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.  الملحمي الشامل في الوقت الراهن معروفة للغايـة        رابطللتإن المظاهر الواسعة    

صادي في كل جزء من د النمو االقت  يحدتلتدبير المالي في الواليات المتحدة      ويمكن ل 

ـ نبعاث ثاني أكسيد الكاربون من الصـين        كما يمكن ال  أنحاء العالم،    فـي  أثير  الت

يمكن لوباء  و. المحاصيل وأسباب العيش في مالديفيا، وبنغالديش، وفيتنام، وغيرها       

 ياة العامـة فـي الواليـات المتحـدة،        يد الح يقت في فيتنام أو المكسيك      ةئاألوبمن  

 . العالمرجاء الصحة العامة في كل أ تهديدلتسرب النووي في اليابانلو

 الـدول  عبـر  لمشاكل الشاملةل حلولالر لقد أصبحت الصعوبات المتأصلة في تدبي     

عامان فـي    جانذنموتقليديا، استعمل   .  للعيان باديةً والعمل على تطبيقها   ١القومية

يقوم األول على سلسلة واسعة من تحالفات وحلول         ق، بحيث التعامل مع هذا المأز   

عن عدم وسائل الصحة العامة الشاملة المعيارية عندما أبانت . لغرض محددمبدعة 

عنـدما  و. ماالريـا السل وال اإليدز و لمكافحة    الصندوق العالمي  إنشاء، تم   فعاليتها

المجلس  تم تحويل إدارتها إلى      ،عالمية) اإلنترنت( الكمبيوتر الدولية    شبكة تأصبح

 مـن بـين     –، التي تقوم    )ICANN(ألرقام المعينة   العالمي لإلنترنت لألسماء وا   

نترنت الفرديين في حكامتها، مما يشـكل        اإل مستخدميطاقة  بتجنيد   –أمور أخرى   

      .التقليديةعن تعددية الحكومة الدولية خروجا ال فتا للنظر 

أما النموذج الثاني، فهو يقوم على ثقة أكثر انتظاما علـى سـيادة القـانون               

يشير أنصار . ة العالميةالعاممنافع  العالمي، وأيضا على ما أصبح يعرف بنموذج ال       

 إذ يشكل   ، الحيوية وقبل كل شيء إلى وجود بعض المنافع العامة       هذا التصور أوال    

ويتضمن نمـوذج المنـافع العامـة       . المناخ مثاال أكثر وضوحا على هذه المنافع      

تجاوب معهـا  تفي الطريقة التي العالمية أيضا بعض التناسب، إن لم نقل التناسق،       

من توقـع   ختناق  يميل البعض إلى اإلحساس باال    . تحديات العمل الجماعي العالمي   
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 الـبعض اآلخـر     ات الحكامة العالمية، بينما يجـده     هذا التناسب بين مختلف مسار    

  في الهامش غائبون عن هذه المناقشـة       ونن يوجد ملكن العديد م  . مطمئنا ومحررا 

 . على نطاق واسع

 لغز تكنوقراطي  الحكامة العالمية أساسأنبيقوم كال النموذجين على االعتقاد 

في واقع العالم  أن غير لبارع األجوبة الضرورية لفكه،يم المؤسساتي اسيقدم التصم

 إن  .األمر يتفاوض بشأن عقد اجتماعي عالمي، وليس بشـأن حـل تكنـوقراطي            

 يتمثل فـي تحديـد المسـؤوليات        ،السؤال الجوهري الذي ينتظر الجواب بإلحاح     

يبدو السؤال  . وطننااء  ر لهم أن يكونوا من أبن     قدتجاه الناس الذين لم ي    منوطة بنا   ال

تصيبه الدهشة في غياب غريب ألجوبـة       بسيطا جدا إلى درجة أن المرء غالبا ما         

ذا السؤال سيسـتلزم    لهإن إيجاد أجوبة ذات معنى      . ال الجوهري ؤجاهزة لهذا الس  

 تقتضيه هذه   ، وبكل حيطة وحذر وعمق تفكير     ، دون ذعر أو اندفاع    – بداية تصوِر 

 . ٢ية عالمية تربية مدن–المناقشة 

في استعمالها االصطالحي إلى المجموعة المألوفـة       " تربية مدنية "تشير كلمة   

. يةم دولة قو  من الحقوق والمسؤوليات المنبثقة عن عقد اجتماعي وعن مواطنة في         

 أو باألحرى مرغوب فيه؟  ن،؟ هل هذا ممك"شاملةتربية مدنية "ن لكن ماذا ع

بإمكان المرء  . ةلمشا التربية المدنية ال   ثمة اعتراضات متعددة معقولة لمفهوم    

مستوى متواضع من المسؤولية تجاه العالم برمته المكون        القول إنه حتى إن توفر      

عـالوة  . من سبعة باليين نسمة، فسيكون مآل هذا النوع من التربية الفشل الذريع           

 تهم وعيا ناجحا عالميا وتضامنا     غزى،أي تجربة ذات م   يمكن القول إن    على ذلك،   

ومن ثم، فهي عاجزة عن     ،  األحوال أحسنفي  زال في طور النمو     ت ما   ،بين البشر 

تشكيل الدعامة لمجموعة هائلة من الحقوق والمسؤوليات، وإن تجربـة أن يكـون           

الفرد مواطنا عالميا مقتصرة فقط على قلة قليلة من النشطاء والنخب الدوليين مثل             
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أندري "، و"دیفید ھیلد"، و"جوناثان فانتون"مي، و، ونبیل فھ"مورات بیلج"، و"بالفیر آرورا"ویضم ھذا الكتاب مساھمات كل من 
، "دینغلي شین"، و"داني رودریك"، و"توماس بوغ"، و"ریكاردو الغوس"، و"تریفور مانوییل"، و"إیفان كراستیف"، و"كورتونوف

   . "تربیة المدنیةال"ویعد ھذا النص نسخة منقحة للفصل األول والفصل السادس من كتاب ". توسون ترزیوغلو"، و"خافییر سوالنا"و



بإمكان  وأخيرا، ."دافوس" العالمي في أولئك الذين يجتمعون في المنتدى االقتصادي

 أي  في ظل انعـدام   مدنية تفترض التزاما فعاال ودولة، و     القول إن التربية ال   المرء  

 . أمرا مزاجياتربية مدنية شاملة أي حديث عن يبقى حكومة عالمية، 

على الـرغم   وسأبين في الواقع ضرورة وإمكانية تصور تربية مدنية شاملة          

سأتناول بالـدرس ابتـداءا،     لقيام بذلك،   ا وفي محاولتي . الشكمن هذا النزوع إلى     

وبعد . ةلامشاآلراء غير المساعدة التي أعاقت التفكير المثمر في التربية المدنية ال          

، وأقدم تجـربتين    لةمشافرض تربية مدنية    ذي ي  ال اس المنطقي ذلك، سأعرض األس  

ات تستكشف التربيـة    ثم أقترح تصميما لورش   . مهمتين لتفعيل هذا التصور الجديد    

 . ةلامشالمدنية ال

 مناقشات بديلة

ة ملاش التربية المدنية ال   ليس من قبيل الدهشة وجود شكوك تحوم حول تصور        

 ومن ثـم، فالتربيـة      . لم تكن في المستوى المرغوب فيه      هحولبديلة  مناقشات  ألن  

  . الخفيةخاوفة تحتاج بادئ ذي بدء إلى نزع فتيل العديد من هذه المملاالمدنية الش

على نحـو    يةفيدرالية عالم  قيامبه مجموعة تؤمن    تول، فشكل  األ تخوفأما ال 

هذا الرأي أن كل مشكل عالمي هو عبارة عن وسيلة للتقـرب            أنصار  يرى  . خفي

 حيـاة   ضـمان الوفاء ب يبدو أنهم مصممون على     . أكثر من حكومة فيدرالية عالمية    

ن في مشروعية الدول القوميـة، وال       عبر البنيات العالمية، بما أنهم يشككو     كريمة  

علـى  كما أنهم   .  إيجابية  نتائج يققحتعلى  و الوالء لقيادة ما      لهم قدرتها على   روقت

إيمانا أعمى بالمخططات الدولية، ويغضون الطرف عن الهواجس        ما يبدو يؤمنون    

 حول تحويل سيادتهم بشـكل      ،المشروعة ألولئك الموجودين في دول قومية عديدة      

 السـلبية األساسـية التـي       نتيجةال إن   .لى مؤسسات دولية غير مالئمة    إله   يرثى

 حول البنيات الدولية، وفي     إثارة الشبهات تتمثل في    ،ستخلفها مفكرة هذه المجموعة   

في نفوس أناس معقولين قد يكونون في المقابل متفتحين على          بث الشعور بالخوف    

                     .  تعاون عملي دولي



 )cosmopolitanism(  النظريـة الكونيـة   مؤيـدو هأالثاني، فأنش  فتخوالأما  

،  الفكرة التي أتت بها مجموعة صغيرة ومؤثرة في الوقت ذاتـه           اتههف ؛الرادیكالی ة 

من   المرء بعائلته ومجتمعه أكثر    السلوك الداعي إلى اهتمام   شجب  تفترض أخالقيا   

يكاليون ضرورة االستعداد يرى هؤالء الكونيون الرادو .اهتمامه بالناس حول العالم   

.  أيسر حاال منا جميعـا     في العالم  آخريصير إنسان   ن  ثمنا أل إلى دفع كل مانملك     

 بإنسانية افتراضية، بينمـا     يهتمونهم  كونيصف النقاد بيقين مؤيدي هذه اآلراء ب      و

يسـتخف  . يحملون قدرا كبيرا من االزدراء حيال أخطاء البشر أنفسهم ونقائصهم         

الفضالء أخالقيا بالطريقة التي حسنت بها الرأسـمالية الحديثـة          هؤالء الكونيون   

  وحده غير مجدالوعظتقديم أن يين من البشر، غير مكترثين بمستويات العيش للبال

، ترعـب   كما هو الحال بالنسبة إلى موقف المجموعة األولى       و .لب األحيان أغفي  

 أي  إلـى بعدئذ  صدون  ت الناس العقالء الذين سي    ،المجموعةهذه  المفرطة ل مطالب  ال

 . عالمية معياريةإطارات حديث عن 

تميل من الناس     وهم مجموعة  ،دعاة يوم الحساب   ه، فيقود خوف الثالث تالأما  

غالبا ما  و .سبقهاليوم الراهن أو من اليوم الذي       يوم غد أسوأ من     إلى االعتقاد بأن    

لتوصل إلى تعاون    إال إذا تم ا    –التي تقوم على القدر المحتوم      سيناريوهاتهم  هدف  ت

 – ،دعاة يوم الحساب   أخفق لكن    الناس على العمل،   ث إلى ح  – على الفور عالمي  

. مرات عديدة غير مثمـر      التحذير من خطر وهمي     أن  في إدراك  – على ما يبدو  

 عبـر مخططـات التعـاون       التقدم المثير الذي وصلت إليه اإلنسانية      م يرق له  لمو

حقيقة أن الخـوف لـيس       أغفلوا،   كله ن ذلك  بل أهم م   ،٣الدولي العملي التدريجي  

 . الشباب:  بالنسبة إلى التعاون العالميالناخبين األكثر أهميةجمهور محركا قويا ل

 الـذين   الواقعيون المتشـائمون  ، فشكله    الرابع واألخير  تخوفوبخصوص ال 

  عالميةإطاراتنمو وال يطارد يهتم باليرون أن الحياة غير عادلة، وعلى المرء أن 
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 في دول مصنعة متقدمة، ويـرون       ني العديد من هؤالء المتشائم    عيشي. ر عملية غي

 بعين الريب المطلـق، ويشـككون بشـدة فـي           ، التعاون الدولي  تروم محاولةكل  

 إليجـاد حلـول     – أو السـيادة      سواء على مستوى الثروة    –ات الوطنية   المساهم

بـين العديـد مـن      ومع ذلك، فهم يستخفون بالحاجة إلى تعاون استباقي          .عالمية

. بتكاليف تشاؤمهم من هذا التعاون على حـد سـواء          و ،الفاعلين لحل مشاكل الغد   

ي محاولـة   النامي حيـث يـرون أن أ      أيضا في العالم    يتواجد هؤالء المتشائمون    

صالح المؤسسات المتعددة الجوانب هي بمثابة مؤامرة لتعزيز سـلطة الطبقـة            إل

اقفة عن الظلم المتأصل في الوضع الراهن        إنهم يتحدثون على طريقة األس     .الثرية

