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 .. للتعايشصناعة  التجسير
، وتنازل كل طرف عما يسمى بمبادئ ةالخاصومصالحه في عالم أصبح )الحوار( فيه مفقودا، وبدا لكل طرف يفسر ما يراه بأسلوبه 

 لكهيييييف عنلدعانا التعايش مسيييييتحيا فيما بين البهييييير، و و ما  ما جعل للقيم ةتفاسيييييير مسيييييتحد أو قيم، بل ظهر البعض ليعلن عن 

 .لذلكمحاولة للتقعيد اال  ذا الكتاب ما ، والتعايش عبر أساليب في التجسير صناعة في استراتيجيات
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

ما يعزز ب يراه بأسييلوبه الخاص كل طرف يفسيير مامفقودا، وبدا لفيه عالم أصييبح )الحوار(  يف

مبادئ أو قيم، بل ظهر البعض ليعلن عن ب، وتنازل كل طرف عما يسيييمى لمصيييالحه الخاصييية

 ي  لحين أعلنت وزيرة دفاع ما يسييمى بالكيان اإلسييرائيلي بأن إسييرائي للقيم تفاسييير مسييتحد ة

في التأصيييل لمعايير في  الحدي ة عالم المجتمعات حين وصييلو ،!القيم عالميامعاني من سييتحدد 

بدا راغبا بالتراجع  ،بمعاييره اجتهد في دعوة الغير لالتزام و وقنن لها، الرفاه الجودة وحياة

عما أعلن عنه، منحرجا أمام ما اضيييحى متصيييادم مع مصيييالحه، االمر الذي يعني بالضيييرورة 

ليس فإن علمت أن ، البهيييرعلى نطاق عالمي، و و ما يهدد لمسيييار التعايش فيما بين  الفوضيييى

قل من  ب 58ا ية  ا  حر ية ا ن مت أ ل جة قا فة أو اعراق منزاع نتي يات مختل نةقوم باي يان أو  ت اد

 % من مجموع الحروب اال لية مجتمعه51ما نسييبته أي ، 1999الى  1945حصييلت فيما بين 

االتفاق عدم  أن يموج العالم أجمع في فوضى مما لة، مبنية علىمن  تحاهياو، خال نفس الفترة

 ،االضيييدادوفيما بين في تفسيييير المبادئ والقيم والمعايير، وجدنا أ مية الدعوة لنهج للتعامل مع 

الذي ندعو اليه، ليكون )التجسييير( نهج فكان  (والعرق مصييلحةالمعتقد والو فكراالضييداد في )ال

 )الحوار(. نحو مسارا يسمح ال للحوار بل من أجل )التعايش( كخطوة، لتتلو ا بعد ذلك خطوات

وفي الوقت الذي نجد جهودا دولية ودراسيييييات جامعية ح ي ة حيال ما يمكن أن يحل إهيييييكاالت 

ننسييييى من أن هللا خالب البهيييير  و  تنوعها،ش فيما بين القوميات واالعراق واألديان على التعاي

مختلفين من ميز وعزز لهذا التنوع، ولو هيياء لجعلنا أمة واحدة، ولكن قضييت حكمته في جعلنا 

، عند البهييير واالطوال وهتضييياريس الوجالبهييير و ألواناالختاف مباهيييرة عبر  إدراكويمكن 

 .واالختاف التنوعهذا الهوية ويعزز لنا يك عما يتخذه كل عرق و قافة من أزياء لتعزز 

 

 

 لون البهرة والهيئة تعززان لاختاف فيما بين البهر
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ر خطوات  ي ما هيييكل نهجنا في عملية التجسيييير عبفالتجسيييير صيييناعة، مركز ا فلتعارفواف و

 أربع  ي:

 

 نهج فالتجسيرف يمر بخمس خطوات

 

وسنة الحياة على كوكب األرض، تفرض عبر تغيرات المناخ الهجرة كنمط حياة لسكانها، و و 

 على األرض الواحدة. نين والمتواجديفيما بين القادم يشما يدعو للحث في التعزيز للتعا
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منطلقا ، ولما  فالحوارفحيث جعلنا في كتابنا  ذا نا لنهج فيما نطرحه من تصور ا دعاو و م

، وجدنا ان منهأ النزعات كانت العديد من مداوالت البهر في فالحوارف تصل لدروب مسدودة، 

عما  القيم ليست كعناوين ومسميات وانما تفسيرف، فالقيمفمحوره ومرتكز واحد  الهفي حواراتهم 

، ومعتقدات بها الطرفان من مضامين وتفاسير وظهيرا  من موروث  قافيل قيمة يؤمن تحمله ك

فجميع سلوكيات االنسان مبع ها ما يؤمن به من قيم، فبالتعرف على مفهوم ما يؤمن به كل طرف 

على ما تحمله فالتعايشف حتى لو لم نتفب مد جسور يعتبر خطوة أولى نحو  حيال )ذات القيمة(

استعراض النتائج البيانية عبر للتجسير خطوة تالية بعد ذلك لتتبعها ، فاسيركل قيمة من ت

ن سنة الماضية حيال سلوكيات ذات عاقة بالقيمة وفب ياالنسان عبر الخمس ألداءواالحصائية 

 هامانسجايفرض فاإلحصائيةف ذلك ان  بات النتائج  ،عزز لتقارب االفهامكي ت تفسير كل طرف

للتأمل والتفكرف من قبل زمان، لنصير نحو لحظة فر االلتي ال تتغير مع تغيمع السنن الكونية ا

،  م خطوة  ال ة عبر تفعيل مسارات إنهادهأن ينهأ أو يمكن الطرفين حيال التقارب الذي يمكن 

التجسير وأخيرا كخطوة رابعة عبر تفعيل أدوات التجسير، الخطوات التي عرضنا لها عبر 

لمسارات ممكنة تجسير كي نبين للقارئ من ان اان نبدأ بمسارات الأبواب، وقد وجدنا  خمسة

وقوانينه بالرغم من اختاف  وبما يتفبعيش عليه نألنها تتفب مع البنية التحتية لكوكبنا الذي 

فبالرغم و مة حاالت ههد ا التاريخ حيال التعايش، ، م وأديانهمو قافاته مواعراقه البهر مهارب
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نجد عدم  ،في الحالة الماليزيةنجاحا ملفتا، ف  ناك ما حقب غير ان فب، العديد منها أخمن ان 

عديدة تسكن الباد، وقد تمكن الهعب على تنوع اعراقه ودياناته ان عرقية التجانس عبر ا نيات 

الهدف عام ماليزيا حيث حققت  1965 عام للريادة االقتصادية بدأ من والفقر يتجاوز التخلف

معات التي يتضور هعبها جوعا، فاعتمدت الماليزي حينها من المجت، وكان المجتمع 1990

للنهوض بالمجتمع اقتصاديا، فحين  ةاستراتيجية المساواة بين مختلف األعراق في المسؤولي

من تحقيب األ داف المرسومة، و و ما  اءتتضح المسؤوليات وتعزز المساواة يتمكن جميع الفرق

 بناء مسارات التجسير بعد ذلك. أولى من أجل ذا كمرحلة  منهج التعايشنهج وندعو اليه عبر 

عزز قوة فريب مقابل فريب في حين نجد اسيييييتمرارا لما يعزز للتضييييياد والتميز العرقي أو ما يو

منح افراد ا المنتمون يآخر، في م ل ما نجده مع احدى القبائل الصييينية في جنوب الصييين حين 

وت  ي اهبه بمصانع إنتاجية ستحوذون عليها في م ل بياليها ميزات ت بتهم في األراضي التي ي

منها ويعيهون، و ذا ضمن مسار تقوية عضوية افراد الفريب  يسترزقونافراد  8-6يدير ا من 

% مع كل جيل مع افراد من غير أصييييول تلك 10بانتمائه، غير أن تغيرا أصييييبح يطرأ بنسييييبة 

 و ما عزز من قوميات صيييييييينية أخرى و القبائل الجنوبية وذلك عبر زواج مديرو تلك البيوت

 .وتعايش لتداخل  قافي جديد

يعتمد على أسيياليب في التفكير وتعددية زوايا النظر ليهييياء، ونهج )التجسييير( الذي ندعو اليه 

فهو ينسييجم من ناحية مع الفوضييى التي سيييعيش معها االضييداد، من جهة، كما أنه مرن، بحكم 

تعايها، يضمن السام واألمان على يؤمن لا ما بين طرفين، أنه يتطلع لما يمكن أن يهكل جسر

، كما إنه نهج يعتمد على اسيييييييتراتيجيات في الحركة والتوقيت متنازعانارض يعيش عليها ال

ويعترف بالمصييييلحة ا نية متطلعا للمصييييلحة الكلية كهدف أبعد، أما الهدف االبعد، ، والمرحلية

هام عايفهو أن يسيييييييتقر في االف يرجع كي  م االختاف، رغمع التنوع أو ش ممكن ، من أن الت

التي نعيش عليهييا لم تخلب كي تعيش عليهييا أميية بييل  فيياألرضالجميع لمنطب العقييل والحكميية، 

 األمم. الوان مزيج من 

 

 :خمسةمبادئ عبر استراتيجية التجسير 

ى الحركة: فهي اسييتراتيجية متحركة تعتمد المبادرة وتتهييوف الفرص المتاحة ومبنية عل -1

في التعرف على ما يهكل نقاط لقاء بين مجتمعيا  يعتمد الميدان مسحا ف ،اغناء معلوماتي

 جميع االضداد.

التوقيت: ذلك أن كل لحظة نعيهييها اليوم، وبحكم التواصييل الذي أضييحى متسييارعا بين  -2

أصبح لزاما علينا تقييم الفرص التي أصبحت تهكل لنا فرصة، والبهر واألمم والدول، 

 تناص ما يمكن أن يبنى عليها من  مرات. الق نحيا ا حظةلكل  عنتتمخض 
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المرحلية: فما ال يتاح تحقيقه بعد هيييييييهر يمكن مد مداه لعام عبر مراحل، وما ال يمكن  -3

 ادراكه في عام يمكن ادراكه بعد عقد من الزمان. 

، وبغض النظر عن )ا ن( مصييييالح يود أن تتحقب ف: ذلك أن لكل طرا نية المصييييلحة -4

، ال بد من االعتراف بها ولو بهكل مؤقت، بما أو سلبياتها ابيهاية تلك المصالح وإيجما 

 أيضا.األخرى بهكل مما ل ليطراف  بعديحقب مصالح أ

بعد: ف مة مصييلحة نهائية يجب عبر نهج التجسييير  ذا أن تتحقب، اال و ي المصييلحة األ -5

، من أجل أن يتحقب أن يقبل جميع االضيييداد العيش جماعيا على مهيييترك ارضيييي موحد

السيييييييتقرار وتهدئ االنفس ويتعرف أكبر قدر ممكن من أفراد مجتمع االضيييييييداد على ا

بعضيييييهم البعض، حينها يصيييييبح التعويل على المنطب ال العضيييييات، في قدح هيييييرارة 

وانما من أجل بناء أم ل، يعتمد على  ،ال من أجل االقناع واالجبار ،الحوار كخطوة تالية

 د من الغي(. الدين قد تبين الره أساس )ال إكراه في

 

 مفهوم )التجسير(:

قبل أن نستعرض المفهوم واالستراتيجيات لنتعرف على سمات المجموعة اال نية )العرقية( 

 ذلك أنها تتضمن الخصائص التالية:

 .حول ذاته بيولوجيا   ا  متمحور ا  مجتمعاال نية عتبر ت -1

 .بأهكاله المختلفةمعلن  يتهارك فيه افراده القيم ال قافية بهكل -2

 . مة ما يدعو للتواصل فيما بين افراده -3

 االنتماء العضوي يحدد  وية ألفراده بما يميز ا عن الفئات المجتمعية األخرى. -4

  .لغةو تاريخ،و،  قافةذات  سالة، هاالتقليدي بأنالتعريف يظل و

( في  ذه poly – ethnic systemيات العرقية )نفي حال صارت إدارة الدولة بيد احدى اال و

 .م ا الحالة الهوية العرقية يعتبر حالها حال )الجنس كذكر او ان ى(

 من أجلذلك حولنا تهيييير اليه،  مماكي نصيييل لمفهوم التجسيييير ال بد أن نسيييتعرض صيييورا و

)راجع كتابنا  بعد ا، بما يعزز للمبادئ التي اسييتعرضيينا ا،ب المعنى الذي نقصييده، لنصييل يقرت

التي تقوم بها )الخيوط( فخيوط القطن م ا أو  (الوظيفة) ،فمن صور التجسير المفهومف( فصيد

في الجمع فيما بين أطراف االقمهييية على تنوع أنواعها والوانها ومصيييادر ا،  ، تكمنالصيييوف

حين يفتح ويغلب تباعا ما بين ناحتي ال وب، المعدني أو الباسيييييييتيكي يجسييييييير  (السيييييييحاب)و

لدبابيس حين تجم مل ع ما بين مادتين بهيييييييكل مرحلي ومؤقت، وفي اللغة نجد القاموس يعوا
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و ناك من األنهيييييييطة التي من الممكن أن تجتمع عليها كجسييييييير فيما بين اللغات على تنوعها، 

ة تجسير مادية، في م ل األلعاب عوا دونما حاجة ألداتاللغات ليستم بالرغم من اختافاالضداد 

 فالتجسييييير  نا جاء عبر لتتبارى،ياضييييية من قوميات مختلفة الرياضييييية حين تجتمع الفرق الر

، أو في االستماع لمقاطع موسيقية، حيث التجسير  نا يأخذ هكل حددتها اللعبة الرياضية قوانين

 . ات ا التنغممفاتيح  ملموس عبر الا

التهييكل  يسييبح بحمده( بينا في المقدمةاال ونحن عبر مؤلفنا الذي أطلقناه بعنوان )وإن كل هيييء 

دوائر التهابه التي تمضي وفب قاعدة، حيث  إدراك، فالمفهوم تعريفا  و الذي يفضي )للمفهوم(

 عبر قاموس، وتارة عبر وتارةله، تارة عبر خيط اان القاعدة  نا  ي )التجسير( على تنوع أهك

 عبر نغمة، فجميعها يتهابه ويصب في قاعدة )التجسير( كمفهوم.  وتارةقانون 

 خوض اليوم، عبر ما يحيط بنا من فوضييييى في العاقات فيما بين الهييييعوب والدول،ن ناما عدف
فن التعامل مع غير )بل الحال اضيييحى يتطلب  ( وفب مصيييطلح العلوم السيييياسيييية،فن الممكن)ب

، فهو (فن التعامل مع غير الممكن) ندعو اليه  و ضيييييمنو و ما ( كنهج التجسيييييير)، و(الممكن
التي كنا في الدخول والخروج السيييييييهل ما بين الدوائر وفي التفكير، والطاقة  يعتمد المرونة

 امرئي ا مة تجسييييرالذي نعنيه ليس بالضيييرورة يكون معاينا، بل  روالتجسيييي (.حمراءنعتبر ا )
 تعزيز وهييييييائج من مهيييييياعر او تاريخ او عرق فكرة أو وآخر يعتمد على قانون او يعتمد على

 .و كذا
 

 

 
 مع الحياة البرية المحفوفة بالمخاطرومراحلها االنسان يش تعارسم توضيحي لمصفوفة 
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أن التعارض يبلغ مداه فيما عبر دراسييات مسييتفيضيية انبرت لها العلوم اإلنسييانية من قد لوحظ و

 اكبير االجسيييد، كما ان الدين يعتبر حاجز هيييكلبين الفرق حين يكون عبر لون البهيييرة أو عبر 

وامل التعارض االخف كن ان يتم تجاوز ا، فهي تعتبر من عامام التجسيييييير، أما اللغة فمن المم

 نسبيا.
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 الباب األول

 نهج التجسيـــــــــــــــــــــــــــــر

 

 :مراحل خمسة فالنهج الذي سنعتمده في التجسير يعتمد

 المرحلة األولى: مرحلة القاسم المهترك

 . سيرجتالمرحلة ال انية: تفعيل استراتيجيات ال

    .كافة االضدادب الخاص  swotالمرحلة ال ال ة: استعراض

 المسوح الميدانية.داء عبر المرحلة الرابعة: مراقبة األ

تترجم  حمات توعوية وانهطةتوعوية، و ي مرحلة مستمرة عبر حمات  الخامسة:مرحلة ال

 .سير الذي ننهدهدور فاعل  نا في تعزيز قوة التج التجسير بنماذج وتعزز له، فلإلعام

 

 المرحلة األولى: مرحلة القاسم المشترك

 ،واالنتماء للوطن ،ونقصييد بالقاسييم المهييترك  نا، القاسييم الذي يجمع كافة االضييداد كاألرض 

بل في تعدد ا  ،تتعددالقواسيييييييم المهيييييييتركة و، من أجل حياة كريمة للمواطنين ،وا داف التنمية

كاألبحاث  يمللقطاع العل نجد م ا االنتماء ي وطنال االنتماءمزية لصيييييييالح التجسيييييييير، فبعد 

وفي ، المعزز لهواية أو نقابة معززة لحرفةالنادي في العضييوية في او  ،م ا عليمأو الت ،العلمية

كما وربه،  ءذلك ان المعتقد امر ذاتي بين المر ذه المرحلة نحن نؤجل الر ان على المعتقد، 

المعاملة الحسنة  ي ، فهنا (الدين المعاملةمبدأ ) المسلمين ولما كان عندمهترك، بانه قاسم ليس 

 ،عن سيييبب التعامل الحسييين ومنهيييأه مسيييتفسيييراالطرف االخر  كي نمنحاداة الدعوة ليس اك ر، 

االرهييياد التوجيه على ضيييوءه عبر المؤسيييسيييات الرسيييمية  كونليتعرف بذاته عن المعتقد،  م ي

الطوائف أو األديان أو األعراق  لمصيييييييطلحات في المرحلة  ذه رضوالمعنية بذلك، لذا لن نتع

 عمدا.
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 بين  قافتي ساكني قبرص جغرافية فرض نزاع عدم التعايش حدودا 

 

  تجسيرالمرحلة الثانية: تفعيل استراتيجيات ال

، و ي اسييييتراتيجيات معنية في البحث عن في التجسييييير اتسييييتراتيجياال مجموعة منفيما يلي 

 .ونبدأ ا بالمقايضة (خرب مصلحة فيما بين الفرق أو )االعاقة وجسر من التواصل يحق

 

 المقايضة استراتيجية -1

من مواد أنت فالمقايضة تتم عبر أسلوب تبادل ما لديك من مواد أنا بحاجة اليها مع ما لدي 

الرابطة األيونية  ي و، )الرابطة االيونية( ما يتم عبر بحاجة اليها، ولدينا في الطبيعة

كسب أو فقد اإللكترونات وتكون بين  رة علىتنهأ بين ذرتين تختلفان في المقد الرابطة التي

 وا خر السالب الهحنة فتنهأ قوة جذب كهربائي بينهما، أيوني  اتين الذرتين الموجب

 المفقودة والمكتسبة وتختلف نسبة األيونات

 

 

 مرتبطين اينعنصر اللي يوم مع عنصر الفلور
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لم تع ر تعايهييت  الكترون، فانيقوم بها  نسييجم معه عبر رابطهتظل العناصيير تبحث عمن ت

 بالجيرة كجيرة رصع الماس بالذ ب.

األصل  و التعايش حتى لو يظل ، ولكن لانسجام()التعايش التجسير مداه حين يصل ويبلغ 

حيث االنسجام فيما بين ذرة االكسجين وذرتي الهيدروجين،  ،لم يكن  مة انسجام وم ال ذلك

 .ينتج عنه الماءل اهيبغ مد

 

 .يبلغ مداه حين ينتج لنا ملح الطعامل الهيدروجيناالنسجام بين عنصر الكلور مع عنصر و

 

 

 

 

 يمكن ان تتم في ممارساتنا الحياتية في م ل: استراتيجية المقايضة وتطبيقات

a. تبادل الخبرات 

b. تبادل المنافع 

ين الدول، حين التعاون فيما بتحرير مذكرات  حيث نجد نماذج عن أسيييييلوب المقايضييييية في

هرط أن يكون  مة تتضمن بنودا أخرى للمواد  في م ل  ،مع بعض البنود مقابل ماليفليس ب

نجد من ينتج النفط يحصييييييييل كعوض عنه بمنتجات كما ،  قافي وتبادل الخبراتالتعاون ال

 أسييياسيييية أخرى كالقمح، بل نجد بعض المذكرات تتضيييمن تقديم خبرات في مجاالت محددة
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في التعرف على  ةفي م ل السييياح والحماية والصييييانة و كذا، و و ما يدعونا كإسيييتراتيجي

قاط قوة  ذا )ا عاون معه لتعزيز  خرن ناء جسييييييير من الت نا في ب مام حة أ تا ( والفرص الم

 الضعف الذي نعاني منه من خاله.

 

 توزيع األدوار استراتيجية -2

 ،ه من سيييمات، ف مة هيييعب عرف عنه الجلدأصيييبح من المعرف تباين الهيييعوب فيما تمتع ب

ورابع بالتسيييييييويب و كذا، و و ما  ،وآخر باحتراف التجارة ،وآخر عرف عنه حبه للفنون

مع تنوع األعراق في البلد الواحد، حين نجد منهم من تتمتع أجسياد م بقدرات يصيدق أيضيا 

 تمكن من وآخر من ،عضيييييييلية وقدرة في التحمل مقابل من يجيد عقد الصيييييييفقات التجارية

 و ما يجعل تنوع كهذا مدفوع للتكامل، فا مناص من االستفادة الصناعات اليدوية و كذا، و

صاحب و ،الجيش الرياضة مم ا عن بلده أو في يعمل فيلصاحب العضات المفتولة من 

، و و ما تقوم به المو بة الفنية في امتاع الجمهور ، وصييييييياحبالعقل الراجح في المختبر

ريكية وفرنسيييييا في حصيييييد الميداليات الذ بية عبر لم ال الواليات المتحدة االمعلى سيييييبيل ا

 مهاركة من األصول االفريقية في رياضات العاب القوى المختلفة. 

 

 اء  م من يعول عليهم في سباقات الجري لما يتمتعون به من سمات جسديةرذات البهرة السم

 

تعرف على ما ، و و ما يدعو كل فريب في السور محسوم كواقع ال فكاك منهإن أمر بناء الج

 يمتاز به الفريب ا خر من ميزات ولعل الفريب ا خر يكون:

 مستحوذا على قطاع انتاجي طبيعي مما تنبته األرض أو من  روات األرض. -1
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 .مستحوذا على محافظات تؤ ر سياسيا في منظومة القرار السياسي للدولة -2

 رئيس في اقتصاد البلد. ذا على تجارة رئيسية أو ركن مستحو -3

لكن يجب ان يدرك الجميع ان معدل المواليد ونسبة خصوبة عرق مقارنة بعرق آخر سيغير 

في النهاية المعادالت، كما ان معدالت الهجرة مع الوقت تغير م لما  و االمر في فرنسا 

 وبعض دول اوروبا، لذا التراضي ميزان على جميع الفرق ان تدركه. 

جاء من طور بعده مبتكر الكتروني، ك (لبلو توثا) ذا حيث لكتروني نجد وفي المجال اال

 لصالح سماعه االذن، وبعده جاء ليستكمل مع الريموت و كذا

 

 

Blue tooth  

على سبيل الم ال من خطوة نحو تجسير قد يكون لم يكمل بعد من  ولونفما أقدم عليه األ    

 .الممكن استكماله اليوم

 

 الموائماستراتيجية  -4

االلكتروني الخاص التطبيب أو  كأداة القاموسيأتي و انا افهم اللغة اليابانية وآخر الفرنسية

 ما بين الطرفين. كي يكون بم ابة المترجمبالترجمة 

 

 في الفولتية الكهربائية يعمل كوسيط لجبر نوع االختافالكهربائي الموائم 
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عين، و و هيييييرط في قبول زافة الفريقين المتناوكذلك عبر وسييييياطة بمن يتمتع بادراك كاف ب ق

وسيييييياطته، و قافة الفريقين تعني بالضييييييرورة العادات والتقاليد والدين واللغة والمصييييييطلحات 

 ونمط حياة كل طرف. ومدلوالتها لدى الطرفين 

 مة نافذين في كل فريب ا ني، من الممكن وكذلك في التجسييير،  ا  مسيياعد ا  رفالموائم يعتبر عنصيي

في تسريع عمليات التجسير فيما )كالموائم( نهما عامل مساعد ور حيوي ان يهكل كل مووفب د

 ،بين فريقه والفرق األخرى، و و ما يعتمد على عاقاته بالمسيييييييؤولين وعلى عاقاته بالتجار

حد الفريقين مما  و منتمي المن مواالتحادات الصيييييييناعية، كما ان  ناك ، والمنظمات المعتمدة

ة الفريب ا خر، فهو قادر على ان يتواصييييل مع طرفي وترعرع في أجواء  قافيكون قد عايش 

الفريقين بهكل سلس ويدرك قيم و قافة الفريقين، كما يدرك نظام وتهريعات كل طرف، فيكون 

  و الجسر األم ل في بناء العاقة بينهما.

 االنفاق والجسوراستراتيجية  -5

وبريطانيا وفرنسييا عبر  ،البسييفورتا عبر جسيير قارتي آسيييا وأوروبا تعايهييناحظ كيف ان 

، وقد لعبت االنفاق دورا حاسيييما ابان حرب البلقان فيما بين أجزاء هيييعب واحد نفب المانش

 تقطعت أوصاله. 

 

 االنفاق أنواع

فعلوم حفر االنفاق تفرض ادراك كافي بمدى تحمل األرض للحفر، والمدى الذي يمكن أن 

لدعامات  يه، وحجم ا لعمل غطاء واق يلف النفب ومسيييييييتلزمات األمان،  ةلوبمطالتحفر ف

سية أي تحرك يجرى في  وكذلك في تأمين عاقة ما بين الفريقين، ال بد أن تدرك مدى حسا

الخفاء بالنسيييييبة للطرفين نحوك، لذا توجب اعام الطرفين بما سيييييتقدم عليه من خطوة غير 

مدعومة من كا الطرفين، وغير و ة،معلنة إعاميا، كي تعزز من الحفر ألعماق تكون آمن
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محفوفة بالمخاطر، و و ما تعمد اليه بعض الفرق المتنازعة حين نجد تصريحا لرئيس دولة 

يرغب بزيارة دولة معادية كحال الرئيس األمريكي ترامب حين قرر زيارة كوريا الهيييمالية 

 .ورجس، و و ما تم عبر عاقات من االنفاق ال الإلبرام اتفاقية سام م ا 

 

 الجسور أنواع

 

فيما )علنا ( نحن  نا نتكلم عن األسلوب والسياق الذي ستدهن فيه الجسر أما مع الجسور، ف

بينك وبين الطرف ا خر، فم ل ما للجسييير الذي سييييدهييين ما بين ضيييفتين يتطلب تحضييييرا 

ي واالوزان، فكذلك فللمواد وتعريفا بأسيييلوب وتقنية البناء وتحضييييرا للمقاسيييات واالطوال 

 طرف ا خر فأنت بحاجة ألن تتعرف على:بناء جسرك مع ال

A. ناينعم بها الطرفصلحة ما يتمتع به من نقاط قوة تهكل فرص متاحة لم. 

B. (رالطرق )ا خال يرغب االستماع اليه  يرغب أو الكلمات وسياق الحوار الذي. 

C.  فسييية بينك ال يدع مجاال لفجوة نأن تختار من األهييخاص من يمكنك ابرازه كي يعبر بما

 .وبينه

D. سعة الصدر واستعرض ان هئت فصلح الحديبيةف في التفاوض. 

E.  مرونة التفكير، وطاقة في اسييتعراض البدائل مهما ظهرت من معوقات أمامك، فمع مد

 .عبر بدائل الجسور ال بد ان تعترضك معوقات ومع كل عائب نبحث دائما عن حل
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 .استراتيجية النتوء6

 .تتكئ عبر طرف واحد لتتعايش مع بناء هامخ كالهرفة التي الناتئ 

 

 

 النتوء في المبنى

 

 الوضع المعماري للمبنى توائمتنوع األساليب يعني قدرة المصمم للخروج بحلول 

 

 

 فلعلك عبر استراتيجية النتوء تعمد لما يلي:

A.  جسركأن تتهوف ما يهكل مسارا يمكنك أن تعول عليه في بناء. 
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B. خر، اعمد لبناء مسيييييييتحدث بر ما يطرحه الطرف ا حتى لو لم تجد مسيييييييارا ع

 تتمكن عبره أن تبلغه بالفرصة التي تستحب ان يطالعها  و لمد جسره معك.

C.  ربما احتجت ألن ترجئ نقطة ما لحين تأمين وصيييييييلة من طرف آخر معه، فا

 تستعجل الطرح وأرجئ الطرح لحين استكمال وصلتك.

D.  بناءك كي تعاود مجددا الطرح.ي ف تستكملتبين النقص الذي يجب ان تربما 

E.  بين للطرف ا خر ما يمكن أن يعول عليه إعاميا كمنفعة كي تغريه لمد جسيييييير

 معك.
 

