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دشتي: خطاب أوباما أكد أن الديموقراطية في الوطن العربي ليست من أولويات إدارته

«تنامي» و«األنباء» .. خطاب الرئيس  أوباما  إلى العالم اإلسالمي من القاهرة جسر للسالم ووثيقة مصارحة 

صورة جماعية للمشاركني في حلقة «تنامي» و«األنباء» النقاشية حول خطاب أوباما

عواد: استشهاد الرئيس األميركي بالقرآن لقي استحسان الطلبة 
 قالت د.روضة عواد، العميد املساعد لالعتماد 
واملناهـــج في اجلامعة األميركيـــة: «ان رد فعل 
مجموعة الطلبة على خطاب أوباما هو انعكاس 
مباشر ملشاعرهم كعرب وكمسلمني نشأوا في وعي 
سياسي وثقافي وديني وعاملي في أوقات وجدنا 
نحن البالغني صعوبة في التعامل معها، ولكنهم 
يحملون أيضا األعباء والنتائج التاريخية لفشل 
تطلعات العرب واملسلمني الوطنية والسياسية 
واالقتصاديـــة. ففي أذهـــان كثيرين من طلبتنا 
يتعرض املســـلمون للهجوم كما ان املســـلمني 
يعتبرون في العالم على انهم ميثلون كل ما هو 

غير مرغوب.
وبينت د.عواد فـــي كلمتها التي ألقتها حتت 
عنوان «ردة فعل خطـــاب أوباما على قطاع من 

الطلبـــة في الكويت»: «ان ردود فعل الطلبـــة تراوحت بني التفاؤل 
احلـــذر والتفاؤل»، وقالـــت: يجب ان نضع فـــي اعتبارنا ان هؤالء 

الطلبة يعرفون الدور الذي تلعبه البالغة في كل 
جوانب حياتنا السياسية والثقافية واالجتماعية، 
وبتعبير آخر، استطاع طلبتي اكتشاف الفوارق 
السياسية الدقيقة في خطابه، واخضاعها لتحليل 
نقدي متعمق. وأشارت د.عواد الى ان استشهاد 
الرئيس األميركي باآليات القرآنية أشعر الطلبة 
بأنه حتدث بلغتهم، وكذلك جهده الذي بذله في 
استخدام البالغة التصاحلية، وهو ما علق عليه 
الطلبة كثيرا، ولقي قبوال حسنا منهم، حتى وان 
كانوا ال يتفقون معه في بعض املسائل األخرى التي 
كان بامكانه التصدي لها مثل مسألة الفلسطينيني 
واإلســـرائيليني فيما يتعلق بااللتزام األميركي 
بإسرائيل. كما انه بالنسبة للطلبة لم يؤثر اخلالف 
حول مسائل السياسة اخلارجية على ما كان أوباما 
يسعى لتحقيقه، بل ان األكثر أهمية بالنسبة لهم، هي القضايا األعمق 

املتصلة بهويتهم، وهي ما تطرق اليها أوباما.

من هذه القاعدة عندما حض على 
طلب العلم مـــن المهد الى اللحد، 
والســـعي وراءه حتى لو كان في 
الصين، وفي ذلك اقرار بأن التعليم 
هو اآللية التي تنقل المجتمعات من 

حال الى حال افضل.
فالتعليـــم يوجـــه بصـــورة 
مباشـــرة الـــى شـــريحة االطفال 
والشباب التي تعد عماد، ولبنات 
المجتمع في المستقبل، لذلك كثر 
استخدام مصطلح «استثمار رأس 
المال البشـــري» كداللـــة على ان 
نجاح هذا االســـتثمار يعود على 
المجتمع بالخير، وبفشله يفشل 
معه المجتمـــع، والدليل على ذلك 
التزامن القوي بين سالمة النظام 
التربوي والتطور، فال يوجد مجتمع 
متطور ونظام تربوي فاشل، وال 
يوجد نظام تربوي ناجح في مجتمع 

متخلف.
وتطـــرق العمر الى ما جاء في 
خطاب اوباما عن التعليم واالستثمار 
قائال انه ليس بمستغرب، فأوباما 
رئيس دولة عظمى، واساس عظمتها 
هو اهتمامها بالتعليم، لدرجة ان 
كلمة «استثمار» جاءت في اكثر من 
موقع، بل قد يكون من المستغرب أال 
يلتفت في خطابه الى التعليم، ونود 
ان نبيـــن حقيقة مهمة هي ان كال 
المفهومين ال يمكن تناولهما بشكل 
منفصل عن اآلخر، ففي الوقت الذي 
يكون فيه التعليم المظلة الكبرى، 
يمثل االبتكار احد أذرعته الرئيسة، 
فال يمكن االهتمام بالمبتكرين دون 
تعليم جيد، وال يمكن لتعليم جيد 
ان يتجاوز االبتكار، لذلك ستتناول 
هذه الورقة محور التعليم كوسيلة 

