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) نورهان (
لوحة للفنانة هناء العقلة

الفنون  كليّة  خرّجية  غرافيك،  ومصمّمة  شابّة،  سوريّة  تشكيليّة  فنّانة  العقلة  هناء 
اجلميلة بدمشق. شاركت يف )21( معرضاً مجاعيّاً داخل سورية، ويف عدد من امللتقيات 
اخلارجيّة، منها يف مصر وسويسرا، وأقامت معرضها الفرديّ األوّل عام )2019(. تصوّر 
يف جتارهبا التشكيليّة - وخاصّة يف لوحات البورتريه - مأساة احلرب، وما تركته يف 
الوجوه . كما تشي أعماهلا مبيل عفويّ إىل تقديم رؤيتها لعالقة املوت باحلياة واالنبعاث 
و والدة األمل، وتربز يف لوحاهتا وحشيّة اللون بعنف تعبرييّ واضح، وبسريالية متحرّرة 
من قيود الرسم الواقعيّ ساعية بذلك إلبراز تداعيات احلالة الداخليّة االنفعاليّة. يقول 
النّقاد التشكيليّون عن جتربتها: إّنها تلتقي مع املدرسة التعبرييّة؛ وتفرتق معها يف آن 
معاً، وإّنها تتضمّن تقنية فنيّة جديدة، تعتمد على تراكب الطبقات اللونيّة وجتاورها يف 

رسم الوجوه . لوحة )نورهان( قماش متعددة املواد عام 2019.

نهر بردى 2020
 الربوة

بعد أن قالوا فيه “نهر يصارع للبقاء”

بردى، ملهم الشعراء، ورمز دمشق الخالد

ق بالرحيِق السلسِل”
ِّ
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�شروط الن�شر يف املعلم العربي

ويذك�ر  باختص�ار  بنفس�ه  الكات�ب  يع�ّرف  أن   -
عنوان�ه ورق�م هاتف�ه الثاب�ت واحملم�ول إضاف�ة إىل 

إن وج�د. اإللكرتون�ي  عنوان�ه 
املعتم�دة  واملراج�ع  باملص�ادر  املوض�وع  يوّث�ق  أن   -
اس�م  علي�ه:  املتع�ارف  التوثي�ق  أس�لوب  وف�ق  في�ه 
املؤل�ف وش�هرته ، عن�وان الكت�اب أو البح�ث، اس�م 
م�كان  النش�ر،  دار  الرتمج�ة،  ح�ال  يف  املرتج�م 

الصفح�ة. رق�م  النش�ر،  تاري�خ  النش�ر، 
- أن يكون املوضوع غري منش�ور س�ابقًا، وغري معد 

للنشر يف قناة أخرى.
- أال يزيد البحث أو املقال مع مصادره وهوامشه 

عن مثاني صفحات A4 خبط منرة 14.
-  ختض�ع امل�واد املرس�لة إىل اجملل�ة للتقوي�م قب�ل 

النشر.
عل�ى  التعدي�ات  بع�ض  إج�راء  للمجل�ة  حي�ق   -

املوض�وع. س�ياق  يناس�ب  املوض�وع مب�ا 
-  تنش�ر املوضوع�ات حبس�ب تسلس�ل وروده�ا إىل 
اجمللة، وحبسب أبوابها ، وحبسب اعتبارات فنية.
-  خيض�ع ترتي�ب املوضوع�ات يف اجمللة العتبارات 

فنية.
- ترج�و اجملل�ة م�ن كّتابه�ا ارس�ال مقاالته�م أو 
حبوثه�م منض�دة عل�ى احلاس�وب ومراجعته�ا من 

قب�ل الكاتب.

 المقاالت واآلراء الواردة في المجلة تعبر عن آراء أصحابها وال تعبر بالضرورة عن رأي المجلة أو الوزارة.

 المقاالت التي ترد إلى المجلة الترد إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر.

مجلة تربوية ثقافية فصلية
ت�سدرها وزارة الرتبية  يف اجلمهورية العربية ال�سورية -  ال�سنة 73 

تاأ�س�ست املجلة عام ١٩٤٨
العددان: 475 / 476 

يح��دد اال�ش��راك ال�ش��نوي يف 
ال�ش��ورية  العربية  اجلمهوري��ة 

على النحو االآتي:

لل�وزارات  س�ورية  ل�رية   1000
واملؤسس�ات احلكومي�ة واملنظمات 

والنقابي�ة. الش�عبية 
600 لرية سورية للمدارس.

للمعلم�ن  س�ورية  ل�رية   300
واألف�راد.

للنس�خة  س�ورية  ل�رية   100
واألف�راد. للمعلم�ن  الواح�دة 
 ، العرب�ي  الوط�ن  يف  دوالرًا   50

الربي�د. أج�ور  إليه�ا  تض�اف 
60 دوالرًا خ�ارج الوط�ن العرب�ي، 

تض�اف إليه�ا أج�ور الربي�د.
كل  يف  االش�رتاك  ب�دالت  تدف�ع 
املدارس واملؤسس�ات الرتبوية، إىل 
والذي�ن  فيه�ا  الروات�ب  معتم�دي 
بتحويله�ا  ذل�ك  بع�د  يقوم�ون 
اجل�اري  اجملل�ة  حس�اب  إىل 
املرك�زي  س�ورية  مص�رف  ل�دى 
يش�عر   أن  عل�ى   3481/23 رق�م 
التحوي�ل  به�ذا  اجملل�ة  حماس�ب 

إمتام�ه. بع�د 
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رسالة إلى المعلمين
يف داخل اإلنسان، أيَّ إنسانٌ، معلّمٌ له األثر األكرب يف تكوينه وتنشئته.

ال أحد يستطيع أن يتخيّل احلياة من دون معلّم، ألنّ املعلِّم موجود يف نواحي اجملتمع 
كلِّها.

بفضل املعلّم صار الكون كلُّه جماالً للعلم، وتطبيقاته، ليكون يف خدمة اإلنسان وحتقيق 
سعادته.

وبفضل املعلم تبقى رسالة بناء اإلنسان أنبل الرساالت وأمساها واليت جسدها القائد 
املؤسس حافظ األسد بقوله: »املعلمون بناة حقيقيون ألهنم يبنون اإلنسان...«

ومبناسبة عيد املعلم، فإنين أتوجه لزمالئنا املعلمني، الذين يقدمون املعارف واملهارات 
ألبنائنا جبهد وصرب وتضحية، ويعملون ما بوسعهم لتصبح مؤسساتنا الرتبوية بيئًة 

جّذابًة حمببًّة إىل نفوس أبنائنا.
وأقول هلم: حنن حريصون كل احلرص على االرتقاء مبكانة املعلم وتعزيز دوره، ويف 
سبيل ذلك جيري العمل على تنمية معارفه وحتديثها، واستمرار تأهيله ليبقى مواكباً 

ملستجدات األحباث والدراسات والتجارب الرتبوية الناجحة.
أداء  إجيابيّاً يف  أثراً  له  نتائجه سيكون  نلمس  بدأنا  اليت  املدرسية  البيئة  إن تطوير 

معلمينا.
- ما غاب يوماً ولن يغيب أبداً عن أذهاننا السعي لتحسني األوضاع املادية للمعلمني، 

وأحواهلم املعيشية.
ومن جهة أخرى، حنن متمسكون بقوة وحزم حبماية املعلم وصون كرامته، وإنين أؤكد 
ما قلته سابقاً هبذا الصدد: إننا ننظر إىل كرامة املعلم على أهنا من كرامة الوطن، 

وحنن النفرط بكرامة الوطن.
أصدق التهاني، وأطيب األمنيات، لزمالئنا يف عيدهم.

أشكرهم مجيعاً والشكر الكبري منا للسيد الرئيس بشار األسد الذي أعلى من شأن 
املعلم وجعله حمطَّ اهتمامه ورعايته، حتى يف أصعب الظروف اليت متر هبا البالد، 

بسبب احلرب الظاملة.
أرجو لكم التوفيق ودوام العطاء والنجاح وكل عام وأنتم خبري.

المعلم العربي- العددان: 476-475 -2020 
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اختلفتِ اجملتمعات ومل ختتلف معايريُ تقدّمها، وقد كان التقدّم وال يزال حتى 
اللحظة الراهنة  يُقاس بكمّ الثقافة واملعرفة واإلبداع يف هذا اجملتمع دون ذاك، 
األمر الذي حيّتم علينا إصرارنا ومحاسنا للقراءة اليت تنمّي لدى أفراد جمتمعنا 

وعيهم، باعتبارها، كما يعلم اجلميع، تفّتح نوافذ الوعي جتاه األفق واجلديد.
ومع إميان اجملتمعات وأفرادها والقائمني على أمرها وأمرهم بأمهيّة القراءة، 
جندهم مقتنعني بأنّ تقدّم اجملتمع يقاس مبدى مواكبته وتفاعله مع خّط السرعة 
الذي اجتاحه التطوّر اإللكرتونيّ وسيطر على اجتاهاته ومساراته، فغدا بوصلة 

التقدّم ومركز االبتكار.

شغف القراءة!!
سمر طعمة

المعلم العربي- العددان: 476-475 -2020 
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لسنا ضدّ السرعة وخّطها، لكننا:  مع احملافظة على نافذة الوعي املنبثقة عن 
دَّفتَي  بني  ما  قراءة  حلظة  توّلدها  اليت  العالقة  محيميّة  مع  الورقيّة،  القراءة 
الكتاب، مع تراثنا األهبى املفتََخر، مع توعية أبنائنا وحّثهم على العناية بكتبهم 
تقدّمنا  على  ولنحافظ  هلا،  دراستهم  من  االنتهاء  بعد  إتالفها  وعدم  املدرسيّة 
احلضاريّ بالتمسّك بإرثنا الثقايفّ، ولنستغل وسائل خّط السرعة اإللكرتونيّة مبا 
ينشّط هدفنا النبيل، وسنبقى حريصني على فعل كّل ما يشجّع، على القراءة ألنّ 
القراءة هي احلياة وال حيتاج تنفيذها الكثري من التحضريات، إّنها حتتاج فقط 

إىل الرغبة يف التقدّم والتطوّر حنو األفضل. 

افتتاحّية العدد
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المنصات اإللكترونية التعليمية
رؤية جديدة لمستقبل تقني في التعليم

يشهد العالم في السنوات األخيرة تقدمًا كبيرًا في تطور المعارف والعلوم 
أدى  إذ  المجتمعات،  من  الكثير  في  العظيم  األثر  له  كان  مما  والتكنولوجيا، 
ومخططات  واقتصادها  سياستها  في  ملموسة  جذرية  تغييرات  إدخال  إلى 
وقد  مشكالتها،  مواجهة  وكيفية  حياتها  وطرق  تفكيرها  وأساليب  تعليمها 
النظر  التفكير بجدية في إعادة  الحديثة في  التقني واالتصاالت  التطور  ساعد 
في تشكيل المؤسسات التعليمية بتوفير بيئات جديدة، مما مّهد لظهور نمط 

جديد من أنماط التعلم وهو التعّلم اإللكتروني )زين الدين، 2006( .

* أستاذ يف كلية الرتبية جامعة دمشق
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ومن املتوقع أن يشهد سوق التعليم العاملي 
عرب اإلنرتنت - التعليم اإللكرتوني -  معدّل 
منوّ سنوي مركب يبلغ 10.26% خالل فرتة 
حجم  إمجايل  2023 ليصل  إىل  من 2018 
حبلول  دوالر  مليار   286.62 السوق إىل 
مليار  مع 159.52  باملقارنة  عام 2023، 
تقرير  حسب  وذلك   ،2017 عام  دوالر يف 
مؤسسة Research And Market اليت 
تعد واحدة من أكرب مؤسسات حبوث السوق 
العربية  البوابة  نشرته  ما  وفق  العامل  يف 
www.aitnews.( اإللكرتونية.  للسوق 

.)net
التعلّم   )2005( احللفاوي  ويعرف 
اإللكرتوني بأنه« ذلك النوع من التعليم الذي 
اإللكرتونية  الوسائط  يعتمد على استخدام 
وتوصيل  التعليمية،  األهداف  حتقيق  يف 
احملتوى التعليمي إىل املتعلمني، دون اعتبار 
للحواجز الزمانية واملكانية، وقد تتمثل تلك 
احلديثة  األجهزة  يف  اإللكرتونية  الوسائط 
من  االستقبال  وأجهزة  الكمبيوتر  مثل: 
شبكات  خالل  من  أو  الصناعية  األقمار 
أفرزته  وما  اإلنرتنت،  يف  املتمثلة  احلاسب 
من وسائط أخرى مثل: املواقع التعليمية / 

املكتبات اإللكرتونية«. 
احلاصل  التطور  إن  القول  ونستطيع 
اإللكرتوني  التعلم  أنظمة  على  انعكس 
وتعميق  والتفاعل  املرونة  من  مبزيد 
واملتعلمني.  املعلمني  بني  التواصلية  العملية 
أكثر  صورة  ظهرت  اجلوانب  هلذه  ونتيجة 
اإللكرتوني  التعلم  ألنظمة  واكتماالً  تطوراً 
املنصّات  وهي    )E-LEARNING(

أنظمة  تعدّ  اليت  التعليمية،  اإللكرتونية 
هذه  مستحدثات  توظف  إلكرتوني  تعليم 
التكنولوجيا يف تشكيل شبكة تعلم اجتماعية 
تقدم املعلومات واألدوات الرقمية واملصادر 
إلحداث  واملتعلمون  املعلمون  اليت حيتاجها 
التعلم داخل الغرفة الصفية أو خارجها بشكل 
أكثر كفاءة وفاعلية مما زاد فرص التفعيل 
والتواصل بني املعلمني واملعلمني باستخدام 
األجهزة الذكية وجعل التعلم اإللكرتوني أكثر 
 .)DU&OTHERS,2013,3( حيوية 
اإللكرتونية   املنصة  مصطلح  استخدم  وقد 
)E-Platform( بدايًة يف جمال االقتصاد 
التشاركي؛ للداللة على وجود منرب إلكرتوني 
خدمات  تقديم  هلا  يتيح  عّدة،  ألطراف 

متعددة لفئات كبرية من املستخدمني.
املعلوماتية  الثورة  أحدثت  وعليه 
تلّقي  طبيعة  يف  كبرياً  أثراً  والتكنولوجية 
أو  الدرس  مستوى  على  سواء  املعلومة، 
احملاضرة او الثقافة العامة، ويف ظل التغري 
سريعة  مبعدالت  املعرفة  ومنو  املتالحق 
نعيشها،  اليت  املعلومات  ثورة  عنها  نتج 
أصبح العامل يعيش ثورة علمية تكنولوجية، 
لشبكة  واهلائل  الواسع  االنتشار  فيها  أدى 
االنرتنت إىل االنتقال إىل التعلم اإللكرتوني 
عن  التعلم  إىل  اإللكرتوني،   التعلم  ومن 
اإللكرتوني  التعليم  انتقل  وبذلك  بعد، 
   Coutinho( يرى  كما  الثالث  جيله  إىل 
ونقل   ،)& Bottentuit,2010,24
اإللكرتونية  املنصة  مصطلح  معه 
الرتبوي  اجملال  إىل    )E-Platform(
أنظمة  لتصميم  حماوالت  ظهور  بداية  مع 
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الويب  خدمات  توظف  إلكرتونية  تعليم 
جوهرها  اليت  املتطورة،  وأدواته   )2.0(
من  كبرية  لفئات  تعليميّة  خدمات  تقديم 
التشاركية  من  عاليُة  وبدرجةٍ  املتعلّمني، 
اجلانب  بدعم  »هتتم  و  واملرونة،  والتفاعل 
املعلّم  بني  الّتعليمية  للعملية  االجتماعي 
الربجميات  استخدام  طريق  عن  واملتعلّم، 
 ،)Blogs( املدونات  مثل:  االجتماعية 
والويكي )Wikis(، والشبكات االجتماعية 

.»)Social NetWork(

مفهوم املنصّات اإللكرتونية 
التعليمية:

يستخدم  »منصّة«  مصطلح  أصبح   
اإللكرتونيّة  الّتعليم  أنظمة  على  للداللة 
للويب  الثاني  للجيل  واملنتمية  األحدث، 
توظف  تفاعلية  بيئة  متثل  واليت   ،.)2.0(
أنظمة  ميزات  بني  وجتمع  الويب  تقنية 
التواصل  شبكات  و  اإللكرتوني  احملتوى 

االجتماعي. 
التعلم  نتائجها  أفضل  من  ولعل 
ومكان  بزمان  يرتبط  ال  الذي  الالصفي 
معينني للدراسة فالتعليم مفتوح يف أي وقت 
املتقدمة  الدول  بأن  والشك  تشاء،  وكيفما 
تتبنى  التعليمية  العملية  بتطوير  هتتم  اليت 
منهجية  أسس  على  تقوم  جديدة  صيغاً 
على  القائم  الرتبوي  الفكر  تغيّر  نظامية 
التعلم  وطرق  أساليب  النظري يف  املستوى 
االتصال  تقنيات  على  وتعتمد  احلالية، 
واإلعالم لتفعيل التطبيق العملي للنظريات 
قادرة  أجيال  إلعداد  احلديثة  واالجتاهات 

وتطورات  املستقبل  حتديات  مواجهة  على 
العصر، لذلك يواجه القائمون على العملية 
وفنون  نظم  مع  التعامل  واقع  التعليمية 
قدرات  لتنمية  سعياً  متجددة  تكنولوجية 
متغريات  مع  للتعامل  وتأهيلهم  طالهبم 
الطالب  تعليم  يتطلب  الذي  التقين  العصر 
من  بنفسه  املعرفة  على  حيصل  كيف 
مصادرها املختلفة والتعامل معها وتنظيمها 
تسهّل  وأساليب  اشكال  بعدة  وتصنيفها 
تعريف  بأبسط  التعامل معها واستثمارها. 

تعد املنصات اإللكرتونية هي:
بيئة تعليمية تفاعلية توظف تقنية الويب 
احملتوى  إدارة  أنظمة  مميزات  بني  وجتمع 
االجتماعي  التواصل  وشبكات  اإللكرتوني 
نشر  من  املدرسني  ومتِّكن  بوك،  الفيس 
الدروس واألهداف ووضع الواجبات وتطبيق 
باملدرسني  واالتصال  التعليمية،  األنشطة 
من خالل تقنيات متعددة، وتقسيم الطالب 
تبادل  على  وتساعد  عمل،  جمموعات  إىل 
والطالب،  املدرسني  بني  واآلراء  األفكار 
ومشاركة احملتوى العلمي، مما يساعد على 
حتقيق خمرجات تعليمية ذات جودة عالية. 

)السيد، 2015(.

ميزات املنصات اإللكرتونية 
وفوائدها:

على  اإللكرتونية  املنصّات  تعمل   
روح  ببناء  االجتماعية،  العالقات  بناء 
آليات  وتطوير  املتعلمني،  بني  اجلماعة 
مهارات  وتنمية  التعاوني،  التعلّم  دعم 
املشكالت،  حل  ومهارات  املستقل،  التعلّم 
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اإللكرتوني،  االتصال  مهارات  وتطوير 
واملعلمني  املتعلمني  بني  التواصل  وتعزيز 
وفهم  املعلّم،  من  راجعة  تغذية  وتلّقي 
وحتفيزهم  املتعلمني  الحتياجات  أفضل 

)Schroeder&others2010,162(
والقيود  الرمسي  الطابع  من  التقليل   
تتم  اليت  »املناقشات«  على  املفروضة 
التقليدية  التعلّم  إدارة  أنظمة  باستخدام 
 Coutinho & Bottentuit, 2010(

),23
 تعميم الوصول إىل املعرفة باستخدام 
الرقمية،  األشكال  من  متنوعة  جمموعة 

والوسائط املتعددة.
 إشراك الطالب يف احملتوى الدراسي. 
فرص  وخلق  املصادر،  وإثراء  تنويع   

أكرب للتحليل املقارن والنقاش واحلوار.
النعدام  نظرًا  واملال  الوقت  توفري   
تكاليف الوصول والتطوير، ألن املواد عادة 

تكون جاهزة لالستخدام الفوري.
تبادل األفكار  للمتعلّمني فرص  تتيح   
واآلراء، وهذا يساعد على التفكري اإلبداعي.

ما  ملراجعة  للمتعلّمني  الفرص  إتاحة   
متت دراسته يف أي وقت.

اخلصوصية  الدروس  مشكلة  حل   
املتفاقمة )السيد، 2016، 2(.

هل تعد املنصّات اإللكرتونية 
  E-Learning Platform التعليمية

بديالً للتعلم الواقعي:
املنصات  كانت  إذا  عما  النظر  بغض 
النظر  لكن البد من  الواقعي،  للتعلم  بديالً 

إىل أمهيتها يف بعض النقاط  اليت جتعلها 
األحيان،  بعض  يف  وبديالً  ومعزّزاً  مكمالً 
ويف كثري من الدول تبعاً لطريقة استخدامها 

كمساندة أو بديل بشكل كامل:
 إن االطالع املستمر على املستجدات 
لتطوير  توظيفها  وحماولة  التكنولوجية 
جوهرياً،  مطلباً  يعد  التعليمية  العملية 
العامل  يشهده  الذي  اهلائل  التطور  ظل  يف 
ومايفرضه هذا التطور على مهنة التعليم، 
من ضرورة متابعة املستجدات التكنولوجية 
ال  التطور  هذا  يف  تسهم  أجيال  وبناء 
باآلخرين  اللحاق  حتاول  متلقية  أجيال 
مناسب  جديد  تعلم  فاملطلوب  فقط، 
 Kotzer&( والعشرين  احلادي  للقرن 

)Elran,2012,122
 ربط عملية التعليم حبياة املتعلّم خارج 
املستوى  على  الشاسعة  اهلوة  إن  املدرسة: 
املدرسة  داخل  ما حيصل  بني  التكنولوجي 
ما  إلشراك  إال  اجملال  ترتك  ال  وخارجها، 
يف  مستحدثات  من  التكنولوجيا  أفرزته 
العملية الّتعليميّة، وال سيّما أنّ املتعلّم بات 
غري  ألغراض  املستحدثات  هذه  يستخدم 
تعليمية، ومعظمها ترفيهيٌّ، »إذ يالحظ مدى 
استخدام الطلبة ملواقع التواصل االجتماعي 
وطريقة  وغريها،  وتويرت،  الفيسبوك،  مثل 
وال  طريقها،  عن  اآلخرين  مع  تواصلهم 
سيّما خارج القاعة الدراسية، وانقطاع ذلك 
الطلبة حال دخوهلم صفوف  التواصل بني 
املتعلّم  مهارات  توُظف  ال  فلماذا  املدرسة، 
حدود  خارج  اكتسبها  اليت  التكنولوجية؛ 
هبدف  تعلّمه،  عملية  يف  غالباً،  املدرسة 
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املتطوّر  التكنولوجي  الواقع  ذلك  جماراة 
التوافق  من  درجة  وإجياد  املدرسة،  خارج 
وخارجها،  املدرسة  داخل  جيري  ما  بني 

وربط املدرسة باجملتمع وبالتكنولوجيا؟
املنصّات  مزايا  استثمار  أمهية   
متّكن  اليت  الّتعليم،  عملية  يف  اإللكرتونيّة 
افرتاضية،  صفوف  إنشاء  من  املعلّم 
وبناء  متنوع،  تعليمي  حمتوى  وإضافة 
نقاش،  حلقات  وإنشاء  وتدريبات،  أنشطة 
تبادل  وتتيح  تعاوني،  تعلّم  وجمموعات 
املتعلمني  بني  فيما  وإعارهتا  املصادر 
إلكرتونية،  اختبارات  وإجراء  واجملموعات، 
وتوفري  للمتعلمني،  راجعة  تغذية  وتوفري 
مكتبة رقمية حتتوي مصادر تعلم متعددة، 
وهذا ما يطوّر طريقة التدريس يف الصف، 
الرقمية،  على  أكثر اعتماداً  التعليم  وجيعل 
بني  التفاعل  ويزيد  التفاعلية،  واملقررات 

الذكية.  األجهزة  باستخدام  املتعلّمني 
)Heo&Lee,2013,136(

وبذلك نرى أن املنصات اإللكرتونية توفر 
املعلومات  إىل  الوصول  يف  واجلهد  الوقت 
ومتخصصاً،  ومتنوعاً  كبرياً  كماً  وتتيح 
املعلومات  وتقدم  التعليمي  الفاقد  وتعوض 
للمتعلمني وتعمل على بناء املهارات بأيسر 
الطرق وأمتع األساليب اليت جتاري وسائل 
تكنولوجي  بشكل  االجتماعي  التواصل 
التكنولوجيا  فيه  أصبحت  عصر  يف  آمن، 

واستخدامها مسة أساسية من مساته.
وجتدر اإلشارة إىل أن اختالف توظيف 
باختالف  خيتلف  التعليم  يف  املنصات 
هبا،  واملقدم  املصمّم  التعليمي  احملتوى 
املنصات  واستخدام  املقرر  وختتلف طبيعة 
تستخدم  أن  املمكن  فمن  ذلك  على  بناء 
ظروف  باختالف  بديل  أو  للتعلم  كمعزز 
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التعليم ومراحله فيها. وبالنظر إىل املقررات 
اإللكرتونية ميكن تصنيفها يف املنصات إىل:

 املقررات اإللكرتونية املساندة
 املقررات اإللكرتونية املدجمة 
 املقررات اإللكرتونية املباشرة

املقررات  على  االعتماد  املمكن  ومن 
املدجمة وخاصة يف مرحلة التعليم األساسي 
حيث تكون مدجمة مع التعليم وجهاً لوجه، 
وهي بذلك تساعد وخاصة يف املواد العلمية 
يف دراسة الظواهر العلمية وحل املشكالت 

وإنشاء مناذج حماكاة.

التجربة الوطنية الرائدة 
)املنصة الرتبوية السورية 

أمنوذجًا(:
لتطوير  الرتبية  وزارة  رؤية  من  انطالقاً 
التعليم واستخدام مستحدثات التكنولوجيا 
لتطوير  الوطين  املركز  أطلق  التعليم،  يف 
السورية«  الرتبوية  »املنصة  الرتبوية  املناهج 
اليت توفر التواصل املباشر بني املعلم واملتعلم 
حول  دروس  فيها  تقدم  يومية  برامج  وفق 
األسئلة  عن  االجابة  وتتم  املطورة  املناهج 
وزارة  موجهي  قبل  من  املنصة  إىل  الواردة 
وجلان  الدراسية  للمواد  واملنسقني  الرتبية 

خمتصة يف مجيع املواد الدراسية. 
تقنيّة  جتهيزات  املنصة  وتضمّنت 
وأجهزة  الّذكية  الشّاشة  مثل  متّطورة 
حاسوب وكامريات وأجهزة صوت وبرجميات 

مرتبطة خبط إنرتنت عايل السرعة. 
قبل  من  للدروس  املباشر  البث  تتيح 
داخل  الطالب  من  املدرسني حبضور عدد 

املنصّة وبتفاعل أعداد أخرى خارجها. 
التواصل  يتم فيه  إلكرتوني   فهي موقع 
املباشر بني املعلّم واملتعلّم وفق برامج يومية 
املطورة وجياب  املناهج  دروس  فيها  تعطى 
فيها عن األسئلة الواردة إىل املنصة من قبل 

موجهي الوزارة يف مجيع املواد الدراسية.
 وهي تشكل بذلك بيئة إلكرتونية تعلّمية 
السورية  الرتبوية  باملناهج  ختتص  تفاعلية 
والثانوي،  األساسي  التعليم  مرحلة  يف 
تتيح التفاعل بني املتعلمني واخلرباء بشكل 
البث  خالل  من  متزامن  غري  أو  متزامن 
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ww.sep.edu. املباشر عرب موقع املنصة
sy أو من خالل اجللسات املصورة. 

املنصة  مع  املباشر  التواصل  وميكن 
مع  وتبادهلا  املدرسني  خربات  لعرض 
زمالئهم ومناقشة آراء املتعلمني ومبادراهتم 
األخرى  اإلمكانات  من  العديد  إىل  إضافة 
تدريب  إجراء  ومنها  املنصة  تتيحها  اليت 
ومؤمترات  علمية  ومداراسات  ختصصي 
أكثر من مخسني شخصاً يف  فيها  يشارك 
بيئة افرتاضية )غرف الدردشة اإللكرتونية، 

تقنية سكايب (.

توصيات لتفعيل آليات توظيف 
املنصّات اإللكرتونية يف التعليم:

بات دمج التقنية يف شتى اجملاالت جزءًا 
وثيًقا من عاملنا احلايل، ومنها دمج التقنية 
أساليب  تتيح  فهي  التعليم،  مسرية  يف 
متنوعة للتعليم حمدثًة بذلك ثورةً فيه على 
مستوى العامل، بدءًا من التعليم عرب منصّات 
اإلنرتنت، إىل التعليم عرب الواقع االفرتاضي 
هذا  العربي  العامل  ويواكب  املعزز.  والواقع 
مواكبة  التحدي ال ميكن يف  أن  إال  التطور 
اليت  املهارات  يف  بل  فحسب،  التقنية 
التغيّرات  ملواكبة  الناس مستقبالً  حيتاجها 
الذكاء  نظم  واستخدام  األمتتة  وتزايد 

االصطناعي، لذلك البد من:
يف  العاملني  مهارات  وتطوير  تنمية   
التكنولوجيا  جماالت  يف  الرتبوي  احلقل 
اجليل  تكنولوجيا  استخدام  وحتديداً 
الثاني للويب )2.0( يف التعليم مثل الويكي 
التواصل  وشبكات  وويوتيوب  بوك  وفيس 

االجتماعية.
واملادية  التحتية  البنية  تطوير   
اإلنرتنت  شبكات  وإيصال  املدارس  يف 

واحلواسيب هلا.
رمسية  واسرتاتيجية  خطة  وجود   
واضحة املعامل معتمدة الستخدام املنصات 

اإللكرتونية التعليمية يف التعليم.
 إقامة دورات تدريبية وورش للمعلمني 
اإللكرتونية  باملنصات  لتعريفهم  واملدرسني 
العصر  يف  اإللكرتوني  التعلم  وأمهية 

احلديث.
تدريب  أو  وطنية  مراكز  إنشاء   
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احملتوى  لتصميم  ومربجمني  مصممني 
التعليمي الرقمي القابل للنشر.

 حتويل أو جتريب حتويل جانب صغري 
رقمي  جانب  إىل  الدراسية  املناهج  من 
إلكرتوني حيث يتم تدريسه من خالل املنصة 

الرتبوية السورية بشكل افرتاضي إلكرتوني.
ملا  اإللكرتوني  للتعلم  الطالب   حتفيز 
له من فوائد يف غرس مهارات التعلم الذاتي 
مهارة  واكتساب  النفس  على  واالعتماد 

البحث العلمي .



د. أحمد المحمد*
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ماليزيا
عندما يثمر التعليم

الماليزي  الشعب  يؤمن  يتكاسل.  لمن  عقبى  فالندامة  تكسل  وال  اجتهد 
ليمضي  التعليمية  المؤسسات  إحدى  مدخل  على  المكتوبة  المقولة  بهذه 
قدمًا في بناء مستقبله. ولعل هذا ما يالحظه المتابع لبلٍد تحول من شبه جزيرة 
الزمن ويسابقه، يؤسس  إنتاجها إلى بلٍد متطوٍر ومتقدم  يختصر  فقيرة في 
ليبني ويصنع لينتج ويتعلم ليعلم. وأمام هذه النقلة النوعية حرٌي بنا أن نبحث 
وخصوصًا  بالتأمل  جديرة  الماليزية  فالتجربة  واالزدهار.   التقدم  هذا  كنه  عن 

أنها تتميز بكثير من الدروس التي يمكن تطبيقها واألخذ بها.

* باحث تربوي، حيمل دكتوراة يف الرتبية،
 يعمل موظفاً يف تربية مدينة دمشق.
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نظرة تارخيية: 
شرق  جنوب  يف  ماليزيا  تقع   
الصني  حبر  شطريها  بني  يفصل  آسيا 
كم2.   329000 مساحتها  وتبلغ  اجلنوبي، 
 1957 عام  بريطانيا  من  استقالها  نالت 

وعاصمتها مدينة كواالملبور.
 يقدر عدد السكان حوايل 28 مليون 
السكان  وهم  املاليو  بني  ويتوزعون  نسمة 
من   %60 نسبته  ما  ويشكلون  األصليون 

السكان، والصينيني واهلنود.
 اللغة األم هي املاليوية واإلنكليزية.

 الديانة هي اإلسالم. والعملة املتداولة 
هي رينغت.

النهضة املاليزية:
 1957 تاريخ  إىل  ماليزيا  هنضة  تعود 
لتحقيق  متتالية  خطط  وضع  يف  وذلك 
ماليزيا  كانت  إذ  متقدم.  جمتمع  حضارة 
بلداً فقرياً يعتمد يف اقتصاده على الزراعة 
البدائية لكن أصبحت بفضل وضع خطط 
مدروسة وتنفيذها دولة متقدمة وكان آخر 

هذه اخلطط املنفذة خطة عشرين عشرين.
شاملة  خطط  وضع  إىل  ماليزيا  سعت 
واالجتماعي  االقتصادي  اجلانب  تضم 
للنهوض  والسياحي  والصحي  والتعليمي 
أبان  عانته  ومما  عليه  هي  مما  بالبالد 
هذه  جاءت  فقد  الربيطاني.  االحتالل 
امتدت  خبطة  بدأت  مراحل  على  اخلطط 
من عام 1970 إىل عام 1990 وقد وضعت 
مرحلة  ثم  جديدة.  اقتصادية  سياسة 
عام  من  االقتصادية  التنموية  السياسة 
الرؤية  وضع  ثم   2000 عام  إىل   1990
ثم  إىل عام 2010  القومية من عام 2000 
عام  إىل   2010 عام  من  القومي  التحول 
حنو  حقيقة  جاء  التسلسل  وهذا   2020
والبطالة،  واجلهل  الفقر  على  القضاء 
واالجتاه حنو اقتصاد عاٍل وجمتمع متحضر 
بصرف  واحدة،  أرض  على  أبناؤه  يتعايش 
النظر عن االنتماءات العرقية. واملعول عليه 
يف تنفيذ هذه الرؤية هو االنسان فاإلنسان 
هو حمور التنمية البشرية  وحمور اجلهود 
الدخل  يف  األولوية  له  وتعطى  التنموية، 
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ملكاته مبا  وتنمية  الكرمية  واحلياة  العايل 
  ،2017 النيب،  )حسب  استعداداته  يناسب 

  .)121
العامل  على  منفتحة  ماليزيا  دولة  إن 
لتقبل  استعداد  ولديها  وثقافياً،  فكرياً 
األفكار والنماذج العاملية للتنمية دون انغالق 
أو مجود، وهذا ما جعلها تنهل أو تستنسخ 
عمل  ما  وهذا  املمتازة.  العملية  التجارب 
الدور األكرب يف هنضة ماليزيا  عليه من له 
مواليد  من  وهو  حممد«،  مهاتري  »الدكتور 
عام 1925، ينحدر من أسرة فقرية مقارنة 
مع من سبقه من الوزراء. فأبوه كان يعمل 
ليكون  مهاتري  خيطط  ومل  ابتدائياً،  معلماً 
طبيباً،  كان  بل  سياسة،  أو  اقتصاد  رجل 
 ،1953 عام  الطب  كلية  يف  خترج  فقد 
الطب  عامل  يف  الطويلة  خربته  جعلته  لكن 
واالقتصادية  االجتماعية  للقضايا  واعياً 
للتعليم  وزيراً  واختري  بلده.  يف  والسياسية 
عام 1975 ومن ثم مساعداً لرئيس جملس 
جملس  رئاسة  استلم   .1978 عام  الوزراء 
الوزراء يف الفرتة ما بني 1981 - 2003 أي 
ما يقارب 22 عاماً إىل أن لقب بلقب »باني 

الربنامج  نتيجة  وذلك  احلديثة«،  ماليزيا 
خالله  من  وقام  عليه  عمل  الذي  الشامل 

باآلتي:
 رفع مستوى دخل الفرد من 100 دوالر 
 .2003 سنة  دوالر   1600 إىل   1981 سنة 
نسبة  واخنفضت  الفقراء  عدد  قّل  وبذلك 
السكان حتت خط الفقر. )حممد، 2016(.

الدولة  ميزانية  من   %  20  ختصيص 
على  تنفقه  أعلى مما  نسبة  وهي  للتعليم، 
وبذلك  نسبة 2% فقط.  مثالً وهي  الدفاع 
على  انفاقاً  الدول  أكثر  من  ماليزيا  تعد 

التعليم.
من  كافة  التعليم  مبراحل  االهتمام   

مرحلة رياض األطفال إىل املراحل العليا.
العرقي  التوازن  حتقيق  على  العمل   
اهلوة  ردم  إىل  أدى  ما  وهو  واجملتمعي 
املختلفة،  العرقيات  بني  الطبقي  والتفاوت 
يف  املثل  مضرب  ماليزيا  أصبحت  حتى 

التعايش والتسامح. 
لألفراد،  املعيشية  الوضعية  حتسني   
من  جمموعة  بربجمة  ماليزيا  قامت  وهلذا 
إىل  فيها  وفقت  اليت  التنموية  املخططات 

حد بعيد.
 إيفاد العديد من أبناء ماليزيا للدراسة 
من  وغريها  وكوريا  وبريطانيا  اليابان  يف 
الدول املتقدمة ويصل عددهم إىل 50 ألف 

طالب.
وكوريا  اليابان  من  اخلرباء  استقدام   
الناجحة  التجارب  لنقل  الدول  من  وغريها 
واخلربة يف التكنولوجيا والتصنيع وهذا ما 
زاد من نسبة الصادرات من مخسة مليارات 
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دوالر عام 1980 إىل 100 مليار دوالر عام 
.2002

 االهتمام بالرتبية الشاملة وجعل الفرد 
حمور التنمية وأداهتا. 

بثماره على  أتى  الذي  الفتيات  تعليم   
فقد  الصحي  والوعي  بالصحة  العناية 
إىل 78  الفرد من 58  متوسط عمر  أرتفع 
سنة نتيجة االهتمام بالصحة والتوعية يف 

اجملتمع بشكل عام.
إىل  احلديثة  التكنولوجيا  إدخال   
التعليم فقد نصت اخلطة الشاملة يف عام 
1996 على إدخال التكنولوجيا واحلاسوب 

وشبكة اإلنرتنت يف كل صف دراسي.  
الذي  الوقت  يف  التنمية  على  العمل   
مثلث  من  النامي  العامل  بلدان  فيه  تعاني 
املرض والفقر واجلهل، فإن ماليزيا كان هلا 
التنمية منذ مطلع  ثالوث آخر دفع هبا إىل 
والتحديث  النمو  مثلث  وهو  الثمانينيات 

الثالث  القضايا  هذه  باعتبار  والتصنيع، 
أوليات اقتصادية وطنية فاعلة.