 الجندي المجهول استراتيجية -7

غير ان أداء الحيوان ال يستقيم  ، ا بالرغم من كونها في جسد حيوانءاحذوة الحصان في اد

 .دونهامن 

سبب له أو مصلحة عببين للطرف ا خر مقدرتك لوعليه  ر ما تقدم، حتى ولو تطلب تحقيب 

 ذلك كتمان الدور الذي تؤديه له، هريطة أن تحقب من وراء كتمان كهذا مصلحة لطرفك.

 

 

 حذوة الحصان

 

 معدل كثافة الوسطين استراتيجية -8

 يتمتع عما، وعدم البغي ناتج موحد فا يبغيانبرزخ الماء المالح والحلو يعيهييان في وسييط ف

انسيييجامها مدعاة للتعرف  مكل طرف، فتعارض الميزات وعد معميزات أو صيييفات  به من

حتى وإن ضيييؤلت، عبر كافة المجاالت، فا تحصييير نفسيييك في  ةيوئمعلى ما يهيييكل نسيييبة 

 مجال دون مجال، والمجاالت قد تتعدد لتهمل:
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A. التعليم 

B. التوظيف 

C.  التجاريةالمناقصات 

D.  المنح الدراسية 

E. الرخص التجارية 

F. مؤسسات مدنية...الخص رخ 

 

 

 برزخ من الماء الحلو والمالح
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 الوسط المغشي استراتيجية -9

في الحراك بما قد يبدو للغير  ءبطي، و و ما يهير الى كالتدرج الضوئي بين الليل والنهار 

ئات  نه مكون من مايين الجزي ته ا ما نه  ابت غير متحرك، والمغهيييييييي  نا من سييييييي من أ

 ابتا، وكذلك في ر انك بما يمكن ان يقوم به كل فرد كان يبدو كما لو  المتحركة غير انه

، فااللتزام في م ل )مجال التعليم، مجال الرياضييية، مجال الفنون، وغير ا( مجال ماضيييمن 

 من قبل المايين من طائفتك يعتبر جسرا بحد ذاته في بناءك الذي تنهده. 

 

 تدرج في الغهيان 

 

درجة كانت مهمة لتأمين  23.5، غير أن إمالة بنسيييبة كروي ضاالر بالرغم من أن هيييكلف

مع كل فصيييل من  دوريبهيييكل  الميان تتغيرحدا يات أن امع ماحظة  ،االنسيييجام والتنمية

، و و ما يعني تعهد التجسيييييير بالتعديل فصيييييول السييييينة لتأمين التعايش والتنمية المسيييييتدامة

 .والصيانة والتطوير بهكل مستمر
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 لمنطاديجية ااسترات -10

، فحيث يصييعب رفع جسييم المنطاد، كما يصييعب النار والهواء يتبادالن المنافع عبر المناطيد

لهواء دون قوة دفع تجاه األرض، نجد المنطاد يقدم حا عبر قوة رفع االحجام الكبيرة في ا

 رفع نحو السماء.

 

 

نار منحت الهواء الخفةن ناء احظ كيف تمكن الهواء نو احظ كيف ان ال قال ب من رفع اال 

يمكنك ان تحققه عبر في بناء جسيييييرك، تقليدي ، فما يصيييييعب تحقيقه عبر مسيييييار لى ذلكع

حاول أن تخرج من األسلوب التقليدي في الطرح ما يعني أن تمسارات أخرى غير تقليدية، 

عبر وسييييط، وليكن الوسييييط الذي تعمد اليه ممن  كي تتخذ مسيييارا مغايرا يحقب ذات الهدف

لدولي في فض النزاعات التي حولك قبل ان تلجئ للغير، وم النا في ذلك التدخل ا  و من

 .عاني منها بعض دولنا العربيةت
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 التركيب الكيميائي  استراتيجية -11

ابتكار، تمكن من أن يجعل االضيداد متعايهيين، ولكن وفب  النار والماء في الهيعلة األولمبية

اال نين معا، فا يمنع من ان تنهيئ  ذينهلفقط  اص، وخانهياء نظام جديد لوسيط خاص بهما

، ينالمعتمد الطرفين نظامخارج ومن ، يتفب عليها الطرفانلحة نظاما مسييتحد ا لتحقيب مصيي

سهل صورة ايضاحية عن ذلك لنظامين  ن نجده في نظام فالمعاقينف في يهيمختلفين متعاوأ

مسييييارات خصييييصييييت نجد  ، حيثالسييييير في الطرقات ضييييمن نظامنا العام المتعارف عليه

 .ألصحاب االعاقات

 

 

 فيزيائية، وتصميم لتأمين )التعايش(عملية مركب من أك ر من عملية، عملية كيميائية، و فالهعلة تحت الماء أنجزت عبر

 

 

 

 ناحظ غرفتين تم تخصيصهما فقط لطرد الماء خارج نطاق الهعلةفي الهعلة 
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 نظام مروري للمعاقين مخصص ضمن نظام عام

 

  

 المصلحة المشتركة استراتيجية -12

الدول األوروبية بالرغم مما يعتريها من تناقضييات في اللغة والمذ ب المسيييحي وتاريخ من 

 يتعايهون في ظل اتحاد، فمن عوائد التعايش الذي انجزوه: جعلتهم) )المصلحة، االنتقامات

A.  لخدمات من القطاع % من ميزانيات بعض دول االتحاد باعتماد ا في تقديم ا70توفير

 المدني والخاص.

B. .استيعاب ديون اليونان وإيطاليا من قبل االتحاد األوروبي 

 تجسيرك. وعليه تعرف على ما يهكل مصلحة مهتركة للطرفين، إلتمام      

 

 نظم االيقاع إدراكاستراتيجية  -13

، مختلفمات النغ سيييييييياق لو كانوحتى  األنغامفاإليقاع المنتظم  و ما يعزز للتعايش بين 

ناحظ حيث ف أك ر من مقطوعة موسييييييييقية، زو و ما يمكن ادراكه سيييييييماعيا حين يتم ع

ترتيب المفاتيح الموسييييييييقية بما محكوم بإيقاع تمكن من التداخل في النغمات ولكن  تداخا

   يجعلها غير متعارضة.
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 هرطي المرور معضبط اإليقاع المنتظم يعمل كمنظم حركة السير في الطرق 

 

 

 ضبط حركة المرور مع تعدد التداخات فيما بين المركبات من زوايا عديدة وحركة مصاحبة من المهاة

 

 

 التعارض القطبياستراتيجية  -14

 المركبات محركاتالتنافر لما تمكن من تهغيل  والموجب، فلوالالمغنطيس جمع ما بين السالب 

قوة دافعة لنهضة في مسار تتفقان ، اجعل ان هئت عبر تعارض طرفيكما ما يهكل والقطارات

ا ما وجدناه عبر ما تخصيييصيييت به المصيييانع المنتهيييرة في االتحاد األوروبي، حيث عليه، و ذ

الطائرة تم تصيييينيعه في بريطانيا، وجناحها في المانيا، مهييييروع الطائرة الذي انسييييا ما توربن 

   اية ال انية. . و كذالدمار الذي لحب بالمدن البريطانية من المانيا ابان الحرب العالم
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 التعارض القطبي

 

 طائرة االيرباص منتج تضافرت عليه خمس دول أوروبية 

 

  

المزيج المتعارضاستراتيجية  -15  

وذلك  ،الغمام ال يمطر اال حين تقدح هرارة بين سالب وموجب الهحنات كي يتساقط المطر

يكمن في كيفية واالمر موجبه، أخرى سييييالبه ومتعارضيييية، حمان هييييحنات تغمامتين عبر 

ملون في مد الجسييير، فا تتصيييور ان كافة افراد طائفتك يحاالسيييتفادة من المجموعة القادرة 

عام بين  فاق ال بالرغم من االت ها  ما يحمله كل فرد في مة مد وجزر في تك، ق  ذات تصيييييييورا

لو م اال في العادة تكون مجملة من غير تفاصيل، ولنا في أحمد داود أوغ تاالفراد، فاالتفاقا

حيال ملف االنضيييييييمام لاتحاد  في عاقته مع أردوغان ما جعلهما يتعارضيييييييان في الرؤية

  .بالرغم من كونهما من حزب واحد األوروبي

و و ما نجده في األحزاب، حين نجد جناحا يمينيا وآخر يسيييييياريا و مة طائفة في الوسييييييط، 

وقيم، لذا التعويل يكون على  ما يجمع جميع افراد الحزب الواحد من  دف ومبادئمبالرغم 

عبر  ب االم بذلكن  ذا المزيج إلتمام عملية التجسيييير دون اقحام الحزما يمكن ان يصيييلح م

 من الحزب.)كمظلة( رعاية 
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 الهحنات السالبة والموجبة ضمن ذات الغمامة

 

 استراتيجية التتابع في التعايش -16

ي م ل حين نضيييييع ملح الطعام على و مة صيييييور لعدم االنسيييييجام، حين نجبر ا على ذلك ف

ذلك ان المادتين تبلغنا بأنهما مسيييييييتعدتان للتعايش ولكن علينا ان نعرف صييييييييغة  ،الكاكاو

يؤكل الكاكاو  أي أن (أسييييييلوب التتابع)التعايش التي تمكنهما من العيش معا في م ل اعتماد 

الوقود دوره ، و و ما يتم أيضيييييا في انطاقة مركبة الفضييييياء، فصيييييهريج بعد وجبة مملحة

بين  فيما اانسيييييجام نجدال  وكذلك حينالغاف الجوي م ا، ينتهي بإيصيييييال المركبة خارج 

يتعايهان بهكل رائع حين نجد خهبا وقد طعم بالرغم من ذلك نجد ما الذ ب والخهب، لكن 

  .بقطع من الذ ب

 

 
 بالذ بومرصع صندوق خهبي مطلي 

 

الغاصيييية يغوصييييون على حيث تجارة اللؤلؤ، عبر  الخليج العربياألجداد في  كما ان تاريخ

سة، يتلقونهم التجار في عرض البحرلاللؤلؤ  هترو وليس على الياب ما حصدوه ليبلغوا به  الي

  . ليبيعوه قبل ان يصلوا لديار م نحو الهند
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 في منطقة الخليج تتم أغلبها في البحر وليس في البراللؤلؤ  تجارة بيع وهراء

 

 اإلذابة تيجيةاسترا -71     

في الييدين  أربعاألعراق، غير أن الزواج من تصيييييييعييب مع وإن كييانييت  اإلذابييةعملييية و     

األديان، فالمسييييلم يحب له ان  معوتصييييدق  اإلسييييامي قد تكون مسييييارا في ذلك لكا الطائفتين،

، أو وآخى بين المهاجرين واالنصييييارفجوة الخاف اذاب رسييييولنا  يتزوج من الكتابيات، وحين

تحتاج لصيييييييدق في االيمان يتعالى  نلدياوفب محور  فاإلذابة ،االوس بالخزرج بيند خاف بع

األوروبيون في أميركييا للنبييذ الييذي الحمر مع الغزاة  لم يييذب الهنود لييذا ،الييذات والعرقعلى 

 اعتمده المستعمرون مع أصحاب االرض.

 

 اللحيم استراتيجية -18

 كما ،لعاقة وطيدة بين أمتين  ل مصيير مزيةل ألجع في زواج رسييولنا من ماريا القبطية، 

 و ما نههد ، وأخرى مجاورهأوروبية من دول  مرحاألان الحكم الملكي في بريطانيا يصل 

 .واألردن كذلكحكم بني  اهم في المغرب له مسارا في 

 

 الخلط استراتيجية -19

ية ندية للراغبين بالهجرعبر دعوة الحكومة الككالخلط الذي نههده في منح الجنسية الكندية  

بة والجزائريين فيها ابان االحتال رطن من المغاولمن اسيييييييتالفرنسيييييييية الجنسيييييييية واليها، 

 الدولة. الديموغرافية لمجتمع فهو يعمل على تغيير البنية التحتية، الفرنسي
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 المناسبات الوطنية استراتيجية -20

د الوطن الواحد طنة في جميع افرا، تحيي روح المواوليست القوميةالمناسبات الوطنية   

 على تنوع األعراق واألديان.

 

 األفالم والمسلسالت التلفازية استراتيجية -21

األفام والمسيييلسيييات ذات المحور الترا ي  نجدوقوميات البلد الواحد، عراق مختلف ا عبر 

النموذج  فيكالمسلسات التركية في تعزيز ا للقيم المهتركة ما بين القوميات، و والوطني،

األمريكي في احياء الوالء للوطن لكافة األعراق فيما ينجزونه من أفام سييينمائية خير م ال 

وتكون القضييييييية متمحورة حول ذلك، حيث ناحظ كافة األعراق تهييييييارك في التم يل  على

 Air force oneعن ذلك في م ل فيلم أميركي ، ونموذج الوطن خطر يدا م ارض

 

 

 ة الطوغرولمسلسل قيامملصب 

 

 ف Air force oneملصب فيلم ف
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ما تم اسييييييتعراضييييييه من اسييييييتراتيجيات ال يعني اعتماد اسييييييتراتيجية دون أخرى، ذلك أن إن 

، على سييبيل الم ال في مناطب البدوتطبيقهما سييهل ي قداو اسييتراتيجية اللحيم  اسييتراتيجية االذابة

دن، اما اسييييتراتيجية الخلط فهي المهرجانات الوطنية تصييييلح في مناطب الحضيييير والمفي حين 

، واعتماد خليط من االسيييتراتيجيات منصيييوح به مجال التنمية والرخاء االقتصييياديتصيييلح في 

، واالسييييتراتيجيات ال تنتهي قومية وأبقدر حجم التعارض فيما بين صييييفات كل عرق أو طائفة 

عن )لحمة( فيما بين  الباح ون في العلوم اإلنسيييييييانية يتعمقون بأبحا هم إلدراك ما ينمفما زال 

رغم مما اسييتعرضييته ابحا هم من نتائج، غير أننا لم اعراق وطوائف وقوميات البلد الواحد، وبال

)لتعارفوا( فالتعارف  و  (وجعلناكم هيييييعوبا وقبائل)نجد أهيييييمل وأم ل عما بينه هللا في قرآنه، 

بهير، وما االسيتراتيجيات راتيجية التي يحسين ان ننطلب منها لتجسيير العاقات فيما بين الاالسيت

 عارف(  ذا. التي استعرضنا ا اال من رحم محور )الت

للتوجيه الحكيم في  فعبر تحفيز عوامل التواصييييييل بين جميع الفرق العرقية، لنكون ممارسييييييين

ذلك ضمن الوطن الواحد، واالعراق انة الفرق أي كانت ديف)وجعلناكم هعوبا وقبائل لتعارفوا(، 

صل تههده جميع الدول والقارات، بل ان كوكب األرض وميات واالعراق اوجود الفرق والق أن

 و أصيييا مكون من عدد ال حصييير له من القوميات واالعراق واألديان، فيجب اال ننبذ مسيييألة 

وان خذل فيما بينها، أما الوطن، اال نيات أي كانت صفتها، ونجتهد في تعزيز جسور التواصل 

، فهو أمر طبيعي في م ل الميل الذي ينتاب ب بهيييييييكل مؤقتعرق أو قدم آخر فحاد عن الطري

لدين البن دون ابن في العطاء أو المنع، فيظل الوطن أب حتى وإن رسييييييييب في  االب أو الوا

بر األعراق يتغير ، فها  ي النرويج على سيييييبيل الم ال نجد معدل التغير الديموغرافي ععطاءه

راط كمواطنين لهم ما ن يسييمح لا نيين االنخانه حتى عقد مضييى لم يكمن بهييكل كبير، بالرغم 

 للمواطنين األصليين. 

اسيييتراتيجية التعايش التي تفرض من السيييلطة العليا قد تصيييلح في المجتمعات المتحضيييرة كتلك 

جتمعات التي تههد تعددا في تساوى خاصة في انعدام العدالة في الم ،األوروبية، ولكن ال تصلح

فاألصلح ان تتبع استراتيجية )التعايش( من األسفل نحو األعلى، قوى الفرق المهكلة للمجتمع، 

كما انها سيييييتكون اجدى من ان يتم   community drivenأي اسيييييتراتيجية مدفوعة هيييييعبيا 

ليمن ولبنان وليبيا التدخل من الخارج لتفعيلها عبر وسيييط كما  و حاصييل مع بعض الهييعوب كا

 نزاعات. توغير ا من الدول التي ههد

، فالتكلفة تكون كممارسييييية لها تكلفة مالية، غير ان عوائد ا واعدةوش عوائده اإليجابية، يللتعاو

 .عبر دعم الفرص وتعهد مواطن التجسير
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 كافة االضدادالخاص ب  swotة: استعراضلثاالمرحلة الث

البيان القرآني لترهدنا للمسار االسلم في تأمين العيش الكريم فيما بين جاءت )لتعارفوا( في 

تستوجب معرفة ما البهر على تنوع اعراقهم ودياناتهم واصولهم العرقية، وتعارفوا  ذه أداة 

 يلي عن الطرف المقابل:

 اللغة -أ

 الدين -ب

 العادات والتقاليد -ت

 ما يحب وما يكره -ث

ر  وفستد في الكهف عن سمات هعوب العالم سماته كهعب في م ل ما قام به البروفسو -ج

 عبر ابعاد سبعة

 يحتفل بهاالمناسبات التي  -ح

 تاريخه -خ

 نقاط قوته -د

 نقاط ضعفه -ذ

 ما يمكن ان يهكل نقاط التقاء معه وفرص تعود بالنفع على الطرفين -ر

 مخاوفه  -ز

 حجمه عددا -س

 تواجده جغرافيا وامتداد اصوله خارج حدود الوطن -ش

 قيمه اإلنسانية  -ص

 الصناعة، القيم، االست مار، ..الخ( )فيأدائه السلوكي على مدى عقود  -ض

ف على االستراتيجية األم ل في بناء جسر من التواصل معه،  ذا مفيد للتعرجمع للمعلومات 

 وفي األسلوب األم ل في بناءه.
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 شوأ ر االستعمار في التعزيز للفرقة وعدم التعاي 1914أفريقيا عام 

 

 مسوح ميدانيةة: مراقبة االداء عبر ثالثالمرحلة ال

 وحين نقطعلبناء جسيير التواصييل،  ةضيييفالميجية  نا نكون نحن قد بدأنا بالفعل بتنفيذ االسييترات

، يحسييين عبر  ذه المرحلة اعتماد مسيييح ميداني للتعرف على ما العامنا ز يهيييوطا زمنيا ربما 

تحقيقه، ومتابعة مراقبة األداء، فتحقيب الهدف ال يتم بيوم حققناه من تقدم نحو الهدف المرجو 

م إعادة النظر في األنهيييييطة المعتمدة، وتعديل وليله، بل يأخذ سييييينوات، وعبر مراقبة األداء، يت

اليات التي يتم ادراجها مسيييييييار ا، عبر إضيييييييافة او تهذيب، وتعزيز ذلك كله عبر رزم من الفع

 .فب مسار ميدانيوضمن اجندة الفريب و

ما يلي نماذج عن مراقبة أداء سلوك مجتمعي معين انتقيناه من المجتمع األمريكي، للداللة و

  Trackingه حيال مصطلح على الذي عنينا

 حيث السؤال التالي، في تصورك ايهما االسهل تربية الطفل الذكر ام االن ى؟ 
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التعامل مع ابناء م االناث  في نالوالدايتعرض لها ة نتيجة االستبيان في الواليات المتحدة االمريكية يهير الزم

 قياسا مع أبناء م من الذكور

 

ا  أم أن ى؟ت بولد فهل تفضل ان يكون ذكروالسؤال التالي، على فرض رزق  

 
االسرة االمريكية في تفضيل الذكر على االن ى، و و نتيجة لاستبيان تبين الموقف العنصري للوالدين في 

 مؤهر سلبي حيال )التعايش( مع األبناء من االناث

 

 



33المزيدي      زهير  –التجسير صناعة   
 

 

 تترجم التجسير حمالت توعوية وانشطة :رابعةالمرحلة ال

  تترجم التجسيييييييير بنماذج وتعزز له.  حمات توعوية وانهيييييييطةر و ي مرحلة مسيييييييتمرة عب

فمؤهرات عدم التعايش من الممكن دور فاعل  نا في تعزيز قوة التجسير الذي ننهده،  فلإلعام

فاإلعان التالي يفام السينمائية والمسلسات التلفازية، لأو عبر ما ينهر من إعانات،  اادراكه

في القرن السييييابع عهيييير في الواليات المتحدة االمريكية يروج  رهيييينالذي على سييييبيل الم ال و

الصيييييييابون، ولم يجد المعلن خيرا من إزالة لون البهيييييييرة الداكن عبر منتجه  ذا كمبالغة لمنتج 

 .(فأدوات التجسيرف باب)طالع أيضا  ا !منبوذ ا  حيال أ ره في التنظيف معتبرا دكانة البهرة أمر

 

 

 للعنصرية اعان منتج الصابون يعزز
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عدم التعايش بين ليبين التفرقة العنصرية ويعزز ابان حقبة التفرقة العنصرية اعان نهر في الواليات المتحدة االمريكية 

 البيض والسود 

 

 

 األمريكي  عناحظ التأكيد على اظهار التنوع العرقي في استهداف هرائح المجتم العنصريةللتفرقة  ةالنابذبعد سن القوانين 
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ذاقت البهرية ويات عدم التعايش وممارسة العنصرية، إعانات )التعايش( بدأت تظهر لتعزز من  ذا الحب، اإلعان بعد ان 

 عن حب المرأة

 

 

 اعان يبين نتائج اإل دار البهري في مجال التعليم لعدم التعايش 
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ن هريحة ممارسة التمييز والعنصرية يتم أحيانا عبر استهداف هريحة عرقية دو  

 

 

 من عرق يعيش على األرض االمريكية  أك ر جلود ألوانتعزز للتعايش عبر  زماكدونالد
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  (التفكير التعايش عبر )استراتيجيات معززات استراتيجيات

المدفوعة بالع ور على ما يهييكل جسييورا في التواصييل مع التفكير اسييتراتيجيات أسييلوب إن 

للتعايش، فهو كالماء حين يهييكل  أو أك ر على زاويةيسييهم في عملية الع ور  الطرف ا خر

  .خباري على ارض رملية فتجد قيعان حبست الماء فتعايهت معه واطمئن الماء فسكن

 

 

 خبارى الماء في األرض العطهى

 

ة، ولتقريب ممارسييييييية التعايش تحتاج ألن تتمتع بأسيييييييلوب في عملية التفكير مرنومن أجل 

 والمرونة نسأل: فكيرالت بأساليب نعنيهصورة ما ل

 ؟قهوةس: كيف يتم تحضير ال

، طحن القهوة،  م وضيييييييعها في ماد الخطوات التالية وبالترتيبتالتقليدية، فهي باع ولإلجابة

 .ماء مغليإناء في 

 

 األسلوب التقليدي في تحضير القهوة 
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لطرق اق األسلوب التقليدي سنصل استراتيجيات في التفكير من خارج نطاعتماد غير أنه ب

 ، وأسلوب السايفن بالتبخيرأسلوب الضغط، وأسلوب الكبسوالت إبداعية أخرى في م ل،

 .في التحضير للقهوة

 

 

 للقهوة مطور وغير مسبوق قوصلنا الى أساليب مستحد ة لمذاأالتقليدي  اإلطاراستراتيجيات خارج 

 

تصييييييل  جل أنمن أ ،وليس ماذا تنظر (كيف تنظر)السييييييؤال يعتمد على لذلك نجد كيف ان 

 ، وعليه يتطلب االمر:لمفتاح أو مسار لتعزيز )التعايش(

 للتجسير. ن على أساليب غير تقليدية في التفكير لتصل الى حلول ومفاتيحامر .1

  .عبر تعددية زوايا النظر نامر .2

عبر مرحلية تحقيب المصييالحة بما يعود بالنفع على الطرفين مرحليا لحين تحقيب الهدف  .3

 األسمى.

  .م وتأخيرعبر تقدي .4

  .امعن ايهنئ به اال نحصاد عبر تنازالت مرحلية من أجل  .5

اعتمد عنصيير الزمن في تهييييد جسيير التعايش، م ال، مذكرة تفا م مدا ا  اث سيينوات  .6

 .وتجدد

 : لفطالع للمؤ للمزيدو

 تحويل القيم والمفا يم الي منتجات ومهاريع كتاب ➢
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 كتاب نماذج من أنماط البناء للقيم ➢

 ما إلى منتجات اتابكيف تحول ك ➢

 القيم للمؤسسة العربية للقيم المجتمعيةكافة ورش نوادي وفي الورش:  ➢

 

 

 

 في التفكير االحاطي (ادوارد ديبونو)كتب أيضا طالع و ➢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  كتب كاملةصفحة ال

https://www.muslim-library.com/books-author/?author_id=6976&lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/books-author/?author_id=6976&lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/books-author/?author_id=6976&lang=Arabic
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 الباب الثاني

 التجسير صناعة في "الحوار"عنصر 

 

 

يمكن ان نمد جسرا  وكيف  يصل لمحطات مسدودة؟فيما بين المتحاورين ر ما الذي يجعل الحوا

 بالرغم من عائب االنسداد؟

ما مبرر االنسيييداد حين تكون القيم لدى الطرفين متفب عليها، كقيم الحرية والعدالة والمسيييؤولية 

 واألمانة وغير ا؟

أم لدرجة ال قافة والتعليم لدى كل طرف نصيب  ،أم للمعتقد نصيب ، ل ألسلوب التفكير نصيب

 من  ذا االنسداد؟ 

في التعزيز لمسار آمن في فالحوارف  نقطة ارتكازك)القيم( ه في كتابنا  ذا يعتمد الذي نطرح نإ

ن ين كييان الطرفييان يم ان  قييافت، بيياألخص التييأمين عملييية التجسييييييييرذلييك  فيمييا بين الطرفين

بين الجانب االدبي الذي بينه علماء االجتماع وعلماء النفس نليلي رض فيما ، نسيييييييتعنيمتباينت

ونفرد  ،واصييييييل  ذهاء اللغة كأدوات  امة يحسيييييين ان تؤخذ في الحسييييييبان ا ناء عملية التوعلم

القيم حيال الحوار وتجاه ما يجب  موقعوضييح لذلك، والرسييم التالي لعله ي يا  تال ا  لعنصيير القيم باب

 .إلنجاحه كأساليبان يؤخذ في االعتبار 

 

 

 واملمرتكز القيم العنصر الرئيس مقابل باقي الع
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 ،عبر حواراتهم والمهاعر واألفكار المعلومات تبادل في باستمرار األفراد ينخرطحين ه أن ذلك

يا   قائ نى علملعلينا ان نقف  نا لنبين أ مية ان يدرك كل طرف  الرمزي، للمحتوىفيعمدون تل

 ألنه ،كسييلوك البسيياطة بهذه ليس فالتواصييلطرف، الخاص بكل رمز عبر ال قافة الخاصيية بكل 

 محسيييوسييية غير وأحيان ا أخرى، مكونات  ناك االتصيييال، لعملية الرئيسيييية العناصييير جانب إلى

 .االتصال عملية على قويال  اتأ ير لها تو ذه المكونا في الحوار للمهاركين

 أ م أحد يظلو ،تحدد ا التي المتغيرات من العديد بسيييييييبب للغاية معقدة اتصيييييييال عملية كلف 

 بغض اتصال، عملية أي على الكبير ا تأ ير لها التي ةسانياإلن الهخصية  و الرئيسية هامكونات

 .فيه تحدث الذي السياق عن النظر

الفرد و الداخلي الفرد) ،عمليتين على بناء  يتم  فردحوار من أي  أي سيييييييياقف م للسيييييييياق دور، 

 تابع ومترجم حوارال كونيو المخ داخلالتحضيييرية للحوار  العملية تحدث ما عادة  و (،الخارجي

 الموقف عبر تأ رللفرد، والفرد الخارجي ي العصييييبي الجهاز  يكليمضييييي حيث و ضييييوعمولل

 (1) (إلخ األحداث، المكان،) الموضوع فيه يكون الذي

 في ال قافاتباختاف  تختلففهي لكلمات الحوار،  الترميزعملية  علىا  تأ ير ال قافية وللجذور

 فك ىعل تأ يرمن  ال قافية للجذورك لما لذ ،التواصييييل في اللفظي غير السييييلوك اسييييتخدام كيفية

 من التهيييييفير فك عملية على ال قافات تؤ رو ،الذي يتم عبر كل كلمة الخاص بالترميز التهيييييفير

عن كل والديني ونمط الحياة  العرقياألصييييييل يه ذعلى الموروث ال قافي الذي يغ التعّرف خال

لن الذي  ال قافية الخلفية نفس من الناس بين التواصيييلف التهيييفيررموز  فكفي  قواعدف مة  ، قافة

ما ومجهود في التاج ذات حي يه رموز  ما تعن علح  ه المجتمع من رموز،رالتعريف ب فا  ين يت

الرسييييالة في التواصييييل عبر  قافتين  تكون أن يمكنو ، األسيييياسييييية القواعد نفس مع المتفاعلون

 عدم مهيييياركةل ،والعرقية فيةال قا المرهييييحات أنهييييأتها التي التوقعات بسييييبب ةسييييلبيمختلفتين 

نسيييييداد في عملية اف والغموض اليقين عدمو و ما يؤدي ل  األسييييياسيييييية القواعد نفسل نيالمتفاعل

 التواصل وقد يؤدى أيضا نحو الصراع.