بـأن  به في حال ما إذا تم إقنـاعهم         نوون القيام   دون تقديمهم أدنى لمحة عما قد ي      

كل مجموعة من المتشائمين تلقي بالالئمة علـى        . عدال في متناول اليد    أكثر   انظام

 . العقالنية اآلخر لتسويغ موقفها

 

 الحاحة إلى بوصلة

جعلت من مبادرة نقـاش     ها هذه المجموعات األربع     إن المخاطر التي تطرح   

ومع ذلـك، سـيكون     . ة الشاملة مهمة محظورة   المدنيعميق التفكير حول التربية     

 في عالم    اإلبحار -لناس الذين يعيشون على األرض    إلى ا بالنسبة   -مستحيال تقريبا 

ـ               . املمترابط بشكل متزايد إذا لم نبدأ على األقل في التفكير في عقد اجتماعي ش

 فـي   التسـريع بـه   عـدم     أو ار الترابط ستمرعدم ا فتراض  ال داع   منهناك  ليس  

 على حياتهم   ممارسة مراقبة هادفة  على  يدرك أن قدرتهم    فالعديد    القريب؛ المستقبل

 غير مرغوب    حركة ارتجاعية   يقود إلى االنعزالية والقلق، وانتشار     في تآكل، مما  

م الزمن الجميل ذي الحدود القوية غيـر        إن الخيار ليس بين الرجوع إلى أيا      . فيها

 مقابل أن نصبح ورقة شجر عاجزة تحت رحمة  ،الدول القومية القوية  بين  النافذة، و 

 وإنما يتمثل الخيار فيما إن كانت البشـرية         ؛تهب من أماكن بعيدة من العالم     ح  يار

إننا فـي   . عليهالتفاق  بحماس وا ل  عقد اجتماعي شام   مناقشة   عاجزة عن قادرة أم   



مكن شعوب العالم   تُ –صلة أخالقية   و ب –حاجة إلى مجموعة من المبادئ المرشدة       

 .  لترابط شامل غير مسبوقغير مستقرةاإلبحار في مياه من 

كـل  ماليين من الناس    اليقود  سائق سيارة   من خالل   تصور ذلك    لمرءل مكني

قرب الب داخل طن من المعدن       الواحدة بسرعة تفوق خمسين ميال في الساعة     يوم و 

في االتجاه لعجلة القيادة   أدنى حركة   و. جدا من اآلخرين الذين يقومون بالشيء ذاته      

 ألننا نقود فـي رفقـة   ومع ذلك فإننا سعداء بتجوالنا ،   مدويا حدث دمارا تالخطإ قد   

يمكن لهذه . سلوكهمبشأن  معقولة وقعاتتالذين نحمل   ضمنية مع السائقين اآلخرين     

 التي تستعمل في الحد     –ي نشكلها عن السائقين اآلخرين      الت وقعاتالرفقة وهذه الت  

 من  اراسخإطارا   ألن الناس تتبع     ،تكون واقعا أن   –من األخطار النظرية للسياقة     

إذا حدث أي شيء فـي    . كيفية تشغيل السيارات  القوانين، والعادات، والتقاليد حول     

قود بطريقة أكثر   يمكن أن ن   :بطريقة تختلف عن الطريقة الراهنة    ، سنقود   أي لحظة 

 تمنحنـا إمكانيـة     إن العادات والتقاليد بخصوص حركة المرور     .  واحتراسا اءبطْ

  .التنبؤ، وتمكننا من بيئة أفضل للسياقة

 كـي   منسـجم ، يحتاج الناس إلى إطار شامل       في عالم مترابط بشكل متزايد    

لـى  جزء من هذا اإلطار المرجعي أن يقـوم ع        وال بد ل  . نسبيا يضعوا حدا لقلقهم  

 م الشاملة التي تشير إلى نظام الوعي بالمسؤوليات التي نحن على أت           المدنيةالتربية  

أن جميعـا   علينـا   . االستعداد لتحملها بعد الحصول على حقوق مماثلة نطالب بها        

، ما هي المسؤوليات التي نلتزم بها شخصيا تجاه النـاس اآلخـرين           : أنفسنانسأل  

 علـى   نااأن تسـاعد  ين  تاثن يمكن لتجربتين  ؟املةالمدنية الش التربية  كيف تبدو لنا    و

 . استكشاف ذلك

 

  نسمةنيي بالةسبعالمتمم لنسان اإل

، في  الشاملةالمدنيةلتفكير في شكل التربية الهادفة إلى االتجربة األولى تتمثل 

 سيحل علينا ضيفا    الذي  المتمم لسبعة باليين نسمة     سيقوله المرء لإلنسان   ما ب ؤنبالت

خذ كل واحـد منـا      أن يأ  قد يكون التمرين الجدير باالهتمام هو        .كبفي هذا الكو  



ين نسـمة   ي بال ةلسبعالمتمم  لزميلنا  فيما نقوله    للتفكير   من يومه خمسة عشر دقيقة    

، لرغم من أن هذه المناقشـة افتراضـية     على ا  .ظرهت الوضع اإلنساني الذي ين    عن

نا مكنُتإنتاجه، كما عنا على   تساعد على تقييم الوضع العام الذي عملنا جمي        غير أنها 

ه بعضنا بعضا   تجا الوشيكة للغاية    مسؤولياتنا طريق يؤدي إلى استكشاف      من بلوغ 

 .  الشاملةالمدنيةجوهر التربية وهذا هو  ،وتجاه الجيل القادم

 العيش  أما األمر األول الذي يمكننا قوله للوافد الجديد، فهو قدرته على توقع           

وقـد  .  مضـى  منذ قرن  الناس    ضعف ما كان يعتمده    بعين عاما، وهذا  أكثر من س  

الرغم من أن العالم مكان متفاوت من حيث الدخل         على  نقول لهذا الوافد علينا إنه      

نستطيع كما  . والثروة، إال أن التفاوت في العمر االفتراضي لألشخاص في تناقص         

ة أن العالم يملك بعض الوسائل الصـحية العامـة الشـامل          ببضمير مرتاح   إبالغه  

 لشلل األطفال، والمالريـا      نهاية نشهد وقد   ،الفعالة، وأننا استأصلنا مرض الجذري    

، تعليمـا   عاما بتلقيه تعليما يستغرق أكثر من إحدى عشر         يمكن إخباره . في حياته 

نستطيع إبالغه بأن العالم  .صللكنها في تقوشاملة تظهر فيه الفوارق ضخمة فريدا 

، فإنـه   من ثم و،   أكثر من أي عهد مضى     الجنسينبالمساواة بين   الذي ينتظره يعتز    

 أمه أو   كان بحوزة   يمنحه من اإلمكانات والتجارب أكثر مما      عالمايمكن أن يتوقع    

 . جدته

أن هـذا   عـن    ،حسن نية اإلفصاح ب  يمكنوبنية تقديم األخبار السعيدة أوال،      

ظل  بل سي   وحسب، له قدرات التمكين  يكون   لن  نسمة نلسبعة باليي   المتتم الشخص

 . من القـرون السـابقة     كبار رجال األعمال  األباطرة و لدن  موضع حسد من    أيضا  

 على نحو غير مسـبوق      المعلومة والمعرفة سيتمكن هذا الوافد من الوصول إلى       و

" الويكيبيديا"، و)JSTOR(" الجيستور"، و)Google Scholar(" غوغل سكولير"عبر 

)Wikipedia( .     ـ  الوصـول إليه   وسهولة ، اآلن لهإن المعلومة والمعرفة المتاحة ا م

. الموسوعيين وأكاديميات العلوم في القـرون الماضـية        بالنسبة إلى    نيتمبهم تاكان

التطـورات  مجتمعا تعليميا افتراضيا، حيث إن        أصبح عهدنا بأن   بشريمكننا أن ن  و



 فـي أجـزاء     ا وتبنيه اتتم دراسته العالم  أجزاء  في جزء من    المعيارية التي تحدث    

 .٤ معياريةى من العالم من خالل عملية حميدة من أزموزيةمتعددة أخر

علـى  . هناك مخاطر عصـيبة    أنبف له   اعتراالمن  ال بد   ،  في الوقت ذاته  

أقسـمنا   و ،الرغم من أننا على علم باإلبادات الجماعية المرعبة التي تفقد الحـس           

الحقيقة مرات عديدة إننا لن نسمح بتكرار هذه الجريمة التي بلغت ذروتها، إال أن              

، إذا   نسمة  باليين ةلسبعالمتمم  المحزنة تفيد بعدم استعداد أي شخص إلنقاذ زميلنا         

ال بد أن نقول له إن قوى العالم العسـكرية لـم تتنـازل عـن                . ما واجه إبادة ما   

 بتطـوير   السـماح أيضا   ترفضبل  مسؤوليتها المقدسة لحماية الشعوب فحسب،      

 متطوع تسهر عليه األمـم      اس إلى جيش   الن امنضمبغية ا اإلجراءات والمؤسسات   

 . المتحدة للتدخل في حاالت إبادة وشيكة

 في البداية عن غير علم      –لهذا الوافد الجديد إننا أسسنا      علينا أيضا أن نقول     

قد يصعب إلغاؤها    لسلسة أحداث تتعلق بالتغير المناخي       –وبعدها عن إدراك كامل     

ـ  في القريب العاجل، وستؤدي إلى        ن أن أسـعار   نـدرك اآل  . ة كارثيـة  نتائج بيئي

الهيدروكاربونات منخفضة جدا، وال تعكس الكلفة الحقيقية التي يفرضها استهالكها          

تساهم األجيال القادمة في سـعادتنا      في الواقع،   . على البيئة وعلى مستقبل األجيال    

. الراهنة ورفاهيتنا، وستكون في حاجة إلى أن تتعامل مع فاتورة مؤجلة ومضـافة        

تقديم خطة لتحرك جماعي شـامل      كان في استطاعتنا    ه بينما   ا أن نشير إلى أن    علين

يتهـرب  إطار مماثل للحد من التغير المناخي       ظل  ،  لمنع استنزاف طبقة األوزون   

 . من هذه الخطوة

 خالل عقود في القرن العشرين –القوى العظمى وأخيرا علينا أن نقول له إن 

ل تكديس آالف الـرؤوس النوويـة، وأن         خاطرت بالحضارة اإلنسانية من خال     –

على الرغم من أننا    . اإلنسانية كانت أكثر من مناسبة قريبة من هولوكوست نووي        

 الرامي إلى نزع السـالح      عاما،ن  وعليه أربع الهدف الذي مر    لم ندرك إلى اآلن     

                                                
4 "Norm Osmosis", Global Policy, http://www.Globalpolicyjournal.com/articles/global-
governance/norm-osmosis.   

http://www.Globalpolicyjournal.com/articles/global-


، فقد قلصنا من الترسانة النووية الفعالة ي معاهدة الحد من التسلح فالموجودالشامل 

 . ما كنا نملك في السابقأصغر ملى جزء إ

 يمنحنا   نسمة،  باليين ةسبعالمتتم ل رسالة ترحيبية بزميلنا    تقديم  إن العمل على    

الناس اآلخرين   تجاه   المحاسبة الوجيهة لمسؤولياتنا المطلقة   فرصة االستبطان وكذا    

 القيـام   إن .الشـاملة المدنية  واألجيال القادمة التي تشكل الجوهر الحقيقي للتربية        

ـ تاألكثر مرونـة ل    قياسالميبقى  بأشياء إيجابية متبادلة تسر غيرنا        السـلوك   يمقي

 أن  هذه المناقشة االفتراضية مع ضيفنا الجديـد      يمكن ل . هذب في تاريخ البشرية   مال

مـا   شـرح تيسر لنا الطريق كي نجيب عن بعض هذه األسئلة، وتساعدنا علـى             

  .تستلزمه التربية على المواطنة الشاملة

 
 الشاملالجهل ستار 

نفكر في تجربة أكثـر تطـورا   ، عندما نفكر في شكل التربية المدنية الشاملة     

 John ("جـون رولـز  " استلهم معالمهـا  تجربة، " الشامللجهلاستار "في تتمثل 

Rawls( نظرية في العدالة" في كتابه" )A Theory of Justice(اقتـرح رولـز   .٥ 

العدالة "رائية ومن خالل تعريف محدد يتعامل مع        التفكير في العدالة على أسس إج     

يمكن االتفاق علـى المبـادئ المنظمـة        ؛ فبحسب هذا التعريف،     "باعتبارها نزاهة 

