
حتما إلى كرىيا والى ّ
يؤدي ً

غوي ة
الروضات إلى "تشجيع ال ّ
طفؿ عمى اكتساب الميارات الّم ّ
وتطرؽ الى دعوة المناىج الجديدة في مرحمة ّ
االبتدائي ة
لعمميات القراءة والكتابة" ،في المرحمة
مقائية الّتي تتجمّى في الفيـ والتّعبير وميارة األداء المميّدة
ّ
ّ
التّ ّ

ِّ
وخطيا مع تحفيز الميؿ إلى
وتعبير شفييِّا
ًا
فيما وقراءة
غوي
ّ
إلى "إكساب الطّفؿ ميارات االتّصاؿ المّ ّ
األساسية ً
األساسية واالرتقاء بيا إلى مستوى
غوي
المطالعة" وفي المرحمة
ّ
المتوسطة إلى "تعزيز ميارات االتّصاؿ المّ ّ
ّ
اإلبداعي".
األدبي والتّعبير
ذوؽ الّم ّ
التّ ّ
ّ
غوي و ّ

الوجداني ة
قادر عمى :توظيؼ المّغة العر ّبية في تنمية طاقاتو الفكرّية و
وعدد النقاط فييا التي تجعؿ المتعمّـ ًا
ّ
الوظيفية وأساليبيا
حدث والقراءة والكتابة ،اكتشاؼ نظاـ لغتو العر ّبية في بناىا
موكية ،االستماع والتّ ّ
ّ
الس ّ
و ّ

غوي،
األساسية والسيَّما
الجمالّية وصوالً إلى اإلنشاء واإلبداع ،استثمار القواعد
ّ
ّ
الوظيفية في تعاطيو المّ ّ
بعفوية واطمئناف.
واكتساب الّمغة العر ّبية بِ ُيسر واستخداميا
ّ
أف المّغة العر ّبية حاجة ألجيالنا ،فانو مف
واضاؼ انو بناء عمى ما تقدـ واي ً
بأف المّغة حاجة لمفكر و ّ
مانا ّ
اس مف أجؿ زيادة المعرفة عند
فوي المرتبطة بالحو ّ
الضروري اإلكثار مف نشاطات اإلصغاء والتّعبير ال ّش ّ
فوي
األطفاؿ وتنمية مياراتيـ في التّواصؿ في مرحمة الروضات ،اإلكثار مف نشاطات اإلصغاء والتّعبير ال ّش ّ
حدث بطالقة وعمى
طفؿ ًا
والقراءة والكتابة واستثمار أساليب الكالـ بالمنطؽ واالنفعاؿ ،ليصبح ال ّ
قادر عمى التّ ّ
الكتابي في الحمقة األولى.
القراءة بميارة ،وعمى التّعبير
ّ
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أما في كؿ الحمقات ،فمف الياـ ،اسقاط حصرّية "القواعد منطؽ" وتحويميا الى "القواعد منطؽ وانفعاؿ"،
نمطي
كؿ ما ال يخدـ المّسػػاف والقمـ ،عدـ حصر اإلعراب في سؤاؿ
االبتع ػػاد في قواعػػد المّغة العر ّبية عف ّ
ّ
صّية ومفاىيـ المّغة.
درج المدروس والمواءمة بيف األنواع ّ
الن ّ
واحد ،واعتماد مبدأ التّ ّ
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كؿ ما ال
مي المّغة العر ّبية داعيا اياىـ الى الجرأة في حذؼ ّ
وختـ محاضرتو بتوجيو نصائح الى كؿ مف معمّ ّ
اتية
يفيد المتعّمـ في ضبط لسانو وكتابتو ،إيالء التّعبير
الكتابي مساحة كبيرة والعمؿ عمى تنمية القدرات ال ّذ ّ
ّ

في طرائؽ تدريس الّمغة العر ّبية .والى األىؿ :اإلكثار الّمغة بالحياة مف المطالعة مع األوالد ،تشجيعيـ عمى
النقاش .والى المؤلفيف :اقتصار التّأليؼ في القواعد عمى
اإلصغاء والحوار ومشاركتيـ في تنمية مياراتيـ في ّ

معنى
ثالثية القواعد :معرفة وداللة وتوظيؼ وتقديـ كتب ترتبط بالحياة ً
األو ّلية ،ايجاد التكامؿ بيف ّ
األسس ّ
اجا.
واخر ً

كؿ مرحمة،
بوي :تقديـ توصيؼ واضح
لكيفية إكساب المتعمّميف ميارات المّغة في ّ
ّ
وختاما الى المركز التّر ّ
وضع شروط واضحة لمتّأليؼ والزاـ المؤّلفيف بعدـ تجاوزىا ،ألف أوالدنا يحتاجوف إلى أماف في الكتب ،عمى
حد تعبيره.
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ندوة:الممارساتالثقافيةلمشبابالعربي
عقد تجمع الباحثات المبنانيات ندوة حوؿ كتابيـ السنوي الرابع عشر الصادر حديثاً ،بعنواف

«الممارسات الثقافية لمشباب العربي» بمشاركة الباحثة وأستاذة األنثروبولوجيا في الجامعة المبنانية،
ميا كياؿ ،الممثؿ والمخرج وكاتب المسرحيات ربيع مروة والصحافية رشا االطرش.

بداية تـ التعريؼ بتجمع الباحثات المبنانيات الذي اسس عاـ  1992وىو ييدؼ إلى جمع الباحثات ودعـ
إنتاجيف وتشجيع الناشئات العامالت في البحث وىو يضـ حالياً حوالى  35باحثة في عمـ األجتماع والنفس

جؿ نشاطاتو ثقافية.
واألدب والفف والطب ،كما أنو ال يتوخى الربح وال يتعاطى األمور السياسية ،ف ّ

4
Page

معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ال54
األول،0505
50كانون 
األحد، 
 

يارد
لعؿ ما
والقت كممة لجنة تنسيؽ كتاب باحثات المجمد  14القتيا الروائية نازؾ سابا يارد ،واستيمتيا بالقوؿّ :
يميز باحثات ،الكتاب الذي يصدر عف "تجمع الباحثات المبنانيات" سنويًا ،ىو اآللية المتّبعة في تقرير
ّ
موضوعو أوالً ،والمسار الذي يسمكو إصداره ،ثانياً.

وأضافت :في جمعيتنا ،يبقى موضوعٌ ما خاط ًار أو ىاجسًا لباحثة ،أو أكثر ،إلى أف ُيصاغ في مشروع،
ويطرح عمى الييئة العامة لنقاشو وإلق ارره صالحًا وراىنًا لممعالجة في كتابنا السنوي .وقد يتنافس مشروعاف
ُ
العامة ،وعمى نيؿ ثقتيا .ىذا ىو حاؿ موضوع "الممارسات الثقافية لمشباب في العالـ
عمى إثارة اىتماـ الييئة ّ
العربي" الذي نالت لجنة صياغتو المش ّكمة مف مود اسطفاف ىاشـ ،عزة ش اررة بيضوف ،نازؾ سابا يارد
ووطفاء حمادي ...ىذه المجنة نالت ثقة "تجمع الباحثات المبنانيات" وأوكؿ إلييا مسؤولية إصدار الكتاب

السنوي لمعاـ  .2010وكما ستقرؤوف ،فإف اختيار الموضوع كاف مدفوعًا ،ال بكونو مثي ًار لالىتماـ فحسب،
إنما أيضًا ألف الدراسات العربية التي تناولت ىذا الموضوع قميمة جدًا.

ميتميف بالموضوع ،واستكتابيـ.
وكانت أولى مياـ المجنة االتصاؿ بباحثات وباحثيف في لبناف والعالـ العربي ّ
وقد استجاب لطمبنا أكثر مف خمسة وعشريف باحثة وباحثاً ينتموف إلى لبناف والى أكثر مف عشرة بمداف عربية

أخرى ،وثالثة مف ىؤالء الباحثيف تناولوا الممارسات الثقافية لمشباف العرب في الشتات .وكاف بيف الباحثيف

أجانب يعيشوف في بالد عربية .وقد كتب ىؤالء بالعربية أو باإلنكميزية أو بالفرنسية.