 بين التواصييل دون تحول التي العوائببم ابة  ان لم ندرك أ ميتها فسييتعتبرالمرهييحات ال قافية ف

 :في الغالب عبركمن ن االختاف يم، فمكال قافات

 التهابه افتراضات -1

 اللغوية االختافات -2

 اللفظية غير التفسيرات -3
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 النمطية والصور المسبقة المفا يم -4

 لتقييم ميل -5

 التوتر أو القلب ارتفاع -6

 اللفظية غير التفسيرات -7

 .ال قافات عبر التواصل عملية في لانهيارات هيوعا األك ر فهذه  ي االسباب

ربما أفضل أسلوب في تبسيط العملية االتصالية في التعبير عنها عبر التم يل الذي يرسل فيه و

فمورسف كإهيييارة مهيييفرة لمرسيييل اليه، حيث وفب ترميز كما لو كانت إهيييارة مرسيييل برسيييالة 

فكودف معين سيتمكن طرف المرسل اليه فك الرسالة، حيث سيكون لكل إهارة في الهفرة معنى 

كل إهيييييارة، ومورس  ي عبارة عن إهيييييارات متوالية من نبضيييييات قصييييييرة  بلواحد فقط مقا

يعتمد كل من المرسيييل كي وطويلة )نقاط واهيييرطة( حيث يوجد المعنى داخل نظم فالكودف  ذا 

سييواء في صييياغة  ،معنى بالنسييبة اليهلل قافي لداللة المخزون الوالمرسييل اليه على الذكريات و

، ما يعني أن رمز كل حركة في الهييييفرة  المسييييتقبل بلمن قهييييفرة الرسييييالته كمرسييييل أو فك 

سيتحول الى حرف أو لفظ لغوي كي يكون المرسل اليه قادرا  على انهاء تم يل عقلي لما تعنيه 

 .(2) ر  قافة اللغة المعاصرةالرسالة عب

 من عدد هناكف ،النواحي بعض حيال والمسيييييييتمع للمتكلم الذ نية الصيييييييور تختلف قد بالطبع،

 والمرسل المتحدثكل من  لدى يكون قد الم ال، سبيل علىف ،االختاف لهذا المحتملة المصادر

 المصييطلحات إليه المرسييل يفهم قد أو ،اللغوي التم يل في المصييطلحات لبعض مختلف فهم إليه

 أو ،العقلي التم يل بناء في صييحيح غير بهييكل يطبقها ولكن صييحيح، بهييكل اللغوي التم يل في

 يقوم وقد العقلي، التم يل لبناء الضيييييييروري اللغوي التم يل من التفاصييييييييل المتحدث يحذف قد

أو بهييييكل منقوص معتمدا  على أن  صييييحيح غير بهييييكلف بتعبئة رسييييالة مورسف إليه المرسييييل

 . (3) اصا  ك المعنى مدر

 الرئيسييي العائبيظل والمعلومات  نظرية مبادئ تطبيب على م ال التهييفير فك/  التهييفير جنموذ

 مستقبل إلى معين وقت في إرسالها يتم معينة لرسالة بالنسبة أنه  و البهري تواصللا لوصف

 (4) .تقليله تم الذي( وجد إن) اليقين عدم مقدار لتحديد حيرة في األحيان غالب في فإننا معين،

 intersubjectivity الفهم المهترك وتبادل المعلومات الهدف من التواصل  و تحقيبف

االدراك لدي المرسييل أو الفهم وتي تؤ ر في تهييكيل رض للعناصيير الفيما يلي نسييتعو

 لمتلقي الرسالة ا ناء عملية الحوار.
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 المعلومات "الصوتية" في الكالم -أ

 معلومات ينقلالذي  المتحدث صوت تعني ،الكام في صوتيةالالمرسلة  معلوماتالف 

يدعى  المعلومات من النوع هذاف ،يقوله عما النظر بصيييييييرف المتحدث، عن مهمة

 التي والصييفات نسييبي ا الدائمة الصييوتية الصييفات تلك ويتضييمن ،فصييوتية معلومات“

 عنو لمتحدثا المعلومات صفات بين منو ،للمتحدث الداخلية الحالة باختاف تختلف

سه المتحدث عمر سبي ا المستقرة األخرى الصوتية الصفاتكذلك ب ترتبطو (5) وجن  ن

 تعكسالنفسية للمرسل و الداخلية الحالة في التغيرات ضمنتت كما ،اإلقليمية باللهجات

 .(6) للمتكلم العاطفية الحالة

 

 السلوك اللفظي:-ب

 ظروف في مختلفة أهيييياء يعني( صيييحيح بهيييكل) نفسيييها الرسيييالة فهم يكون ما غالب ا

 معانيها غير آخر هيئ ا تعني الرسائل بعض أن المفهوم من الم ال، سبيل على ،مختلفة

 سيييييييياقات في مختلف بهيييييييكل فهمها يمكنف يغادر أحمدفحين نقول ف ،(7) فيةالحر

 يصور الذي النموذج فإن ، فهل غادر عن غضب؟ أم عن حاجة سيجلبها معه؟مختلفة

 يمكن كيف هييرح في صييعوبة سيييواجه تهييفير، وفك تهييفير مجرد أنه على التواصييل

 ذلك، على عاوة ،مختلفة أوقات في مختلفة أهييياء تعني أنها على نفسييها الرسييالة فهم

 لعناوين مختلفة أهياء يتعن أن يمكن الرسالة نفس فإن  ابت ا، السياق يكون عندما حتى

 مجرد ليسييييييييت اللفظية غير السيييييييلوكيات أن على أدلة  ناك وبالم ل،. (8) مختلفة

ا الوجه تعبير يكون قدف الداخلية الحالة تهيييييييفير على عامات  الداخلية بالحالة مرتبط 

 ابتسيييامة، أنه على التعبير تحديد مجرد من أك ر يتطلب قد أ ميته فهم لكن ص،للهيييخ

 أنها على االبتسييامات فهم يتم الم ال، سييبيل علىف ،إلخ االهييمئزاز، عن تعبير عبوس،

 .الداخلية الحالةتعكس  إيجابية لحالة تهفير

 النية: -أ

 النوايا تبادل زميسيييييتل الناجح االتصيييييال أن التهيييييفير، فك/  الترميز لنماذج بالنسيييييبة

 الو ،التبادالت  ذه تحقيب بها يتم التي الوسيييلة ببسيياطة  ي الرسييائل ناو التواصييلية

 بل  مة  ،صيييييغة واحدة أووفب مسييييار واحد  الكلمات سيييياسييييل عبر النوايا تعيين يتم
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 التي صييييييغةال المتحد ون يختاريث ح ،المحتملة البديلة الصييييييغ من متنوعة مجموعة

 خطوة سيييوى ليس المسيييتمع لرسيييالة الحرفي المعنى فكذلك أن   ،نةمعي نية عن تعبر

 ،عليها تقوم التي التواصل نية الهتقاق أخرى استدالل عملية لتتلو ا ،الفهم عملية في

ناء صيييييييبححيث ي نا   للمعنى مالياالج الب عد خال من ممك ية القوا تدالل  التي االسييييييي

 الذي الحد إلى التواصيييلية ا ماينو تنقل التي العبارات لصيييياغة المتحد ون يسيييتخدمها

 .بين الطرفين المعنى مهاركة يتمل  صحيح بهكل المتحدث نوايا فهم فيه يتم

 عليهييا أطلب ،للحوار أسيييييييياسيييييييييية قواعييد أربعيية (Grice  ،1975) اقترحمن  نييا 

 حدد فيها:ف متبادلةال الحواراتف

 هييييفافيةال درجات أقصييييى مع متوافقة الرسييييائل تكون أن يجب -1

  .(صادقا كن)

  .مما يجب أك ر محتوى ال (الكمية) -2

  .مطلوب  و مما أقل معلومات ال)المعلومات(  -3

 بالمناقهة صلة ذات تكونبما يتم تداوله من معلومات  (العاقة) -4

  .فيها لبس اف مختصرة وان كانت ،المستمرة

 

 لحوارا في السياق دور -ب

 ذات الترابط الكلمات مجموعة من  و و بناء نصي كامل من فقرات مترابطةالسياق  و 

 ضوء ال على معاني الكلمات المفردة فحسب بل على اليلقي  الو يب وترابطها  و من

 .(9) ة بأكملهامعنى وغاية الفقر

لتعزيز  للمتحاور دورا   الناتجة عن المسيييييييتوى االجتماعي المباهيييييييرة القوة لعبت كما

ة أو سييوابقها التاريخية وتلعب الصييورة النمطية السييابق ،لمعنىا فهم في دورالسييياق ك

 في فهم إدراك المنظور العام في الحوار.دورا  حاور للمت

 للسياق: ومن التقسيمات الهائعة

 و حصيييلة اسييتعمال الكلمات داخل نظام الجملة، عندما تتسيياوق مع  :السييياق اللغوي -أ

فالمعنى في السيييييياق  و بخاف  ،كلمات أخرى، مما يكسيييييبها معنى خاصيييييا  محددا  

، ألن  ذا األخير متعدد ومحتمل، في حين أن المعنى الذي المعجم الذي يقدمهالمعنى 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85
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يقّدمه السييييياق اللغوي  و معنى معين له حدود واضييييحة وسييييمات محددة غير قابلة 

 .للتعدد أو االهتراك أو التعميم

التي  -والذي يحدد طبيعة استعمال الكلمات بين داللتها الموضوعية  :لعاطفياق االسي -ب

، فيحييدد درجيية القوة -التي تفيييد الخصيييييييوص -، وداللتهييا العيياطفييية -تفيييد العموم 

تكون طريقة  اعتداال ، كماوالضيييييعف في االنفعال، مما يقتضيييييي تأكيدا  أو مبالغة  أو 

 .المعاني االنفعالية والعاطفية بالك ير من األداء الصوتية كافية لهحن المفردات

يدل  ذا السييييييياق على العاقات الزمانية والمكانية التي يجري فيها  :سييييييياق الموقف -ت

يعدل عن اسيييتعمال الكلمات التي تنطبب على  تحاورومراعاة المقام تجعل الم، الكام

تعمال دول عن االسيبل قد يضيطر المتكلم إلى الع ،الحالة التي يصيادفها خوفا  أو تأدبا  

وإن ما يؤديه المقام للمعنى من ، الحقيقي للكلمات فيلجأ إلى التلميح دون التصيييييييريح

يتطلب من المتكلم اإللمام بالمعطيات االجتماعية التي ما  و و تحديد ومناسييبة ظرفية

 يجري الكام فيها.

صد به ينفرد  ذا السياق بدور مستقل عن سياق الموقف الذي يق :السياق الحضاري -ث

  ييذا ال ينفي دخول السيييييييييياق عييادة المقييام من خال المعطيييات االجتميياعييية. لكن  

الحضييياري ضيييمن معطيات المقام عموما . ويظهر السيييياق الحضييياري في اسيييتعمال 

المقصودة من السياق الحضاري الداللة  ويحّددكلمات معينة في مستوى لغوي محّدد 

ارتباط الكلمات بحضييارة معينة لتكون  تؤديالكلمة التي تسييتخدم اسييتخداما  عاما  كما 

 .(10) عرقي أو ديني أو سياسيعامة النتماء 

 

  االجتماعية النفسية العوامل -د

لة فترة منذ االجتماعي النفس علم  على االجتماعية العوامل تأ ير يدرك طوي

 بهكل تفسير ا سيتم مختلفة، مصادر إلى المنسوبة نفسها، فالرسالة ،اللغة فهم

ا فتلمخ يا تحديد ىعل تؤ ر للمتواصيييييييلين النسيييييييبية األوضيييييييياعف ،تمام   نوا

 الكام نوع يؤ ر وكيف المباهيييير، غير الكام أفعال تفسييييير علىو ،المتحد ين

 .(11) لينالمتواص عاقة تصورات على

 

 االجتماعية والمسافة النسبي الوضع -هـ

ا إليه والمرسييل المتحدث بين االجتماعية للعاقة عدة أبعاد تؤ ر أن يمكن  أيضيي 

 الطلب فإن ،( 1988) وتيرنبول سييلوجوسييكي يهييير كما ،المدرك األدب على

 يُنظر قدف الملح تمرير في تمانع  ل لكن ، أزعجك أن أكرهف المباهييييييير غير
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 عهيييييياء تجمع في غريب هييييييخص إلى توجيهه يتم عندما مؤدب أنه على إليه

سخرية  ولكن ، رسمي هرين األسرة أفراد دألح يقولها عندماينظر اليه ب  المبا

 معدومة. بينهما االجتماعية والمسافة

 

 التواصل العاطفية العالقات -و

 نطب بها يتم التي بالطريقة أسييياسيييي بهيييكل Brown-Levinson نموذج يهتم

محضيين قابل لاسييتمرار في  على للحفاظ المتحد ينبين التواصييل فيما  كلمات

 في فإنه ،(1988) وتيرنبول سيييييلوجوسيييييكي يهيييييير كما ولكن عملية الحوار،

ا كامهم يكون أن المتحييد ين أحييد ينوي األحيييان، بعض ا أو مهينيي  ، او انتقييادييي 

 .تهذيب ا أك ر وأ للتلطف معزز عاطفي بهكل ا  محايد أو ا  إيجابي يكون

  التواصل  وتأثيرها على)األهم فالمهم(  المعلومات ترتيب -ز

 ، كارك و  افياند ؛ 1977 ، دو افيان كارك) و افياند كارك اقترح

 المعلومات توفير يتم بحيث التهمرسيييييييي ببناء المتواصيييييييلون يقوم أن (1974

 عنصيييرين تقديم يتم عندما أنه أي ،الجديدةالفرعية  المعلومات قبل سييياسييييةاال

ف وضييوعالمف من كجزء األول العنصيير اعتبار يتم ، رسييالة في المعلومات من

 تكون أن يجبف الجديدةف المعلومات  ذه أن إلى ج النتائ تهيييير ،ال اني لتفسيييير

 سييبيل على. اإلطاق على تقديمها ينبغي ال فإنه وإال ،رئيسيييةال للرسييالة مهمة

 على واحدة فرعية فئة وخيارف بنك ةصراف  ي لينداف رئيسية:كمعلومة  الم ال

 الحدفف النسيييييوية الحركة في وتنهيييييط بنك ةصيييييراف  ي لينداف الم ال، سيييييبيل

 الضرورة، حسب المعلومات من قدر أكبر تقديم المتحد ين من يتطلب صىاألق

  .وبما له عاقة بالموضوع الرئيس

به كما ان  قة  لهما عاقة بنوع وعاقة سيييييييمعة المتحدث والمعرفة المسيييييييب

تاذا  المعلومات الفرعية م ال ذلك،  في احدى الدول االجنبية كان يوجه اسييييييي

 السؤال التالي الحد طلبته:

 المحدد؟ الوقت في ورقتك تقدم لم لماذا :ذتاساأل

 اسييييييتجابة عتبرت نا  الماضييييييية! الليلةفي  خطذات العبر مدار  في كانت الكواكب ألن: الطالب

ا انتهاك ا الطالب  كان الطالب أنيعلم ذ األسيييتا ان علم إذا أنه ياحظ ولكن األ مية، لمبدأ واضيييح 
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ا بهييييكل  التصييييور  ذا مراجعة تتم فقد ،كبالكواحركة  علم إلى تسييييتند دينية طائفة في عضييييو 

 .األخرى الحكايات تفسيرات على بالم ل تؤ ر قد المتحدث معرفةف مختلف،

 

 

 ”perspective" المنظور -ط

عالم المحيط واالحداثينظر كل منا  ل لل فة، نظر ةوج من همن حو عة وأن مختل  طبي

وفب ال قافة التي انحدر  لهايهغ معينة نظر وجهة على ما حد إلى تعتمد فرد كل تجربة

 بين الفروق تقدير على القدرة فإن ، Inhelder (1956) و Piaget لـييييييي وفق او ،عنها

 نظرال وجهياتمهميا في ارتقياء الحوار، ف ا  إنجياز يعتبر وآخرين المرء نظر وجهيات

 ذجونم كزحيث يرت ،ةالمكتسييييبوالخبرات  المعرفة مصييييادر في االختافات من تنب ب

 المنظور التعرف علىفي  من اجييل ادراك وجهيية نظر الطرف ا خر ورمنظال أخييذ

بادل المقابل كي يكون الطرفين في وضيييييييع  المتحد ين من كل على يجب ، حيثمت

 ،ا خرين المهيياركين قبل من  و كما الوضييع تجربة منهم كل يحاول أن والمسييتمعين

 بهييكل المهييترك صييلالتوا سييياق وصييقل توسيييع يتم المتبادلة، العملية  ذه طريب عنف

 يلي ماالعتبار ( 1988) وفوسيل كراوسو(  1989) جراومان يهيرو.(12) رمستم

 : في ادراك المنظور

  والمواقف المعتقداتب األساسية المعرفة( أ)

  واألحداث للمحفزات الحالية التفسيرات( ب)       

  خططوال األ داف( ج)       

  االجتماعي السياق( د)        

 المادي السياق(  ـ)       

 الكام نمط ذلك في بما القائمة،  ذه إلى أخرى هخصية سمات إضافة يمكنو

 . الرسالة لفهم الرا نة الحالة ذلك من واأل م العاطفية، والحالة
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 المنظور وفب رؤية الرسامين والمهندسين

 

 

 

 عبر مجسم لدى المصورين صورة تهبيهية للمنظور 

 

 م ال ا يالمنظور في الرس
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التصيييييور مهم ألخذ لكلى المتحد ين التعليقات التغذية المرتدة عبر من الواضيييييح أن و

على سيييبيل الم ال، قبل ف ،يتضيييح مع التعليقاتما  و غير واضيييح فالمنظور الخاص ب

و و ما ، يجب على المتحد ين إنهيييييياء رسييييييالة أولية، كتغذية مرتدة تلقي أي تعليقات

ا، تعليقا  ، عما اسيييييييتمع اليهعض التقييم تطلب من المتحدث إجراء بي مهما كان مبدئي 

ا لتقييم المتحدث  ليتحقب من أن يكون المرسيييل إليه جا ا  بها، ويمكن اعتباره انعكاسييي 

ا يصف بنية المبنى بأنه ف... هيء م ل البيت األبيض؟ ...  للمتحدث إليه. تخيل هخص 

ما يجعل المتحدث على مةف يس؟ ... في واهييينطن العاصيييأين يعيش الرئ تعرف،أنت 

 (Grice، 1975) يقين من ان الطرف المقابل أدرك المقصد

 

 االدراك -ك

تعييدد زوايييا النظر يعين على عمب الفهم واالحيياطيية لييذا جيياءت في ديننييا )فتبينوا( فييالتبين ان ل

 (.13) راجع كتابنا )االدراك والقيم(للمزيد  تلزمنا بذلك،

لذي نعنيه  و  ل النمط في التفكير من نوعفاإلدراك ا  نواعأل يجمع فيها الناس يسيييييييتخدمه ذيا

 أن الناس من الك ير يعتقد الم ال، سبيل على ؛واحدةضمن رزمة  الهخصية سمات من مختلفة

ا ا  كريم كوني ربما فانه ، لطيف ا هيييخصيييا  ما ان كان   الهيييخص أن نفترض فإننا وبالم ل،، أيضييي 

 الجسدي الجمال ذوو األهخاص يتمتع أن نفترض نحن وعليه ،االنفعال سريع أيضا  و البخيل

 ما هيييييييخص قول يعني الغربية، ال قافات في .األخرى الرائعة الصيييييييفات من كاملة بمجموعة

 .تقليدي غير حياة أسلوب ولديه ومزاجي الهعر ومك ف مبدع الهخص أنف فنية هخصيةف

تأ ير على فهم الرسييييالة، عبر ما يلي تم يل يقرب لنا دور كل من )االدراك( و )المنظور( في ال

يقومان بعملية تواصل، ومن حولهما مجموعة من االفراد ينظر كل  (A&Bأساسيين )هخصين 

 (A&Bمنهم لمههد التواصل بين  ذين الهخصين )
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 مع تغير زوايا النظر عبر مواقعهم. A&Bالرسم يبين كيف ينظر االفراد المحيطون بكل من 

 

 هاوتحيز الثقافة -ل

 ليسييييباب حسيييياسييييية أك ر همانكما  ،مفي تواصييييله التحيز المتحاورون أظهر سييييواء حد على

 كانت طالما ،)المكان( الظرفية التفسييييييييرات على لاعتماد عرضييييييية وأك ر للسيييييييلوك الظرفية

 .بارزة الظرفية المتغيرات

عه حين  طال ما ن فات تؤكدو و  قا كا   ية أمري مال فات وبعض الهييييييي قا ية ال   على األخرى الغرب

 سييمات سييلوكه يعكسو ،بذاته ومسييتقل مسييتقل أنه على الهييخص إلى يُنظرق الفردية سييتقاليةالا
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 في الموجودة تلك م ل آسيييا هييرق  قافات فإن المقابل، في، وقيمها ودوافعها الداخلية هييخصيييته

 من بالذات إحسييياسيييه الفرد يسيييتمد االندماج الجماعي، حيث على تؤكد وكوريا واليابان الصيييين

 بسييييييبب أحيان ا خاطئة)أنماط التفكير(  انطباعاتنا تكونف ،إليها ينتمي التي االجتماعية المجموعة

 دقة تحسييينلذا من اجل  ،االجتماعية األحكام تهييكيل عند نسييتخدمها التي العقلية االختصييارات

 تقودنا أن يمكن نسيييتخدمها، التي العقلية االختصيييارات أن تذكر ،التواصيييل في عمليات الحوار

 .األحيان بعض في الخاطئة تاجاتستناال إلى

 

 التواصلية معدالت الخوف في اعداد الرسالة -م

هيييء من القلب يعين في إدراك الرسييالة بهييكل أفضييل، غير ان زيادة معدالته تحدث خلا  مة 

 في االستيعاب والسلوك العكسي.

 يقومون ما بين تضييييييارب إلى الناس انتباه لفت  ي المواقف تغيير بها يمكن التي الطرق إحدى

 والسييلوكيات المواقف في التباين يؤدي أن يمكن، حيث (مواقفهم) به يفكرون وما( سييلوكهم) به

 والسلوكيات المواقف تناسب عدمو ،المواقف تغييرعلى  يحفز أمر و و إدراكي، تنافر خلب إلى

ا يتحدى بل فحسييب، التنافر عنه ينتج ال ، خاقيةأو متسييقة بهييرية ككائنات أنفسيينا صييورة أيضيي 

 قدبل  ،الموقف تغيير إلى التنافر يؤدي ال فقد بسيط ا، السلوك في التناقض يكون عندماغير انه 

 .(الذاتي اإلدراك نظرية) عليه نحن الذي الهخص نوع يعكس أنه ونقرر سلوكنا ببساطة ناحظ

االصيييلية  انمواقفب تمسيييكن عندما سييييما ال نجاحه، من أك ر األحيان من ك ير في اإلقناع يفهيييلو

لذاتي تصيييييييور م مامح  ي مواقفهم ألن ،بقوة  مقاومة تعزز التي العوامل من عدد هناكف ،ا

ا أن ندرك عندماف، المواقف تغيير  جهدنا قصييييييارى نبذل ما فغالب ا إقناعنا، يحاول ما هييييييخصيييييي 

 بواسلو ،قناعاإل محاولة من مسبب تحذير  ناك يكون عندما التفاعل  ذا تعزيز ويتم للمقاومة،

دعمه عبر  يتم  م اإلقناع من معتدل هيييييييكل إلى مسيييييييبق ا فيها تتعرض طريقة المباهييييييير التلقيح

 واضح أنك من تأكد لذا ،ومتداخلة كبيرة، مساحة  ي المواقف وتغيير المواقفكما ان ، حججال

 .منها بأي الصلةاالنسدادات و ذات ليماكن تنقيحك في

 

 ف:والتركيز على ما يحقق األهدااإلسالم  -ن

في اإلسام، نجد مسائل التجسير واضحة، ومن صور ا فاصاح ذات البينف وفصلة االرحامف 

مسيييييييار فمفهوم التركيزف كي ال لمجرد ام لة سيييييييريعة عما يعزز  فهيو فنبذ عقوق الوالدينف 

ينزلب الفكر وبالتالي السلوكيات نحو تفريعات قد يبدو للجميع ان ظا ر ا حب، ولنضرب م اال  

كانت على سييبيل الم ال القضييية مرتبطة بعقوق احد األبناء لوالديه نتيجة أن والد  ذا ان لذلك،  
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بل حتى حين علم باقي األبناء  ،االبن ارتكب خطأ  ان تزوج بفتاة أخرى دون ان يعلم ابنه  ذا

عدم بعلى االبن األصيييغر فطلب من ابناءه  كل من االب واالم عن زواجه ورضيييو، فقد اهيييفب 

األولى أيضا  الزوجةابن األصغر فلعله لن يتقبل فيعصي والديه ويعقهم، ما جعل ك لالبوح بذل

زواج الزوج البنها األصيييغر، وبعد مضيييي  خبربزوجها فلم تبح  ألمروتحت الضيييغط ترضيييخ 

علة فب مصييادفة علمفومع زواج االبن األصييغر، به من ابنة لاب،  وما افاء هللا، ا  ا ني عهيير عام

القطيعة،  تفيما بين االبن األصييغر وامه وابيه واخوانه وزوجاتهم، فحد قات العا تتوترابيه، 

ففي م ل  ذه الظروف نجد كيف ان االبن األصغر وزوجته سيركزان على تصرفات والعقوق، 

اللمز والهمز من زوجات األبناء نحو ما، كما سيكره االبن األصغر سلوك الكذب الذي مارساه 

ت االب نحو ظلم امه، فان كان ما يهعر به  ذا االبن حب عبر تصرفايمقت سكما والديه نحوه، 

لممارسيييات خاطئة من قبل الجميع نحوه(، فعليه اال يحيد عما  و )اصيييل(  :)تفريعات هما يعتبر

اال و و نبذ عقوق الوالدين، الن طاعة وصلة الوالدين واحترامهما يظل )اصل( والعقوق يعتبر 

ما يعزز لسيييلوك في التركيز في التواصيييل والحوار نحو األصيييل  و و، كبيرة بعد الهيييرك باه

 الذي  و االحب واالبتعاد عن التفريعات حتى وان كانت حب.
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 الباب الثالث

 صول التباين الثقافي بين الشعوبأمصادر و

 

 

معها والمعتقدات واالعراق يجتؤكد الدراسيييييييات االجتماعية، من ان كافة ال قافات على تنوعها 

، سيييواء قيم المسيييؤولية أو الحرية أو العدالة وغير ا، غير انها )كمسيييميات( مااليمان بذات القي

 غيران الذي يختلف  و التفسير الخاص بكل قيمة. كمسمياتوان لم تختلف 

مالك لجسده،  الغربي يمارسها على اطاقها، فهو يعتبر يقينا من انهفلذا نجد حيال قيمة الحرية، 

التي يرتديها بما يعزز  ليزياءتعرى أمام الناس، أو يصييييييمم ، لذا نجده حين يحيد فيو و حر به

لفتنة جسيييييده وجماله، فهو يمارس لقيمة الحرية، وعليه وحيث انه يملك  ذا الجسيييييد، فهو حر، 

 حتى وان تزوج بم لي! 

منفعلين  احدة و ي الحرية، تجدناحيال قيمة و ت ال قافة االخرىلذا ونحن أمام مهيييا د ممارسيييا

مما ال يسييييتقيم مع ممارسيييياتنا حيال ذات  نبذوموجهين ابناءنا بال محياته ألسييييلوبسييييلبا  نابذين 

 القيمة! 