املواهب  الكتشاف  الدائم  السعي   
للعمل  املناسبة  البيئة  وإجياد  وتطويرها 
ألعماهلم  املخلصني  وحتفيز  واإلبداع، 
املتميزين  ومكافأة  وتشجيعهم،  وبالدهم 
الوطنية.  املناسبات  كل  يف  إليهم  واإلشارة 
مما أوجد بيئة حمفزة للتنافس والتميز بني 
أعراق الشعب املاليزي دون تفرقة، وبذلك 
اخنفضت معدالت البطالة لتصل إىل %2.7 
وهو معدل يفوق العديد من الدول املتقدمة. 

)لطفي، 6(.
الذي  املاليزي  باالقتصاد  النهوض   
الدول  من  الكثري  أنظار  حمّط  أصبح 
هذا  أوصلت  اليت  األسباب  إىل  للتعرف 
من  واالستفادة  عليه  هو  ما  إىل  االقتصاد 
الدروس املاليزية. وبذلك أصبحت ماليزيا 
تقوم  اليت  الوحيدة  اإلسالمية  الدولة  هي 
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بصناعة الصناعات الثقيلة وتصديرها مثل 
صناعة السيارات والصناعات اإللكرتونية.

واآلالت  املعدات  جماالت  تطوير   
الكهربائية واإللكرتونيات. فقد أشار تقرير 
الربنامج  عن  الصادر  البشرية  التنمية 
اإلمنائي لألمم املتحدة لعام 2001 أن أهم 
كانت  العالية،  للتقنية  مصدرة  دولة   30
متقدمة  التاسعة  املرتبة  يف  وأتت  ماليزيا 
بذلك عن كل من إيطاليا، كما كانت جتربتها 
متميزة يف مواجهة أزمة جنوب شرق آسيا، 
والسويد والصني )عاشور وقويدر، 2016، 

.)6
ماليزيا والتعليم:

بالتعليم  االهتمام  أن  املاليزيون  يرى 
السبيل  هو  بل  ذاته،  حبد  هدفاً  ليس 
والسياحة  والصحة  باالقتصاد  للنهوض 
أولت احلكومة عناية  واجملتمع ككل، وهلذا 
األساسي  التعليم  خاصة  بالتعليم،  خاصة 
اعتمادات مالية كبرية  والفين، واستخدمت 
يف جماالت العلوم والتقنية، حتى اجملاالت 
بواسطة  أيضاً  دعمها  جرى  اإلنسانية 
أجنبية  خربات  واستقدام  اخلاص،  القطاع 
والتقين  العايل  التعليم  مستويات  كل  يف 
احمللية.  العمل  سوق  احتياجات  لتلبية 
هنا  ومن   )7  ،2016 وقويدر،  )عاشور 
اعتمدت ماليزيا التعليم إلزامياً إىل الصف 

التاسع. وهو جماني يف مراحله كافة.

مراحل التعليم يف ماليزيا:
التعليم ما قبل املدرسة:

أمراً  املدرسة  قبل  ما  التعليم  يشكل 

اختيارياً لدى املاليزيني إذ ال يعد التعليم ما 
أو ما يعرف برياض األطفال  قبل املدرسة 
وهو  الرمسي  التعليمي  السلم  من  جزءاً 
جماني، ويقدم عن طريق جمموعة خمتلفة 
من املؤسسات احلكومية واهليئات اخلاصة 
واجلمعيات التطوعية، وذلك لألطفال بني 
ولكن ختضع  العمر  من  والسادسة  الرابعة 
مجيع مؤسسات رياض األطفال لإلشراف 
وتصل  الرتبية،  وزارة  قبل  من  واملتابعة 
إىل  األطفال  رياض  يف  التدريس  ساعات 
ثالث ساعات ونصف لكل يوم ملدة مخسة 

أيام يف األسبوع. 

التعليم االبتدائي:
متتد مرحلة التعليم االبتدائي من عمر 
وقد  عشر.  الثانية  عمر  إىل  السادسة 
التالميذ  إىل  بالنسبة  املعلم  ارتفع معدل 
مقابل  معلم  من  االبتدائية  املدارس  يف 
)20( تلميذاً يف عام 1990إىل معلم مقابل 
وزارة  وبذلت   .2000 تلميذاً عام   )18(
املدارس  بناء  يف  ناجحة  جهوداً  الرتبية 
وهتيئتها على أحسن وجه من ناحية البيئة 
واخلدمات  التعليمية  املدرسية والتقنيات 
امللحة باملدرسة، فضالً عن تدريب املعلمني 
الدراسية  املقررات  وتأهيلهم ومواكبة 
مع  لتتوافق  املعاصرة  التدريس  وطرائق 
متطلبات العملية الرتبوية السليمة )حسني، 

.)2010
املرتبة  نالت  ماليزيا  أن  اإلشارة  جتدر 
17 يف عام 2014 من 144 دولة وذلك عن 
االلتحاق  ومعدل  االبتدائي  التعليم  جودة 
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االقتصادي  )املنتدى  االبتدائي.  بالتعليم 
 World Economic Forum, العاملي 

 .)2014, 261

التعليم الثانوي: 
تعليماً  الثانوية  املرحلة  تقدم مدارس 
كثرياً  الدراسي  املقرر  يشتمل  إذ  شامالً، 
واآلداب  العلوم  مثل  املواد الدراسية  من 
واجملاالت املهنية والفنية اليت تتيح للطالب 
وينقسم  وصقلها.  مهاراهتم  فرصة تنمية 

إىل ثالثة أقسام:
الدنيا ومدهتا  الثانوية  مدارس  أواًل: 
ثالث سنوات، وهي شبيهة باحللقة الثانية 

مبدارسنا.
ومدهتا  الثانوية العليا  مدارس  ثانيًا: 
ويسود  الثانوية.  باملدارس  شبيهة  سنتان 
تقدم  إذ  الفين  التعليم  املرحلة  هذه 
املدارس تعليماً عاماً مع تركيز املنهاج على 
هنايته  يف  الطالب  ويقدم  الفنية،  األسس 

املاليزية.  التعليم  شهادة  امتحان  أيضاً 
واملسار املهين يؤهل الطالب للحصول على 
تؤهل  اليت  املهين  للتعليم  الشهادة املاليزية 
)حسني،  العمل  سوق  للخروج إىل  الطالب 

 .)2010
الثانوية  بعد  ما  مرحلة  ثالثًا: 
املرحلة  هذه  تعد  )الثانوية املتأخرة(: 
احمللية  باجلامعات  لاللتحاق  الطالب 
األخرى،  العايل  التعليم  ومعاهد  واألجنبية 
اليت  الربامج  من  نوعان  ماليزيا  ويوجد يف 

تقدمها هذه املرحلة هي كالتايل:
ومدة  السادس:  الصف  برنامج   -1
سنتان  الربنامج  هذا  يف  الدراسة 

يعد المتحان الثانوية.
2- برنامج امتحان القبول يف اجلامعات: 
مصممة  صفوف حتضريية  عن  عبارة 
تقديم  من  الطالب  لتمكني  خاص  بشكل 
جامعات معينة  تعقدها  اليت  االمتحانات 
لتحقيق متطلبات القبول هبا، ومدة الدراسة 
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سنة إىل  بني  ما  ترتاوح  الربنامج  هذا  يف 
الربنامج  تقدم  اليت  اجلامعة  سنتني حسب 

وهذه املرحلة )حسني، 2010(. 

التعليم العايل: العلم بال عمل 
كالشجر بال مثر.

كانت ماليزيا يف الستينيات والسبعينيات 
من القرن العشرين ترسل الطلبة للدراسة 
بسبب  اليوم  لكنها  األجنبية،  البالد  يف 
أصبحت  بالتعليم  واهتمامها  هنضتها 
يف  الطلبة  جذب  ما  وهو  املعرفة،  تصدّر 
التوجه حنو جامعاهتا للدراسة والتخصص 
والتدريب، ويعود ذلك إىل اخنفاض تكاليف 
الدراسة ورسوم اجلامعات، والتنوع الثقايف 
تكاليف  واخنفاض  املاليزي،  اجملتمع  يف 
املعيشة ومنها السكن واملواصالت، واعتماد 
اليت  واملنح   ، التدريس  يف  اإلنكليزية  اللغة 

تقدمها ماليزيا للدراسة يف جامعاهتا.    
ماليزيا  يف  العايل  التعليم  أن  يبدو 
العربية  الدول  من  العديد  على  تفوق 
أكثر  صنفت  وقد  الشرقية،  أوربا  ودول 
من  عدة  ولسنوات  ماليزية  جامعة  من 
وذلك  العامل،  يف  100جامعة  أفضل  بني 
األحباث  االبتكار يف  على  التشجيع  بفضل 
قوة  إىل  يشري  الذي  الشيء  والدراسات، 
ضعف  عن  النظر  بغض  املاليزي  التعليم 
املاليزي يف جماالت حمددة  العايل  التعليم 
إال أنه ينافس اآلن الدول الغربية املتقدمة 

يف العلوم احلديثة ويعطيها اهتماماً كبرياً.
من   %  13 نسبة  احلكومة  ختصص 
هذا  ونتيجة  العايل  التعليم  لصاحل  املوازنة 

الدعم الكبري، استطاعت مؤسسات التعليم 
علمية  قدرات  بناء  ماليزيا  يف  العايل 
الدويل.  املستوى  على  تنافسية  وحبثية 
ويوجد اآلن 21 جامعة حكومية و64 جامعة 
الطلبة يف  ويقدر عدد  كلية،  خاصة و300 
وطالبة  طالب   500000 حوايل  اجلامعات 
اليوم حنو  العايل  التعليم  يتجه  ذلك  ورغم 
واالهتمام  والنوعية  باجلودة  االهتمام 
حيث  العلمي  والبحث  العليا  بالدراسات 
 2000 العلمية  املنشورات  عدد  اليوم  يفوق 
مخس  أنشأت  ولذلك  سنوياً،  علمي  حبث 

جامعات متخصصة للبحث العلمي. 

املدارس الذكية
:)Smart Schools( 

املاليزية  الشامل  التطوير  وضعت جلنة 
شاملة  تقنية  خطة   1996 عام  للدولة 
املتقدمة.  الدول  مصاف  يف  البالد  جتعل 
إدخال  اخلطة  هذه  أهداف  أهم  ومن 
يف  اإلنرتنت  بشبكة  واالرتباط  احلاسوب 
ماليزيا  اجتهت  وعليه  دراسي.  صف  كل 
باملدارس  يعرف  مما  العديد  إقامة  حنو 
الذكية مواكبًة بذلك عصر التقنية يف جمال 
الذكية  فاملدارس  واملعلومات.  االتصاالت 
هي مؤسسات تعليمية أنشئت على أساس 
تساعد  جديدة  وإدارة  تدريس  تطبيقات 
الطلبة على اللحاق بعصر املعلومات، وأهم 
تدريس  بيئة  هي:  الذكية  املدرسة  عناصر 
إدارة  وسياسات  نظم  التعلم،  أجل  من 
وتقنيات  مهارات  إدخال  جديدة،  مدرسية 
تنفذ  كما  متطورة.  وتوجيهية  تعليمية 
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حلاجات  وفقاً  والتعليم  التدريس  عملية 
الدراسية  ومستوياهتم  وقدراهتم  الطالب 
اختيار  يف  الرتبية  وزارة  وتعنى  املختلفة. 
بارزة  لديهم خربة  مدرسة ممن  لكل  مدير 
ومهنية عالية، يساعده فريق من األساتذة 
ممن لديهم قدرات مهنية ممتازة. ويشارك 
الطالب  مع  الطالب  أمور  وأولياء  املعلمون 
الدراسية.  الربامج  اختيار  يف  أنفسهم 
من  النوع  هذا  تعميم  من  ماليزيا  وهتدف 
املدارس يف مجيع أرجاء البالد إىل استيعاب 
وتوظيفها  واالتصاالت،  املعلومات  تقنية 
التعليمية  العملية  يف  إجيابياً  واستخدامها 

)عاشور وقويدر، 2016، 14(.

عوامل أسهمت يف حتسني جودة 
التعليمني االبتدائي والثانوي:

القومية  املاليزية  للخطة  تقويم  يف 
وحدة  ذكرت   2008 عام  يف  نشر  التاسعة 

التخطيط االقتصادي التابعة ملكتب رئيس 
احلكومة  طبقتها  اليت  اإلجراءات  الوزراء 
املاليزية لتحسني جودة التعليمني االبتدائي 

والثانوي. وهذه اإلجراءات:
على  للتغلب  املدارس  من  املزيد  بناء   
بعض  يف  الصفوف  كثافة  زيادة  مشكلة 

املناطق.
العلوم  تدريس  جودة  حتسني   
االبتدائية  املدارس  يف  والرياضيات 

والثانوية.
 تقليل الفجوة يف التحصيل الدراسي 
الريفية  املناطق  يف  الواقعة  املدارس  بني 

وتلك الواقعة يف املناطق احلضرية.
 حتسني برامج التدريب قبل اخلدمة 
وأثنائها للمعلمني الذين يعملون يف الريف.

مشكلة  حلل  عالجية  برامج  تنفيذ   
ضعف التحصيل الدراسي.

املزيد من خمتربات احلاسوب  إنشاء   
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يف املدارس.
 وضع خطة لتحويل مجيع املدارس إىل 

.)smart school( مدارس ذكية
لنشر  جترييب  مشروع  تنفيذ   
مدرسة.   50 تالميذ  بني  واالبتكار  اإلبداع 
 Economic planning unit, 2008,(

)47

وقد استهدفت اخلطة املاليزية 
العاشرة أيضًا حتقيق األهداف 

اآلتية:
- ضمان إمكانية جناح كل تلميذ مقيد 
يف النظام التعليمي. من خالل زيادة أعداد 
التالميذ امللتحقني بربامج الطفولة املبكرة. 
التالميذ  التحاق  معدالت  يف  والتوسع 
بربامج وحتسني جودهتا التعليمية، وضمان 
والكتابة  القراءة  ملهارات  التالميذ  إتقان 
 Luyee, et al. 2015, 36 )yamat,

.)et al, 2014
املدارس،  على  احملاسبية  تطبيق   
تعلم  نواتج  حتسني  عن  مسؤولة  وجعلها 
مجيع  أداء  حتسني  خالل  من  التالميذ. 
التحسني،  لذلك  برامج  ووضع  املدارس 
ورفع مستوى التحصيل الدراسي يف نتائج 
ونشر  الدولية،  املستويات  إىل  االختبارات 
أداء  بتحسني  املتصلة  واألساليب  اخلطط 

املدارس.
 االستثمار يف تدريب املعلمني األوائل 
وتأهيلهم  املدارس  ومديري  املشرفني 
من  التعليم.  إصالح  يف  الفعالة  للمسامهة 
خالل إحلاق املديرين املتميزين يف برنامج 

دبلوم تأهيل تربوي ملدة عام كامل؛ لتزويد 
املديرين مبهارات إدارة مدارسهم بفاعلية، 
املواهب  إدارة  برنامج  تنفيذ  إىل  إضافًة 
املدارس  مديري  لتدريب  الرتبوية  القيادية 
بشكل مستمر على اإلدارة الرتبوية والتنمية 
األوائل  املعلمني  مكافأة  نُفذ  كما  املهنية. 
ومعنوية  مالية  مبكافآت  املدارس  ومديري 
مدارسهم  جناح  مستوى  يناسب  مبا 
وتالميذهم، مبعنى من تصل مدرسته إىل 
معلموها  حيصل  األداء  يف  األول  املستوى 
ومديريها على مكافأة مالية تصل إىل )2500 
أما  الرواتب،  وزيادة  الواحد(  للفرد  دوالر 
لوظائف  الرتقيات  املعنوية فتضم  املكافآت 
أعلى وتوقيع الشراكة مع مؤسسات تعليمية 
مدرسته  حتصل  من  أما  ودولية،  حملية 
برنامج  على  فتحصل  متدٍنّ  مستوى  على 
عالجي أو ينقل مديروها إذا استمر الرتاجع 

  .)aminah, 2012, 62(
املرحلة  تالميذ  أفضل  اجتذاب   
على  وتشجيعهم  مهاراهتم،  وتنمية  الثانوية 
أفضل  وحتفيز  الرتبية،  بكليات  االلتحاق 
مبهنة  العمل  على  اجلامعات  خرجيي 
التدريس )OECD, 2013, 6(. من خالل 
وظائف  لشغل  املتقدمني  أفضل  اختيار 
مهنة التعليم، وإعادة هيكلة معاهد املعلمني 
الدراسة  مدة  الرتبية  كليات  إىل  وحتويلها 
النظر  فيها مخس سنوات ونصف، وإعادة 
مبعايري أداء املعلمني اجلدد وصياغة معايري 
هتدف إىل حتسني نواتج التعلم املتوقعة من 
طالب كلية الرتبية، إضافًة إىل تطوير برامج 
اخلدمة،  أثناء  يف  للمعلمني  املهنية  التنمية 
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اليت هتدف إىل تقديم تدريب عايل اجلودة 
تنمية  وإىل  اخلدمة  أثناء  يف  للمعلمني 
ملعلمي  املهنية  والكفايات  الرتبوية  املهارات 
 Jamil,( والثانوية.  االبتدائية  املرحلتني 

.)2014, 184

وتتضمن برامج التدريب يف أثناء 
اخلدمة القائمة اآلتية:

املستمرة  املهنية  التنمية  برامج   
الرتبية.  كليات  يف  التدريس  هيئة  ألعضاء 

.)Aziza, 2012, 713(
القصرية  املهنية  التنمية  برامج   
والعلوم  الرياضيات  بتخصصات  للمعلمني 
واللغات  املعلومات  وتكنولوجيا  واحلاسوب 
)اإلنكليزية والفرنسية( وغريها من الربامج 

التدريبية القصرية.
لدى  العليا  التفكري  مهارات  تنمية   
لتحسني  الرتبية  وزارة  سعت  التالميذ: 
جودة التعليم بتشكيل جلنة خمتصة يف عام 
العليا  التفكري  مهارات  تنمية  هبدف   2012
لدى التالميذ املاليزيني من خالل توظيف 
التالميذ  قدرات  تتحدى  تدريس  طرائق 
العليا  التفكري  مهارات  على  وتدرهبم 

.)Sumintono, 2015, 6(
حممد:  مهاتري  يقول  الصدد  هذا  ويف 
بالتعليم،  ماليزيا  يف  نؤمن  كلنا  »حالياً، 
وكان  أيضاً.  له  متحمسني  كانوا  واآلباء 
بتوفري  احلكومة  فالتزمت  فقرياً،  بعضهم 
البالد  إىل  وأرسلناها  البعثات،  من  الكثري 
تعتمد  اليت  أو  اإلجنليزية،  باللغة  املتحدثة 
فذهبوا  اجلامعي،  التدريس  يف  اإلجنليزية 

املتحدة  والواليات  وكندا  بريطانيا  إىل 
من  والكثري  واهلند،  ونيوزيلندا  وأسرتاليا 
البالد األخرى، وكان لدينا طلبة يف مجيع 
ألن  املعرفة؛  على  للحصول  العامل؛  أحناء 
املعرفة هي مفتاح التغيري. )حممد، 2016، 

 .)10
ويف إطار مشروع رؤية ماليزيا 
عشرين عشرين سعى »مهاتري 

حممد« خبطواتٍ حثيثة حنو رفع 
مستوى التعليم من خالل األمور 

اآلتية:
 إيفاد نصف مليون طالب ماليزي إىل 
اجلامعات الغربية هبدف نقل حضارة العامل 

املتقدم إىل اجملتمع املاليزي.
اآلباء  ومعاقبة  التعليم  إلزامية  إقرار   
مما  للمدرسة  أبناءهم  يرسلون  ال  الذين 
أدى إىل اخنفاض نسبة األمية من %47-%1 

حالياً.
 العناية باملتفوقني من املعلمني بتقديم 
خاصة  مدارس  وهتيئة  وجوائز،  حوافز 

للطلبة املتفوقني.
 تطوير املؤسسات التعليمية كماً وكيفاً 

واستحداث مشروع املدرسة الذكية.
 توجيه التعليم إىل احلاجات احلقيقة 
التخصصات  تنسجم  حبيث  للدولة 
اجلامعية مع متطلبات سوق العمل، إال أن 
ماليزيا ما زالت تعاني من بعض التحديات 
والرقابة  الشديدة  املركزية  منها  واملعوقات 

الصارمة اليت تبطئ من سري التعليم.
التعليم وانعكس  وهكذا نرى كيف أمثر 
االقتصادية  النواحي  على  مستواه 
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واالجتماعية والتعليمية والسياحية كافة. إذ 
نظر املاليزيون يف حل مشكالت جمتمعهم 
اليت حظيت  ومؤسساته  التعليم  من خالل 
والقيام  كافة  املستويات  على  كبري  باهتمام 
والعملية  التعليم  بضبط  أسهمت  بعمليات 
التعليمية، مما دفع مستوى التطوير وأسهم 
بتحسني األداء الذي ارتقى مبستوى املنتج 
التعليمي وكان له األثر البالغ واإلجيابي يف 

االرتقاء باإلنسان املاليزي.
وليلة،  يوم  بني  حتقيقه  يُتَحْ  مل  وهذا 
بناء  على  ماليزيا  عملت  االستقالل  فمنذ 
البنية التحتية وترسيخ قواعد التكنولوجيا 
احلديثة من خالل تطوير املنظومة التعليمية 

وهو ما آمنت به احلكومة.
هو  ماليزيا  تقدم  يف  األبرز  والسبب 
التفاهتا إىل االستثمار يف رأس املال البشري 
وإىل اقتصاد مبين على التعليم والتكنولوجيا 

احلديثة. ال شك أن الذي ساعد املاليزيني 
على النهوض ببالدهم وتقدمها هو العيش 
ولعل  وأعراقهم.  أطيافهم  بكّل  املشرتك 
التعليم  يف  استثمارها  هو  األبرز  السبب 
البالد  انتهجتها  اليت  السياسة  خالل  من 
والطاقات البشرية الكفأة إضافة إىل جناح 
 %95 وعودة  اخلارج  إىل  الطالبية  البعثات 
اختصر  ما  وذلك  بالدهم  لنهضة  منهم 
يؤمن  متقدم  جمتمع  حتقيق  يف  الزمن 
بالتعليم ومكافحة األمية للنهوض ببالدهم. 
اخلدمة  مستوى  رفع  إىل  موجه  فالتعليم 

واجملتمع.
باالقتداء  جديرة  التجربة  تلك  إن 
ماليزيا  يف  حصل  الذي  التطور  حيث  من 
التعليم  حتديث  نتيجة  أتى  والذي  احلالية 
املتقدم  العامل  دول  ومواكبة  مستمر  بشكل 

وتبادل اخلربات مع تلك الدول.  
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المكتبة المدرسية االلكترونية 
مبادرة انطلقت من حاجة الميدان التربوي

تشهَد وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية حراكًا واضحًا في مجال 
اإلعداد والتدريب التربوي بما يتناسب مع كفايات القرن الحادي والعشرين ومع 
الجديد في تطوير المناهج التربوية وخاّصة بعد انتهاء مراحل التأليف وإصدار 
الميدان بما يعينهم  الكوادر في  نزّود  أن  اقتضى  التعّلم وهذا  األدلة ومصادر 
على تطبيق المناهج المطّورة، وقد وجدنا الكوادر يتسابقون لتمكين أنفسهم 
من كفايات القرن وخاصة التقنّية التي أضافت عامل الجذب والتشويق كونها 

تلبي ميول ورغبات المتعلمين وتدفعهم إلى التعّلم برغبة وفاعلّية.

* موجه تربوي يف تربية الاذقية
** معلم ومدرب مركزي يف تربية الاذقية
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التشاركية  املطوّرة على  املناهج  وتعتمد 
األهل  يكون  وحتى  واجملتمع  األهل  مع 
جيب  بدورهم  للقيام  املطلوب  باملستوى 
أسوار  داخل  يوجد  ما  على  يتعرفوا  أن 
يف  يدور  وما  احلقائب  وضمن  املدارس 
األروقة والقاعات الصفية ورفوف املكتبات، 
االلكرتونية  املكتبة  مبادرة  كانت  لذلك 
وتلبية  الفجوات  هذه  لسدّ  أساسيّة  حاجة 

احلاجات. 

تعريف املكتبة االلكرتونية؟
منظمة  رقمية  مكتبة  عن  عبارة  هي 
تتواجد  إلكرتوني  بشكل  وموجودة  ومرتبة 
على  خمزنة  تكون  أو  اإلنرتنت  شبكة  على 
الكثري  عليها  يتواجد  كما  مدجمة،  أقراص 

من الوسائط املتعددة.

أهداف املكتبة اإللكرتونية 
ووظائفها:

املكتبة  أهداف  تلخيص  وميكن 
اإلمداد  بأهنا  األكادميية  اإللكرتونية 
العملية  لدعم  وخدماهتا  باملعلومات 
التعليمية، وتشجيع البحث العلمي ودعمه، 
وخدمة  للطالب،  الذاتي  التعلم  وتشجيع 

اجملتمع. 
األكادميية  اإللكرتونية  للمكتبة  وميكن 
قيامها  خالل  من  األهداف  هذه  حتقيق 

بالوظائف واألنشطة األساسية اآلتية:   
ومتوازنة  شاملة  جمموعات  توفري   
املختلفة  اإللكرتونية  املعلومات  مصادر  من 
والربامج  التعليمية  باملناهج  ترتبط  اليت 

األكادميية والبحوث العلمية.   
اإللكرتونية  املعلومات  تنظيم مصادر   
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باستخدامها  تسمح  اليت  العلمية  بالطرق 
بسهولة وسرعة وراحة. 

املختلفة  املعلومات  خدمة  تقديم   
وغري  املباشرة  بالطرق  املستفيدين  جملتمع 

املباشرة. 
استخدام  على  املستفيدين  تدريب   
املكتبة اإللكرتونية واالستفادة من مصادرها 
وخدماهتا املختلفة وإعداد الربامج التدريبية 

املناسبة لذلك.
األفراد  مع  واملشاركة  التعاون   
لتطوير  والثقافية  العلمية  واملؤسسات 

املكتبة.

 ماهي مربرات إنشاء املكتبة 
االلكرتونية؟

 الزيادة اهلائلة من اإلنتاج الفكري من 
األحباث العلمية يف كل أرجاء املعمورة.

 التطور التكنولوجي وثورة االتصاالت 
يف  االنرتنت  شبكة  على  االعتماد  وكثرة 

احلصول على املعلومات.
 احلاجة إىل تطوير اخلدمات املقدمة 

املستفيدين  وقت  وتوفري  املكتبات  قبل  من 
وجهدهم.

املكتبات  يف  املساحة  توفر  عدم   
التقليدية.

 الزيادة يف تكاليف طباعة املطبوعات 
الرتفاع أسعار مواد الطباعة.

ميزات استخدام املكتبة 
اإللكرتونية؟

اإللكرتونية  املكتبة  مستخدم  جيد   
وعامل  والبيانات،  املعلومات  يف  مشولية 
جذب وشدّ وتشويق إذ باإلمكان أن تتخللها 
مقاطع الفيديو والصوت باإلضافة للصور.

 تعترب املكتبة اإللكرتونية متاحة جلميع 
اجملتمعات دون اقتصارها على فئة معينة

 توفر املكتبة اإللكرتونية ميزة الوصول 
إليها عن بعد والوصول الفوري للمعلومات.

 نظراً لوجود املكتبة اإللكرتونية بشكل 
مئات  لتصفحها  إليها  الدخول  يتم  رقمي، 
لتلف  تؤدي  أي حوادث  املرات دون حدوث 

امللف األصلي.
املكتبة  يف  املوجودة  املعلومات  تعد   
اإللكرتونية اليت قمنا بتجميعها وتنضيدها 
موثوقة املصادر ومزودة بأدلة، على عكس 
املعلومات املوجودة على شبكة اإلنرتنت واليت 

يتم الوصول إليها عرب حمركات البحث. 
خالل  من  مرتبة  اإللكرتونية  املكتبة   
قواعد بياناتّ  منظمة خاصة هبا، كما توفر 
املفيدة  باملراجع  املستخدمني  تصل  روابط 

للكتب املختلفة.   
اإللكرتونية  املكتبات  حتديث  يتم   
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خصوصا تلك املوجودة على شبكة اإلنرتنت 
بشكل مستمر. 

اإللكرتونية  املكتبة  استخدام  ميتاز   
بسهولة  التعليمية  العملية  يف  خصوصاً 

الوصول ألية موارد تعليمية عن بعد.
 طبيعة حمتوى املكتبة، وكيفية تزويد 
الفئة  هي  ومن  باملطلوب،  الرتبويّ  امليدان 

املستهدفة؟

تتضمن املكتبة املدرسية اآلتي:
 أدلة املعلم/املدرس للمناهج املطورة.

أجل  من  للتقويم  الوطين  الدليل   
التعلم.

 أدلة املهارات احلياتية
 أدلة التعلم النشط.

 أدلة استخدام الوسائل التعليمية.
 دليل ضبط جودة املناهج الرتبوية

العام  التعليم  ملناهج  الوطنية  املعايري   
ما قبل اجلامعي.

 مصفوفة املعايري الوطنية للرتبية على 
ثقافة احرتام القانون. 

 اخلطة الدرسية 2020/2019م
التعليم  ملدارس  الداخلي  النظام   

األساسي/ الثانوي. 
 دليل السجالت املدرسية.

 قواميس ومعاجم مدرسية.
اإلجنليزية  للغة  صوتية  ملفات   

والفرنسية.
يف  املشاركة  العلمية  األحباث   

مؤمتر التطوير الرتبوي. 
التطوير  مؤمتر  توصيات   

الرتبوي.
العلمي  األوملبياد  دليل   

السوري. 
 اختبارات األوملبياد العلمي 

السوري
واليت تعترب حقيبة ومصدر 
للرتبويني ولألهل وللباحثني 
التزود  يرغب  من  وكل 
باملصادر اليت ختص الرتبية 
املراحل  جلميع  والتعليم 
قبل  ما  للتعليم  الدراسية 
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اجلامعي.
ملن  االفرتاضية  املدرسية  املكتبة  رابط 

يود االطالع وإبداء الرأي.
https://sites.google.com

والرأمسالية  الرقميّة  الثورة  ظل  يف 
االلكرتونية والتطوّر التكنولوجي الذي حوّل 
آلية  أنّ  نرى  حنن  صغرية  قرية  إىل  العامل 
خيدم  مبا  التطوّر  هلذا  األمثل  االستثمار 
واالجتماعيّة  الرتبوية  وقاضايانا  مصاحلنا 
بالنظر إىل األمر من نافذة حتقيق كفايات 
مواكبة  وأمهية  والعشرين  احلادي  القرن 
بطريقة ممنهجة  ونعمل  العاملية  التطورات 
امليدان  يف  كوادرنا  لتمكني  ومدروسة 
الرتبوي من أهل وطالب ومدرسني ومعلمني 
وباحثني تربويني من هذه الكفايات وتنفيذا 
الرتبوي  التطوير  مؤمتر  ملقرتحات  منا 
الذي عُقد مؤخرا حتت شعار رؤية تربوية 
مستقبلية لتعزيز بناء اإلنسان والوطن حيث 
كانت أحد أحباثه املكتبة االلكرتونية والذي 
حبثا  قدمنا  قد  وكنا  مبادرتنا  مع  متاشى 
االجتماعي  التواصل  شبكات  )دور  بعنوان 
يف تعزيز وتطوير قدرات املعلمني يف تطبيق 
فريق  يف  نعمل  أننا  ومبا  املطوّرة(  املناهج 
مسابقة املواقف التعليمية الداعمة للمناهج 
مع  بالتنسيق  املاضي  العام  قمنا  املطورة 
بدورة  بالتعليم  التكنولوجيا  دمج  فريق 
التقنية  الكفايات  من  امليدان  لتمكني 
نعرف وجهتنا  فعندما  املتعددة،  والوسائط 
وحندد بوصلتنا حنو أهداف حمددة واليت 
أصبحت من متطلبات احلياة اليومية فإننا 
نكون يف املسار الصحيح الذي ال ميكن أن 

صار  واجلميع  الوطنية  املعايري  عن  حييد 
يعرف أمهية الشبكات ودورها يف التثقيف 
والقرارات  واملراجع  املصادر  بأهم  والتزود 
وتوجهه  النشر  تضبط  أخذت  الوزارية 
ووزارة  املنشودة  األغراض  حيقق  بشكل 
وداعم  مواكب  وزير  يقودها  اليت  الرتبية 
انطلقت  اليت  الوزارات  أهم  من  للمبادرات 
العاملية،  اجلودة  معايري  وحتقيق  للتميز، 
اليت  والتحديث  التطوير  مسرية  مع  وحنن 

يقودها قائد االنتصار القائد البشار.
للسيد  نوجهها  أن  البدّ  شكر  كلمة 
الذي  العزب  عماد  األستاذ  الرتبية  وزير 
يتابع كل جديد ويهتم ويدعم ويشجّع على 
املبادرات اليت ختدم امليدان الرتبوي ومعاون 
الذي  طباع  دارم  الدكتور  الرتبية  وزير 
وطن  يف  واهتمام  جبديّة  املبادرات  يرعى 
العمل  وترية  ورفع  اجلهود  لتضافر  حيتاج 
عجاف  سنني  غبار  لننفض  واملسؤولية 

ونعيد ألمتنا جمدها وإشراقة حضارهتا.
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العلة النحوية 
عند النحاة القدامى
ومواقف المحدثين منها

في  قديمة  قضية  المقال  هذا  يعالج 
النحوية،  العّلة  وهي  أال  العربي؛  النحو 
نشأتها  حيث  من  نتناولها  أن  رأينا  وقد 
ومواقف  النحوي،  الدرس  في  وتطورها 
علماء العربية المحدثين من علل القدامى 
النحوية  العلة  تطور  تتّبعنا  فقد  النحوية؛ 
في النحو العربي منذ نشأتها مع الخليل، 
النحاة  عند  تطورت  وكيف  وسيبويه، 
إلى  والبساطة  العفوية  من  القدامى؛ 
الكبير  الدور  مبّينين  والتفلسف،  التعقيد 
كان  الذين  القدامى  النحاة  من  لعدٍد 
مما  النحوية  العلة  تطوير  في  دوٌر  لهم 
أدى إلى ظهور نظرية العامل في النحو 
مع المتأخرين من أمثال ابن السراج، وابن 
لمواقف  تعّرضنا  ثم  والرماني...،  جني، 
من  المحدثين...  اللغة  علماء  من  عدد 

تلك العلل التي جاء بها النحاة القدامى.

الـرتاث  خمـر  يف  يعمـل  جزائـري،  أكادميـي  باحـث   *
اللغـوي واألدبـي يف اجلنـوب اجلزائري - جامعة قاصدي 

مربـاح، ورقلـة اجلزائـر.
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النحوي  بالدرس  مرتبطاً  التعليل  ظل 
عفوية  كانت  بداياته  أن  إال  نشأته؛  منذ 
بغريهم  العرب  اختلط  أن  وبعد  وفطرية، 
من األقوام األخرى، بات من الضروري على 
لغتهم  ومواليهم  أوالدهم  يعلِّموا  أن  العرب 
وقواعدها، فكان من البديهي واملسلَّم به أن 
يرافق هذا التعليمَ أسئلٌة من التالميذ عن 
السبب الذي يقف وراء كلِّ حكٍم أعطي لكلِّ 
كلمةٍ مترّ هبم، وما إن تعقدّت احلياة العربية 
بالثقافات  االختالط  مظاهر  فيها  وجتلّت 
)اهلندية،  العربية  غري  األخرى  والفلسفات 
حتى  والرومانية(،  واليونانية،  والفارسية، 
وتعدده،  التعليل  تشعب  أثره يف  لذلك  كان 
إىل أن اتسعت بذلك رقعة التعليل وتفرعت 
كان  اليت  والغاية  البساطة  عن  وخرجت 
عليها يف بدايته األوىل، مما دعا كثرياً من 
النحاة إىل إظهار ردة فعل قوية وعنيفة على 
هذا التشعب والتعقيد يف التعليل، وتطبيق 
مركبات  على  واملنطق  الفلسفة  قواعد 
من  معارضاً  موقفاً  واختذوا  العرب،  كالم 
بني  اخلالف  نشأ  هنا  ومن  برمته  التعليل 
دعاة التعليل واملنتصرين له، والرافضني له، 
وكان اجلدل يشتد بني الَفريقني كلّما تشدَّد 
املعلِّلون وتعمّقوا فيه، فما هو منهج النحاة 
احملدثني  موقف  وما  التعليل؟  يف  القدامى 
منه؟ من هذه اإلشكالية ينطلق هذا املقال 
به  يتتبّع  الذي  التارخيي  املنهج  على  متكئاً 
العرب،  النحاة  عند  وتطوره  التعليل  نشأة 
كتب  ما  خالل  من  الوصفي  املنهج  وكذا 

النحاة قدمياً وحديثاً حول العلة النحوية.