لمجتمع ما، افتراضيا في مقام أول من المساواة، وأن هذه المبادئ ستنتهي بالتحكم             

أن هـا  لفي كل هذه االتفاقيات، وأن أنواع التعاون االجتماعي والحكومـة يمكـن        

ي قد يمنعهم من إدراك     الذ" ستار الجهل "قد تضع هذه الحالة الناس خلف       و. تؤسس

ـ . مقامهم في المجتمع أو حظهم في توزيع الممتلكات والمواهب      وإن الهدف المرج

خلـف سـتار    من وراء كل ذلك يتجلى في ضمان فكرة أن المبادئ المتفق عليها             

هذه المبادئ هي نتيجـة لتـداول       الجهل قد ال توجه لخدمة أي وضع محدد، وأن          

ويمكن للمرء القول إن كل التقاليد الفلسفية، والدينية الرئيسة لهـا           . واتفاق نزيهين 

" كانتية"يعد خطوة   " لرولز"االقتراح األساسي   على الرغم من أن     المعتقدات نفسها،   
                                                

5 John Rawls, A Theory of Justice, revised ed. (Belknap Press, Harvard University, 1999). 
 



في مقامات متساوية هـي     على نحو متبادل    إن قاعدة التعامل مع اآلخرين       .مألوفة

  .٦إحدى األفكار األكثر راديكالية في التاريخواحتمال أن تكون قتراح بسيط ا

القضايا الرئيسة نريد   ألي نوع من    كيف يرى إذن العالم خلف ستار الجهل؟        

وما علنا سنترك للعمل الحقيقي للحياة والسياسـة         ،ضع القوانين خلف هذا ستار    و

    بعد رفع الستار؟ 

نين ألشياء متيقنين منها قطعا، ولمخاطر قاتلـة        إن حدسي يقول إننا نريد قوا     

إن السمات المكونة لحيـاة بهيجـة ال        . نريد أن نملك ضمانات مهمة ضد حدوثها      

إن الحياة البهيجة وثيقة الصلة بالصـداقة       و  الوفاء بها عبر البنيات الشاملة،     يمكن

م، فـال بـد    ومن ث . الحميمية، والعائلة، والمودة أكثر من صلتها بالمقاييس الشاملة       

للقوانين الشاملة التي يمكن وضعها خلف ستار الجهل أن تكون ضئيلة، وال تكون             

اجتماعي شامل وإلى ضـمان     نتيجة إلغراء مألوف يؤدي إلى المشاركة في تدبير         

عالوة على ذلك، إن القوانين التـي توضـع         . الحياة البهيجة عبر الحكامة الشاملة    

يجب أن تظل معظـم القضـايا   .  السياسةأن تحل محلخلف ستار الجهل ال يجب      

ستار الجهل الشامل   وسيساعدنا  . التي نهتم بها موضوع السياسة الوطنية والمحلية      

د أن ننظمها قبل المشاركة في     يفقط في تحديد هوية تلك القضايا االستثنائية التي نر        

ول وهذا بدوره سيمنحنا معارف عميقة ونفيسة ح     . العمل الجوهري للحياة والسياسة   

  . الشاملةالمدنية التربية متطلبات 

لف ستار الجهل الشـامل،     لنفترض أننا كلنا حاضرون في لحظة التأسيس خ       

عما إذا كنا نريد حكومة عالمية، أو فيدرالية         - بصفتنا مؤسسين  – تداءاابسنتساءل  

ساسـية للـوالء وللتعـاون      األعالمية، أو نختار الدولة القومية باعتبارها الوحدة        

الحركة الفيدرالية العالمية، فكر العديد في  إلى )Kant(" كانت"من انطالقا و. يالدول

                                                
لكن لیس كل ما ورد فیھا من أفكار معقدة تتناسب مع . آخرون حول ھذه القضایاوھناك أیضا أعمال أخرى كتبھا رولز ورولزیون  6

 The" أھم بكثیر من عملھ الالحق، "A Theory of Justice "أجد منھجیة راؤول في كتابھ: یكفي أن نذكر بتحذیرین. أھداف فكرتنا
Law of Peoples) "Harvard University Press, 2001 .(لجھل لرولز محدود جدا إلى درجة أنھ ال وأظن أیضا أن ستار ا

إنھ یسمح لنا فقط بمعرفة واقع عام حول مجتمعنا، ولیس حول مستواه . یسمح لنا بامتالك معرفة حیویة ضروریة لتداول عمیق التفكیر
وفي . عیل مبدإ العدالةروریا في تفاالقتصادي أو االجتماعي، أو الثقافة، أو الحضارة؛ فبالنسبة إلي، یبدو ذلك محدودا، ولیس حتى ض

 .       مثال، أن یكون بإمكاننا تقییم بدائل متنوعة–ظل الستار الشامل للجھل، ال بد من أن ُیسمح لنا بمعرفة التاریخ 
 

  



هو المقـدار   الذي يثير انتباهنا    فسيكون األمر    لو كنا خلف الستار،      .عالميبرلمان  

سواء و . على مر السنين    حصل عليه الفيدراليون العالميون    الضئيل من الدعم الذي   

والء ألناس آخرين ممن يتحدثون لغتنا، ويتقاسمون       ه أو لم يتم، يبدو أن ال      تم اختالق 

ومن ثم، وباعتبارنـا    . ختبار الزمن سيخضعون ال معنا تاريخا وأرضا مشتركين،     

 خلف الستار، من المرجح أن نختار الدولة القومية، ولو أننـي أتصـور              مؤسسين

حتى و. أيضا أملنا في أن تميل الدول القومية إلى التعاون أكثر مما هي عليه اآلن             

 في ظل غياب هذا الستار، تظهر استطالعات الرأي الشاملة أنه حتى في دول أكثر

 وسيادية مثل الصين، والهند، والواليات المتحدة، يسـاند الشـعب مفـاهيم           أحادية  

 مثل مسؤولية األمم المتحدة لحماية أحكـام منظمـة         وال يعارضها  متعددة الجوانب 

   .٧نت ضد بلدانها ولو كالهاالتجارة العالمية واإلذعان 

ن مواجهته بشـكل    أن يتوقع المؤسسو  أما السؤال الحيوي الثاني الذي يمكن       

 في الرأسمالية باعتبارهـا     رغبةلناس  ل –لحد اآلن    –إن كان   فيتمثل فيما    ،معقول

المنتـدى  إلـى   )ساجون ثائرونن(  )Luddites (نیی  اللود من. نظام إنتاج وتوزيع

، أكـدت تقاليـد شـتى    )Porto Alegre( "يغـر ألي بورتو"االجتماعي العالمي في 

مناهضة للرأسمالية أن الرأسمالية تدمر أكثر مما تنشأ، وتؤدي إلى تفاوتات ضخمة 

ومع ذلك، في القرنين األخيرين، كان هناك مستوى        . بدورها تسلب البشر كرامتهم   

تفاوتـات  صحيح أن ثمـة     . من االزدهار المادي غير مسبوق في تاريخ البشرية       

 تملك أكثر ، في المائة٢تبلغ النسبة األكثر ثراء في العالم التي إن : في العالمثيرة م

خلـف سـتار الجهـل      البتة   غير مقبول ، وهذا يبدو    ٨يةصول العالم األمن نصف   

                                                
أن تعددیات (Maryland) " ماریالند"بجامعة " الرأي العام العالمي"، من قبل ٢٠٠٧یظھر مسح أجري في شھر أبریل، عام  7

، واألمریكیین تساند اإلذعان إلى األحكام المعاكسة لمنظمة التجارة العالمیة، وكذا مسؤولیة األمم المتحدة السماح والھندیینالصینیین، 
باستخدام  القوة العسكریة لحمایة الناس من االنتھاكات الخطیرة لحقوق اإلنسان، مثل اإلبادة الجماعیة، ولو ضد رغبة الحكومة التي 

 . تقترف ھذه المظالم
 :انظر

"World Public Opinion Favors Globalization and Trade Globalization and Trade but Wants to Protect 
Environment and Jobs," April 27, 2007.  
(www.worldpublicopinion.org/pipa/articles/btglobalizationtradera/349.php?nid=&id=&pnt=349&lb=bt
gl).       
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 بين األسر  المفاجئ في الدخل     ةاواالالمسارتفاع  أن  ومع ذلك، ندرك أيضا     . الشامل

 غرب وألثرها الممتد من الفتـرة مـا بـين         صناعية مبكرة في ال   هو نتيجة لعملية    

 ظـل   – جـدا    ولو على نحو عال    – إن التفاوت بين األسر      .١٩٥٠٩ إلى   ١٨٢٠

 وإن كان هناك انطباع مشـترك       ،١٩٥٠ منذ عام    مستقرا، ولم يرتفع إلى حد أبعد     

إن . ١٠يفيد بأن التفاوت استمر في االرتفاع في العالم في العقود القليلـة الماضـية       

 التواصل، وزيادة الوعي بالفوارق قد يفسر جزئيا االخـتالف بـين            تطور عملية 

بينما ظل التفاوت مستقرا في  . المتنوعةاالنطباعات المنتشرة وما تظهره الدراسات

 التمـدرس   سـني في عدد   نعلم أن الفوارق    الدخل خالل الخمسين عاما الماضية،      

ويملـك  . شكل مثيـر  والفوارق في متوسط العمر المتوقع عبر العالم قد تحسنت ب         

 "أمارتيـا سـين   " كما عـرف ذلـك       –اإلنسان المتوسط حاليا قدرات عالية جدا       

)Amartya Sen( – تفوق تلك التي كان يتمتع بها جينغيس خان )Genghis Khan( 

  .(Napoléon) "نابليون"أو 

ولهذا، عندما يراجع المؤسسون الدليل خلف ستار الجهـل الشـامل، فمـن             

ومع ذلـك، قـد     . رون بالحزن الشديد لحجم الفوارق في الدخل      المرجح أنهم سيشع  

 الرأسمالية، ومـن    العنانلها  الحداثة  التي أطلقت   يعجبون أكثر بالطاقات المبتكرة     

آليـات مناسـبة    ثم، سيختارون النظام الرأسمالي، بينما يستمرون في التفكير في          

                                                                                                                                       
James B. Davies and others, "The World Distribution of Household Wealth," Discussion Paper, World 
Institute for Development Economics Research, United Nations University, 2008 
(www.wider.unu.edu/stc/repec/pdfs/rp2008/dp2008-03.pdf).  

 ٢٠١٠تقریرا عام " مجموعة بوستن االستشاریة"وقد أعدت  .٠٫٨٩٢للثروة العالمیة ھي " جیني"تقدر أن درجة إن الدراسة نفسھا 
 في المائة من األسر ٠٫٨ في المائة من الثروة العالمیة، وأن ٢١ في المائة من األسر العالمیة یملكون ٠٫١لثروة العالمیة تقدر فیھا أن  ل

 .األصول العالمیة في المائة من ٣٨العالمیة تملك 
See Jorge Becerra and others, Global Wealth 2010: Regaining Lost Ground: Resurgent Markets and 
New Opportunities (Boston Consulting, June 2010).  

 :انظر.  في المائة القصوى تملك نصف الدخل العالمي١٠ومن حیث الدخل، یقدر أن 
Branko Milanovic, "Global Income Inequality: What It Is and Why It Matters," Working Paper, UN 
Department of Economic and Social Affairs, 2006 (www.un.org./esa/desa/papers/2006/wp26.pdf).  

 التفاوت قد یجده المجتمع  بحق عما إن كان ھناك أي مستوى منTrevor Manuel)(، یتساءل تریفور مانویل  Global Civicsفي 
 .    p.65 Global Civics ,. البشري غیر مقبول

   
 ،١١٫١انظر جدول  9

" World Inequality in Historical Perspective," in Branko Milanovic, Worlds Apart: Measuring 
International Global Inequality (Princeton University Press, 2005), p. 142. 