وأشارت في معرض كالميا الى أف اليدؼ األساسي لمجمعية أنو :نحف ال نكتفي باستكتاب باحثيف وباحثات
إنما نرغب ،أيضاً ،بجمع ىؤالء وخمؽ فسحة لمتبادؿ في ما بينيـ .لذا ،وأمانة ليدفنا ىذا ،عقدنا ورشة عمؿ
في منتصؼ مسار إصدار ىذا الكتاب ،حضرىا معظـ الباحثات والباحثيف المشاركيف ،كي توّفر جمساتيا
عبر جميعيـ عف أىمية ىذه الورشة في عمميـ عمى تطوير
فرصًا لمنقاش وتبادؿ اآلراء حوؿ عروضيـ .وقد ّ

نصيـ.
ّ

إلى ذلؾ ،تناولت المقاالت دراسات متعددة عرض فييا كؿ كاتب موضوعو مف زاوية اىتمامو ومف موقعو في
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المقدميف في ىذه الندوة ،مف بحث في الغناء الشعبي المصري ،في
العالـ العربي .فكاف  ،وكما سنرى مع
ّ
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الرواية النسائية الشبابية ،في المسرح ،الموسيقى ،القراءة ،الفف التشكيمي ،االنترنيت فضالً عف الممارسات
الشعبية الواسعة االنتشار كمشاىدة التمفزيوف وارتياد المقاىي وغير ذلؾ.

وكما ىي الحاؿ في أكثر كتبنا السنوية ،وّفرنا فرصة لمشباب -الشريحة العمرية المقصودة في ىذا الكتاب-
فتضمف كتابنا شيادات أربعة عشر شاباً وشابة كتبوا فييا عف معيشيـ في الممارسات
ليعبروا عف أنفسيـ.
ّ

وعبروا عف نجاحاتيـ واخفاقاتيـ ،في إطار المجتمع الذي يعيشوف فيو .الالفت أف
الثقافية آلماليـ وخيباتيـّ ،
الشباب في الميجر ال يزالوف متمسكيف بانتمائيـ إلى بمدىـ األصمي ،فأظيروا الوجو السمبي لميجرة ،فيما
متصؿ بالتيارات الفنية في العالـ.
بينت المقاالت أف النشاط الخالؽ الذي يقوـ بو الشباب في وطنيـ
ٌ
وختمت كالميا باالشارة الى أف :واحداً مف أىداؼ كتابنا ىذا ىو توفير قاعدة بحثية وعممية قد تكوف أحد

مراجع صانعي القرار في رسـ سياساتيـ في مجاؿ الممارسات الثقافية لمشباب؛ ىي قاعدة بحثية ال تزاؿ

تحتاج ،بال ريب ،إلى كثير مف التوسيع والتطوير.

دعـ إصدار ىذا الكتاب ،وورشة العمؿ التي رافقتو ،مؤسسة فورد فاوندايشف (القاىرة) ،مؤسسة ىاينريش بوؿ

(الشرؽ األوسط) ومعيد عصاـ فارس (بيروت) والغموبيؿ فاند فور ويميف (الواليات المتحدة) ،وليـ جميعًا
جزيؿ شكرنا.

االطرش
واستيمت رشا االطرش مداخمتيا باالشارة الى الدراسات الثالث التي وجدتيا االكثر جاذبية في كتاب باحثات
"الممارسات الثقافية لمشباب العربي" وىي :األولى " -الشابات المبنانيات :مستمعات ،مشاىدات ،قارئات" لمود
اسطفان-ىاشـ ،وعزة ش اررة-بيضوف ،الثانية " -التقوى والمتعة :التفاوض الشبابي عمى السمطة األخالقية
وأمكنة الترفيو الجديدة في الضاحية" لال ار ديب ،ومنى حرب ،والثالثة  " -أزياء الشابات في لبناف :بيف الغواية

والستر" لرجاء نعمة.
ٍ
ِ
إلي وحسب بؿ
وأضافت :لـ يقتصر انجذابي ىذا عمى أسباب مف نوع السياؽ المبناني المألوؼ بالنسبة ّ
ِ
ٍ
دخ ُؿ في ص ِ
الحياة اليومية وتش ّك ُؿ
مب
مظاىر
تحمست لقراءة دراسات جدية ،تتناوؿ –أخي اًر!-
وممارسات تَ ُ
ّ
َ
غير ٍ
يسير مف نخبتنا يحصرىا في الكتاب
ثقافتَيا ،بموازاة القوالب التقميدية لمثقافة العربية ،والتي ما زاؿ جزٌء َ
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ِ
ِ
دقيقاف،
خيطاف
والمسرح والسينما والموسيقى ،بتجمياتيا الكالسيكية .لكف ىناؾ ما ىو أكثر مف ذلؾ ...لفتني
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أساسياف ،ييمانِني ويربطاف الدر ِ
اسات الثالث :أوالً الجندر ،وباألخص حضور الشابات أكثر مف الشباف
ُّ
المنمط الثقافي ،بأشكاليما ومضامينيما .وثانيًا ،مسألة الثقافة الفرعية وىي مذكورة في
كمعيار لممتغير أو
َّ
مقدمة الكتاب.
ّ

أحد أىـ مراصد الحراؾ السوسيولوجي–الثقافي في
أف َ
واستطردت :بالنسبة إلى الجندر ،أرى حريًا بالتأمؿ ّ
المجتمعات العربية ما زاؿ درجةَ انخراط (أو عدـ انخراط) النساء في تشكيمو ،وتضمينو إراداتِ ِي ّف ،وخياراتِ ِي ّف،
ِ
ِ
يف .وتساءلت :ىؿ السبب أف النساء في مجتمعاتنا ما زلف الحمقة األضعؼ ،التي تقع
يف عف ذوات ّ
وتعبيرات ّ
ِ
رصد ِ
عمييا أثقاؿ الد ِ
األثر مف عندىف؟ أـ
يسيؿ
يقعف ضحيتَيا ،ولذلؾ
ُ
َ
فيناىضنيا أو َ
يف والسياسة والثقافةُ ،
المتقدمة،
أف المقاربة الجندرية ،ال سيما النسوية ،لمدراسات الثقافية ،ىي مسألة متوّقعة ،في المجتمعات
ّ
تقدماً عمى حد سواء؟ لعؿ اإلجابة تخمط بعضًا مف تيمة ىذا السؤاؿ وذاؾ.
واألقؿ ّ

وقالت :فبحسب بيضوف وىاشـ ،ما زالت سمتا التمقي واليدوء تغمباف عمى ىوايات الشابات ،كالمطالعة
ِ
ُّ
ومبادر ،المقاـ األوؿ في ىوايات الشباف.
تحتؿ ممارس ُة الرياضة ،كنشاط صاخب
والكتابة والفنوف .فيما
ال إلى المكوث في المنزؿ ،والمشاركة في الترفيو العائمي .فيما الشباف أكثر حضو ًار في
الشابات أكثر مي ً

الفضاء العاـ .غالبية الشابات تفضؿ األفالـ العاطفية واالجتماعية ،تتابع شؤوف الصحة والجماؿ واألزياء،

أفالـ األكشف
عر والروايات .في حيف تتابع غالبية الشباف
َ
وتق أر الش َ
أخبار الرياضة والقضايا السياسية ،وتفضؿ َ
والرعب واإلباحية .حقائؽ مذىمة لكثرة ما ىي متوقعة ،وىذا في حد ذاتو إضاءةٌ ومفصؿ تُشكر عمييما
الدراسة ،التي توقفت أيضًا عند المنازؿ المعاصرة وامتالكيا اإلمكانات التي توفرىا الحواسيب ،ومجاالتيا

المنمطة ،سم َة
اف الشابات في ُفْمؾ االىتمامات
االفتراضية المفتوحة .إذ تتوقع ،واف بحذر ،أف يكوف َد َور ُ
ّ
ٍ
مرحمة وسيطة ،يتـ فييا التآلؼ مع التكنولوجيا الجديدة ،قبؿ االنطالؽ إلى سبر عوالميا التي ال تعرؼ تميي ًاز

جندريًا.