حيث يعتبر الحجاب  ال نبدو ممارسيييين للقيم حيال لبس الحجاب من قبل المرأةكمسيييلمين ونحن 

للكرم سييييتنا في ممار)في نظر م( ، ونعتبر سييييذج ال قافة المغايرة نوع من االضييييطهادفي نظر 

 اذ يعتبرونه في نظر م تبديدا  للمال.  ،واكرام الضيف على سبيل الم ال

كان ال بد من أن نتعرف على نقاط التحول في  في فهم القيمولكن كي نتعرف على نقاط التحول 

دات تحول دون اسييييتكمال التاريخ والتي آلت الى ما آلت اليه اليوم لتهييييكل ما اسييييميناه بانسييييدا

 مستوا  رفيع من االنسجام.ل اوالحوار، 

ستكون عبر جبل بيرغ الذي يبين من ان كافة المنتجات التي نعاينها اليوم من  قافية و االنطاقة 

 أمة.حضارة أي هعب أو قيم وفي  أصلوفنية وتجارية انما  ي امتداد له 
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 جبل بيرغ

 

 م قويت  اليونان للقارة بدأت من الجغرافية األوروبية المتطورة ضيييمن الحدودال قافة ف فتاريخيا

القرن  في عصييير النهضييية ، وبعد ا اعيد صيييياغتها وطورت خالالرومان وانتهيييرت على يد

، وفي النهاية نهييرت عالميا على يد اإلمبراطوريات االسييتعمارية والتي نهييرت الخامس عهيير

. تطورت قرن العهيييرينالحتى و القرن السيييادس عهييير  قافة ونمط حياة األوروبيين خال فترة

العصييييييور  ومن طرق التربية والتعليم خال الفلسييييييفة نتلك ال قافة لتهييييييمل مجاالت متكاملة م

، هيييمل أيضيييا تطور جذري في طرق التفكير المنطقي وظهور مبادئ ومصيييطلحات الوسيييطى

وبفعل االنفتاح العالمي، فإن ال قافة الغربية قد  ،وغير ا  ،رومانسيييييييية ،ديمقراطية جديدة م ل

 ل بينهم.تواصلت مع  قافات أخرى مما أدى إلى تأ ر متباد

هيييمل المبادئ ي ذيجموعة التراث ال قافي المصيييطلح فال قافة الغربيةف يسيييتعمل لإلهيييارة إلى م

األنظمة السيييييييياسيييييييية والعادات والتقاليد المحلية والمعتقدات الدينية، واالجتماعية واألخاقية، 

، الفلسييييفيةو الفنية،تهييييمل األعمال و ،ومجموعة األ ار واألعمال التاريخية وأيضييييا التقنية منها

والعييادات والتقيياليييد  والملبس والمييأكييل طرق العيش اليوميييةو القوانين مجموعييةواألدبييية، و

حتال أو التي تهيييييكلت ا ر عمليات اال رياتمبراطواإلأ رت بهيييييكل كبير على  كما، الهيييييعبية

ضييم كما  ودول الهييرق االوسييط، وأسييتراليا األمريكيتين اسييتعمار مناطب أخرى من العالم م ل

 . والبرتغالية ،اإلسبانية ،الفرنسية ،اإلنجليزيةك اللغات رافية عبرغالتأ ير تلك المناطب الج

جعل  ذا  ما بتطور قدرات ألوروبيين العسكرية وصناعة األسلحة االستعمار رتميز عصوقد 

انتهييييرت أيضييييا  ، كماوالتقنية ال ورات الصييييناعية االختاف الكبير بينهما كموطن للعلوم وقيام

أحد مميزات م ا وحرية التعبير  الديمقراطية اعتبرتف لعالملسيييييييياسييييييية الغربية حول اأنظمة ا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
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فصييل الدين  ت فكرةورتطكما  ،الحضييارة الغربية الحالية والتي تميز م عن جيرانهم الهييرقيين

العصيييييور الوسيييييطى وفي بدايات العصيييييور الحدي ة، مما مكن عملية فصيييييل أواخر  عن الدولة

لينافس بذلك مرتبة االله  الفرد ال قافة الغربية ترفع مرتبةو سييييلطات الدولة بعضييييها عن بعض،

تميز الحضارة فهي خصائص ال قافية والفنية أما ال وقراطية في ذلك،في التهريع بل غالت الديم

القصييص، ولبصييرية، ون االفنوالموسيييقى، والرقص، فنجد  ،الغربية من حيث الهييكل واألصييل

فن العمارة والعلوم اإلنسانية، كما أن العديد من ا الت الموسيقية المستعملة حول والروايات، و

، وغير ا سييياكسيييفون ،قي ارة ،الكمان ،البيانو لغربية والسييييما ا تالعالم قد طورت في ال قافة ا

من أنواع سييرد القصييص الحدي ة التي نهييأت  أدب الرواية يعتبروالنفخية والوترية،  ا التمن 

فن التصوير الضوئي والصور المتحركة قد و ،1750حتى  1200في فترة أعوام  غربفي ال

 نهأت أيضا في الغرب مكونة نمط جديد من الفنون. 

 الا وظهور حركييات م ييل أوروبييا الغربييية في الييديييانييات الحييديييث تراجعييتفي العصييييييير و

نسييييب من سييييكان  افهييييكلو % سييييكان الدول الغربية،18.2 ويهييييكل نح اإللحادوصييييار  أدرية

ندا %(،35-22) فرنسييييييييا %(،33-25) ألمانيا%(،25)~ المملكة المتحدة دول -39) و ول

44)%. 

، وقدرتها على والتكنولوجيا العلوم مميزة من سييمات ال قافة الغربية  و التركيز علىالسييمة وال 

رقيييييائيييييب فيييييظيييييهيييييرت  جيييييدييييييدة وميييييواد وصييييييييييينييييياعيييييات تيييييوليييييييييييد عيييييميييييليييييييييييات

االختراعات والصناعات التي عززت في نهر ما  ،الطائرات ،السياراتو  والكمبيوتر الذاكرة،

ة او عبر هركاتها التي استعمرتها اما بالقوتؤمن به من قيم وانظمة ومبادئ مستحد ة في الدول 

 ة العابرة للقارات.التجاري

 :وفي آسيا

انتهيييييييرت البوذية في بلدان و ،ق.م وبوذا تعني المعتكف 480 – 560ظهرت الديانة البوذية 

ف في  يرافادامذ ب ف ، ويسيييودالوسو ،بورماو ،كمبودياو ،تاياندو ،سيييريانكاو ،دالهنك عديدة

 ييييييذه الييييييدول، فيييييييييييييمييييييا انييييييتهييييييييييييير مييييييذ ييييييب فمييييييا ييييييايييييييانيييييياف فييييييي كييييييل 

. الهند ، وبعض األجزاء منفيتنام ،كوريا ،منغوليا ،النيبال ،التبت ،تايوان ،اليابان ،الصييييين من

 معتنقي  ذه الديانة مليون هخص من 300مليون إلى  150يتواجد في العالم حوالي 

 لى مبدأين:قوم العقيدة األصلية عت

يتنقل األحياء أ ناء دورة كينونتهم من حياة إلى أخرى، ومن  يئة إلى أخرى: إنسيييييييان،  .1

 إله، حيوان، هخص منبوذ وغير ذلك.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%B3%D9%81%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9_(%D8%A3%D8%AF%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%BA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
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تتحدد طبيعة الحياة المقبلة تبعا ليعمال التي أنجز ا الكائن الحي في حياته السيييييييابقة،  .2

الذين أدوا أعمال خبي ة حياة  الذين أدوا أعمال جليلة إلى حياة أفضييل، فيما يعيشينبعث 

 بائسة وهاقة.

االنسياق وراء الههوات، والرغبة في تلبيتها  ي يكون عبر  سانيةاإلن أصل المعاناة .3

أصييييييييل المعاناة، تؤدي  ذه الرغبات إلى االنبعاث من جديد لتذوق ملذات الدنيا مرة 

ر، و ي: الهييييييهوانية  اوراءمن  تولدتو ،أخرى ، الِحقد والَو م، الملذات لطبيعة الهييييييّ

 كل أنواع الرذائل واألفكار الخاطئة.  وتنهأ من  ذه األصول

كمييا جردت البوذييية الموجودات من مفهوم األنييا فقييد جردت الكون من مفهوم الخييالب 

ال تعارض في البوذية مع فكرة وجود آلهات عدة، إال أنها رفضت أن تخصص واألزلي 

وض تجربة الممات  م االنبعاث من جديد أن تخلها  يمكنفهي  ،لها مكانة في عقيدتها

 ،ا لهات بملذاتها الهخصية يهغلها عن طلب التحرر إال أن انهغال ،في كينونة أقل هأنا

فقط الكائنات اإلنسانية تتوفر فيها المزايا التي تؤ لها إلى بلوغ التيقظ )االستنارة( ومن و

 (.10)رر التح مة 

 

 عبر اختالف الثقافات والمثليين مفهوم الزواج والجنس

ق لذكور مقارنة المجتمع في اإلناث قيمة لت  اإلناث األطفال يعتبر حيث بيرو،منطقة  م ل، با

 وداخل المجتمع في منخفض بوضييييع األطفال يتمتعو، أقل واقتصييييادية اجتماعية إمكانات لديهم

 سييييييبيل على فلالط تربية من طبيعي أو مقبول جزء البدني العقابو ،غواتيماال م ل ، األسييييييرة

 ،في سيييين مبكرة منتهييييرا  في الهييييرق زواجال ،افريقياو العديد من دول العالم العربيفي  الم ال

 الم ال سييبيل على، مخز أمر الطاقويعتبر  ، إسييرائيل م ل ،الزواج عمل عن مسييؤولة المرأة

عض في ب ، اإلرث أو ،للزوج العروس أسييييييرة من المالي الدفع، المهر يكون عندما، باكسييييييتان

 مرتبط الرجل هيييييييرف ،الزوجة امتاك وبالتالي للهيييييييراء مرادف ا اإلرث كوني مجتمعات قدال

 الذي األمر ، بأكملها باألسرة يضر الجنسية القواعد عن انحراف أيف ، للمرأة الجنسي بالسلوك

هرف بدافع القتل إلى ذلك بعد يؤدي أن يمكن سامح يتم ال،  األردنفي  الم ال سبيل على، ال  الت

 ،جنسييييييا م ليونال الم ال سيييييبيل على - المجتمع داخل االجتماعية الفئات مختلف في األفراد مع

 العنف،  باكسييييييتان م ل، الزواج في الرجل حب  و الجنسو ،الجنسييييييي العنف حيث اليابانفي 

 النهاط يعتبر ،إفريقيا جنوب م ل، معاقبتهن أو مكانهن في النساء لوضع مقبولة طريقة الجنسي

 . إفريقيا جنوب م ل، الذكورة على عامة( االغتصاب ذلك في بما) الجنسي

 أو بواحدة أك ر أو رجل بين عاقةف بأنه مؤقت بهيييييكل الزواج حدد الغربية الحضيييييارة فيكما 
 ."القانون أو العرف بموجب بها المعترف النساء من أك ر
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 الزوج دور إلى تفتقر وعةالمجم أن وجد الهند، في األزواج متعددال مجتمعال نايارمجتمع  في
 المرأة، ألطفال مقيم غيرف اجتماعي أبف بين الوحدوي الدور  ذا تقسيييييييم تمف ،التقليدي بالمعنى

 حقوق الرجال  ؤالء من ألي يكن لم وعليه الفعلي اإلنجابسيييييييببا في  كانوا الذين وعهييييييياقها
 . المرأة طفل في قانونية

ية تنوعت ك يرا  عبر اأن  يات الجنسييييييي تاريخ وبيناألخاق فات ل قا فة ال  إن الطباع  ، كماالمختل
الديانة في ف ،الجنسيييييييية لمجتمع معين قد ترتبط بمعتقداته الدينية وظروفه االجتماعية والبيئية

ة والحيييادييية في وجهييات النظر، اليهود لييية، والتقليييدييياليهودييية تختلف ا راء، فهنيياك الليبرا
األر وذكس عادة  يرون العاقات الم لية فكفاحهييةف، والهييهوة الم لية فسييلوك غير طبيعيف، أما 
الماسييييييورتيين أو المتحفطيين فهم ال يقبلون في أن يكون الم ليين فعلنا ف، في أن يكونوا فعلماء 

ف، ولكن يعتبرون الجنس الم لي يسييييياوي لم لية فكفاحهيييييةفي الدينف، ولكن ال يرون الهيييييهوة ا
 .خرق ألي جزء من الوصاية الدينية اليهودية، أما اإلصاحيين متقبلين للم ليين والجنس الم لي

أن  روني همف، إال أنةالمسييييييييحية تقليديا  تعتبر أي نوع من الجنس المانع للتكا ر فكفاحهيييييييأما 
 .خطيئة الم ليةالعاقات 

الرومانية الكا وليكية تفرق بين الم ليّة وبين السلوك الم لي فا تعتبر األول خطيئة، إذ الكنيسة و
ان اإلنسان ال يتحكم بهويته الجنسية ولكنها تعتبر السلوك الم لي الجنسي خطيئة فهي تراه فضد 

هوات كما تقول الكنيسيية فان الهيي ،القانون الطبيعيف، لذا تطلب من الم ليين أن يمارسييوا فالعفةف
الم لية يجب أن يتخلى عنه الهيييييخص خاصييييية إذا كان ذلك الهيييييخص سييييييتعلم ليكون قس في 

 ."الكنيسة

بل الم ليين حتى كرجال دين وال ننسيييييييى انتخاب  ولكن  ناك اتجا ات في بعض الكنائس لتق
 .ريفيرند جين روبنسون الم لي جنسيا أسقف لوالية نيو  امبهير األمريكية

أما  اإلسييامي ويعاقب عليه الدين زنا يعتبر الجماع من دون زواج محرما  ويسييمى اإلسييام في
لإلك ييييار من النسييييييييييل، فقييييد قييييال  اإلسيييييييام فهو فعييييل يحييييث عليييييه زواج الجميييياع مع

؟! فقال  )ص(محمد اإلسيييييام لرسيييييول الصيييييحابة أحد رق أيأتي أحُدنا هيييييهوتَه ويكوُن له فيها أَج 
، فكذلك إذا َوَضعها في حاٍل أرأيتم إن  َوَضعها ف )ص(محمد الرسول رق في حراٍم أكان عليه ِوز 

رق   ف.كان له فيها أَج 

 تجرم أفعالهم فهي حرام واإلسام يعاقب عليها.فالم ليون أما 

الغربيين واليابانيين والصييييييينيين والكوريين الجنوبية لهم آراء متقبلة للجنس، لكن  بوذيينلدى ال
   (.14) كفاحهةالبوذيين الهرقيين يرون الجنس 

 التعري والعري:مسألة 

العري في الفنون الغربية يمتد للعهد الروماني واليوناني لما بعد عصر النهضة نجد  في أوروبا

قدرات اجسيييييياد الرجال ، وفب رؤيتهم، نانون من تما يل، مسييييييتعرضييييييينعبر ما كان ينحته الف

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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الة الجنود في الحرب، سييييعكس لبالمفتولة بالعضيييات ممن كانوا سيييواء من الرياضييييين أو ما 

  .مواطن القوة لدى الهعبلابراز ما انه بقدر  لإلغواء ال يعتبرونهافهم، وفب تعابير م، 

 

 

 تعابير العهد الروماني

 

عرى االلة لذا يصييورون البهيير بذات العري، بينما المسيييحية ويصييورون تصييورون ي همكما ان
غير ان  وفب تصور م، تعزز للعفة والعذرية، واألطفال الصغار عراة تعبيرا عن الطهر تكان

نان غالوا في اظهار العري ونالف يد ومن  ،الغربيين  ها فرو مدارس الفكرية التي تزعم عل ال ول
فية والدينية  ي من عبرت امن انتماءاته ال قالتحرر حتى ور االنسييييان لتحرر العقل وتحر دعي

المحاضيييييين الجامعية نا يك عن عن  ذا االنفصييييييال بم ل  ذه التعابير المعبرة عن فكر  ؤالء 
ي الوقت الذي ننتقد فيه العري لدي الغربيين نجد وف .التي تلقفتها لتؤصيييييييل فيها وتعرض لها

 ،اليييييدييييييهيييييحييييييييييياة  نيييييميييييط عيييييريالييييي اليييييتيييييي تيييييعيييييتيييييبيييييرقيييييبيييييائيييييل االميييييازون 
نتهييييرة ملسييييلوكيات غير  بعض منها وان كان ،نواع الزواجألنحن في عرضيييينا للسييييلوكيات و

في ان نبين ان  مة مساحة في التعارض  ي موجودة فيما بين كان القصد  ، غير انبهكل كبير
موروث ي ف ضاقلذا حتى فيما بين اصحاب ال قافة الواحدة سنجد تباينا وان  ،البهر، تقل وتزيد
يعزز للتباين  ف ماوان كل آتي الرحمن فرداف ا ية اإلسيييييام أهيييييار عبر ولعل  كل واحد منهم،

  فرد.على ضيب او اتساع فهم كل 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:David_von_Michelangelo.jpg
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 يصل الى حد التعري الكامل التعري لدى قبائل االمازون

 

 

 :لشعوبدى ال منتجات الثقافيةال

المنتجات تعزز  األوروبية نجدعوب فمع الهيييييي، بعض الهييييييعوبمنتجات  قافة لوننتقل بعد ذلك 

اذ ، م ا   مسييييارا في الموضيييية يوميا ، لذا نجد في صييييناعتهم م الحياة التي يعايهييييونها  ألنماط

وجوائز تمنح عن ذلك، ومجات تروج لمابس فاضحة،  ليزياء ا  عروض ناحظ على ضوء ا

، وكذلك فيها نصيب ذلهذولكما ليس مستغربا ان يدرجوا فيها مها د جنسية،   ليفام ومسارا 

بما يعبر عما يؤمنون به من قيم، ، هتزوجحين يتعاطف المهيييييا د مع السيييييارق او مع من خان 

ومنتجاتهم التجارية، و و ما يحتاج الن نبصر عما  ألفكار موصناعة إعامية دافعها التسويب 

، فتلك لتي نؤمن بهايصلح وما ال يصلح اعتماده، وما يستحب موائمته بما ال يتعارض مع القيم ا

المنتجات والصناعات  ي بم ابة مفترق للطرق في مسارات التجسير التي تسبب انسدادات في 

ممارسيات كل ال قافي والديني الذي يلون تلك ممارسية الحوار، فلو ادرك كل طرف الموروث ال

ي تهيييكل تلك األلوان، لتمكن من ان يسيييتوعب ا خر ليمد جسيييره وفب ما يهيييكل نقاط التقاء، ك

 .  خرنحو انقاط االلتقاء تلك الجسر الذي يعبر كل منهم بخطواته 

  قافي منتج أي، فالهعوب حياةفي  ةال قافي للمنتجات التفريخ عملية في محطات خمس  مةو
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 حياة فمنتجات ال قافةف دائرة

 

 

 خمسلا محطيياتال هييذهوغير ييا، ف ،والعطات المنييازلديكورات  إلى ،والطعييام األزييياء من  

 : بناء على تعمل

منتج  إلنهييييياء والتقنيات والوقت والعمل الخام المواد بين الجمع يتم كيفويعني  :اإلنتاج .1

ا ليهييييمل ؟ما  األعمال وتنظيم العمل  قافات إلى باإلضييييافة صيييينعةال اقتصيييياديات أيضيييي 

 .ذلك إلى وما التجارية

 الم ال، سيييييييبيل على) ؟تجمنال حول المعاني تقديم بها يتم التي الطرق  ي ما :التم يل  .2

 والكلمات واألفام، التلفزيون هييييييياهيييييييات علىو المجات، في الصيييييييورالتصيييييييميم و

 من العامات لتعبر عن معاني. مجموعةعبارة عن  ا ن أصبحف ؟(الهعاراتو

  ذا لهييييراء األهييييخاص تجنيد خالها من يتم التي الوظائف أو األدوار  ي ما :الهويات .3

 الناس من معينة ألنواع تروق( الطعام أو المنازل أو) الموضيييييية أنماط بعض الهيييييييء؟

 وخلب األسيييلوب، تحسيييين إلى غير ا وليس معينة عناصييير اسيييتهاك يؤدي قدو و ما 

 . جديدة بهوية والسماح بالفرق هعور

 األهييياء هييراء فيه يتم الذي الوقت في الخدمات تبادل في المهيياركة  ي ما: االسييتهاك .4

اارتبا يرتبط واسيييييييتهاكها؟ ا ط   جميعها أوضيييييييحنا، كما ذلك، بعد ولكن) باإلنتاج و يق 
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ستراتيجيات جزئي ا مهتمون نحن حيث (،مرتبطة سويب، با سوق وبحوث الت  وميزات ، ال

 وتكا ر المادية السيييييييلع تراكم  و  نا الرئيسيييييييي اال تمام ولكن. والتصيييييييميم اإلعان

 األسييواق، البريد، بطل التسييوق، مراكز المتاجر، - لاسييتهاك المخصييصيية المسيياحات

 عناصييييييير المختلفة المجموعات تسيييييييتهلك كيف) االجتماعي بالتمايز مرتبط إنه،  إلخ

 . وتصوراتهم الناس وعي االستهاك بها يغير أن يمكن التي والطرق( مختلفة

 ومراقبة إدارة في والخاصييية العامة الحياة مجاالت بها ترتبط التي الطرق  ي ماالنظم:  .5

 وقوانين للرقابة، قواعد وأي التوظيف، قواعد في النظر يعني و ذا ك؟واالستها اإلنتاج

 .واستهاكها إنتاجها بها يمكن التي الطريقة تنظم قد

 .(15) وجميع المحطات الخمس  ذه تعمل وفب نمط حياة ال قافة وقيمها

 :ي عبر اساليب التواصل الحديثةالثقافالتواصل 

لوسائل من التواصل االجتماعي جعل قيمهم  سجناءضحو كما لو ا البهر في العصر الحديث بدا

فهو كما لو تواصيييل عبر مجال تكنلوجي  نبذ،نتقاد في تفضييييل او ومجاال لا أكبرمحل انتهيييار 

اكان   صييينعل وعبر فكرة الحرية المطلقة وقاد  ذا النهج. البيولوجيا سيييجناء الحيوانات م ل تمام 

 تتغير ال قافة تزال الو ،هم ال قافيةباين مهييييييياربللبهييييييير على اختاف وت عالم تهيييييييكيل وإعادة

ستمرار في مجتمعات الغرب التي ما عادت تضبطها القيم بقدر انضباطها بالقوانين  باألخص با

 .بما يلبي هغفهم أنفسهمالوضعية التي يهرع لها البهر 

 

 

 فيةالعالم لل قافاتف حوار التواصل عبر هبكات التواصل االجتماعي بما يعززنموذج ل
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 1999أطلس ديانات العالم  -الديانات عالميا

 

 

 

 (16)توزيع األديان وفب النسب المئوية عالميا 
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 والهوية الفردية الثقافة العالمية

ا تعد التي السييييييمات إلىف العالمية ال قافاتف مصييييييطلح يهييييييير  ، ف مةمعروفة  قافة كل من جزء 

 كل في تعمل التي األسييرة  ي العالمية ال قافة إن ،جميع ا بينهم المهييتركة السييمات من العهييرات

 الجنائزية الطقوس وتوجد ،وتربيتهم األطفال رعاية وتنظيم الجنسيييييييي التكا ر في للتحكم مكان

ا ا  ي النكات ،الموت واقع مع تتعامل البهيييرية المجتمعات جميع ألن مكان، كل في أيضييي   أيضييي 

 .االجتماعية التوترات إلطاق نسبي ا آمنة كوسيلة تعمل عالمية،  قافة

 

 الهوية )من أكون(؟

 لجسم)ل: لدراستها االجتماع علماء لبعض بالنسبةف ساخنة مواضيعف موضوعات  اث أصبحت

 عادة   اعتبرنا ا التي الحياة مجاالت من مجاال   تأخذ المواضييييييييع  ذه كل (،والعواطف والهوية

 علماء ا تمامات تهييييييكل زالتا وم الموضييييييوعات  ذه كانت، طبيعية أنها ونرى منها مفروغ ا

 .النفسيين واألطباء النفس

 

 الهوية اجتماع علم

ا الهوية أصييبحت  ،جديدة ليسييت أنها من الرغم على المعاصيير، االجتماع علم في رئيسييي ا مفهوم 

 األهيييييييخاص  م ومن نحن لمن فهمنا  ي االجتماعية الهوية ، جينكينز لريتهيييييييارد بالنسيييييييبة

 وكما ،التهابه إلى الهوية تهير (،Jenkins، 1996) لآلخرين رينخا  فهم وبالم ل، ا خرون،

 الذي وما الناس بعض مع فيه تهترك ما حول االنتماء، حول تدور الهوية: ويكس جيفري يقول

 ،تفردكحقيقة و الهخصي، كبموقع هعورا   منحكقهي ت صور ا، أبسط في ا خرين عن يميزك

ا تعلبت اكما انه  تتضمن فهي ا خرين، مع بكافة تعقيداتها ومهاركتك ماعيةاالجت بعاقاتك أيض 

 تسييليط خال من البعض مع وهييبهنا  ويتنا نحدد نحن، فواالختاف بالتصيينيف ناإحسيياسيي معنى

نا االختافات على الضيييييييوء لذيف ا خر. فا خرين وبين بين   و فالغريبأما ف ف،نحنف ليس ا

 ف  واالنحراففو القاعدة، حين يهذ عن ا خر ف  والهذوذفو األصلي، للمواطن بالنسبة ا خر

 من ا خر ف  والجنونوف الصيييييييحيية، من ا خر ف  والمرضفو بييالقييانون، االلتزام في ا خر

 .كمفهوم الهوية( Bauman... ) صديب من ا خر ف  وعدوو فال العقل،

 الهوية قضييية جعل في بدأ والذي البهييرية، بالفردية متزايد ا تمام ظهر الرأسييمالية، تطور معو

 التأمل تزيد في الحدي ة( الرأسيييييمالية الصيييييناعية،) الفترة أصيييييبحت ،أ مية فأك ر أك ر الفردية

 ومتفرد ا موحد ا فرد ا تبدو والتي الظهور في الفردية الهوية تبدأ ،الهيييييييخص  و من على الذاتي

، وفريد ا ا عقا   و ب ا ومتكاما   . لإلنسان ممكن ا أساسي ا وجو ر 
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 إلىالغربية الحضارة  نظرت قدف ،الجسدأما ، ألزياء اال صورة من صور االمتداد للهويةلذا ما ا

 األجسييام غير عن األجسييام تفصييل التيف الديكارتية ال نائيةف بـييييييييي يسييمى ما خال من األجسييام

 الحدي ة، الفلسييييييفة مؤسييييييس( 1650-1591) ديكارت رينيه يعتبر ما وغالب ا ،المادة عن والعقل

 لعالم وفق ا. جسيييديةال مادةال عن ختلفوي مادي، غير هييييء  و العقل بأن القائل جاالسيييتنتا حيث

الجسم من مجرد  تحويل عمليةصاحب  الجسم، مهاريع في المنخرط هيلينج، كريس االجتماع

 عبر - تحصيييى وال تعد ال بطرق أجسيييادنا على العملو اجتماعي لكيان وتحويله بيولوجي كيان

 .البدنية واللياقة الطبية األنظمة إلى ةوالنظاف والغسيل المابس

 

 والهوية ومراحلها االجتماعية الحركات 

 وااللتحام، ،الظهور)عبر  النموذجية االجتماعية اتالحرك حياة في مراحل أربع الباح ون حدد

 المرحلة فيف( 1978 ، تيلي ؛ 1975 ، ماوس ؛ 1969 ، بلومر) (واالنحدار والبيروقراطية،

 م ل في  ،يرام ما على ليس هييييييء كل أن تصيييييور على االجتماعية الحركات ظهور ، األولى

 على الرضا عدم من ولدتالحركات التي  النسائية، والحركة والسحاقيات الم ليين حقوق حركة

 العام الوعي من يزيد مما ، صييغيرة ةيطليع كمجموعة فقط ا خر البعض ويظهر ،واسييع نطاق

 .القضايا لبعض

 إستراتيجية وتطور نفسها الحركة تحدد أن يجب نا  ،االئتافحيث ناحظ  نية،ال ا المرحلة في

 واتخاذ السييييياسييييات تحديد القادة على جبكما ياو الدعوة للمناصييييرة والتأييد،  فالعام لاكتتابف

 قد  المرحلة  ذه وفي ،جدد أعضيييييياء وتجنيد المعنوية الروح وبناء التكتيكات بهييييييأن القرارات

 اإلعام وسييييييائل انتباه لجذب مظا راتال أو تجمعاتال م ل جماعي عمل في الحركة تهييييييارك

 المنظمات مع تحالفات الحركة تهييييييكل قد ذلك، إلى باإلضييييييافة ،الجمهور انتباه جذب أمل على

 تكون أن يجب حيث راسييييخة سييييياسييييية قوة لتصييييبح ،الازمة الموارد على للحصييييول األخرى

ناحظ  نا  رسيييمية، كإجراءات  رسيييمية  ياكل يرتطوعبر  أي اجتماعية، حركة البيروقراطية

 طاقم على أك ر وتعتمد القادة من قليل عدد ومو بة جاذبية على أقل بهيييييييكل تعتمدان الحركة 

 لتهيييييييجيع نظمت التي الحمات م ل م ل  ذه الحركاتومن ، يتمتع بالقدرة التهيييييييغيلية عمل

 وتتاهييييى طويا   تدوم ، نيابريطا في المسيييدسيييات وملكيةف الخطرة الكابف ضيييد التهيييريعات

 .يموتون أو الطاقة القادة يفقد عندما
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 دورة حياة الحركات االجتماعية

 

