إحداث تحول في المداوالت الجماعية :االهتمام بقيم الوحدة والعدل
االجتماعية حول الموضوع ذي األولوية "التكامل
لمفوضية التنمية
بيان الجامعة البيائية العالمية في الجمسة الثامنة واألربعين
ّ
ّ
االجتماعي"
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نيويورك ،نيويورك
الممح لمتّداخل والتّكامل لمثقافات في العالم والشعوب قد يكمن في خاصية التّشكيل والتّنسيق الذي يتسم بيما الجسم
إن النموذج
ّ
ّ
البشري .ىذا الكائن الذى يحتوي عمى الماليين من الخاليا ذات التّنوع اليائل من حيث الشكل والوظيفة تعمل كمّيا في تعاون

ممكنا .فك ّل خمية ميما صغرت ليا دور تقوم بو في المحافظة عمى سالمة الجسم ،ومنذ
ي
ً
وتنسيق لتجعل من الوجود البشر ّ
فإن الجيود المبذولة في جميع أنحاء
البداية ترتبط ك ّل منيا بعــممية من األخذ والعطاء
مستمرة مدى الحياة .وبالطريقة نفسياّ ،
ّ

بأن الطبيعة البشرّية في أصميـ ــا
العالم لبناء مجتمعات تسترشد بقــيم التّعاون والتواصل المتبادل تمثّل ّ
السائدة ّ
تحدًيا لألفكار ّ

إن الوعي المتنامي بإنسانية مشتركة والذي يكمن تحت سطح ىوياتنا المختمفة
أنانية،
تنافسية ،وتسير طبقًا العتبارات ّ
ّ
ّ
ماديةّ .
الطبيعية .وسواء
النظر إلى حقيقة عالقاتنا مع بعضنا البعض كشعوب وأمم ،ودورنا المشترك لمحفاظ عمى بيئتنا
ّإنما يعيد إلينا ّ
ّ

قُوبل ذلك بالمعا رضة والعناد في بعض المجتمعات أو بالترحيب في مناطق أخرى كخالص من ظمم فادح ،فإن الوعي بأننا
جميعا جزء من عائمة إنسانية ال تتج أز ىو في طريقو ليصبح المعيار الذي نحكم بو عمى جيودنا الجماعية.
ً

جنبا إلى جنب مع
في ىذا الوقت من االنتقال إلى نظام اجتماعي جديد ،تستجمع عمميات البناء والتكامل
خما ً
االجتماعي ز ً
ّ
الزمن والشــعور بخيبة األمل ،تعمل
المؤسسات التي عفا عمييا ّ
عمميات اليدم والتفكك ذات العالقة  .فانييار األُسس األخالقية ،و ّ
عمى إثارة الفوضى والت ــدىور في النظام االجتماعي ،بينما وفي الوقت نفسو ،تعمل ق ــوى البناء عمى تنمية قواعد جديدة لم ــتعاون

إن عمميات البناء ىذه تبدو واضحة بتزايد الشبكات االجتماعية التي ظيرت بفضل
وتحول في طبيعة ونـ ــطاق العمل الجماعيّ .
ّ
الجماعية لتنمية المعارف ونشرىا
التوجيات
ّ
الحكم و ّ
تقنية المعمومات وتوسيع دائرة حق االقتراع والمشاركة الرسمية في أنظمة ُ
الدولي ،وما شابو ذلك.
وتطور آليات جديدة لمتّعاون
الناس،
والتوسع في التعميم ورفع مستوى الوعي في التّرابط المشترك بين ّ
ّ
ّ
وبالمثل ،يمكن مالحظة ظيور عمميات صنع القرار المتّسمة بالشمولية المتزايدة عادلة وجامعة لمشمل ومواجية بذلك نظام
التحزب كوسيمة لمعالجة المشاكل التي تواجو المجتمعات المترابطة عمى نحو متزايد.
وفي ىذا السياق ،فإن الجامعة البيائية العالمية ترغب في عرض خبرتيا في عممية بحث وتقص ُمشترك تُعرف بالمشورة ،والتي

إن المشورة ىي طريقة لمبحث
تُست َخدم كأساس ّ
آللي ة المداوالت وصنع القرار في الجامعات البيائية في جميع أنحاء العالمّ .
والتقصي الجماعي تعمل عمى خمق الوحدة ال االنقسام .وبانخراطيم في المناقشاتُ ،يشجع المشاركون عمى التعبير عن أنفسيم

يخص المسألة قيد البحث
الشخصية فيما
بكل حرية ،وفي نفس الوقت ،بك ّل وقار واحترام .ال مجال فيو لمتعمّق باآلراء والمواقف
ّ
ّ
جانبا .وعندما
فالرأي المطروح ال يعود مم ًكا لصاحبو فور طرحو بل يصبح مادة لدى المجموعة لتتبناه أو ّ
تعدلو أو تطرحو ً
– ّ