وتطرقت االطرش الى أمثمة تناولتيا الدراسات كمدونة "عايزة اتجوز" ،لمشابة المصرية غادة عبد العاؿ ،ومف
بعد اقتباسيا في مسمسؿ تمفزيوني ،حيث انقمبت حتى اليميمة االحتجاجية الكوميدية -في وجو ضغط
ُ
ٍ
مطمب مف داخؿ رؤية مؤطَّرة نعرفيا جميعاً .والى دراسة ديب وحرب،
المجتمع عمى الفتيات ليتزوجف -إلى
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ىف المحجبات،
دراسة بيضوف وىاشـ في االعتبار ،حيث لمشابات األثر األكبر في تخفيؼ الحدود الجسديةّ .
ٍ
مستعينات بمرجعيات دينية مقبولة .وصوال الى دراسة
ال ومضمونًا .يسعيف إلى توسيع معنى حجابيف،
شك ً

نعمة ،حيث تربط الكاتبة بيف تبدالت األزياء ،وبيف التحوالت السياسية والثقافية واإليديولوجية.

وتطرح الكاتبة تساؤال :إلى أي مدى ،اليوـ ،تُ ُّ
عد الممارسات الثقافية الشبابية فرعي ًة بالكامؿ ،أي ذات
خصوصية تميزىا عف مالءة الثقافة المييمنة؟ لتستطرد :لعؿ مجرد التفكير في السؤاؿ يستحضر اإليقاع
االستيالكي المتزايد لمحياة المعاصرة ،في ظؿ العولمة ،واألداء اإلعالمي/اإلعالني عمومًا ،مف جية .ومف

رت في المؤسسات
جية ثانية ،ىناؾ ميؿ "مؤسسات السائد" إلى امتصاص الفرعي واحتوائو في مج ارىا .ف ّك ُ
الدينية ،الخمفية الثقافية لرأس الماؿ العربي والمبناني واستثماره في الميديا ،إضافة إلى الشركات متعددة

الجنسيات.

التحدي
وتشير الى أنو في الدراسات الثالث ،ثمة ما ينبئنا بأف الشباب ما زالوا دوف فعؿ الكسر ،أو أقّمو
ّ

لمنمطات وموروثات اليويات الجنسية والمناطقية والطائفية ،مستشيدة بدراسة بيضوف وىاشـ التي
الجديَّ ،
ّ
تقوؿ ب أف الفتيات المبنانيات المسيحيات يتمتعف بقدر أكبر مف االستقاللية عف األىؿ ،مف الفتيات المسممات،
وبانفتاح أوسع عمى الثقافة الغربية مف الثقافة األـ ولغتيا ،وباىتماـ أقؿ بقراءة الكتب الدينيةُّ .
يدؿ ىذا إلى
نسؽ شديد األلفة في السياؽ الثقافي المبناني ،رغـ تطور وسائؿ االتصاؿ والترفيو .نسؽ ،ناد ًار ما تُ ِ
ث فيو
حد ُ

وى متفرقة ،بدؿ أف تخترقو أو تعيد صياغتو بالكامؿ.
الثقافة الشبابية الفرعية ،راىنًاً ،ما يزيد عمى ُك ً

وتختـ األطرش باالشادة بكتاب "باحثات" الجديد الذي برأييا يستحؽ َّ
كؿ النقاش الذي سينالُو ،ويجب أف يناَلو.

مطالبيا -
تضيع
فالشباب والثقافة موضوعاف ال ينفصالف عف قضايا الديموقراطية والفرد ،والتي غالبًا ما
ُ
ُ
ِ
حنط ومأزوـ.
مطالبنا فييا -بيف
سطور خطاب سياسي ُم ّ
ُ
كيال
وتحدثت كياؿ في مستيؿ مداخمتيا عف االنتاج ال جديد لباحثات التي عودتنا دائما عمى الرصانة العممية
تممسو عند قراءة الكتاب الذي تقارب صفحاتو
والتقنية الحرفية في اصداراتيا ،مؤكدة أف :ىذا واقع مف السيؿ َ
الستمئة ،ويصؿ عدد الباحثيف والمشاركيف بشياداتيـ مف الشباب قرابة االربعيف ،وتطاؿ إشعاعاتو المجالية
العديد مف البمداف العربية التي تجمعنا واياىا ىموـ كثيرة مشتركة ،جبمت بسمات شبابنا الذي انتجتو بيئاتنا

Page

8

الثقافية ومؤسساتنا االجتماعية.

معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ال54
األول،0505
50كانون 
األحد، 
 

وأشارت الى تزامف ظيور الكتاب الرابع عشر في السنة نفسيا التي كاف ليا فييا شرؼ تنظيـ مؤتمر حوؿ
الشباب الجامعي والثقافة في معيدس العموـ االجتماعية ،متحدثة عف صدمتيا االيجابية :عندما وجدت أف
ىموـ الشباب تجمعنا لنعمؽ البحث والتساؤؿ والمسوحات المعرفية عف ىذه الشريحة العمارية التي يفترض اف

ننتظر منيا الكثير مقابؿ ما اعطيناىا أياه نحف .وفؽ منطؽ اليبة ووفؽ منطؽ األمانة ،متساءلة :لنكف
صريحيف مع انفسنا ،ماذا وىبنا لشبابنا؟ نحف لـ نيبيـ إال ذاكرةً ،دالالتيا محممة بالمؤشرات التي لـ نستطع
نحف "معشر الكبار" تخطي نقميا إلى ابنائنا.
لتخمص الى ثالث نقاط ترد بيا عمى تمؾ التساؤالت :أوال  -سمطة ابوية ما زالت ماثمة في بنية تكويناتنا
الثقافية ،ثانيا  -صراعات ايديولوجية سقطت في اذىاننا قبؿ أف تنضج في تجربتيا الفكرية والعمالنية ليتـ
اغراقنا بتوجيات ايديولوجية جديدة زادت في اضاعتنا لمبوصمة التي لـ نعتد بعد توجيييا وثالثا  -تراكمات

كثيرة أىميا واقع مجتمعاتنا المحممة بأعباء صراعات فرضتيا الجغرافيا والتاريخ عمييا ،وربما فرضتيا أيضًا
سيرورة الحضارة االنسانية نفسيا التي اضعنا الريادة فييا وما زلنا نبكي اطالؿ ذلؾ المجد المندثر.

واضافت :إف الحديث عف واقع الشباب في مجتمعاتنا العربية ،سواء مف خالؿ البحث أو مف خالؿ الشيادات
الحية أو مف خالؿ عرض نماذج حاوالت ادخاؿ شبابنا في مسار التنمية المستدامة ،أو مف خالؿ محاوالت
اعادة ىيكمة شبابنا وفؽ توجيات منمطة ،ىو الخطوة المعرفية األولى التي تضعنا أماـ مسح ىاـ لمواقع الذي

يعيشو ىؤالء الشباف العرب والتي يمكف أف نوصفيا بأنيا المسح المعرفي الذي يبيف مدى حاجاتنا الممحة
لرسـ سياسات تطاؿ ىذه الشريحة التي سنسمميا قيادة وانماء وتطوير دولنا العربية.
واردفت تقوؿ أنو :تبيف أف الشباب العربي ما زاؿ نموذجاً أو شريحة لمرحمة عمرية فقط .وما زاؿ كبار السف
ىـ السمطة المييمنة التي لـ تنتج بعد جماعات شبابية بديناميات يمكف أف ينطبؽ عمييا تمني استاذ المسرح

الروسي قسطنطيف ستنيسالفسكي  Constantin Stanislavskiحيف قاؿ :عمى الشباب أف ال يستوعبوا
فقط كؿ ابتكارات الثقافة القديمة ،بؿ وأف يبنوا ثقافة بمستوى جديد ،عاصية عمى افراد المجتمع القديـ.