 "المستحدثة"  االجتماعية الحركات

 الم ليين حركة ،المرأة حركةف م ل والعهيييييييرين الحادي القرن بداية في  ذه الحركات ظهرت

 كبار حركة ،العرقية الحركات ،اءالخضيير الحركة ،اإليدزالحد من مرض  حركة ،والسييحاقيات

 مواقعا لديهم ، فجميع  ذه الحركاتاالنسان حقوق حركة ،للرأسمالية المنا ضة الحركة ،السن

 . ويب

 الم ليين وزواج الجنسيييي الهيييذوذو المرأةفي بروز حركة  دور عصيييرنا في الدينية لخافاتول

 الخايا أبحاثو الحمل منع وسيييييييائلو األسيييييييرةو الرحيم القتلو اإلنجابية والحقوق اإلجهاض

 . والتقاليد والحدا ة والدين العلم ما بين الصراعو نطاق أوسع وعلى اللباس قوانينو الجذعية

 
 وانماط الحياة المستحدثة الشباب ةقافث

 
ا ليفكار أو السلوكيات التقليدية  ا صريح  ا رفض  قد ال تتضمن ال قافة و يهمل التنوع ال قافي أيض 

ا سيييلوك ا غير تقليدي )بما في ذلك المابس وأهيييكال  فحسيييب،م المضيييادة القي بل تتضيييمن أيضييي 
الهوية الهيييييخصيييييية من الهيييييعر الطويل و، موسييييييقى الروك آند رول ك الموسييييييقى والتحية( 

وعصابات الرأس والجينز األزرق ؛ من عرض عامة السام بدال  من تقديم المصافحة ؛ ومن 
   .تعاطي المخدرات
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 فيالتغيير الثقا
 

التي ازد رت  الديناصورات،تهير البديهية البهرية إلى أن فكل األهياء يجب أن تمرف حتى أن 
 ل  ، ليظهر السييؤالال توجد اليوم إال كحفريات عام،مليون  160على  ذا الكوكب منذ حوالي 

سييييييتعيش البهييييييرية لمايين السيييييينين؟ كل ما يمكننا قوله ب قة  و أنه بالنظر إلى اعتمادنا على 
يرافب  ،فإن السييجل البهييري سيييكون سييجا  للتغيير المسييتمر الحياة،طالما بقينا على قيد  افة،ال ق

ا يال قاف هالتغيير في أحد أبعاد المرأة المتزايدة في  ، مهيياركةم لفي ة عادة تحوالت أخرى أيضيي 
تفاع بما في ذلك سييييييين متأخر عند الزواج، وار المتغيرة،القوى العاملة توازي أنماط األسيييييييرة 

 ليس لها آباء.، او اسر لديها اطفال من األطفال متناقصةالطاق، وحصة  تمعدال
ويليام أوجبرن  و و ما الحظه ،ال تتغير جميع عناصييييييير النظام ال قافي بنفس السيييييييرعةكما 
ل قافة المادية م ل مما يولد عناصيييير جديدة من ا بسييييرعة،أن التكنولوجيا تتحرك من ( 1964)

 فاألبوة واألمومةف مفهوم عن المادية كأفكارتبارف أسيييييييرع من ال قافة غير فأطفال أنبوب االخ
حقيقة أن العناصييييييير ال قافية عبر  التناقضبدعا اوبورن  ذا التباين ال قافي وقد  ،لها المواكبة

قد تعطيل النظيام ال قيافي مختلفية،تتغير بمعيدالت  لدى بعض مع القيدرة التقنيية العيام، و والتي 
أن تلد طفل باسيييييييتخدام بيضييييييية امرأة أخرى، تم من واحدة اللسيييييييماح للمرأة على االمجتمعات 

إخصابها في مختبر مع الحيوانات المنوية لهخص غريب، كيف يمكننا تطبيب المفا يم التقليدية 
 ؟حينها ليمومة واألبوة

قد أعطانا ف االختراعاألول  و  مسيييييييارات، اث  عبرالتغييرات ال قافية وتحفيز هيييييييغيل يتم ت
 ذه االختراعاتوكان له م ا( 1903(، والطائرات التي تعمل بالطاقة )1876تراع الهاتف )اخ

آالف الطلبات المقدمة سيينوي ا إلى  وما، والتي ما زالت مسييتمرةعلى أسييلوب حياتنا   ائا   ا  تأ ير
 و  ال قافيللتغير  كسيييييبب  والمسيييييار ال اني ،االختراع اال مؤهيييييرا  عن ذلك تب لبراءاتاالمك
ا من قبل  راعات في م لتتوائم مع تلك االخال ا تمام  من نجم  -إدراك وفهم هيييييييء لم يكن مفهوم 

ياضيييييية عبر قارات، والمسيييييار الى ريادة ر، تطرحها المصيييييانع عبر معلباتبعيد، إلى أغذية 
 صدفة.الراديوم بالعنصر ف ااكتهفي م ل  ةاالكتهافات عن طريب الصدف ال الث حين تتم 

 ،diffusion, spread of cultural traitsللتغيير ال قافي  و االنتهييييار  ال الث والمسييييار
القدرة التكنولوجية على إرسييال المعلومات في و ،وانتهييار السييمات ال قافية من مجتمع إلى آخر

عالم في  وان  حاء ال تعني أن مسيييييييتوى  -عن طريب الراديو والتلفزيون والكمبيوتر  -جميع أن
 ن أكبر مما  و عليه اليوم. االنتهار ال قافي لم يك

والساعات، والصحف،  واأل اث،المابس  م ل -اتنا العديد من العناصر الهائعة في أسلوب حيف 
 على تنوعها. كلها مستمدة من ال قافات األخرى والمال،

و ذا كله نال من منظومة القيم ما نال، ما جعل القيم كمصييطلحات قائمة فيما بين التنوع ال قافي 

ة الحياة التي ر، غير ان تفسييير كل قيمة وادراكها يختلف باختاف مهييارب كل  قافة ودورللبهيي

أناس تلك ال قافة والذي تأ ر با هيييييك بالحركات االجتماعية الجديدة واالختراعات التي  ايحييا 

 ال قافات من حولها.تلك تقذف بها معامل 
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 :الثقافي وصراعات القيم تغيرال
 

م يد من عل عد جادل ال تاح فهم كيف تنمو المجتمعات ي فة  ي مف قا بأن ال  ماع   ،وتتغيراء االجت
بسييبب دوال متخلفة وذلك البعض ا خر والبعض دوال  صييناعية متطورة واقع تحول يفسييرون و

التي كانت سييببا في تخلفهم، وبذلك تكون القيم  ي من يهييكل المجتمعات و و  األسيياسييية قيمهم
  المسؤول عن تقدم أو تأخر الدول.

 

 
 الواليات المتحدة االمريكية قبل قرن والعنصرية 

 
 

سمالية ل و و ما عزز له فويبرف ستانتية من خال فاألخاق لما ظهور الرأ له صلة قوية بالبروت
علنا  على وجود فروق حقيقية في القيم ال قافية  فلورانس  اريسييييونفينص بل  ،البروتسييييتانتيةف

 فالساكنةف. تلك ف وبين ما يصفه بالمجتمعات فالتقدمية
لم تتغير وال ابتة السيياكنة  ي تلك  ي المجتمعات الصييناعية، والمجتمعات فالمجتمعات التقدمية 

ا  :التقدم كانت عبرويرى أن عناصر  ،ك ير 
 هو مفتاح التقدم لل قافات التقدمية.فالتعليم:  -1
طلع إلى الماضييييي أو التقدميون ينظرون إلى المسييييتقبل، واالحصييييائيات تتفالتوجه الزمني: -2

 الحاضر.
 .العمل: مركزي للمجتمعات التقدمية، ولكن في ك ير من األحيان عبئا في ال قافات الساكنة -3
 
وغالب ا ما  ،الماليتؤدي إلى االست مار واألمان  -: قيمة كبيرة للمجتمعات التقدمية االقتصاد -4 

 تهكل تهديد ا لل قافات ال ابتة.
  ي التي تهم ال قافات الساكنة.الروابط واألسرة  -5 



68المزيدي      زهير  –التجسير صناعة   
 

وفي ال قافات  واألسيييييييرةيمتد المجتمع إلى أبعد من المنطقة  التقدمية،المجتمع: في ال قافات  -6 
 تقوم األسرة بتقييد المجتمع. ة،الساكن

 الفساد أكبر في المجتمعات الساكنة. و ،األخاق: أك ر صرامة في المجتمعات المتقدمة -7 
 تتركز في المجتمعات  ابتة. و ،في المجتمعات التقدميةهتت تالسلطة: ت -8

في  بينمييا المييدنييية،الحييياة  نجييد ا را ضيييييييئيا  للييدين علىالعلمييانييية: المجتمعييات التقييدمييية  -10
 . (17) ا  كبير ا  المجتمعات الساكنة يكون للدين تأ ير

 القيم العالمية عبر مسح ميداني معاصر

 أن ويلزيل وكريستيان إنغلهارت رونالد سياسيون علماء به قام ذيال WVS بيانات تحليل يؤكد
 :العالم في المتبادل ال قافي للتباين رئيسيين بعدين  ناك

  .العقانية العلمانية القيم مقابل التقليدية القيم -1

 .الذات عن التعبير قيم مقابل الحياة قيد على البقاء قيم -2

ية الخريطة تُظهرحيث  قاف عالمية ال  . البعدين  ذين على المجتمعات عهيييييييرات توجد كيف ال
 العقانييية العلمييانييية إلى التقليييديية القيم من التحول الخريطيية  يذه على ليعلى االنتقييال يعكسو

 .الذات عن التعبير قيم إلى البقاء قيم من التحول يعكس اليمين إلى واالنتقال

 

 
 القيم العالمية كما تصور ا السياسيون
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 والقيم السيييييييلطة واحترام والطفل، الوالدين بين والروابط الدين، أ مية على يديةالتقل القيم تؤكد
 . التقليدية العائلية

ا يرفضون القيم  ذه يعتنقون الذين األهخاص . واالنتحار الرحيم والقتل واإلجهاض الطاق أيض 
  .القومية والنظرة القومي الفخر من عالية بمستويات المجتمعات  ذه تتمتع

 أقل بهييييكل المجتمعات  ذه تركز ،التقليدية للقيم عكسييييية تفضيييييات لها العقانية العلمانية القيم
 واالنتحار الرحيم والقتل اإلجهاضو الطاق يعتبر. والسيييلطة التقليدية العائلية والقيم الدين على

  .نسبي ا مقبولين

ا مركزية ةعرقي بنظرة يرتبطو و  ،والمادي االقتصيييييييادي األمن على البقاء قيم تركز  نسيييييييبي 
 .والتسامح ال قة من منخفضة ومستويات

 والم ليين ليجانب المتزايد والتسيييييييامح البيئة لحماية عالية أولوية الذات عن التعبير قيم تعطي
 الحياة في القرار صينع في للمهياركة المتزايدة والمطالب الجنسيين، بين والمسياواة والسيحاقيات
  .والسياسية االقتصادية

 بعد المعرفة مجتمع إلى التصيينيع عبر التنمية بلد من واالنتقال المعيهيية، مسييتويات دةزيا عقب
 إلى( الفقيرة) اليسيييرى السيييفلية الزاوية من االتجاه في قطري ا التحرك إلى البلد يميل الصيييناعة،

 بين المواقف فإن ذلك، ومع ،البعدين كا في عبور على يدل مما ،(الغنية) الزاوية اليمين أعلى
ا ارتباط ا رتبطي السكان  .الباد في سائدة كانت التي والدينية والسياسية الفلسفية باألفكار كبير 

 العالم لبلدان النفس عن التعبير وقيم الهرقي العالم دول سمات من الحياة قيد على البقاء قيم تعد
 . الغربي

 زمبابوي،: م ل الحياة قيد لىع والبقاء التقليدية القيم في عالية درجات لديها التي المجتمعات 
 .بنغاديش األردن، المغرب،

 المتحدة، الواليات: م ل الذات عن والتعبير التقليدية القيم في العالية الدرجات ذات المجتمعات
 .وإيرلندا الاتينية أمريكا ومعظم

لدرجات ذات المجتمعات ية ا عال ية القيم في ال مان ية العل يا: والعقان غاريا روسييييييي ياوأو وبل  كران
 .وإستونيا

لدرجات ذات المجتمعات ية ا عال ية القيم في ال مان ية العل لذاتي والتعبير العقان بان،: ا يا لدان ال  ب
 .فرنسا سلوفينيا، التهيك، سويسرا، ألمانيا، األوروبي، الهمال

 نتيجة مجرد ليس الجنسييين بين المسيياواة دعم أن إلى WVS إليها توصييلت التي النتائج تهييير
صناعية المجتمعات يحول الذي األوسع ال قافي التغيير من جزء ، بل  ولديمقراطيةا إلرساء  ال

 .متزايد بهكل الديمقراطية للمؤسسات الجما يرية المطالب مع
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 سيييياسييييين قادة يصييينعون الرجال أن يعتقدون زالوا ما العالم سيييكان غالبية أن من الرغم على 
 بين وكذلك المتقدمة، الصيييييناعية المجتمعات في يتاهيييييى الرأي  ذا فإن النسييييياء، من أفضيييييل
ا األقل البلدان في الهباب  .ازد ار 

 : ي للمسح األساسية النتائج بعض

 البعد: عريضييييييين بعدين في يتلخص المجتمعات بين اإلنسييييييانية القيم في التباين من الك ير -1
 الحياة قيد على البقاء قيمف انيال  والبعدف العقانية العلمانية القيم مقابل التقليدية القيمف لـييييييي األول
  ."الذات عن التعبير مقابل

 والطاعة السيييييييلطة واحترام الوطني والفخر التدين على التقليدية القيم تؤكد األول، البعد في -2
  .الحسابات  ذه من حساب كل عكس على العقانية العلمانية القيم تؤكدفي حين  ،والزواج

 الم لية قبول وعدم الحرية على األمن أولوية على البقاء قيم نطويت ال اني، بالبعد يتعلب فيما -3
 ،بالسييعادة الضييعيف والهييعور الغرباء في ال قة وانعدام السييياسييي العمل عن واالمتناع الجنسييية
  .الحسابات  ذه كل في العكس تعني الذات عن التعبير قيمفي حين 

م ييل حين  ،الحييدا يية عبر أنميياط حييياة ةمعينيي جوانييب مع بهييا التنبؤ يمكن بطرق القيم تتغير -4
 إحسييييييياسيييييييهم يزداد حيث العقانية العلمانية القيم إلى التقليدية القيم من الناس أولويات تتحول
 .باألمان

 المجتمعات إلى الزراعية المجتمعات من االنتقال مع الوجودي األمن في زيادة أكبر تحدث -5
 . الصناعية

بالذات  إحسيييياسييييهم زيادة مع الذات عن التعبير قيم إلى لبقاءا قيم من الناس أولويات تتحول -6
 .الفرديةو

 إلى الصيييييييناعية المجتمعات من االنتقال مع الفرديةو عتداد بالذاتاال في زيادة أكبر تحدث -7
 . المعرفة مجتمعات

ا نمط ا العالم حول المجتمعات بين القيمة في الفروق تُظهر -8  ،الجغرافية ال قافة لمنطقة واضيح 
 ،األوسط الهرق في اإلسامية المجتمعات في البقاء وقيم التقليدية القيم على تركيز أقوى يوجدف
 عن التعبير وقيم العقانييية العلمييانييية القيم على األقوى التركيز يوجييد ذلييك، من النقيض علىو

 .أوروبا همال في البروتستانتية المجتمعات في الذات

 مجموعات دخول لكيفية مختلفة تاريخية مسييييارات ال قافة ةمنطق في االختافات  ذه تعكس -9
 األمن حول المختلفة الناس حواس المسيييييييارات  ذه تفسييييييير ،الحدا ة إلى المجتمعات من كاملة
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 العلمانية العقانية القيم على المختلفة تأكيداتهم تفسييييييير بدور ا والتي الفردية، ذاتوال الوجودي
  .الذات عن التعبير وقيم

ا القيم تختلف -10  والجيل الجنس م ل االنقسيييييييام خطوط امتداد على المجتمعات داخل أيضييييييي 
  .ذلك إلى وما والدخل والتعليم الدينية والطائفة والعرق

ا للناس المعيهييييييية ظروفها توفر التي المجموعات عام، بهييييييكل -11  باألمن أقوى إحسيييييياسيييييي 
ا تعزز فرديييةال الييذاتو الوجودي  عن التعبير وقيم العقانييية انيييةالعلميي القيم على أقوى تركيز 

 .الذات

 تنطوي وبالتالي،. الفرص وتكافؤ االختيار حرية على التركيز بين تجمع - التحررية القيم -12

ما و الذاتي واالسييتقال الجنسييين بين والمسيياواة الحياة نمط لحرية أولويات على التحررية القيم

 . الناس ختاره جموعي

 بدء بمجردف ،البهري للتمكين أوسع لعملية الرئيسي ال قافي العنصر التحررية القيم تهكل -13

 . تصرفاتهم سياق في الحريات ممارسة من الناس العملية  ذه تُمّكن الحركة،

 - االجتماعي المسييييتوى على ،مسييييتويات  ا ة على اإلنسييييان تمكين يتقدم التمكين، بدأ إذا -14

 على الناس قدرات من تزيد المتنامية العمل واردم ألن اإلنسيييان تمكين يتقدمحيث  االقتصيييادي،

 القيم ارتفاع ألن اإلنسييان تمكين يتقدم وال قافي، االجتماعي المسييتوى علىو ،الحريات ممارسيية

 المؤسييسييي، القانوني المسييتوى علىو ،الحريات ممارسيية إلى الناس تطلعات من يزيد التحررية

 ممارسيييييية في الناس حقوق من تزيد لمتسييييييعةا الديمقراطية الحقوق ألن اإلنسييييييان تمكين يتقدم

 . الحريات

 رأس توفر التحررية القيم فإن وبالتالي، ،القمع خطر ضييد االحتجاج التحررية القيم تهييجع -15

 .النفس عن تعبيرا   أك ر الجمهور ويجعل المجتمعات، ينهط الذي االجتماعي المال

 الحركات منع على تسييييييياعد فإنها اطية،الديمقر البلدان في قوية التحررية القيم كانت إذا -16

 . الديمقراطية عن البعيدة

 تحريك على تسييييييياعد فإنها الديمقراطية، غير البلدان في قوة التحررية القيم ازدادت إذا -17

 . الديمقراطية نحو الحركات

 تضييييع جما يرية إجراءات اتخاذ على تهييييجع ألنها ا  ار  ذه التحررية القيم  ذه تمارس -18

 على اعتماد ا تأسييييسيييها، أو إ باتها أو الديمقراطية على للحفاظ ضيييغوط تحت السيييلطة أصيييحاب

 . للديمقراطية الحالي التحدي
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 االقتصييييادية العوامل ،المرأة بتمكين النهوض في منفرد عامل أ م التحررية القيم تهييييكل - 19

 تغذي ألنها الغالب في كذل تفعل المرأة، تمكين لتعزيز عليها الع ور تم التي والمؤسسية والدينية

 . التحررية القيم

 الئب معيهيي مسيتوى تأمين على التركيز من الناس حياة اسيتراتيجية التحررية القيم تغير - 20

 . الهخصي للرفاه العام المستوىب يرتفعالذي  البهرية االنا تعزيز إلى

 ان فالغربف في ةبال قاف خاصيييييية ليسييييييت اإلنسيييييياني التمكين لعملية التحررية العواقب إن -21

 في الديمقراطية في الناقدة الليبرالية والرغبة التحررية القيم تقدم التي نفسييييييها التمكين عملياتف

 . األخرى ال قافة مناطب وفيف الهرقف في نفسه الهيء تفعل ،ف الغرب

 بين لكن ،التحررية القيم تضيييعف كمسيييلم الفردية والهوية لإلسيييام االجتماعية الهيمنة إن -22

 على الحاصيات المسيلمات الهيابات بين وخاصية   عاٍل، تعليم على الحاصيلين المسيلمين الهيبان

 . التحررية القيم حول الفجوةتلك  تغلب عاٍل، تعليم

 وكريسيييييتيان إنغلهارت رونالدفيما سيييييبب من تحليل يعبر بالطبع عن وجهة نظر السيييييياسييييييين 

ان يؤخذ في الحسيييبان في عمليات الحوار الذين عمدا لم ل  ذه الدراسييية، و و ما يجب  ويلزيل

 مع )ا خر( الذي يؤمن بذات النهج.
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 التجسيروالباب الرابع: قيم اإلسالم 

 

 

 مقاومة اصدار االحكام:

 بالضييرورة قبوله أو إجازته يعنيالعالم يمارس في مكان ما في الذي ي نوع من السييلوك أل  ل
العائات الهندية والمغربية تسيييييييتفيد من أن يعمل أطفالها فقط في م ل حال كان ؟ في مكان آخر

ال قافات االمور لدى نمط حياة فهل  ذا يبرر عمل األطفال؟ من الصعب تقدير  طويلة،لساعات 
قاوم إصيييييييدار الحكم  ، وعليهال توجد إجابات بسييييييييطة لهذه المعضيييييييات، لذا األخرى وفهمها

حاول و ،بعقل متفتحللطرف ا خر ة غير المألوفة قافيبحيث يمكنك مراقبة البيئة ال  المفاجئ،
فة أن تتخييل المهيييييييكلية من وجهية نظر حاول تقييم العرف غير وبدال  من رؤيتيك،   ذه ال قيا

تبناه بل من أجل أن نفهم مبرر للسييلوك الذي ت، نهجنا  ذا في التعرف ليس من اجل ان المألوف
 .كي ننتقل للخطوة التالية في عملية التجسيريمارسه 

 ،للهييييعوب اليوميةعطي الهييييكل لمعظم األنهييييطة للعقيدة وافكار ا  ي من يالقيم األسيييياسييييية ف
ولكن وفق ا لمخطط ، في توجهات المجتمع األساسية الجدد،لن يهارك الوافدون  الحال،بطبيعة و

و و ما يجعلهم  ،يتعلم المهاجرون احتضان م ل  ذه القيم مع مرور الوقت الوظيفي،االنصهار 
 في معتقداتهم. أصلين لذات الطقوس دونما معرفة ممارس

ما يراه المتحاور المسيييييلم مع ا خر، غير معلوم الهوية ال قافية أو ممن تهيييييرب من  ويات  إذا
 قافية أخرى، من صدود أو رفض أو انسداد في الحوار يجب اال يقف، ذلك ان السبب قد يكون 

ى الخاص فبالقيمةف محل الحوار، فما المعنالسييييييلوك أو التصييييييور وفي تفسييييييير  ،و و األرجح
سام،  ساواة أو ال سانية في م ل المسؤولية أو الصدق أو العدالة أو الم تعتبرانه كليكما فقيمةف إن

كل من تلك لتفسيييير ذات الليس بالضيييرورة يعني أنكما متفقان على  كمصيييطلح، وتهيييتركان به
 .القيم

ن مالجتهاد في فهم القيم القرآنيةفنوع صييييور ا ف فتحي حسيييين ملكاوي في مقال له يذكر د.
لماحظ أن الدراسات القرآنية الحدي ة والمعاصرة تستعمل مصطلحات لم تكن هائعة ك يرا  في ا

مصيييييييطلحات: القيم القرآنية، والمقاصيييييييد القرآنية، الكتابات السيييييييابقة، ومن األم لة على ذلك 
ية، وغير ا. ويأتي اسيييييييتع يات القرآن ية، والكل مال  ذه المصيييييييطلحات نتيجة والمبادئ القرآن

متنوعة في الفهم والتصيييينيف والتنظيم. ويبدو أن االختاف في  ذا االجتهاد سييييوف الجتهادات 
يسييتمر دون توقف، إلى نهاية حياة اإلنسييان على األرض في  ذه الدنيا. فقد كان ذلك  و الحال 

اد عالم عن اجتهاد آخر، ولم منذ أُن ِزل القرآن الكريم، كلُّ عالم يجتهد في فهمه، فلم يغن اجته
هاد جيل عن اجتهاد جيل آخر. واالختاف في نتائج االجتهاد يكون في الغالب اختاف يغن اجت

 تنوع ال تناقض، واألمر باالجتهاد قائم إلى قيام الساعة، والوعد بالتجديد قائم عبر القرون. 
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يستهدف تحقيقها في كل عصر، وقد اجتهد العلماء في فهم مقاصد القرآن الكريم والقيم التي 
في ضوء ما كانوا يرونه من صلة القرآن بحياتهم وما تنطوي عليه من قضايا ومهكات. وكان 
 ذا االجتهاد المتنوع مؤهييرا  على  يمنة القرآن وحاكميته، وحاجة العلماء إلى اسييتمرار تدبُِّره، 

ليوم ما لم يفهمه السييييييييابقون، ولذلك فليس من المسيييييييتنكر أن يفهم العلماء من القرآن الكريم ا
فيستنبطون من مقاصده الكلية وقيمه العليا، ما يعالج قضايا عصر م ومتطلباته المتجددة. أليس 
من الماحظ أن األمة لم تسيييييييتغن عن وجود تفاسيييييييير جديدة للقرآن الكريم على مدار التاريخ 

 امي؟ اإلس

م نتيجة الفهم السطحي العابر والنظرة العجلى، ال يتأت يان لقارئ القرآن الكري واالجتهادوالتجديد 

يا النظر وإعمال الفكر  تدبُّر  و تقليب زوا يه القرآن، وال لذي يدعو إل تدبُّر ا ما  ما نتيجة ال وإن

ل قد ال يتبين  ما  ة، حتى يتبين للمتدبر في كل مرة  ة ُدبُر مر  ما لم مر  له  ها، أو يتبيّن  ما قبل ه في

اهييييور في تفسيييييره: فتدبّر إذا نََظَر في ُدبُِر األمر؛ أي في غايته أو في يقول ابن عيتبيّن لغيره. 

آَن(  عاقبته، َتَدب ُروَن ال قُر  ل فيه بنفسييييييييه، يقال: تدبّر األَمر. فمعنى )يَ تدبّر يتعّدى إلى المتأم  وال

صده التي أرهد إليها الميتأّملون داللته، ... أن  يت صيل آياته، على مقا سلمين؛ أي أّملوا داللة تفا

 انتهى االقتباس .فتدبّر تفاصيله

عليه فإننا في مرحلة التعرف على )ا خر( نحاول ان نجد مسيييييييارا كي يقترب فيه  و الينا، و 
مواطن الخلل كي  أدركنامن ان الفارق والفجوة في تفسيييير القيم وممارسييياتها كبير،  أدركنافان 

ورة التنازل عما نؤمن به من قيم، بل نعمد لعمليات فالتجسييييييرف والتجسيييييير ليس يعني بالضييييير
يعني أن  ذا )ا خر( حين يستبين الخلل، فلعله يرضخ فيستفيب، لتمد معه جسرك حتى لو كان 

 ليس بالضرورة عبر ما تؤمن به سواء من دين او قيم. اتفاق و ةعبر نقط

صطلحات القيم فيما يلي نستعرض عبر مقارنة فيما بين القيم اإلنسانية، كيف ان االتفاق على م
 بالرغم من تما لها غير ان تفسير ا وممارستها تختلف عبر ال قافات.