كما ازداد التفاوت على مستوى الدخل في كل دولة على . ١٩٥٠استمر التفاوت بین الدول على مستوى الدخل في التصاعد منذ العام  10
 ومع ذلك، لم یزدد التفاوت بین األسر عبر العالم، وھذا ھو المؤشر الرئیس الذي یعتمده مؤسسو ستار. حدة بالنسبة إلى دول عدیدة

 .   دقة بكلالجھل الشامل 

http://www.wider.unu.edu/stc/repec/pdfs/rp2008/dp2008-03.pdf
http://www.un.org./esa/desa/papers/2006/wp26.pdf


مل أن يفزع المؤسسون    من المحت ف. لتقليص العوامل الخارجية السلبية لهذه الفوارق     

، لكنهم قـد يـرون إمكانيـة        نالسامويظهرها قادة الرأسمالية    من الغطرسة التي    

التعامل مع هذه التجاوزات على أحسن وجه عبر مذهب الفاعلية والسياسة عوض            

 . وضع أي قاعدة خلف ستار الجهل

     ي المؤسسون خلف ستار الجهل الشـامل      بِقلحد اآلن، اقترحت احتمال أن ي، 

.  كشفا مهما عن حقيقة التربية المدنية الشاملة       هذاقد يكون    و  عليه، ألسس كما هي  ا

 .تحملـه أحيانا يتعامل الناس مع الوضع الراهن باعتباره وضعا اعتباطيا وعليهم           

، فمن المرجح بلـوغ الوضـع       الحقيقةإلى  تشير  إذا كانت هذه التجربة     ومع ذلك،   

أي تداول المسؤولية استنادا    (يرتقراطي  التداول الم الراهن عبر عملية من عمليات      

 ). إلى جدارة الفرد واالستحقاق

فلو كنت مثال، مؤسسا خلف سـتار        ن ليست كل القضايا على هذا النحو؛      لك

المخاطر الرئيسة مثل تغير    ألسست لضمانات أكثر فاعلية تقي من       الجهل الشامل،   

ألة المناخ ستعني على    معظم التقديرات تشير كما هو معهود إلى أن مس        إذ   المناخ،

المتفاعلـة مـع التـأثيرات    ة من األحداث   لسلسالفور بلوغ نقطة الالعودة، مخلفة      

ومع ذلك، ستجعل خصائص . الكارثية في الوجود البشري وحضارته على األرض   

علـى سـبيل    .  خـاص   بشكل ا صعب ياالقوى المحركة من قضية تغير المناخ تحد      

ين عاما بين انبعاثات غاز الكاربون والمخلفات       ثمة فجوة تقدر بحوالي ثالث    المثال،  

إن هذه المدة الطويلة التي استغرقت بين السبب والنتيجـة   . الشاملة لهذه االنبعاثات  

استمرار البـالغين فـي     يضعف من الرغبة في التغيير السلوكي؛ مثال، إن مسألة          

علـى  التدخين بنسب مهمة على الرغم مما سيحدثه ذلك من عواقب وخيمة مؤكدة             

 تكـاليف   ليجنبوا بذلك صحتهم، يبين صعوبة توقف البشر عن متعة بشكل فوري          

 وعلى الرغم من أن نصف سكان العالم يتحلون بالحكمة          .ثالثين عاما في المستقبل   

غياب التعاون لدى النصف اآلخر قد      وضبط النفس في ممارساتهم اليومية، إال أن        

  .قيد الحياةيحول دون بقاء البشرية على 



لمشكل التغيـر المنـاخي،     الكبيرة والطبيعة الصعبة    في ظل هذه المخاطر     و

جهل الشامل، ألسست قانونا واضحا     يمكن القول إنني لو كنت مؤسسا خلف ستار ال        

يقوم على االعتراف بالمساواة في الحقوق بين جميع البشـر بخصـوص خطـر              

مستوى السالمة    سيتطلب ذلك تحديد   . غاز أكسيد الكاربون وما شابهه     انبعاث ثاني 

لغاز ثاني أكسيد الكاربون وما شابهه، وتقسيم هذا المستوى مـن الغـاز             القصوى  

أما أولئك الذين يرغبون في المزيد      . ١١ سبعة باليين إنسان في العالم     بينبالتساوي  

، فبإمكانهم القيام بذلك لكن بعد وضع مخطط        من االنبعاث أكثر من سالمة غيرهم     

 المتقدمـة   للمجتمعات يمكن   . اآلخرين كسب ثقة أو بعد    وقائي مناسب وموثوق به،   

من من خالل   سألة االنبعاث الغازي المؤَ   أن تحظى بثقة المجتماعات األخرى في م      

، ومن خالل تبني وسائل تكنولوجيـة،       تقديم إنتاج نقي، والتقليل من الغاز المضر      

المذهلـة    التعديالت خصوصوب .١٢لكن القاعدة األساسية ال يمكن التفاوض بشأنها      

فتـرة    يستلزم إدخالها من أجل اقتصادات شاملة، قد يختار المؤسسون تأسيس          التي

كثافة غاز الكاربون هي المحـك ولـيس توزيـع نسـبة            فيها  حيث تكون   سماح  

 . االنبعاثات بحسب الشخص الواحد

إن البشرية تجرؤ على مصيرها وتقامر بوجوده عبر انتاج األسلحة النوويـة        

من المرجح أن يؤدي احتمال حدوث محرقة نوويـة         و .رن العشرين  منذ الق  ،لعقود

لقد تم تقلـيص الترسـانة      . ردة فعل بين المؤسسين خلف ستار الجهل الشامل       إلى  

الهدف النبيل والعقالني لنزع السالح النـووي       النووية في العقدين األخيرين، لكن      

. ما يزال بعيد المنال ةمركزيا لمعاهدة عدم انتشار األسلحة النووي  الذي يعد   الشامل  

 . على بلوغ هذا الهدف بسرعة فائقةمن المرجح أن يصر المؤسسون على 

                                                
بینما تبدو ھذه الصیغة من االنبعاثات الغازیة التي تقوم على مبدإ المساواة بین األفراد بعیدة المنال في بدایة األمر، إال أن المستشارة  11

 : انظر. والحكومة الھندیة استخدمتھ في الماضي) Angela Merkel (¨أنجیال میركیل¨األلمانیة 
Hakan Altinay “Merkel Leads on Climate Change,” YaleGlobal 
(http://yaleglobal.yale.edu/content/merkel-leads-climate-change)   

 وبین أفراد الوطن كلھ یحظى باھتمام أكبر، إال أن التقدم التكنولوجي یعد المسألة تقسیم العبء بین األجیالعلى الرغم من أن قضیة  12
متوسط درجة الحرارة في حدود درجتین یستلزم تخفیض االنبعاثات الشاملة التي تقدر سنویا لبلوغ ارتفاع . األھم من أي قضیة أخرى

یحدث ھذا في . ٢٠٥٠في الفترة الراھنة إلى ما یعادل حوالي أربعین جیغاطن من ثاني أكسید الكاربون إلى عشرین جیغاطن بحلول 
 .         دون تقدم تكنولوجي مفاجئ ومتعددوقت یزداد فیھ السكان وینمو فیھ االقتصاد، وال یمكن بلوغھ من 

http://yaleglobal.yale.edu/content/merkel-leads-climate-change


على ضمانات  ن خلف ستار الجهل      القابعو الءؤهيبحث  من المرجح أيضا أن     

ضـة  كثيرا ما يكون البشر عر    ف  خطر مماثل أال وهو اإلبادة الجماعية؛      وقائية من 

المسؤولية المقدسة التي يجب الحفاظ عليهـا       لهذه الجريمة في نهاية المطاف، وأن       

ومن ثم،  . يبدو هذا غير مقبول خلف ستار الجهل      . تم التنازل عنها ألسباب ضيقة    

، مصـرين علـى أن      )ICC(قد يختار المؤسسون تقوية محكمة الجنايات الدولية        

 التي ترفض االنضمام إلى هذه المحكمة تفقد امتيازاتها السـيادية، مثـل           طرافاأل

قد يبحث المؤسسـون    عالوة على ذلك،    . ها في الجمعية العامة لألمم المتحدة     مقعد

إن هـذا   . عن معالجة النقص المزمن الحاصل في الجيش التابع لألمـم المتحـدة           

 أنه لو سلمنا    بماالمشكل هو نتيجة العتبار الدولة القومية الوحدة األساسية للوالء،          

 لمخاطرة بحيـاتهم فـي غيـاب      ا ىعلبذلك، سنقبل أيضا بعدم إرغام المواطنين       

ومع ذلك، فإن التجنيد اإللزامي ليس هو الخيـار الوحيـد ألداء            . مصلحة وطنية 

ب السالح في بلـدان     غالبا ما حمل الشع   و. مسؤولية الحماية ومنع اإلبادة الجماعية    

أخرى عن قناعة، مثل األلوية الدولية التي شاركت في الحرب األهلية اإلسـبانية             

ولهذا، قـد يوجـه     . األكثر شهرة في هذا السياق، لكن حدث هذا قديما        مثال  وهو ال 

المؤسسون األمم المتحدة نحو تطبيق آلية للقبول بإدماج متطوعين إلى جيشها مـع             

ضمان تمثيلية متوازنة من كل أنحاء العالم حتى ال تهيمن مجموعة بعينهـا علـى      

 علـى التحلـي     جيش األمم المتحدة خالل أي صراع، وتدريب هـؤالء الجنـود          

العديد من الحاالت التي يضايق     باالنضباط خالل مزاولة مهامهم بالنظر إلى وجود        

يمكن للمرء تصور اإلعـداد     . فيها المنقذون المفترضون الناس المفروض انقاذهم     

 علـى   لخطة بحيث يمكن أن يصادق بموجبها مجلس األمن التابع لألمم المتحـدة           

العامين السابقين لألمم   م المتحدة أو مجمع الكتاب       الكاتب العام لألم   مهمة معينة ثم  

المتحدة حتى ال تكون المبادرة رهينة بفيتو األعضاء الخمسة الدائمين في مجلـس             

 فإنهـا ضـعيفة     المتمـرد، مهما تكن المخاطر التي قد ترتبط بهذا النظام         و. األمن

 القوي عـن    بالمقارنة مع التكلفة الباهضة التي قد تنجم عن تقاعس الجيش األممي          

 . التدخل في مواجهة اإلبادة الوشيكة



التي قد تنشأ خلف ستار الجهل الشامل، فتتمثل        األخيرة  أما المسألة األساسية    

فهل يشعر المؤسسون خلف ستار الجهـل الشـامل         . في إعادة التوزيع االقتصادي   

 الثروات، أم سيتركون ذلك إلى     على وضع قوانين تهم إعادة توزيع        بأنهم مرغمون 

الحياة وإلى السياسة بمجرد رفع الستار؟ لدي شكوك تفيد بأنه على الرغم مـن أن               

ص نسب التفاوت في العقود األخيرة، إال أنهم        في تقل  يجدون راحتهم قد  المؤسسين  

عنـدما نسـتعرض    ف .الحجم العام لهذا التفاوت الحاصـل      حيال   سيشعرون بالقلق 

 من حدة التفـاوت االقتصـادي،       مجموع األدوات الراهنة المستعملة في التخفيف     

بالمسار التـاريخي للمسـاعدة التنمويـة       بشكل واضح   تأثرة  ا ربما غير م   هسنجد

مثل الصندوق  الفريدة من نوعها     البرامجأن  دية في الخارج، على الرغم من       يالتقل

، ومـرض السـل، والمالريـا،       مرض فقدان المناعة المكتسـبة    العالمي لمحاربة   

فتن المؤسسون أيضا بحقائق السـماح للنـاس        سي .شادةستحظى باالستحسان واإل  

باإلقامة في البلدان المتقدمة اقتصاديا والعمل بهـا        المنتمين إلى البلدان األكثر فقرا      

بـرى عـوض مسـاعدة      ت ك فامضاِعغالبا ما تكون التحويالت بمثابة      و .١٣مؤقتا

 التحويالت  قضيةوتأتي  . تنموية رسمية، وتنهض بالمجتمعات المستقبلة بشكل فعال      

منظمـة التجـارة   وتصدير الخدمات عبر هجرة مؤقتة في إطار جـدول أعمـال            

العالمية، ويمكن أن يولي المؤسسون هذه القضية اهتماما أكبر مما تتلقاه في الفترة             

السجل المختلط لقدر كبيـر مـن التجـارة         ولكن، بأخذنا بعين االعتبار     . الراهنة

المؤسسون خلف سـتار الجهـل الشـامل        قوم  الشاملة، والتنمية، والمساعدات، سي   

التفوق األزلـي ألي    بعوض االقتناع    واألدوات المتنوعة    بتأسيس عرض للفوارق  

   .١٤قاعدة أو أداة

                                                
13 Clemens, Michael A. 2011. "Economics and Emigration: Trillion-Dollar Bills on the Sidewalk?" 
Journal of Economic Perspectives, v. 25, n.3 (Summer 2011). 

ولالطالع على عرض حدیث لخیارات سیاسیة . ن األسر العالمیةكحد أدنى، نستطیع البدایة بمأسسة عرض أكثر تنظیما للتفاوت بی 14
 متاحة، انظر

Jessica Cohen and William Easterly, What Works in Development: Thinking Big and Thinking Small 
(Brookings, 2009).  