واضافت :يجب أف نعترؼ أف حالة الستينيات التي عاشيا الغرب وتأثرت بيا فئاتنا الشبابية حينيا كانت
واعدة لمتنظير في دور ىذه الفئة العمرية كشريحة طميعية في التغيير االجتماعي .إف ىذه الحالة الومضة

التي عاشيا الشباب المبناني ما زلنا نتغنى دائماً بيا في لبناف .حالة لـ تعمر كثي ًار ،بؿ األسوء أنيا خمدت

في بمدنا بسبب حرب ما زلنا نجر جراحيا بالرغـ مف توقفيا الذي يمكف تشبييو ولألسؼ بتوقؼ األعماؿ
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واعتبرت أف رسـ السياسات يفترض بداية التنبو ليذا الواقع الشبابي ال بحثيًا فقط ،بؿ واجتماعيًا وسياسيًا

ايضًا .حتى تييأ الظروؼ المؤاتية ليذه الشريحة االجتماعية لنثمف طاقاتيا التغييرية في مجتمعاتنا .وحتى
نتمكف مف رسـ ىذه السياسات عمينا أف نعي اىمية المقاربة التشاركية التي تسمح لمشباب أيضًا أف يساىموا
في رسـ المستقبؿ الذي يريدوف .وأف نفيـ أف حاجات الش باب بمتمايزاتيـ الكثيرة

الفكرية ،المناطقية،

والطبيقة...
وختمت مداخمتيا باالشارة الى أنو إذا كنا نشكو مف قمة المطالعة عند جيؿ الشباب ،فالحري بالسياسييف
المجوء إلى المطالعة والثقافة ألنيـ مف يقرر وضع الخطط لمستقبؿ ىذا البمد بشكؿ استراتيجي حتى نستطيع

بناء ا لغد الواعد وفتح آفاؽ االبتكار واطالؽ المواىب المبدعة في شتى المجاالت في العمـ ،المعرفة ،الثقافة،
الفف ،لتخمص الى اف العمؿ الجاد المستمر ىو الذي سيساعدنا في ازالة كؿ المخاوؼ المقمقة وأف االرادة ىي
التي ستبني سياسات النيوض بيذا االنساف العربي طفالً كاف أو شابًا أو كيالً.
مروة
وتناوؿ مروة بدوره ممؼ الموسيقى في كتاب باحثات ،والذي تمحور حوؿ أربع مقاالت ىي" -1 :الشباب
المغربي في أوروبا نحو اسالـ عصري متميز؟" لمريـ القزاح“Culture des arrières mondes: -2 ،
” paysages musicaux des camps palestiniens au Libanلنيكوال بوي“We are the -3 ،،

new government how musicians from Beirut produce and distribute the music
” todayلتوماس بوركيالتر ،و" -4الشباب المصريوف وأغاني المولد".
ويشير الى أنو أجرى مقاربات ومقارنات بيف ىذه األبحاث المتخصصة بموسيقى الشباب في أربع مناطؽ في
الع الـ ،الموسيقييف المبنانييف في بيروت ،الموسيقييف الفمسطينييف في المخيمات الفمسطينية في لناف ،الشباب
المصري في القاىرة والشباب المغربي واليولندي.
وفي مقاربتو اوال :ىذه األبحاث األربعة تجمع عمى أىمية الثورة التكنولوجية الرقمية والعولمة واالنترنت
وتأثيرىا عمى الموسيقى ،واقرارىـ بأنيا احدثت تغيي ار كبي ار في موسيقى الشباب عمى عدة أصعدة منيا

التوزيع والتواصؿ ،ثانيا :عالقتيـ بالتراث الموسيقي العربي ،مف المالحظ أنو باستثناء المصرييف الشباب
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الموسيقييف ليسوا اكاديمييف ولـ يتابعوا دراسات اكاديمية موسيقية ،بؿ اتوا الى عالـ الموسيقى مدفوعيف
بشغؼ وكوسيمة تعبيرية لواقعيـ االجتماعي والسياسي.

اما في المقاربة الرابعة ،فكميـ قد أوجدوا وسائؿ انتاج ذاتية وبالتالي فاف ىذا مكنيـ مف يخرجوا عف قصد او

غير قصد عف سمطة شركات االنتاج الكبرى ،كما تمتعيـ بسرعة توزيع موسيقاىـ بفضؿ التكنولوجيا الحديثة.
أما مف حيث التمايزات ،فاف مروة يجد بأف أحد اىـ النقاط عند الشباب الفمسطينييف ىو أنو ولممرة األولى نجد
جيال فمسطينيا يتناوؿ بأغانيو وانتاجو الموسيقي موضوعات ال عالقة ليا مباشرة بواقع المخيمات ،وبالتالي
فاف كؿ الخطاب الثقافي وحتى السياسي األتي مف األجياؿ السابقة عمى طالؽ مع ىؤالء الشباب الذيف باتوا
أكثر بعدا عف م وضوعات المنفى ،الوطف المغتصب ،العودة ،الكفاح المسمح ،األغاني التعبوية وأكثر التصاقا
بالواقع االجتماعي والسياسي الميمش كالعنصرية المبنانية تجاىيـ وخالفاتيـ السياسية الداخمية.

أما فيما خص الشباب المغربي اليولندي ،فانيـ يتميزوف بابتعادىـ عف الفولكمور والتراث المغربي ،بعكس
األجياؿ المياجرة التي سبقتيـ الى أوروبا وحاولت الحفاظ عمى اليوية الثقافية والوطنية ،حيث انو يمكف

اعتبارىـ أوروبييف وغير أوروبييف ،يحسوف بالال انتماء ال ألوروبا وال لممغرب ،و ال يعرفوف لغة المغرب ،وال
المغة العربية وبالتالي فاف موسيقاىـ مختمف ة تعبر عف واقعيـ المعاشز موسيقى نقدية ناقمة عمى الواقع وعمى
الدولة التي يعيشوف فييا وال تعيرىـ اىتماـ وىذا ما يدفعيـ الى االحساس بالدونية والغبف.
ويتطرؽ الى مالحظة ىامة لمقزاح تشير فييا الى أنو قبؿ  11أيموؿ كاف المياجروف يأتوف الى أوروبا
متمسكيف بيوياتيـ الوطنية ،في حيف أنو بعدىا وخوفا مف االرىاب االسالموي بات ىؤالء الشباب يؤلفوف
موسيقى فييا نوعا مف التعبير واالستفزاز واالعالف عف ىوية اسالمية يتباىوف فييا كردة فعؿ عمى السياسات

المتبعة مف الدوؿ تجاىيـ ،وىذا يبرز في كممات االغاني التي يؤلفونيا ايضا.
ويعتب ر مروة اف الشباب المصري ىـ اكثر جيؿ شبابي انطمؽ مف الموالد واسسوا تيار جديد عرؼ باغاني
المولد ،يستوحوف عمى الدواـ مف االناشيد الدينية واالحتفاالت الشعبية في الحارات ،وىذا ما ادى الى خمؽ
حركة شعبية ثقافية منبتيا الشعب وتتوجو الى الشعب ،اغمبيا ال تتمتع بحقوؽ المؤلؼ بؿ ىي ممؾ الجميع،
ويطرح تساؤال حوؿ المقاربة في ىذه االغاني بيف الروحي والدنيوي والمزج بينيا.
وفي ما خص الشباب المبناني ،فاف توماس طرح سؤاال ىاما :ىؿ يمكننا اعتبار اف الحرب االىمية المبنانية
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يحصؿ خارج مأواىـ .وىذا ما أثر كثي ار في النتاج الثقافي وتحديدا بالموسيقى عند جيؿ الشباب الذيف ولدوا
في الحرب واليوـ يؤلفوف موسيقى غير شعبية ولو انيا تستعير أدواتيا مف موادىا مف "الكيتش" المبناني ،مثؿ

أغاني سامي كالرؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ،مشي ار الى مالحظة سريعة لتوماس م ف الضروري التعمؽ
بيا وىي أف موسيقى  electro acousticأو االرتجاؿ الموسيقي الحر يؤلفيا شباب آتوف مف عائالت
ميسورة أو متوسطة الدخؿ ،بالطبع مع بعض االستثناءات.
وختـ مروة مداخمتو باالشارة الى أف ما تقدـ ىو عرض ال يغني عف قراءة ىذه االبحاث واالطالع عمييا لما
تح ويو مف الكثير مف المالحظات التي يمكف اف تشكؿ كؿ واحدة منيا مادة لمبحث والتعمؽ.
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ندوةمناقشةكتابمكافحةاالرهاب
أقامت دار العربية لمعموـ – ناشروف" وضمف فعاليات "معرض بيروت العربي الدولي لمكتاب ندوة لمناقشة
كتاب "مكافحة االرىاب" لسفير المممكة العربية الس عودية االستاذ عمي بف عواض العسيري ،بمشاركة النائب
ال رئيس
نياد المشنوؽ ،األكاديم ي سعود المولى والعميد الياس حنا ،في حضور النائب عمار حوري ،ممث ً

مجمس الوزراء سعد الحريري ،السفير السعودي عمي عواض العسيري ،النائب السابؽ محمد االميف العيتاني،

االعالمية مي شدياؽ وعدد مف الشخصيات السياسية والفكرية واالعالمية واجتماعية.