 

القيم

لدى بعض 
 قافات 
ا خر

القيم
االسام
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حجبا   نجوميتهل أو يعززصيييب ي يدفعها مافي تدهيييين المهيييروعات الخيرية   ذا ا خر واجتهاد
 .فيه كطبع لها من ان تصب في جيب حكومته و ذا يتفب مع البخل

هوارع نممارسة ما نعتقده من قيم كما ان  المحافظة مبع ها قيمة فلعل من قبل االوروبي ظافة ال
يضيييبط عبر  أصيييبحلتزام السيييلوكي لديهم على ماله الخاص خهيييية ان يعاقب بغرامة مالية، فاال

 وليس بالضرورة عبر ما يؤمنون به من قيم.والتهريعات القوانين 

 

 

يمارسها حين 
تتحقب مصلحة 

ذاتية له

ال أحد يراقب 
نواياه لذا نجده يعمد 

الساليب ملتوية

ا خر
مع االخر حتى لو 
لم يحقب مصلحة 

ذاتية 

ممارستنا للصدق 
مدفوعة بمراقبة هللا

الصدق

ما لم يكن للذات حظ 
يكون العطاء تبذير بل

تكون مغفا  

نعم لبناء المستهفيات
والمدارس ومؤسسات 
المجتمع حال كان لذلك 

عائدا على سمعة 
المعطي وعزز لسعر 

سهم هركته في 
البورصة

ا خر
اكرام الضيف

للفقراء، وبناء 
المستهفيات والمدارس 

ومؤسسات المجتمع دون 
مقابل ودون انتظار 

لسمعة

العطاء
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، ام غابرة للبهييييييير فقوم لوطفعن اقو التي جاءت في القرآناناس يتطهرون(  )انهموالحظ لفظ 
يجامع ان صيييارت كما لو اضيييحت نمط حياة وتقليد فا يتفب مع سيييمت الرجل من بني لوط اال 

، لذا نجد م انكروا على لوط انكاره الهذوذ سمتا  قيميا  عند م ذلك أصبحرجل م له، لذا لالرجل 
 .لهم فصار التطهر بحكم الهذوذ عما  م فيه من سمت للرذيلة

 
 

 

اعتبروه خلا  في 
الجينات، لذا فعل ال 
يجرم ، وال يمنع 

دمجهم مجتمعيا، بل 
يسمح لهم بالتزاوج 

قانونا

يعترف بهم كجنس 
 الث

بعض مذا ب واديان 
طوائف آسيوية تعتقد 

عبر تعدد آلهتها من ان 
االلهة تمارسه لذا  م 
يمارسونه تخلقا بذات 

الفعل تعبدا  

ا خر
فعلهم حرام ويجرم 

ويعاقب عليه 

ال ينسجم مع استمرار 
الحياة 

يمقته هللا

نالم ليي

الهعب مصدر التهريع 
وليس هللا، فكل ما يحقب

مصلحة للهعب فهو محل 
قبول وعدم نبذ

نقتل دون تحكيم للعقل
طالما امرنا بذلك، نطيع 
ر بتنفيذ االوامر حتى عب

ابادة هعب، طالما يحقب 
ذلك رخاء لهعبنا

ا خر
طاعة ما امر هللا من 
أوامر ونهي، وطاعة 

ولي االمر كذلك ما اطاع 
هللا 

االلتزام بقوانين الباد 
عبادة، وااللتزام 

ادة بالضوابط السلوكية عب
حتى لو سقطت القوانين

الطاعة
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المساعدة مرتبطة بما 
تحققه من عائد على 
ذاتي اومؤسستي او 

الدولة

طالما هعب تلك الدولة 
وافب ان تدفن نفاياتنا 

النووية في ارضه نقبل 
بمساعدته تعليميا 

وصحيا 

ا خر
اصل في فهمنا للدين، 

سعى في)مدفوعين  بمن 
، ومن دون (حاجة اخيه

مقابل

با منه وال انتظار عائد، 
مع االخر دون النظر 
النتماءه وعرقه ودينه

المساعدة

تجوز في بعض 
ا المجتمعات في م ل روسي
طالما اسدى اليك ا خر 

خدمة

يتم التكييف لها في 
مجتمعات اخرى حسب 
المعالجة القانونية لها، 
عبر  دية تارة أو عبر 

طرف  الث

ا خر
محرمة 

ون يصعب تكييفها عبر قان
أو تهريع يصطدم مع 

الدين

الرهوة
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 ناك فرق فيما بين غير الابس 
لمابسه وجمال التعري، فاالول ليس 
هو بالضروة يست ير جنسيا، أما االخر ف

الظهار قدرات الجسد عضليا  وجماله 
وليس الست ارة الجنس 

يعتبر بعض الغربيين من ان لباس 
البرقع الذي ال يظهر للمرأة سوى 
عينا ا نوع من االست ارة الجنسية 

.الحادة بالنسبة اليهم

ا خر

محرم ومجرم

فهو " الستير"من اسماء هللا 
يأمرنا بالستر، حتى عبر صور
نبذ النميمة أو سوء الظن بما لم 

ي بت

العري

الحرية باطاقها من غير ضوابط 

أنا مالك نفسي، فاقوم بما اقوم به من 
سلوكيات دون حاجة لمراعاة هؤون 
الغير أو مهاعر م طالما لم اتعدى 

على ممتلكاتهم

من الممكن ان اتعرى أمام الجميع 
بحكم انني املك جسدي وانا حر فيما 

اقوم به حتى لو باالنتحار 

ا خر
يجب ان ينعم بها 

الجميع

والحرية ايضا حيال االعتقاد ولكن 
لممارسة الحرية ضوابط نحو الغير

كافة سلوكيات التدمير ليست 
ممارسة للحرية سواء للذات او 
المجتمع او للغير من الهعوب

الحرية الذاتية ال تسمح للفرد 
بالخروج عن قواعد االدب العامة 

كالتعري للعامة أو قتل النفس

الحرية
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ليس محرم طالما حققت الذي 
ا يجعلني اعلى مرتبة اجتماعيا ومالي

على ا خرين

ى اليابانيون يعتقدون انهم ينتمون ال
اله الهمس و و من نسل غير نسل 
البهر لذا يحب لهم ان يتكبرون على

تخلقا وامتنانا )باقي االعراق 
(اللهتهم

اليهود اعتبروا انفسهم هعب هللا 
المختار وبعض الهعوب االوروبية 

اعتبرت ان دمائعهم تختلف عن دماء 
باقي هعوب االرض كااللمان

ا خر

محرم 

يتعارض خلب التكبر مع
اسم هللا المتكبر

التكبر

العدالة ال تنفصل عن المساواة 
فيما بين الرجل والمرأة 

العدالة تطبب وفب المصلحة 
ن الوطنية، فالعرق المنبوذ او الدي
او ال قافة ال عدالة معها

ا خر
اصل في المعامات، ولها عاقة 
مع المساواة، فليس من العدالة ان 
تساوى المرأة بالرجل حين نجد 
ل اختافا في البنية الجسدية لك
ن منهما والبنية الوظيفية كذلك حي
تحمل المرأة وال يحمل الرجل 

ع العدالة ال يتغير تنفيذ ا سواء م
الحاكم او المحكوم او العرق او 
حتى مع اختاف الدين

العدالة
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 يفسر الغربي مشكلة الفقر في المجتمعات الفقيرة؟كيف 

 

 

 مة ذلك ان علمت ان  الدخل؟ المنخفضة البلدان في النطاق والواسع الهديد الفقر يفسر الذي ما

 في م ل:حيال الظا رة فالمجتمعات الحدي ةف يعتقد بها الغرب  الفقيرة المجتمعات عن تفسيرات

 يزرعون الدخل المنخفضييية البلدان في الناس  ل ي من يقرب مافهم يرون أن  :لوجياالتكنو – 1

 المتخصيييص، اإلنتاج على التركيز من بدال   الزراعة، على الفقيرة المجتمعات تركيز، واألرض

 تكاد الصيييييناعية للتكنولوجيا اإلنتاجية الطاقةو ،البهيييييرية والقدرات المهارات تنمية دون يحول

 قلو و ي عبء واالعتماد على قدرة العضيييييات يعتبر ،فقرا   األهيييييد الدول  ذه في غائبة تكون

 تدفع التي الطاقة مصيييييييادر - النووي الوقود أو الغاز أو الزيت أو البخار يطلقها التي القوة عن

 . المعقدة ا الت

سكاني النمو - 2   في واليدالمفي  معدالت أعلى لديها نموا   األقل االقتصادات ذات البلدان أن :ال

 في الفقيرة البلدان سيييييييكان فإن الفقر، عن الناجمة الوفيات حصييييييييلة من الرغم وعلى ،العالم

 سييتنتقل السييكاني النمو موجة فإن وبالتالي سيينة، 25 كل يتضيياعفون الم ال، سييبيل على إفريقيا،

 عام خالف  ذه الهائلة السكانية الزيادات دعم يستطيع ال المتسع االقتصاد فحتى ،المستقبل إلى

 انخفضييييت لذلك نتيجةو ،المائة في 4نسييييبة ب كينيا سييييكان تضييييخم الم ال، سييييبيل على ،1993

 .هافي المعيهة مستويات

 العائلة والقرابةت دافامتدا ،للغاية تقليدية تكون ما عادة   الفقيرة المجتمعات ال قافية: األنماط-3

 مسار يقاوم الراسخة، الحياة بطرق والتمسك ،جيل إلى جيل من الهعوب وعادات بمجالس تمر

 .التنمية ت بيط حساب على ولكن االجتماعية، الروابط تعزز المواقف  ذه االبتكارات، م ل
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 للغاية، متكافئ غير بهكل  رواتها تمعاتالمج معظم توزع بينما: االجتماعي الطبقي التقسيم-4 

لدخل ذات المجتمعات في قب يجعلما  المنخفض، ا مة، ففي العوا  في الزراعية المناطب وخي

 مساحة نصف من أك ر األراضي ماك من المائة في 10 يمتلك الم ال، سبيل على بنغاديش،

 أغنى فإن آخر، وكم ال(. 1982 وبويس،  ارتمان) قد ال يمتلك أرضيييا   نصيييفهم بينما األرض،

 .المنطقة تلك أراضي أرباع  ا ة على يسيطرون الوسطى أمريكا من المائة في 10

 تفعل مما أك ر الضييييطهاد النسيييياء الفقيرة المجتمعات تخضييييع الجنسييييين: بين المسيييياواة عدم-5

 أطفال لديهن يكون ما للعمل عادة قليلة فرص لديهن الائي فالنسييييييياء الصيييييييناعية، المجتمعات

 الك ير يستنتج لذلك، االقتصادية، ونتيجة التنمية تقيدالتي  ةالمتزايد الحياة مع احتياجات ك يرون

 المكانة تحسيييييييين على يعتمد العالم أنحاء معظم في المعيهييييييية مسيييييييتوى رفع أن المحللين من

 للمرأة. االجتماعية

 العالم دول بين العاقات في يكمن العالمي للفقر األخير السيييييييبب :العالمية القوى عاقات- 6

 طريب عن الغنية المجتمعات دول المجتمعات الفقيرة الى دول من ال روة تدفقتفقد  تاريخيا ،

 السيييياسيييية السييييطرة خال من نفسيييهاب الدول ذه  اسيييتغنت خالها من التي العملية ،االسيييتعمار

لدان ذه العلى  واالقتصييييييييادية تاريخية األنماطكما ان  ،ب لدول بعض دفعت للتجارة، ال  إلى ا

 اسييتعمرت الغربية أوروباف ،فقيرة ذاته وقتال في خرىاأل أصييبحت بينما االقتصييادي االزد ار

 آسييييييا، من أجزاء على تسييييييطر وكذلك ، عام 300 من ألك ر الاتينية أمريكادول  من الك ير

 انتهت والتي االسيييتعمار، من قرن إلى يصيييل ما أيضيييا أفريقياو ،قرون لعدةو الهند، سييييما وال

 على سييييابقة مسييييتعمرة 130 حوالي حصييييلنعم  العهييييرين، القرن فترة سييييتينيات في معظمها

 مرعمستل نمط ظهر  ذلك ومع اليوم كمستعمرات البلدان من قليل عدد سوى بيتب ولم استقالها،

 .الجنسيات متعددة الهركات جانب من السياسية السيطرةو االقتصادية الهيمنة جديد عبر

 

 



82المزيدي      زهير  –التجسير صناعة   
 

 

 الصورة الحدي ة لاستعمار 1999( الاجئين عالميا 1)الهكل 

 

 

 :للحد من الفقر ينحصر فيوترى الدول الغنية ان دور ا في المجتمعات الفقيرة 

  و السييكاني النمو أن الدول الغنية تالحظ قدف ي:السييكانالنمو  على السيييطرة في المسيياعدة - 1

 على بسيييييييهولة المتزايد السيييييييكان عدد يتفوق حيث ،جعل  ذه المجتمعات فقيرة فيعامل  اكبر

 تكنولوجيا تصيييديرب الغنية الدول تقومسييي ، وعليهالمعيهييية مسيييتوى من ويقلل االقتصيييادي التقدم

  ذه إطار وفي السيييكاني، النمو من الحد على تسييياعد فهي اسيييتخدامها، وتهيييجيع النسيييل تحديد

ساء أجل جعل، من للمرأة االجتماعي الوضع تعزز برامج  ناك العملية،  أك ر، دخا   يكسبن الن

ا أقل حياتهنجعل و  كما نخفاضاال في المواليد معدالت تبدأ لذلك األطفال، تربية على تركيز 

 .الصناعية المجتمعات في حدث

 من المصييييييدرة الفائقةف، التكنولوجيا أسيييييياليبف أن الحدا ة نظرية تؤكد :الغذاء إنتاج زيادة- 2 

 إليها يهار والتي التقنيات،  ذه م لف ،الزراعية الغات من تزيد الفقيرة، الدول إلى الغنية الدول

 الري وطرق جديدة،  جينة بذور سيييييييتخداما على تنطوي الخضيييييييراء، ال ورة باسيييييييم مجتمعة

 .من اجل زيادة االنتاج الحهرية والمبيدات الكيماوية واألسمدة الحدي ة،
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 ، حيثالزراعية االبتكارات تتجاوز التكنولوجية التحويات :الصيييييناعية التكنولوجيا إدخال- 3 

 ا الت إدخال خال من الفقيرة المجتمعات في االقتصييييييييادي النمو من الغنية الدول تسييييييييارع

 .المعلومات وتكنولوجيا

 إلى الزراعة على التركيز من الدخل المنخفضيية البلدان اقتصييادات تحويل على يسيياعدكل ذلك 

 (.18) اإلنتاجية تزيد التي والخدماتية الصناعية األعمال

ا خر لتحقيب   كذا ينظر الغربي لقضيييييييية الفقر، و ي كما بينا تعزز لينانية والعيش على قفى

ما يعتبرونه انجاز وتقدم، لذا في حال حوار مع  ذا )ا خر( ال مناص من اسيييييييتعراض النتائج 

اإلحصيييييييائية من أجل إعادة توجيه مسيييييييار التفكير عما يمكن ان يتمخض عن حلول حقيقية ال 

 تبريرية.

 

 من )مؤشرات(  المجتمعات الحديثة طلقه تتعزيز الريادة عبر ما 

تعزز للريادة التي وصيييييييلت اليها، وتبرر لعجز الدول النامية  السيييييييتعمارية  ذهبدأت الدول ا

مسييييييألة التفوق لليعززوا أوال  performance indexوالفقيرة عبر اطاق مؤهييييييرات أداء 

قافية األخرى من حولهم عبر انجازاتهم، القهر  يا ليقهروا المجتمعات ال  ية، و ان لدول والريادة ا

ه تقنيا وتكنلوجيا، وما له من ا ر كبير في منظومة القيم االنبهار فيما ينجزونالذي يتحصل عبر 

عبر كل  قافة، كما يؤ ر في تغيير المفا يم وتفسيييييير القيم لدى الهيييييعوب، لذا يصيييييبح بعد ذلك 

وبهكل تلقائي، كل ما تطلقه المجتمعات المتقدمة من مهاريع ومنتجات وانماط حياة وفنون  ي 

 . جيال التالية لل قافة المقهورهمن قبل اال بالتقليد محل تقدير ورغبة

لماذا لم يعلن المؤهيير عن حجم األموال المنهوبة من  ،ما يطلقونه من مؤهييرات نقول لذا فحيال

كما  و  الضييييعيفةالبذل المالي من قبل الدول الدول النامية والفقيرة كي نفسيييير سييييبب ضييييعف 

 !أطلقوهواضح من البيان التالي وفب ما 
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  في مساعدة الغرباء والتبرع بالمال والقوت 7201-2013 ،(2)الهكل 

 الغرب أطلقهاالتي مؤهر العطاء وفب مزيج من العناصر ل

 

حتما الى تغيير مدركات  يويعمدون للمقارنات من اجل تعزيز التفاضل والريادة و و ما سيؤد

 دية.حيال القيم المستحد ة في المجتمعات الريا تقليديةاألجيال الصاعدة في المجتمعات ال

 

 مقارنة المجتمعات التقليدية بالحدي ة  (3الهكل )

 

دول المجتمعات الحدي ة ويرسمون مسارا  للمؤهرات المستقبلية لتكون محل التنافس فيما بين 

 لتعزيز النبذ بالمقارنة مع ما يدعونه بالمجتمعات التقليدية
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 مسار المؤهر ليداء المستقبلي  (4)الهكل 

 

 

 الدولية:في العالقات  ولإلسالم مؤشراته

ان تنطلب من قواعد، ولكل  قافة قواعد ا الخاصييييية التي مؤهيييييرات التقدم من التخلف يجب إن 

، وحيث ان ديننا تنطلب منها في رسيييييييم مؤهيييييييراتها، ومع كل قاعدة  مة ما يدعمها من القيم

دين ومنهج نجد اإلسييام كاإلسييامي وبما يتضييمن من تهييريع غني بالقيم االيمانية والسييلوكية، 

  اث،مدن واقع من متعددة الطبقات عبر قيمية منظومة لمؤهر استباقي ل ا  يقدم نموذج حياة

مسيييار يسيييتحب الن ينتزع منه مؤهييير ل يعتبراإلسيييام للعالم،  طلقهانماذج المدن ال اث التي يف

على  الحوار والحفاظفالتجسيييرف عبر ما يرهييد لفنون وأسيياليب رفيعة في  وغير المسييلم المسييلم

، لتهييييريعات وقوانين في التعامل دولية مع )ا خر(ويعزز   وية فريدة للمجتمع في ذات الوقت

وذلك كي نفصييل فيما بين التداخل الذي قد يكون مصييدرا للتهييويش في ممارسيياتنا القيمية او ما 

 يبعث للتناقص فيها.

في  وإسيييتانبولكة، قصيييى في الهيييام، والبيت الحرام في م: )االو ي فعبر مسيييار المدن ال اث

 اث في التعامات والممارسات القيمية. مة ركائز  ف( أوروبا واسيا
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ا يسيييييييمح فهو بما يعزز لهوية ممارس اإلسيييييييام كدين، ففان كانت مكة، حيث البيت الحرام، 

قد اختصها حيث عليهم،  ةمحرمفهي كنطاق جغرافي  ايبطؤو للكفار وال للنصارى واليهود ان 

)التعظيم( فهي بذلك تؤصل في ممارسة القيم نحو لمين، وهرع فيها احكاما في هللا كأرض للمس

 دوائر  اث )هللا، المجتمع المسلم على تنوع اعراقه، والذات، والمكان، والتهريع كنظام(

، )القليب والجسييييييييد( من فاليداخيل والخيارجفطهيارة نجيد ميا يعزز فللهوييةف عبر فمع اليذات: 

ستكون محاسب عليها في  فسلوكف وما تتلفظ به من كلمات فالقلبف االدران، ذلك ان حتى النية

التحكم في  ستجد ، أو طالما بقيت في  ذه البقعية، ذه البقعة، فعبر ممارسة صارمة لبضع أيام

س ما استطعت ستتمكن حينها بعد رجوعك لبلدك ان تماروجوارحك من لسان وبصر واذن ويد 

 .ن حولكوممارسة مع م ذات السلوك مع جوارحك

ومع المجتمع: فاالمتزاج ال قافي عبر أنماط متباينة من حياة المسيييييييلمين في أصيييييييقاع األرض، 

يخفض كل منكم الجناح لآلخر فا ف ،سييييتتعرف على عاداتهم وتقاليد م وسييييبل التواصييييل معهم

 تكبر وال تفاضل اال بالتقوى.

أمام كل ممارسة خاطئة كانت الجميع سواسية الفقير والغني والحاكم والمحكوم ومع التهريع: ف

 ام صالحة.

، فزائر ا الكعبة حرممن ومع المدينة: فمكة نطاقها الجغرافي على امتداد عهرات الكيلومترات 

بما فيها الطيور والقطط وكل  ايحرم عليه رمي المخلفات في هيييوارعها، ويحرم اخافة حيواناته

 األرض. ، فهي سام في سام لكافة مخلوقاتوعليها ب فيهاما يد

ومع هللا: فالجميع وجهته هللا، حتى مع تعدد زوايا الوجهة فهي تصيييب في نهاية االمر نحو ذات 

 النقطة حيث الكعبة.

بيإدارة  يختلف في كونيه بقعية مفتوحية على األدييان السيييييييمياويية ال ا يةفهو بييت المقيدس  أميا

للقوانين الدولية في  أقرب و  ،عما وجدناه في نموذج مكة يع مختلفرما يعني تهييييي إسيييييامية،

من  ازاد اذ اطاره ضم دوائر من البركة امتدت حدود و ،الممارسة، والنطاق الجغرافي للمكان

 في رقعة جغرافية ضمت  اث قارات. إستانبولالخليج الى 

الفريد الجغرافي الموقع قد بهر بفتح القسطنطينية أوال، و انيا،  ، ذلك ان رسول هللاإستانبول اام

يعزز لمزج فيما بين  قافات هعوب فهو ع ما بين حضارات الهرق وحضارة الغرب الذي يجم

يتفب  لمهيييياريع بنائية إعماريه ليرضعدة، ما يجعل المكان محضيييينا سييييليما للبحث والتطوير 

  ال الهدم للكوكب واالنسان. لإلعمارعليها الهعوب على تنوع مهاربهم لما يعزز 

 اإلحاطةفعدم الصييييبر كان مبع ه عدم  موسييييى،الخضيييير مع  ترفده مواقفيذكرنا بما و ذا كله 

سيرا ، من علم التي أحاط بها هللا الخضر سدود فا يعرف تف فقد كانت مواقف موسى تصطدم ب
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علمية  حاطةلإلوكذلك نحن نحتاج  ،مع القيم ال تتوافب لسييلوكيات يقر الجميع بانها كانت خاطئة

على معتقداتهم  فنتعرفلتعارفوا( يدفعنا في ذلك )بالتعرف على أنماط حياة الهييعوب وارهييادية 

وعاداتهم ومورو هم ال قافي ودوافع سيييييلوكياتهم، كي نحقب عبر حوارنا معهم لما يهيييييكل نقاط 

نتائج المسيييوح )عبر نبينه المدن ال اث  عبر ه، ولعل مؤهيييرا  آخر بعد المؤهييير الذي بيناالتقاء

لم في التعرف على أداء ا ورخاء مجتمعاتها، ومن التي تعمد اليها معظم هييييعوب العا (الميدانية

 . نا نكون قد قربنا من المرحلة ال انية لعملية فالتجسيرف

سنن هللا عتبر خير تعبير عن ي ،المادي مسارا  يعكس للجانب ا باعتبار الرقمية،الحقائب ذلك أن 

 ،لتجسيرل مساراتمد من أجل  في كونه

 ممارسييات االنسييان وسييلوكياته، فهي تعبير طبيعي عن ذلك إن اإلحصيياءات الرقمية تعكس لنا

بالضرورة يعبر عما يؤمن به من قيم ويعبر عن  قافة كل هعب، لذا يستحيل ان الذي و)الواقع( 

سنن الكونية التي بني عليها  ذا الخلب عارض نتائجهات ت من فعبر ما آلت اليه تلك الممارسا .ال

ارسات لإلخفاق سواء عبر إخفاقات اقتصادية او انتهار كيف آلت تلك الممنتائج في االعمار او 

ستبين الوجهة لإلمراض أو  در للحقوق وغير ا ستعرض بعض سنتمكن من ان ن . وفيما يلي ن

تمارسيييييها ال قافات من تلك اإلحصييييياءات بما له عاقة بما ادرجناه سيييييابقا من قيم وسيييييلوكيات 

حدي ة لممارسييييات مع ذاته ومع من حوله األخرى، فمع قيمة الحرية يعمد انسييييان المجتمعات ال

ما يلي نسييتعرض غير آبه لعواقب ممارسيياته طالما في ظنه انها ال تنال من حرية ا خرين، وفي

 لممارساته في ممارسة الجنس.

 مرض االيدزأوال: 

 

 

 مصابين بمرض االيدز ال يعلم بإصابته بالمرض 7من كل  1
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 المناعة نقص فيروس مع يعيشون المتحدة الواليات في شخص مليون 1.1 من يقرب ماف -أ

   2016.مصابون أنهم يعلمون ال( 7 في 1) منهم المئة في 15 حوالي. اليوم البشرية
 الجنس يمارسيييون الذين الرجال من وغيرهم الجنسيييي، الميل ومزدوجي المثليين، يتحمل -ب

 جديدة ةإصاب حالة 26000 بنحو يقدر ما يمثلون حيث ،كسبب األكبر العبء الرجال مع

 .سنويًا البشرية المناعة نقص بفيروس
ا 38،739 تلقى ،2017 عام في -ت  في البشيييرية المناعة نقص فيروس تشيييخيص شيييخصيييً

 تابعة مناطق 6و المتحدة الواليات
. والمناطق الواليات بين بالتساوي توزيعه يتم ال البشرية المناعة نقص فيروس تشخيص -ث

 أكبر. اإلصاباتما يشير ان 
 

لمثليين كحركة تدعي اعتماد قيمة الحرية والديموقراطية اال كسكب الوقود على النار وما حركة ا

 لتزداد شررا 

 أيضامنحرفة يصب في هذا  أساليبوالذي تقوم به العالمات التجارية في التعزيز للحرية عبر 

 

 موجه للم ليين ناعان لبينيتو

 

غير  الجنسيييةبة من يرى ان الممارسيية يبين كيف ان نسيي (،5الرسييم البياني التالي، هييكل )في 

 2013%( عام 32)النسيييييييبة الهيييييييرعية بين المرا قين عما أخاقيا في تزايد كموقف كانت 

 (.19، )2018%( عام 42وأصبحت )
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 (5)الهكل 

 

لدى امر أخاقي يعتبر وفي ممارسة العزاب من الرجال للجنس غير الهرعي مع النساء 

%( 42، في حين كان يعتبر غير أخاقي بنسبة )2018( لعام %69يصل لنسبة )االميريين 

 .(6، هكل)كبير يمضي اليه المجتمع يو و ما يهير لتهاو ،2001عام 

 

 

 
 (6)الهكل 

 



90المزيدي      زهير  –التجسير صناعة   
 

 ليعمار%( ما بين الذكور 67ونسبة قبول الصور اإلباحية واالباحية على العموم يصل الى )

 (.7، هكل)ل عام واحد!% خا14بنسبة تغير بزيادة وصلت الى  ،49-18من 

 

 
 (7)هكل 

 

 

، الماحقة التي موضييييييييةالعامات التجارية من  تطرحهإعتاد الناس على ماحقة كل ما 

جعلت كبرى المؤسييييسييييات العالمية والجامعات الن تدرس  ذه الظا رة التي أضييييحت محل 

لجنسيييييييين إتهام حيال تداعياتها والتي تتم ل في زيادة معدالت االكتئاب لدى الهيييييييباب من ا

ومعدالت تناول مسييتحضييرات دوائية بقصييد الرجيم للحصييول على قوام رهيييب وزيادة في 

االسييرة التي ما عاد باسييتطاعة الوالدين تأمين ليس الملبس وإنما متابعة ما إجهاض ميزانية 

يطرح في السييوق بناء على الضييغط الذي يمارس عليهم من االبناء، تسييتعرض المحاضييرة 

وح الميدانية من نتائج ، كما تقترح أم ل السيييبل لمواكبة الموضييية بما ما توصيييلت اليه المسييي

 سليم .  يينفس اتزانيجعل االنسان في حالة 
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 (8الهكل )

 (8، شكل)كنتيجة عن ذلك بريطانياالحرية الجنسية نتج عنها انحسار في نسبة الزيجات في 
 (.20)مرجع:

 

 اً: تعاطي الكحولنيثا

 

لي ر السلبي  2018-1948نتائج اإلحصائية على مدى عقود كنموذج تطبيقي، تهير ال

 لتعاطي الكحول على االسرة في اميركا
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 (9هكل )

 

المجتمع اكبر حين  يعانيهتنامي معدالت ما تعاني منه االسيييييييرة عن سيييييييلوكيات التعاطي، وما 

ناحظ معدالت حوادث المركبات في الطرق، حيث األ ر السيييييييلبي يتعدى الفرد ليصيييييييل الى 

 .(10)(، هكل 9)، هكل )مرافب الدولة، واالسرة، والمستهفيات عبر مسار العاج( وغير ا

 

 
 تعاطي الكحول والحوادث (10)الهكل 
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 تعاطي المخدرات والكحول وحوادث الطرق (11الهكل )

 

 

 

 
 (12الهكل )

 

 

األمريكي يعتبره انه بالرغم من نتائج التعاطي السلبية غير ان المجتمع ( 12في الهكل )ناحظ 

الملذات الذاتية على % ما يهييييير لتقديم 78سييييلوكا ال يتعارض مع االخاق بنسييييبة تصييييل الى 

 الفوائد التي سينعم منها المجتمع ومؤسسات الدولة.
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 (13)الهكل 

 

كل )ناحظ  نه )خطر كبير جدا  وخطر كبير ( 13في جدول الهييييييي قد ا تائج من يعت عد جمع ن ب

%(، 12وأ مية ) إ ر%( مقابل من يجده ليس بذي 86صيييييييل الى )وخطر نوعا ما( لنسيييييييبة ت

وبالرغم من ذلك نجد م يقدمون اللذة في تعاطيها على نتائجها السييييلبية على االسييييرة والمجتمع 

 ومؤسسات الدولة!