أواًل:  نشأة العلة وتطورها يف النحو 
العربي:

1ــ بدايات العلة النحوية والتعليل 
يف النحو العربي:

من  خالياً  نشأته  بداية  يف  النحو  كان 
التعليل؛ فالعرب يف ذلك الوقت مل يسألوا 
املفعول،  ونصب  الفاعل،  رفع  سبب  عن 
وجرّ اجملرور... ألن الغايَة منه كانت تنظيمَ 
طرائق  وحتسنيِ  بالنطق  اخلاصةِ  القواعدِ 
وطلباً  للفهم،  تسهيالً  ضبطها  أو  التعبري، 
لصحّة التعبري، وهذا جانبٌ من النحو؛ وهو 
ميارس  كان  الذي  التعليمي  العملي  النحو 
منه  اآلخر  اجلانبُ  أما  والسليقة،  بالتقليد 
وهو النحو النظري العلمي؛ فهو جزء أسهم 

يف حفظ اللغة الناضجة اليت وصلتنا. 
وهو يف وجود األول يكاد يكون طبيعياً 
خالياً من التعقيد، إال أنه تطور ملا تأثر به 
أصحابه من دراسة العلوم العقلية الدخيلة؛ 
النحوُ  ترْك  وبذلك  والفلسفة،  كاملنطق، 
بالصعوبةِ  ومتسُّك  والوضوحَ،  السهولَة 
تلك  يف  خيوض  ال  وأصبح  والغموِض، 
باعاً طويالً  أوتي  إال من  النحوية  اجملاالت 

يف حتمّل التعقيد.)1(    
الدرس  كنف  يف  التعليل  نشأ  لقد 
النحوي، وقيل إن عبد اهلل بن أبي إسحاق 
املتوفى سنة 117 هـ(ـ هو   ( احلضرمي)2( 

مدرسيت  يف  العربي  النحو  نشأة  ينظر:  1ــ 
األوىل،  الطبعة  عامة،  والكوفة، طال  البصرة 

دار الفكر اللبناني، ص44.
إسحاق  بن  اهلل  عبد  هو  احلضرمي:  2ـــ 
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فذكر  القياس  ومدّ  النحو،  علّل  من  أول 
أسباب إعرابه)3(، »وكان أول من بعّج النحوَ 
من  كان  أنه  كما  والعلَل«)4(،  القياسَ  ومد 
يقال:  »وكان  للقياس،  النحاة جتريداً  أشد 
عبد اهلل أعلمُ أهل البصرة وأنقلُهم، ففرّع 
عمل  حتى  اهلمز  يف  وتكلّم  وقاسه،  النحوَ 
الناس  رئيس  وكان  أماله  مما  كتاباً  فيه 
مشاهبة  قياس  قياسه  كان  وواحدَهم«.)5( 
العرب، ومل  املطردة يف كالم  الظواهر  بني 
منهجه  وكان  منطق،  أو  جدال  قياس  يكن 
بعيداً  علمياً  يكون  يكاد  منهجاً  التعليل  يف 
عن التكلّف، فقد كان يستقي علله من واقع 

اللغة.

احلضرمي النحوي كان رأس الطبقة الثانية من 
حناة البصرة، ومن أسبق العلماء يف إفراد الكتب 
صاحب  فيه  يقول   ، املسائل  من  مسألة  حول 
املزهر: إنه كان أعلم أهل البصرة وأنقلهم، ففرع 
فيه  اهلمز، حتى عمل  وتكلم يف  وقاسه،  النحو 
كتاب مما أماه، وتوفى 117 هـ. ) سلسلة تراجم 
أعام الثقافة العربية والفكر اإلسامي، ص: 32(

3ــ ينظر: تاريخ آداب اللغة العربية، جرجي 
زيدان، مؤسسة دار اهلال، د ط، د ت، 115/2.

سام  ابن  الشعراء،  فحول  طبقات  4ــ 
اجلمحي، تح: حممود حممد شاكر، دار مدني، 

جدة، م ع س، د ط، د ت، 14/1.
5ــ املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، السيوطي، 
تح: حممد جاد املوىل بك، وحممد أبو الفضل 
ابراهيم، وعلي حممد البجاوي، منشورات الكتبة 
العصرية، صيدا ــ بروت، د ط، 1406هـ ــ 1986م،  

.398/2

إن ابن أبي إسحاق أول من استعمل العلل 
تعليالته:  ومن  الروايات،  حسب  النحو  يف 
املفعول:  ونصب  الفاعل،  رفع  »قال...يف 
إمنا فعل ذلك للفرق بينهما، ثم سأل نفسه 
فقال: فإن قيل فهالّ عكست احلال فكانت 
فرقاً أيضاً؟ قيل: الذي فعلوه أجزم، وذلك 
أن الفعل ال يكون له أكثر من فاعل واحد، 
وقد يكون له مفعوالت كثرية، فرُفع الفاعل 
لقلته ونُصب املفعول لكثرته، وذلك ليقّل يف 
كالمهم ما يستثقلون، ويكثر يف كالمهم ما 
يستخّفون، فجرى ذلك يف وجوبه، ووضوح 
ما  يف  أيضاً  ذلك  نالحظ  كما  أمره«)6(، 
بسبب  من خالف  الفرزدق  وبني  بينه  كان 
ختطئة ابن أبي إسحاق للفرزدق من ناحية 

اإلعراب، يف قوله:
وغضُّ زماٍن يا بنَ مروانَ مل يدعْ        

              من املال إال مسحتاً أو جملفُ.
»ذلك لرفعه يف قافية البيت وكان حّقها 
النصب، ألهنا معطوفة على كلمة )مسحتاً( 
املنصوبة، أو بعبارة أدّق ألن قياس النحوي 
الفرزدق  أن  ويظهر  ويوجبه،  ذلك  حيّتم 
يف  حيدث  ال  حتى  االستئناف  إىل  قصد 

البيت إقواء«)7(      
إسحاق  أبي  ابن  أن  لنا  يتبني  هنا  من 
لظهور  إرهاصات  تعد  تلك  أعماله  كانت 

الشربيين  تح:  جين،  ابن  اخلصائص،  6ــ 
ـــ  1428هـ  د ط،  القاهرة،  احلديث،  دار  شريدة، 

2007م، 95/1.
الطبعة  النحوية، شوقي ضيف،  املدارس  7ـــ 

السابعة، د ت، دار املعارف، القاهرة، ص 23.
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االستنتاج  هذا  لنا  ويتأكد  العامل  نظرية 
عندما ننظر إىل رد الفرزدق عليه ذات مرة 
بقوله: »علينا أن نقول وعليكم أن تتأولوا«)8( 
يتعلم  مل  الذي  احتجاج  هو  هذا  كان 
الفلسفة بعد، وكانت الغاية من العلة آنذاك 
اللحن  من  األلسنة  وصيانة  التعليم  هي 
ومن الوقوع فيه، ومن الواضح أن مثل هذه 
فتحت  قد  إسحاق  أبي  ابن  من  األعمال 
أن  بعده  من  البصرة  حناة  أمام  األبواب 
ئوا الشعراء الفصحاء أمثال الفرزدق،  خيطِّ

ووصل األمر حتى شعراء اجلاهلية.
الثقفي  بن عمر  بعده عيسى  وجاء من 
على هنجه  سار  الذي  149هـ  املتوفى سنة 
جواز  إيل  فذهب  واالحتجاج،  التعليل  يف 
املعنى:  ألن  فاألوُل«،  األوُل  »ادخلوا  القول: 
»ليدخل األوُل فاألوُل« فحمله على املعنى، 
فنقل الكلمتني من كوهنما حاالً إىل رفعهما 
على أهنما فاعل لفعل حمذوف)9(، كما ظهر 
إىل  جنوحه  الثقفي  عمر  بن  عيسى  على 
النصب يف كثري من احلاالت«، فقد قرأ بيت 

األحوص: 
سالم اهلل يا مطرُ عليها           

             وليس عليك يا مطرُ السالم.

8ــ اإلنصاف يف مسائل اخلاف بن البصرين 
والكوفين، ابن األنباري، تح: حممد حمي الدين 
ــ بروت،  العصرية، صيدا  املكتبة  عبد احلميد، 

لبنان، د ط، 1419هـ ــ 1998م، 188/1.
9ـــ الكتاب، سيبويه، تح: عبد السام هارون، 
دار الكتب العلمية بروت، ط:03، 1988ــ 1408هـ، 

الناشر مكتبة اخلاجني بالقاهرة، 199/1.

بالنصب،  األوىل  مطرُ(  )يا  يقرأ  فكان 
غري  النكرة  على  ويقيسها  مطراً،  يا  أي 

املقصودة«)10(. 
)يا  يقول  عيسى  »كان  سيبويه:  قال 
مطراً( يشبهه بقوله: )يا رجالً( وجيعله إذا 
نوِّن وطال كالنكرة، ومل نسمع عربيا يقول له 
وجه من القياس إذا نوِّن وطال كالنكرة، ويا 
عشرين رجالً كقولك: يا ضارباً رجالً«)11(            
أبو عمرو بن العالء  ومن بعدمها  جاء 
شوقي  عنه  يقول  هـ   154 سنة  املتوفى 
باملعنى  حنوياً  يكن  مل  أنه  »واحلقّ  ضيف: 
الدقيق هلذه الكلمة، إمنا كان لغوياً، وراوياً 
من رواة الشعر القديم، إذ كان قد مسع من 
العرب وأكثَرَ من السماع«)12(، فقد قرأ قوله 
 )13() يَقِنيٍ ِبنَبَأ  سَبَأِ  مِن  (وَِجئتُكَ  تعاىل: 
فرتك صرف سبأ ألنه جهل معرفة »سبأ«، 
وكما قال كان من عادة العرب عدم صرف 
الكلمة إذا مسيت باالسم اجملهول، جاء يف 
مِن  )وَِجئتُكَ  »وقوله  للفراء:  القرآن  معاني 
)سبأ(  إجراء  على  القراء  يَقِنيٍ(  ِبنَبَأ  سَبَأ 
إن  ألنه، فيما ذكروا، رجل، وكذلك فأجره 
بن  عمرو  أبو  جيره  ومل  جلبل،  امساً  كان 
عمرو  أبا  أنه سأل  الرؤاسيّ  وزعم  العالء، 

العربي  النحو  يف  اإلعراب  ظاهرة  10ـــ 
سليمان  أمحد  الكريم،  القرآن  يف  وتطبيقاهتا 
د  اجلزائر،  اجلامعية  املطبوعات  ديوان  ياقوت، 

ط، د ت، ص65.
11ـــ الكتاب، سيبويه، 203/2.

12ـــ  املدارس النحوية، شوقي ضيف، ص 28.
13ـــ من اآلية 22 من سورة النمل.
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ذهب  وقد  هو،  ما  أدري  لست  فقال:  عنه 
إذا  العرب  ألن  هو؛  ما  يدر  مل  إذ  مذهبا 
كما  إجراءه  تركوا  اجملهول  باالسم  مست 

قال األعشى:
وتُدَْفنُ مِنْهُ الصَّالِحَاتُ وإنْ يُسِئ    

         يكنْ ما أساءَ النارَ يف رأس كبكبا.
فكأنه جهل الكبكب... ولو جعلته امساً 
لقبيلة إن كان رجالً أو جعلته امساً ملا حوله 

إن كان جبالً مل جتره أيضاً.«)14(
وعلى هذه اخلطوات األوىل كانت بداية 
كل  عن  بعيدة  بسيطة  واالحتجاج  التعليل 
الرجل  أحكام  تزال  كانت ال  إذ  التعقيدات، 
العقلي  واملناخ  الرواية،  سجينة  النحوي 
السائد، واإلرهاصات األوىل للعمل النحوي 
أي  اخلليل؛  بعد  نراه  سوف  الذي  اجملرد، 
العربية  العلوم  اختلطت  حني  سيبويه  مع 
فدخلت  اليوناني،  واملنطق  بالفلسفة 
البساطة  عن  وابتعدت  التعقيد  إىل  العلة 
أن  حياول  حنوي   كل  فأصبح  والسهولة، 
جيري ملكاته الذهنية، ومواهبه العقلية، يف 
استنباط علل جديدة مل يعلّل هبا السابقون، 
وكل هذا كان جيري يف املناظرات وجمالس 
هذه  من  بعضاً  نذكر  أن  بأس  وال  العلماء، 

املناظرات واجملالس:
جملس سيبويه، واخلليل.

جملس أبي عمرو بن العالء، وعيسى بن 
عمر الثقفي.

جملس ثعلب واملربد.

الكتب  عامل  للفرّاء،  القرآن.  معاني  14ـــ 
بروت، ط: 03، د ت، 289/2 ،و290.

ابن  مع  املازني،  عثمان  أبي  جملس 
السكيت.

جملس أبي عثمان املازني، مع أبي عمرو 
اجلرمي.

بن  سعيد  األخفش  مع  مروان،  جملس 
مسعدة.

جملس سيبويه، مع الكسائي، ) املسألة 
الزنبورية(.

كل  كان  كل هذه اجملالس وغريها  ففي 
مبا  العلمية  قوته  يظهر  أن  حياول  عامل 
يأتي من حجج وبراهني وتعليالت يبطل هبا 

حجج خصمه أو خصومه.     

ثانيًا: القدامى ومنهجهم يف التعليل:
الفراهيدي  أمحد  بن  اخلليل   -1
يف  ومنهجه  175هـ  سنة  املتوفى 

التعليل:
يعد كثري من الدارسني أن هذه الشخصية 
النابغة اليت ظهرت يف هذا القرن؛ هو من 
أمحد  الدكتور  يقول  النحو،  قواعد  أرسى 
التعليل عند  أن  »ونالحظ  ياقوت:  سليمان 
اخلليل لغوي أكثر منه منطقي، كان اخلليل 
به  نطقت  وما  اللغوي،  حسّه  على  يعتمد 
العرب يف بيانه للعامل، أو باألحرى للعلة يف 
الرفع أو النصب أو اجلر، وكان يعلم متاماً 
أن هذه العلل من صنعه هو، وليس للعرب 
هبا علم عندما نطقت بكالمها«)15( ، ومما 
يُؤْثر على اخلليل أنه مل يكن متعصباً لرأيه؛ 

العربي  النحو  يف  اإلعراب  ظاهرة  15ـــ 
وتطبيقها يف القرآن الكريم، ص66.
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ومن  ورأيه،  اجتهاده  هذا  إن  يقول  كان  بل 
كان له أحسن منه فال مانع أن يأخذ به إن 

كان أقرب إىل اللغة.
لقد أورد الزجاجي يف كتابه »اإليضاح« 
عن اخلليل هذا القول: »ذكر بعضُ شيوخنا 
سُئل   - اهلل  رمحه   - أمحد  بن  اخلليل  أن 
عن العلل اليت يعتل هبا النحو فقيل له: عن 
نفسك؟  من  اخرتعتها  أم  أخذهتا  العرب 
سجيتها  على  نطقت  العرب  إن  فقال: 
وقام  كالمها،  مواقع  وعرفت  وطباعها، 
عنها،  ذلك  ينقل  مل  وإن  عللَه،  عقوهلا  يف 
واعتللت أنا مبا عندي أنه علة ملا عللته منه، 
التمست،  الذي  فهو  العلة  أصبت  أكن  فإن 
ذلك  يف  مثلي  له،  علة  هناك  تكن  مل  وإن 
البناء،  حمكمة  داراً  دخل  حكيم  رجل  مثُل 
عنه  وقد صحت  واألقسام؛  النظم  عجيبة 
الرباهني  أو  الصادق  باخلرب  بانيها،  حكمة 
الواضحة احلجج الالئحة، فكلما وقف هذا 
الدار على شيء منها قال: إمنا  الرجل يف 
فعل هذا هكذا لعلة كذا وكذا ولسبب كذا 
حمتمَلًَة  بباله  وخطرت  له  سنحت  وكذا، 
لذلك، وجائزٌ أن يكون فعله لغري تلك العلة، 
الرجل حمتمَالً  هذا  ذكره  ذلك مما  أن  إال 
أن تكون علًة لذلك، فإن سنح لغريي علٌة ملا 
عللته من النحو هو أليق مما ذكرته باملعلول 
فليأتِ هبا«)16( إن مثل هذا التصريح ميكن 

أن نستنتج منه عدة أمور منها:
اجتهادات اخلليل يف النحو.

اخرتاعه للعلل النحوية.

16ـــ  اإليضاح يف علل النحو، ص65 ــ 66.

تواضعه وعدمُ تعصّبه لرأيه.
العلل عقلية؛ أي أهنا معتمدة على العقل.

تعليالته  من  تعليالً  يأتي  فيما  ونسوق 
لبيان حذاقته اللغوية والنحوية؛ وطريقته يف 
التعليل، وها هو ذا يعلل للمنادى املوصوف؛ 
أورد سيبويه يف كتابه مناقشته للخليل حول 

نصب صفة املنادى ورفعها قوله: 
»قلت: أرأيت قولَهم يا زيدُ الطويَل. عالم 

نصبوا الطويل؟
وقال  ملوصوف.  ألنه صفة  نُصِب  قال: 

وإن شئت كان نصباً على أعين.
وقلت: أرأيت الرفع على أي شيء هو إذا 

قال:  يا زيدُ الطويُل؟
قال: هو صفة ملرفوع.

املرفوع  أن هذا  قلت: ألست قد زعمت 
يف موضع نصب فلِمَ ال يكون كقوله لقيته 

أمِس األحدث؟
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قال: من قِبَل أن كل اسم مفرد يف النداء 
مرفوعٌ أبداً، وليس كل اسم يف موضع أمِس 
يكون جمروراً، فلما اّطرد الرفع يف كل مفرد 
يرتفع  ما  مبنزلة  عندهم  صار  النداء  يف 
باالبتداء أو بالفعل، فجعلوا وصفه إذا كان 

مفرداً مبنزلته«)17( 
والشاهد هنا يف هذا القول الذي أورده 
نصب صفة  جواز  هو  اخلليل  عن  سيبويه 
على  رفعها  جواز  وكذا  احملل  على  املنادى 

التبعية.
إذاً، نالحظ أن اخلليل يف تعليله خياطب 
العقل مباشرة باستعماله التجريد اعتماداً 
مع  حوار  كالمه   فكل  اللغوي،  حسه  على 
عقله  رجاحة  على  يدل  ما  وهذا  العقل، 

واتساع آفاقه ونبوغه يف ذلك.
فيما  التعليل  يف  اخلليل  مقدرة  وتظهر 
رواه عنه تلميذه سيبويه يف كتابه حني قال: 
للحطيئة  )البيت  قوله  عن  اخلليل  »سألت 

وقيل لعبيد اهلل احلر(:
متى تأتنا تُلْمِمْ بنا يف دياِرنا            

             جتد حََطباً جَزْالً ونَاراً تَأجَّجَا.
  قال تلمم: بدل من الفعل األول ونظريه 
يف األمساء: مررت برجل عبد اهلل، فأراد 
االسم  فسر  كما  باإلملام  اإلتيان  يفسر  أن 

األول باالسم اآلخر«)18( 
  والشاهد هنا جزم تلمم ألنه بدل من 

قوله تأتنا.
قوله  يف  اخلليل  »وقال  سيبويه:  يقول 

17ـــ الكتاب، 183/2.
18ـــ الكتاب، 86/3.

تَجَلَّٰى  إَذا  وَٱلنَّهَار  يَغشَٰى  إَِذا  )وَٱلَّيِل  تعاىل: 
الواوان  وَٱألُنثَٰى()19(  َكرَ  ٱلذَّ خَلَقَ  وَمَا 
ولكنهما  األوىل،  مبنزلة  ليستا  األخريان 
الواوان اللتان تضمان األمساء إىل األمساء 
واألوىل  وعمرو،  بزيد  مررت  قولك:  يف 
مبنزلة الباء والتاء، أال ترى أنك تقول: واهلل 
العطف  واو  فتُدخل  ألفعلنّ،  وواهلل  ألفعلنّ 

عليها كما تدخلها على الباء والتاء.
األخريان  تكون  ال  فلِمَ  للخليل:  قلت 
هبذه  أقسَمَ  إمنا  فقال:  األوىل؟  مبنزلة 
األشياء على واحد، ولو كان انقضى قسمه 
كالماً  يستعمل  أن  على شيء جلاز  باألول 
والواو  ألفعلن،  باهلل  كقولك:  فيكون  آخر 
مستكرهاً،  إال  جيوز  ال  َقسٍَم  واو  اآلخرة 
أن  إال  عليه  هذا يف حملوف  ال جيوز  ألنه 
على  هبما  وحتلف  األول  إىل  اآلخر  تضم 
أن  القول  هذا  يف  والشاهد  حملوف«)20( 
وليستا  للعطف  كانتا  اآليات  يف  الواوين 

للقسم.
من خالل هذه التعليالت جند أن اخلليل 
ويصطنعها  النحوية،  املسائل  يفرتض  كان 
العرب،  كالم  الستقراء  نتيجة  ذلك  وكان 
صياغة  يف  العقل  إىل  مستند  واالستقراء 

األحكام النحوية.
عند  والتعليل  النحو  متييز  لقد  إذاً، 
اللغوية  الركائز  على  باالعتماد  اخلليل 

حماوالً رفع اللبس ودفعه.

19ـــ سورة الليل، اآليات 1،2،3.
20ـــ الكتاب، 501/3، 502. 
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2 ــ ابن جنّي ومنهجه يف التعليل:
 كان ابن جين  حنفياً؛ واألحناف يعدون 
العلة ركن القياس الوحيد وما عداها فهي 
غاية  ببحوث  العلة  خص  فقد  شرائط، 
عنه  حتدث  عما  فيها  وحتدث  الدقة  يف 
األصوليون، وعقد أبواباً: لتخصيص العلة، 
العلل،  العلة والسبب، وتعارض  والفرق بني 
واملعلول  القاصرة،  والعلة  املتعدية،  والعلة 
األصوليون  ذلك مما حبثه  وأمثال  بعلتني، 

يف باب العلة القياسية.)21( 
إىل  أقرب  النحويني  علل  أن  يرى  وكان 
علل املتكلمني، فيقول: »واعلم أّنا - مع ما 
ترجيح  من  فأوضحناه  به  وعنينا  شرحناه 
علل النحو على علل الفقه، وإحلاقها بعلل 

21ـــ يُرجع إىل كل تلك العلل يف أبواهبا من 
كتاب اخلصائص، 198/1 ــ 239.

الكالم - ال ندعي أهنا تبلغ علل املتكلمني، 
وال عليها براهني املهندسني غري أّنا نقول: 

إن علل النحويني على ضربني: 
أحدمها: واجب البد منه؛ ألن النفس ال 

تطيق يف معناه غريَه.
على  أنه  إال  حتمله،  ميكن  ما  واآلخر: 
جتشم واستكراه له«)22( يرى ابن جين من 
خالل هذا القول أن علل  النحاة هي  أقرب 
علل  يرجح  جنده  كما  املتكلمني،  علل  إىل 
النحويني على علل الفقهاء يف هذا القول، 

يقسم العلل إىل: علة واجبة، وعلة جائزة.
على ضربني  النحاة  علل  قد جعل  فهو 
بعلل  الحق  فهو  منه  البد  ما  »أحدمها 
املتكلمني، وهو قلب األلف واواً، النضمام ما 
قبلها، وياءً النكسار ما قبلها حنو ضورب، 
االبتداء  امتناع  ذلك  وقراطيس...ومن 

بالساكن«)23(.
يف  واواً  األلف  قلب  هو  هنا  والشاهد 
كلمة ُضورب وُضويرب وذلك إذا نقلناه من 
َضارب فنكون قد قلبنا األلف واواً، واألمر 
كذلك يف كلمة سَائر عند تصغريها سنقول 
أو  تصغرينا،  عند  ياء  األلف  وقلب  سُويئر، 
مجعنا لكلمة قرطاس مجع تكسري فسنقول:  

ُقِريطيس، وقراطيس. 
 وقد قال ابن جين يف هذا الصدد مبيناً 
»فهذا وحنوه مما  الذي حدث:  القلب  علة 
أنه ليس يف القوة، وال  البد منه، من نقبل 
احتمال الطبيعة وقوع األلف املدة الساكنة 

22ـــ نفسه،137/1.
23ــ نفسه، 198/1 ــ 199.
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بعد الكسرة  وال الضمة، فَقلب األلف على 
قبلها،  والضمة  الكسرة  علته  احلد  هذا 
فهذه علة برهانية وال لبس فيها، وال توّقف 
للنفس عنها«)24(، والضرب اآلخر فهو: »ما 
ميكن حتمله على جتشم واستكراه له«)25(.

عن  احلديث  من  جين  ابن  فرغ  وملا 
الضرب األول من العلة الذي تقبله النفس 

24ـــ اخلصائص، 137/1.
25ـــ نفسه، 137/1.

وال تأباه شرع يتحدث عن ذلك الضرب الذي 
ميكن نقضه، ولو على جتشم واستكراه؛ له 
رغم  الكلمة  تنطق  أن  ميكنك  أنه  مبعنى 
يكون  الضرب  وهذا  اللسان،  على  ثقلها 
كذلك  »وليس  فقال:  األول  الضرب  عكس 
ما  انكسر  إذا  ياءً  واو عصفور وحنوه  قلب 
ترى  أال  وعَصَافِري،  عُصِيفِري  حنو:  قبلها، 
تصحيح  يف  املشقة  حتمل  ميكنك  قد  أنه 
تقول:  بأن  وذلك  الكسرة،  بعد  الواو  هذه 
موسر،   حنو  وكذلك  وعَصَافِوْر  عُصِيفِوْر 
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وموقن، وميزان، وميعاد، لو أكرهت نفسك 
على تصحيح أصلها ألطاعتك عليه، وذلك 
قولك: مِوزان، ومِوعاد، مُيْسر، ومُيْقن«)26( 
فابن جين يف القول يبني علة الضربني: 
عليه  تقبل  الذي  املقبول  األول  فالضرب 
شبيه  فهو  تردد؛  دون  به  وترضى  النفس 
»قرطاس«  ألف  قلب  مثل:  املتكلمني،  بعلل 
ياءً إذا انكسر ما قبلها فنقول: »قراطيس«، 
مضض  على  ولكن  مقبول  فهو  اآلخر  أما 
واستكراه أي أن النفس تقبله على استكراه، 
مثل: قلب واو »عصفور« ياء إذا انكسر ما 

فبلها فنقول: »عصيفري«.
فيجعلها  العلل  بني  مييز  جنده  ثم 
أصلني  على  تدور  وهي  وجموزة،  موجبة 
الثقل   علل  أن  مبعنى  والثقل؛  الفرق  مها: 
تكون يف الصرف كالقلب والنقل يف األفعال 
الكلم يف  مراتب  على  مبناه  ولِمَا  اجلوفاء، 
يف  يكون  وهذا  النحو،  أحكام  من  التمكن 
وكل  مرفوع  فاعل  كل  قولنا  مثل  الرتاكيب، 
وتسمى  الفرق؛  علل  أما  منصوب،  مفعول 
الثواني  فنجده يرفض  العلل  أو  العلة  علة 
وليست  سبباً  ويسميها  التسمية   هذه 
الفاعل مرفوعاً  لِمَ صار  علة مثل قوهلم:  
رفع  لسبب  فمعرفتنا  منصوباً؟  واملفعول 
الفاعل ونصب املفعول ال يكسبنا أن نتعلم 
العرب  حكمة  يبني  ما  فهو  العرب،  كالم 
املتعلم  تُفيد  اليت وضعتها، وال  يف األصول 
عندنا  العلل  أكثر  أن  »اعلم  فيقول:  شيئاً، 
الفضلة،  مبناها على اإلجياب هبا، كنصب 

26ـــ نفسه، 137/1 ــ 138.

أو ما شابه يف اللفظ الفضلة، ورفع املبتدأ، 
إليه، وغري  املضاف  والفاعل، وجر  واخلرب، 
إليها موجبة هلا،  الداعية  فعلل هذه  ذلك، 
غري مقتصر هبا على جتويزها، وعلى هذا 

مقاد كالم العرب. 
يف  هو  وإمنا  علة،  يسمى  آخر  وضرب 

احلقيقة سبب جيوِّز وال يوجب.
الداعية   )27( الستة  األسباب  ذلك  من 
علة  ال  اجلواز،  علة  هي  اإلمالة،  إىل 
أمر  الدنيا  يف  ليس  أنه  ترى  أال  الوجوب، 
يوجب اإلمالة البد منها، وأن كل ممال لعلة 
من تلك األسباب الستة لك أن ترتك إمالته 
إذن علة اجلواز ال  فهذه  فيه،  مع وجودها 

علة الوجوب«)28( 
بني  الفرق  ندرك  أن  ميكننا  هنا  فمن 
ال  فاألوىل  اجملوزة،  والعلة  املوجبة  العلة 
ميكن االستغناء عنها أو تركها؛ ألن تركها قد 
يؤدي إىل فساد املعنى وإدخال اللبس على 
الفاعل  رفع  أو  احلال  نصب  كرتك  الكالم 

27ـــ األسباب الستة هي: الكسرة يف اللفظ، 
أو  املواضع،  بعض  يف  للحرف  تعرض  كسرة  أو 
أو ألن األلف منقلبة  اللفظ،  املوجودة يف  الياء 
عن الياء، أو ألن األلف تنزل منزلة املنقلبة عن 
الياء، أو إمالة إلمالة. يرجع إىل أسرار العربية 
لكل  التمثيل  وحناول  ص:279.  األنباري،  البن 
ــ  عِامل  عَامل،  بالرتتيب  األسباب  تلك  سبب من 
خَاف، خِاف فأمالوا ألن اخلاء تكسر يف خِْفتُ 
ــ شَيْبَان، شِيْبَان ــ رَحَى، ِرحِى، سَُكارَى، سَُكاِرى ــ 

رأيت عِماداً.
28ـــ اخلصائص، 218/1.
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أو املبتدأ، أما العلة اجملوزة فهي اليت ميكن 
إدخال  أو  للمعنى  فساد  دون  حكمها  ترك 
للبس يف الكالم كرتك اإلمالة يف مواضعها، 
كقولنا:  إعرابان  فيه  جاز  موضع  كل  ويف 
»مررت بزيد رجٍل صاحٍل«  أو »مررت بزيد 
رجالً صاحلاً« وهلذا وجدناه مساها سبباً 

وليست علة.
العلة  عن  جين  ابن  قاله  ما  كل  بعد 
وأقسامها أنظر إليه هنا حيث يقول: »أعلم 
ومتصرف  أصحابنا  مذهب  حمصول  أن 
العلل،  ختصيص  جواز  على  مبين  أقواهلم 
وذلك أهنا - وإن تقدمت علل الفقه - فإهنا 
التخفيف  جمرى  جتري  إمنا  أكثرها  أو 
لكان  نقضها  متكلّف  تكلف  ولو  والفرق، 
 - قياس  على غري  كان  وإن   - ذلك ممكناً 
ومستثقالً، أال تَرَاك لو تكلفت تصحيح فاء 
فقلت:  ذلك،  على  لقدرت  وميعاد،  ميزان 

مِوْزان و مِوْعاد.
مُوسِر  فاء  تصحح  آثرت  لو  وكذلك 
مُيسر  فقلت:  ذلك  على  لقدرت  ومُوقن 

ومُيقن. 
ورفعت  الفاعل،  نصبت  لو  وكذلك 
اجلوار  من  العوامل:  ألغيت  أو  املفعول، 
مقتدرا  لكنت  واجلوازم،  والنواصب، 
تلك  القياس  نفى  وإن  بذلك،  النطق  على 

احلال«)29(  
على  دليل  جين  ابن  من  القول  فهذا 
التخفيف  أجل  من  هي  إمنا  العلل  تلك  أن 
العلة  أن  يرى  فهو  قال،  كما  والتخصيص 

29ـــ نفسه، 198/1.

هو  إمنا  املفعول  ونصب  الفاعل  رفع  يف 
وليس  فحسب،  بينهما  التفرقة  أجل  من 
كما قال البعض ألسباب أخرى، وقلب واو 
ميزان وميعاد ياءً، وقلب ياء موقن وموسر 
واواً، كان كل ذلك من باب التخفيف يف نطق 

الكلمة.
فقط:  نوعني  العلة  جيعل  جين  ابن 
واجبة، ومساها علة وهي البد للنفس منها، 
واليت  اجلائزة  أو  اجملوزة  فهي  الثانية  أما 
مساها سبباً وهي ما ميكن النطق به على 

مشقة.
السيوطي فيقول: »ومن األوىل  ويوضح 
الثاني  ومن  املقصور،  يف  احلركات  تقدير 
تقدير الكسرة يف املنقوص«)30( مثل قولنا: 
جاء مصطفى، ومررت مبصطفى، وضربت 
الرتاكيب  هذه  يف  فمصطفى  مصطفى، 
معربة حبركات مقدرة على آخره ال ميكنها 
مررت  قولنا:  مثل  األخرى  أما  الظهور، 

بقاض فيمكن أن نقول مررت بقاضي.
كما الحظنا فإن ابن جين كان ذا عقلية 
العلل  إجياد  يف  يسرف  رأيناه  فقد  تعليلية 
ذلك  سيجد  »اخلصائص«  لكتابه  واملتتبع 
تعصبه  بوضوح  يلحظ  كما  فيه،  جلياً 
وتراه  النحويني  علل  عن  للدفاع  وحتمسه 
يورد الشواهد ملا يقول، إن هذه العقلية مل 
وإمنا  جين،  ابن  لدى  املصادفة  وليدة  تكن 
هي مرياث أجيال من قبله جتمعت يف سلفه 

30ـــ االقرتاح يف علم أصول النحو، السيوطي، 
تح: حممد حسن إمساعيل الشافعي، دار الكتب 

العلمية، بروت، لبنان، ط: 01، د ت، ص: 74.
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من النحاة الذين بذلوا جهوداً مستفيضة يف 
العلة النحوية، من أمثال أبي علي النحوي، 

والزجاجي من قبله وغريمها كثري. 

ثالثًا- احملدثون والعلة النحوية:
اللغة  جوانب  من  جانب  يتعرض  مل 
العربي،  النحو  تعرض  كما  واالهتام  للنقد 
كما  قواعده،  هت  وسفِّ علماؤه  هوجم  فقد 
مؤيد  بني  ومن  الصفات،  بأقبح  وصفت 
العربي  النحو  له كانت تلك وضعية  ومنكر 
غري  عدد  نادى  وقد  احلديث،  عصرنا  يف 
النحو  جتديد  بضرورة  الباحثني  من  قليل 
العربي وتيسريه على الناشئة أمثال: قاسم 
وشوقي  اجلارم،  علي  حسني،  وطه  أمني، 
حسان...  ومتام  أنيس،  وإبراهيم  ضيف، 

وهذا غيض من فيض فقط. 

مواقف احملدثني من العلل النحوية 
اليت جاء هبا النحاة القدامى: 

لقد اختلفت مواقف احملدثني من العلة 
جلهم  أننا جند  إال  القدامى،  عند  النحوية 
العلل  منها  خاصة  جمافياً،  موقفاً  يقف 
اإلمجاع  يكون  يكاد  اليت  والثوالث  الثواني 
آخر  ومبعنى  منها؛  التخلص  ضرورة  على 
فإننا مل جند باحثاً يؤيد وجودها يف النحو 
العربي؛ فهذا الدكتور سليمان ياقوت يقول: 
ـ عدا العلل  »إن كل علل النحو بشتى أنواعهاـ 
التعليمية ــ علل صناعية ال طائل من ورائها 
أبي  قبل  العرب  كان  فما  الذهن،  كدّ  إال 
القاسم الزجاجي، وابن جين، وابن األنباري 
يدركون مثل هذه العلل عند رفعهم املرفوع 

ونصبهم املنصوب«)31( 
إن الدكتور أمحد سليمان ياقوت مل يكن 
النحو من  بتخليص  نادوا  الذين  أولئك  من 
اإلعراب، بل دافع عن النحو العربي وعلى 
إىل  يدعو  ولكنه  وإعرابه،  حبركاته  بقائه 
ختليصه من تلك العلل اليت ال تفيد املتعلم 

يف شيء. 

موقف مهدي املخزومي:
مهدي  الدكتور  موقف  نرى  وهنا 
فقد  سابقه  رأي  يقارب  الذي  املخزومي 
الفاعل  إن  مثالً:  النحوي  قال  »فإذا  قال: 
مرفوع كان يستند يف استنباط هذا األصل 
ونظٍر  دقيقة  ومالحظة  واٍع،  استقراء  إىل 
صائب يف األساليب، وليس له أن يفلسف 
العقل،  أحكام  يبنيه على حكم من  أو  ذلك 

31ـــ ظاهرة اإلعراب...، ص: 175.
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ملا  ختضع  اجتماعية  ظاهرة  اللغة  ألن 
إىل  تستند  أحكام  من  اجملتمع  له  خيضع 
ما  مع  يتفق  ال  وقد  نفسه،  اجملتمع  عقل 
وعلى  والفلسفة«)32(،  العقل  منطق  يعرفه 
املخزومي  كالم  من  نلمح  نكاد  فإننا  هذا 

مهدي  وتوجيه،  نقد  العربي  النحو  يف  32ــ 
 ،04 ط:  بروت،  العربي،  الرائد  دار  املخزومي، 

1986م، ص: 19.

دعوته إىل إلغاء نظرية العامل، اليت تعتمد 
على املنطق، ومبدؤها )لكل حادث حمدِث( 
فهو يرى أن اجملتمع هو احملدِث وجيب أن 
تُفسر اللغة انطالقاً من اجملتمع ال من مبدأ 

العقل والتفلسف.

موقف شوقي ضيف:
»إن  يقول:  الدكتور شوقي ضيف  وهذا 
النحاة جتادلوا طويالً مفضني إىل فروض 
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عّقدوا  حتى  جدهلم  من  كثري  يف  ومهية 
مصنفاهتم تعقيداً شديداً، وحتى جند كثرياً 

من مباحثهم عسرياً«)33(
فهذه إشارة منه إىل تعقيد مسائل النحو 
العربي حني دخلت عليها الفلسفة واملنطق، 
ويُفهم من هذا أن شوقي ضيف ال يرفض 
كان  إمنا  وتفصيالً؛  مجلة  النحوية  العلل 
)التعليمية(  األوىل  العلل  تلك  منها  يقبل 
التعليمية هي  العلل  أن  فقد قال: »وواضح 
أما  النحو،  تعلم  يف  الناشئة  اليت حيتاجها 
العلل القياسية واجلدلية )الثواني والثوالث( 
فتزايد ال جدوى فيه إال شغل العقل بالتأمل 
شوقي ضيف  أن  ذلك  معنى  والنظر«.)34( 
يرى ضرورة إبقاء العلل التعليمية اليت يراد 
العرب  كالم  طريقة  الناشئة  تعليم  منها 
مضيفا:  فقال  عليهم،  تعلمه  تيسر  واليت 
»ومع أننا نؤمن يف عصرنا بأن النحو ينبغي 
أن ييسّر على الناشئة، وأن خترج منه هذه 

العلل املعقدة«)35(.
يف رأينا أن الدكتور شوقي ضيف نظر 
فرأى  التعليم  باب  من  النحوية  العلل  إىل 
ضرورة األخذ بالعلل التعليمية دون غريها 
البحث  جانب  وأمهل  األخرى،  العلل  من 

العلمي يف النحو.
املقام  هذا  يف  إليه  اإلشارة  جتدر  وما 
النحو  تيسري  يف  املبذولة  اجلهود  تلك  هو 
اللغوية  اجملامع  هبا  جاءت  اليت  العربي، 

33ـــ مقدمة اإليضاح يف علل النحو، ص: ج.
34ـــ مقدمة اإليضاح يف علل النحو، ص: هـ.
35ـــ املرجع السابق نفسه . والصفحة نفسها.