شبارو



بداية بالنشيديف الوطني المبناني والسعودي ومف ثـ القى مدير الدار العربية لمعموـ ناشروف ،بشار شباروكممة
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الدوؿ بمسميات وذرائع تنوعت واختمفت في أشكاليا ومضامينيا عممت المؤسسات االمنية في كافة األقطار
عمى تجنيد طاقاتيا ومقدراتيا لمكافحتو والقضاء عميو مف خالؿ اقتالع جذوره وتفكيؾ خالياه.

وتساءؿ شبارو :ىؿ استطاعت الدوؿ العربية والغربية بعد كؿ مساعييا أف تضع أيادييا عمى اصؿ اإلرىاب
ومنبعو؟ واف فعمت فما ىي االستراتيجيات التي اتبعتيا؟ ،ليخمص بالقوؿ أف ندوة اليوـ ستناقش موضوعًا
شائكاً يشغؿ العالـ ،أال وىو اإلرىاب.
المولى
واستيؿ المولى مداخمتو باالشارة الى الكتاب موضوع الندوة فيو نقاط قوة أىميا أنو بحث اكاديمي مميز في
ميداف العموـ السياسة والديبموماسية والقانونية يتناوؿ موضوعاً حيوياً ميما في سياسات الدوؿ ذات السيادة
وفي العالقات الدولية والديبموماسية وفي القوانيف الدولية والمحمية ،كما انو يتناوؿ موضوعًا فقييًا اسالميًا

بامتياز يتعمؽ بالموقؼ مف العنؼ المسمح واإلرىاب عموماً ومف تطبيقات الجياد وأحكامو خصوصاً ،وأف

الباحث توسع في إلقاء الضوء عمى سياسة بمده حياؿ ما يتيدد االمف الوطني والسمـ االىمي في السعودية كما
عمى مستوى العالـ.
واشار الى أف كوف صاحب الكتاب مواطف سعودي ،معنى شديد االىمية ،ألف السعودية ىي موطف نشأة
وتعميـ وتكويف بف الدف والمئات أمثالو وىي القاعدة السمفية الجيادية المقاتمة ومتيمة مف قبؿ وسائؿ اإلعالـ
الدولية وخصوصًا في الواليات المتحدة بأنيا المسؤولة عف كؿ ما حدث ويحدث منذ أياـ الجياد في
افغانستاف وحتى حادثة  11أيموؿ وما تالىا ،وىذا ما يمقي عميو وعمينا بالتبعية ،مسؤولية مضاعفة في تقديـ
معالجة واقعية موضوعية ،ا أمكف ،وفي البحث عف الحؽ وقوؿ كالـ الحؽ وحمؿ سالح الحؽ :فالموقؼ
سالح والمسؤولية كفاح ،معتب ار أف المؤلؼ يكتب مف موقعو كديبموماسي ،أي كعامؿ في الخدمة العامة

لبالده ،وكحاـ ومدافع عف الشأف العاـ

وفي حديثو عف نقاط الضعؼ ،اشار الى أنو مف حيث االكاديميا وقع خمؿ ميـ في عدـ التوسع في الكالـ

عف موقؼ االسالـ مف العنؼ عموما ومف الحرب والسمـ خصوصا ومف قضية الجياد تحديدا واعتبر أنو

كاف يتوجب عمى الباحث معالجة قضية "االسالـ ديف السيؼ" بتوسع وتعمؽ...وىو يعمـ اف ايات السيؼ
توخذ دليال عمى اف االسالـ عموما وكتاب اهلل تخصيصاىما منبع كؿ عنؼ مقدس...وقد حاوؿ الكاتب نقاش
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المقصد.
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كيؼ يتـ استخداـ ايات السيؼ مف قبؿ أعداء االسالـ اال انو لألسؼ لـ يتوسع ولـ يوضح بؿ لعمو اضاع
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ال متماسكًا لمجياد في االسالـ الذي يخصص لو
واضاؼ :وفي نفس الفصؿ ايضا ال يقدـ الباحث فيمًا متكام ً

صفحة واحدة فقط .ومع انو يتحدث عف الجياد السممي الداخمي ضد الذات وعف الجياد بالقمب وباليد

وبالمساف ،معتب ار اف اىـ ما يتوجب عمى الباحث المسمـ في ىذا الباب ىو مناقشة العالقة بيف مفيومي
الجياد والقتاؿ .وىذا مبحث طويؿ اال انو كاف يتوجب االطاللة عمى الغنى والفقيي والكالمي لالسالـ في ىذا
المجاؿ.
ال ،والوضوح في
ويردؼ المولى قائال :لكف مواجية المسؤوليات العامة منوطة بنا جميعا وىي تتطمب الوعي او ً

التحميؿ ثانيًا ،والدقة في التشخيص ثالثا .وىنا كاف بامكاف الباحث االكاديمي والكاتب السعودي اف يفتح آفاؽ
النقاش عمى قضايا ال تستطيع الدولة واجيزتيا ومؤسساتيا وال يستطيع المثقؼ العادي ،االضاءة عمييا،

ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ فتاوى الذبح واستباحة دماء الخمؽ.
ويتطرؽ الى النموذج السعودي في مكافحة ىذه الفتنة العظيمة ،عمى حد تعبيره ،موردا بعض المالحظات
ومنيا اف العنؼ االسالمي المسمح انطمؽ بعنواف الجياد عموماًوباسـ حسف البنا وسيد قطب وأبو األعمى

ال ،اال انو كاف وظؿ دائمًا وابداً يمتحؼ عباءة السمفية الوىابية
المودودي خصوصًا ،وعمى نية فمسطيف اص ً

التقميدية ويستعيد فتاوى ابف تيمية تحديدًا ،...مضيفا :نعـ لقد ساىـ في نمو وسيادة اتجاىات العنؼ المسمح
عامالف أساسياف ىما-1 :القضية الفمسطينية,والكفاح ضد الصييونية عمومًا ،وضد االحتالؿ في فمسطيف

خصوصًا-2 ،ازمة اليوية والعالقة مع الغرب ،المكتسح والمتقدـ عمينا في غياب الشخصية الحضارية
االسالمية المستقمة السوية( ..سؤاؿ لماذا تخمفنا وتقدموا؟).