لالستثمار البشري.
الدولية،  المجتمعات  ان  وقال 
ومن ضمنها المجتمعات في المنطقة 
العربية ال تنقصها النظرة التربوية، 
لكنها اختلفت عن بعضها في مقدار 
استثمارها للتعليم، والسبب في 
ذلك يعود الى ان بعض المجتمعات 
عرفت كيف تنتقل مـــن التنظير 
التربوية،  الممارسة  التربوي الى 
بينما مازالت معظم بلدان الوطن 
العربي تعاني من عدم وجود اتساق 
بين الممارسة التربوية والتنظير 

التربوي.
ومفهوم االستثمار رغم وضوح 
معناه، إال ان مسألة تحقيقه ليست 
باألمر اليسير، فهو عبارة عن سلة 
من القضايا والمهام والنتائج، فإذا 
أرادت بلداننا العربية ان تستثمر 
فـــي التعليـــم، فعليهـــا ان تعمل 
على مستويين، مستوى القضايا 
التربوية عامة ومستوى المسائل 

التربوية الخاصة.

إصالح التعليم

وفي محور الرؤية المستقبلية 
الصالح التعليم في المنطقة العربية 
«التعليم واالبتكار مفتاحا الثروة 
الحادي والعشرين من  القرن  في 
خالل رؤية اوباما» تحدثت عضو 
مجلـــس االمة د.اســـيل العوضي 
فأشارت الى ان مفتاح الثروة هو 
الموارد البشـــرية واالبتكار الفتة 
الى ان خطـــاب اوباما يتوجه الى 
شـــعوب مختلفة تنتمي الى دول 
مختلفة اقتصاديـــا حيث يتوافر 
لبعضهـــا موارد مادية وال يتوافر 

لبعضها اآلخر.
وطرحت العوضي مثاال على ذلك 
الدول النفطية التي تتمتع بوفرة 
مالية وال يوجد ما يمنعها من ان 
تكون فـــي مصاف الدول الكبرى، 
ولكنها ليســـت كذلك، وهذا يعود 
لعدم تنمية الموارد البشرية فيها 
وبســـبب وجود البطالة ما يؤدي 
الى وجود طاقات شـــبابية مهدرة 
بســـبب هذه البطالة في صفوف 

الشباب.

ودعت الى اســـتثمار اكبر في 
الموارد  التعليم بهـــدف تنميـــة 
البشرية حيث ذكر اوباما موضوع 
التعليم في خطابه وكذلك تحدث 
عن ثقافة تقبل اآلخر، حيث يجب 
ان يرافـــق التعليم المتميز ثقافة 
منفتحة، قائلة عندما كان لدينا فيما 
مضى ثقافة منفتحة كان يرافقها 
تعليم متميز، ولكن اليوم بعد ان 
الواحد وسيطرت  الرأي  ســـيطر 
الثقافـــة المتغلظة بدأت مشـــاكل 
التعليم تظهر بوضوح في البالد.

ولفتـــت الـــى اهميـــة تعزيز 
الحريات وحرية الرأي وما يتبعها 
الن غيـــاب الحريات يتعارض مع 
وجود تعليم متميز وابتكار وتنمية 
الحريات  التنمية تتقاطع مع  الن 
التي يجب تعزيزها بهدف التطوير 

واالبتكار.

الديموقراطية وخطاب أوباما

عضو مجلس االمة د. روال دشتي 
تناولت محور «الديموقراطية في 
خطاب اوباما والجدل الذي يدور 
حولها» فلفتت الى ان خطاب اوباما 
بمنزلة مصارحة مع المسلمين في 

العالم، وفي العالم العربي بشكل 
خاص في عدة قضايا وكان كذلك 
مهادنة للرؤساء في العالم العربي 
وخصوصا فيمـــا يتعلق بتعزيز 

الديموقراطية.
واشـــارت دشتي الى ان عبارة 
الديموقراطية قد استخدمت ٣ مرات 
في خطاب اوباما وقد اتى بها من 
باب النصح لتعزيز الديموقراطية 
والحريات حيث بغياب هذه اآلليات 