 : اج مخیبة لآلمال، انظرولالطالع على منھجیة مھمة حول الخیارات التي تم تقییمھا، ولو أنھا كشفت عن نت
Bjorn Lomborg, Global Crises, Global Solutions (Cambridge University Press, 2004). 



 مجموعـة   إخفاقليست متعلقة بتألق أو      الفكريتين تينإن فكرة هاتين التجرب   

إن هدفي هنا   . المنهجعلق باألحرى ب  أو أجوبتها، ولكن الفكرة تت    ج المعينة   ئالنتامن  

ـ تطرح تسـاؤالت ت   تستحق التشبث بها و   هو بيان أن هناك بعض القضايا        تأهل س

كال التجـربتين   : ن أن ، ع نيالمسائل المشتركة بين هاتين التجربت    تكشف  . المتابعة

 . في حاجة إلى إجابة وشيكة إلى نجاحات متشابهة وإلى قضايا مماثلة انتشير

 

        هل النزاهة أمر مهم؟ -

 والتربية المدنية الشـاملة     – المشككون على أن هاتين التجربتين الفكريتين        سيصر

وليست النزاهة، أمـر     ،السلطةالنزاهة أمر مهم، بينما      أن   انتفترض – بشكل عام 

يمكن لهؤالء المشككين إيجـاد الكثيـر فـي الثقافـة           . مهم في الحياة وفي العالم    

ال تؤكد بشكل دائم أن السـلطة       كل هذه األعم  . المعاصرة مما يساند وجهة نظرهم    

 خشيةال يعني   يحظى بالحب والتقدير    ن كون المرء    أبرمتها هي سلطة صارمة، و    

حـذرنا حتـى    ت  فهي حول السلطة؛ دائما  صراع الدول الكبير     ويستمر   .الناس منه 

ى العظمى أنانية، وعشـوائية،     إن القو .  بيانه عندما يتم استحضار هدف أسمى أو     

نها كـذلك أو تشـعر بأنهـا مقيـدة          وأال تشعر بالحرج لك    خطيرة، وعليها    ودول

 القوى الناشئة في    ناميتأن  وإنها تحذر من اعتبار      .١٥القوانينببالشرعية الدولية و  

وبطبيعـة  .  تشكل تهديدا لمكانة الواليات المتحدة القوة العظمـى الوحيـدة          ،العالم

 هو في واقـع األمـر   الحال، قد يكون من الحماقة االعتقاد أن الرأي العام العالمي 

هذه االهتمامات تشـبه    ف. عامال حاسما اعتباره باألحرى   ، أو   "القوة العظمى الثانية  "

 غير  )Gulliver(" غوليفر"شخص    يقيدون نالذي )Lilliputians(الليليبوتيين األقزام   

أن يقال له   من  ، ال بد    هذه اآلراء الساذجة  إن أي شخص يلجأ إلى      و. المشكوك فيه 

 األحوال هـي    إأسوهي في أحسن األحول تسلية وإزعاج، وفي        الحسنة  يا  واإن الن 

                                                
15 Robert Kagan makes an unabated defense of this argument in Dangerous Nation (New York: Alfred 
A. Knopf, 2006). 



يفضل الساخرون االنتقـاص     .١٦إذا ما أخذت حماقته بعين االعتبار     وصفة لكارثة   

المعياري العابر للحدود القومية مثل إلغاء تجـارة العبيـد أو           من إنجازات العمل    

 . تأسيس المحكمة الجنائية الدولية

 السـلطة الصـلبة   مركزمن انطالقا ليس فقط  الساخرة  هذه اآلراء   لقد قدمت   

المتنوعـة  انطالقا من  األطـراف       – بسرعة فائقة و –للنظام الدولي، وإنما أيضا     

صنع الحق، مما يعفي    وراء  القوة  وقوف  االحتمال األخير   ويفترض  . للنظام الدولي 

أو كل  أولئك الذين ال يملكون قوة هائلة من أي مسؤولية عن إيجاد حلـول للمشـا              

قـانون  عن   يختلف قانونر  اانتشفي حال    المحتملة هماتمعن مساه حتى اإلفصاح   

خصوصـا   ي تعمل على إذكاء روح الالمسؤولية      ومن ثم، فإن عجرفة القو     .الغاب

 . انعدام المسؤولية في العالم برمتهانتشار  أخذنا بعين االعتبارإذا 

قـت الـراهن أو فـي        في الو  إننى أقول إن النزاهة مسألة مهمة جدا سواء       

وهـي البرازيـل،     (""BRIC" البريـك "مجموعات  قد يتنبأ المرء بأن     و المستقبل،

وهي بـنغالدش،   ( القادمة   حدى عشر  والمجموعات اإل  )والهند، والصين وروسيا،  

ومصر، وإندونيسيا، وإيران، والمكسيك، ونيجيريا، وباكستان، والفلبين، وكوريـا         

كنـدا،   (٧ ستتخطى دول مجموعـة      الدول الناشئة  من   )الجنوبية، وتركيا، وفيتنام  

وعلى ). وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والواليات المتحدة       

ات بهاته اإلسـقاط   ؤالتنبالرغم من أن هذا التغيير قد ال يتحقق لفترة طويلة، وأن            

 في السـلطة    أن التفاوت على المدى الطويل أمر صعب جدا، إال أنه من الواضح           

أصبح أقل حدة في الفترة الراهنة، ومن المرجح أن يصبح أقل حدة بشكل أكبر في               
                                                

 Walter Russell" (وولتیر راسل مید"فض مع الحركات القومیة، انظر مقالین كتبا من قبل ولمزید من األمثلة حول التعامل الرا 16
Mead( 

“The Death of Global Warming,” American Interest Online, February 1, 2010 (http://blogs.the-
american-interest.com/wrm/2010/02/01/the-death-of-global-warming), and “Blowing Hot and Cold,” 

American Interest Online, October 17, 2009 (http://blogs.the-american-
interest.com/wrm/2009/10/17/blowing-hot-and-cold). 

فلقد وضع مجلس االستخبارات الوطنیة سیناریو حیث یزداد عدد المنظمات غیر . الناس یرفضون الحركات القومیةومع ذلك لیس كل 
كومیة وتنمو قوتھا بفضل قدرة أفرادھا وجماعاتھا على االنضمام إلى بعضھم بعضا عبر اإلنترنیت، ومن ثم، فستشعر الدول الح

األعضاء في األمم المتحدة بأنھا مجبرة على تخصیص عشرین مقعدا للمنظمات غیر الحكومیة في الجمعیة العامة وتمتیعھا بحقوق 
 :انظر. یةالتصویت نفسھا باعتبارھا دوال قوم

  See National Intelligence Council,  Global Trends 2025 (U.S. Government Printing Office, 2008), p. 
91. 

 

http://blogs.the-
http://blogs.the-american-


إن للمستوى الراهن مـن التـرابط الشـامل         ،  وفي الوقت ذاته   .القريبالمستقبل  

 نعكاسـات اوالطبيعة الحقيقية للمشاكل الشاملة المتأصلة التي تواجهها اإلنسـانية          

يمثـل  و. غرى الضرورية لتجاوز هذه المشاكل     الص التحالفاتكوكبة  واضحة على   

ومواطنيهم من دون تعاون الفاعلين الرئيسيين      : تغير المناخ الحالة األكثر وضوحا    

استباقي، قد يكون من غير الممكن أن تعـيش الحضـارة           بشكل  عن طيب خاطر و   

 أن يكون واضحا جدا لدى الجميع أن مقاربة       من  ال بد   . اإلنسانية كما نعرفها حاليا   

 تضمن التعـاون  ال قويةال )Commodore Perry( "كومودور بيري"ابط البحرية ض

 من  لنحاول تخيل تقني  . عن طيب خاطر للمواطنين عبر العالم     االستباقي الذي يتم    

، أو وزير صحة إفريقي وهو يبحث في البيانات عن وباء محتمـل، أو          "فوكوشيما"

ن وهو علـى وشـك شـراء         في الصي  ة الطبقة الوسطى الجديد   منلنتخيل عضوا   

مؤامرة القادمة لعبـد    الطالب الدراسات العليا الذي عثر بالصدفة على        سيارة، أو   

 بأن القوة تصنع الحـق، وأن العـالم       هل نريد أن يؤمن هؤالء الناس       .  خان ريالقد

فكروا من خالل المسؤوليات الملقـاة علـى        هل تريد أن ي   يحكمه قانون الغاب، أو     

وا من أبناء بلدهم؟ في غياب حس النزاهـة الـذي يـروق              تجاه أناس ليس   عاتقهم

للعديد، وفي غياب إطار متطابق للتربية المدنية الشاملة، ستكون البشرية عـاجزة            

 . تجاوز المخاطر التي ينتجها الترابط الشاملعن 

ت  أصـبح  ة التي الوحيدهي القوة الموجهة    في العالم ليست    سلطة   هندسة ال  إن

العابرة للحدود مكنتنـا مـن      محطات البث   نتشار السريع ل   اال بل أكثر ديمقراطية، 

لسنا قرية صغيرة بعد، لكننا أكثـر       صحيح  . بعضنا بعضا  بحزن وسعادة    اإلحاطة

 بمآزق بعضنا بعضا مما كان الحال عليه في قرن مضى أو باألحرى عقـد        إدراكا

  في ا حتى في عالم الموظفين السامين     مهممضى، ونتيجة لذلك أصبح الرأي العام       

يؤمن بتعددية الجوانب فـي     كما أصبح الرأي العام حول العالم       . لسياسة الخارجية ا

 بمسـحٍ مثال، قامت منظمة الرأي العام العـالمي        . التفكير أكثر من صناع القرار    

القـانون الـدولي بشـكل      اتباع  على أمتنا    ": تطرح فيه قضية االختيار بين     حديٍث

الدولي، تماما مثلما هو خطأ انتهاك القوانين       متماسك، إذ من الخطإ انتهاك القانون       



 تظن أن انتهاك القانون الدولي في غيـر         حكوماتنا إذا كانت "، وبين   "داخل دولة ما  

اختيـار  أظهر المسح   ". صالح أمتنا، فعلى هذه األمة أن تمتثل إلى القوانين الدولية         

ون الدولي، أربع وعشرين دولة اإلذعان إلى القان في المائة من مجموع شعوب ٥٧

أما مشاركون من دول غالبا مـا       . ١٧عدم المشاركة الوطنية  المائة   في   ٣٥ فضلو

كانت تدعي أنها أحادية النهج، مثل الصين، والهند، والواليات المتحدة، فهم علـى             

 فـي الصـين،      من المبحوثين   في المائة  ٧٤فضل  و. طول الخط مع التوجه العام    

 في المائة من الواليات المتحدة االمتثال للقـوانين         ٦٩ في المائة من الهند، و     ٤٩و

 في المائة على التـوالي      ٢٩ في المائة، و   ٤٢في المائة، و   ١٨فضل  الدولية، بينما   

 . عدم االنخراط الوطني في هذا المسح

 من مـدى مشـاركة    ر أيضا استخفاف الناس بشكل منتظم       والمسح نفسه أظه  

 المتعددة الجوانب، وكيـف يظنـون مسـاندتهم         أولوياتهمنفسه   من البلد    مواطنيهم

 في المائة من المبحوثين إلى أنهـم شخصـيا          ٤٨أشار   و .بمفردهم للقانون الدولي  

. القانون الدولي مقارنة بالمواطن العـادي     إلى  بشكل ثابت   أكثر دعما إلى االمتثال     

هذا ويمكن تفسير   . ل دعما للقانون الدولي    في المائة من المبحوثين إنهم أق      ٢٨قال  

فرصـة  بالخطاب االستعالئي للساخرين، وقد يمثل في حد ذاتـه          " الوهم النظري "

من ناحية أخرى، إن صناع القرار الساخرين لهم        و. متعدد الجوانب جيد  لتبني نهج   

عبـرون عـن    ، وي زدراء لهذه التفضيالت الشعبية للمبادئ الدولية     قدر كبير من اال   

ـ عليها أن تُ؛ قساوة سلطتهماألمريكيين ال يريدون  " من أن    مثال رهمتذم ـ س ي خر ف

 أربـع  في المائة من النـاس فـي         ٥٥ وأظهر مسح مماثل أن      .١٨"أفضل القضايا 

  بشكل تشاركي   أرادوا أن تكون حكوماتهم على أتم االستعداد للعمل        ،وعشرين دولة 

                                                
17 World Public Opinion, “World Public Opinion on International Law and the World Court,” 
November 2009 (www.worldpublicopinion.org/pipa/pdf/nov09/WPO_IntlLaw_Nov09_quaire.pdf).  
18 Leslie Gelb, Power Rules (New York: HarperCollins, 2009), p. 72. 