 

 

 
 (14)الهكل 

 

مع تفعيل برامج توعوية للحد  م %( 80نسييبة )( 14عبر الهييكل )والتناقض يسييتمر حين نجد 

 .لي ميةالتعاطي السلبية، وذلك عبر جمع نتائج الخانات ال اث األولى التي تهير  من آ ار
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 (15الهكل )

 

يؤيد ا ان نسبة دعم تهريع يهدد العقوبات على المتعاطين ( 16في الهكل )وناحظ كيف 

 .و و ما يعزز ذات التناقض السابب %(60تصل الى )نسبة 

 

 
 (16)هكل 

 

الرفض حيال تقليص العمر الذي يسييييمح به للمرا ب تعاطي  (16في الهييييكل )ناحظ و

%( ما ينم عن األ ر السلبي الذي يخهاه المجتمع األمريكي عن 74الكحول ليصل الى )

 سلوك مدمر كهذا.
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 مصادر تعاطي الكحول بالنسبة لليافعين، المرحلة التعليمية الحادي عهر (17)هكل 

 

 

 مليون$ سنويا  فقط في والية اوريغون االمريكية 697التعاطي لفئة اليافعين يصل الى  الهدر المالي الناتج عن (81)هكل 
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 (19هكل )

 

 (20)هكل 

المرحلة التعليمية  تنامي نسب التعاطي للكحول فيما بين الذكور واالناث فيما بين اليافعين

 (.20(، والمرحلة التعليمية الحادي عهر، هكل )19ال امنة، هكل )

 

 ار:االنتح

هيييييخص نهاية لحياته،  ذا فضيييييا عن الك يرين ممن  800000يقارب  ي كل عام يضيييييع ماف
يحاولون االنتحار. وتم ل كل حالة انتحار مأساة تؤ ر على األسر والمجتمعات والبلدان بأكملها 
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بما تحد ه من آ ار طويلة األمد على من تركو م وراء م. يحدث االنتحار في مختلف مراحل 
عاما  على  29و 15فيات بين من تتراوح أعمار م بين سيييييجل  اني أ م سيييييبب للو العمر، وقد

 .2016الصعيد العالمي في عام 

االنتحار ال يحدث في البلدان المرتفعة الدخل فحسيييييييب، بل  و ظا رة عالمية في جميع أقاليم 
 2016% من حيياالت االنتحييار العييالمييية في عييام 79العييالم. وفي حقيقيية األمر، إن أك ر من 

 (.10) منخفضة والمتوسطة الدخلحد ت في البلدان ال

 

 منظمة الصحة العالمية 2012األقل عالميا االنتحار في دول العالم اإلسامي  (21)هكل 

 

 

يعرف األول من سييبتمبر/أيلول بأنه فيوم انتحار المرا ب في اليابانف، فهو تاريخيا يوافب حيث 
رغم أن نظامها التعليمي أك ر  .عاما 18لغون من العمر انتحار أكبر عدد من األطفال كانوا يب
 .األنظمة تنافسية وصرامة في العالم

هير إحصاءات إلى أنه خال الفترة بين عام  ألف طفل  18انتحر أك ر من  2013و 1972وت
 .طفا تقريبا  ذا اليوم لإلقدام على االنتحار 131في اليابان، كما يختار 
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االنتحار خال السنوات الماضية، مازال االنتحار لعالمي في معدالت وعلى الرغم من التراجع ا
هباب بين الفئة العمرية  سيا لوفاة ال عاما في هتى أرجاء العالم. وفقا لبيانات  29و 15سببا رئي

 .منظمة الصحة العالمية

 .وفي بعض الدول م ل اليابان، يأتي االنتحار واحدا من أكبر أسباب الوفاة

دية، التي نهرتها الدولة كجزء من تقرير سنوي عن أرقام اءات الحكومة الهنكما أظهرت إحص
 .2015ألف هخص انتحروا في الباد عام  133الجريمة، أن نحو 

في المئة على األقل من إجمالي عدد المنتحرين من الهنود  40وتهيييييييير اإلحصييييييياءات إلى أن 
 .عاما 30و 10تراوحت أعمار م بين 

أن معدل االنتحار بين الفئة العمرية  2012ية عام نظمة الصييييحة العالموتقدر دراسيييية أعدتها م
 21ألف هيييخص، في وقت بلغت المعدالت الوطنية  100لكل  35عاما تتجاوز  29و 15بين 
 .ألف هخص 100لكل 

في المئة  65عاما، بزيادة تتجاوز  14إلى  10وفي البرازيل يحدث االنتحار بين الفئة العمرية 
 .2015و 2000ين عامي خال الفترة ب

 ألف هخص ينتحرون سنويا  800وتقول منظمة الصحة العالمية إن أك ر من 

 19إلى  15وسييجلت معدالت االنتحار في الواليات المتحدة في محيط المرا قين والمرا قات )
ما( زيادة مطردة خال الفترة من عام  ، 2017، بحسييييييييب تقرير عام 2015إلى  2007عا

 .اض والوقاية منهاالسيطرة على األمرالصادر من مراكز 

 .عاما يوميا في المتوسط 35وفي المملكة المتحدة، ينتحر أربعة أهخاص دون سن 

وفي كوريا الجنوبية، يلعب أيضا النظام التعليمي التنافسي جزءا في حدوث االنتحار في الباد، 
خص(، ويعد  ذا ألف هييييييي 100لكل  32مع تسيييييييجيل أعلى معدالت بين الدول األك ر تقدما )

 .عدل أعلى  اث مرات مقارنة بالمتوسط العالميالم

إلى  10ويعد االنتحار سيييببا رئيسييييا للوفاة بين المواطنين في كوريا الجنوبية بين الفئة العمرية 
 .عاما 30

عياميا، بواقع  19إلى  15وتحتييل نيوزيلنييدا مرتبيية أعلى معييدالت االنتحييار بين الفئيية العمريية 
 .الواليات المتحدة وخمسة أضعاف النسبة في بريطانياالنسبة في  ، و ي ضعف15.6
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وقال تيمو ي وايلينس، طبيب نفسي ليطفال في مستهفى ماساتهوستس العام، في ورقة بح ية 
نهيييييييرتها دورية األكاديمية األمريكية لطب النفس ليطفال والمرا قين، إن النمو غير المتما ل 

، وجميعها االكتئابلمهكات العقلية، بما في ذلك لإلدمان وا للمخ يجعل المرا قين أك ر عرضة
 .عوامل ذات صلة باالنتحار

واألسيييييييوأ من ذلك أن البحوث أظهرت أن معظم األطفال لديهم القدرة على فهم معنى االنتحار 
 .بدءا من سن ال امنة فأك ر

لنفس دورية علم اوتقول دراسيية هييارك فيها عالم النفس األمريكي جون توينغ ونهييرتها مؤخرا 
السيييييييريري، إن  مة زيادة في معدالت االكتئاب ومحاوالت االنتحار واالنتحار بين المرا قين 
بمختلف خلفياتهم، متميزين أو غير متميزين، على مسيييييييتوى جميع األعراق وفي جميع مناطب 

 .(21) الواليات المتحدة
الطرف ا خر من نتائج سييييييلوكية  فتلك اإلحصيييييياءات الرقمية تعتبر وقائع دامغة تبين ما ل قافة

سيييييييلبية في المجتمعات الحدي ة، لتجعل المجادل محل هيييييييك فيما يؤمن به من قيم وتمارسيييييييه 

قب، ليجعل ا خر  ذا أك ر قربا  نحوك، غير أن  ذا  مجتمعاتهم الحدي ة وما تنتظره من عوا

ين يعلب قائا : ولكن جئك بما لم تتوقعه حين تكون ردة فعله على غير ما توقعت، حا خر قد يفا

مسييييألة تزايد معدالت االنتحار لدينا ال تعني سييييوى ما تتمتع به مجتمعاتنا حيال ممارسيييية قيمة 

الحرية، و و ما يهييير لما ال تنعمون به انتم من ممارسيية!  نا تدرك مدى عمب الفجوة الفاصيلة 

نت قد اعددت له، فلعلك ا في الحوار، و و ما يحسن ان تعتمد مسارا  آخر غير الذي كفيما بينكم

تنفذ الى ما يعتبر نقطة ضيييييييعف تجعله في اقل ما نقول عنه مراجعة عما  و فيه من صيييييييورة 

زينها الهيييييطان له، و و ما يجعلنا نعمد ألداة فالمنظورف كأحد أدوات التجسييييير التي جعلنا لها 

 ات التالية.بيانا في الصفح

ن الرجل والمرأة، نجد ممارسات انسان وحيال ممارسة قيمة العدالة والمساواة فيما بي

 المجتمعات الحدي ة تحيد لتسجل لنا التالي لحقوق المرأة واضطهاد ا:

 : اضطهاد المرأة في الغرب الثثا

 

 فهل الرجل في كافة دول العالم أنصف المرأة؟

الواليات المتحدة االمريكية تعاني فيها المرأة بهيييييييكل متنامي من التحرهيييييييات فان علمنا ان 

اإلر ابيين بنسييييبة وصييييلت الى معاناة المرأة توازي معاناتها من  جوم ، حيث ناحظ لجنسيييييةا

 (.22% وفب هكل )73
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 (22الهكل )

 

 

الدول األوروبية تقر بالعنف ضد المرأة، فأك ر من  اث ارباع مجتمعاتهم، الهكل 

 )23(، والهكل )24( يؤكدان لذلك. 

 

 
 (23)الهكل 
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 (24الهكل )

 

ة لاستبيان تبين الموقف العنصري للوالدين في االسرة االمريكية في تفضيل الذكر على نتيج

 (.25كما في الهكل ) االن ى، و و مؤهر سلبي حيال )التعايش( مع األبناء من االناث
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 (52الهكل )

 

 

 ( 26)الهكل في  رغبة فالمرأةف في المكوث في المنزل

 عالميا %27

 عربيا %36
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 (62الهكل )

 

 

 

 فالمرأةف في العالم العربي والغرب

 رغبة المكوث تزيد بعد سن 30 )أي أ ناء مزاولة العمل خارج المنزل(، الهكل )27(.

 



105المزيدي      زهير  –التجسير صناعة   
 

 
 (72الهكل )

 

 

 
 (82الهكل )

 

 

 المكوث في المنزل 42% في الهكل )29( ، )المرأة العربية( تهعر بأنها مكرمة
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 (92الهكل )

 

 

 ويهاركنها غير العامات في ذلك، الهكل )30(.

 

 
 (30الهكل )
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 (.31اقل عناء مقارنة بعناء المرأة عالميا الهكل )فالمرأةف في العالم العربي 

 
 

 (31الهكل )
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الذكور العرب غير الموظفين اقل من النصيييييييف منتعهيييييييون مقارنة ( 32في الهيييييييكل )

 بانتعاش المرأة العربية

 
 (32الهكل )

 

 

البقاء  رغبتهن % في% 31-19تزيد النسييبة عن  ،(33)الهييكل  فيفالمرأةف في العالم 

قاء في المنزل في الواليات في المنزل المتحدة ، في حين تصييييييييل رغبة الرجال في الب

 %!51االمريكية الى 
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 (33الهكل )

 

 

% بقاء المرأة دون عمل في منزلها، والرجل في اميركا 19الرجل عالميا يوافب بنسيييبة 

 (.34وفب الهكل ) %!21يوافب بنسبة 
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 (34الهكل )
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مام المرأة عالميا  لة في األجور في أميركا أكبر عائب ا عدا وفب في عدم ممارسيييييييية ال

 الخارطة التالية

 
 Gallup (35الهكل )

 

 

 

( االلتزامات المالية نحو العائلة بالنسيييييييبة للمرأة العاملة االمريكية، 36)في الهيييييييكل 

 ةالعربية، والمرأة العاملة عالميا، ما يعزز السيييييييتقرار المرأومقارنتها بالمرأة العاملة 

 العاملة العربية نسبيا  بالمقارنة.
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 (36الهكل )
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 (37بالنسبة للمرأة عالميا وفي العالم العربي، الهكل ) فرصة الحصول على وظيفة

 
 (37الهكل )

 

 

 (38الم في الهكل )مقارنة بنساء الع إتاحة الهاتف الجوال واالنترنت للمرأة العربية
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 (38الهكل )

 

 

مقارنة ما يحول من راتب المرأة االمريكية في االنفاق على عائلتها (، 39في الهكل )

 بالمرأة العربية مقارنة 

 

 المرأة العربية، نسبة ما ينفب من راتبها لهؤون المنزل% 22

 المرأة االمريكية نسبة ما ينفب من راتبها لهؤون المنزل% 32
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 (39ل )الهك
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 التالية:الدول العربية  االستبيانهمل 

 
 (40الهكل )
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 الباب الخامس

 يرــــــــــــــــــــــــــأدوات التجس

 

 

 التجسيرفي كمسار وسائل االعام 

في استغال أدوات االعام  أو المجتمعات الحدي ة تجتهد دول العالم الذي يطلب عليه بالمتحضر

ائله لبرمجة عقول أبناء ال قافات المغايرة حيال ما يؤمنون به من قيم أو تعزيز ما لديهم ووسييييييي

 .، عبر مجموعة من االدواتمن أجندات عمل

 (برمجة المفاهيم المستحدثة للقيم عبر وسائل االعالماألداة األولى هي ) -1

 خاصييية) اإلعام ائللوسييي لواسيييع المتكرر التعّرض بها يعمل التي الطريقة إلى النهج  ذا ينظر

 نظرتنا تهكيل إلى الوقت بمرورو( الى حد قريب ووسائل التواصل االجتماعي حاليا   التلفزيون

 حيث ،وفب نمط تدريجي بناء عملية عبر  ذا يحدثو ،تدريجيا   االجتماعي وواقعنا العالم إلى

 آ ار ينتخز يتم حيث متابعة  ذه الوسيييييييائلو مراقبة من العالم عن حقائب المهيييييييا دون يتعلم

  .نسبي ا تلقائي اووسائل التواصل االجتماعي  التلفزيون مها دة من الذاكرة

 جامعة في ال قافية المؤهيييييييرات أبحاث مهيييييييروع في وزماؤه Gerbner جورجوقد أهيييييييار 

 يحدث االتسييياق، من عالية درجة الحقيقي والعالم المهييييد العالم لهذا يكون دمابنسيييلفانيا لذلك عن

 يعتقد الم ال، سيييييييبيل على المنهجية، حيث من ،أقوى غرس(الالبرمجة ) تأ ير ونويك (الرنين)

 أن العنف ذات المحتوى الذي يحوى التلفزيونبرامج  من الك ير يهييييييا دون الذين األهييييييخاص

 (. Signorielli ، 1990) بالفعل عليه  و مما  عنف ا أك ر ا  مكان العالم

فهي  ،االجتماعية أ دافها لتعزيز صيييريح بهيييكل ماإلعا وسيييائل تسيييتخدم سييينغافورةلذا وجدنا 

 تلفزيونها سنغافورة وتراقب األديان، ومتعدد واألعراق ال قافات متعدد السلمي بمجتمعها تفتخر

 ،دين أو عرق أي بانتقاد يسييمح اف (وسييياسييية وأخاقية ودينية عنصييرية): مجاالت أربعة في

 بأي يسمح بل ال ،المسلمة أو البوذية المجتمعات إلى يسيء قد الذي الجنسي بالتعبير يُسمح الو

 في العنصيييييييري أو الديني الصيييييييراع أخبار أ مية من التقليل يتمو ،اإلطاق على دينية برامج

 سييييييينغافورة تواجهه الذي األكبر التحدي إن ،الكامنة المحلية المظالم إ ارة لتجنب أخرى أماكن

ا ةسنغافور اكتهفت حيث اإلنترنت،  و الجهد  ذا في  يجلب بال ناء الجدير الهدف  ذا أن مؤخر 
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 السيييييييطرة محاوالت تؤدي وحي ما فيها التحكم يصييييييعب التي المعلومات قنوات من العديد معه

 .كبير استياء إلى عليه

 ي: مجموعة من األركان  عبران كان )االتصال( عرفه البعض عبر اركان  مانية ف

ورجع  ،والمستقبل، والضوضاء ،ة التواصلوقنا ،والرسالة ،الرسالةرموز وفك  ،المرسل

 كما في الهكل التالي ،الصدى

 

 (41الهكل )

 

 فاستكهاف ،الحاجاتمضي وفب دائرتين، دائرة تحدد ا يوعرفه البعض ا خر على انه 

في دفع متلقي الرسالة  وأ ر ا ،ودائرة أخرى عبر اإلحاطة بمعلومات جديدة ،المطلوب

 التالي لتلبية حاجاته كما في الهكل
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 (42الهكل )

 

 

 

عبر مراحل من  (الفلترة)نموذجنا الذي نطلقه باسييييم )زمرد( في االتصييييال يعتمد فكرة فان 

والمحطات مع ماحظة أن نموذجنا  ذا محوره )تجسير عمليات التواصل( خمس محطات، 

 : ي

التعارف: حيث يسيييييتوجب على طرفي التواصيييييل تفعيل فالتعارفف كما لو كانا غريبين  -1

ن بعضيييهما البعض، حتى وان كانا مواطنين يعيهيييان في وطن واحد، و و ما يفرض ع

ه دنمط حييياة ا خر ويتعرف على عييادات مجتمعييه وتقييالييي على كييل منهم التعرف على

 .ومعتقداته

حد من عرق لعرق ومن  -2 باين حتى في الوطن الوا يد تت قال عادات والت ية: ال قاف ية ال  الخلف

والقصد ان ندرك جذور تلك التقاليد لسكان قرية و كذا، مذ ب لمذ ب ومن سكان مدينة 

ه الدين بالتاريخ كما للقصيييييص الخرافية والسيييييلوكيات عبر ما يرفد ا من ارث يختلط في

 نصيب. ايكون لها فيه

القيم: يدرك  نا كا الطرفين، حقيقة ما يؤمن كل منهم من تفسيييييير حيال المصيييييطلحات  -3

 .ب أنماط الحياة وسلوكيات ا خرالمختلفة للقيم، ليدرك كل منهم أسبا

من بين  ،ضييلواألف ،أك رمسييارات التجسييير: يعمد كل طرف متصييل الختبار مسييار أو  -4

فب عليه الطرفين بما يحقب مصيييلحة تمجموعة من المسيييارات لتأمين فحوارف مهيييترك ي

 مهتركة.
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اال و و  األسييييمىأدوات التجسييييير:  ي أدوات تسيييياعد في تعزيز الحوار، ليظل الهدف  -5

عزيز فالتعايشف بين االضييييداد، واألدوات  ي وسييييائل يعمد اليها كمحطة أخيرة يجتهد ت

فيها كل طرف أو أحد األطراف عبر أسييياليب من األفكار وأسييياليب في التفكير إضيييافة 

 االعام لتعزيز الجسر الذي يهيده.وسائل الى 

 

 (43الهكل )

 م ز ير منصور المزيدي( اختصار السنموذج االتصال وفب نموذج )زمرد( )زمرد:  و 
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 (44الهكل )

 

 

 (األعمال جدول وضعاألداة الثانية هي ) -2

 االجتماعية التنهيييييئة حول االتصييييياالت بحوث من البداية في نهيييييأت التي النظرية،  ذه تعرف

سية سيا  اإلعام وسائل قدرةف بأنه األعمال جدول تحديد ،( Dearing & Rogers ، 1996) ال

حالي اإلدراك بين التغيير وإحداث الجمهور إدراك لة يك على الجما يرية  McCombsف )ال

& Gilbert، 1986 )، البارزة بالقضييايا واال تمام عام وعي خلبفعبر  ، حدسييي ا أك ر بهييكل 

 فيه، التفكير يجب بما بالضرورة اإلعام وسائل تخبرنا الحيث (. 22)ف اإلعام وسائل قبل من
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 القضايا  ذه لم ل المك فة التغطية خال من الم ال، سبيل علىف، يهف التفكير يجب بما تخبرنا بل

، للمرهحين الزوجية الخيانة أن اإلعام وسائل تخبرنا قد ،لترهيح قيادي ما السياسية الحملة في

 ،تصييويتنا عليها نبني أن يجب مهمة قضييايا  ي الكلية في المار جوانا يدخنون كانوا إذا مافي أو

 وبالتالي الضييرائب فرض على مواقفهم م ل عمقا، أقل ي  تغطيتها يتم التي األخرى المسييائلو

 .أ مية أقلإطار في االختيار عبر برمجة العقل بالتركيز على ما يعتبرونه  وضع يتم

 المتحدة الواليات في التلفزيونقنوات  رسييلت ،الدينأل مية قضييايا  وسييائل االعام تجا ل فيو

ويتم ذلك ليس بالضرورة  ،الناس حياة في مهمة عوامل ليست وحيةالر القضايا أن مفاد ا رسالة

 ممارسة في متورطة هخصيات باستمرار تعرض التي واألفام المسلسات مباهرة وانما عبر

عن  نا يكممارسييه، كما لو أضييحت الممارسيية هيييء اعتيادي وال يورث حتى قلقا  لدى  الجنس

على وينصيييب اال تمام  ةمحمي غيران الممارسييية  حال تم انتقاده فان االنتقاد ينصيييب على كون

 .لجانب الدينيمتجا لين ل الحمل أو البهرية المناعة نقص بفيروس اإلصابة م ل عواقب

 (عالمتشويه صورة العرب واإلسالم عبر وسائل االفي األداة الثالثة ) -3

ام ، وسييائل االع تمارسييهوجدنا ذلك عبر ممارسيية العنصييرية بهييكل مبرمج على نطاق دولي 

 الحرب أعقب الذي القرن في أفريقي أصييييل من األمريكيين ضييييد العنصييييرية الممارسييييات م ل

 تصوير علىاإلعام  وسائل هّجعت كذلك ، 1865 إلى 1861 من الفترة في األمريكية األ لية

 فرضته الذي النفطي الحظرالعرب بصورة نمطية سالبة، عبر سلسلة من االحداث نذكر منها ، 

 ، اللبنانية األ لية الحربك المختلفة القتال وحوادث الماضيييييي، القرن من سيييييبعينياتال في أوبك

 وحرب ، 1991 عييام  الخليج وحرب ، 1988 إلى 1980 من العراقييية اإليرانييية والحرب

ستمرار ، 2003 عام العراق سطينية يةسرائيلاإل الصراعات  وا  دراماتيكية األك ر وربما ، الفل

 تهيييويهيومقصيييود  فعل ردوما جلبته من  2001 سيييبتمبر 11 في  ابيةاإلر القاعدة  جمات ،

 والمسلمين. العرب ضد

  (الخوف والمنطقاألداة الرابعة في ) -4

همان في بقاء االنسيييييييان، غير أن العاقة بينهما غير متزنة، م والمنطب(، عنصيييييييران)الخوف 

 طب.فالمنطب أحيانا يحد من أ ر المخاوف، والخوف أحيانا يتغلب على المن

ي أميركا الديموقراطية فف ،الخوف من الممكن أن يسييييتغل للحد من الحرية باسييييم تأمين األمانف

المخاوف فت ارة المخاوف من أجل تحقيب مآرب سييياسييية، يجب أال تمارس بما يؤدى السييم ا  

 من الممكن الحد منها عبر التوعية المستمرة للمواطنين.

لها وقع كبير على المنطب، وبالمهيييييياعر واالحاسيييييييس يجب أن نعلم أن  مة نظام عقلي يتحكم 

قائي والمهاعر لها تأ ير كبير على المنطب، خاصة عبر مهاعر الخوف، و ي تتحرك بهكل تل
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،  و ما يسميه برةإللهعورك باأللم عند وخز صاحبك ف ،ال منطقي حال تعرض االنسان للخطر

المتبادل عبر مرآة االعصيييابف ف الهيييعور العصيييبي االفتراضييييف أو ف الهيييعور “علماء النفس 

Mirror -neurons نموذج عما يسيييييتغله و و كندا، ف و و ما أكدته نتائج األبحاث في تورنتو

لذا يعمد االعام لمحتوى من الخوف واالسيييت ارة  االعاميون في برمجة المخاوف والتداعيات،

مسييييييارات لالعقل يعمد  نتائج دراسيييييياتهم أنعبر  واعلماء النفس قرركما ان  ،لتسييييييليك ما يريد

مختصييييره فهييييورت كاتف ، و ي إرهييييادية، في الحكم السييييريع على األهييييياء وذلك من أجل 

أي أنه يتعرض )للتأ ير واإلرهييياد( فنعمد إلى ، قرار أو لاختيار بين بدائلمسييياعدته في اتخاذ 

نيا علماء االجتماع في جامعة كاليفورو ،قرارات مهييييييياعرية غير متحققة من باقي المعطيات

الجنوبية كهييييفوا عما يقوم به االذكياء من وكاالت العاقات العامة واالعان والسييييياسيييييون في 

 ت ارة عنصر الخوف كأداة في تحقيب مآربهم، وذلك عبر:أساليب التأ ير عبر اس

  repetitionالتكرار  -1

 making irregular seems regularجعل غير المعهود معهودا  -2

 misdirectionمضلله  اتإعادة التوجيه لمسار -3

 فعبر  ذه األساليب ووفب منصة عامة من الممكن رفع معدالت الخوف

 

والصييور التي تبعث  أيضييا،الصييورة وأ ر ا في تعزيز المخاوف يتم اسييتغالها في ذلك كما ان 

لوحظ أن تسويب ههادات التأمين على الحياة في الطيران، والتي  ي تغطي فقد  ،على التعاطف

اال ار الناجمة عن اإلر اب، يزيد معدالت هيييييييرائها حال تم ربط البوليصييييييية  بهيييييييكل تلقائي

 والغريب أن أبحاث هركات التأمين عززت لما يلي: ،ر ابباإلر اب وتداعيات اإل

تأمين تعمد  ندرة في وقوع الحدث، غير أن هيييييييركات ال ماالت )كمنطب( تعزز لل مع أن االحت

والحظ اسيييييييتراتيجية  ،ما ير يهابون التداعياتالسيييييييتعراض التداعيات حال وقع الحادث، فالج

و وجعل صييدام عدو ومع أن ال  مة عاقة بوش االبن في الدفع بالمخاوف نحو جعل القاعدة عد

ض النظر عن الحقائب المعلوماتية، التي غفيما بينهما إال أنه ربط بينهما كعدو واحد ألميركا، ب

  .لم يتم استعراضها أصا

 ة تخطي الحواجز الثقافي

 أنواع لها:مام عمليات التجسير، وفيما يلي ت مة العديد من الحواجز التي تحول دون است

 التي تلك هيف ،التواصييييل تعترض التي الفسيييييولوجية الحواجز :الفسيييييولوجية الحواجز -أ

 .البهري والعقل اإلنسان جسم على المفروضة والقيود األداء خصائص عن تنتج
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 تبدأ عملية ،التواصيييل دون تحول التي االجتماعية ائبالعو تهيييمل االجتماعية: الحواجز -ب

 .األوسع المجموعة قواعد اتباع في وسلوكياته وقيمه الفرد معايير فيها

 في األفراد يكون عندما غالب ا تنهييييييأ والتي التواصييييييل، تعترض التي :ال قافية الحواجز -ت

ا أوة أو أنميياط حيييا معييايير طوروا قييدمن  قييافيية مييا  االجتميياعييية الفئييات إحييدى  أو قيميي 

 .أخرىمن  قافة  بمجموعة المرتبطين ليفراد مختلفة سلوكيات

 في العاملون األفراد يجد عندما  ذا يحدث ،التواصييل تعترض التي :األخاقية الحواجز -ث

 بطرق تتصييييييرف منظمتهم أن رغم المعارضيييييية، عن التعبير في صييييييعوبة ما منظمة

 .أخاقية غير يعتبرونها

 األخاقي بالسلوك مرتبطة عوائب  ا ة يلي فيما نظمات االعمال،لم األخاقية لحواجزا -ج

 :األعمال منظمات في

 

  خاطئة. بأنها المعروفة القضايا عن التحدث عدم األخاقيف، الصمتف .1

 ي ير ا التي األخاقية المخاوف مراعاة أو سييييماع في والفهييييل األخاقيف، الصييييممف .2

  ا خرون.

 .ليفعال األخاقية ا  ار اكإدر في الفهل األخاقيف، العمىف .3

 (2002 بيرد)            
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 الباب السادس

 التجسير تشغيل عمليات
 

 

 ماذا نقصد بالتهغيل؟

التهيييغيل يعني االنتقال من الجانب المعرفي نحو الجانب العملي الصيييناعي والتطبيقي لما تم 

تاج عنصيييييرين ادراكه، ومن أجل احداث ذلك ال بد أن ندرك من أن عملية التهيييييغيل سيييييتح

رئيسيييييييين، األول اعتماد مجموعة من الفرق التي سييييييتكلف بمهام لإلنجاز، وال اني الزمن، 

هييغيل نحن نحتاج الن نمارس الصييبر ذلك ان االسييتمرار زمنيا   و فمن أجل حصييد  مار الت

األ داف المرجوة، فنحن كما نعلم كما الجسييور تحتاج لتعهد مسييتدام من صييمام أمان تحقيب 

فكذلك عمليات التجسييير وباألخص مع قيمة كالتعايش فهي بحاجة مسييتمرة للتعهد  الصيييانة،

لف بالتهغيل والصيانة، أما االطار العام للتهغيل والصيانة، و و ما يتم عبر الفرق التي ستك

 فهو سينطلب من:

قدر ممكن من المعلومات حيال  )والتحديد يتم عبر جمع اكبرالتعايش تحديد مسيييار قيمة  .1

، ذلييك ان رةف المراد معييالجتهييا( كي يكون مسييييييييار القيميية مجييديييا حييال التفعيييلفالظييا 

فالتعايشف يتنوع مسيييييار ا بتنوع األعراق والمذا ب واألديان والخلفيات ال قافية في كل 

 بلد عن البلد ا خر.