واكمؿ في سرد تاريخي ل كيفية نشوء جماعة االخواف المسمميف والجياد االسالمي المسمح ،معتب اُر الجيود

السعودية في ىذا المجاؿ ليست ،وال ينبغي أف تكوف مثؿ أي جيد عالمي أو إسالمي ،ويستشيد مف مطالعة
كتب النقد الذاتي والتوبة والمناصحة التي قامت بيا بعض جماعات الجياد ومنيا ما حدث في السعودية ،كما

ال وال مكونًا أساسيًا في المنظومة
ينقؿ الكاتب في الصفحات  99الى  119يتبيف أف العنؼ ليس ىدفًا أصي ً

العقائدية لمجماعات اإلسالمية وانما ىو استجابة لمحظة سياسة معينة متصمة بالواقع الذي تعمؿ فيو ىذه
الجماعات.
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بتوسع في الفصؿ الخامس كاف في أساس التحوالت التي شيدتيا وتشيدىا جماعات العنؼ المسمح في بالدنا
باتجاه الوعي والصالح ولعمنا ىنا نتممس اىمية تجديد الخطاب الديني واصالح المؤسسات الدينية ،أف

الخطاب الديني السائد في بالدن ا يحتاج الى إصالح اساليبو وتجديد مضامينو وتنحية المفاىيـ السمبية والمغة
الخشبية والمعاني االنعزالية التي يحتوييا وذلؾ بيدؼ استيعاب الواقع المستجد.
وخمص في ختاـ مداخمتو الى اننا في العالـ االسالمي بما نحمؿ مف قيـ االسالـ ،نسعى ألف نتواصؿ مع

العالـ ونغنيو ،ونتعاطى معو عمى قاعدة "وجعمناكـ شعوبا وقبائؿ لتعارفوا" فميس موقفنا مف أية صيغة لمنظاـ
العالمي موقؼ التجاىؿ والمعاندة أو موقؼ التجاىؿ والمعاندة أو موقؼ القبوؿ والتبني ،وانما نسعى اف نكوف
جزء جدي مف ىذا النظاـ الجديد اذا كاف عادال واف نتكامؿ معو عمى اساس المساىمة في صيغتو ال عمى

اساس التمقي والخضوع.

واف الوضع العالمي الجديد يبعث عمى القمؽ وىو يستدعي اسئمة قمقة ساخنة ال نممؾ أجوبة ليا بعد .اف
العالـ الثالث عموما ،والعالـ االسالمي بالتحديد ،يمشي بقدميو نحو أوضاع مخيفة ،وال تنفع ىنا برايو

الوصفات الجاىزة مف قبيؿ "االسالـ ىو الحؿ" أو "الدولة االسالمية ىي البديؿ"
اف مف واجبنا اف نسعى لمصالحة االمة مع ذاتيا ،ولبناء الدولة الجامعة المتواصمة مع مجتمعيا ،المتكاممة

معو ،الدولة المتوازنة ال المستبدة أو المتسمطة ،وال الغائبة او المغيبة .اف ابتداع صي ،تنظيمية جديدة وثقافة
وفقيية سياسية جديدة ،ىي مدخمنا لنيضة حقيقية.

اف دخولنا عالـ الغد عمى اساسا اننا اسياد انداد ومسؤوليف ال عمماء وتابعيف ال يتـ اال عمى قاعدة وحدتنا
الداخمية وسممنا االىمي ودولتنا العادلة المتوازنة ،وعمى اساس التوازف والعدؿ في السياسة الدولية .اال أف عدـ
ت أميف العدؿ والتوازف في السياسة الدولية ال ينبغي اف يؤدي بنا الى التضحية باالسس الداخمية لنيضتنا:
وحدة وطنية وسمـ اىمي ودولة عادلة متوازنة.

حنا
واستيؿ حنا مداخمتو بطرح بعض االسئمة حوؿ ما ىو ىدؼ الكاتب وما المقصود مف ىذا الكتاب وغيرىا مف
مرجعية مف
االمنيةُ ،يعتبر دوف شؾ،
الذاتية ،وتجربتو في المجاالت
االسئمة ،معتبر أف الكاتب وحسب سيرتو
ّ
ّ
ّ
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السعودية في محاربة االرىاب في كتابو وىو عرض مزدوج المقاربة،
واشار الى اف الكاتب عرض التجربة
ّ

وآلية عمؿ في نفس الوقت لمحاربة االرىاب ،الف مواده مأخوذة مف تجربة
ديمي النو اطروحة
جامعية ّ ،
ّ
اكا ّ
مصداقية عالية ،معتب ار اف
شخصية ،وذلؾ باالضافة الى المراجع الكثيرة التي اعتمد عمييا -ذات
وطنية –
ّ
ّ
ّ
الكاتب يكوف قد اضاؼ الى عالـ الحرب عمى االرىاب -مع اف التسمية خاطئة ،كونو ال يمكف اعالف
الحرب عمى تكتيؾ وطريقة قتاؿ ،فالعدو ليس االرىاب ،لكف مف يعتمد ىذا التكتيؾ – تجربة خاصة لدولة
عممية  11ايموؿ مف مواطنييا .وبذلؾ ،ال يمكف مقارنتو مع كتب اخرى مف نفس
كاف اغمب مف ن ّفذوا
ّ

ميدانية لمحاربة االرىاب ،مع القدرة عمى
يتميز عنيا بتمؾ االضافة الخاصة -المقصود آلية
ّ
المجاؿ ،النو ّ
قياس النجاح.

صّناع القرار ،ممف تعاني بمدانيـ مف ىذه اآلفة القاتمة ،شرط اف يأخذوا ما
واضاؼّ :
يتوجو الكتاب الى ُ

االكاديمية.
االمنية ،كما
كؿ مف يعمؿ في المجاالت
يتوجو الى ّ
ّ
ّ
يناسبيـ منيا –  .Customizeكذلؾ االمرّ ،

إنو ليس  Textbookفي ىذا المجاؿ ،لكنو قد يكوف مرجعا عند تدريس النظريات في محاربة االرىاب،
ليكوف حالة خاصة تُدرس – ،Case Study
اتيجية الكاتب
وحوؿ الكتاب بشكؿ عاـ ،قاؿ :اف مراجعة سريعة لمفيرس ،تعطينا فكرة واضحة عف استر ّ

السعودية في الحرب عمى االرىاب ،لذا فيو يرى
وخريطة طريقو لطرح موضوعو -وىو دور المممكة العر ّبية
ّ

حتمية توّفره في المعاىد العسكرّية
اجنبية كانت اـ عر ّبية ،ىذا عدا
كؿ جامعة
اىمية توافره في مكتبة ّ
ّ
ّ

التحوالت الكبرى في ىذا المجاؿ ،وىي حتما كثيرة.
ي ،والتي لـ تتأقمـ مع
بالع ْقـ الفكر ّ
المصابة ُ
العر ّبيةُ -
ّ

والكتاب يقوـ عمى  8فصوؿ ،مترابطة ومتجانسة مع بعضيا البعض ،وضعيا الكاتب بيذا الشكؿ عمدا
منطقي ،بحيث يصموف
االمنييف -وبشكؿ
صّناع القرار كما
قراؤه،
ّ
ّ
االكاديميوفُ ،
ييمو االمرّ -
لتحضير مف ّ
ّ
ىابييف ،ويتطرؽ الى بعض
جيزيف ،حاضريف ليضـ واستيعاب التجربة
السعودية في حربيا عمى االر ّ
ّ
جميعا ُم ّ
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السعودية :امثمة ونماذج ،خاتمة :إعادة التفكير في مكافحة االرىاب.
جية
ّ
الدولية ،محاكاة االستراتي ّ
ّ
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االسالمي ،االسباب العميقة
ىذه الفصوؿ مثؿ :االرىاب نظرّيا ،االرىاب في الممارسة ،االرىاب مف المنظور
ّ
سعودية ضد االرىاب :المبادرات
اتيجية
سعودية ضد االرىاب :االبعاد
اتيجية
ّ
المحمية ،استر ّ
ّ
ّ
لالرىاب ،استر ّ
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البعد
اتيجية
ّ
أما في التفصيؿ ،فاعتبر حنا انو يمكف استنتاج ثالثة ابعاد  -دوائر لالستر ّ
السعودية ،وىي :أوالُ :

دولية -وىو يقوـ عمى :التنسيؽ ،التعاوف ،وتبادؿ المعمومات مع الحمفاء –
سماىا الكاتب مبادرات ّ
الدولي – ّ
ّ
الدولية – انتربوؿ -كما تطبيؽ كؿ
االمنية
الواليات المتحدة ،االمـ المتحدة واوروبا ،التعاوف مع المؤسسات
ّ
ّ
الدولية ذات الصمة – مؤتمر مكافحة االرىاب  ،2005منظّمة
الدولية ،عقد وحضور المؤتمرات
الق اررات
ّ
ّ