 األمریكیة، ھناك إھمال تام بشكل مذھل لقضیة التغیر المناخي في ھذا الكتاب الذي یروم إنقاذ السیاسة الخارجیة

http://www.worldpublicopinion.org/pipa/pdf/nov09/WPO_IntlLaw_Nov09_quaire.pdf


 كـانوا يشـعرون     ناس الذي  في المائة من الن    ٣٩غ مكسب متبادل، مقارنة مع      لبلو

 . ١٩حكوماتهم إلى الرغبة في التسوية واالستفادة منهاميل ب

وكلما تقلص التفاوت في السلطة أكثر في المستقبل، وأصـبحت التحالفـات            

، إال وكانـت     ضـرورية   األولويات المجتمعية  الواسعة التي تقوم بشكل أكبر على     

، لتجعـل    التحالفات الضرورية  تشكيلفي  أمرا مركزيا   مفاهيم النزاهة وتصوراتها    

، وإنمـا أيضـا جـزءا        لألخالق ليس فقط سمة مكونة   التربية المدنية الشاملة    من  

 .  مستنيرةذاتيةمصلحة من محوريا 

 
 منتديات حيوية

. يث عن التربية المدنية الشاملة هو حـرم الجامعـة         ثالي للحد المإن المكان   

 أكثر  – إلى االنتشار النووي  وصوال  التغير المناخي    ب اًبدءالتحديات الشاملة   تشكل  

ومن ثم، فستكون المخاطر التي      على مستوى األجيال،     نشقاقاا –ي شيء آخر    أمن  

غضـون  ظرنا في   تن القادمة أسوأ من المخاطر التي ت      تتربص بنا في العشرين سنة    

بنى الجيل السابق شبكاته وممتلكاته خالل زمن كانت تسود       لقد  . المقبلةالستين سنة   

عشـرين  التي تمتد إلـى  فترة على الومع ذلك،   دون تحد يذكر،  لدول القومية   فيه ا 

جزئيا على أنـاس     رفاهيتها تقومحيث  ب ا،ترابطمستقبل أكثر   مع  عاما أن تتعامل    

عات محيطـا فريـدا حيـث       تقدم الجام و. يعيشون في دول أخرى، ويعملون فيها     

 إلى أقصـى الحـدود   ات الترابط  وتتعقد مع قضايا شائكة،   التعامل   يستطيع الشباب 

عالوة على ذلك، عندما تظهر الطبقـة        .اعاينته العين م  لتمتد إلى عالقات لم تعهد    

 تمثيلية لوجهات   أكثرن بها   طلبة الجامعة واألطر العاملو   صبح  يالوسطى الشاملة،   

 . ٢٠على سطح كوكبناالموجودة النظر الوفيرة 

                                                
19 World Public Opinion, “World Public Opinion on International Cooperation,” December 2009 
(www.worldpublicopinion.org/pipa/pdf/dec09/WPO_Cooperation_Dec09_quaire.pdf). 

. ٢٠٣٠ بلیون عام ٥ إلى ٢٠١٠ بلیون في عام ١٫٨ العالمیة من الطبقة الوسطىبارتفاع " بروكینغز"یتنبأ بحث أجرتھ مؤسسة  20
 : انظر

Homi Kharas and Geoffrey Gertz, "The New Global Middle Class: A Cross-Over from West to East," 
March 2010 (www.brookings.edu/ 
/media/Files/rc/papers/2010/03_china_middle_class_kharas/03_china_kharas.pdf).  

http://www.worldpublicopinion.org/pipa/pdf/dec09/WPO_Cooperation_Dec09_quaire.pdf
http://www.brookings.edu/


التحليلية لمعلومة، واألدوات   تزويد الطلبة با  يهدف تعليم الفنون الليبرالية إلى      

في خطاب التخرج الحديث، عبر      .حياتهممجريات  لممارسة أفضل للسيطرة على     

، )Harvard( "هارفـارد "عن عدم رضاه بـالتعليم فـي    )Bill Gates(" بيل غيت"

 .٢١حجم البؤس الذي كان يشهده العـالم      متسائال عن السبب الذي منعه من معرفة        

ا أجيال المستقبل إن تجاربهم الجامعية لم تكن في مسـتوى           تقول لن إننا ال نريد أن     

يقررالطلبة عدم تحمل مسـؤولية     من البديهي أن    . تهييئهم للعيش في عالم مترابط    

ال بد أن يتخذ هذا القرار علـى مهـل          الذين ال ينتمون إلى بلدهم األم، لكن        أولئك  

 .مال العقل إع يفتقد إلىال يكون خيارا افتراضيا بشكل أعمىأوعن وعي، و

لـى  بأن التوصل إلى عقد اجتماعي شامل، وإ      وقد يكون خطأ فادحا االدعاء      

تحديد الحد   حاول البعض .  واضحة  أجوبة مسعى يسير ذو  مجتمع مدني شامل هو     

الثقة خـالل  مبنية على األقصى من الناس الذي يمكن للمرء أن ينسج معهم عالقة         

 ٢٠٠ و ١٥٠ع عدد يتراوح بـين      فترة من الفترات، وجاءت تقديراتهم منسجمة م      

فإنه ال محالة سيكون أصغر بكثير مـن        ومهما يكن العدد المتوصل إليه،      . صديقا

 إذا ضـللنا الطريـق،      .العدد الحقيقي للناس الذين نتفاعل معهم في حياتنا اليومية        

 نعاني مـن    س ذلك راجع إلى كوننا    ي باستفراغ الجهد إلى حد اإلرهاق، فل      ناوشعر

متعاطفين تعاطفا شديدا مع عـدد      إذا كنا نوعا ما     أما  . كوننا بشرا  ىلإالعجز، بل   

 . ، فذاك أيضا أمر مفهوم للغايةمن الناس أكبر

الكيفية التي أصبحت عليها حياتنا مترابطة      ومع ذلك، لو أخذنا بعين االعتبار       

بعض الجهود المشتركة الراميـة إلـى       فسنعجز تماما عن تجنب     ،  في هذا الكوكب  

ـ نو،  األرض في هذه    تجاه بعضنا بعضا  لياتنا  تحديد مسؤو  حقوقنـا بصـفتنا    رف  ع

تشكل هذه المسؤوليات والحقـوق جـوهر قضـايا         و. أعضاء في المجتمع الدولي   

 الطلبة  حد والعشرين اإذا لم تمنح الجامعات في القرن الو      ف ؛المجتمع المدني الشامل  

                                                
21 2007 Harvard Commencement by Bill Gates. http://www.gatesfoundation.org/speeches-
commentry/pages/bill-gates-2007-harvard-commencement.aspx.  

 :ولالطالع على ھذا الموضوع بعمق، انظر
Martha Nussbaum's Not For Profit (Princeton University Press, 2010) 

http://www.gatesfoundation.org/speeches-


تجاه زمالئهم مـن     لياتهم وفهمها ومسؤلمناقشة طبيعة    أدواتتزودهم ب  و ،منتديات

بني البشر، والعمل على تطوير البوصلة المعيارية الضرورية في عملية اإلبحـار            

قد نظن أننـا    . فسيفشلون ال محالة في مهمتهم     من الترابط الشامل،     غادرةفي مياه   

الدقيق وشكلها نحو   غير قادرين تماما على بلوغ إجماع دائم بشأن حجم مسؤولياتنا           

 منيرة وقويـة وعملية التحقيق والمناقشة ال محالة مفيدة،      ف،   ذلك معو. بعضنا بعضا 

 .على نحو كبير

 
 :مناقشة التربية المدنية الشاملة

ية الشـاملة عـدة أشـكال، وال تسـتلزم          التربية المدن يمكن أن تأخذ مناقشة     

ويمكن أن يجتمـع    . ربعة عشر أسبوعا  شكل فصل دراسي مكون من أ     بالضرورة  

ـ كمـا أ  . من خالل قائمة قراءة متفق عليهـا      موضوع  الطلبة ويستكشفون هذا ال     هن

 االنخراط في مسعى مماثـل مـع        الطلبة غير الموجودين في بيئة أكاديمية     بإمكان  

   . أقرانهم

 .٢٢ عمل مصغرة لهـذا الغـرض      ستجدون أدناه تصميما لمجموعة ورشات    

  وال يحتاج المرء تناول كل القضـايا       ،أن يكون معياريا  وضع هذا التصميم بهدف     

من ه في حال غياب قدر مهم       وتغطية كل ورشة عمل مقترحة، على الرغم من أن        

عالوة على ذلك، من الضروري أن يتم تناول        . المحتوى، فسيكون التمرين أجوفَ   

 حول التربية المدنية الشاملة فـي ضـوء تخصصـات متعـددة         سلسلة المناقشات   

رنامج المدرسـي فقـط     ومن ثم، فال ينبغي أن يشتمل الب      . وسائط متعددة والمعرفة  

، األعمـال الوثائقيـة   ليشمل أيضـا    دورها ذلك   على األعمال التثقيفية، بل يتعدى      

 عملية تقسيم المواد بين المشاركين فـي        إن. والمواقع العنكبوتية، واألعمال األدبية   

 يمكـن أن    ،ودعوة بعضهم أن يقودوا عرض كل عمل ومناقشته       كل ورشة عمل،    

 .  في هذا التمرين ضروريلتفاعلمنهجا مناسبا يكون 

 
                                                

 22 Nihat Berker and I ran such a workshop series at Sabanci University in Istanbul throughout 2010-11, 
http://web.sabanciuniv.edu/globalcivics/. 

http://web.sabanciuniv.edu/globalcivics/


 العالم الذي نعيش فيه: ١ورشة عمل رقم 

أن تبدأ بإنشاء   التربية المدنية الشاملة ينبغي     تروم التفكير في    إن أي محاولة    

تملـك األمـم المتحـدة      . ميزانية عمومية حول العالم الذي نعيش فيه      خط أساس و  

ونشرت مجموعـة   . هامتاحة ألي شخص يريد دراست    والبنك الدولي بيانات واسعة     

التي تعرض بعضا " State of the Atlas"  األمريكية سلسة من)Penguin(" بينغوان"

 The"هناك أيضـا  ،  وفي السياق ذاته.٢٣مريح بصريافي إطار من هذه البيانات 

Global Citizen's Hanbook"ــل . ٢٤ ــة مث ــع العنكبوتي ــمح المواق ــا تس  كم

"gapminder.org" مســح القــيم العالميــة لويمكــن . ةتفاعليــتقصــاءات الساال

)www.worldvaluessurvey.org( ــالمي ــام العـــ ــرأي العـــ ، والـــ

)www.worldpublicopinion.org( ما يفكر فيه الناس في أجزاء       عنأجوبة  م  يقدت 

مسح القـيم   كما أضاف   .  بخصوص مجموعة واسعة من القضايا     مختلفة من العالم  

مع مـرور   - تمكن المرء من تعقب      تخمس جوال امتيازا تمثل في إتمام     العالمية  

  يتـوفر  هإن.  عبر العالم  تحوالت حاسمة، مثل دعم المساواة بين الجنسين       -الوقت

مـن  ن غير المتخصصـين     يمكّ حميمي جهاز توصيل يعمل على نحو    على  أيضا  

 .  قاعدة بياناتهم بسهولة مذهلةتحليل

. ذي كنا نحيا فيه فيه، يتطلب منا إدراك المكان ال     نوجدإن تحديد المكان الذي     

 يمكـن لهـا     حدةوكل مجموعة على     .يمكن اختيارها في العالم   ثمة قصص عديدة    

 Angus(" أنغـوس ماديسـون  "عمـل  لكن التفكير فـي إهمـال   . تحديد قصتين

Maddison(    حول االتجاهات التاريخية في االقتصاد العالمي سيشـكل خسـارة 

 وهـي علـى     –م الخاصة بهم    لدينا ميال معقوال يفترض أن حقيقته     إن  . ٢٥واضحة

لكن مـن   .  هي التي تمثل أسلوب الحياة المهين      –حقيقة حضرية وحديثة    األرجح  

" بـرك "الضروري تذكير أنفسنا بوجود حقائق أخرى؛ إذ ال بد أن يكـون فـيلم               

                                                
23 Dan Smith, The Penguin State of the World Atlas, 8th ed. (New York: Penguin, 2008). 
24 World Bank, The Global Citizen’s Handbook: Facing Our World’s Crises and Challenges (New 
York: HarperCollins, 2007). 
25 Angus Maddison, The World Economy (Paris: OECD Publishing, 2006). 