الدول  من  عدد  يف  وغريها  وزارية  وجلان 
العربية، نذكر منها سورية واألردن والعراق 
هذا  نتناول  قد  واجلزائر،  واملغرب  ومصر 

يف مقالة أخرى.
وأخرياً بعد هذا التتبع للعلة منذ نشأهتا 
احملدثني  اللغويني  موقف  إىل  وتطورها 

منها. تبني لنا: 
 أن العلل من صنع النحاة، وأن العربي  
وسجيته،  سليقته  على  العربية  يتكلم  كان 
فلم يكن يعلم بتلك العلل اليت جاء هبا النحاة، 
وعللوا هبا رفع الفاعل ونصب املفعول مثالً. 
الصلة  وثيقة  العلة  النحاة  جعل   
باحلكم النحوي، ومنه كان لكل حكم حنوي 
لتقعيد  جعلوها  هنا  ومن  إليه  تدعو  علة 

الظاهرة النحوية، أو تثبيت حكم حنوي.
 ما يؤكد اصطناع النحاة للعلل هو ذلك 
واختالف  العلة،  أنواع  يف  بينهم  االختالف 

الطريقة واملنهج كذلك. 
 النحاة األوائل اعتمدوا على استقراء 
احلكم  منها  ليستنبطوا  النحوية  الظاهرة 
مساع  على  اعتمادهم  خالل  من  النحوي، 
كالم العرب من العرب األقحاح الفصحاء، 
على  قياساً  الناس  ألسنة  تقويم  فحاولوا 

املسموع من العرب.
العلل  استنباط  حاول  الثاني  اجليل   
إذاً هي  اللغوية، وكانت تلك  لتلك الظواهر 
بداية دخول التفلسف على النحو، وصارت 
الدرس  من  الغاية  وهي  اهلدف  هي  العلة 

النحوي.
متباينة  احملدثني  مواقف  تكن  مل   
كثرياً من العلل النحوية اليت جاء هبا النحاة 
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قائمة املصادر واملراجع:
1- القرآن الكريم، برواية حفص عن عاصم.

2- إنبـاه الـرواة علـى أنبـاه النحـاة، القفطـي، تـح: أبـو الفضـل حممـد إبراهيـم، دار الفكـر العربـي، 
ـ 1986م. القاهـرة، مؤسسـة الكتـب العربيـة، بـروت، ط: 01، 1406هـــ 

3- اإلنصـاف يف مسـائل اخلـاف بـن البصريـن والكوفيـن، ابـن األنبـاري، تـح: حممـد حمـي 
الديـن عبـد احلميـد، املكتبـة العصريـة، صيـدا ـــ بـروت، لبنـان، د ط، 1419هــ ـــ 1998م.

4- تاريخ آداب اللغة العربية، جرجي زيدان، مؤسسة دار اهلال، د ط، د ت.
5- متـام حسـان رائـداً لغويـاً، أمحـد علـم الديـن اجلنـدي، حلقـة البحث العلمـي، بكلية دار العلوم 

1965م.

القدامى؛  فقد قبلوا مجيعهم العلل األوىل 
ما  رفض  على  جيمعون  وكادوا  التعليمية 
بتخليص  نادى  من  هناك  أن  إال  عداها، 
النحو من تلك العلل اليت ال طائل من ورائها، 
وهناك من رأى ضرورة إلغاء نظرية العامل 
اللغة ظاهرة  أن  رأى  من  ومنهم  النحو،  يف 
عوض  كذلك؛  تدرس  أن  جيب  اجتماعية 
الظاهرة،  لتلك  العلل  الذهن بإجياد  إرهاق 
هو  العرب...فاجملتمع  قالت  هكذا  نقول 

احملدث وليس العامل.
كابن  القدامى  تصنيفات  خالل  من 
السراج، وابن جين، والزجاجي،...واحملدثني 
واملهدي  ياقوت،  سليمان  ضيف،  كشوقي 
النحوية  حسان...للعلل  ومتام  املخزومي، 

تبني لنا أن هناك حاجة ملحة إىل: 
اليت  الكثرية  املصطلحات  توحيد   
مستويات  عن  للتعبري  النحاة  يستخدمها 

العلل، كثرة التسميات واملسميات واحدة.
 إعادة النظر يف مجيع يف ما علل به 

النحاة قدامى وحمدثني.
التعليمية  الفائدة  مدى  عن  البحث   
أو اللغوية اليت حققها التعليل، لكي نتمكن 

من استبعاد العلل غري املفيدة، وتوزيع العلل 
املفيدة على مستويات حمددة بدقة.  

لدى  اعتداالً  اآلراء  أكثر  رأينا  ولقد   
احملدثني هو رأي الدكتور متام حسان، فقد 
الوصفية  واللغة عامة بني  العلة  رأى   
للبحث،  وسيلة  فالوصفية  واملعيارية، 
واملعيارية وسيلة لالستعمال والتعليم،  فال 
القدامى،  به  ما جاء  كل  نرفض  أن  ميكننا 

بينما علينا أن حناول التوفيق يف ذلك. 
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6- اخلصائص، ابن جين، تح: الشربيين شريدة، دار احلديث، القاهرة، د ط، 1428هـ ـــ 2007م.
7- دراسـات يف العربيـة وتارخيهـا، حممـد اخلضـر حسـن، املكتـب اإلسـامي ومكتبـة دار الفتـح، 

دمشـق، سـوريا، ط: 02، 1380هــ ـــ 1960م.
8- رسـائل ابن حزم األندلسـي، ابن حزم، تح: إحسـان عباس، املؤسسـة العربية للدراسـات والنشـر، 

بروت، لبنان، ط: 01، 1983.
9- سلسـلة تراجـم أعـام الثقافـة العربيـة ونوابـغ الفكـر اإلسـامي. ) اجملموعـة األوىل( حممـد 

عطيـة األبراشـي، وأبـو الفتـوح حممـد التوانسـي، مطبعـة هنضـة مصـر بالفجالـة القاهـرة.
10- الشـاهد وأصـول النحـو يف كتـاب سـيبويه، خدجيـة احلديثـي، مطبوعـات جامعة الكويت رقم: 

37، د ط، 1394هـ  ـــ 1974م.
11- طبقـات فحـول الشـعراء، بـن سـام اجلمحـي، تـح: حممـود حممـد شـاكر، دار مدنـي، جـدة، م 

ع س، د ط، د ت.
12- ظاهـرة اإلعـراب يف النحـو العربـي وتطبيقاهتـا يف القـرآن الكريـم، أمحـد سـليمان ياقـوت، 

ديـوان املطبوعـات اجلامعيـة اجلزائـر، د ط، د ت.
13- العلـة النحويـة تاريـخ وتطـور حتـى هنايـة القـرن السـادس اهلجري، حممود جاسـم الدرويش، 

املكتبـة الوطنيـة، بغداد، ط: 01.
14- يف أصول اللغة والنحو، فؤاد حنا ترزي، دار الكتب، بروت، لبنان، د ط، د ت.

15- يف النحو العربي نقد وتوجيه، مهدي املخزومي، دار الرائد العربي، بروت، ط: 04، 1986م.
16- االقـرتاح يف علـم أصـول النحـو، السـيوطي، تـح: حممـد حسـن إمساعيـل الشـافعي، دار الكتب 

العلميـة، بـروت، لبنـان، ط: 01، د ت.
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التربية الرياضية المدرسية 
وأهميتها

تبدأ التنشئة االجتماعية للطفل منذ والدته وتستمر مّدة سنوات سٍت ليأتي 
التالميذ  من  الناشئة  تأسيس  في  معًا  لُيسهما  واألسرة  المدرسة  دور  بعدها 
ـ  ـ إجتماعية  ـ ثقافية  تربوية  ـ  ) علمية  ِعّدة  نواٍح  والطالب ورفع قدراتهم في 
رياضية(، وتشكل التربية الرياضية جزءًا هامًا من التربية العامة لإلنسان قديمًا 
كمواطن  والوطن  للمجتمع  الصالح  اإلنسان  وتربية  تكوين  أجل  من  وحديثًا 
ِقيمًا  مضيفا  العمل  أعباِء  ل  تحمُّ على  قادرًا  قوية،  بنَيٍة  ذو  جسديًا  معافًى 

اقتصادية واجتماعية متنوعة.

* باحـث وخبـر رياضـي، واملوجـه األول للرتبيـة الرياضيـة يف وزارة الرتبيـة، لـه العديـد مـن الكُتـب املرتمجـة 
يف علـم احلركـة ومنـو الطفـل. 
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ـ فكيف نُصَّبت الرتبية الرياضية نفسها 
كأداة فعّالة يف الرتبية العامة والتنمية؟

من  الرياضية  الرتبية  أهداف  تعترب 
تكوين  أجل  من  العامة  الرتبية  أسس  أهم 
وتربية ودعم بنية التلميذ والطالب ورعايته  

واالهتمام به، فهي تعمل على :
تطوير  وهي   : الوظيفية  التنمية   
اإلنسان  جلسم  املكوّنة  العُضوية  األجهزة 
وتطوير  البدنية  اللياقة  صفات  وحتسني 
القدرات البدنية واحلركية، وتسهيل القيام 
حلياة  والضرورية  املعاشية  بالواجبات 

اإلنسان.
 التنمية التَّربوية : بث القيم األخالقية 
العادات  واكتساب  والروحية،  والرتبوية 

اجليدة للناشئني والشباب.
اكتساب   : احلركية  املهارات  تنمية   
الرياضية  األلعاب  من  حركية  مهارات 
املختلفة واملعتمدة لدى وزارة الرتبية املفيدة 
يف حياة الشباب العملية ويف مجيع مراحلها.

املعرفة  تنمية   : املعرفية  التنمية   
والتعريف  والرتكيب  والتحليل  والفهم 
وقانون  وتارخيها  الرياضية  باأللعاب 
ومتطلبات  احلياة  مع  ينسجم  تطورها مبا 
العصر احلديث، وقوانني األلعاب وأبطاهلا 

ومن ثم تعلمها والتدريب عليها.
 : واالجتماعية  النفسية  التنمية   
اإلفادة من املعطيات االنفعالية والوجدانية 
والشاملة  املتوازنة  الفرد  شخصية  وتنمية 
النفسي  التكيف  هبدف  والناضجة 
الفروق  ومراعاة  احمليط  مع  واالجتماعي 
الرياضة  ممارسة  أثر  وانتقال  الفردية 

ثم  ومن  والشباب،  الناشئني  إىل  والتدريب 
إىل الكهولة والشيخوخة.

احلركي  لألداء   : اجلمالية  التنمية   
باإليقاع  كاإلحساس  هامة  مجالية  أبعاد 
ممارسة  عند  املوسيقي  احلركي  والتناغم 

النشاط احلركي.
 تنمية الرتويح وملء الفراغ : اكتساب 
نشاط  مزاولة  طريق  عن  خاصة  مهارات 
إىل  يؤدي  وممتع  تروحيي  بدني  رياضي 
أوقات  خارج  والتفاؤل  والسرور  البهجة 

العمل.

الرتبية الرياضية وسيلة خللق 
االنسجام االجتماعي بني الطلبة

تتعلق  اليت  االجتماعية  األهداف  تنمية 
والتكيف  اآلخرين  مع  والصداقة  بالتعاون 
واإلبداع  النفس  عن  والتعبري  اجملتمع  مع 

وذلك من خالل:
يقام  الداخلي:  الرياضي  النشاط   
الصفوف  بني  ومباريات  ألعاب  شكل  على 
جلميع  يسمح  حيث  الواحدة  املدرسة  يف 
ميوله  وفق  كل  فيه  باإلشرتاك  املتعلمني 

وقدراته.
- يكتسب املتعلم أثناء ممارسته النشاط 
اجلماعي  العمل  روح  الداخلي  الرياضي 
ـ  األخرين  تقدير  ـ  »تعاون  من  أقرانه  مع 
حسن املعاملة« والشعور باالنتماء للجماعة 

واالرتقاء هبا وتفاعله معها.
وميكن اكتشاف ميادين جديدة مل تطرق 
بعد مثل التنظيم لأليام الرياضية واالعداد 
ـ  الكلمات  وإلقاء  اجلمهور  مواجهة  ـ  هلا 
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استقبال الزوار.
تكون  اخلارجي:  الرياضي  النشاط   
وفرق  املدرسة  فرق  بني  املنافسات  فيه 
شكل  على  خارجها  من  أخرى  مدارس 
حيث  ودّية،  لقاءات  أو  مدرسية  بطوالت 
تقتصر املشاركة للطالب املتفوقني يف األداء 
واملهارات، وتساهم هذه املشاركات يف تنمية 
الروح الرياضية التعاونية والعمل اجلماعي 
واحرتام  مجاعي  هدف  حتقيق  أجل  من 
واملدرب  الفريق  رئيس  املتمثلة يف  السلطة 
واإلخالص  االنتماء  روح  وتنمية  واحلكم 
للمدرسة كون الطالب يلعب باسم مدرسته، 
وتنمية جسور الصداقة واحملبة واأللفة مع 

املتعلمني يف املدارس األخرى

مفهوم الرتبية الرياضية هل هو 
حمصور يف أغراض تنافسية أم له 

فوائد أخرى؟
- إنَّ الرتبية احلركية احلديثة هي نظام 
تربوي مبين بشكل أساسي على اإلمكانات 
لدى  واملتاحة  والنفسية  الطبيعية  احلركية 
مبعناها  »حركة«  كلمة  وليست  الطفل، 
األصم أي تغري مكان أو شكل، إمنا هي حركة 
التوجيه  واكساب  واالختيار  بالفهم  تربوية 
واإلصالح واالتقان، أي جتمع يف ثناياها بني 
العقل والوجدان والقيم مع البدن أو اجلسم 
ويعرب النظام الرتبوي »الرتبية احلركية« عن 
تلبية احلاجات  إىل  متكامل يسعى  )شيء( 
األساسية للطفل أو التلميذ بطريقة شاملة 
تغطي اخلربات السلوكية لديه أو احلركات 

اليت يقوم هبا.

والتقدم  العصري  التطور  أدى  لقد 
العلمي إىل قلة احلركة لدى الناس وخباصة 
األطفال والناشئني منهم، وأصبحت احلركة 
لديهم قليلة أي مبعنى ) قاصرين حركيا(، 
على  باحملمودة  ليست  عقابيل  عنها  ونتج 
خمتلف الصعد جسديا ونفسيا واجتماعيا، 
الطبيعية  احلركة  إىل  العودة  من  بد  فال 
متوازناً  البدني  النمو  ليكون  املاهرة 
وقوهتا  احلياة  أساس  فاحلركة  ومتناسقاً 

وحتى ملن تقدم بالسن.
- يظن البعض الرتبية الرياضية جمرد 
مضيعة للوقت وال يستفاد منها سوى مللء 

الوقت الفارغ .
وسيلة  الرياضية  الرتبية  أصبحت   -
منذ  العامة  الرتبية  أهداف  لتحقيق  وغاية 
بداية القرن العشرين وحتى اآلن وذلك عرب 
البحوث العلمية الرياضية لبحث العالقة بني 
واالجتماعية  السلوكية  والظواهر  احلركة 
ظهور  البحوث  هذه  إليه  آلت  وما  للفرد، 
منطقية  بطريقة  احلركية  الرتبية  مفهوم 
القرن  طفل  الحتياجات  وهامة  وطبيعية 
واملعرفة  احلركة  من  بعده  وما  العشرين 

واالجتاهات املتعلقة هبا.
بني  العالقة  أنَّ  الباحثني  بعض  ويعتقد 
الرتبية ومفهوم احلركة ميكن أن تتحدد يف 

ثالثة أبعاد هي :
منها  ويقصد  احلركة:  حول  تربية   
أي  واالهتمام،  للبحث  العقلي  الشكل 
يف  احلركة  حتدثه  الذي  التأثري  دراسة 
حياة االنسان وكيف يرتبط النمو بالتحكم 
تقرر  اليت  والعوامل  جهة،  من  احلركي 
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ثانية  جهة  من  للحركة  اإلنسان  اكتساب 
ونتائج العالج الطبيعي على جسم االنسان 

وقائيا وعالجيا.
وتتم  احلركة:  خالل  من  الرتبية   
يتصل  مبا  تُعرف  وهي  الرتبية  طريق  عن 
الفرد  ينمي  خالهلا  ومن  وجسمه  بنفسه 
املستوى  على  ال  وقيمه  ومفاهيمه  لياقته 
احلركي فحسب، بل على املستوى االنفعايل 

واالجتماعي.
هبدف  وتتم   : احلركة  يف  الرتبية   
احلركة وجوهرها يف حد ذاهتا وهي تتشكل 
من القيم الداخلية أو النتائج اليت تعد من 
الرياضية  لألنشطة  األصلية  املكونات 
ادراك  اجلسمي،  الوعي  مثل  احلركية 

الذات، والوعي باملفاهيم احلركية.

 جدية اإلدارة املدرسية مبتابعة 
وتوجيه النشاط الرياضي 

مبدارسهم: 
يقول )هربرت ريد(:

»إنه ال يأسف على الوقت الذي خيصص 
على  بل  املدارس  يف  الرياضية  لأللعاب 
ميضي  الذي  الوحيد  الوقت  إنه  النقيض 

على أحسن وجه«
إىل  تنظر  األساسية  الرتبوية  املبادئ 

والرتبية  متكاملة،  عملية  بوضعها  الرتبية 
الرتبوية  العملية  من  جزءاً  كوهنا  الرياضية 
شخصية  بناء  يف  وفعاالً  بارزاً  دوراً  تلعب 
ومواهبه  قدراته  تنمية  خالل  من  الطالب 
مبا  سلوكه  وتغيري  تعديل  إىل  باإلضافة 
فالشعور  اجملتمع،  واحتياجات  يتناسب 
احلركي  الرياضي  واالجناز  بالبطولة 
اإلجناز  مستوى  كان  مهما  األطفال  عند 
ينسجم  حيث  العصر  هذا  يف  خصوصا 
أرض  ويعترب  واألضواء  النجومية  بروز  مع 
ووصول  األمل  مراحل  لتنمية  خصبة 
الطموحات  وحتقيق  لغاياهتم  األطفال 

النفسية واملادية.
الرتبية  يف  العمل  تطوير  فإن  لذلك 
الرياضية وأنشطتها يعدُّ من مجلة الوسائل 
وتعدُّ  الناشئة  وتربية  لتكوين  الفعالة 
لتحقيق  ووسيلة  بآلياهتا  للمناهج  امتداداً 
أهدافها، ومن هنا يربز أمهية جدية اإلدارة 
املدرسية مبتابعة وتوجيه النشاط الرياضي 
مبدارسهم وما له من دور كبري يف ختفيض 
طاقاهتم  تتوجه  حيث  املدرسي  العنف 
بشكل فعال وله قيمة مضافة على الصعيد 
العادات  عن  واالبتعاد  والنفسي  اجلسدي 
قادر  ومعافى  صحي  جيل  وخلق  الضارة 

على العمل وتكوين أسرة قوية يف اجملتمع.

مصادر البحث:

1- مناهج وزارة الرتبية يف الرتبية الرياضية، وزارة الرتبية.
2- طرائق التدريس يف معاهد الرتبية الرياضية، وزارة الرتبية.

3- عدة مقاالت منشورة يف جماالت متخصصة.
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سوري،  عربي  وأكادميي  تربوي  باحث 
الرتبوية  وأحباثه  إنتاجه  بغزارة  عرف 
واملواقع   املؤسسات  مجيع  يف  األكادميية 

اليت عمل فيها يف سورية وخارجها.
يف  ناصر  حممود  يونس  الدكتور  ولد 
الواقعة  ديب(  الشيخ  )قلعة  القليعة  قرية 
يف اجلبال إىل الشرق من طرطوس، سكن 
بعد  حلب  مدينة  يف  ودرّس  محص  مدينة 
أن نال فيها أهلية التعليم يف دار املعلمني، 
يف  ذلك  بعد  دراسته  وتابع  فيها  درّس  ثم 
على  حاز  أن  إىل  بدمشق،  الرتبية  كلية 
عام  الكبار(  )تعليم  يف  املاجستري  شهادة 
1970 وعلى الدكتوراه يف الرتبية عام 1984 
الطالب  )اجتاهات  رسالته  عنوان  وكان 
املعلمني حنو مهنة التعليم  وأثر بعض املواد 

الدراسية يف تطورها(.
عني ملحقاً ثقافياً يف السفارة السورية 
يف تونس عام 1983 ثم مندوباً دائماً لبالده 
لدى املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 

األليكسو.

من أعالم التربية في سورية
المربي الدكتور يونس ناصر

* 2011-1943
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بعد عودته من تونس عمل مدرساً ثم أستاذاً بكلية الرتبية يف جامعة دمشق بدءاً من 
عام 1987 وأصبح عميداً هلا بني عامي 1996-1994.

أعري إىل ليبيا للتدريس اجلامعي ملدة ثالثة أعوام )جامعة سبها( وإىل السعودية )كلية 
تربية أهبا( ملدة عامني.

يف عام 1998 اختري مديراً إلدارة برامج الرتبية يف األليكسو ملدة أربع سنوات.
ويف عام 2002 عمل أستاذاً يف كلية الرتبية يف جامعة امللك خالد يف السعودية ملدة 

عامني.
خالل أربعني سنة مدة عمله األكادميي يف الرتبية كتب عشرات األحباث والدراسات 

يف موضوعات تربوية كثرية وخمتلفة.
وألف عدداً من الكتب لتدرس يف دور املعلمني السورية، وكذلك عدداً آخر من الكتب 
اجلامعية يف كليات الرتبية يف دمشق وليبيا والسعودية منها: أصول التدريس، تدريب 
املعلم، املناهج، طرائق تدريس الرتبية وعلم النفس، طرائق التدريس يف عصر املعلومات، 
كما كلفته منظمة األليكسو بإعداد عدد من الدراسات واألحباث املتعلقة باسرتاتيجة 

الرتبية العربية، ومشروع مدرسة املستقبل.
يقول:«اذا  كتب  املستقبل(**  يف  املنهجية  للرتبية  األكادميية  )املعرفة  عنوان  حتت 
كانت الرتبية املنهجية التقليدية قد حافظت على بقائها طوال العهود املاضية بتقدميها 
للتالميذ والطالب خليطاً متنوعاً من احلقائق واملفاهيم األكادميية اليت ال يربطها معاً 
شيء سوى انتماؤها حلقل معريف واحد، فإهنا سوف ال تكون قادرة يف املستقبل على 
االستمرار، فنحن يف عصر تفجر املعرفة، ومنو املعرفة اإلنسانية يتضاعف كل عشر 
سنوات، ومثة عدم إمكانية الختيار املعرفة األكادميية على أساس قيمتها العملية فقط،، 

بل بناء على مدى االستفادة منها واستخدامها يف املستقبل أيضاً«.
»وإن املستقبل سيحفز يف الرتبية املنهجية ضرورة التخلي عن أساليبها اجلماعية 
إىل أخرى فردية وشخصية أكثر فعالية وتأثرياً مبا هلا من خصائص ستفرض نفسها 
قريباً: االستمرار - التجريب - القابلية للتطبيق العملي - الرتكيز على مفهوم الذات 

وتنميتها - الرتابط - العمومية - الشمول«.

* أعد هذه املادة مدير التحرير.
** راجع: املناهج ، د. يونس ناصر ، جامعة دمشق 1991، ص117.



) اللغة العربية ، تمكين وتحديات (

اللغة العربية ، عراقة التاريخ وتحديات الحاضر

59 )سمر طعمة (

63
أصالة اللغة العربية و المعضلة الرقمية

 )د. أحمد علي محمد (

69
طالبنا وامتحان اللغة العربية في الثانوي 

) د. محمد عطا موعد (

74
من أعالم التربية في التراث العربي

 )ابن األزرق (

دد
لع

ف ا
مل

58 المعلم العربي- العددان: 476-475 -2020 



اللغة العربية 
عراقة التاريخ وتحديات الحاضر

 سمر طعمة*
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اإلنسان عن  المعرفة، إذ بها يعّبر  التواصل وأداة  الفكر ووسيلة  اللغة وعاء 
مكنوناته، وبواسطتها يتواصل الناس فيما بينهم، فُتبنى المجتمعات وتقوم 
األمم. والعربّية واحدة من أعرق لغات العالم تاريخًا وحضارًة وبنيًة، إذ ظّلت لغة 
العلم والمعرفة قرونًا متطاولة، ال يكاد ُيطَلب العلم إاّل بها وال تنتقل المعرفة 
إاّل من خاللها، بدءًا من علوم الدين المختلفة، وانتهاًء بعلوم الكون المتنّوعة 
أكثر  من  هي  ذلك  إلى  إضافة  وطّب،  وهندسة  وكيمياء  وفيزياء  فلك  من 
لغات العالم ثراًء وطواعّية، لما تتمّتع به من مزايا االشتقاق والتوليد والقياس 

والترادف واألضداد وظواهر اإلعراب وحركاته.

* رئيسة حترير اجمللّة، املوجّهة األوىل للغة العربيّة يف وزارة الرتبية.



املتينة  الرابطة  هي  اليوم  والعربية   
ألمّة العرب من احمليط إىل اخلليج، ولديها 
القدرة على التعبري عن أرّق خلجات النفس 
والشعور والوجدان، وقد أّكد السيّد الرئيس 
الشعب  جملس  يف  خبطابه  األسد  بشّار 
الذي انعقد يف 2007/7/17 ضرورة إيالء 
جاء  وقد  الكربى،  األمهيّة  العربيّة  اللغة 
هامّ  املوضوع  هذا   ...« معرض خطابه  يف 
بدأت هبذا  مرّة أحتدّث عنه،  وأوّل   – جدّاً 
ألنّ  القسم  خطاب  يف  ووضعته  املوضوع 
هناك تراجعاً بالنسبة للغة العربيّة املرتبطة 
العربيّة  اللغة  إيالء  العربيّة، وجيب  باهلويّة 
وهويّتنا  وثقافتنا  بتارخينا  ترتبط  اليت 
معنا يف  تعيش  كي  ورعايتنا،  اهتمامنا  كّل 

مناهجنا وإعالمنا وتعليمنا كائناً حيّاً ينمو 
اليت  املكانة  يف  ويكون  ويزدهر.  ويتطوّر 
وكي  القوميّ،  النتمائنا  جوهراً  يستحّقها 
تكون قادرةً على االندماج يف سياق التطوّر 
العلميّ واملعريفّ يف عصر العوملة واملعلومات، 
ودرعاً  التحديث  أدوات  من  أداةً  ولتصبح 
التغريب  حماوالت  مواجهة  يف  متيناً 

والتشويش اليت تتعرّض هلا ثقافتنا...«.
اللغات  من  العربيّة  اللغة  وتعدّ   
الثامن عشر من شهر  أُقِرّ  العامليّة، ولذلك 
بوصفها  هبا  لالحتفاء  يوماً  األوّل  كانون 
يف  انتشاراً  األكثر  اللغات  ومن  عامليّة  لغة 
اجلمعيّة  ألنّ  اليوم  هذا  واعتُمِد  العامل، 
العامّة لألمم املتحدة اعتمدت فيه العربيّة 
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لغة رمسيّة عامليّة ضمن لغات ست معتمدة 
وكان هذا عام 1979م. وذلك ألسباب عدّة 

أبرزها:
العربيّة  باللغة  الناطقني  عدد  يُقدَّر   
العامل وفق  حوايل 422 مليون نسمة حول 
آخر إحصائيّة، وهذا العدد يف تزايد سريع 

ومستمرّ كّل عام.
 يبلغ متوسط عدد كلمات اللغة العربيّة 
912,302,12 ويبلغ متوسّط عدد الكلمات:

 اإلنكليزيّة: 000,600
والفرنسيّة: 000,150
والروسيّة: 000,130

 واللغات العامليّة الستّ هي )الصينيّة، 
اإلسبانيّة،  الفرنسيّة،  العربيّة،  اإلجنليزيّة، 
املكانة  العربيّة  اللغة  وحتتّل  والروسيّة(، 
االنتشار  العامل من حيث  لغات  الثالثة بني 

واالستعمال.
 يهدف اليوم العامليّ للغة العربيّة إىل 
وفضلها  اللغات،  بني  العربيّة  مكانة  إبراز 
وطبّ  علوم  من  هبا  ُكتِب  مبا  العامل  على 

وفلسفة ومعارف أخذهتا عنها دول العامل.
 وحيتفل أيضاً العامل العربيّ يف األوّل 
من آذار بيوم اللغة العربيّة قاصدين الفخر 
املنّظمة  أقرّته  اليوم  وهذا  ومتكينها،  هبا 
العربيّة للرتبية والعلوم والثقافة »ألكسو« يف 

عام 2009.
 كما حيتفل العامل أمجع باليوم العامليّ 
للغة األمّ يف 21 شباط، وذلك لتعزيز الوعي 
اللغات.  وتعدّد  والثقايفّ  اللغويّ  بالتنوّع 
وأقرّت منظمة اليونيسكو هذا اليوم يف 17 

تشرين الثاني عام 1999.

ومازالت تعرتي اللغة العربيّة 
حتديات مجّة منها؛ 

أواًل- التحديات الداخليّة وتتمّثل 
يف: 

الفصحى  اللغة  هجر  إىل  الدعوة   
أو  هبا،  احملكيّة  العاميّة  اللغة  واستبدال 
مزجها بالعاميّة، بدعوى التسهيل والتيسري، 
بديالً  األجنبيّة  اللغات  على  االعتماد  أو 
باالنسالخ  إاّل  يكون  ال  التطوّر  وكأنّ  عنها: 
عن اللغة العربيّة، علماً أنّ هناك أمماً كثرية 
قد تطوّرت مع حفاظها على لغتها القوميّة 
األوربيّة،  البلدان  وسائر  والصني  كاليابان 
ميكن  وال  للبيان،  وسيلة  إاّل  اللغة  وليست 
والتقهقر  الفوضى  مسؤوليّة  حنمّلها  أن 
احلضاريّ الذي تعيشه األمة على األصعدة 
إبراهيم  حافظ  الشاعر  صوّر  وقد  كاّفة، 
فعاتبتْهُم  هلا،  أبنائها  هلجر  العربيّة  حزن 

قائلًة هلم:
أيهجُرني قومي - عفا اهلل عنهم - 

                  إىل لــغةٍ مل تتصْل برواةِ
سرتْ لوثُة اإلفرنج فيها كما سرى

              لعابُ األفاعي يف مسيِل فراتِ
فجاءَتْ كثوٍب ضمَّ سبعني رُقعًة

                     مشـّكلَة األلواِن خمتلفاتِ
 مواكبة التطوّر العلميّ املتسارع يف عامل 
واالصطالحات  احلديثة  والتقانات  اآللة 
املتداولة، خاصّة يف عامل )الفضاء األزرق( 
ونوافذ  االجتماعيّ  التواصل  »مواقع 
لغة  فيها  ظهّرت  اليت  )اإلنرتنت(  الشابكة« 
األصل  اللغة  شوّهت  ملستخدميها  هجينة 

مسّاها د. حممود السيّد )العربيزيّة(.
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القدرات  سالمة  يف  الكبري  الضعف   
عموماً  اجلامعة  لطالب  العربيّة  اللغويّة 
)جتربة  إصالح  وضرورة  وبياناً«،  »حنواً 
يف  اجلامعة  لطالب  العربيّة(  اللغة  تعليم 
عن  لعجزها   - املختلفة  االختصاصات 

إصالح هذا الوهن اللغويّ املزمن.
 اجلامعات اخلاصّة يف بالدنا مجيعها 
تقريباً تعلّم موادها باللغة األجنبيّة، فتقطع 
صلة الطالب  بلغته ما يؤدّي  إىل تزايد اهلوّة 

مع اللغة األمّ حنواً وبياناً أيضاً.
 تطوير املناهج التعليميّة للغة العربيّة 
ابتكار  خالل  من  التأسيسيّة  املراحل  يف 
سالمة  على  ترّكز  جديدة  تعليميّة  طرائق 
القادرة  الوسيلة  النطق بشكل كبري بوصفه 
)سليقة  إىل  السليم  النطق  حتويل  على 
والتفسري  املعرفة  تسبق  مسعيّة(  وذائقة 
كثري  يصرف  اليت  اللغويّة  للقواعد  النحويّ 
تعليمها  على  واملال  واجلهد  الوقت  من 
وفهمها واستذكارها ذلك أّنه يُغرق الطالب 
املطلوبة  اجلدوى  حتقيق  دون  بالتفاصيل 
يف إتقان النطق السليم للغة، وهذه املشكلة 
أنفسهم،  اللغة  مدرّسي  على   تنسحب 
املعلّمني  من  واسعة  شرائح  على  وكذلك 

والطالب اآلخرين. 
ثانيًا- التحديات اخلارجيّة: 

األخرى  اللغات  مزامحة  يف  وتتمّثل   

هلا، والغزو الفكريّ الوافد من األمم األخرى 
واملتمّثل يف العوملة اليت تريد ابتالع ثقافات 

األمم والشعوب.
ثالثًا- وسائل اإلعالم: 

إنّ وسائل اإلعالم، بوضعها احلايل،   
اللغة  ترسيخ  يف  كبري  بشكل  تساهم  ال 
العربيّة، فمع انتشار الفضاء الرقميّ وتنوّع 
اللغات  تنوّعت  االجتماعيّ  التواصل  مواقع 
واللهجات وزامحت اللغُة العاميّة الفصحى.

ميكننا  كيف  األهمّ:  والسؤال 
التغّلب على هذه التحديات؟

التحديات  هذه  على  التغلّب  ميكننا   
عن طريق متسّكنا بثوابتنا الثقافيّة وقيمنا 
النفسيّة  وخصائصنا  القوميّة  وشخصيّتنا 
لغات  تعلّم  لسنا ضدّ  وحنن  واالجتماعيّة، 
ولكنّنا  ثقافتهم،  على  واالطالع  اآلخرين 
نرى أنّ األولويّة يف التعليم ينبغي أن تكون 
العلم  لغة  األمّ،  اللغة  وهي  العربيّة  باللغة 

واحلضارة.
مازن  د.  نثرها  بدرٍر  مقايل  وأختم   
اليت متّثل هويتنا  لغتنا  املبارك عن عظمة 
وثقافتنا قائالً: »اللغة صفة األمّة يف الفرد، 
التاريخ  وحكاية  القوم،  إىل  االنتساب  وآية 
على اللسان، فمنْ أضاع لغته فقد تاه عن 

أمّته، وفقدَ نسبه وأضاع تارخيه«.

املراجع:
1- اللغة العربيّة ومهاراهتا يف املستوى اجلامعيّ لغر املختصن، د. حممّد جهاد اجلمل.

2- مهارات التواصل يف اللغة العربيّة، عمادة الدراسات اجلامعيّة العامّة.
ED354 3- طرق تدريس اللغة العربيّة، برنامج الرتبية مقرّر
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أصالة اللغة العربية والمعضلة الرقمية

ُتطبقان  سمتان  فلها   ، كثيرة  أدلًة  العربية  األصالة  حول  الكالُم  يحتاج  ال 
أسرة  من  وهي  الحّية،   غات  اللُّ أقدم  من  أّنها  األولى   ، ذلك  على  دامغًة  حجًة 
الّلغات السامية)1( ، ارتبطت نشأُتها بـ )يعرب بن قحطان(  الذي قيل كما تورد 
فسميت  بالعربية،  نطق  أي  لسانه،  في  أعرب   من  أّول  إّنه  العربية:  المصادر 
السالم(   )عليه  إسماعيل   أّن  الشريف  النبوي  الحديث  وفي  باسمه)2(،  العربية 
أّول من تكّلم بالعربية ، وهو ابُن أربعَة عشَر عامًا، بعدما ترك لغة أبيه إبراهيم 

)عليه السالم( وقد ُيحمل الحديث الشريف على أّنه أّول نبي تكّلم بالعربية .. 

* أكادميـيّ وباحـث وأديـب سـوريّ، حيمـل دكتـوراه يف االدب العربـيّ القديـم مـن جامعـة دمشـق 1993، عميـد 
سـابق لكليّـة اآلداب يف جامعـيت البعـث ودمشـق /فـرع القنيطـرة، ويشـغل حاليّـاً رئاسـة فـرع احتـاد الكّتـاب 
العـرب يف القنيطـرة، صـدر لـه أربعـة عشـر كتابـاً يف األدب والنقـد، منهـا جمموعتـه القصصيّـة »جمـرّد كام«.