 على فحملة إعانية وإعامية توعويةف عملية التهغيل اهتمال .2

لمعلمين في كافة مراحل ل هدريبي يتم توجيهعلى برنامج ت عملية التهيييييييغيل اهيييييييتمال .3

 ، كي يدرجوه عبر منا ج التعليم.التعليم

التي تتم عبر نييدوات ومسييييييييابقييات ومهرجييانييات وبرامج الفعيياليييات المجتمعييية، تحفيز  .4

 جما يرية تفاعيلة.

توقيت ما سييييييقوم بتفعيله مع المرداء ا خرين في  )بالتنسييييييب(ان يدرك كل مدير دوره  .5

نامج تدريبي أو حمله توعوية او فعالية مجتمعية أو دروس وخطب في سيييييييواء عبر بر

 .المساجد أو نوادي الرياضة
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 مسار فالتعايشف  نموذج عن

 

 ( نموذج عناصر قيمة التعايش45)هكل 

 

فان وفب رصد ظا رة التنافر ورفض ا خر في المجتمع، وعبر مسح ميداني نستبين عبره 

ن أطياف المجتمع، يتم اعتماد المسار كما  و مبين كنموذج، ما يعزز لعناصر اللحمة فيما بي

وعليه يتم عمل برنامج متكامل طوال العام، وعلى مدى األعوام التالية، عن كل عنوان تابع 

يتم تصييميم برنامج متكامل، يتضييمن حملة إعانية وإعامية  فاحترام المتبادلفلفللتعايش، 

معلمون وخطباء المسييياجد والمرهيييدون والموجهون توعوية، وبرنامج تدريبي يرهيييد اليه ال

في المجتمع، إضيييييييافة الى اعتماد فعاليات مجتمعية من مسيييييييابقات وندوات ومهرجانات 

ج كل موسييييم عبر دراسيييية ميدانية نتعرف من وانهييييطة رياضييييية وغير ا، ويتم رصييييد نتائ

 خالها على التغير الذي طرئ على:

 يمة االحترام المتبادلالمعلومة )االدراك( لدى الجمهور حيال ق -أ

 الموقف،  ل ما زال متهب ا  بموقفه السلبي السابب ان كان سلبي! -ب

 السلوك -ت

التوعوية في التصميم وفي  الحملةالنتائج الميدانية في تحسين أداء البرامج و اعتباركي يتم 

 اعتماد كلمات محددة واالبتعاد عن أخرى.

 طالع نموذج فغراسف هاركهم ...

التعايش

احترام 
متبادل

التعاون

التلطف
الدين 
المعاملة

السيطرة 
على 

االنفعاالت
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م مع فالسيييطرة على االنفعاالتف يتم تصييميم برنامج متكامل، يتضييمن حملة وكذلك االمر يت

جد  يه المعلمون وخطباء المسييييييييا تدريبي يرهييييييييد ال ية توعوية، وبرنامج  ية وإعام إعان

والموجهون في المجتمع، إضييييافة الى اعتماد فعاليات مجتمعية من مسييييابقات والمرهييييدون 

يتم رصيييد نتائج كل موسيييم عبر دراسييية وندوات ومهرجانات وانهيييطة رياضيييية وغير ا، و

 ميدانية نتعرف من خالها على التغير الذي طرئ على:

 المعلومة )االدراك( لدى الجمهور حيال قيمة االحترام المتبادل -أ

 الموقف،  ل ما زال متهب ا  بموقفه السلبي السابب ان كان سلبي! -ب

 السلوك -ت

رامج والحملة التوعوية في التصميم وفي كي يتم اعتبار النتائج الميدانية في تحسين أداء الب

 اعتماد كلمات محددة واالبتعاد عن أخرى.

 و كذا مع باقي عناصر مسار قيمة التعايش التي أهرنا اليها.

 

 معنية بتهغيل عملية التجسير لقيمة التعايشالفرق ال

كما ان محرك مركبة القيادة ال يعمل اال وفب مجموعة من التروس، فان تعطل ترس 

فان كل فريب  و بم ابة ترس  طلت باقي التروس عن الحركة، فكذلك في عملية التهغيلتع

أي سبعة تروس فرق،  تةفان تعطل لم نتمكن من تحقيب الهدف المنهود، فنحن سنحتاج لس

 لتهغيل عمليات التجسير، و ذه الفرق  ي:

 ومركز المعلومات والتدريب فيرق تحديد مسار قيمة التعايش -1

 ة الميدانية لينهطةاإلدارفريب  -2

 فريب الخطباء -3

 المعلمين  -4

 فريب األنهطة الهبابية والماعب -5

 فريب الحمات اإلعامية التوعوية -6
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 مجموعة تروس الفرق العاملة في التهغيل (46الهكل )

 

 

 

 

االدارة 
الميدانية

الخطباء

فريب 
القيم

المالعب

الجامعات 
والمدارس

االعالم

معلومات   مركز
مسوح ال
 ميدانية ال
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  و من سيقوم بالتالي: ق تحديد مسار قيمة التعايش ومركز المعلومات والتدريبيففر    

 .انيةالمسوح الميد -1

جمع المعلومات عبر مواقع االنترنت للبيانات الرسمية لمؤسسات الدولة سواء الحكومية  -2

او المدنية، وكذلك المعلومات التي تطلقها المؤسيييييييسيييييييات الدولية في م ل منظمة األمم 

 الظا رة.االمريكية حيال  Gallupالمتحدة، وهركات المسوح الميدانية في م ل مؤسسة 

ماتتدريب المعلمين والم -3 باب األول من  ذا  عل ما تم ادراجه في فنهج التجسييييييييرف ال ل

 الكتاب، وفأدوات التجسيرف الباب الخامس من  ذا الكتاب.

 .(45)كما في الهكل تحديد عناصر مسار قيمة التعايش  -4

  .مركز معلومات القيم -5

 فريق اإلدارة الميدانية تنحصر مهامه في:

ت واألنهيييييييطة الميدانية بهيييييييكل تفاعلي مع والمسيييييييابقاإدارة كافة الفعاليات والبرامج  -1

 الجمهور.

 .تأمين كافة التصاريح الرسمية المطلوبة إلقامة أي فعالية -2

تأمين الوسييييييييائل ذات العاقة بالفعالية في م ل المطبوعات، المخزون المتاح من كل  -3

التفا م مع مطبوعة، التنسييييييييب مع باقي الفرق إلهيييييييراكهم متى ما لزم، ابرام مذكرات 

الرسييييمية ومؤسييييسييييات المجتمع المدني لما يحقب مصييييالح مهييييتركة تعود على الجهات 

 الطرفين.

 فريق الخطباء:

بالتنسيييييب مع الجهات الرسييييمية، يتم رفع نتائج المسييييح الميداني، العتماد سييييلسييييلة من  -1

الخطب والدروس الوعظية واألنهيييييييطة ذات العاقة بما يعزز للقيمة على مدار العام 

 .(45)كما في الهكل  وموضوعاتها وفب ما تم اعتماده ،م بها جميع الخطباءيلتزو

تجدر اإلهيييييارة الى أ مية اهيييييراك افراد يم لون الطوائف األخرى والمذا ب واالعراق  -2

 .أمكنكي ينسجم الخطاب عبر مؤسسات كل طائفة ما 

 فريق المعلمين:

بنهج التجسير عبر منا ج التعليم، والتدرب على فنون برمجة نهر المعرفة الخاصة  -1

كتب االلكترونية في تفعيل القيم أسس التجسير ومهاراتها باالطاع على مكتبة ال

   :وممارستها عبر الرابط التالي
 

  ب كاملةصفحة الكت

https://www.muslim-library.com/books-author/?author_id=6976&lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/books-author/?author_id=6976&lang=Arabic
https://www.muslim-library.com/books-author/?author_id=6976&lang=Arabic
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 :ريق األنشطة الشبابية والمالعبف

 

الى  13والهييباب ليعمار من إدارة األنهييطة الهييبابية بتعزيز التواصييل مع اليافعين  -1

وفب محور معزز لقيم  ،ومسابقات تحدي في القدرات ،عبر برامج رياضيةعام،  25

 ما يفضي للتعايش.التكامل والتسامح ب

، من أجل تعزيز التواصيييييييل معهم ،اهيييييييراك المسيييييييؤولين في توزيع  دايا الفائزين -2

 والهركات في رعاية المناسبات والدوري الرياضي ليلعاب محل الطلب.

 

 :فريق الحمالت اإلعالمية التوعوية

لعام االستفادة من نتائج المسوح الميدانية لصياغة  اث حمات توعوية على األقل في ا -1

 .يوم 75الواحد، مدى الحملة الواحدة 

االسييييييتفادة من القدرات االحترافية للمتطوعين من المصييييييممين في مجاالت الجرافيكس  -2

وتخطيط نهييير تصييياميم الحمات عبر وسيييائل اإلعان التقليدية  ،والتصيييوير ،والرسيييم

لتأمين  هرووسائل التواصل االجتماعي لإلعام الحديث، وابرام االتفاقيات مع وسائل الن

  مساحات وازمان مجانية للنهر والبث.

وذات التم يل الدولي في  ،تأمين عاقات وطيدة مع هييييييركات ووكاالت اإلعان المحلية -3

تحققها وكالة اإلعان لعمائها عبر أنهييييطة الفرق ما يعزز لمصييييلحة مهييييتركة الباد، ب

 على تنوعها بما يعزز لمصلحة للطرفين.
 

  عايش"الت" وعوية افتراضية لتعزيزلحملة إعالنية ت نموذج

 

ما يلي حملة إعانية توعوية افتراضيييية لتعزيز فالتعايشف كمسيييار في ترجمة فالتجسييييرف، في 

حيث يهيييهد العراق لمجموعة غير متجانسييية من األعراق والديانات والمذا ب، دولة كالعراق، 

لطرق ووسيييييائل تصييييياميم يكون نهييييير ا كإعانات في ا أربعةنسيييييتعرض فيها لمجموعة من 

 التواصل االجتماعي.
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 (47الهكل )

 

 

 

 (48الهكل )

 



132المزيدي      زهير  –التجسير صناعة   
 

 

 (49الهكل )

 

 

 (50الهكل )
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 (51الهكل )

 

، كما ان فكرة الحملة الجميع سيييييتمكن من تعزيز تصيييياميم بتعابير من ذات الليغو مكعباتفعبر 

 :الليغو يعزز لرسائل عدة للسمات التي يتميز فيها حال تم اعتماده للتعايش منها

 .تعدد الوانه، بما يعزز لتنوع المزيج ال قافي من قوميات واديان واعراق -1

ان يكون تابع الي طائفة او رمزية الهيييييييخوص التي سيييييييتظهر في اإلعان ما يحد من  -2

 قومية او عرق.

بما يجعل منه حافزا  لمسييييا مة الجما ير عبر أنهييييطة في  سييييهل في التطويع والتركيب -3

  ة معززة للتعايش والتجسير. دارس م ا وفعاليات مجتمعيمال

برنامج تدريبي )يمكن اهييتقاقه مما  رزمة برمجة فالتعايشف روعي في ان تحتوي على: -أ
 ادرجناه في الباب األول(

 
 

 للمزيد راجع مؤلفنا فاالبداع في الرسالة االعانيةف 
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 مهارات التجسير

 

ادراكها  الفريب اإلداري والفريب اإلعاميفريب التدريب و ذه المهارات يتوجب على 

ملموس، بم ابة فالعقلف الذي سيترجم مسار عناصر التعايش لواقع تهغيلي  فهمواستيعابها، 

لتعزيز مهارات بناء  عتمدالتي من الممكن ان ت مهاراتما يلي نستعرض لمجموعة من الو

 ، ونبدأ ا باألداة التالي:طرافالجسور فيما بين اال

  أوال: مهارة تحديد فالعاقةف

 من:يمكن أن نبنيها فيما بين كل  التيما العاقة 

 

 

 القلم والكرسي؟ (52الهكل )
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 القلم وفاكهة الموز؟ (53الهكل )

 

 

 

 القلم وفأرة الحاسوب؟ (54الهكل )

 

% حال كانت العاقة عبر)نوع مادة التصييييييينيع( ذلك ان 100ناحظ ان العاقة تكون بنسيييييييبة 

، بينما في (52هييكل ) فيما بين القلم والمقعد العاقة تلكلم ل الخهييب،  و فالتجسيييرف الصييحيح 

لكان التجسييير  زيا  مقارنة ( 53في هييكل )العاقة التالية، ان كان اللون األصييفر  و اختيارنا 

لتقهيييييرف ذلك ان كليهما يعمد لذات األسييييلوب في االسييييتخدام، لذا فالتقهيييييرف  و التجسييييير فبا

ان نوع التجسيييير يفرض علينا منحا  ( نجد 54في هيييكل )األخيرة  المناسيييب كعاقة، أما العاقة

مختلفا ليكون  و األم ل حين يكون منظورنا ليس نحو مادة التصييينيع وال نحو االسيييتخدام وانما 

 . في الحاسوب للكتابة رة أداة العصرأوالففي الكتابة الزمان، فالقلم أداة االولين  نحو عامل

بون في فالتواصيييلف مع ا خر من أجل مد جسيييور، من فالتعايشف فعبر  كذا أداة يتعرف الراغ

 . امع ا خر وان اختلف

  انيا : المنظور

 المنظور:  و تهكيل صورة من علو لمههد يتم مها دته من نقطة  ابتة. 
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، واسيييييييتخدمت في اللغات األوروبية ”النظر من خال“تعني  Perspective كلمة المنظور
 .2Dذو البعدين  للتعبير عن المنظر الفني

والديكور الداخلي والمنظور عبارة عن قاعدة رياضيييييييية للفن التهيييييييكيلي عامة ولفن العمارة 
 .والمسرحي خاصة، حيث أنه يعتمد على الخداع البصري في رؤية األهكال

يجعل األهييياء القريبة تظهر أكبر حجما  ووضييوحا  من األهييياء  في الرسييم الهندسييي والمنظور
ظور اللوني يجعل ألوان األهييييياء القريبة زا ية بينما يجعل ألوان األهييييياء البعيدة البعيدة، والمن

 (.23)  تةبا

 إلنجازان نطوعه  لية النظر ليحداث والمتاح من المعطيات من حولنا  المنظور: نا عبرو دف
 عمليات التجسير.

 

 

 لمنظور الربط يمكن ان يهكل عاقة فيما بين المعطيات النتزاع ا (55الهكل )
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 لتهكيل المنظوركما ليحداث المتوالية عبر تقاطعاتها زمنيا ما يعين  (56الهكل )

 

 

حتاط ن مة أدوات يمكنك ان تطوعها لتحقيب ما تنهده، فان كان أحد ا فالضوءف فالزمن  و عنصر آخر ال بد ان  (57الهكل )

 له.
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 ين نحو منظور عن ففكرةفاألفكار والرؤى تتداخل عبر نطاق زمني لتستقر بعد حو

 

بالمتاح من األدوات يمكن تحقيقه عبر اإلضاءة، و و ما يدعونا الن نطلب  التهكيلوما ال يمكن إنجازه عبر  (58الهكل )

 عقولنا خارج الصناديب التي وجدت فيها 

 

 

 (59الهكل )

 ماذا يمكن ان تهكل  ذه الخطوط؟ 

 

 (60الهكل )

 نك من التوصل للحقيقة االغناء العقلي والتخيل سيمك
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  ل ما تراه طائر أم أرنب؟ (61الهكل )                                            

   

 

 

 ترى ما هكل  ذا الهيء الذي نرى له ظا ؟  (62الهكل )

 

 

 القلم،فيما بين ذلك انه ان كان  مة عاقة   ال ا : مفهوم التجسير متطور وال يقف على حال

فا بد أن نبحث فيما يهكل عاقة إيجابية فيما بيننا وبين البهر على تنوع  ،والكرس

  .أجناسهم ولغاتهم ودياناتهم وطوائفهم

 وللعاقات مسارات منها:

 المصلحة المهتركة فيما بين الطرفين -1

 كاريزما يتمتع بها أحد الطرفين -2

 عرالمها -3
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 السمت األخاقي  -4

 النجومية  -5

ع التجسير الذي ستعتمده في مد جسر مع ا خر، فهل سيكون عبر وعليه حدد نو

 مهاعر أم عبر مصلحة مهتركة أم عبر نجومية ستحققها له ..الخ
 

 

 (63الهكل )

 

 

و ذا ا خر، قد ال يكون من دينك أو مذ بك أو من حزب أنت على الضيييييييد منه أو عرق 

هكال وأنواع الجسور  ستعرض كافة ا ستعرضها في تختلف معهم ب قافتك، ا التي يمكن ان ت

 مخيلتك، من أجل فعاقةف ما تحققها معه. 

، م ال اسييييتنطلب منه تي( الفكرة نا ال بد أن ندرك من أن العاقة ومتانتها سييييتعتمد على )ال

 :نستعرض له عبر النماذج التالية، فأصحابها حققوا نجاحا فيما عبدوه من جسور ذلك

عب األمري -1 ما جمع الهييييييي ما عند با حت أو في حملتيه   Changeفالتغيير ف  مفهومكي ت

 االنتخابية، ليجمع الهعب األمريكي على اختاف الوانهم.

لديموقراطي  -2 ية الحزب ا في انتخاباته االمريكية نجد م  من عدم الفوزي األمريكخهييييييي

عبر تحويل حربهم ضييد روسيييا نحو العالم اإلسييامي  العاقة حين تمتذات أيضييا عززوا 

 .فاإلر ابف فكرةعبر 

أنت

كاريزما

مصلحة مهاعر

نجومية 
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إلعان عن حرب في ا ،(غاندي) أطلقهاالدعوة التي  عبرفجمع الملحف من البحر  فكرة -3

 مع فقراء الهند على تنوع طوائفهم. وطيدةعاقة لباردة نحو االنجليز وتعزيز 

تعبير تعزيز العاقة مع الهيييعب التركي عبر هيييخصيييية مسيييلسيييل آلطوغرول، التي  ي  -4

 أردوغان.هخصية ضمني عن 

وإنما يمكن أن تنهييييييأ عبر إطاق  اتصييييييالفالعاقة ليس بالضييييييرورة تكون عبر حوار أو 

 أو هعار لحملة توعوية ..و كذا  فكرةمهروع أو منتج أو 

 

زمن الرئيس  باألطفالرفعت هعار اال تمام التي الحملة االنتخابية الفرنسية وعليه ناحظ 

 السابب ميتران الفرنسي

 

 

 (64الهكل )

 

لحملة عاقات عامة أو  بحاجة لم يكن الهييييييخ صيييييالح كامل الخليجيرجل االعمال ان كما 

 الذيو و التلميع  عبر منظور آخر،، ولكن يجب أن يقرأ  ذا الخبر عبر الخبر التاليتلميع 

على سييبيل  DHLمن ضييمنها هييركة  والتيتسييعى اليه الهييركات المديرة لجوائز التميز  ذه 

 الم ال.

 



142المزيدي      زهير  –التجسير صناعة   
 

 

 جل االعمال الهيخ صالح كامل ر (65الهكل )

 

 

( بالتعارف أوال، لتصل الى 66وختاما فان مسار التجسير في سبيل التعايش يمر وفب الهكل )

 أدوات التجسير فتعمد لتهغيلها وفب ما أهرنا اليه سابقا .

 

 

 مسار ف التجسيرف  (66الهكل )

 

 

 تم بحمد هللا وفضله
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 :APPSتطبيقات 

 المزيدي )زمرد(ز ير  -1
 برامجنا التدريبية -2

 

 الخبرة:سنوات 

 والتسويب واإلنتاجعاما في مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ الحمات اإلعانية واإلعامية  30أك ر من 

 التلفزيوني والتأسيس للهيكلة اإلعامية والعاقات العامة في المؤسسات الحكومية أو الهركات الخاصة. 

 العملية:الخبرات 

 .1984س إدارة العاقات العامة واإلعام في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مؤس .1
 (.1985للدعاية واإلعان ) T.Cمؤسس ورئيس مجلس إدارة هركة  .2
 .1986ؤسس إدارة اإلعام في بيت التمويل الكويتي م .3
 1991ية.مؤسس لهركة الرؤية والكلمة المتخصصة في إنتاج األفام الدعائية التلفزيون .4
 1994 الكويت.تصدر في  أكاديمية(تسويقية  أسواق. )إعانيهرئيس تحرير مجلة  .5
، (1995)الكويت سبوت إلدارة اإلعان التجاري في تلفزيون دولة  عام هركةمؤسس ومدير  .6

 .القنوات التلفزيونية ال اث، العامة والرياضية واالجنبية
 2000استهارات اإلعامية والتسويقية العرب ف ل اإلعاميون“مؤسسة عام مؤسس ومدير  .7

http://www.zumord.net/
http://www.qeam.org/
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 2008 –العربية للقيم المجتمعية  مبرة المؤسسةمجلس إدارة  رئيس .8
 .2001خبير إعامي معتمد لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت .9 

 :الدوليةالجوائز في العضوية 

 1996عام  I.A.Aاالمريكية الدولية اإلعان  جائزةعضو لجنة التحكيم  .1
 لندن. – 1999حكيم لجائزة لندن الدولية لإلعان عام عضو لجنة الت .2
 جامعة الكويت. اإلعاني،عضو لجنة التحكيم لجائزة االبداع  .3
 اللبنانية  Arab ADلمجلة أراب آد االعانية  عضو لجنة تحكيم جائزة )كريا( .4
 2010عضو لجنة تحكيم جائز )سوبر براند( البريطانية  .5
ية التسوق جمع -اإلعان الدولية  الدولية: جمعيةيات اإلعامية يتمتع بالعضوية في عدد من الجمع .6

 جمعية التسوق األمريكية. -الخليجية 
 

 حيازة الجوائز والمناصب الدولية:

من الجوائز الدولية في مجال اإلعان أبرز ا الجائزة العالمية لإلعان عن  على عددحائز  .1
 .1992برهلونة  -الهرق األوسط وأوروبا 

 ألكبرالتابعة  الدولية، الجمعيةب نائب رئيس مجلس إدارة فرع الكويت لجمعية اإلعان رهح لمنص .2
  1996-امريكية إعانيةمنظمة 

 1999عضو مؤسس لاتحاد الكويتي لإلعان   .3
 2013قلد جائزة منتدى االعام العربي، للجامعة العربية، كمؤسس للصناعة االعانية في الكويت  .4

 

 المؤلفات:

اعتماد الكتاب كمنهج  ، دار ذات الساسل للنهر، تم1984الكويت  -نهج اإلبداع مقدمة في م .1
، واعتمد كمقرر تدريسي في إحدى 1985طبيقي والتدريب تدريسي في الهيئة العامة للتعليم الت

 ا سيوية.الجامعات 
 -يجي الخلانهاء جامعة مفتوحة لدول مجلس التعاون  وأضواء علىالعالم  فيالجامعات المفتوحة  .2

  1985العلمي، مؤسسة الكويت للتقدم 
 .1994  -إنهاء بنك النصوص  .3
 .1995-المكتب اإلعامي للتنمية  .4
 .1994حترازية في مجاالت اإلعام واإلعان في العالم القوانين اال .5
 2006التسويب بالعاطفة  .6
 2006 االطفال(التسويب بالهريحة المستهدفة )هريحة  .7
 2006تسويب أنماط الحياة  .8
  2006تسويب بالحواس الخمس ال .9
  2007التسويب بالمسؤولية االجتماعية  .10
 للنهر، ومكتبة جرير، دار إنجاز 2010قوة العامات التجارية  .11
)برنامج معتمد في الجامعة ا سيوية المفتوحة في ماليزيا(،  2010تفعيل القيم وممارستها  .12

 ( .ومعتمـــــــد في )عهرات الجامعات ومؤسسة تعليمية دوليا 
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 2010استكهاف القيم  .13
 2010محفز القيم  .14
 )باللغة التركية( 2010حركة الكامرة في القصص القرآني  .15
 2012تفعيل الحواس  .16
 2013م إلى منتجات تحويل القي .17
 2014تحويل المهاعر إلى منتجات  .18
 2014في استنساخ فكر العظماء  .19

 

 البرامج االذاعية والتلفزيونية:

الكويت، سلسلة تو ب صناعات اإلعان والتسويب والعاقات  ساعة إذاعية مع إذاعة دولة 600 -1
 العامة.

 TRTقطر، دبي، وتركيا  - ةاستضافات عبر محطات إذاعية وتلفزيوني -2
 

 :Social innovationsفي مجال إبداع المشاريع االجتماعية 

مهروع فغراسف للوقاية من آفة المخدرات، عبر تهكيل مجلس بعضوية وزارات الدولة  -1
، أهادت 2005-1999ات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص في دولة الكويت،وجمعي

لي بما حققه المهروع من نتائج، ولم ملكة السويد بنتائج المهروع ضمن جولتها في معرض دو
 تحققه مهاريع مما لة على نطاق أوروبا.

ن، لنقل خبراتنا في مهروع ف وقف األرهيف اإلعانيف للجامعة االفريقية العالمية في السودا -2
 2017تدهين وإدارة جوائز اإلعان الدولية عبر طلبة كلية اإلدارة والتسويب.

االيتام، مقدم لبيت الزكاة الكويتي، لتعزيز مفهوم اإلنتاج في مهروع فسماف سوق منتجات  -3
 2016مراكز االيتام وجعلها مراكز لموارد ماليه عوضا أن تكون مراكز لإلنفاق فقط.

مرف سوق منتجات القرآن، مع مجموعة من القرى اليمنية، عبر حلقات تحفيظ مهروع فس -4
قرآن ومفا يمه، ال حافظا فقط، عبر برنامج القرآن، لارتقاء بالحافظ كي يكون مهغا لقيم ال

أدرناه دوليا بعنوان فتحويل القيم لمنتجاتف ما تمخض عن نواة لسوق للمنتجات، وعوائد ماليه 
 2017القرى.يستفيد منها سكان 

مهروع فأسوارف لهبكة بسواعد هبابية من مختلف دول العالم، لدعم قضايا العمل اإلنساني  -5
 2017.والحث عليه بهكل تطوعي

جزء، لتعزيز مفا يم القيم اإلنسانية عبر  100إطاق مهروع )تأملت(، عبر موسوعة من  -6
 وسائل التواصل االجتماعي بهكل أسبوعي.

 مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 1986المفتوحة،  مهروع الجامعة الخليجية -7
لمجتمع توقيع عهرات مذكرات التفا م في مجال التعاون المهترك مع جامعات ومؤسسات ا -8

المدني ومؤسسات تعليمية على نطاق دولي، بهدف تفعيل عمليات التهبيك واعتماد برامج 
 المؤسسة العربية للقيم المجتمعية.

 
 االستشارات:في مجال 

 الكويت. -مكتب الههيد ار إعامي لبعض مكاتب ف الديوان األميري ف مسته .1



151المزيدي      زهير  –التجسير صناعة   
 

 2000مستهار الهركة الكويتية للحاسبات   .2
 2000مصر  –فحرفف إحدى هركات فصخرف الكويت مستهار هركة  .3
 2003-1986 الكويتي.بيت التمويل  فيمؤسس االعام والتسويب  .4
 1987، التركي الكويتيلبيت التمويل  إعاميمستهار  .5
في قطر، وقناة الرسالة في  1997قدم االستهارات لقنوات تلفزيونية دولية كقناة الجزيرة  .6

 السعودية.
 2004-2002القابضة  ةالمواسامستهار هركة مستهفى  .7
 ، إحدى هركات مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.2003ف  العلميمستهار فالمركز  .8
 2005ار لهركة الهرقية لاست م التجاريالرواج  اسممستهار  .9
 2005)عربية وأجنبية و نائية اللغة(  IPEمستهار مجموعة مدارس  .10
 2006لهركة االمتياز لاست مار  التجاريالرواج  اسممستهار  .11
 2009، 2007العلمية  ليبحاثالكويت  لدى معهدمستهار التسويب  .12
  2007 الكويت،تجارة وصناعة  التجاري، غرفة الكويت للتحكيم مستهار مركز .13
 2009وزارة الصحة، المملكة العربية السعودية، مركز الطب الطبيعي مستهار  .14
،  م مستهار 2011ويب لمركز صباح االحمد للمو بة واالبداع مستهار اسم الرواج والتس .15

 2015العاقات الدولية 
 2012إمارة عجمان، االمارات العربية المتحدة بلدية مستهار  .16
  (World political conference)في  2012لجمهورية التركية لمستهار  .17
 والخليج.لكويت ا فيمستهارا للعديد من الهركات االعامية والوكاالت االعانية  .18
للعديد من الهركات التمويلية مستهار تسويب لمجموعة هركات تجارية وعقارية واست مارية و .19

 والخـدمية.
 

 