االقميمي ،والذي يقوـ عمى
البعد
المؤتمر
االسالمي ،الحوار بيف االدياف في م ّكة ،مدريد ونيويورؾ .ثانياُ :
ّ
ّ
المقاربات التالية :التعاوف مع الدوؿ الصديقة –الحميفة وتبادؿ المعمومات معيا ،لبناف ،سوريا ومصر مثال،

الثالثية االبعاد التي تقوـ عمى :الوقاية ،العالج ،والرعاية
اتيجية
وثالثا :ا ُلبعد
ّ
الداخمي -حيث االستر ّ
ّ
االساسية ،في
التالية ،منيا تفكيؾ المشكمة الى عناصرىا
واشار الى أف ىذه
ّ
الثالثية ارتكزت عمى التفاصيؿ ّ
ّ
تقنية
االقتصادية ،تحضير
السياسية و
الدينية،
االجتماعية،
كؿ ابعادىا ،الفكرّية،
ّ
الييكمية الالزمة – بشرّيةّ ،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

السعي الشراؾ
آليات التنفيذ ،بدء التنفيذ ،المتابعة دوف كمؿ،
يجية ،تحضير ّ
وتكنولوجية -لتنفيذ االسترات ّ
ّ
ّ
المجتمع وجعؿ الحرب عمى االرىاب وكانيا حربو الخاصة ،قياس النجاح ومكامف الضعؼ والفشؿ ،تعديؿ
المقاربات والوسائؿ والسياسات(إعالـ ،انترنت وغيرىا) ،ليخمص الى اف الحرب تبدأ في عقوؿ الرجاؿ ،لوقفيا
مف ىناؾ يجب اف نبدأ .ينطبؽ نفس المبدأ عمى الحرب عمى االرىاب نفس ،فاالرىاب يبدأ في عقوؿ
القوة الطرّية – Soft
ىابييف ومف ىناؾ يجب البدء .لذلؾ اعتمدت المممكة في محاربة االر ّ
االر ّ
ىابييف ّ
بالقوة الصمبة عند الحاجة – .Hard Power
 -Powerمدعومة ّ
اي إرىاب-
واشار الى انو تمنى لوّ :
تحدث الكاتب عف ظروؼ العصر التي يتواجد فييا االرىاب ّ --

الحالي ،فاالرىاب كما ُيقاؿ ىو ابف البيئة التي
يتعمؽ القارىء اكثر في فيـ طبيعة االرىاب
باسياب اكثر كي ّ
ّ
وتبدؿ التفسير،
يعيش فييا -اليوـ البيئة ىؿ كؿ مكاف ممكف .وعالج باسياب اكبر موضوع ثبات
النصّ ،
ّ

السعودية
اتيجية
المحمية،
وقارب الموضوع معتمدا عمى مبدا الدوائر الثالث-
ّ
الدولية ،لتكوف االستر ّ
االقميمية و ّ
ّ
ّ

في اطارىا الصحيح ،متساءال ىؿ يمكف فيـ االرىاب في المممكة دوف فيو ما يجري في اليمف ،او العراؽ او
تيدد االمف
حتى لبناف ،كما باكستاف وافغانستاف؟ اليست المممكة اليوـ ُمحاطة بزّنار مف المشاكؿ التي ّ
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القومي
ّ
سياسيا
ّ

االقميمي ،وكيؼ ُيمكف استغاللو
السعودي؟ فيؿ يمكف فصؿ االرىاب عمى المممكة ،عف الصراع
ّ
ّ
لتقويض االمف القومي لممممكة؟
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عمي
وتمنى ايضا لو ّ
توسع الكاتب في شرح االرىاب في االدياف االخرى .النموذج ّ
االوؿ ىو شمشوف – ّ
رب ،باالضافة الى السيكاري الييود ،والح ّشاشوف وغيرىـSikari, Thugs and -
وعمى اعدائي يا ّ
 ،Assassinsلكف ليس لتبرير ارىاب التكفيرّييف بالطبع ،لكف لمقوؿ اف االرىاب ىو سموؾ انساني يأخذ

اسالمية -كما يقوؿ جورج باكر مف مجمّة النيويوركر .عمى
شتى حسب بيئتو ،واليوـ ىو في بيئة
ّ
مظاىر ّ
ي ىو الفيروس الذي يقتؿ المرء ،ليقتؿ نفسو في نفس الوقت.
سبيؿ الذكر ال الحصرّ ،أوؿ انتحار ّ
االستشيادية –
العمميات
واستشيد في معرض مداخمتو بما قالو الشيخ نعيـ قاسـ في كتابو "حزب اهلل" ،إف
ّ
ّ

ىي كاف اف ُين ّفذه
االنتحارّية ،ىي عمؿ ُمب ّرر ضد اسرائيؿ .وىي عمؿ ُممأسس ضمف حزب اهلل ،إذ ال يمكف ّ
يفسر الكاتب ىذا
اديا ،إذ عمى العمؿ اف يخدـ
الم ّ
ّ
افر ّ
سبقة لمحزب .إذا كيؼ ّ
القضية ،ويحوذ عمى الموافقة ُ

تحدث الكاتب عف تطبيؽ
العمؿ؟ ىؿ ىو مف ضمف الجياد
الدفاعي؟ ىؿ ىو عمؿ انساني؟ ،متمنيا لو ّ
ّ
االجتماعي،
السعودي في الدوؿ االخرى ،لكف عمى المستوى التكتي ،الميكرو التفصيمي – خاصة
النموذج
ّ
ّ
االسالمي
عالميا ُيحتذى بو -فيؿ ىي لمعالـ
السعودية بعمؽ ،واعتبارىا نموذجا
كي نستطيع تقييـ التجربة
ّ
ّ
ّ
الفارسي ،اـ لجنوب شرؽ آسيا؟
فقطّ ،اييـ؟ العربي؟
ّ

تـ القبض عمى مئات مف القاعدة اغمبيـ 
وختـ بعدة تساؤالت :كيؼ ُي ّبرر الكاتب مقياس النجاح والبارحة ّ
المشنوق
وتحدث المشنوؽ بداية عف كيفية تعرفو بالسفير السعودي ،معتب ار اف اليوـ جاء دور الحديث عف الكاتب في
شخصيتو ولو كاف النص اطروحة اكاديمية عنوانيا مكافحة االرىاب.
واعتبر أف ىناؾ خط عريض يجمع بيف الصفات الثالثة لمعسيري نسبة الى اىمو .وىو اف في حديثو وطرائؽ
تفكيره وحركتو السريعة استقامة تخاطب العقؿ االخر وتصدمو احيانا ،اي انو مباشر في كؿ ما يفعؿ وفي
وقت تحتاج فيو الدبموماسية السعودية الى ىذا االسموب اكثر مف اي وقت مضى ،فكيؼ والشاف العاـ في
لبناف معرض كؿ يوـ الى اجتياحات مختمفة مف المداورة حوؿ تعريؼ الحقيقة والوطنية وحتى الجغرافية.