أ. د. أحمد علي محمد*
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حمافظتها  يف  العربية  حيويُة  وتبدو 
على مفرداهتا وتراكيبها وقواعدها النّحوية 
وهذه  عصورها،  أقدم  منذ   والصرفية 
القدمية  اللّغات  سائر  عن  تفرقها  عالمة 
كالعربية واليونانية والالتينية والسنسكريتية 
من  كثرياً  فقدت  اللّغات  فهذه  والفهلوية، 
مع  والصرفية  النّحوية  وصيغها  مفرداهتا 
تقادم أزمنتها)3( ، يضاف إىل ذلك أنّ أهلها 
ال يستعملوهنا اليوم ، ما خال العربية اليت 
إىل  التليد  قدميها  تضم   مستعملًة  ظلت 
أبدية  أزلية  لغٌة  ثَمَّ  من  وهي   ، مستحدثها 
حفظها  الذي  الكريم  القرآن  بفضل  وذلك 

من التالشي والزوال.
لغٌة  العربية  اللّغة  أنّ   : الثانية  والسمة 
على  تعتمد  بامتياز  توليدية  اشتقاقية 
اجلذر والوزن، بينما  معظم اللغات األخرى 
من  بانطالقها  تنفرد  العربية  إذ  إلصاقية، 
ليتشكل   ، احلركات  إليه  لتضيف  اجلذر 
الوزن  ومن خالله تتولد كلمات كثرية فاجلذر 
)قول( تتولد منه باحلركات : قال - قائل- 
مقول - مقال - قيل ... من أجل ذلك اهتم 
العامل اللغوي احلديث تشومسكي بالعربية 
وتعلم قواعدها على يد روزنتال، وقد مكنه 
ذلك من تأسيس نظريته يف النّحو التوليدي 
القرن  من  الثاني  النّصف  يف  التحويلي  أو 
التوليدية  السمة  أسعفت  لقد  العشرين، 
للعربية على استجابتها السريعة للمعاجلة 
فأشار  احلاضر،  الزمن  يف  احلاسوبية 
العامل اجلزائري بشري حليمي  الذي أسهم 
 ، تعريب احلاسب عام 1985م  يف مشروع 
إىل أنّ  طبيعة اللّغة العربية قد أسهمت يف 

ألّنها  ؛  هبا  قام  اليت  اآللية  املعاجلة  إجناح 
للرقمنة  قابلة  جربية  رياضية  طبيعية  لغة 
االستجابة  قابلية  لديها  إذ   ، واحلوسبة 
واهلندسية  الرياضية  للمعايري  السريعة  
االنصهارية  صفتها  بفضل   ، والصناعية 

وطبيعتها التوليدية واالشتقاقية)4(.
- يف الزّمن احلايل تعاني اللّغة العربية 
يف ضوء التحوّل الرقمي للمعرفة املعاصرة 
الفجوة  أخطرها   ، مجة  مشكالت  من 
شبه  إقصاء  العربية  تقصي  اليت  الرقمية 
كامل عن املشاركة الفعلية يف الناتج املعريف 
اليوم  فالعربية  لذا   ، اجلديدة  للحضارة 
العزلة املعرفية  حباجة ماسة إلنقاذها من 
املشكالت  تشخيص  وميكن  تواجهها،  اليت 
الرقمي  العامل  يف  وجودها  هتدد  اليت 

املعاصر مبا سيأتي:
اللّغات  سبقت  قد  العربية  اللّغة  كانت 
معرفية  لغوية  بنية  تأسيس  إىل  مجيعاً 
فُقدمت   ، القديم  الزمن  يف  جداً  متطورة 
صورها  أبلغ  جتلت  كبرية  معجمية  جهودٌ 
عند اخلليل بن أمحد الفراهيدي املولود يف 
البصرة  واملُتوفى يف  عُمان سنة )100هـ(  
أوّل معجم يف  الذي وضع   ، سنة )180هـ( 
اللّغة العربية وهو كتاب )العني( ، وقد رتب 
فيه أصول اللّغة حبسب خمارج احلروف ، 
وهو ترتيب ظهر فيه خالف يسري عن ترتيب 
مثل   ، احلايل  وقتنا  يف  األصوات  دارسي 
عده حرف العني أقصى األصوات وأعمقها 
خمرجاً ، يف حني قال احملدثون بل هو اهلاء، 
تبقى مهمة يف هذا  أن جهود اخلليل  على 
يف  والريادة  السبق  صفة  الكتساهبا  الباب 
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باب الرتتيب الصوتي للغة ، وجتب اإلشارة 
إىل العربية متتلك من املعجمات ما ميكننا 
من بناء قاعدة لغوية رقمية جيدة ، فهنالك 
للمعاني  ومعجمات  لأللفاظ  معجمات 
لألعالم  ومعجمات  جمازية  ومعجمات 
وللمصطلحات ولألماكن وغري ذلك ، وهذا 
القديم،  الزمن  يف  العرب  صنعه  مما  كله 
الرقمية ال تكتفي  اللغوية  القاعدة  أن  على 
هبذه املواد ، ألهنا حباجة إىل روافد علمية 
ِشغل  من  متكنها  متنوعة  وأدبية  وفكرية 
مكانة مرموقة بني اللغات الرقمية، واحلق 
هذا  إىل   اليوم  تفتقر  العربية  اللّغة  أن 
ال  فهي  الرقمية،  املعجمات  من  الضرب 
تتيح استخدامها على  لغوية  متتلك قاعدة 
حنو فاعل على اإلنرتنت، بعد أن  استكملت 
القاعدة وبدأت  العاملية هذه  اللّغات  معظم 

بإجناز مشاريع معرفية ضخمة.
كبرية  هي جمموعة  اللّغوية  القاعدة  إنّ 
من النصوص املكتوبة أو املنطوقة اليت ترد 
بطريق الكتب واجملالت والصحف والتقارير 

على  للغة  الكلّية  الصورة  لتكوّن  واألخبار 
قاعدة  متثل  اللّغوية  املواد  وهذه  اإلنرتنت، 
تلك  معاجلة  ميكن  إذ  لغة،  لكّل  بيانات 
البيانات آلياً، وميكن رفدها بكّل جديد على 
الدوام، لتليب حاجة أصحاب اللّغة كمعرفة 
أصول الكلمات وعالقاهتا باللّغات األخرى، 

وهذا غري متاح حالياً يف اللّغة العربية.
رقمية  العربية ال متتلك نصوصاً  اللّغة 
حبيب  اليمين  الربوفسور  يذكر  كما  ذكية 
سروري، إذ النّص الرقمي يصل بني شبكات 
فائقة  بدقة  وميتاز  متعددة،  حاسوبية 
كالصوت  خمتلفة  وسائط  فيه  تتضافر 
حمكم  تفاعلي  بشكل  والفيديو  والصورة 
احملتوى،  وعميق  األبعاد  ومتعدد  اإلخراج 
بوصالت  مزوّد  مفتوح  نص  ثمَّ  من  وهو 
إىل  باالنتقال  للقارئ  تسمح  وخطوط 
أي نص  أو  نفسه  النّص  أخرى يف  مواضع 
يف كومبيوتر آخر ويف أي مكان ، كما متّكن 
على  االطالع  من  القارئ  الوصالت  تلك 
قواميس متعددة وتزوده مبعلومات متنوعة، 
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كما ميكن الوصول إليه من أي حاسب مهما 
معروفة  السمة  وهذه  املسافات،  تباعدت 
الرقمي نص  والنّص  السحابية،  باحلوسبة 
مفهرس تُصنف فيه مجيع الكلمات بوساطة  
حمركات البحث الكونية ، فمحرك البحث 
)غوغول( خيتزن أكثر  من )25( مليار نص 
مليون  نصف  على  موزعة  صورة  ومليار 
، وهذه  كومبيوتر يف )32( موقعاً جغرافياً 
القارئ سوى إدخال  الوسائل ال حتتاج من 
ثوان  نفسه يف  ليجد  كلمات  بضع  أو  كلمة 
معروضة  تنحصر  ال  معارف  أمام  قليلة 

أمامه على شاشة حاسبه )5(.
تأخذ  أن  دون  من  حيول  عائق  مّثة   
العربية مداها يف العامل الرقمي وهو نقص 
احلاسوبيات  إىل  الفتقارها  اآللية  الرتمجة 
فورية  بصورة  الرتمجة  تتيح  اليت  اللّغوية 
للحصول  فائقة  وبسرعة  دون مرتجم  ومن 
برجميات  توجد  ال  لذا  سريع،  نص  على 
عربية تستطيع ترمجة كتاب كامل بسرعة، 
احلديثة  العلمية  الكتب  معظم  فإنّ  هلذا 
غري مرتمجة إىل العربية ، يضاف إىل ذلك 
آلياً  ضوئياً  قارئاً  متتلك  اللّغات  معظم  أنّ 
)سكنر( حيوّل النّص املصور بكمرة إىل نص 
ومن  إلكرتونياً  وأرشفته  رقمي ميكن فتحه 
أصقاع  إىل  ليصل  اإلنرتنت  إىل  إرساله  ثم 

األرض .
العربية  أنَ  إىل  بوضوح  يشري  سبق  ما 
أن  ميكن  تكنولوجية  وسائل  إىل  تفتقر 
تثبت فاعليتها يف العامل الرقمي لو توافرت 
العزمية لذلك ، ومعلوم أنّ تلك الوسائل ال 
تبذهلا  جهود  تضافر  من خالل  إال  تتوافر 

عربي،  بلد  ما  غري  ويف  مؤسسات ضخمة 
املختلفة  مبراحلها  التعليمية  كاملؤسسات 
 ، الصنيع  هلذا  فعلياً  املهيئة  اعتبارها  على 
وهو أمر ال ينجم  بغري وعي عميق بأمهية 
رقمنة اللّغة العربية ، ولكن ماذا نفعل حنن 
على املستوى الفردي يف إعاقة اللغة العربية 

رقمياً ؟
بغرض  اإلنرتنت   نستعمل  عملياً  حنن 
التواصل واملتعة ويف أحايني نادرة للمعرفة، 
وجند سهولة يف النشر اإللكرتوني والدردشة 
والتعليقات  األخبار  ومتابعة  والتصفح 
آب  والواتس  اإللكرتوني  الربيد  ونستعمل 
والفيس بوك وغري ذلك ، وال نكلف أنفسنا 
أو ننطقه بطريق اإلنرتنت،  إتقان ما نكتبه 
أحسن  ويف  العامية  نستعمل  ما  وغالباً 
األحوال ندون الكلمات خطأ من الناحيتني 
اإلمالئية والنّحوية ، واملهتمون هبذه الظاهرة 
من  أكان  سواء  خطًأ  دُوّن  ما  إنّ   : يقولون 
ناحية اإلمالء أو النّحو ، أم كان بالعامية هو 
أضعاف مضاعفة مما هو مكتوب بالعربية 
واخلطورة  الصحة،  من  القريبة  البسيطة 
بكارثة  أشبه  املسألة  هذه  وراء  الكامنة 
تدمر املساحة الضئيلة اليت تشغلها العربية 

66 المعلم العربي- العددان: 476-475 -2020 

دد
لع

ف ا
مل



ال  مساحة  وهي   ، اإلنرتنت  يف  الفصيحة 
تتجاوز ثالثة باملئة مما تشغله بقية اللّغات، 
مُصححاً  متتلك  ال  العربية  اللّغة  أنّ  ومبا 
متثلها  اليت  الكثرة  فإنّ   ، اإلنرتنت  يف  آلياً 
حمل  ستحل  والعامية  املغلوطة  األلفاظ 
اإلحصائية،  لغلبتها  الصحيحة   الكلمات 
للغة  إلكرتونية  معاجلة  حتدث  وعندما 
العربية يف اإلنرتنت مستقبالً، رمبا بطريق 
الكلمات  إقصاء  سيتم  القادمة،  األجيال 
االنتقاء  مبدأ  حبسب  الصحيحة  العربية 
األمر  يف  واخلطورة  الدارويين،  الطبيعي 
أنّ كّل كلمة ندوهنا على صفحات اإلنرتنت 
تؤرشف تلقائياً، لتكوّن الرصيد الفعلي للغة 

العربية مستقبالً.
تعصف  اليت  املشكالت  أن  الواضح  من 
باللغة العربية اليوم ليست يسرية ، ولألسف 
ذكرته  ملا  إضافة  مجًّة  معوقاتٍ  هنالك  أنّ 
آنفاً حتول من دون انطالقها بصورة مقبولة 
يف عامل اإلنرتنت، تشكل أزمات حمبطة ملن 
يتطلع إىل تطوير اللّغة عن طريق اإلنرتنت، 
ويف  الرتمجة  ويف  التعليم  يف  أزمة  فلدينا 
العربية  الفتقار  إضافة  الفكري،  اإلنتاج 
لغوية  ومدونة  ضوئي  قارئ  إىل  رقمياً 
آيل  تصحيح  وبرنامج  فورية  وترمجة 
وحمركات حبث ومشاريع رقمية، وباملقابل 
صح  إن  اللّغة  تطوير  على  حوافز  هنالك 
الرابعة  اللّغة  العربية  تكون  كأنْ  العزم  منا 
يف العامل من حيث االستعماُل يف اإلنرتنت 
متكلميها،  عددُ  حيث  من  واخلامسة 
والسادسة يف منظمات األمم املتحدة،  وهذا 
كلّه بالطبع ال يكفي ، ألّنها حتتاج منا حالياً 

إىل وعي لغوي حيفزنا على استعمال اللغة 
الفصحى امليسرة والتوسع يف نشر األحباث 
املعرفية  املقاربات  على  واالعتماد  العلمية 
العلوم  بنشر  واالهتمام  اللّغة  تنمية  يف 
املعرفية  واللسانيات  واألناسة)6(  العصبية 
التكنولوجي  والبحث  املعريف  النفس  وعلم 
وتكنولوجيا  واألركيولوجيا)7(  اجليين 
واملدونات  املعلومات  وتكنولوجيا  النانو)8(  
القيمة اليت تضيف معلومات دقيقة ومفيدة 
إىل اللغة ، ألنّ ما نكتبه يشّكل يف احلقيقة 
احلصن اللّغوي الذي نريد نقله إىل األجيال 
اللّغة  ستتلقى  األجيال   وهذه   ، القادمة 

مستقبالً  بالتقنية الرقمية .
اللّغة  نقلهم  أسالفنا يف  متتبع سبل  إنّ 
لزاماً  جيد   ، موثقة  سليمة  مهذبة  إلينا 
عليه أن يكون أميناً يف نقل لغته وآداهبا إىل 
األجيال القادمة ، وهنا حيسن بنا أن نذكر 
أبا عمرو بن العالء )ت 156هـ( الراوية الثقة 
باللّغة  االحتجاج  يف  تشدد  الذي  الصدوق 
حتى قصره على الشّعراء اجلاهليني ، وكان 
ذلك من باب حرصه على اللّغة فخاف أن 
يفسدها اللحن ، ثم جاء تلميذه األصمعي 
عبد امللك بن ُقريب )ت 216( فتخفف قليالً 
من تشدد أستاذه أبي عمرو بشأن االحتجاج 
باللّغة فقال »ابن هرمة ساقة الشعراء«، أي 
آخر من يُحتج بشعره على فصاحة اللّغة ، 
بعد أن الحظ أنّ التوسع باالحتجاج ضرورة 
لتلبية حاجة أصحاب اللّغة إىل زيادة الثروة 
اللّغوية ، يضاف إليهما ِجلُة العلماء  الذين 
مجعوا األلفاظ  من أفواه األعراب اخُللّص، 
ومن أشعار الفصحاء وخطب اخلطباء ، ثمّ 
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الرسالة  تكاد  صغرية  رسائل  يف  أودعوها 
كرسالة  واحد  داليل  حقل  على  تقتصر 
املطر اإلبل واللبأ واللنب وغريها من األصول 
اليت جُمعت بعدئذ يف معجمات كالقاموس 
لغوية  وموسوعات  آبادي  للفريوز  احمليط 
يكون  ويكاد  منظور،  البن  العرب  كلسان 
العربية«  وصحاح  اللّغة  »جواهر  معجم 
فيه  تتبع  إذ  وأقدمها  املعجمات  أهم  من 
للعربية،  الصحيحة  األصول  اجلوهري 

فلم يورد يف معجمه كلمة دخيلة أو معربة، 
وهذا من فرط حرصه على فصاحة اللّغة 
وصحتها، وخالصة القول : حنن ورثنا اللّغة 
نقية طلقة  مدونة يف نصوص ورقية وهي 
صحيحة ، وعلينا نقلها إىل األجيال القادمة 
 ، طلقة  نقية  صحيحة  رقمية  نصوص  يف 
اللّغة  إزاء  احلضارية  مسؤليتنا  هي  هذه 
يصادف  الذي  العاملي  يومها  يف  العربية  
الثامن عشر من كانون األول يف كل عام)9(.

احلواشي:
)1( املقصود باللغات السامية : اآلرامية والعرية والكنعانية والعربية.

)2(  ذكـر اجلوهـري يف معجمـه » تـاج الّلغـة وصحـاح العربيـة  » : أنّ ) أوّل  مـن تكلـم العربيـة 
يعـرب بـن قحطـان ثـم إمساعيـل عليـه السـام( .

)3(  الدغيثر ، عبد العزيز)نشأة اللغة العربية وتطورها( ص:26.
)4(  بشـر حليمـي : بروفسـور جزائـري خمتـص بالرقميـات مـن مواليـد مدينـة  مـداوش بواليـة 
سـوق أهـراس شـرقي اجلزائـر ، ويعـدّ مـن أوائـل العلمـاء الذيـن اسـتعانت هبـم شـركة ميكروسـوفت 

إلدخـال تكنولوجيـا اسـتعمال الّلغـة العربيـة يف احلاسـوب.
)5(  )شـبكة رمضـان اإلخباريـة ( مقالـة إلكرتونيـة بعنـوان )اللغـة العربيـة والرقمنـة ( كتبهـا 
الروفسـور اليمين حبيب عبد الرب سـروري املولود عام 1956م ، املختص بعلوم احلاسـوب ، والذي 

يعمـل حاليـا يف قسـم هندسـة الرياضيـات يف جامعـة روان بفرنسـة.
)6(  علم األناسة : التاريخ والفلسفة والثقافة.

)7(  األركيولوجيا: علم اآلثار. 
)8(  تكنولوجيـا النانـو أو املايكـرو وهـي تقنيـات اجلزيئـات متناهيـة الصغـر ، أو هـي العلـم الـذي 

يعـاجل املـادة علـى املقيـاس الـذري أو اجلزيئـي.
)9(  اليوم العاملي للغة العربية :

 يصـادف اليـوم العاملـي للغـة العربيـة يف 18 كانـون األول مـن كل عـام ، وهـو التاريـخ الذي أصدرت 
فيـه اجلمعيـة العامـة لألمـم املتحـدة قرارهـا رقـم 3190 عـام 1973م والـذي يتضمـن إدخـال اللغـة 

العربيـة ضمـن اللغـات املسـتخدمة يف األمـم املتحـدة . 
العربيـة  باللغـة  آذار لاحتفـاء  األول مـن شـهر  والعلـوم  والثقافـة  الرتبيـة  اختـارت منظمـة   -
بوصفهـا أداة حلفـظ الثقافـة العربيـة واهلويـة العربيـة وقـد كان ذلـك قـد مت يف أثنـاء انعقـاد القمة 
العربيـة بدمشـق عـام 2008م ، وهـو مشـروع تبنتـه القمـة العربيـة لتطويـر اللغـة العربيـة ودعمهـا يف 

جمتمـع املعرفـة احلـايل للحفـاظ علـى اهلويـة القوميـة. 
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طالبنا وامتحان اللغة العربية 
في الشهادة الثانوية

الثانوي سألني عن نوع مشّتق  الثالث  أذكر مّرة أّن ولدي وكان في الصف 
من المشتقات في لفظ من نّص شعري، وكان اللفظ على وزن )فاعل(.

ال  عنها  سأل  التي  الكلمة  أن  فألفيت  وسياقه  البيت  معنى  في  تمّليت 
يمكن أن تكون اسم فاعل، فهي وإن كانت على وزن )فاعل( فهذا وحده ال 
يسّوغ أن تكون اسم فاعل، ذلك أني كنت قد عّلمته أّن صيغة )فاعل( إن لم 
ُتِفِد الثبوت فهي ليست اسم فاعل؛ بل هي صفة مشبهة باسم الفاعل؛ ألن 
اسم الفاعل يدل على من قام بالفعل على جهة الحدوث؛ وليس على جهة 
الثبوت، فإن قلت مثاًل: جاء زيٌد ضاحكًا، فـ )ضاحك( ال تفيد ثبوت صفة )الضحك( 
لدى زيد، فهو اآلن )ضاحك(، وبعد قليل سيعرض له عارض يجعله ينتقل من 

)الضحك( إلى صفة أخرى، ومحال أن تبقى صفة )الضحك( مالزمة له.

* باحـث وأكادميـي فلسـطيين وأسـتاذ حماضـر يف قسـم اللغـة العربيـة، كليـة اآلداب، جامعـة دمشـق، لـه: 
الـدرس النحـوي أم مدرسـة حنويـة؟ امليسّـر يف التطبيـق،  امليسّـر يف القواعـد واآلداب.

 أ.د. محمد عطا موعد*
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فهو  درسَه،  قارئٌ  زيدٌ  قولك:  ومثله 
)قارئ( اآلن، فهي صيغة تدّل على حدوث 
لـ )زيد( أمر  القراءة من زيد، ثم سيعرض 
جيعله ينتقل من القراءة إىل صفة أخرى قد 

تعرض له.
وكنتُ قلتُ لولدي: إنّ لفظ )مالك( من 
قوله جّل وعزّ يف فاحتة الكتاب: )مالك يوم 
الدين.)4( ال ميكن أن يكون مثل )ضاحك( 
)قارئ(  أو  ضاحكاً،  زيد  جاء  قولك:  من 
من قولك: زيدٌ قارئ درسَه، ألنّ )ضاحك( 
و)قارئ( مها صفتان قد عرضتا لـ )زيد(، 
فهما غري ثابتتني، وأمّا ملْكُ اهلل ليوم الدين 
وال  عارضاً  ليس  فملكه  ثابت،  مُلكٌ  فهو 

متحوالً وال منتقالً.
هو  الفاحتة  يف  )مالك(  فلفظ  وعليه 
اسم  وليس  الفاعل،  باسم  مشبهة  صفة 

فاعل، وإنْ كان على وزن فاعل.
يف  بقي  منه  ولدي  علمه  الذي  وهذا 

ذاكرته، فعندما مرّ به لفظ مشابه يف نصّ 
)فاعل(  بناء  ولذا سأل عن  تذّكره،  شعري 
يف ذلك النص: هل هو اسم فاعل أم صفة 
مشبهة باسم الفاعل، وخشي إن جاءه سؤال 
يف االمتحان يطلب منه حتديد نوع املشتق 
يف ذلك اللفظ أن جييب مبا يعرف، فيسوق 
أّنه صفة مشبهة؛ لداللته على جهة الثبوت، 
وليس على جهة احلدوث، ويكون األمر يف 
فتوضع  خمتلفاً،  الصحيح  اجلواب  حتديد 

اإلجابة على أنه اسم فاعل.
وحرتُ  ولدي،  سؤال  عند  مليّاً  توقفت 
ما  وفق  أجب  له:  قلت  فإن  اجلواب،  يف 
تعلّمت من داللة املشتق أكون ظلمته، ويكون 

اجلواب على حنو خاطئ.
أستشري  أن  وهو  خاطر،  جاءني  ثم 
الثانوية،  الشهادة  مدرّسي  من  اخلربة  أهل 
يف  خربة  واسع  له  يل  بصديق  فاتصلتُ 
إليه  يُشار  كان  ممن  وهو  الطلبة،  تدريس 
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عليه  وعرضتُ  اجملال،  هذا  يف  بالبنان 
السؤال، فضحك، وقال يل باحلرف: )هذه 
وقطع  فاعل،  اسم  هو  بالها(،  الفذلكة 

باجلواب طبعاً.
يف  كبري  أثر  هلا  كان  احلادثة  وهذه 
الثانوية،  الشهادة  يف  التدريس  إىل  نظرتي 
فالطالب على ما يبدو يُصنع صناعة، وهذه 
الصناعة تقتضي أن تكون طريقة التدريس 
عن  بعيدة  والتلقني،  احلفظ  على  قائمة 
تدريس  فطريقة  واالستنباط،  االستنتاج 
واحلفظ،  التلقني  على  »تقوم  مثالً  النحو 
ال  اهليكل  وهذا  اللغة،  هيكل  هو  والنحو 
بل  واحلفظ؛  التلقني  على  يبنى  أن  ميكن 
على الفهم واالستنباط واالستنتاج، فالنحو 
تقوم  ال  والرياضة  بالرياضيات،  أشبه  هو 
إاّل على الفهم الدقيق للقوانني، ثم تطبيقها 
على املسائل، وال ميكن للطالب أن حيفظ 
عسري  شاّق  أمر  فهذا  الرياضة،  مسائل 
عويص؛ لذا يفهم الطالب القانون ويطبقه، 
يكون  أن  جيب  وكذا  بالقياس،  مستعيناً 
النحو؛ ولكن املالحظ أنّ الطالب حيفظون 
النصوص  ألن  حفظاً؛  النصوص  إعراب 
يف  منها  نصّ  يأتي  منهجهم  يف  هي  اليت 
آلة  الطالب يتحوّل إىل  لذا ترى  االمتحان؛ 
حتفظ معلومات النص من حيث ما له صلة 

بشرحه وبإعرابه وببالغته«)1(.

مؤمتر جممع  إىل  قدّم  يل،  من حبث   -  1
2019م،  الثاني  تشرين  بدمشق،  العربيّة  اللغة 
العام  الّتعليم  يف  الّلغويّ  األداء  واقع  وعنوانه: 

واجلامعيّ.

يف  اجلانب  هذا  يف  الرئيسة  واملعضلة 
رأيي هي يف أنّ الطالب يف املرحلة الثانوية 
تكوينه  يف  مرحلة  أهم  تكون  تكاد  وهي   -
النصوص،  يتذوق  ال   - واملعريف  الثقايف 
وهو ال يعيش معها، بل إنّ األمر يكاد يكون 
أخطر من هذا عندما نعلم أنّ الطالب هو 
أصالً ال ميتلك العدة الكافية لشرح بيت من 
الفالني  البيت  له: اشرح  الشعر؛ فإن قلت 
به  فكيف  شفة،  ببنت  ينبس  ال  عَيياً  تراه 
وحالة الضعف الشديد تلك تعرتيه، فنطلب 

منه أن يتذوّق النصوص؟
اجلميل  شعرنا  »عذب  ترى  إنك  بل 
الطلبة  أيدي  يف  تغدو  قدميه؛  قبل  حديثه 
لدى إعراب النصوص جامدة باهتة باردة، 
فالطالب اجليّد يف األعم األغلب قد يَلمحُ 
غايتُه  وتكون  ذاك،  أو  البيت  هذا  معنى 
تذوّقه،  دون  النص  إعراب  على  منصبًّة 
اللغة  سحر  من  فيه  ما  على  والوقوف 

والبيان«)2(
 إذاً، طالبنا اجليّد يف األعمّ األغلب ال 
األدبي،  النص  تذوق  عن  شيء  أيّ  يعرف 
وأقول  له،  يطرب  وال  معه،  يعيش  ال  فهو 
ينظمه  الشعري  النص  إنّ  للطالب:  دائماً 
على  وقس  نعربه،  أن  أجل  من  ال  الشاعر 
هنا  وحيضرني  النثر،  نصوص  بديع  ذلك 
الرافعي  يف  شاكر  حممود  العالمة  كلمات 
وإنّ صدقها  والقلب،  اخليال  تربح  ال  وهي 
ليكشف  ثناياها  الساحر يف  العربيّة  وبيان 

عن أي موروث لغوي هنل منه،  قال: 

2 - انظر: سحر اللغة والبيان ص5 .
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» رمحُة اهلل عليكَ! رمحُة اهلل عليكَ!
رمحة اهلل لقلٍب حزيٍن، وكبدٍ مَصدُوعة!

فَقدْتُ  ولكنِّي  احلبيبُ  أيها  أَْفقِدَك  مل 
َقليْب.

عَتْ  كنتَ يل أمالً أستمسِكُ به كلما تََقطَّ
آمايل يف احلياة.

كنتَ راحَة قلِبي كلما اضطربَ القلبُ يف 
العناء.

القلبُ  َظمِئَ  كلما  الرَّويَّ  اليَنْبُوعَ  كنتَ 
وأحرقه الصَّدَى.

كنت فجرًا يتبلَّج نورُهُ يف َقليْب وتتنفس 
نسماته، فوَجدتُ قليب. . . .

إذ وجدتُ عَالقيت بكَ.
فقدتُ  ولكين  احلبيبُ  أيها  أفقدَك  مل 

قليب«)3(. 
تراكيب  من  تركيب  أي  يف  التأمّل  إنّ 
ذلك  عن  ليكشف  شاكر  حممود  العالمة 
قبل  قلبه  يف  استقر  الذي  العميق  املوروث 
ولست  الصادق،  العذب  التعبري  فعبّر  لبّه، 
هنا يف موضع حتليل هذه الرتاكيب الساحرة 
اليت تأخذ مبجامع املرء، فتلقي يف النفس 
اللغة  آفاق هذه  املرء حيلّق يف  هبجة جتعل 
املناسبة،  الرغم من وحشة  الساحرة؛ على 
ومرارة الفقد، وإنّ مقارنة جّل ما نراه اليوم 
من طرائق التعبري عند مستعملي هذه اللغة 
واإلعالم وسوى  والفكر  األدب  يف جماالت 
التعبري  يف  البهيج  األسلوب  هبذا  ذلك؛ 
ليكشف أّنه ما كان حملمود شاكر أن يصوغ 

األستاذ حممود  انظر: مجهرة مقاالت   -  3
شاكر ص5.

البيان األخّاذ لوال عمق موروث لغوي  هذا 
وأدبي حصّله من معاشرة كتب األدب واللغة 
عمق  يف  وغاص  بصحبتها،  فنعِمَ  والفكر، 
ودررها  كنوزها  من  ليستخرج  ثناياها؛ 
ندية رخية؛  أنيقة  تعابري  لوحات رحبة من 

كأهنا املاء العذب الزالل«)4(. 
يتجاوز  كي  صناعة  يُصنع  طالبنا  إنّ 
الثانوية،  الشهادة  العربية يف  اللغة  امتحان 
لذا ترى املدرّس يشرح النصوص، ويعرهبا، 
مما  هبا  تتصل  اليت  األسئلة  عن  وجييب 
ترى  ولذا  االمتحان؛  يف  يأتي  أن  ميكن 
التنافس بني املدرسني يف إعداد ملّخصات 
يتنافسون من خالهلا يف استعراض األسئلة 
املتوقعة، فكلٌّ يديل بدلوه وخبربته يف هذا 
أثر يف  له سوء  الصنيع  هذا  ومثل  اجملال، 
التحصيل العلمي واملعريف للطالب، فثقافة 

بناء  يف  وأثره  اللغوي  املوروث  انظر:   -  4
اللغة50-46.
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املراجع:
الدكتـور عـادل  1- مجهـرة مقـاالت األسـتاذ حممـود حممـد شـاكر، مجعهـا وقرأهـا وقـدم هلـا 
.2003 األوىل،  الطبعـة  العربيـة،  مصـر  - مجهوريـة  القاهـرة  اخلاجنـي،  مكتبـة  سـليمان مجـال، 

2 - سـحرُ اللغـة والبيـان: أمثلـة مـن نـديّ النصـوص، د. حممّـد عطـا موعـد، وزارة الثقافـة، اهليئة 
العامة السـوريّة للكتاب، سلسـلة قضايا لغوية )27(، دمشـق 2019م.

3- املـوروث اللغـوي وأثـره يف بنـاء اللغـة، د. حممّـد عطـا موعـد، وزارة الثقافـة، اهليئـة العامـة 
السـوريّة للكتـاب، سلسـلة قضايـا لغويـة )5(، دمشـق 2017م.

4- واقع األداء الّلغويّ يف الّتعليم العام واجلامعيّ، د. حممّد موعد، حبث قدّم إىل مؤمتر جممع 
اللغة العربيّة بدمشق تشرين الثاني 2019م

على  منصباً  مهّه  ويصبح  تتدنى،  الطالب 
أسئلة االمتحان، فرتاه يتعقب هذه األسئلة 
تعقب  من  بدالً  ذاك،  أو  امللخص  هذا  يف 
منها،  والنهم  والثقافة يف مصادرها،  العلم 
ولذا  وعلمه؛  وإدراكه  معارفه  يف  تزيد  كي 
تكاد ال جتد أي أثر ملا حيصّله الطالب لدينا 
من علم يف حياته، ألنّ كل ما حصلّه منصبّ 
به،  يتصل  وما  العربيّة،  اللغة  امتحان  على 
فإن جتاوز ذلك االمتحان تبّخرت معلوماته، 
وخرجت  األذن  هذه  من  دخلت  قد  وكأهنا 
من األخرى، ولذا تكاد ال جتد أي أثر للعلم 
على  قام  عقله  ألنّ  الطالب،  هذا  حياة  يف 
احلفظ والتلقني، وتقولب ليجاري القوالب 
له:  قلت  فإن  اجلاهزة،  واألسئلة  اجلاهزة 
اشرح يل البيت الفالني ألفيته ال يطيق هذا 
أبداً، فإن قلت له أعرب الكلمة الفالنية يف 
وغرائبه  اإلعراب  أعاجيب  جتد  نصّ  أي 
مما يعد يف املضحك املبكي، وهذا يكون له 
أثره السليب الكبري يف حياة الطالب العملية، 
والتلقني  احلفظ  على  املبين  فالذهن 
واحد،  وهدف  واحدة،  غاية  حنو  والسعي 
خاٍو،  فارغ  ذهن  هلو  االمتحان  وهو جتاوز 

وذهن هذه حالته  واملعرفة،  الثقافة  ضحل 
إن واجه أدنى مشكلة يف حياته العملية لن 
مثل  هو  مشكلة  أيّ  حّل  ألنّ  حلّها،  يطيق 
حّل مسائل الرياضة، يعوزه عقل يقوم على 
حفظ  على  وليس  واالستنتاج،  االستنباط 
اجلاهز مما يتصل بأسئلة االمتحان، وغين 
النصوص على  إعراب  أنّ  أيضاً  القول  عن 
حبّل  جداً  شبيه  هو  الصحيحة  أصوهلا 
مسائل الرياضة، وذلك يعوزه الفهم القويم 
القواعد  تطبيق  ثم  معه،  والعيش  للنص، 
النظرية عليه، »لذا ترى الطالب يتحوّل إىل 
آلة حتفظ معلومات النص من حيث ما له 
أن  دون  وببالغته،  وبإعرابه  بشرحه  صلة 
يعي ما يقول؛ فإن آل إىل قسم اللغة العربيّة 
يف  خمتلفة  جدّ  طريقة  ألفى  اجلامعة  يف 
اثنيت  مدار  على  يألفها  مل  النحو  تدريس 

عشرة سنة قضاها يف التعليم«)5(. 

5 - من حبث قدّم إىل مؤمتر جممع اللغة 
واقع  2019م،  الثاني  تشرين  بدمشق  العربيّة 

األداء الّلغويّ يف الّتعليم العام واجلامعيّ.
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ابن األزرق، حممد بن علي األصبحي 
األندلسي، امللقب مشس الدين الغرناطي، 
نظريات  وصاحب  عربي  اجتماع  عامل 
ابن  عن  أمهية  يقل  ال  وسياسية،  تربوية 

خلدون.
هو من أهل غرناطة، توىل القضاء فيها 
انتقل  ثم  اإلفرنج،  عليها  استوىل  أن  إىل 
إىل تلمسان ثم إىل املشرق يستنفر ملوك 
واسرتجاع  لنجدة صاحب غرناطة  الشام 
األندلس، رجع بعدها إىل مصر، ثم توىل 
بنزاهة  املقدس  بيت  يف  القضاة  قضاء 
حتى  فيها  إقامته  تطل  مل  لكن  معهودة، 
سقوط  من  واحد  عام  قبل  هناك  تويف 

غرناطة وضياع األندلس.

من أعالم التربية 
في التراث العربي

)ابن األزرق( 

ت 896هـ - 1491م*
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ترك عدداً من الكتب منها: اإلبريز املسبوك يف كيفية آداب امللوك، ختيري الرياسة 
وحتذير السياسة، بدائع املسالك يف طبائع امللك.

يف كتابه األخري عاجل عدداً من املسائل الرتبوية اهلامة املرتبطة بالعلم والتعليم ومن 
أفكاره:

من شروط   - البشري  العمران  وخصوصاً  احلياة  من ضرورات  التعلم ضرورة   -
والراغب  تعلم،  اليت  واملادة  املسبق  والعلم  القدير  واملعلم  الكتب  وجود  التعليم ضرورة 
بالعلم - العلوم تزداد مع العمران وتكثر يف اجملتمع احلضري وهي ضرورة مدنية يف 
اجملتمع، وهذا يستلزم وجود املعلم الذي ال يلقن بل يكون عارفاً بأصول الصنعة - كثرة 
االختصارات عائق خيل بعملية التعليم ويعيق العودة إىل األصل ويعزز الذاكرة عوضاً 
الشخصي  والقديم على حساب  للمكتوب  التقديسية  النظرة  وينمي  الفهم،  تنمية  عن 
والتجديدي واالجتهادي - يتحدث عن التدرج يف التعليم فال بد من التكرار واالنتقال 
من التقريب إىل اإلسهاب حتى ال يتكاسل املتعلم ويهجر العلم - يدعو إىل حتديد الزمن 

حلصة التدريس فإذا طالت تكون ذريعة للنسيان.
الفقه( ألن  املنطق، أصول  العلوم اآللية )النحو،  - يطالب بعدم توسيع األفكار يف 
الشّدة يف تعليم  الغاية  - يتحدث عن مضار  بالوسيلة وليس  االستكثار منها اهتمام 
الصغار فريى أن من تربى على القهر ولداً عاد عليه ذلك بضيق  الطالب وخصوصاً 
النفس، وذهاب النشاط، وحصول الكسل، واحلمل على الكذب واخلبث، وتفسد إنسانيته 
من حيث االجتماع وهي احلميّة واملدافعة واإلقبال على الفضائل، فريتكس وينقبض عن 

الغاية املقصودة من التعليم ويعود إىل أسفل سافلني.

* أعد املادة مدير التحرير
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التخطيط لدرس الرياضيات

 إننا نعيش اآلن عصر العولمة الذي يتسم بسرعة التغيير، فضاًل عما أفرزه من 
تحديات محلية وعالمية لعل من أهمها االنفجار المعرفي والتطور التكنولوجي 
وثورة المعلومات. وكي يواكب المعلم هذه المتغيرات، فإن عليه أن يدرك أن 
التخطيط بمعناه الشامل ضرورة إنسانية حتمية لمجابهة المشكالت ومواجهة 
التحديات الحالية والمستقبلية. بهدف وضع إستراتيجيات محددة للتعامل مع 

األحداث والمتغيرات المتسارعة في مجاالت الحياة المختلفة.

* املوجّه األول ملادة الرياضيات يف وزارة الرتبية.

خالد رضوان*
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د اليت  العوامل  أبرز  من  التخطيط  ويُعدُّ 
واملنظمات  املؤسسات  تقدم  على  تساعد 
فهو  جناحها،  يف  وتسهم  وغريها  الرتبوية 
وجينب  عمل  أي  يف  األوىل  الركيزة  ميثل 
عن  النامجة  األخطاء  من  كثرياً  املعلمني 
والوقت  اجلهد  من  كثرياً  ويوفر  االرجتال، 
وبأقل  املرجوة  النتاجات  لتحقيق  الالزمني 

التكاليف. 