http://www.worldvaluessurvey.org
http://www.worldpublicopinion.org


)Baraka(رون فريك"  الذي أعده ")Ron Fricke(  جزءا مـن كـل   ١٩٩٣ عام ،

إنه عرض بصري   . بع التربية المدنية الشاملة   القوائم المعروضة للمشاهدة ذات طا    

الفت للنظر يتناول التنوع اإلنساني، وقد يكون بمثابـة تحـد مفيـد الدعـاءات               

كما  .)Richard Nisbett ("رشار نسبيت"وعلى نحو مماثل، يعد كتاب . ٢٦افتراضية

 وأطر معرفية بوجود تقاليد فكرية ا قوياتذكير "Geography of Thought"يعد كتاب 

ونحن نقر بوجود تقاليد    . ٢٧يجب أن تؤخذ محمل الجد    مذهلة خارج التقليد الغربي     

معرفـة   حد يمكن لنـا      أيإلى  : فكرية مختلفة، يطفو سؤال جوهري على السطح      

 )Paul Harris" ( هـاغيز بول"لمخرجه " Crash"فيلم عرض تمأزق اآلخرين؟ ي

قـاش رصـين بشـأن     وإن أي ن.، إلى هذه المعضلة الحقيقية بالضبط  ٢٠٠٥عام  

  .إذا لم يواجه هذه المشكلة بكل جديةالتربية المدنية الشاملة، سيكون عقيما 

        
  العولمة وأشياء أخرى–القوى الجاذبة : ٢ورشة عمل رقم 

 نشعر بأن تلك القوى الجاذبة التي تدفعنا         فيه، نوجدبداية تصورنا للمكان الذي     في  

 لما يحدث حاليا، ولعل      جامع العولمة مصطلح  إن   .منا عرضا دقيقا  جميعا تستأهل   

 The"؛ فكتـاب   عن ذلـك  تعطينا فكرة عامةاعنهالتي تتحدث األعمال الغزيرة 

World is flat" "  لطومـاس فريـدمان" )Thomas Friedman(و ،"In Defense of 

Globalization ""لجاغديش بهاغواتي"، (Jagdish Bhagwati) و "Globalization 

and its Contents ""تزلجوزيف ستيغلي "(Joseph Stiglitz) ، ما هي إال أعمال قليلة

 التحـوالت المتعـددة     لتفسيرومتنوعة كتبت بأنامل أكاديميين وصحفيين محبوبين       

 . ٢٨ر فيهايفكالت يةالتي تحدث بعقالنية وكيف

                                                
ویوجد أیضا  .)Arthus-Bertrand" (بورتراند-آرثوس"من تألیف " Earth from Above: "ھناك عمل مماثل تحت عنوان 26

 www.yannarthusbertrandgalerie.com :التصویر المذھل على الرابط
27 Richard E. Nisbett, The Geography of Thought: How Asians and Westerners Think Differently...and 
Why (New York: Free Press, 2003). 
28Thomas Friedman, The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century (New York: 
Farrar, Straus and Giroux, 2005), and subsequent editions; Jagdish Bhagwati, In Defense of 
Globalization (Oxford University Press, 2004); Joseph Stiglitz, Globalization and Its Discontents (New 
York: W.W. Norton, 2002); George Monbiot, Manifesto for A New World Order (New York: New 
Press, 2004).     
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تصوراتها بشكل كبير   تستقي  عن العولمة    بشكل عام التي تتحدث   إن األدبيات   

 االقتصادية والعلوم السياسية، ومع ذلك ثمـة قصـة حتميـة للتحـول              ممن العلو 

 "We Changed the World"أجـد كتـاب   . التكنولوجي ال بد من ذكرها وتقديرها

 "لنيكـوالس نيغروبونـت   ""Being Digital"وكتاب  )Sidney Pike( "لسدني بايك"

)Nicholas Negroponte(  لصـدارة فـي   يحتالن موقع امساهمتين قيمتين ألنهما

ذا كنـت   إلكن  . ٢٩من المسلمات  اللذين اتخذناهما     جدا ين والهام حديثين ال التحولين

تظن أن التلفزيون الفضائي والثورة الرقمية تفسر كل شيء، فعليـك إذن قـراءة              

الفرق المذهل الـذي   لتدرك )Marc Levinson( " ليفنسونماركل ""The Box"كتاب 

 .٣٠رهاتقعيد حاويات الشحن وانتشاأحدثه 

 A Movable Feast: Ten Millennia of" : ثمة عمل إضافي أريد أن أقترحه

Food Globalization" "لكينيث كيبل" )Kenneth Kiple(الكتـاب  قراءة هذا إن . ٣١

، وإنما يقدم منظورا جديدا حول شيء يوجد في كل مكـان            ال يجلب المتعة فحسب   

أن قضية التفاعل البشري عبـر      ، لكنه أهم من ذلك، فهو تذكير قوي ب        مثل القوت 

 Bound"ويعـد كتـاب   . مسافات طويلة كان قائما ألزيد من عشرين عاما مضت

Together"" لنايان شاندا" )Nayan Chanda(   عمال مماثال حول المظاهر األولـى

           .٣٢للعولمة

 
 التغير المناخي: ٣ ورشة عمل رقم

 بـه  سـهم أممـا  لشامل أكثر  أي شيء في تحقيق الترابط الملحمي ا   يسهملم  

قائمة غنيـة    لدينا   تبفضل تنامي االهتمام مؤخرا بهذا الموضوع، أصبح      ؛ ف المناخ

 The" العمل الوثـائقي  ني أفضلإنو. من األعمال التي يمكن أن ينهل منها المرء

                                                
29 Sidney Pike, We Changed the World (St. Paul: Paragon House, 2005) ; Nicholas Negroponte, Being 
Digital (New York: Knopf, 1996).1 
30 Marc Levinson, The Box (Princeton: Princeton University Press, 2006.  
31 Kenneth Kiple, A Movable Feast: Ten Millennia of Food Globalization (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2007) 
32 Nayan Chanda, Bound Together (New Haven: Yale University Press, 2007) 

 



11th Hour" ليلى كونيرز بيتيرسـون "، الذي أدارته" )Leila Conners Petersen( 

 "ليونـاردو ديكـابريو  "، وأنتجـه ورواه   (Nadia Cornners) "نادية كورنيرز"و

(Leonardo DiCaprio) . معمقة حول البيئة،  إن هذا العمل الوثائقي يحوي مناقشة

 Lester) "ليسـتر بـراون  "بمشاركة مجموعة متنوعة من الخبراء، بما في ذلـك  

Brown) ناثان غـارديلز "، و" (Nathan Gardels) فميخائيـل غورباتشـو  "، و" 

(Mikhail Gorbachev)جيمس هانسين"، و" (James Hansen) ستيفن هوكينغ"، و" 

(Steven Hawking)، سـوزوكي ماطـاي  وانغـاري "و " (Wanghari Maathai) ، 

 A Blueprint for a Safer"أما كتـاب  .  (James Woolsey) جيمس وولسي"و

Plant"" لنيكوالس ستورن" )Nicholas Stern(تفيضا ويسـتحق  ، فيطرح نقاشا مس

 .٣٣قراءةالقائمة مكانا في 

مصدر www.ipcc.ch)  (للدول المعنية بتغير المناخ كتروني لإن الموقع اال

ة تعد أداة مؤشرات التحليل المناخي أداة مفيدة تعتمد على شـبك          و .جدير باالهتمام 

 إنـه  .cait.wri.org) (  إنشاؤها من قبل معهد الموارد العالميةالتي تمنترنيت اإل

التاريخيـة المتسـببة فـي      الغازية   أشياء مثل االنبعاثات     عن مهمةمعلومات  يقدم  

        .  وراءها دول مختلفةت التي كاناالحتباس الحراري

 
 اإلبادة الجماعية: ٤ ورشة عمل رقم

اإلبادة الجماعية هي الجريمـة     منذ الحرب العالمية الثانية، أدرك العالم أن         

 ،ومع ذلك، فإن هذا المبدأ الذي يبدو بسيطا       . اهإيقافية  القصوى التي نتحمل مسؤول   

ـ داللـة م إذا أمعنا النظر فـي      . نادرا ما يطبق في الحياة الحقيقية       اإلبـادة  ةواجه

 وفي طبيعة مسؤولياتنا نحوها، فسنجد ذلك أمرا مركزيا بالنسـبة إلـى             الجماعية

،  من الوقتاٍف ك يهم قدر لدوبالنسبة إلى أولئك الذين يتوفر      . التربية المدنية الشاملة  

 "كلـود النزمـان   " الـذي أنتجـه      "Shoah"عليهم أن يطلعوا على العمل الوثائقي       

)Claude Lanzman(  عام)أكثر مـن   ستغرقاالذي إن طوله االستثنائي ). ١٩٨٥

                                                
33 Nicholas Stern, A Blueprint for a Safer Planet (London: Bodley Head, 2009).  

http://www.ipcc.ch


شيء أكثر من عمل    نحتاج إلى   إننا  . ال ينبغي أن يثنينا عن مشاهدته      ،تسع ساعات 

"List" شندلير"  لصاحبه" )Schindler(     مـن  .  كـي نـدرك خطـورة المحرقـة

 )Philip Gourevitch( "لفيليب غـوريفيتش "الضروري أيضا قراءة الكتاب القوي 

 We Wish to Inform You That Tomorrow We"وكتاب حول اإلبادة الرواندية، 

Will Be Killed with Our Families"مشاهدة ، و"Shake Hands with the Devil" 

إن اليـأس    .٣٤) وخمسين دقيقة  ثنيناي يستغرق عرضه في فصل دراسي ما،        الذ(

، ومن ة على الشر الخارق للعادة المحتملردة فعل طبيعية عندما نلقي نظرة فاحصة

 The"يصـف العمـل الوثـائقي    و. مناقشة ما نملك مـن مـوارد  نحتاج إلى ثم، 

Reckoning: The Battle of the International Court "  ٢٠٠٩عـام  أعد الذي ،

 Luis( "لـويس مورينـو أوكـامبو   "عمل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية 

Moreno Ocampo( ويـؤرخ  . للمشاهدين لمحة عن هذه المؤسسة الجديدة، ويقدم

لتطور  )Gareth Evans( "لغاريث إيفانز ""The Responsibility to Protect"كتاب 

أقترح أيضا أن تشمل هذه الدورة التكوينية       و .٣٥، وهو مفيد إلى حد كبير     جديد إمبد

اني حتما إن للتدخل اإلنس. )Gary Bass( "لغاري باس ""Freedom's Battle"كتاب 

 .٣٦ التراثذلكتاريخا يصعب حله، وعلينا معرفته ومصارعة 

 مصـلحة   مقتـرح بينما ال توجد أي فكرة قريبة من التحقق، يبقى مع ذلـك             

فهم العوائـق  هو  الهدف من ذلك   إذ ، بالمناقشة ا جدير ،تحدةالسالم التابعة لألمم الم   

                            .  ٣٧التي تقف سدا منيعا أمام إيجاد حل واضح لهذا المشكل الخطير

 الفقر، والتنمية، والتجارة: ٥ ورشة عمل رقم

تظھ ر  لیس صعبا أن یقف المرء موقف الالمباالة حی ال س یل ثاب ت م ن البیان ات الت ي                  

ومن ثم، فإذا كنا جادین فعال بشأن فحص موضوع الفقر،    . البؤس اإلنساني عبر العالم   

 Never Let Me "فإنني أقترح باألحرى اس تخدام م واد واض حة واللج وء إل ى ق راءة       
                                                

34 Kenneth Kiple, A Movable Feast: Ten Millennia of Food Globalization (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2007). 
35 Nayan Chanda, Bound Together (New Haven: Yale University Press, 2007) 
36  Nicholas Stern, A Blueprint for a Safer Planet (London: Bodley Head, 2009) 
37 Philip Gourevitch, We Wish to Inform You That Tomorrow We Will Be Killed with Our Families: 
Stories from Rwanda (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1998). 