الخمقية ذات الصمة وتطبيقيا .وقد تشمل ىذه مبدأ المساواة بين الرجل
تبسط المشورة وتتفتح يجيد المشاركون في تحديد المبادئ ُ
الطبيعية ومحو التّعـصبات وازالة الثّراء الفاحش والفقر المدقع ،وما شابو ذلك .بيذه الوسيمة ،وعمى
والمرأة وصيانة شأن البيئة
ّ
التحز ّبية والجدال ،تعمل عمى تحويل مسار المداوالت نحو البؤرة ،مبتعدة فييا عن المصالح المتنافسة
عكس المواجية
ّ
المتضاربة ،دافعة ّإياىا إلى ميدان المبادئ حيث تكون األىداف الجماعية ومسارات العمل أكثر قابمية لمظيور واالنتشار.

التنوع
النظر ذات قيمة عظيمة ،وكذلك المساىمات التى ّ
التنوع في وجيات ّ
ّ
يتقدم بيا المشاركون في الحوار ،حيث يثري ّ
إن ّ
الفعال لوجيات نظر أولئك الذين كانوا عادة ُمستَ َثنون من المشاركة في صنع
التقصي الجماعي والجذب ّ
المداوالت والبحث و ّ

الدمج ،وااللتزام المتبادل الذي يحتاجيما العمل الجماعي .وعمى سبيل
أيضا ّ
القرار ،ويزيد من مجموع الموارد الفكرّية ،بل ويدعم ً

المحمية داخل
تتم بيا االنتخابات لمجالس اإلدارة
ّ
لمتنوع وتشجيع األقميات في الطريقة التي ّ
المثال ،يساىم التّقدير الممنوح ّ
األقمية.
يتم منح الوظيفة إلى مر ّشح
ّ
الجامعات البيائية :في حال تعادل األصواتّ ،

االجتماعية .ففي المشورة،
يمد الجامعات بوسيمة لح ّل الخالفات أو التوترات
حد ذاتو ،ال ّ
النظر في ّ
التنوع في وجيات ّ
ّ
ّ
ولكن ّ
يقر االختالفات ويسعى
التنوع ارتبا ً
طا وثيقًا مع تحقيق ىدف الوحدة واالتحاد .وىذا ليس اتّ ً
حادا مثالياّ ،
ولكنو اتّحاد ّ
ترتبط قيمة ّ
التعدد .فبينما يكون لدى المشاركين آراء ووجيات
التنوع و ّ
لتجاوزىا من خالل المداوالت القائمة عمى المبدأّ .إنيا وحدة في داخميا ّ
تقصون ىذه االختالفات بطريقة تساىم في تحقيق الوحدة ضمن إطار
نظر مختمفة في القضــايا المطروحة ،إالّ ّأنيم يتبادلون وي ّ
اإلنساني يجب
إن الوحدة المبنية عمى العدل ىي سمة لمتفاعل
المشورة وانطالقًا من االلتزام
ّ
بالعممية والمبادئ التي تحكمياّ .
ّ
المتأصل عمى إضعاف
السياسية والجماعات المتصارعة والتمييز
طوائف والفصائل
الدفاع عنيا في محيط تعمل فيو ال ّ
دعميا و ّ
ّ
ّ
أيضا عمى الطريقة التي يتم بيا تطبيق ق اررات
التنوع" ينطبق ً
المجتمعات وتركو عرضة لالستغالل والقمعّ .
إن مبدأ "الوحدة في ّ
النظر عن اآلراء التي
تم التوصل إليو من قبل المجموعة،
بغض ّ
ّ
الييئة التشاورّية :فجميع المشاركين مدعوون لدعم القرار الذي ّ
صحة القرار ،سيتعمّم جميع المشاركين من عيوبو وسوف يعيدون النظر في القرار
عبروا عنيا في المناقشات .واذا ما ثبت عدم ّ

حسب الحاجة.

ي ىو نبيل في األساس .فيو يمتمك العقل والوجدان
تعتمد مبــادئ وأىداف العممية التشاورّية عمى مفيوم ّ
أن الكائن البشر ّ

النظر ىذه ،يعمو ذكر المسميات مثل
الصالح العام .وفي غياب وجية ّ
باإلضافة إلى القدرة عمى البحث والفيم والتعاطف وخدمة ّ

الصفات والقدرات المتنوعة
يمش" أو "الفقير" أو "الضعيف" فيكون التّركيز عمى أوجو النقص واالحتياج التي بدورىا تحجب ّ
الم ّ
" ُ
فإن االحتياجات والمظالم الكامنة يجب معالجتيا من خالل العممية التشاورّية ،ولكن عمى األفراد،
لدى البشر .وبالتأكيدّ ،

كل واحد منيم
كمشاركين في المشورة ،أن يسعوا جاىدين لينظر بعضيم إلى اآلخر عمى ضوء ُنبميم وقابميتيم .ويجب أن ُيمنح ّ
يعبروا عن وجية نظرىم وأن يبحثوا عن الحقيقة والمغزى ألنفسيم ،وأن يروا
الحـ ّـرّية في ممارسة َممَكات العقل والوجـدان ،وأن ّ
الحريات ،فستساعد المشورة في البدء في ىذا المسار ليصبحوا من
يجربوا مثل ىذه ّ
أما بالنسبة لمعديدين الذين لم ّ
العالم بعيونيمّ .