مفهوم التخطيط إلعداد الدروس:
يقصد بالتخطيط جمموعة من التدابري 
هدف  تنفيذ  أجل  من  تتخذ  اليت  احملددة 
معني، وهذا يعين أن مفهوم اخلطة حيدده 

عنصران:
نريد  غاية  أو  هدف  وجود  أوهلما: 

الوصول إليها. 
ووسائل  حمددة  تدابري  وضع  وثانيهما: 

مرسومة من أجل بلوغ هذا اهلدف. 
التخطيط للتدريس: مبفهومه العام 
سيسلكها  اليت  الطريق  ملعامل  رمساً  يعين 
األهداف  إىل  للوصول  والطالب  املعلم 
املرجوة من عملية التدريس. وهذه العملية 

تتطلب من املعلم تفكرياً تأملياً واعياً. 
التخطيط للدرس: عبارة عن تصور 
ذهين مسبق عند املعلم للموقف التعليمي / 
التعلمي قبل إعطاء الدرس. ويتضمن هذا 
التصور تصوراً ذهنياً لألهداف التدريسية 
والوسائل  واألنشطة  األساليب  واختيار 
والطرائق املالئمة واختيار أساليب التقويم 
موقف  لكل  الزمن  وكذلك حتديد  املالئمة 

من هذه املواقف. 

من الذي يقوم بعملية التخطيط؟: 
املدرس ذو اخلربة أم املدرس حديث 

العهد يف عملية التدريس؟
حمصورة  ليست  التخطيط:  عَمليّة  إن 
باملدرس احلديث فحتى املدرس ذو اخلربة 
السابقة  باخلطط  النظر  إعادة  عليه 
وتطويرها مبا يتالءم مع املعطيات اجلديدة 
وتتالءم  مدرسية(  بيئة  متعلمني،  )مناهج، 
اليت  واملالحظات  الراجعة  التغذية  مع 

رصدها املدرس من األعوام السابقة.

يراعى عند التخطيط لتدريس 
الرياضيات:

هناك بعض األمور اليت جيب أن يراعيها 
الرياضيات:  لتدريس  عند ختطيطه   املعلم 
الرياضيات.  ملنهاج  العامة  األهداف   -1 
الرياضيات  ملنهاج  اخلاصة  األهداف   -2

للصف املعين والوحدة املعنية. 

أمهية التخطيط لتدريس 
الرياضيات:

الرياضيات  يف  الفعال  التدريس  حيتاج 
عملية  مسبق جملريات  دقيق  إىل ختطيط 
التدريس كلها. ويشمل ذلك حتديداً واضحاً 
التدريسية  لألهداف واألساليب واألنشطة 
وأدوار كل من املدرس واملتعلم، إضافة إىل 
األمر  يتعدى  بل  املناسبة.  التقويم  أساليب 
توقع  إىل  اليومي  التخطيط  عند  ذلك 
املتعلمون  يواجهها  قد  اليت  الصعوبات 
البديلة  واألنشطة  املناسبة  احللول  ووضع 

للتغلب عليها.
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لتدريس  التخطيط  أمهية  تكمن 
الرياضيات يف عدة نقاط نذكر منها:

يساعد  اجليد  السنوي  التخطيط   
املعلم على ربط أجزاء املادة بعضها بالبعض 
اآلخر كما أنه يساعده على معرفة األمهية 

النسبية لكل موضوع من املوضوعات. 
 التخطيط اجليد يؤدي إىل البُعد عن 
العشوائية يف التدريس ويساعد على تنظيم 
عناصر املوقف التعليمي / التعلّمي بصورة 

جيدة. 
 مساعدة املدرس على اختيار األنشطة 

واألسئلة املالئمة للموقف التعليمي.
 التخطيط اجليد يؤدي إىل فهم املادة 

الدراسية اليت يقدمها للطلبة.
 يساعد املدرس على حتديد األهداف 

واختيار السبل املالئمة لتحقيقها.
من  املدرس  ميّكن  اجليد  التخطيط   

عرض األفكار بشكل مرتابط ومنظم.  

املعلم على  يساعد  التخطيط اجليد   
استخدام املصادر املتوفرة بفعّالية. 

من  املعلم  جينّب  اجليد  التخطيط   
أمام  احملرجة  املواقف  لبعض  التعرض 

طالبه. 
املعلم على  يساعد  التخطيط اجليد   
تقييم عمله وإجراء بعض التعديالت حيث 

يلزم. 
تبين  على  املدرس  مساعدة   
املتعلمني  اهتمام  تستثري  اسرتاتيجيات 

وتفكريهم.
 التخطيط اجليد يعزز الثقة بنفسه.

صورة  رسم  على  املدرس  مساعدة   
واضحة جملريات املواقف التدريسية والتنبؤ 
بنجاحات املتعلمني وإخفاقاهتم يف تعلم ما 

هو خمطط له.
بصورةٍ عامة ميكن القول إن التخطيط 
النمو  على  املدرس  يساعد  والفعال  اجليد 
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د املهين، ويعمل على حتسني وتطوير العملية 
لدى  إجيابية  اجتاهات  وتكوين  الرتبوية 

املدرس واملتعلم حنو املادة واملدرس.

مستويات التخطيط
كخطة  املدى  متوسط  التخطيط   

تدريس وحدة درسية متكاملة.
كاخلطة  املدى  بعيد  التخطيط   

الفصلية أو السنوية.
كاخلطة  املدى  قصري  التخطيط   

اليومية للدروس )التحضري اليومي(.

أواًل- اخلطة السنوية أو الفصلية:
العام  خالل  املعلم  لعمل  مسبق  تصور 
خطة  وهي  الدراسي.  الفصل  أو  الدراسي 
بعيدة املدى وتفيد يف بيان املعامل األساسية 
واحملتوى  األهداف  حيث  من  للمنهاج 

التقويم،  وأساليب  والوسائل  واألنشطة 
الزمن الالزم لتدريس  ويتم خالهلا حتديد 
كل جزء من أجزاء املادة على مدار الفصل 

الدراسي أو السنة الدراسية.

أهم ما يف اخلطة السنوية أو 
الفصلية:

املادة  حملتوى  املنطقي  التوزيع   
الدراسية على شهور السنة/الفصل.

العام  خالل  املادة  توزيع  تتضمن   
الرياضيات  كتب  الدراسي وهو موجود يف 

املطورة.
الرياضيات،  ملادة  مدرسًا  كنت  إذا 
فما هي األمور اليت عليك مراعاهتا 
أو  السنوية  اخلطة  إعداد  عند 

الفصلية؟
اخلاص  الرياضيات  منهاج  دراسة   
بذلك الصف واالطالع على حمتوى الكتاب. 
 دراسة أهداف تدريس الرياضيات يف 

املرحلة اليت تقوم بتدريسها.
العطل  مواعيد  وحتديد  معرفة   
صايف  وحتديد  واملدرسية  الرمسية 

احلصص الدراسية املتوفرة خالل السنة.
املراجعة وتوفري بعض   حتديد فرتات 
أمور  أية  ملواجهة  االحتياطية  احلصص 

طارئة
والوسائل  والطرق  األساليب  حتديد   

التعليمية املناسبة للتدريس.
وحدة  لكل  النسبية  األمهية  حتديد   

درسية.
أداء  لتقويم  املالئمة  الوسائل   حتديد 
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أو  )الزمالء  اخلربة  ذوي  واستشارة  الطلبة 
املوجهني( يف مدى مالءمة اخلطة املعدّة.

خاص  منوذج  يف  اخلطة  تدوين   
وتنفيذها.

 مراجعة اخلطة وتقوميها وتعديلها.

ثانيًا- التخطيط متوسط املدى
املدى  طويل  التخطيط  من  جزء  هو 
عدة  جماالت  يف  وإجراءات  أنشطة  ويضم 
يكون  وقد  املدرسي  العمل  جماالت  من 
من  نابعة  ولكنها  اخلاصة،  أهدافها  هلا 
األهداف العامة للخطة طويلة املدى. وعادة 
يف  وتفيد  درسية  لوحدة  التخطيط  يكون 
الربط بني الوحدات الدرسية ) مثالً اجلرب 
 ، اجلرب  و  الرياضي  التحليل   ، اهلندسة  و 
التحليل التوافقي و االحتمال ، املتتاليات و 

االحتمال ، ....( 

بعض اخلطوات العامة للتخطيط 
للوحدة الدراسية: 

 حتليل احملتوى، حيث يتم )تصنيف( 
حقائق،  إىل  درسية  وحدة  كل  حمتوى 
التعليمية، حيث  مفاهيم، حتديد األهداف 
يتم حتديد أهداف كل وحدة بصورة عامة.

اخلاصة  الالزمة  الوسائل  حتديد   
بالوحدة الدرسية.

كل  لتدريس  الالزم  الزمن  حتديد   
وحدة.

 أن يكون املعلم ملمّاً إملاماً تاماً بأهداف 
تدريس الوحدة الدراسية.

جوانب  جبميع  ملماً  املعلم  يكون  أن   

املوضوع الذي يدرّسه لتالميذه.
لطرائق  جميداً  املعلم  يكون  أن   
التدريس، وأن خيتار املناسب منها إليصال 

موضوعات الوحدة وحتقيق أهدافها.
تامة  دراية  على  املعلم  يكون  أن   
باألنشطة الالزمة واليت ميكن أن تقدم قبل 

الشروع يف التدريس أو أثنائه.
 التغذية الراجعة ملعرفة نتيجة األداء، 
ليستفيد  التنفيذ  أثناء  املالحظات  وتدوين 

منها املدرس للتخطيط يف املستقبل.

ثالثًا- التخطيط قصري املدى 
هو التخطيط لدرس يومي واحد. ومن 
أن خيطط  املفضل  أنه من  بالذكر  اجلدير 
املدرس للدرس اليومي يف سياق التخطيط 

لوحدة كاملة. 
أي أنه عند التخطيط لدرس يومي جيب 
واضحة  صورة  املدرس  ذهن  يف  يكون  ان 
للوحدة كاملة، لكي ال تبدو الدروس اليومية 

وكأهنا أجزاء منفصلة عن بعضها. 

التخطيط للدرس
إحدى  الدرس  ختطيط  مهمة  تُعدُّ 
وينبغي  للمدرس  األساسية  املهمات  أهم 
إحدى  تعترب  وهي  جيد،  بشكل  يتقنها  أن 
قادراً  يكون  أن  الناجح  املدرس  خصائص 
منظماً  ختطيطاً  لدرسه  التخطيط  على 
ودقيقاً، ولديه القدرة على تتبع سري الطلبة 
املطلوبة  التعليمية  النتاجات  إىل  للوصول 
وفق اإلجراءات واألساليب واالسرتاتيجيات 
هلذا  احملدد.  الزمن  وضمن  املوضوعة، 
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د للدروس  التخطيط  مهمة  تُعدُّ  أن  ميكننا 
جناحه  مؤشرات  إحدى  للمدرس  بالنسبة 

يف عملية التدريس.
ميكن تعريف خطة الدرس بأهنا تصور 
من  سلسلة  وتتضمن  مكتوب  منطقي 
اإلجراءات واخلطوات املتكاملة اليت هتدف 
حصة  خالل  أكثر  أو  هدف  حتقيق  إىل 
صفية واحدة. أي أن التخطيط للدرس هو 
عبارة عن تصور ذهين مسبق عند املدرس 
إعطاء  قبل  التعلمي   / التعليمي  للموقف 
األهداف  التصور  هذا  ويشمل  الدرس. 
االسرتاتيجيات  واختيار  التدريسية 
والوسائل  واألنشطة  واألساليب  والطرائق 
والتقنيات واختيار أساليب التقويم املالئمة، 
وكذلك حتديد الزمن لكل موقف من هذه 

املواقف.

عناصر خطة الدرس اليومي:
من  عادة  اليومي  الدرس  خطة  تتكون 

العناصر التالية:
 موضوع الدرس وحمتواه

 األهداف التعليمية
 الوسائل التعليمية

 التقويم القبلي )اخلربات السابقة(
 العرض/ التهيئة واإلجراءات والطرق 
والتقويم  واالسرتاتيجيات  واألنشطة 

التكويين والتغذية الراجعة.
 الصعوبات املتوقعة 

 التقويم النهائي
 حتديد الزمن وتوزيعه

 الواجبات املنزلية

فيما يلي شرح خمتصر لعناصر 
ختطيط درس الرياضيات
1- موضوع الدرس وحمتواه:

 حتديد املوضوع املدروس وتسميته.
املادة  وهو  الدرس:  حمتوى  حتديد   
املخطط  الدرس  يف  املتضمنة  العلمية 
بتحليله  املدرس  يقوم  حيث  لتدريسه. 
مهارات،  )حقائق،  األساسية  مكوناته  إىل 
خوارزميات، مفاهيم، التعميمات، املسائل(

2- األهداف:
 تُعدُّ األهداف من أهم عناصر خطة 
ما  حتديد  طريقها  عن  يتم  حيث  الدرس 
يتوقع من املعلم أن يكون قادراً على القيام 
به بعد انتهاء الدرس، أي أهنا حتدد نواتج ما 
يتوقع من املتعلم أن يكون قادراً على القيام 
به بعد انتهاء الدرس أي أهنا حتدد النواتج 
أن  وجيب  له.  املخطط  للدرس  التعليمية 
تكون هذه األهداف مصوغة سلوكياً بشكل 
الرتبوية  األهداف  تصنيف  وحسب  جيد 
املعريف  اجملال  وهي:  الثالثة  اجملاالت  يف 

واجملال الوجداني واجملال النفس حركي
عادة  تستخدم  املعريف:  اجملال   
الفهم،  )التذكر،  وهي  بلوم  مستويات 

التطبيق، التحليل، الرتكيب، التقويم(.
فيه  عادة  تستخدم  الوجداني:  اجملال 
 ، )االستقبال  وهي  كاثرول(   ( مستويات 
القيم،  تنظيم  القيمة،  تقدير  االستجابة، 

جتسيد القيم(.
 اجملال النفس حركي: تستخدم عادةً 
فيه مستويات  مسبسون وهي )املالحظة، 
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االستجابة  املوجهة،  االستجابة  التهيؤ، 
التكيف  املركبة،  العلنية  االستجابة  اآللية، 

واالبداع(

3- الوسائل التعليمية:
درس  يف  الوسائل  استخدام  إن 
ملا  األمهية  غاية  يف  أمر  هو  الرياضيات 
املتعلمني  تعلم  تسهيل  كبري يف  دور  من  هلا 
حنوها.  اجتاهاهتم  وحتسني  للرياضيات 
املطلوب  اهلدف  الوسائل  تؤدي هذه  وحتى 
حتقيقه، البد للمدرس أن خيطط املدرس 
الوسيلة  الستخدامها حبيث خيتار  مسبقاً 
املالئمة للموقف التعليمي، ويشرتط أن تكون 
املستهدفة  العمرية  للفئة  مالئمة  الوسيلة 

وللخربات السابقة لدى املتعلمني. 
الستخدام  بالتخطيط  يتعلق  وفيما 
درس  يف  تعليمية  كوسيلة  التقنيات 
على  هنا  يكون  الرتكيز  فإن  الرياضيات، 
التخطيط الذي جيب أن يسبق استخدامها، 
ألهنا تكون ناجحة حيث اختريت بشكل جيد 
وخطط الستخدامها بشكل سليم. ويف هذا 
األمور  يراعي  أن  للمدرس  البد  الصدد 
استخدام  وفاعلية  جناح  لضمان  التالية 

التقنيات:
للموقف  املناسبة  التقنيات  اختيار   
الشخصية  اخلربة  أساس  على  التعليمي 
يف  اإلجيابي  بتأثريها  وقناعته  للمدرس 

تعلم الطلبة. 
 إتقان املدرس الستخدام التقنيات.

املتعلمني  استخدام  األمر  تطلب  إذا   
على  العمل  مثل  التقنيات،  هلذه  أنفسهم 

احلاسوب جيب أن تكون الربامج سهلة ويف 
حدود قدرة املتعلم.

والربامج  لألنشطة  املسبق  اإلعداد   
اليت  اهلندسية  واألدوات  احلاسوبية 

حيتاجها تنفيذ الدرس
يف  الطلبة  كل  إلشراك  التخطيط   

العمل. 
 إعداد خطط بديلة ملواجهة أي طارئ 
)انقطاع التيار الكهربائي، تعطل احلاسوب 

أو االنرتنت، ... (.

4- التقويم القبلي والتعلم القبلي:
املتعلم  متّكن  مدى  قياس  إىل  يهدف 
من املهارات واملفاهيم والتعميمات الالزمة 

حلدوث التعلم اجلديد.
يستخدم املدرس التقويم القبلي للتحقق 
من مدى جاهزية طلبته واستعدادهم لتعلم 
للخربات  إتقاهنم  ومدى  اجلديد،  الدرس 
السابقة. ويهدف إىل ربط اخلربات السابقة 

بالدرس اجلديد. 
بني  العالقة  تناول  املفيد  من  وهنا 

اخلربات السابقة والتعلم القبلي.
مجيع  عن  عبارة  السابقة  اخلربات 
املتطلبات األساسية من املهارات واملفاهيم 
سابقاً  املتعلم  تعلمها  اليت  والتعميمات 
واملرتبطة ارتباطاً مباشراً باهلدف املخطط 
أن  للمتعلمني  ميكن  ال  واليت  لتدريسه 
أن  دون  اهلدف  هذا  حتقيق  حنو  يتقدموا 
من  يتطلب  وهذا  اكتسبوها.  قد  يكونوا 

املدرس ما يلي:
 معرفة دقيقة ببنية املنهاج.
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د  معرفة دقيقة ببنية الدروس مستقلة 
وجمتمعة.

على  املوجودة  املعرفية  البنى  معرفة   
صورة خمزون معريف لدى املتعلم.

 معرفة بالبنية املنطقية للموضوع.
ومعرفة  السابقة  اخلربات  حتديد  إن 
تساعد  للمتعلم  بالنسبة  احلايل  الواقع 
املدرس على حتديد املفاهيم والبنى املعرفية 
املتمثلة عند املتعلم، ومن ثمَّ حتديد املفاهيم 
للمتعلم  يتح  مل  اليت  واملفاهيم  الغامضة 
التعرض هلا والتفاعل معها واليت أصبحت 
تشكل فجوات يف بنية املتعلم املعرفية واليت 

البد من إمتامها بصورة صحيحة. 

احلافزة  والتهيئة  العرض   -5
والطرائق واإلجراءات واألنشطة: 

به  يقوم  ما  كل  هنا  بالعرض  املقصود 
إجراءات  أو  أنشطة  من  واملتعلمني  املدرس 
لتحقيق سري الدرس. على املدرس عند إعداد 
خطة الدرس أن حيدد كل هذه النشاطات 
واإلجراءات مبا يالئم الدرس املخطط له. 

وأهم هذه األنشطة واإلجراءات:
خصائص  مع  متناسبة  بيئة  جتهيز   

املتعلمني. 
 التهيئة احلافزة وإثارة دافعية الطلبة:

موقف  هي  احلافزة  بالتهيئة  يقصد 
املتعلمني  الستثارة  املدرس  يُعدُّه  نشاط  أو 
عنصراً  وتعد  اجلديد.  للدرس  وحتفيزهم 
اإلقبال  إن  الدرسية  اخلطة  يف  مهماً 
درجة  إىل  يتحدد  جديد  هو  ما  تعلم  على 
التعلم ومدى  كبرية مبدى احلاجة إىل هذا 

التشويق لتعلمه. 
وطرائق  اسرتاتيجيات  اختيار 

التدريس املناسبة وتطبيقها:
ميكن  اليت  االسرتاتيجيات  من 

استخدامها يف تدريس الرياضيات:
 اسرتاتيجية التفاعل الصفي وتشتمل 
واستقبال  األسئلة  طرح  أساليب  على 
واملناقشات  احلوار  وأساليب  اإلجابات 

واالستكشاف واالستنتاج
املوجه  االكتشاف  اسرتاتيجية   

االستقرائي واالستنتاجي.
)ضمن  التعاوني  التعلم  اسرتاتيجية   

جمموعات(
 اسرتاتيجية العرض.

 اسرتاتيجية توظيف األلعاب التعليمية.
يف  ينوع  من  هو  الناجح  املدرس   
يستخدمها  اليت  والطرائق  االسرتاتيجيات 

أثناء التدريس.
واخلربات  األنشطة  تقديم 
على  والتدريبات  والتطبيقات 

الدرس:
 تنظيم سري العملية التعليمية وتنفيذ 
أجل  من  هلا  املخطط  واخلربات  األنشطة 

حتقيق األهداف املرجوة.
 تقديم األفكار والشروحات عن طريق 
أو  فردية  استقصائية  استكشافية  أنشطة 

مجاعية.
 عرض جمسمات وأشكال توضيحية.

 حل املسائل كنشاط تعليمي.
 املناقشة والتساؤل الصفي.

اآلالت  باستخدام  أنشطة  إجراء   
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احلاسبة أو احلاسوب.
للخربات  التخطيط  وعند 

التعليمية، جيب مراعاة ما يلي:
اهلدف  إىل  منتمية  اخلربة  تكون  أن   
أمام  الفرصة  تتيح  حبيث  له،  املخطط 

الطلبة ملمارسة السلوك املتوقع منهم.
ملستوى  مالئمة  اخلربات  تكون  أن   
يستطيعون  حبيث  وقدراهتم  الطلبة 

تنفيذها.
حبيث  متنوعة  اخلربات  تكون  أن   
تراعي الفروق الفردية بني املتعلمني، وتتيح 

الفرصة ملشاركة أكرب عدد ممكن فيها.
 أن يؤخذ بعني االعتبار صنف املعرفة 
اليت خيطط املدرس لتدريسها، كأن يراعي 
من  صف  كل  لتدريس  األساسية  املبادئ 
)احلقائق  وهي  الرياضية  املعرفة  أصناف 
والتعميمات  واملبادئ  واملفاهيم  واملهارات 

واملسائل(.
 أن تكون األنشطة متسلسلة ومرتابطة 

ومثرية لدافعية الطلبة.

 أن يكون دور كل من املتعلم واملدرس 
واضحاً أثناء إجراء اخلطة ويف هذا اجملال 
نؤكد على أمهية إعطاء دور أساسي ومهم 
التعلمي،  التعليمي  املوقف  أثناء  للمتعلم 
يرتتب  أساسياً  دوراً  املتعلم  إعطاء  فعدم 
عليه أضرار كبرية مثل تدني الثقة بالنفس 
الشعور  مثل  سلبية  مشاعر  لديه  وتتطور 

بالعجز.
تطبيق التقويم البنائي :

يهدف التقويم البنائي إىل متابعة املتعلم 
الدرس  يف  خطوة  لكل  وفهمه  تعلمه  يف 
والتأكد من أنه يتقدم حنو حتقيق األهداف 
املرسومة، كما أنه يهدف إىل تقويم اخلربات 
للموقف  التعليمية وحتديد مدى مالءمتها 
مستمراً  يكون  التقويم  وهذا  التعليمي، 

ومالزماً لعملية التدريس.
تقديم التغذية الراجعة:

التغذية الراجعة: هي ما يتلقاه املدرس 
حول  توجهات  أو  من مالحظات  املتعلم  أو 
)أو  التقويم  نتيجة  أدائه  مستوى  و  نوع 
السلوك  طبيعة  .إن  األداء(  نتيجة  معرفة 
طبيعة  على  يتوقفان  وشكله  املتعلم  من 
العملية  أثناء  له  ُقدمت  اليت  اخلربات 
بني  املقارنة  ان  .كما  التعلمية  التعليمية 
متكننا  املتوقع  السلوك  و  الناتج  السلوك 
من تقدير مدى جناح اخلربات املخططة يف 
األهداف.  حتقيق  على  املتعلمني  مساعدة 
فإذا مل يكن النتاج املتحقق مبستوى اهلدف 
أن  املدرس  على  لزاماً  أصبح  له،  املخطط 
منه جلعل  وذلك حماولًة  خطته  من  يعدل 
من  فأكثر  أكثر  يقرتب  احلقيقي  النتاج 
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د اهلدف، من هنا ندرك إن استخدام التغذية 
الراجعة، بشكل مناسب جيعلها تلعب دوراً 
أساسياً يف تطوير وحتسني العملية الرتبوية 
إضافًة  هذا  وجوانبها.  عناصرها  بكل 
الداخلية  واحلوافز  اإلجيابي،  التعزيز  إىل 

للمتعلمني.

6- الصعوبات املتوقعة:
يكون  أن  جيب  اليت  املهمة  األمور  من 
املدرس قد أعد هلا قبل تدريس أي موضوع 
يف الرياضيات هو أن يتوقع ما قد يواجهه 
بعض  تعلم  يف  صعوبات  من  املتعلمون 
أن  مايعين  له،  املخطط  الدرس  حمتويات 
الطلبة على جتاوز  ملساعدة  يكون مستعداً 
أساليب  باستخدام  إما  الصعوبات  هذه 
وسائل  باستخدام  أو  الشرح  يف  بديلة 
معينة. إضافة إىل رصد الصعوبات الطارئة 

واملستجدات ومعاجلتها.

7- التقويم النهائي:
منهجية  عملية  هو  النهائي  التقويم 
إصدار  خالهلا  من  يتم  وخمططة  منظمة 
حكم على مدى حتقق األهداف املوضوعة 
حيدد  أن  للمدرس  البد  هنا  من  للدرس. 
عند  النهائي  للتقويم  املناسبة  األساليب 
إعداد خطة الدرس، ويهدف التقويم النهائي 
املتعلمني  حتصيل  مستوى  حتديد  إىل 
والتعميمات  واملفاهيم  للمهارات  وفهمهم 

اليت درسها. 
املتعلمني  اكتساب  مدى  حتديد  أي 
اليت  والتعميمات  واملفاهيم  للمهارات 

على  النهائي  التقويم  ويساعد  درسها. 
النتائج  بني  والتطابق  التباين  مدى  حتديد 
يساعد  أنه  كما  الفعلية،  والنتائج  املتوقعة 
تتصل  اليت  املناسبة  القرارات  اختاذ  على 
العملية  لتطوير  والعالج  املتابعة  بعمليات 
يساعد  وكذلك  وحتسينها.  الرتبوية 
التكليفات  ومستوى  نوعية  حتديد  على 

والواجبات للمتعلمني خارج الصف.
تغذية  املدرس  تعطي  التقويم  نتائج 
تدريسه  وفاعلية  أدائه  حول  مهمة  راجعة 
وما  من حتركات  احلصة  يف  به  يقوم  وما 
القوة  نقاط  وحتديد  وسائل،  من  يستخدم 
يستطيع  ثمَّ  ومن  عنده،  الضعف  ونقاط 
التعديالت املناسبة على خططه  أن جيري 
واساليبه ووسائله وطرائقه بناءً على نتائج 

التقويم.

8- حتديد الزمن وتوزيعه :
كل  لتحقيق  الالزم  الزمن  حتديد  إن 
عناصر  على  عادل  بشكل  وتوزيعه  هدف 
جتعل  اليت  املهمة  األمور  من  هو  الدرس، 
وفق  وخمططة  نظامية  عملية  التدريس 

أصول حمددة. 
لذلك فإن إحدى مهمات املدرس الكفؤ 
هي السيطرة على الزمن والتحكم به، وهذا 
الذي  الزمن  حيدد  أن  املدرس  من  يتطلب 
إعداده  أثناء  تعليمي  نتاج  كل  يستغرقه 

للخطة.

9- الواجبات املنزلية
تعد الواجبات املنزلية جزءاً مكمالً ملا يتم 
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وحتى  الدراسي.  الصف  داخل  أنشطة  من 
يتحقق التعلم املنشود البد أن تتكامل هذه 
األنشطة معاً بطريقة مدروسة وخمطط هلا 
مسبقاً. وميكن أن تأخذ الواجبات املنزلية 

األشكال التالية:
  التدرب على املهارات األساسية: 
ويعطى هذا النوع من الواجبات يف املراحل 
أن  ذلك  جديد،  موضوع  تعلم  من  األوىل 
ال  الدراسية  للحصص  املخصص  الوقت 
على  كاف  بشكل  املتعلمون  ليتدرب  يكفي 
الدرس،  يف  املتضمنة  األساسية  املهارات 
هذه  مثل  املتعلمون  ميارس  أن  املفيد  من 

املهارات من خالل الواجبات املنزلية.
الواجبات  تتضمن  الفهم:  تعمق   
املنزلية يف مثل هذه احلالة أنشطة هتدف 
داخل  تعلمه  ملا  املتعلمني  فهم  تعميق  إىل 
املسائل  تكون  وبالطبع  الدراسي.  الصف 
املتضمنة يف هذه احلالة ذات مستوى أعلى 
تتضمن  وقد  أعاله،  األوىل  الفقرة  مما يف 
مفاهيم  بني  الربط  تستدعي  مسائل 

رياضية تعلمها املتعلم يف أوقات خمتلفة.
أداة  يُعدُّ حل املسائل   حل املسائل: 
إضافة  اجلديدة  الرياضية  املعرفة  لبناء 
غايات  من  ذاهتا  حد  يف  غاية  كونه  إىل 
املنزلية  الواجبات  وتُعدُّ  الرياضيات.  تعلم 
يف  للخوض  للمتعلمني  الكبرية  الفرص  من 
مثل  عادة  وتستدعي  املسائل،  حل  معرتك 
هذه الواجبات مستويات التفكري العليا لدى 
والرتكيب.  والتحليل  كالتطبيق  املتعلمني 
الواجبات  من  النوع  هذا  استخدام  وعند 

فعلى املدرس إدراك ما يلي:

بني  الفروق  الواجبات  تراعي  أن   
الطلبة  ليجد  مرنه  تكون  حبيث  املتعلمني 
فيها فرصاً للنجاح وتدعيم الثقة بالنفس، 
ذلك  لتحقيق  طريقة  أفضل  تكون  ورمبا 
متعددة  خطوات  ذات  مسائل  استخدام 

تتدرج من السهل إىل الصعب.
 أن تربط الواجبات بني أفكار رياضية 

خمتلفة، 
 أن تتضمن هذه الواجبات مسائل ذات 

عالقة حبياة املتعلمني وطبيعة جمتمعهم.
البحث:   االكتشاف وتنمية روح 
ميكن أن تستخدم الواجبات املنزلية لتنمية 
وتنمية  الرياضي  االكتشاف  على  القدرة 
تأخذ هذه  املتعلمني وقد  البحث لدى  روح 
الطلبة  يكلف  املشاريع  شكل  الواجبات 
معلومات  عن  البحث  تتطلب  بتنفيذها، 
ثم  ومن  بيانات،  مجع  أو  مفقودة  رياضية 
وصفها وحتليلها لتقديم إجابات على أسئلة 
حمددة مسبقاً وتتميز هذ الواجبات املنزلية 

مبا يلي:
 تربط بني الرياضيات واحلياة اليومية 

للطلبة.
املشكالت  حل  على  القدرة  تتطلب   
حيدد  أن  املتعلم  على  أنه  ذلك  واملسائل، 
ويقرر  حللها  خيطط  ثم  ويفهمها  املسألة 

استخدام اسرتاتيجية مناسبة حللها.
للتواصل  فعاالً  أسلوباً  تستدعي   
عرض  إىل  املتعلمون  حيتاج  إذ  الرياضي، 
مشاريعهم مبا حتتويه من مشكالت وخطط 
وحلول بطريقة واضحة تتطلب الربط بني 

أفكار رياضية خمتلفة.
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د منوذج مقرتح لتخطيط درس :

الصف: التاسع             املادة:  رياضيات        اليوم: .....  التاريخ: ..........  
عنوان الدرس:  النسب املثلثية لزاوية حادة   

الوسائل: أدوات هندسية،  الكتاب، األقالم امللون و السبورة

األهداف 
التعليمية

طريقة 
التقويــماسرتاتيجيات التدريسالتدريس

أن يتعرف 
على النسب 
املثلثية يف 
مثلث قائم

أن حيسب 
النسب 

املثلثية و 
يطبقها يف 
مثلث قائم

التعلم 
التعاوني

التعلم 
من خالل 
النشاط 

املوجود يف 
الكتاب

الزمناإلجـــراءات

طرح 
األسئلة 

األداء
املالحظة

التواصل 
والتعاون 

بني 
اجملموعات

توظيف كتاب بشكل إجيابي 
من خالل: 

1- يناقش املدرس مع طالبه 
يف تنفيذ األنشطة املوجودة يف 

الكتاب 
2- رسم مثلث قائم على 

السبورة و تدوين املصطلحات 
)وتر ، ضلع مقابلة ، ضلع 

جماورة (
3- كل جمموعة من الطلبة 

تقوم حبل األمثلة يف الكتاب
4- كتابة النسب املثلثية لزاوية 

حادة على السبورة 
5- حل مسائل تتضمن النسب 

املثلثية لزاوية حادة

10 د

5 د

10 د

5 د

10 د

15د

منوذج مقرتح لتخطيط وحدة دراسية:

عدد احلصصالوحدة األوىلالصفاملادة
النسب املثلثية التاسعالرياضيات

للزاوية احلادة
12 حصة
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املخرجات التعليمية التعلمية:دروس الوحدة األوىل
1- بعض خواص التناسب

2- النسب املثلثية للزاوية احلادة
3- عالقتان مهمتان بني النسب املثلثية

4- نسب زوايا شهرية

 يتوقع من الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن 
تتحقق األهداف التالية:

للزوايا  األساسية  املثلثية  النسب  إجياد   -1
احلادة

2- التعرف إىل العالقات بني النسب املثلثية
3- التعرف على نسب الزوايا الشهرية

(30,45,60( درجة
طول  حساب  يف  املثلثية  النسب  استعمال   -4

ضلع يف مثلث قائم 
حياتية  ومسائل  رياضية  مسائل  حل   -5

باستعمال النسب املثلثية

املهام التعليمية 
الرئيسية يف الوحدة

أداة التقويماملهارات

1- تنفيذ األنشطة
2- حل أسئلة الكتاب
3- حل أوراق العمل
4- العمل على حل 

حياتية  مشكالت   -5
باستخدام النسب املثلثية

6- تنفيذ مسابقات

املثلثية  النسب  إجياد   -1
األساسية للزاوية احلادة

املثلثية  النسب  إجياد   -2
للزوايا (30,45,60( درجة

إذا  زاوية  قياس  إجياد   -3
علمت احدى نسبها 

4- إجياد قيم النسب املثلثية 
للزاوية احلادة يف املثلث القائم

1- طرح األسئلة واملناقشة
2- سالمل التقدير

3- االختبارات القصرية
4- أوراق العمل

5- العمل على حل مسائل 
النسب  باستخدام  حياتية 

املثلثية

املراجع:
1- د:عمـران قوبـا ، وثيقـة املعايـر ملرحلـة التعليـم مـا قبـل اجلامعـي  ، مركـز تطويـر املناهـج 

اجلمهوريـة العربيـة السـورية  2015م 
2- د:عمـران قوبـا و خالـد رضـوان، الرياضيـات دليـل جـزء أول و جـزء ثانـي ، مركز تطوير املناهج 

اجلمهورية العربية السورية 2016م
3- د: هاشم إبراهيم ، طرائق تدريس الرياضيات جامعة البعث 2019م

4- جابر عبد احلميد جابر ، مهارات التدريس ، ط1991م ، دار النهضة العربية، القاهرة .
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يف  والكتاب  املؤرخني  أشهر  من 
الشيخ  والده  العربي،  والعامل  مصر 
يف  دراسته  أكمل  الطباخ،  إبراهيم 
الشرعي  القضاء  ومدرسة  األزهر، 
ثم  معلماً  ذلك  بعد  عمل  القاهرة،  يف 
ثم  اإلسكندرية  ويف  طنطا  يف  مدرساً 
يف القاهرة، عمل بعد ذلك يف القضاء 
عاد  أن  لبث  ما  لكنه  سنوات،  أربع 
كلية  يف  املرة  هذه  ولكن  التدريس  إىل 
سنوات  وبعد  القاهرة  جبامعة  اآلداب 
قليلة انتخب عميداً هلا يف عام 1939، 
الثقافية  لإلدارة  مديراً  عني  ثم 
عام1947  العربية  الدول  جامعة  يف 

واستمر فيها حتى وفاته عام1954.
اجملمع  يف  عضواً  أمني  أمحد  كان 
العربية(  اللغة  )جممع  العربي  العلمي 
القاهرة  جممعي  يف  وكذلك  بدمشق 

وبغداد.

من أعالم التربية 
في الوطن العربي

الكاتب المربي والمؤرخ 

المصري أحمد أمين*

 1954-1878
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أشرف على جلنة التأليف والرتمجة والنشر يف مصر ثالثني عاماً وكان رئيساً هلا.
نشر مقاالته يف جمليت )الرسالة( و )الثقافة( وقام جبمعها يف عشر جملدات حتت 
عنوان )فيض اخلاطر(. من كتبه: فجر اإلسالم، ضحى اإلسالم، ظهر اإلسالم، يوم 
اإلسالم، النقد األدبي، زعماء اإلصالح يف العصر احلديث، حياتي، قاموس العادات، 

الصعلكة والفتوة يف اإلسالم، إىل ولدي.
يرى املؤرخون ألعالم الرتبية** أن كتابه األخري )إىل ولدي( كان يف حينه يعترباً 
دستوراً ومنهجاً تربويا للناشئني، وقد ضمَّنه آراءه الرتبوية ومثرة جتربته الطويلة يف 

التعليم والتدريس ومن أفكاره الرتبوية اليت وردت يف هذا الكتاب:
عليك أن تكوِّن ذوقكَ ثم تنميّه وترّقيه، فإن فعلت ذلك وصلت إىل سعادة احلياة 
قدر  على  وبات مضموناً جناحك  عواطفك  ونبلت  أخالقك  هبا، ومست  واالستمتاع 

كفايتك.
ال يغرنك من عال صيتهم عن طريق التهريج، وال من ختطوا زمالءهم عن طريق 
التزلف، وال من كسبوا املال عن طريق مد اليد، فكل املظاهر الكاذبة لو وزنت حبياة 
الشعور  مبدؤك  فليكن  شيئاً،  تساو  مل  االستقامة  وطمأنينة  النفس  وعلو  الضمري 
وراء  والسعي  الشرف  النفس واحلرص على  اللذائذ وطهارة  واالعتدال يف  بالواجب 

النبل واملروءة.
عليك أن تركز اهتمامك يف مادة دراسية معينة ومتابعة ذلك تدرجيياً، وأن يكون 
لك إىل جانب دراستك اخلاصة هواية يف فرع من فروع الثقافة العامة، تبدأ فيه على 
مهل وتنمّي حبه يف نفسك رويداً رويداً، فإذا صرت على هذا وجدت أن لذتك كربت 
شيئاً فشيئاً، وال تزال كذلك حتى تصبح اهلواية كيفاً ال تستطيع العيش من دونه، فإذا 

وصلت إىل هذه الدرجة استسخفت من يضيعون أوقات فراغهم.
وحتدث أمحد أمني يف هذا الكتاب أيضاً عن مساوئ التبذير واإلسراف، وعن قيمة 

الوقت، ودعا إىل برامج لتثقيف النفوس والعقول وقضايا تربوية أخرى.