Go" "    لك  ازو إیش  یغورو" )Kazuo Ishigouro(وكت  اب " Respect" "  لریش  ار

مر الھ  ین ق  راءة ھ  ذین الكت  ابین، لك  ن  ول  یس ب  األ (Richard Sennett)38. "س  ینیت

 . الموضوع خطیر ویستحق شیئأ أكثر من اھتمام عابر

 س   نبدأ ف   ي التفكی   ر فیم   ا یمك   ن فعل   ھ؛وعن   دما نص   طلح م   ع الفق   ر والحرم   ان، 

جیف ري  "فاألھداف اإلنمائی ة لأللفی ة م ا ھ ي إال أداة واح دة یملكھ ا الع الم، وق د ش ارك                  

 The End of "س  یقدم كتاب  ھ و. ي تطویرھ  ابعنای  ة ف   ) Jeffrey Sachs(" س  اكس

Poverty"    أم ا  . ٣٩ للقراء تبصرة صلبة حول األسلوب المتبع للتفكیر خل ف ھ ذا ال نھج

 Bjorn(  "بج  ورن لومب  ورغ" ال  ذي ق  ام  "Crises, Global Solutions"كت  اب 

Lomborg( ل  یس ض  روریا أن و. ٤٠ بتحری  ره، فیمل  ك س  حرا وقی  ودا لموق  ف متن  اقض

المتوصل إلیھا لكل شخص، إال أن ھ م ن الص عب االخ تالف م ع منھجی ة              تروق النتائج   

 .  في العالم أن یقرأهتغییرعلى كل شخص یرغب في إحداث ف. البحث

عل ى    االقتص ادي  تزال التج ارة العالمی ة تع اني م ن نق ص ف ي ال رواج              ما  وفي الختام،   

 "راس ل روبی ر  ل" "The Choice"أجد كتاب كما . رغم من السنین العدیدة من النقاشال

)Russell Roberts(       جذابا تربویا ول یس بس یطا بش كل مف رط، وأش عر أن أي ع رض 

وعل ى الط رف اآلخ ر م ن     . ٤١لھذه القضایا یعتری ھ القص ور م ن دون ذك ر ھ ذا العم ل          

 الوث  ائقي )Charles Ferguson( "ش  ارل فورغوس  ین"الطی ف السیاس  ي، یق  دم عم ل   

"Inside Job"  )المالی ة، وألس بابھا، وت داعیاتھا    ٢٠٠٨ وص فا مقنع ا ألزم ة   ) ٢٠١٠ 

 سیلھب ال محالة "The Choice "و" Inside Job "إن مدارسة العملین معا،  . العالمیة

 . نقاشا مثمرا

 

 المخاطر: ٦ورشة عمل رقم 

القنبل ة الذری ة، أم   : أي خطر أشد عل ى اإلنس ان الع ادي م ن ب ین المخ اطر التالی ة          

 األرضیة، أم المالریا؟ للتھیيء لورشة العم ل ھ ذه،   أم األلغام )AK 47(الكالشنكوف 
                                                

38 Kazuo Ishigouro, Never Let Me Go (New York: Vintage Books, 2006); Richard Sennett, Respect 
(New York: W.W. Norton, 2003) 
39 Jeffrey Sachs, The End of Poverty New York: Penguin, 2006). 
40  Bjorn Lomborg, Global Crises, Global Solutions (Cambridge University Press, 2004). 
41 Russell Roberts, The Choice (New Jersey: Pearson, 2007) 



على المشاركین أن یقرأوا معاھدة حظر االنتشار النووي، ودراسة المواقع العنكبوتی ة           

  ذات المب         ادرات المختلف         ة بم         ا ف         ي ذل         ك حرك         ة الص         فر الش         امل  

)www.globalzero.org(، العم    ل ال    دولي المعنی    ة باألس    لحة الص    غیرة ش    بكةو 

(www.iansa.org) األرض  یة  األلغ  ام لحظ  ر الدولی  ة ، والحمل  ة (www.icbl.org) ،

وبع  د ذل  ك  . )org.dndi.www( األدوی  ة لص  الح ع  الج األم  راض المھمل  ة     مب  ادرةو

ھذه المخاطر ومقارنتھا بمواق ف حقیقی ة لحكوم ات         یقیمون المواقف المحایدة المتعلقة ب    

سیستفید النقاش من عرض األفك ار المھم ة الت ي          . مختلفة وأصحاب المصالح األخرى   

 The Better"حول تراجع العنف في عملھ  )Steven Pinker(" ستیفان بینكیر"یقدمھا 

Angels of Our Nature"٤٢.  

 
 الحكامة الشاملة : ٧ورشة عمل رقم 

مكننا اآلن التفكی ر بش كل مم نھج ح ول كیفی ة            ید قمنا بتفكیك عدة حقول معرفیة،       أما وق 

إدارة المش  اكل الش  املة بغی  ة إیج  اد حل  ول ش  املة دون وج  ود حكوم  ة عالمی  ة، وعب  ر     

التعاون التطوعي لمختلف الحكومات، بل وحتى عبر تعاون الفاعلین غیر الحك ومیین        

 . على اختالف أنواعھم

 )Paul Kennedy( "لبول كینیدي ""The Parliament of Man "ویزودنا كتاب

 بقاع دة  )Strobe Talbott( "لس تروب ت البوت   ""The Great Experiment "وكت اب 

لكیمی ل   " "A Better Globalization"وینتق ل بن ا كت اب    . ٤٣فك ر ومعلوم ات غزی رة   

ون  إل ى م ا ھ و عمل ي د    ث الي م في رحلة مكوكیة مم ا ھ و   )Kemal Dervis ("دیرفیس

 نموذج ا   "Global Public Goods"كم ا یق دم كت اب    .  ٤٤ عل ى أي أح د منھم ا   التجن ي 

 Does "ویس  تعرض كت  اب  . ٤٥متماس  كا للنظ  ر ف  ي خی  ار واح  د للحكام  ة الش  املة    

Fairness Matter in Global Governance?  عش رة  ثن ي ا نقاش ات أجری ت ف ي    " 

                                                
42  Steven Pinker, The Better Angels of Our Nature (New York: Penguin, 2011) 
43 Paul Kennedy, The Parliament of Man (New York: Random House, 2006); Strobe Talbott, The 
Great Experiment (New York: Simon & Schuster, 2008) 
44 Kemal Dervis, A Better Globalization (Washington DC: Center for Global Development, 2005). 
45 Inge Kaul, Isabelle Grunberg and Marc Stern ed. Global Public Goods: International Cooperation in 
the 21st Century, edited by (New York: Oxford University Press, 1999). 
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 The Return of History and "وإذا أراد المرء وجھة نظر بدیلة، فإن كتاب . ٤٦دولة

the End of Dreams ""لروبی  ر كاغ  ان" )Robert Kagan ( ی  ذكرنا بالس  بب ال  ذي

ق  دم موق  ع  وعل  ى المن  وال نفس  ھ، ی  . ٤٧یمنعن  ا م  ن ع  دم اإلیم  ان بھ  ذه األفك  ار النبیل  ة     

)www.globalgovernancewatch.org(برنامج  لمراقبة الحكامة الشاملة، وھو التابع 

 ع ددا م ن األفك ار ح ول األس باب الت ي            مؤسسة المقاولة األمریكیة والجمعیة الفیدرالیة    

     . من الحكامة الشاملةاطنحتتجعلنا 

    

 القیم في عالم مترابط: ٨ورشة عمل رقم 

ع ن  كامة، ینبغ ي أن نتح دث     وكما یكشف عن ذلك عرض الخیارات المختلفة للح       

مكانی   ة الحس   م ف   ي المجموع   ة المؤسس   اتیة  إمؤسس   اتنا قب   لالت   ي تق   وم علیھ   ا الق   یم 

، وكت اب  )Peter Singer( "لبیت ر س ینغر   ""One World"كت اب  یق دم  . المرغوب فیھا

"Power Rules"" للیزلي غیلب" )Leslie Gelb ( وجھات نظر متعارضة تماما حول

نظری  ة كونی  ة جذری  ة، ال ی  رى   " س  ینغر"بینم  ا یؤی  د   .الق  یم ف  ي س  یاق ع  الم مت  رابط  

وحده الذي یخالف منظ ور     " غیلب "ولیس. ٤٨ي طائل من وراء ھذه الفلسفة     أ" غیلب"

 Kwame( "لك  وام آبی  اه ""Cosmopolitanism "كم  ا یج  ب ق  راءة كت  اب ". س  ینغر"

Appiah(      ال  ذي ق  دم فك  رة واض  حة ودقیق  ة ی  دعو فیھ  ا إل  ى أخ  الق متمی  زة ف  ي ع  الم 

 ,ubuntu( "الع   الم كل   ھ أس   رة واح   دة: " فلس   فةون البح   ث ف   يوق   د یك   . ٤٩مت   رابط

vasudheva kutumbakam( تمرین  ا متمم  ا  ،والبح  ث ف  ي القاع  دة الذھنی  ةمناقش  تھا و

 . وجدیرا باالھتمام

وف  ي األخی  ر، نحت  اج إل  ى طریق  ة نلت  زم بھ  ا للتعام  ل م  ع النظ  رة التھكمی  ة الت  ي    

طالقا من كت ب الع ون ال ذاتي الش عبي إل ى            انو. تخترق الثقافة الشعبیة، والحیاة الیومیة    

 یق ال لن ا باس تمرار إن الحی اة غی ر نزیھ ة، وإن ھ م ن                  ،"Seinfeld"العرض التلفزیوني   

 ومع ذل ك، یب دو أن مظ اھر اللط ف والك رم      . النواح على أمر في غایة البداھة   السخافة

                                                
46 Altinay et al, Does Fairness Matter in Global Governance? , Brookings Working Paper, 2010. 
47 Robert Kagan, The Return of History and the End of Dreams (New York: Knopf, 2008). 
48 Peter Singer, One World (New Haven: Yale University Press, 2002). 
49 Kwame Appiah, Cosmopolitanism  (London: W.W. Norton, 2006).  
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 The Lives of"  لمانیثمة ف .بشكل مرن التي ال ینتظر صاحبھا مقابال مماثال حاضرة

Others" )٢٠٠٦ (و"Pay It Forward) "نا على التدبر في ایمكن أن یساعد) ٢٠٠٠

ومحبب ة، ویعی د تحدی  د م ا ھ و ممك ن فیم  ا       ھعمیق   فك  رة كالھم ا یح وي  و. ھ ذه القض ایا  

ومن ثم، فإن ھ ذین الفیلم ین یس تحقان مكان ا ب ارزا ف ي       . یخص الخیارات التي تواجھنا   

 .  المناھج الدراسیة

 
 . ٢٫٠التربیة المدنیة الشاملة : ٩عمل رقم ورشة 

ب  ة لثالث  ة  أجوتق  دیم  ینالمش  اركطلب م  ن الورش  ة األخی  رة، س  ی  ھ  ذه ف  ي       

 : واجبات محددة

ع  ن الحی  اة والع  الم ال  ذي  نس  مة نیی   بالةبعالم  تمم لس  م  ا ذا س  تقول للش  خص  -

 ینتظره؟

ن ھ أن یق ول      أمین العام األمم المتح دة المقب ل، فم اذا س تطلب م            مقررإذا كنت    -

 في الجمعیة العامة لألمم المتحدة؟  

 الع   المي ف   ي  يمنت   دى االقتص   اد تتوج   ھ بكلم   ة إل   ى ال  إذا طل   ب من   ك أن   -

   ، فماذا ستقول للحاضرین فیھ؟"دافوس"

 
م م ا إن ك ان ثم ة تش ابھات     كل أجوبة على حدة وتق یّ   ستناقش المجموعة بعد ذلك     

في األجوب ة، یمك ن للمجموع ة أن    بال ذي  تداخل  وجود  في حالة   و.  مقنعة أو اختالفات 

مھا اس  تقای تم  التي  ٢٫٠ إضافة إلى نسخة التربیة المدنیة الشاملة فرد،كل  أجوبة  تجمع  

    .مع أقران آخرین
  _________________ 
 
 "بروكین    غ"د بمعھ    ص    احب مرتب    ة عالی    ة أك    ادیمي،  زمی    ل )Hakan Altinay ("لتن    اي أحق    ان"*

)Brookings( ك ارنیجي " بمجل س   العالمی ة ي الق یم األخالقی ة  ، وزمیل باحث ف) "Carnegie(   للق یم األخالقی ة 

التربی  ة المدنی  ة الش  املة،  مج  ال یحاض  ر ف  ي . )Yale ("یی  ل"ف  ي الش  ؤون الدولی  ة، وزمی  ل ع  المي بجامع  ة   

    .  والحكامة الشاملة بعدة جامعات رائدة حول العالم

 