التركيب والتعقيد وتنوع القطاعات ،بحيث استدعى االمر انشغاؿ المؤسسات الدولية بو ،فضال عف االجيزة
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باالرىاب .وىو باالصؿ يشمؿ االعماؿ العنيفة ضد المدنييف والنظاـ العاـ .لكنو بم ،منذ عدة عقود درجة مف
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المتخصصة في كؿ دولة ،مضيفا أنو ال يعبر بشكؿ كاؼ عف فظاعتو وامتداداتو القوؿ انو صار ظاىرة
دولية .فيناؾ مف فمسفة اشكالية في االمر في حقبة الحرب الباردة ،واراد التاكيد عمى التفريقة بيف ممارسة
العنؼ في اعماؿ المقاومة والتحرير ,وممارسة االعماؿ العنيفة مف جانب افراد وجماعات تناؿ مف البشر ومف
المرافؽ الحيوية لمناس والدوؿ دونما ىدؼ اال االرعاب ونشر الخوؼ وعدـ االمف.
واضاؼ :كتاب السفير العسيري والذي يقدـ لمموضوع بشكؿ مفصؿ يعالج في اكثر اجزائو دور المممكة
العربية السعودية في مكافحة ىذه الظاىرة الخطيرة عمى امف المممكة وامف العرب وامف المسمميف وسمعة

االسالـ في العالـ اذ انو يستند في دراسة ظاىرة االرىاب الى مصادر ومراجع اكاديمية واستراتيجية وىو
يتامؿ نشوءه وتطوراتو ودوافعو السياسية واالقتصادية واالجتماعية والدينية .ثـ انو ال يشعر بالحرج عندما يقر

بوجود نتوء بارز في اوساط المسمميف المعاصريف ،يمارس االعماؿ العنيفة لتحقيؽ اىدافو والتي يصبغيا
بصباغ ديني او ينسبيا الى معادلة سياسية ونضالية.
واعتبر انو مقاربات المممكة قد جاءت -كما يعرضيا السفير عسيري -شاممة ،فيناؾ الجانب المحمي في
الجانبيف:الوقاية والمكافحة .ثـ ىناؾ الجانب العربي بالتعاوف مع الدوؿ العربية بشكؿ ثنائي ومع مؤسسات
الجامعة العربية.وىناؾ اخي ار جانب التعاوف الدولي الثنائي والعاـ مف خالؿ المؤسسات الدولية .غير اف
المممكة ما اقتصرت جيودىا في مكافحة ىذه الظاىرة المدمرة عمى الجوانب العممية والمادية ،بؿ تجاوزت

ذلؾ لمقياـ بمبادرات لتغيير الرؤية الى المشكمة والى السالـ.

واردؼ قائال :ال يمكف اال االعتراؼ بالجيد الذي قاـ بو ا المير محمد بف نايؼ نائب وزير الداخمية السعودية
وغيره مف المسؤوليف مف متابعة حثيثة وعممية وحديثة لالصالحات الواسعة النطاؽ في القطاعات المصرفية

والمالية واالدارية والمعموماتية وخاصة وقبؿ كؿ ما سبؽ التعميمية اذ اف االصالح عبر االوالد الذيف
سيصحبوف رجاؿ المستقبؿ ونساؤه ىوالذي يؤسس لمجتمع سميـ معافي مف امراض التطرؼ ،مضيؼ :وىنا
يسجؿ لخادـ الحرميف الشريفيف اقدامو الجرىء في عقمنة المؤسسات الدينينة بما بتالءـ ما العصر واحتياجات

النجاح واالستقرار في المجتمع السعودي.
واضاؼ :اال اف االعتراؼ بالجيود السعودية الرسمية ال ينفى اشكالية اساسية تعيش في عمؽ تفكيرنا

وانتمائنا ونشوئنا السياسي واالنساني ايضاً وىذه االشكالية قائمة عمى اف ىناؾ احتالؿ اسرائيميا مستم ار
Page

في الوقت الذي يثبت العدواف ا السرائيمي اليومي والدائـ انو االقدر عمى عرقمة المساعي الدولية بؿ تجاوزىا
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وكانيا غير موجودة وآخر االدلة ما يحدث في مدينة القدس العاصمة االولى في الذاكرتيف العربية واالسالمية
ال عف التقاعس العربي المتمادي لمواجية ىذا العدواف لوال قمة مف الدبموماسية الفعال ة وندرة مف العمؿ
فض ً
المقاوـ المدعوـ مف قوى غير عربية الستغاللو في نشر سياسة خارجية تحمؿ العمـ الفمسطني لتنشر االنقساـ

في المجتمعات العربية طائفياً ومذىبياً سياسي ولبناف ىو المثؿ االصح ليذا المدرسة ما لـ يعد الحؽ

الفمسطيني الى اىمو ضمف اطار الق اررات الدولية المعترؼ بيا م ار ًار وتك ار ًار ال جوب عميؽ وجدي وفعاؿ عمى

ىذا االشكالية في عقولنا نحف المعتدليف ميما كاف اعتراضنا صارخًا عمى االرىاب فكيؼ بغيرنا ممف
يصعدوف السمـ الديني المتعرج االجتيادات.

وخمص مداخمتو بالعودة الى وقائع كتاب السفير عسيري ،قائال :انيا وقائع الع مؿ السعودي طواؿ العقد

الماضي ،مف اجؿ ظاىرة االرىاب في ديارنا وفي عقوؿ وتصرفات فئة مف شبابنا ،غير اف مف منطؽ
اطروحة السفير انو وبغض النظر عما تقولو ىذه الجية او تمؾ فإف ضرب اإلرىاب بشتى اشكالو فيو
مصمحة كبرى لمعرب والمسمميف وفي سبيؿ بموغ ىذا اليدؼ ال ينبغي التردد  .لدينا مطالب محقة في التحرر

والتحرير واالمف والسالـ والعدالة  .وعمينا واجبات والتزامات تجاه انفسنا وامتنا وتجاه العالـ.
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التواقيع شهدها معرض الكتاب العربي الدولي ال 04في يومه الثاني (األحد
فيما يمي سمسة من 
)0505\00\0–تجدونربطاالصور
 ىدى عيد ،نوارة ،دار الفارابي -رندا أبو الحسف ،ساعة القصة ،جمعية السبيؿ

 أناىيد دونيكياف ،سفرة أناىيد لمريجيـ الصحي ،اكاديميا انترناشيوناؿ ناديف عطوي ،الكممة الطيبة ،جناح النادي الثقافي العربي السفير السعودي عمي العسيري ،مكافحة اإلرىاب ،الدار العربية لمعموـ ناشروف -رلى الحمو ،اشتقت الى الخطيئة ،دار الفارابي

 فضمية الفاروؽ ،أقاليـ الخوؼ ،رياض الريس لمكتب والنشر الكاتب السعودي ظافر الحجري،حجر وماء ،دار الرمؾ -حازـ األميف ،السمفي اليتيـ ،دار الساقي

 فضيمة الفاروؽ ،أقاليـ الخوؼ ،رياض الريس لمكتب والنشر -شربؿ قطاف ،حقائب الذاكرة ،مكتبة أنطواف
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فيمايمينشاطاتوبرنامجتواقيعيوماألثنينالموافقفيه6كانوناألول:0505
6:00-3:00

ورشة عمؿ (مؤسسة الفكر العربي) حوؿ تصنيؼ محتويات كتب ادب االطفاؿ العربي
بالتعاوف مع مجموعة "اق أر" ضمف مشروع عربي  21الذي يسعى الى االسياـ في تطوير
تعميـ وتعمـ المغة العربية في الوطف العربي

9:00-7:30

محاضرة :بيروت في عيوف الشعر السعودي

د .عبد اهلل بف سالـ المعطاني

التواقيع
11:00
4:00
6:00-4:00
7:30-5:00
8:00-5:00
8:00-6:00
8:00-6:00
8:00-6:00
9:00-6:00
9:30-7:30

أّا و أتي واىشىمىالذه
ضاعح اىقصح
شهرزاد واىنالً اىَثا ييِ ررو شهررار
ٍحطاخ في اىذويح اىراررخيح ىطائفح اىذروز
ٍعارك اىقذش اىجذرذج وٍذاخيها عاً اىْنثح
رامرج األوراق اآلثَح
فيسرل
B. Lebanon
ً
اىذب رْقية َّرا  -روضيا :اىىالدج اىجذرذج
صَد االراً

رىى ضعادج
ضاٍي ٍىضى
ضيَاُ زرِ اىذرِ
اىذرِ االدرة يطِ ضييَاُ زرِ
ّهيو عاده عىرضح
ضَير ٍْصىر
يطِ داوود
Anthony Rahayel & Jean ghalo
ٍرواُ اضنْذر
اىشاعرج ّعيَح قاضٌ

جَعيح اىطثيو
جَعيح اىطثيو
اىذار اىعرتيح ىيعاوً ّاشروُ
دار اىرٍل
جْا اىْاد اىثقافي اىعرتي
دار اىفاراتي
دار اىطاقي
ٍنرثح اّطىاُ
رراض اىررص ىينرة واىْشر
دار اىرٍل
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