* أعد هذه املادة مدير التحرير.
** راجـع كتـاب: أعـام الرتبيـة واملربـن مـن القدمـاء واحملدثـن، د. خالـد احلـاج، ط1 عام 1989 عمان 

ص309
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شخصية »فارس فارس« 
في كتابات غسان كنفاني الساخرة

قناع نقدي أم مواجهة ساخنة مع الوجع والرداءة؟!

ق  َحقَّ الهادف،  الجاّد  والمبدع  الملتزم،  الثورّي  الكاتب  ذاك  كنفاني  غسان 
صاصة الهادفة، وعندما  خندقية الكلمة الطلقة، كما كان قد حّقق خندقية الرَّ
ى لكم، وعائد إلى حيفا، ورجال تحت الشمس، وإبداعاته األخرى  قرأنا له: ما تبقَّ
في القضية الفلسطينية، كنا ندرك تمامًا من هو غسان كنفاني المبدع الثائر 
ولمن  يكتب،  بما  األدرى  وهو  ألنه،  كلها،  وإدراكاتنا  بوعينا  نقرؤه  الذي  الجاد 
منذ  وكان  كتاباته،  عن  القارئ  تفصل  للحظٍة  أبدًا  يسمح  يكن  لم  يكتب، 
حروفه األولى، وحتى نهاية ما يمنحنا إياه في كل مجموعة يربطنا بصميمه 

بط الُمتآلف، والمتميز، المؤرق الحاّد والجاّد معًا ذاك الرَّ

* شاعر فلسطيين عضو احتاد الكُتّاب والصحفين الفلسطينين، له العديد من الدواوين الشعرية.

محمود حامد*
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كنفاني  لغسان  القارئ  يصبح  حبيث 
نسيجه  من  وفاعالً  حيوياً  جزءاً 
وخصوصيته اخلالقة؛ كيف ال، وهو الذي 
القصرية،  القصة  كّتاب  بعد  فيما  يوجه 
سُلّم  درجات  أول  على  الصاعدين  الكّتاب 
الكتابة، السُلّم املليء باالنزالقات اخلطرة، 
واحدهم  حيسن  مل  لو  الفاجع،  والسقوط 
الدخول يف هذا اجملال من بواباته الواعية، 
وإمكانياته اجليدة؟ يقول غسان كنفاني يف 
مقاالت فارس فارس »كتابات ساخرة« تلك 
اليت كان ينشرها يف ملحق« األنوار« بامسه 
املستعار: من املعروف أن العمل الفين، وعلى 
وجه اخلصوص القصة القصرية، هو عَمٌَل 
اآلخر  النصف  ويرتك  نصَفهُ  الكاتبُ  يُنجزُ 
يستطيع  أن  هي  الفنية  والرباعة  للقارئ، 
الكاتب، بطريقة غري مُباشرة، إعطاء القارئ 
أبواب  على  تَدُلَّهُ  أن  تستطيع  اليت  املفاتيح 
وطنه، ذلك النصف اآلخر غري املكتوب يف 
القصة«.... يكتشفها القارئ أو »يكتبها« يف 

خياله... ص19.
دكروب فسحًة غايًة  لقد منحنا حممد 
جبمع  قام  عندما  واألمهية  اجلمالية  يف 
ذاك األدب السَّاخر الفّذ عرب مقاالت فارس 
حيمل  كتاب  يف  كنفاني  غسان  فارس/ 
دكروب جبمع  إليه، وحممد  املشار  العنوان 
التبويب  بذاك  داخله،  واملقاالت  الكتاب 
ال  فإنه  املبدعة؛  وبأنساقه  الرائع،  الفين 
يقّل قيمة إبداعية عن غسان كنفاني ذاته، 
كنفاني  أمام غسان  نقف  الذي جعلنا  وهو 
ليقدم  الالذع  بقلمه  فارس  فارس  اآلخر.. 
لنا منوذجاً يف األدب اهلادف السَّاخر ال يقل 

اجلادّة.  كنفاني  غسان  كتابات  عن  أمهية 
يقول حممد دكروب يف أدب فارس فارس/ 
غسان كنفاني.. ذاك األدب السَّاخر الفّذ ما 
جممله: »إذاً، حتت قناع »فارس فارس« هذا، 
كان غسان ينطلق على هواه يتحرّر إىل حدّ 
كبري من صفة كونهِ: غسان كنفاني املناضل 
واملسؤول،  امللتزم  احلزبي  الفلسطيين 
ينتقد، وينكر، ويسخر، ويتمسخر، ويفضح 
ويكشف الزيف، يف الفن ويف املوقف، مبا مل 
يكن ليتيح لنفسه أن يكتبه حتت خيمة امسه 
املعروف... فتظنه انزلق على هواه الفرديّ 
الصفحات  تابعتَ هذه  إذا  ولكنك  احملض، 
»فارس  السَّاخر  أنَّ  ترى  متمعناً، ومتذوّقاً، 
األمانة  درجات  بأعلى  يلتزم  فارس« 
والفين  السياسيّ،  الفكري  النضايل  للخّط 
التكثيف  هذا  كنفاني«  لغسَّان  خصوصاً، 
التصويري الذي وضعنا فيه حممد دكروب 
وفكره  كنفاني  غسان  وجدان  لوحات  أمام 
من  ننفذ  هامَّة  معرفيَّة  بواباتٍ  لنا  يفتح 
خالهلا إىل عامل ذاك املبدع اخلالد غسان. 
قاهلا عدنان كنفاني شقيق غسان، وشقيق 
نبضي وفكري، هذا املولع باللقطات النادرة، 
يف  فائقة  بعناية  املخبأة  ة  الفذَّ والغيبيَّات 
ذاكرة الزمان، فاجأني بثقته املطلقة بكتاب 
غسان يقدمه يل يف احتاد كتاب فلسطني 
على  الشعر،  مجعية  مجعيتنا  اجتماع  يوم 
الوحيدة  النسخة  له، ألنه  وأعيده  أقرأه  أن 
الساخر،  غسان  أدب  من  عنده  الباقية 
إليه.  وأعيده  عنه  وأكتب  أقرأه  أن  ووعدته 
كتاب مُفردٌ ذاك الكتاب، تقرؤه على مراحل 
بعض  ألشهر.  متتد  وقد  أليام  متتد  قد 
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كنفاني/  غسان  كتاب  لكن  الكتب ميضي، 
يضعك  الساخر،  أدبه  يف  فارس  فارس 
أمام احتمالني ال أكثر: أن وجدانية الكتاب 
يف  املتابعة:  تلزمك  للغالف  الغالف  من 
اليت  اإلرهاق  ضراوة  رغم  ليلتني  أو  ليلة 
والشرب  األكل  عن:  وأنتَ متتنع  تصاحبك 
والنوم والراحة،اللتهام صفحاته املئة وأربع 
وأربعني بغبطة مفزعة، وإمّا أن تقرأه؛ ألن 
قدرَك؛ منذ مدخله أن تقرأه ألن كل ما فيه 

يشدّك إليه.
إن قيمة ذاك الكتاب أنه قيمة متداولة 
الغابر مبا  الزمان، متدّنا من ماضيها  عرب 
يفيدنا للمستقبل الذي مل جيئ بعد بأفكار 
وآراء ستظل حيًّة وطازجة كأهنا وجبة رائعة 
رغبات  إلشباع  جاهزة،  اآلن  باغتتنا  وقد 
وعينا اليت تطلب يف زمن اجلفاف والرداءة 
املزيد من تلك الوجبات الدافئة ما يعوّضنا 
عن فداحة النقص يف الفكر، واألدب، اليت 
متتد على مساحة واسعة من ثقافة الراهن 
نقد  على  الكتاب  مقاالت  تنصبّ  املعتمة. 
الثقافة،  قضايا  جتاه  وموجع  ساخر،  حيّ 
املبدع  فتمنح  حّقه،  حقٍّ  ذي  لكّل  وتعطي 
الفذ نقاوةَ دمعتها للقارئ واملؤثرة مبا أبدع، 

اآلخر  أنتجه  ما  ماهرة  حبميمية  وتكشف 
غري املبدع، وتوجيهه لكي يصبح فيما بعد 
مبدعاً حقيقياً. وظل فارس فارس/ غسان 
كنفاني طيلة صفحاته الالذعة، وهو الساخر 
الكادحة املبدعة، ولو  املوجِّه نصري األفكار 
كان اإلبداع فيها من نتاج الصَّعاليك. سأبدأ 
منهم ألنه أنصفهم عرب الدهر كما أنصفهم 
يف  الصَّعاليك  كتابه:  يف  خليف  يوسف  د. 
املعارف  دار  عن  الصادر  اجلاهلي،  العصر 
مبصر. لقد أعاد هلم غسان االعتبار بقوة، 
ألنه كتب عنهم بقوة الضمري، إنه منصفهم 
أبداً:  الزمان  ذاكرة  يف  ستظل  كلمات  يف 
يقول غسان/ فارس فارس يف مقالته عنهم 
جوهرة  هم  الصَّعاليك  الشعراء  بعنوان: 
أؤمن  »إنين  ص124:  الفين/  تارخينا  يف 
األوضاع  لدراسة  األجدى  الطريقة  بأن 
وصدر  اجلاهلية  يف  القبلية  االجتماعية 
الشعريَّة  اآلثار  مالحقة  يف  هي  اإلسالم 
فهؤالء  الصَّعاليك،  خلَّفها  اليت  املذهلة 
كانوا، بالفعل، ميثلون حركة التمرد الثوريَّة 
واالجتماعي  والعرقي  الطبقي  البناء  على 
أن  نستطيع  ال  فنحن  وبالتايل،  للقبيلة، 
نأخذ صورة عن احلياة االجتماعية لعرب 
التقليدي  اجلهاز  داخل  باطمئنان  يعيشون 
منوذجاً  فيه  يرون  كانوا  والذين  للقبيلة، 
ففي  هنا  النقد(.من  )وال  الباطل  ال ميسُّهُ 
كانوا  الصَّعاليك  شعراء  أن  غسان:  رأي 
وطالئع  للثورة،  والشجاع  احليّ  الضمري 
ناحية  ومن  ناحية  من  تقدمية  حركات 
أخرى، فعلى الصعيد الفين فاملسألة أخطر 
الشعراء  هؤالء  كان  لقد  بكثري:  ذلك  من 
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الوجودية  للفلسفة  ظاهرة  أول  الصَّعاليك 
يف التاريخ«.يف لقطة بارعة أخرى، وغسان 
يضعنا  مذهلة  بطريقة  املطالعات  كثري 
غسان كنفاني/ فارس فارس أمام مفارقات 
لبعض  العربية  الرتمجات  بعض  مذهلة يف 
وتضعها  كياهنا،  تقلب  االجتماعية  الكتب 
الغائمة  بصورهتا  العربيّ  القارئ  أمام 
كتاب  يف  خصه  ما  وهذا  جداً،  واملمزقة 
سليمان عبد اهلل شليفر »سقوط القدس«، 
املذهلة:  الرتمجة  أخطاء  يف  غسان:  يقول 
األمريكي،  املؤلف  خطأ  ليس  اخلطأ  إن 
زقاق  كل  اسم  جيداً  يعرف  أنه  يبدو  الذي 
املرتجم  خطأ  ولكنه  فلسطني،  القدس  يف 
 JERICHO أنَّ  يعرف  ال  الذي  العربي 
هي »أرحيا« اليت تقع إىل غرب البحر امليت 
اليت  »جرش«  وليست  الغربية  الضفة  يف 
تقع إىل شرق هنر األردن يف مشال الضفة 
هذه  إىل  »انظروا  غسان:  يتابع  الشرقية. 
عن  املرتجم  ينقلها  اليت  املدهشة  العبارة 
لسان املؤلف الذي ينقلها بدوره عن لسان 
املتطرفة:  الصهيونية  التيارات  زعماء  أحد 
»إذا كان ال حق لنا يف اجلليل وجرش، فأيُّ 
حق لنا يف حيفا أو عكا؟«، يقول غسان: إن 
هذه العبارة ال معنى هلا وتعد هبذه الصياغة 
نبوءة  األكثر  أو على  نكتة  أو  أشبه حبزورة 
ألن اجلليل حمتل منذ عام 1948 مثل حيفا 
وعكا، ومها مدينتان تقعان يف اجلليل، أما 
جرش فهي مل تُحتل )بعد( وتقع يف الضفة 
ــ إن هذه اجلملة هي يف األصل:  الشرقية 
»إذا كان ال حق لنا يف اخلليل وأرحيا، فأيُّ 
صارت  هكذا  وعكا؟«..  حيفا  )يف  حق 

السياسي  معناها  ألن  صحيحة،  اجلملة 
إسرائيل يف ضم  »حق  يدور حول  األصلي 
إسرائيل  »حق«  وليس عن  الغربية،  الضفة 
يف ضم اجلليل الذي هو مضموم منذ 48 
إىل  اخلليل  حيوِّل  الذي  شرَّ  اهلل  فكفانا 

جليل، وحيوّل أرحيا إىل جرش«.
يكتب  واملهرج  الشاعر  حمطته  يف 
صنعة  قدمية  هي  كم  إهلي  »يا  غسان: 
إننا  أقول  أكاد  العربي...  عاملنا  يف  الشعر 
إن  القافية!!«  أمهاتنا على  أرحام  نولد من 
الشعر يف بالدنا هو سرير حضارتنا، فوقه 
وجددنا  وحلمنا،  باحلبّ،  واستمتعنا  مننا، 
عوامَل  ألنفسنا  بالوهم  وخلقنا  نشاطنا، 
بال حدود، وأجنبنا ومتنا!! لكن ماذا يقول 
الشعرية  للمالحم  »إن  املالحم:  غسان عن 
أساليب غريبة يف الوصول إىل العامل: إلياذة 
مالحم  سنة،  ألف  بعد  وصلت  هومريوس، 
أوغاريت نكشها حمراث بالصُّدفة،جلقامش 
جاءت فقط يف أواسط القرن املاضي، بعد 

نومة استغرقت أكثر من أربعة آالف سنة!
لنفسي:  »قلتُ  فارس:  غسان/  يتابع 
كان  لو  للناس؟  املالحم  هذه  فعلت  ماذا 
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العربيّ،  الوطن  يف  وجدت  ملا  يؤكل  الشعر 
لو  ـــ  واحداً  جائعاً  ــ  آالف سنة  أربعة  منذ 
كان الشعر سالحاً لكانت باريس وواشنطن 
أن  إال  الشعر ال ميكن  ولكن  مربط خيلنا. 

يكون واحداً من أمرين: وعياً أو أفيوناً!!
يف حمطة ما من الكتاب يتحدث فارس/ 
)أو  ملؤلفه  األسد  ذيل  كتاب  عن  غسان 
مبجمله  والكتاب  دوروثيكوفيين  مؤلفته( 
الغائبة بال عظمة.  تقييم ساخر لربيطانيا 
اإلنكليز  عن  كتب  من  »أروع  غسان:  يقول 
يوم:  ذات  قال  الذي  »دونكانسبايت«  هو 
عن  الشمس  تغرب  ال  ملاذا  أعرف  »إنين 
سبحانه  اهلل  إن  الربيطانية،  اإلمرباطورية 
حلول  بعد  إنكليزي  أيّ  يأمتن  ال  وتعاىل 
على  الساخر  تعليق غسان  وكان  العتمة«!! 
فصل من املقال: فيا سالم كم هو صحيح 
هذا الوصف إذا أخذناهُ على حممل رمزي، 
مبعنى أن الظالم هو فرصة اللص للسرقة، 
االستعماري  فرصة  هو  التخلف  أنَّ  أيّ 
فارس  فارس  كتابه  يف  غسان  للنهب!!! 
املضامني  يكشف  الذي  اجلرَّاح  مبضع 
بقلم  وأبعادها  الكتابات  هلياكل  الداخلية 
رائع والذع وهادف، يذكر حممد دكروب أن 
آخر مقال لفارس فارس نشرته الصياد يف 
 8 اغتيل صباح  1972م.. غسان  16 متوز 
متوز 1972م، أي أنَّ املقال نشر بعد أسبوع 
»ملحمة  بعنوان:  كان  املقال  االغتيال.  من 
دكروب:  حممد  يتابع  والذئب«  املعزاية 
وفيه حديث مباشر غاضب وموثق، ساخر 
بعض  بني  املقارنة  العظم، يف  وجدي حتى 
داخل  الفلسطينيني  الفدائيني  أعمال 

ارتكبتها  اليت  املتواصلة  واجملازر  إسرائيل، 
وترتكبها إسرائيل ضد شعب فلسطني وكل 
العرب، وقراءة يف ردود الصحافة األمريكية 
ــ يكشف فارس/  والغربية على هذه وتلك 
كنفاني/ فارس االحنياز الفاضح املتعصب 
جانب  إىل  الصَّحافة،  هذه  يف  والوقح، 
كما  الرببري  اإلرهاب  »ضحية  إسرائيل 
يكشف التعصب املتأصل يف هذه الصحافة 
ضد الفلسطينيني والعرب... ويورد فارس 
فارس، هذا املقال ــ وأكثر من مرة ـــ القول 
اإلسرائيلي املأثور: والعربي اجليد هو فقط 

العربي امليت «!!
يتابع دكروب: »تقرأ هذا املقال، األخري.. 
يف  الغضب  بشحنات  تشعر  وأنت  تغصُّ 
يف  تسري  وهي  للمقال  العصيب  النَّسيج 
أمامك  وتتالمح  أنت..  العصيبّ  نسيجك 
باجتاه  متقدماً  نصَّاً  كنفاني  غسان  صورة 
املوت.. كأن غسان تنبأ، هنا، بأن املخابرات 
اإلسرائيلية سوف تغتاله، بل يُخيل إلينا كما 
لو أنَّ غسان كتب مقالته الغاضبة هذه بعد 

أن مزقت مُتفجرة املخابرات جسده«.
النابضة  واآلن، وبعد، هذه االقتحامات 
بني  املوجع  بنسيجها  واملتداخلة  باحلياة 
يف  غسان  منحنا  وما  وكتبت،  قرأت  ما 
يسكن  غسان  يف  شيئاً  فإن  املثري...  كتابه 
نسيج  من  مجيعنا  ألنَّنا  يغادرنا،  وال  فينا 
املتوارث  النسيج  ذاك  الدامي..  فلسطني 
عرب األجيال... دمٌ، وانبعاث، وحريَّة، أقانيم 
ثالثة قدرنا أن حنملها كأكفاننا على أكتافنا 
طريق  ألن  عربها،  النضال  إىل  ومنشي 

النضال واحلرية ميرُّ عرب بوابة املوت.
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فن السيرة الشعبية العربية 
وإشكالية المصطلح

ا لم يسمع بسيرة عنترة بن شداد، وسيرة الزير سالم، وسيرة أبي زيد  َمْن ِمنَّ
الملك  البهلوان، وسيرة  األمير حمزة  الهمة، وسيرة  األميرة ذات  الهاللي، وسيرة 

الظاهر بيبرس، وسيرة سيف بن ذي يزن، وسيرة علي الزيبق؟! ...

*  باحـث أدبـي سـوري، دكتـوراه يف اآلداب يف قسـم اللغـة العربيـة، جامعـة دمشـق 2016، عضـو هيئـة تدريـس 
يف قسـم اللغـة العربيـة يف دمشـق والسـويداء، لـه: أشـعار أمـراء الدولـة األمويـة يف املشـرق، 2012.

 د. زاهر الشماع*
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بيد أنَّ  كثريين يتوهَّمون أنَّ هذه السري 
وال  فحسب،  التسلية  لغاية  أُنتِجت  إمنا 
العربية  الشعبية  السري  هذه  أنَّ  يعلمون 
منها  جعلتْ  وصفات  خبصائص  متيَّزت 
فنّاً مستقالً بذاته، له قواعده وأصوله، وله 
الفنية  أهدافه  وله  به،  الفين اخلاصّ  بناؤه 
هبا  استقلَّ  اليت  والسياسية  واالجتماعية 
ومتيَّز، وهلذا ال ميكن إدراجها ضمن اآلداب 
الشعبية األخرى املعروفة اليت وُِجدَتْ عند 
كل الشعوب )كاحلكايات الشعبية اخلرافية، 
بالبطولة(،  اخلاصة  الشعبية  واحلكايات 
هذين  مالمح  من  الكثري  حَمَلَت  وإنْ  فهي 
هبا  متيَّزَتْ مبنهج خاص  أهنا  إال  النوعني، 
األدب  لواء  حتت  االنضواء  عن  أَْفرَدَها 
الشعيب العام املتوارَث واملعروف، وجَعََل هلا 

خصوصية متفرِّدة بذاهتا.
كتابه  يف  ذهين(  )حممود  جعل  وقد 
)األدب الشعيب العربي( السريةَ الشعبيَة من 
تقسيماً  قسَّمه  حني  العربي  األدب  أقسام 
األوربي،  لألدب  أرسطو  تقسيم  مياثل 
التقسيم اآلتي: السرية الشعبية  فكان على 
ـ املقامة ـ احلكاية، يف مقابل أقسام األدب 
األوربي: امللحمة ـ الرواية ـ القصة. كما عَدَّ 
الشعيب  األدب  من  جزءاً  الشعبيَة  السريةَ 
األدب  بني  يقع  الذي  األدب  ذلك  العربي؛ 

العامِّي واألدب الرمسي. وقال يف ذلك:
بسمتني  يتميَّز  الشعيب  األدب  »إنَّ 
يفتقده  )الذي  البقاء  ومها:  أساسيتني 
يفتقدها  )اليت  والسريورة  العامِّي(،  األدب 
الفصل  عملية  أنَّ  إال  الرمسي(،  األدب 
بينها  التمييز  أو  الثالثة  األلوان  هذه  بني 

عملية صعبة للغاية؛ ذلك أنَّ اإلنتاج األدبي 
قليل  منها  معيٍَّن  لوٍن  إىل  االنتماء  الواضح 
للغاية، يف حني أنَّ اإلنتاج الذي خيلط بينها 

كثري للغاية«.)1(
الشعبية  السريةَ  الدارسني  بعضُ  ويَعُدُّ 
الصورة  وأهنا  أدبي،  لتطوُّر  طبيعياً  مولوداً 
احلقيقية اليت عبَّر هبا الشعب العربي عن 

نفسه. وقال )فاروق خورشيد( يف ذلك:
الشعب  حقيقة  نفهم  أن  نستطيع  »لن 
هذه  ألمهية  فهمنا  دون  ومكوِّناته  العربي 

السِّريِ، واحرتامنا لقيمتها األدبية.«)2(
وعلى الرغم من شيوع هذا اللون األدبي 
وشعبيَّته وانتشاره يف مجيع البلدان العربية 
حتى وقتنا الراهن، وعلى الرغم من مزاياه 
الشيِّقة  مواضيعه  وطرافة  البديعة  الفنية 
اجلزء  هذا  ظلَّ  وسهولتها،  لغته  وسالسة 
الكبري من األدب العربي مهمالً ملدَّة طويلة 
القرون  أواسط  يف  سيما  وال  دراسة  ودون 
الوسطى وأواخرها ، إىل أن تنبَّه هلذا الفن 
عددٌ من الدارسني ـ على قِلَّتهم ـ يف العقود 
ظهرت  إذ  العشرين؛  القرن  من  األخرية 
جمموعة من حبوث ودراسات مكرَّسة ألدب 
هبذا  املهتمِّني  أهم  ومن  الشعبية(.  )السرية 
أكثر من  أفرد  إذ  الفن: )فاروق خورشيد(، 
ويليه  الشعبية،  السرية  بفن  خاصة  دراسة 
إحدى  يف  شاركه  الذي  ذهين(  )حممود 
الدين  مشس  و)أمحد  الدراسات،  تلك 
اهلل  و)عبد  اإلدليب(  و)إلفة  احلجاجي( 
الذين  اآلخرين  الباحثني  وبعض  إبراهيم(، 
عن  احلديث  من  شيئاً  دراساهتم  ضمَّنوا 

السرية الشعبية.
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من  يبدأ  أمة  أيّ  أدب  أنَّ  املعروف  ومن 
الشعبية  وامللحمة  الشعبية  األسطورة  عند 
والرواية الشعبية، ثم ينمو ويتطوَّر ويستكمل 
أدواته ووسائله حتى يصل إىل أدب واضح 
السمات واملعامل. »والعجيب أنَّ أدبنا العربي 
الدارسون  فيه  جتاهل  الذي  الوحيد  هو 
القمّة  منذ  وبدؤوا  له،  الطبيعية  البداية 
الظاهر  السمات  الواضح  األدب  منذ  أي 

املعامل«)3(.
بطريقة  أدبنا  اكتشفنا  قد  نكون  وهبذا، 
يكون  حيث  من  نبدأ  أن  فبدل  عكسية، 
ضمري اجلماعات والشعوب، بدأنا من حيث 

كان جهد األفراد املميَّزين املربَّزين. 
السرية  دراسة  أمهية  تأتي  هنا  ومن 
األدب  ألوان  من  لوناً  بصفتها   ، الشعبية 
الشعيب، وهو يتميَّز من غريه بأنه: »يعكس 
الشعب  تفكري  حقيقة  وإخالص  صدق  يف 
عن  لتعبريه  الصادقة  والصورة  العربي 

نفسه«)4(.
أما عن املصطلح، فكلمة )سِيْرَة( تُطلَق 
يف الرتاث العربي على أعمال كثرية تتفاوت 
أهنا  غري  االجتماعية،  دالالهتا  حيث  من 
قيمتها  يعكس  هام  مظهر  تتَّفق يف  مجيعاً 
كعمل فين، هذا املظهر هو شعبية املتلقي. 
اليت  األدبية  األعمال  تلك  جعل  ما  وهذا 
هبا  حيظى  شعبية  »متعة  )سِيَراً(:  سُمِّيت 
غري القارئني عن طريق املنشد أو الشاعر، 
عن  القراءة  على  القادرون  هبا  كما حيظى 
وتُطبَع  تُدوَّن  اليت  املختلفة  نُسَخِها  طريق 

أكثر من مرة يف أكثر من مكان.«)5(.
النوع  هذا  تسمية  من  اجلميع  وينطلق 

السرية  هلا عن  الشعبية( متييزاً  )السرية  بـ 
النبوية، والسري اليت كتبها مؤلِّفون معروفون 

عن شخصية بعينها.
أُضيفت  )السرية(،  مصطلح  لكن 
أو  األنواع  أو  األجناس  من  جمموعة  إليه 
حكاية،  ملحمة،  وهي:  األخرى  التسميات 
قصة، رواية، ملحمة شعبية، قصة بطولية، 
أسطورة،  شعبية،  حكاية  فروسية،  قصة 
التعدُّد  وهذا  مسرحية.  عَدَّها  مَنْ  ومنهم 
يف املصطلحات خَلَقَ اضطراباً كبرياً حوهلا، 
املصطلح  عليها  يُطلِق  دارٍس  كلُّ  وأصبح 
الذي يراه مناسباً، فيأتي باألدلَّة اليت تثبتُ 
أطلقه  ما  صحَّة  وتنفي  مصطلحه  صحَّة 

غريُهُ عليها من مصطلحات.
السرية  كتابة  )فن  كتاب  فنجد مثالً يف 
وحممود  خورشيد  لفاروق  الشعبية( 
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األدبي  النوع  هذا  تسمية  إىل  ميالً  ذهين، 
ما  صحَّة  يُثِبتان  فالكاتبان  )الرواية(.  بـ 
)السرية  مكان  بتحديد  وذلك  إليه،  ذهبا 
الشعبية( بني التاريخ واألدب. فهذا النوع ـ 
برأيهما، يقرتب إىل  األدب أكثر من اقرتابه 
إىل  التاريخ. وبشكل خاص، فهو أقرب إىل 

فن الرواية.
بَيَّنَ  كما  تكتفي،  ال  الشعبية  فالسري 
كأساس  التارخيية  باألحداث  الكاتبان، 
بل  وقومه،  السرية  صاحب  عن  للحديث 
»تتجاوز احلقائق التارخيية إىل  خلق املواقف 
واألحداث، وختيُّل جماالت احلركة لصاحب 
املطلوب  التأثري  ليؤثِّر  فيها  ودفعه  السرية 
التارخيية  األحداث  تنتجه  ال  قد  الذي 
الثابتة. وهذا ما جيعل السري الشعبية خترج 
املعروف  االصطالحي  العلمي  املعنى  عن 

لكلمة )سرية(، إىل  ما يقرب تدرجيياً حنو 
اصطالح )الرواية(.«)6(

ومل يكتفِ الكاتبان بذلك بل صنَّفا بعض 
أقسام  إىل  النتمائها  تبعاً  الشعبية  السري 
العاملي  األدب  أنتجها  اليت  الروائي  العمل 

املعاصر وهي:
اخلرافية  الرواية  التارخيية،  الرواية 

)اخليالية(، الرواية الواقعية.
)األسطورة(  تسمية  الكاتبان  ثم دحض 
الشعبية،  السري  على  البعض  أطلقها  اليت 
وذلك بتوضيح نقاط االلتقاء واالختالف بني 
مفهوم األسطورة املعروف، والسري الشعبية. 
ووجدا أنَّ »السري الشعبية العربية خترج عن 
فهذه  األسطورة،  اصطالح  اندراجها حتت 
ى من  السري استمدَّت بعض مادَّهتا مما تبقَّ
أساطري ولكنها ليست هي نفسها أسطورة 
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من األساطري.«)7(
تسمية  الكاتبان  دحض  فقد  وكذلك 
السري  على  البعض  أطلقها  اليت  )املالحم( 
بتوضيح الفروق بني  الشعبية. وذلك أيضاً 
)أقدم  اليونانية  واملالحم  الشعبية  السري 
ذلك  بعد  وقرَّرا  تكامالً(.  وأكثرها  املالحم 
عن  خيتلف  آخر  فنّ  الشعبية  السرية  أنَّ 

امللحمة يف املضمون ويف الشكل.
ثم خلصا إىل القول:

باملعنى  سرية،  إذاً  السرية  »ليست 
ليست  أهنا  كما  احلديث،  االصطالحي 
األنثروبولوجيني،  عند  مبفهومها  أسطورة 
عند  مبفهومها  ملحمة  ليست  هي  ثم 
كثرياً  تقرتب  كما الحظنا،  ولكنها،  اليونان، 

من الرواية. 
فهي مرة شبيهة بالرواية التارخيية، وهي 
مرة قريبة الشبه بالرواية اخليالية، وهي يف 

مرة ثالثة قريبة من الرواية الواقعية. وهلذا 
فإننا نصل إىل أنَّ السرية أقرب إىل  الرواية 
النثر،  هي  اليت  األداة  حيث  من  التارخيية 
حيث  ومن  النص،  وهو  الشكل  حيث  ومن 
املضمون وهو الصراع، إال أهنا ختتلف يف ما 
بينها من فروق. وملَّا كانت السري أسبق يف 
الظهور من الرواية، هلذا فإننا نعترب السرية 
وبشتى  صورها  شتى  يف  للرواية  أصالً 
هي  السرية  دامت  ما  ـ  ونستطيع  أنواعها. 
وال  تارخيية  ال  رواية  جنعلها  أن  ـ  األسبق 
خيالية وال واقعية، وإمنا ميكننا أن نسميها 

)الرواية األم( أو )الرواية السرية(.«)8(
كتابه  يف  ذهين(  )حممود  جند  لكننا 
السرية  يعرِّف  العربي(،  الشعيب  )األدب 
التأليف  ألوان  من  متميِّز  »لون  أهنا:  على 
القصصي العربي له جمموعة من السمات 
واخلصائص اليت تشبه بعض مسات امللحمة 
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اهلوامش:
)1(: األدب الشعي العربي )مفهومه ومضمونه(: حممود ذهين: ص117.

)2(: أضواء على السرة الشعبية: فاروق خورشيد: ص23.
)3(: فن كتابة السرة الشعبية: فاروق خورشيد، وحممود ذهين: ص15.

)4(: املرجع السابق: ص15
)5(: املرجع السابق: ص33
)6(: املرجع السابق: ص36
)7(: املرجع السابق: ص42
)8(: املرجع السابق: ص49

)9(: األدب الشعي العربي )مفهومه ومضمونه(: حممود ذهين: ص121
)10(: املرجع السابق: ص125

)11(: الكام واخلر )مقدمة للسرد العربي(: سعيد يقطن: ص98

املراجع:
- األدب الشـعي العربـي: مفهومـه ومضمونـه - حممـود ذهـين - مكتبـة األجنلـو املصريـة - مصـر 

.1972 -
- أضواء على السرة الشعبية ـ فاروق خورشيد ـ منشورات إقرأ ـ بروت ـ د. ت.

- فـن كتابـة السـرة الشـعبية - فـاروق خورشـيد، وحممـود ذهـين - منشـورات اقـرأ - بـروت - ط2 
.1980 –

- الـكام واخلـر: مقدمـة للسـرد العربـي - سـعيد يقطـن - املركـز الثقـايف العربـي - بـروت - 
ط1 - 1997.

يف األدب اليوناني القديم، ومسات الرواية 
يف األدب األوربي احلديث.«)9(

االلتقاء  نقاط  ذلك  بعد  ويبيِّن 
والعمل  امللحمة  من  كل  بني  واالختالف 
أنَّ:  يقرِّر  ثم  الشعبية،  والسرية  القصصي 
يُميِّزها عن كل  تنفرد مبا  الشعبية  »سرينا 
وفرة  وهو  الغربي،  والقصص  امللحمة  من 
األهداف واملضامني اليت تزخر هبا كل سرية 
من تلك السري، سواء يف عصر تأليفها، أو 
فيما تاله من عصور، هلذا استحقت البقاء 

واخللود.«)10(

تعدُّد  فريفض  يقطني،  سعيد  أما 
بالتسمية  االحتفاظ  ل  ويفضِّ املصطلحات 
ما  وهذا  الشعبية(.  )السرية  وهي:  العربية 
جنده يف قوله: »وهذا التعدُّد يف املصطلحات 
فعله  ميكن  ما  وخري  كبرياً،  اضطراباً  خَلَقَ 
بتسميته  األدبي  النوع  هلذا  االحتفاظ  هو 

العربية وهي )السرية الشعبية(.«)11(
وتبقى هلذا اللون شهرته باسم )السرية 
الشعبية(، على الرغم من تعدُّد املصطلحات، 
تطابق  مدى  حول  الدارسني  واختالف 

املصطلح مع ذلك اللون األدبي املشهور.
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عند منعطِف اللّيل

تتبادل النوارُس أحالَمها

وتناُم متّكئةً على أرائِك 

الضوء

***

قمٌر 

يخامرني

وصوٌت من هديْل

يمنحني بعضاً من ضياع

تتساقُط الكلماُت

من فضاءات األنين

أفتُح نافذتي

أهرُب منِك إليِك،

وكيف ال !!؟

أتلّمُس كهوَف ذاكرتي 

أتسلُّل إلى ُحْلِم الفراشاِت،

وهمِس الياسمين!!!

نوارس القصيدة

* عضو احتاد الكّتاب الفلسطينين

محمد فؤاد القيق *
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فيشتعُل فيَّ اشتهاْء.

***

آهةٌ من عبيِر البنفسجِ

تعبُر ضجيَج َوْحَدتي

هكذا البحُر

يأخذني بعيداً ...

كزبِد القُباُلِت 

على صخوِر عمري ..

غناْء

***

أسافُر في مطِر عينيِك،

كما الجداوُل

من راحتّي .. ُدعاْء

***

أغنياُت الفجِر

صالة

وصداها

بكاْء

إنّه الوقُت طقوٌس

كيف ال !!؟

باحِ تماماً كابتهاالِت الصَّ

عند تسبيحِة الضياْء!!!

***

نشيُد الكلماِت،

وحِ... نيازُك الرُّ

ترتّلها الطُّيوُر

عنَد المساِء

تميمةً للبقاْء.

ثرثراُت الوقت

يصوُغ من عبِق الخيال

غناْء.

***

على اتساعٍ 

من اخضراِر عينيِك

تنهُض الكلماُت...

عابرةً جسَد القصيدْه!!!
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أبي ... يا أبي!

عد ولو قليالً 

ألشتّم رائحة عرقك فوق صدر األرض

ألنّظف نتف التراب من بين أظافر يديك

أغّطيك بشرشف عيني وأنت نائم في غرفتي عند الظهيرة...

أتأمل عينيك العسليتين وأنت تقرأ مواعيد العمل والزراعة والديون..

أتأبّط ذراعك ونحن ذاهبان معاً إلى »الميدان« ساعة تشتهي غداَءك 

أمشي على مهل وأنا أسمع صدى سعالك في المدى ينخر صدري

كلّما مررت قرب ذكراك أُخفض إيقاع موسيقا المكان كي أراك

حافياً أمشي في المكان الذي ُسّجيت عليه

وأراك مبتسماً..هادئاً..

تلبس بيجاما المساء كقّديس آسيوي 

تسألني: أما تعبَت من السهر والسؤال يا ولدي؟!

أما تعبَت من القراءة والكتابة والحلم؟

هل خذلك قلب الحبيب وما اقترب النوم إلى عينيك؟!

* خمرج تلفزيونيّ يف الفضائيّة الرتبويّة، صدر له 
ديوانان )مُرّي وحدَكِ( و )ظال( عام 2018.

أبي!
 علي العقباني*
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أبي ... يا أبي

أدرك أّن قلبك ال ينام 

 وأنَّ حدقتَي عينيك ال تكفّان عن البحث و الدوران

ما عدت أذكر تفاصيل الكتاب والرحلة والمهرجان

وال حتى طريق المكان واألزقة والهذيان

ضاعت مني كّل أشياء طفولتي

ولن أستطيع، حتى ولو صرخت أو بكيت، أن أعيد ذاكرتي إليها..

***

أبي ... يا أبي

لم أستطع أن أفي بكل وعودي لك..

لم أذهب إلى أرض طفولتك منذ زمن

لم أزر أمكنتك ولم أحافظ على أدواتك، كما رغبت..

لم أذهب إلى قبرك منذ سنين، كما وعدتك وأنت مسّجى أمام يدي..

لم أنجب لك طفالً تناديه، كما أحببت:

يا حفيد الروح!