ال تعني االنتخابات شيئا.
وقالت ان خطاب اوباما يبعث 
شعورا بأن لديه نية صادقة لفتح 
صفحة جديدة مع العالم االسالمي 
ولكنه في الوقت نفسه شكل صدمة 
للديموقراطية في المجتمع العربي، 
حيث اوصل لنا رسالة بأن تعزيز 
الديموقراطيـــة في العالم العربي 

ليس من أولويات أميركا.
ولفتـــت الى انه فـــي الماضي 
كانت المساعدات االجنبية مرتبطة 
ومشروطة بتعزيز الديموقراطية 
اما  وحقوق االنســـان في بالدنا، 
الخطاب فقد جـــاء ليقول ان ذلك 
كان من الماضي، حيث لم يأت هذا 
الخطاب على ذكـــر اي انتخابات 

ديموقراطية حصلت في المنطقة 
ولم يذكر ايضا التغيير االيجابي 
الذي حصـــل بالنســـبة لتعزيز 

الحريات في هذه المنطقة.
واشارت دشتي الى ان مشاركة 
المرأة في العمل السياسي مرتبطة 
مباشـــرة بالديموقراطية وتعزيز 
الحريـــات، الفتة الى ان اوباما في 
خطابه لم يتطـــرق الى هذا االمر 
ولم يذكر المرأة ومســـاهمتها في 
صنـــع القرار بل فقـــط ذكرها في 
جزئية التعليم ودعمها بالتمويل 

في المشروعات الصغيرة.
واكدت دشتي: من خالل الخطاب 
تبين ان الديموقراطية في العالم 
العربي تعتبر ثانوية بالنسبة إلى 
إدارة اوباما، وتعزيز الشراكة مع 
العالم العربي ســـيهمش في هذا 
االطار من عـــدم اولوية االهتمام 
الحريـــات والمبـــادئ  بتعزيـــز 

الديموقراطية.

اسهام المرأة في تقدم المجتمع

بدورها، تناولت استاذة العلوم 
الكويت  االجتماعية فـــي جامعة 
د.لبنى القاضي نظرة اوباما إلسهام 

المرأة في تقدم المجتمعات فلفتت 
الى ان الخطـــاب قد بين ان هناك 
ضرورة لوجود فرص متســـاوية 
بين الرجـــل والمرأة لمـــا للمرأة 
من قدرة على المساهمة في تقدم 

المجتمع.

وقالت ان ابرز ما يســـاعد 
المرأة على االنجاز هو التعليم، 
لذلك ذكر اوباما في خطابه اهمية 
تساوي الفرص في التعليم بين 
الذكور واالناث، ولفتت الى ان 
اوباما تناول في خطابه اهمية 

جمـال: الخطاب موجه لمثقفي األمة العربية واإلسـالمية.. واستشـهاده باآليـات القرآنية وحادثة اإلسـراء له مغزى كبير

الطـراح: خطـاب الرئيـس بـاراك أوبامـا موجه إلـى الشـعوب اإلسـالمية وليـس للقـادة و الحكام

القاضي: الخطاب ينادي بضرورة تساوي الفرص بين الرجل والمرأة في التعليم والتمويل بهدف تطوير المجتمع

الغزالـي: النظـرة الغربيـة بعـد خطـاب أوبامـا انقسـمت بيـن النظـرة األميركيـة األوباميـة والنظـرة األوروبيـة

مساعدة المرأة في الحصول على 
التمويل حيث لدى المرأة مشكلة 
في الحصول على التمويل بهدف 
استغالل الفرص التي تتاح لها 
إلنشاء مشروعات اقتصادية 
مما يساهم في تحقيق تطور 
الى ان  المجتمـــع. واشـــارت 
اوباما لم يتحدث عن الحقوق 
السياســـية للمرأة مع انه من 
الحقوق  ان  المعلـــوم جليـــا 
الــى  االجتماعية تقود حتمــا 
السيــاســـية، لذلك  الحقــوق 

 د.روضة عواد

البقية ص ١٧

شكر
شكر للجامعة األميركية في 
الكويت على استضافتها احللقة 
النقاشية خلطاب الرئيس أوباما 
حتت ع نوان «حلقة نقاشـــية 
ملستقبل الشـــرق األوسط بعد 
خطاب الرئيس باراك أوباما في 

القاهرة».

رئيسة اجلامعة األميركية في الكويت مارينا توملتشيفا حضرت احللقة النقاشية

تتمة المنشور ص ١٥

باميال ميلز ونيكول نوتشيللي من السفارة األميركية