العالمية.
الشخصي ومشاركين مشاركة كاممة في الحضارة
تطورىم
ّ
خاللو تدر ً
يجيا قائمين عمى ّ
ّ
2

عالمي
بأن العممية التشاورّية ليا تطبيق
إن تجربة الجامعة
ّ
البيائية في العالم ،المتواجدة في  011دولة و 54منطقة توأم ،تقترح ّ
ّ
ّ
وال تنحاز لثقافة أو طبقة أو ِعرق أو جنس معين .يسعى البيائيون جاىدين لتطبيق مبادئ المشورة داخل عائالتيم وجامعاتيم
ومنظماتيم وأعماليم والييئات المنتخبة .وبتحسين ىذه الممارسات ،وتطويرىا ُيتاح المجال لممشاركين لموصول إلى رؤية وفيم

وتبني األساليب األكثر إيجابية في التعبير ثم توجيو المواىب المختمفة ووجيات النظر
أوضح فيما يتعمّق بالمواضيع قيد الدراسةّ ،

العممية .ومن أجل تطوير
الموحد ودعم العدل في ك ّل مرحمة من مراحل
نحو األىداف العامة ،وبناء الفكر المتكاتف والعمل
ّ
ّ

جنبا إلى جنب
التكاممية عمى المستوى
وتطبيق ىذه العمميات
ّ
العالمي واتاحة المجال أماميا لتُعطي ثمارىا ،يجب أن تكون ىذه ً
ّ
الحكم ،ومحو التعصبات والحد من الغنى الفاحش والفقر
الرامية لتوفير التّعميم الشامل واصالح طرق وأساليب ُ
مع الجيود ّ

عالمية تسيّل التواصل ما بين الشعوب واألمم جمعاء .ستعمل مثل ىذه الجيود عمى
المدقع ،باإلضافة إلى دعم وترويج لغة
ّ

معا من أجل بناء نظام
إيجاد أشكال من التكامل
االجتماعي التي تحقق الوحدة والعدالة ،ومن خالليا يمكن لمشعوب أن تكافح ً
ّ
اجتماعي جديد.
لمنظر في المسائل التالية .فيما يتعمق بالمشورة :ما ىي
إننا نختم بدعوتكم لممشاركة معنا في
التقصي ّ
ّ
عممية البحث و ّ
اإلنسانية وأنماط التّنظيم االجتماعي التي تكمن وراء الخصومة في المداوالت واتخاذ القرار (عمى
االفتراضات حول الطبيعة
ّ

التحزب...إلخ)؟ ماىي وجيات الّنظر في الطبيعة البشرّية التي تؤدي إلى أنماط التّعاون في
سبيل المثال ،المناظرات ،الدعاية،
ّ

تشجع عمى حرية التّعبير وتحقّق الوحدة
المداوالت وصنع القرار وتبادل النفع وشراكتو؟ كيف يمكن تعزيز العمميات التداولية التي ّ
بين المشاركين؟ ما ىي اليياكل االجتماعية التي يجب أن تتوفر من أجل دعم المزيد من شمولية المشاركة في عمميات التداول

وصنع القرار؟ وما ىو دور القيادة والسمطة في عمميات التداول وصنع القرار التي تساىم في تحقيق الوحدة؟ وىل من أمثمة
االجتماعية في إطار
أما فيما يتعمّق بالتّكامل االجتماعي :كيف يمكن إزالة التوتّرات
ّ
أخرى لمعمميات التكاممية لصنع القرار؟ ّ

موحـّد؟ كيف نضمن أن ال تساىم زيادة الوعي ومعالجة أوضاع الظّمم التي تؤثر عمى مجموعة معينة ،في زيادة التمييز
يعزز التّأكيد عمى قيم الوحدة واالتحاد ،عادات القبول واالستسالم السمبية ،بدالً من أن يدعم
واالنقسام؟ وكيف نضمن أن ال ّ
ويقوي اإلرادة في سبيل نصرة العدل؟

األصل االنجميزي
Transforming Collective Deliberation: Valuing Unity and Justice
BIC Doc #10-0203
http://www.bic.org/statements-and-reports/bic-statements/10-0203.htm

3