لكني صنعت حلمي من لون عينيك

صورُت الحياة كما تشتهي

وحملُت كاميرا الروح بيديك ليرى العالم »جوالن« روحك

لكنّنا ياأبي

في لحظة الضعف والهزيمة والنسيان

رمينا بعضنا في الجّب، ووقفنا ننتظر قدوم الذئب على ظهر المهزلة.
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ولَّى الشباُب ... قطــــاُر العمِر داهمني         فرْحُت أضُرُب أخماســــــــــاً بأســداِس

أضْعُت بوصلتي ... يا بحــــــُر أين أنا          لم أْدِر في أّيِ شـــــــــــّطٍ زورقي راِس

ْت كالسَّـــــحاِب هنا          بطْعمها المــُّرِ مْن كـــاٍس إلى كــــــاِس  هذي الثمانوَن مرَّ

ـبِر إال لربِّي ما انحنى راســــــــي  خمسوَن عاماً أماَم اللوحِ تشــــهُد لي          بالصَّ

َســــــلُوا الطَّباشيَر عني كيف تنكُرني          دخانُها لم يََزْل يْســــــــري بأنفاســـــي

أعطيُت ما لم تَســْعهُ األرُض من مطٍر          ليفرَح الوطُن الغــــــــــالي بأغراســي

***

ســــــــي ضني          وكم به أتبــــــــــاهى بين ُجالَّ ـعُر عن بعِض ما قاسيُت عوَّ الّشِ

ْعُر شعراً دون وسواِس؟ أْبني المجاَز على وســــــواِس أخيلتي         هل يصبُح الّشِ

ْعِر ما شـــــــــطَّ الخياُل به          في خيمٍة دون أوتــــــــــــــاٍد وأمراِس وأعذُب الّشِ

الحبُّ في األرِض إحســاٌس نعيُش به           ما قيمةُ المـــــرِء يحيا دوَن إحســاِس

 ***

حيَّرتَني يا أنا ... أوجْعَت لي راسي             وأنَت تضرُب أخماســــــــاً بأســـــداِس

في زورِق الليِل أبحْرنا وكنَت معي              لو لم تكْن شــــمعتي ما زاَد إيناســـــي 

حيناً أراَك معي مثَل النســــيِم على              خّدِ السَّواقي وحيناً ظالمــــــاً قاســــي

فنجاُن ِضحكتَِك السَّمراِء كــان لها              طعُم النـــــدى في عيوِن الوْرِد واآلِس

ال زاَل طْعُم األناناِس على شـــفتي             هل يا تُـــــــــرى أنَت ناٍس أو أنا ناِس؟   

سلوا الطباشير عني

* شاعر فلسطيينّ من جيل الستينيات، حيمل إجازتن يف اللغة العربيّة واحلقوق، عضو احتاد 
الكّتاب العرب منذ عام 1972، له عدّة دواوين شعريّة منها: »املطر يبدأ العزف«، »أغاني أيوب الكنعانيّ«، 

»ما قاله الغيم للشجر« وله عدد من املسرحيّات الشعريّة املوجّهة لألطفال.

اري*
َّ

صالح هو
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أبو حديد

كان مساًء شتويًا ماطرًا يوم استقبل بناؤنا ساكنًا جديدًا، صخب كبير رافق 
انتقاله، فقد رأيت عبر النافذة أربع سيارات شاحنة تنقل أغراضه، ونصف باص 
العقد  في  سيدتين  إلى  إضافة  أوالد،  عشرة  نحو  من  المؤلفة  عائلته  يحمل 
الخامس من العمر، يبدو أن إحداهما زوجته، والثانية ربما تكون أخته، أو أختها، 

أو لعلها زوجته الثانية، واهلل أعلم. 

  د. محمد عامر مارديني*

*  وزيـر التعليـم العـايل األسـبق، حيمـل دكتـوراه يف الصيدلـة، اختصـاص مراقبـة دوائيـة، رئيـس جامعـة 
دمشـق يف عام 2011، عضو جملس األُمناء يف هيئة التميز واإلبداع، له جمموعة قصصية بعنوان: محوضة 

معـدة 2019.
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نظرت من عدسة باب املنزل ألعرف إىل 
أين يذهب ذلك الفوج اآلدمي، ودعوت ربي 
أال يكون بيتهم هو الذي جبواري، لكن دعائي 
قد  األوالد  أوالء  فهاهم  الفم،  حبيس  بقي 
مجوع  وكأهنم  اجملاور  املنزل  باب  اقتحموا 
يقف  اجلديد  الساكن  ذا  هو  وها  التتار، 
يدفع  العائلة،  ربّ  أنه  ويبدو  الباب،  عند 
املنزل،  داخل  إىل  الباب  عرب  دفعاً  أوالده 
أدنى  دون  من  مهجية،  بكّل  فيهم  ويصرخ 
من  الذين  اجلدد،  جريانه  ملشاعر  اعتبار 
الفراش  إىل  أوى  قد  معظمهم  أن  املفرتض 
مسرتقاً  أتلصّص  وأنا  املساء. مسعت  ذلك 
»حاج  له:  تقول  االمرأتني  إحدى  السمع 
تعيّط أبو حديد، شبَكْ؟ الناس نامِية!. فريدّ 
عليها على الفور: »ومني حاّطك حمامي عن 

الناس يا خامن؟ اسكيت بقى!«.

من  جمموعة  بدأت  اللحظات  هذه  يف 
الشباب بإنزال األغراض واألثاث إىل البيت، 
والسيد أبو حديد يفيض منه الغضب عند 
البناء،  جدران  على  األثاث  طرق  مساعه 
وهم  نقلها،  يف  يتأّنوا  ألن  بشدة  فينهرهم 
يقولون له بني دقيقة وأخرى، وبكل احرتام: 
راسي  على  معلّم!  أمرك  معلّم،  »حاضر 

معلّم!«.

من  السادس  العقد  يف  حديد  أبو  كان 
ذا رأس كبري، أصلع،  القامة،  عمره، قصري 
مصبوغ  اجلوانب،  على  خفيف  شعر  له 
يلبس  قامت،  أسود  بلون  الكثيف  مع شاربه 
طقماً رماديَّ اللون، ضيقاً على جسمه كأنه 
أبيضاً شفافاً،  به دهناً، وقميصاً  دُهن  قد 

يتحرك  كان  قانياً.  أمحر  عنق  ورباط 
شكل  على  ذراعيه  مقوساً  الصدر،  منفوخ 
هاللني كأبطال رياضة كمال األجسام، ثم 
كان ينفض بني احلني واآلخر بعض الغبار 
عن بنطاله، فيظهر أثناء احننائه حذاءٌ ملّاع 
أسود اللون، ومن حتته جوارب من النايلون 

ناصعة البياض.

مل تنتهِ اجللبة قبل منتصف الليل، لكنين 
كنت مستمتعاً كثرياً بلهجة الساكنني اجلدد، 
وخباصة عندما كان أبو حديد يصرخ مبن 
اجلدد  جرياني  حديث  ذّكرني  لقد  حوله. 
بشغف  تابعته  قد  كنت  رمضاني  مبسلسل 

منذ زمن بعيد، وكان حيكي قصة 

تاجٍر غينٍّ متسلّط ومسيطر على مجيع 
جتار السوق، وكان مينع عن أهل بيته مجيع 
النعم، بينما هو غارق يف املوبقات، ثم يهرب 
ذات يوم ابنه الوحيد، الذي كان يعمل عنده 
الغجريات  إحدى  من  ليتزوج  الوكالة،  يف 
الراقصات، إىل آخر هذا املسلسل اجلميل. 

ويف صباح اليوم التايل بدأ الضجيج من 
أمسع  كنت  السابعة.  الساعة  منذ  جديد 
أحدهم  شجار،  يف  وكأهنم  األوالد  صوت 
قد أخذ اجلوع منه ما أخذ، فيصرخ يريد 
أهنا  يبدو  ما،  امرأة  ينادي  وآخر  إفطاراً، 
اخلادمة، كي تكوي له بنطاله، وطفلة تبكي 
حبرقة، وكبري ينادي أحداً من إخوته ليبحث 
احلال:  كان  هكذا  احملمول.  هاتفه  عن  له 
صراخ وعويل من دون أن تفهم تفسرياً هلذا 

اهلرج واملرج.
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وبينما أنا أعيش تلك احلال الصاخبة، 
الفور  على  الباب  فتحت  البيت،  رنّ جرس 
بأحد  فإذا  منه،  قريباً  كنت  باعتباري 
وهو  يل  يقول  مموّهاً  زيّاً  يرتدي  الشباب 
عاوزك!!«.  »املعلّم  اجلريان:  باب  إىل  يشري 
جافة  كانت  لقد  الطلب،  طريقة  أذهلتين 
وال  للخري،  صباح  أيّ  دون  ومن  للغاية، 
حتى عبارة »يعطيك العافية«. لكنين أجبته 
املعلم  »ومني  مصطنعة:  وبثقة  الفور،  على 
جداً  خافت  بصوت  يل  قال  زغرة«.  بال 
حديد«.  أبو  املعلم  »ولووو..  كاحلشرجة: 
لك  ومعلمك،  أنت  تضرب  »روح  له:  قلت 
بعدين  جرياهنا؟!  مع  بتحكي  العامل  هيك 
بدّو  يلي  معلمك،  وعلى  عليك  يرضى  اهلل 
التاني بيجي لعنده«. كاد الشاب أن يقع من 
أن  معترباً  له،  تقريعي  مسع  أن  بعد  طوله 
بالشيطان،  التحرش  قبيل  قلته هو من  ما 
الربق،  وبسرعة  الفور،  على  مرتبكاً  فغادر 

ومن دون أن ينبس ببنت شفة.

وما هي إال دقائق مضت حتى رن جرس 
الباب مرة أخرى. انتظرت قليالً، فإذا بأحد 
يديه صارخاً:  بكلتا  الباب  ما يضرب على 
شو  خيّو؟  فتاح  أفندي،  يا  الباب  »فتاح 
عجل،  على  الباب  فتحت  طرشان؟«.  كنّك 
ذلك  صنعها  اليت  اجللبة  تلك  من  مذهوالً 
الطارق، ففوجئت بأبي حديد شخصياً عند 
أضراسه  على  يكزّ  الوجه،  مكفهرّ  العتبة، 
من شدة الغضب، وما لبث أن دفعين بإحدى 
يشدّ  أخذ  ثم  املنزل،  رواق  داخل  إىل  يديه 
بلغةٍ  الغليظ، قائالً يل  على معصمي بكّفه 

مشحونة بالتعنيف: »وهَيْ أجيت يا أفندي 
عرفتين  ما  كنّك  معلش،  لعندك،  براسي 
شو  حديد،  أبو  اجلديد  جارك  أنا  خيّو؟!، 
خيّو؟ شو أنت ما بتشوف تلفزيون؟، على كٍل 
حْلمرّْقلك ياها هاملرّة، بس قسماً عظماً إذا 
لورجيك  تبعي  للحاجب  حكيته  يلّي  بتعيدْ 
بعد  ثم خرج غاضباً  ما شفتا!«،  لسّا  إيام 
أن كاد يكسر باب املنزل من شدّة إطباقه، 
وحتى من دون أن يرتك يل جماالً ألن أقول 
أن  لبث  ما  ثم  للحظات،  كلمة. شردت  أي 
عرائس  شخصية  فجأة  عيين  أمام  مرّت 
ذلك  »كعكي«،  امسها  كان  مضحكة، 
»الكركرت« األكول يف برنامج األطفال الرائع 
»افتح يا مسسم« الذي كان يلتهم كل شيء 
بالستيك،  كعك،  البصر،  بلمح  له  يقدم 

زجاج، نعم، كان يلتهم كل شيء.

ويف املساء أردت اخلروج الحتساء فنجان 
مقهى  يف  مجال  صديقي  مع  القهوة  من 
قريب من منزيل، فإذا جباري »كعكي« مرة 
ثانية عند الباب. بادرته السالم مع ابتسامة 
مبثلها،  التحية  يرد  أن  أبى  لكنه  عريضة، 
الشبيبة  أكوام  من خلف  فانسحبت سريعاً 
اليت رافقته، والواقفة بأمّت االستعداد أمام 
إىل  الدخول  يف  حديد  أبو  متهّل  جنابه. 
ينظر  بكربيائه،  مزهواً  الفارهة،  سيارته 
إىل أعلى األبنية اجملاورة، حماوالً استشعار 
نظرات إعجاب اجلريان املفرتض احتشادها 
عند النوافذ، وهي تنشد مهلّلة ومرحبِّة به، 

طلع النور علينا من ثنيّات البناء.

والتقائي  املقهى،  إىل  وصويل  وبعد 
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على  سألته  مجال،  الصدوق  بالصديق 
كان  ماإن  القهوة،  نطلب  أن  وقبل  الفور، 
يعرف شيئاً عن جاري اجلديد أبي حديد، 
يف  ومتأنية  طويلة  قراءة  مجال  فلصديقي 
يعرف  أنه  كما  الناس،  من  الصفوة  تاريخ 
وعن  الكثري،  الكثري  املهمّني  األشخاص  عن 
هوياهتم، وعن معارفهم، ومن يرافقهم، ومن 
يساهرهم، ومن يدعمون، ومن ال يدعمون، 
أكثر بكثري مما ميكن أن تعرفه أي مؤسسة 
قال يل صديقي مجال  »ولووووو!«  أخرى. 
ما  بالبلد  » لك يف حدا  سؤايل:  مستهجناً 
بيعرف مني هاد أبو حديد«. قلت له مرتبكاً 
من ريقي: »اهلل وكيلك  بلعت شيئاً  أن  بعد 
ما بعرفه، وهي أول مرة بشوفو فيها«. قال 
عليك،  يرضى  »اهلل  مجال:  صديقي  يل 
فوراً وأنت راجع، بتْمر لعنده، وبرتحّب فيه، 
وبتعتذر منه عما بدر منك من سوء امللقى 
ومن نشفان الوشّ«. قلت له وقد بدا علي 
اهلل  عنّه،  حكيلي  »دخيلك  القلق:  بعض 
وأكرت، عن جاري  أكرت  أعرف  بدّي  خيلّيك، 
التفت صديقي مجال  أبو حديد«.  اجلديد 
أحد  ال  أن  ليطمئن  القريبة  الطاوالت  إىل 
ميكنه االستماع إلينا، ثم اقرتب مين وأخذ 
جعلتين  سريعة  كلمات  أذني  يف  يهمس 
يهمس  أبتسم،  وأنا  اهلمس  تابع  ثم  أبتسم، 
وأنا أبتسم، إىل أن جاءتين حلظة انفجرت 
مجيع  استغراب  أثار  ما  ضاحكاً،  معها 
ضيوف املقهى، معتربين تصرّيف هذا نوعاً 
من قلة األدب. توقف صديقي عن اهلمس 
قائالً باستغراب:« لكْ شو يلّي عم يضحكك 
يا زملة؟، اهلل وكيلك إذا عرف أبو حديد إنك 

بيودّيك  سريته  جبتلك  وقت  تّضحّك  عم 
ملطرح غري اهلل ما بيعرفه«. قلت له: »طوّل 
بالك عليّ يا زملة، واهلل ما فهمت عليك وال 
كلمة، صرت توشوش بإدني وتكركرني، بس 
شي  منّه  فهمت  ما  يلّي  كالمك  من  مبيّن 
أنو هالشخص مهمّ كتري«. وعدت صديقي 
جاري  مع  أتعاطى  أن  أنين سأحاول  مجال 
شكله  أن  ولو  واالحرتام،  الود  بكل  اجلديد 
جوَّه  وكذلك  كالمه،  وطريقة  وشخصيته 
احرتام  عالقة  لبدء  أبداً  ميهّد  ال  العائلي، 
بيننا. قال يل مجال:«اصطفل حبييب، واهلل 
إلك  نصيحيت  وأنا  كانت جبمل،  النصيحة 
ببالش«. وبعد ساعة ودّعت صديقي مغادراً 
املقهى، بعد أن قمنا باستغابة مجيع معارفنا 
أفكر  املنزل  إىل  أدراجي  املشرتكني، وعدت 
أبي  اجلديد  مع جاري  التصرف  كيفية  يف 

حديد يف ضوء نصيحة الصديق.

زوجيت  سألت  بييت  إىل  وصلت  عندما 
ما إن كان أحد ما قد سأل عين، فأجابتين 
بالنفي. قصصت عليها ما قد حصل معي، 
فأشارت عليَّ بعدم االكرتاث مبا جرى، وأال 
أمسع نصيحة صديقي مجال قائلة: »أوعك 
وال  تتجاهلن،  الزم  ناس  هيك  ترختي، 
تأرجيهم أنك مهتم فيهم، بيقومو بينتفخو 

أكرت وأكرت«.

ويف الليل ذهبت إىل سريري حامالً آلة 
حاسبة، صرت أضرب أرقام صديقي مجال 
بأرقام زوجيت، ثم طرحت أرقام جاري أبي 
حديد من أرقامي، ثم عدت ألزيدها، إىل أن 
متحولة  احلاسبة  اآللة  أرقام  انتهت مجيع 
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ثم  جانباً،  فوضعتها  صفراء،  أصفار  إىل 
منت نوماً عميقاً كالقتيل.

عند  التايل  اليوم  صباح  يف  استيقظت 
وارتديت  وجهي،  غسلت  السابعة،  الساعة 
بأمجل  جسمي  وعّطرت  مالبسي،  أفضل 
النعنع«،  »روح  لبان  ومضغت  لدي،  عطر 
باب  جرس  قرعت  املنزل.  من  خرجت  ثم 
األوالد  من  جبمهرة  فإذ  اجلدد،  اجلريان 
إىل  فتحه،  يريد  كلٌّ  الباب،  عند  يتدافعون 
أن استقر األمر على أكربهم سنّاً وقد جتمّع 
حوله ثالثة صبيان وابنتان بأعمار متقاربة، 
ال يتجاوز مجيعهم العاشرة. قال يل كبريهم: 
»شو بدّك؟، ومني أنت؟«. وقبل أن أقول له 
ببنطايل  الصغرية  البنت  أمسكت  شيء  أي 
التوت،  مبربى  ممرغتان  ويداها  »البيج« 
القاني،  األمحر  اللون  ذي  الفريز  رمبا  أو 
املنزل. جنّ  ثم أخذت تشدّني للدخول إىل 
بدبق  املطعّم  بنطايل  منظر  من  جنوني 
مظهر  أي  أبدي  أن  دون  من  لكن  املربّى، 
انزعاج خوفاً على املشاعر املرهفة للطفلة 
بنطايل  سحبت  حديد.  أبي  ابنة  الربيئة 
أدراجي  وعدت  الناعمتني،  يديها  بني  من 
كهلة  امرأة  صوت  أمسع  وأنا  البيت  إىل 
»لك  قائلة:  بعيد  من  األوالد  على  تصرخ 
حاولت  اجلن!«.  عفاريت  يا  الباب  سْكروا 
مل  لكنّين  الدبق  آثار  من  بنطايل  مسح 
لتغيري  اضطرني  جيداً، مما  بتنظيفه  أفلح 
»جينز«،  بنطال  مرتدياً  مالبسي،  كامل 
أظهراني  اللون،  أبيض  »سبور«  وقميصاً 
اجلريان  باب  إىل  عدت  اليافعني.  بعمر 

برؤية  تقر عيين  أن  راجياً  فقرعت جرسه 
الباب سيدة  وراء  أبي حديد، فسمعت من 
تصرخ باألوالد ليبتعدوا عن الباب لتفتحه 
هي. كانت سيدة يف األربعينيات من العمر، 
معروفاً  رداء  ترتدي  منكوش،  شعر  ذات 
باسم »الكيمونو«، زهري اللون. بادرهتا على 
الفور بعبارة صباح اخلري، لكنها مل ترد على 
حتييت أبداً، ال بأحسن منها، وال حتى بأسوأ 
منها. وما إن فكرت بالسؤال عن جارنا أبي 
حديد حتى بادرتين على الفور قائلة: » روح 
يا ابين جيب اخلبزات واحلليبات بسرعة، 
الوالد  ترى  املقرفة،  وال تطوّل مثل عادتك 
يف  الباب  »طبشت«  ثمّ  اجلوع«،  من  ماتوا 
صعقين  يتحطم.  أنفي  كاد  حتى  وجهي 
الطلب، وأربكين يف الوقت نفسه، فلم أعرف 
ماذا أفعل!!، هل أخرب شباب أبي حديد أن 
حيضروا اخلبز واحلليب؟، أم أنسى كل ما 
قد حصل؟ وبينما كنت أسائل نفسي، خطر 
خلف  من  حديد  أبا  أنتظر  أن  بايل  على 
اإلشكاليات،  كل  ستزول  فربؤيته  الباب، 
ولن يشغل بايل أبداً موضوع إحضار اخلبز 
ثم  انتظرت،  فعلت.  وهكذا  واحلليب، 
انتظرت، وانتظرت، لكن ال أثر ألبي حديد. 
مللت الوقوف واالنتظار، وقد كان ال بد يل 
من الذهاب إىل مكان عملي، فقد تأخرت 
حنو نصف ساعة حتى تلك اللحظة. لكنين 
أصررت على االنتظار، فاتصلت بزميلي يف 
العمل طالباً منه أن يقدم يل إجازة ساعية، 
أبي  بطلعة  عيين  تكحيل  أستطيع  ريثما 
حديد. وبالفعل ما هي إال دقائق حتى خرج 
أبو حديد يلبس »بيجامة« الرياضة، معطراً 

114 المعلم العربي- العددان: 476-475 -2020 

ت
عا

دا
إب



برائحة زمخة تشبه رائحة عطر »املشايخ«. 
بادرته بعبارة »صباح اخلري« فأجابين بكلمة: 
أنا  »احلقيقة  له:  قلت  برتيد؟«.  شو  »نعم، 
يلّي بدر مين مبارح من  أجيت ألعتذر عن 
رحّب  أّنو  األجدر  كان  لقد  التصرف،  سوء 
فيكم، أنتو جرياني اجلداد، بدالً من الطريقة 
الغليظة يلّي تعاملت فيها معكم«. قال يل: 
بتساوي«.  الفهيمة  الناس  هيك  »طبعاً 
وبالرغم من أن جوابه كان صادماً يل، إال أنه 
أذاب بالوقت نفسه شيئاً من اجلليد العالق 
بيين وبينه. قلت له: »يف شي مساعدة بقدر 
بقدّمها جلرياني األعزاء؟«. قال يل: »أبداً، 
ما بريد منكم شي سوى عدم االزعاج، أنا 
وبتعب  النهار،  طول  شغل  عنده  شخص 
باملكتب كتري، وبريد أرتاح بس أرجع للبيت، 

بدّي صوت  ما  بشكل شخصي،  نبّهك  عم 
عايل للتلفزيون، وال للراديو، ما يف قرقعة، 
وال فرقعة، هدوء ثم هدوء، مفهوم خيّو؟!«. 
أن  استهجنت طريقة حديثه معي من دون 
أنه  أحسست  فقد  وجهي،  على  ذلك  أبدي 
يعاملين كواحد من مرافقته، ومل أعرف ملاذا 
قلت له على الفور: »حاضر معلّم«. حاولت 
إال  قليالً،  ألالطفه  برفقته  الدرج  أنزل  أن 
استوقفين  الشخصيني  حراسه  أحد  أن 
حديد.  أبو  املعلم  يغادر  ريثما  مكاني  يف 
أمر  قبويل  تعلن  صفراء  ابتسامة  ابتسمت 

التوقف صاغراً.

عدت ذلك اليوم من عمل مضن ٍطويل، 
وما إن وصلت باب البيت حتى تذكرت تلك 
باب  فتحت  حديد.  ألبي  العشر  الوصايا 
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هدأة  أزعج  أن  خشية  بالغ  هبدوء  البيت 
جرياننا، ثم خلعت نعلي ومشيت حافياً إىل 
على  احلذاء  نقر  لصوت  حتسّباً  الداخل 
البالط. وهكذا، حافظت على اهلدوء التام 

يف البيت طوال النهار، إىل أن جاء الليل.

وعند املساء جلست وزوجيت يف حديقة 
مستمتعني  الليل،  عطر  نستنشق  املنزل 
وجبة  عن  زاد  الذي  الشاي  بقية  بشرب 
العشاء، وقد تبادلنا أحاديث شتى عن العمل 
واألهل واألصدقاء. وما هي إال دقائق حتى 
من  جملموعة  عالية  أصواتاً  نسمع  بدأنا 
حديقة  على  تباعاً  تتوافد  كانت  الرجال 
يف  اجملتمعون  جلس  اجلديد.  جارنا 
أمور عامة. مسعتهم  يتحدثون عن  البداية 
الوعي  احندار  مشكلة  حول  يتناقشون 
بعد  تابعوا حديثهم  ثم  الشباب،  لدى جيل 
إىل  مالوا  ثم  السياسة،  أخبار  عن  ذلك 
ببعض  مداوالهتم  أهنوا  ثم  االقتصاد،  حال 
أخذنا  دقائق  وبعد  املشرتك!!  »البزنس« 
نسمع طرقاً لنرد الطاولة، رافقه يف البداية 
صوت صراخ، ما لبث أن حتول إىل شجار 
الورق،  يلعبون  وكأهنم  بني جمموعة رجال، 
الطوابق  إىل  صداه  وصل  قد  كان  شجار 
العليا من البناء. كنت أميز صوت أبي حديد 
»العمى  الورق:  يقول لشريكه يف لعب  وهو 
بعيونك، مية مرة عم علّملك تنزل اخلتيار 
تفهم«.  عم  ما  األهبل  مثل  وأنت  السباتي 
وشريكه يف اللعب يرد: »ال تواخذني سيدي، 
»لَكْ شراب، شراب،  له:  قال  حقك علي«. 

برْكي بيتفّتح خّمك، وبتتعلّم تزتّ ورق«.

الثالثة  حتى  النوعي  االجتماع  هذا  دام 
جافاها  أن  بعد  زوجيت  يل  قالت  صباحاً. 
بدنا  أميتى  معهن،  »وبعدين  النوم:  مثلي 
نندفس وننام، بكرا عنا شغل، أنا راحية دّق 
الباب ع اجلريان وهبدهلم«. قلت هلا: »أعوذ 
باهلل، أبوس إيديك، مشّيها هاملّرة، والصباح 
رباح، بركي بكرا حبكي مع عمي أبو حديد 

وبرتجّاه ما يتأخروا بالسهرة«.

مل تقتنع زوجيت جبوابي، لكنها وافقتين 
أن  ملشكلة ميكن  درءاً  ورمبا  على مضض، 

حتصل بني اجلارين والناس نيام.

يف مساء اليوم التايل تكرر ذلك االجتماع 
النوعي، فقد بدأ أبو حديد ورفاقه احلديث 
عن ظاهرة ضعف حس االنتماء لدى عموم 
لقد  باملواطنة.  الشعور  وفقداهنم  الناس، 
بينهم،  وكأنين  نقاشاهتم  إىل  أستمع  كنت 
فلمْ يكن هناك حاجة أبداً السرتاق السمع 
نظراً لصوهتم املرتفع، ثم ما لبث احلديث 
عائالهتم  مشاريع  إىل  ذلك  بعد  انتقل  أن 

لقضاء عطلة الصيف. 

وعندما أصبحت الساعة الثانية عشرة 
»شوف  زوجيت:  يل  قالت  الليل  منتصف 
أنا  يا  معهم،  بتحكي  برتوح  أنت  يا  حبييب، 
هلا:  قلت  الفور  وعلى  حلايل«.  بتصرف 
اهلل  اسرتينا  حالك،  من  تتصريف  »أوعك 
خيليكي، خلص أنا رايح أحكي معهم«. نقرت 
على باب جارنا أبي حديد نقراً خفيفاً، لكن 
وثالثة،  ثانية  مرة  نقرت  يسمع.  مل  أحداً 
إىل  مسرعاً  نزلت  جميب.  من  ما  كذلك 
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مرافقة  الشبيبة  مجوع  ألسأل  البناء  باب 
هذا  مثل  به يف  االتصال  كيفية  جارنا عن 
الوقت، فقال يل أحدهم: »ثواني وخبربك«. 
وبعد حنو عشر دقائق من االنتظار جاءني 
الشاب قائالً: »تفضل يا أستاذ، املعلم جوّا 
حديقة  دخلت  وحاكيه«.  فوت  باجلنينة، 
املنزل فوجدت جمموعة من الرجال، ارتدى 
بعضهم  كان  رياضية.  ألبسة  معظمهم 
عليها  يُلعب  دائرية  طاولة  حول  متحلقاً 
بينما  النرد،  يلعب  اآلخر  وبعضهم  الورق، 
احلديقة  زاوية  يف  جالسان  اثنان  هناك 
يتهامسان، ومها حيتسيان الشراب، وبني ثلّة 
الرجال كانت هناك فتاتان أنيقتان، تلبسان 
زيّا موحداً، تقومان بواجب الضيافة. وقفت 
أن  يل  فكيف  اجلموع،  هذه  بني  حمتاراً 
أقتنص نظرة من أبي حديد ألعبّر له فيها 
بأن  وأخربه  السهرة؟،  بإهناء هذه  أملي  عن 
زوجيت منزعجة من أصوات األصدقاء؟ إال 
أن الوضع املعقد مل يكن ليسمح أبداً بطلب 
األمام  إىل  خطوتني  جبسمي  دفعت  كهذا. 
مباشرة،  حديد  أبي  وراء  أصبحت  حتى 
يفّكر  عينيه  مغمضاً  الورق،  حيمل  فرأيته 
أم  الكبة؟،  »ببنت  يرمي  هل  يلعب،  ماذا 
باألص البسطوني؟«، وال أعرف كيف صرت 
الطاولة؟،  حول  املتحلقني  هؤالء  من  جزءاً 

وكيف دخلت أجواء اللعبة؟

أن  إال  مين  كان  فما  كثرياً،  حتمّست 
أبي حديد قائالً: »سيدنا،  أذن  مهست يف 
الالعبان  امتعض  الديناري«.  جويزة  زتلّو 
من الفريق املنافس ألبي حديد من تدخّلي 

السافر يف اللعبة. التفت إيلّ أبو حديد، ثم 
رمقين بنظرة تعجب من دون أن ينتبه أنين 
جاره اجلديد. فكر للحظات، ثم قام فعالً 
برمي »جويزة الديناري« بناء على نصيحيت، 
»اخلتيار  رمى  أن  إال  شريكه  من  كان  فما 
يكسر  كاد  حتى  قبضته  بكامل  الكبة« 
يقول:  وهو  ضاحكاً  انفجر  ثم  الطاولة، 
أكلتو  لعبتكم،  خلصت  شباب،  يا  نعيماً 
اخلتيار، انشاهلل ألف صحة وهنا، بس شو 
هاد يا أبو حديد، واهلل إنك معلم، ال واهلل 
بكل  بتفهم  حولك  ماشاهلل  املعلمني،  سيد 
شي، بالسياسة وباالقتصاد، وحتى بالورق، 
يا أخي شو بدنا باحلكي، معلم!«. التفت إيلَّ 
أبو حديد مستغرباً وجودي بني رفاقه، لكن 
نصيحيت  على  بالثناء  مألى  كانت  نظراته 
يل  قال  ثم  الديناري«،  »اجلويزة  برمي  له 
ترحيبية  وبلهجة  تذكرني،  أن  بعد  مبتسماً 
اللقيا الذي كان يف  بالغة غطت على سوء 
باجلار، شو  وسهال  أهال  »يا  األيام:  سابق 
عليك  باين  واهلل  القعدة؟،  تشاركنا  جاي 
بروك  السريع  ع  ياهلل  حمرتف،  لعّيب 
قدامي لنورجي هالصيصان شو يعين لعب 
شريكه،  أزحت  أن  إال  أملك  مل  الرتيكس«. 
اللعب  ورق  أمجع  مقابله،  وجلست صاغراً 
الذي كان ينثره علينا رجل أشيب الشعر من 
الفريق املنافس، الذي كان ميصّ من سيجار 
»هافانا« بثخانة عرنوس الذرة الصفراء. مل 
يكن أبو حديد من املتمرسني يف لعب الورق، 
لكننا استطعنا سويَّة، وببعض من التكتيك 
على  نفوز  أن  احلظ،  من  وبكثري  املدرسي، 
خروج  بطريقة  املتحدية،  الفرق  مجيع 
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استأذنت  صباحاً  الثالثة  وعند  املغلوب. 
فقال  النعاس،  دامهين  أن  بعد  حديد  أبا 
أنت صرت  املوعد،  يل: »خيوّ بكرا حننا ع 

شريكي من هلّق ورايح«.

عدت إىل البيت فرأيت زوجيت نائمة على 
الكرسي. أيقظتها لكي تذهب إىل السرير، 
فقالت يل وهي مغمضة العينني: »شو وينك 
قلت  عندهم؟  تساوي  عم  كنت  شو  هللّق؟، 
هلا: »ما كنت عم ساوي شي، منحكي بكرا، 

تصبحي على خري!«.

وهكذا، أصبحت كل يوم أقضي مسائي 
نلعب  فيوماً  ورفاقه،  حديد  أبي  بصحبة 
ودائماً  النرد،  نلعب  آخر  ويوماً  الورق، 
هناك عشاء فاخر، ونادالت مجيالت يقمن 

بالضيافة.

تأّزمت يف هذه األثناء عالقيت بزوجيت 
دائماً  أتذرّع  وكنت  املتكرر،  سهري  نتيجة 
حديد  أبي  طلب  رفض  أستطيع  ال  بأنين 
هو  من  متاماً  عرفت  قد  فهي  بالسهر، 
تكن  مل  ذلك  من  بالرغم  لكنها  حديد،  أبو 
لتطيقه، وال تطيق أحداً من أهل بيته. وكانت 
كل يوم تشتكي يل وألمها ولصديقاهتا من 
طعامهم،  رائحة  ومن  بيته،  أهل  صخب 
كانت  كما  والبصل،  الثوم  روائح  وخباصة 
كثرياً ما تتأّفف من كثرة زوارهم، ودخوهلم 
وخروجهم، من البيت اجملاور وإليه، عشرات 
هلا  يسبب  بدأ  الذي  األمر  يوم،  كّل  املرات 
الكثري من العصبية والنرفزة، لكن من دون 
ليس  حديد  فأبو  شيء،  فعل  تستطيع  أن 

مدعوماً فحسب، بل إنه حبدّ ذاته منظومة 
دعٍم ال حدود هلا.

اليومية،  شبه  سهراتنا  إحدى  ويف 
وقبل أن نبدأ لعب الورق، ناداني أبو حديد 
مؤهالتي.  عن  مستفسراً  وسألين  جانباً، 
ولكن  الذاتية،  عن سريتي  له  أقصّ  أخذت 
شرحي،  كثرة  من  التململ  عليه  بادياً  كان 
فقاطعين على الفور قائالً: »ماشي، ماشي، 
يعين ما فهمت، أنت معك بكالوريا، واّل ما 
معك؟«. قلت له: »طبعاً معلم«. قال يل: »ما 
بيكفي، بدّك ختلقلي من حتت األرض شي 
شهادة  شي  بتدبّرلك  وإذا  جامعة،  شهادة 
بكتري«.  أحسن  بيكون  دكتوراه  أو  ماجستري 
أني  شهادتك  بيكّفي  ما  »يعين  له:  قلت 
لعّيب تريكس؟«. أخذ أبو حديد يشهق من 
فمه،  جوف  بان يل  أن  إىل  الضحك،  كثرة 
قال  ثم  املخلوعة،  وحجرات أضراس عقله 
يل: »واهلل لو كانت الشغلة إيل كان بيكّفي، 
بس للشغلة يلي حاططها بذهين ما بيكفي، 
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يلي  هي  بتجبلي  بكرا  عليك  يرضى  اهلل 
استدركت  سيلفي«.  بيسمّوها  شو  مدري 
على الفور قائالً له: »قصدك سي يف«. قال 
وانشاهلل  بتفرق،  ما  سيفي،  »سيلفي،  يل: 
شي  صرت  إذا  بكرا  مو  بس  خري.  بيصري 
بالرتيكس،  لعبك  ينتزع  يقوم  مهمة  شغلة 

بدّي ياك هيك على طول، منر باللعب!«.

له:  فقلت  قليب،  يدغدغ  الفرح  بدأ 
وطرنيب  تريكس  أحلى  معلم،  »لعيونك 
يغادر:  أن  التفت إيلّ قائالً قبل  ثم  كمان«. 
أنت  شلونك  سؤال،  أسألك  بدي  »دخلك 
خروق  وال  حالك؟!،  ماشي  النسوان؟!،  مع 
استحياء:  على  مبتسماً  له  قلت  مثلي؟!«. 
حببهم  بس  كتري،  حببهم  واهلل  »النسوان!! 
مثل ما حبب أخواتي«. وإذ بوجه أبي حديد 
ينتفخ كالبالون إىل أن أصبح مخري اللون، 
انفجر  ثم  تتفسخ،  تكاد  وجهه  وعروق 
ثم  قبل،  ذي  من  يضحك  مل  كأنه  ضاحكاً 
يا  خفيف  دمك  شو  عليك  »اهلل  يل:  قال 
جار، ممتاز، ممتاز، واهلل أنت الشخص يلّي 

عم ندوّر عليه«.

عدت إىل البيت مستبشراً، فرحاً حبديث 
أبي حديد، فقصصت ما جرى على زوجيت، 
فإذ بوجهها يتورّد، ولساهنا يطرى، ليصبح 
قصده  شو  »دخلك  فتسألين:  نعومة،  أكثر 
هبا احلكي؟«. قلت هلا: »واهلل ما بعرف، بس 

اهليئة خمبّيلي شي شغلة حلوة«.

مل  باكراً،  استيقظت  التايل  اليوم  ويف 
اجملاور.  بالبيت  صخباً  كالعادة  أمسع 

اقرتبت قليالً من باب بيت أبي حديد أسرتق 
نعم، على  تنادي.  لكن ال حياة ملن  السمع، 
البيت. خرجت من  أن ال أحد يف  يبدو  ما 
البناء ألسأل شباب أبي حديد عنه، لكنين 
كذلك مل أجد أحداً منهم. قلقت كثرياً، ما 

األمر يا ترى؟ 

بعامل  إذ  هذه،  حريتي  يف  أنا  وبينما 
التنظيفات املسؤول عن نظافة حارتنا مير 
بقربي، فبادرته قائالً: »صباح اخلري حبيب، 
دخلك شفت شي حدا طلع من بنايتنا اليوم 
الصبح؟«. ابتسم صديقي عامل التنظيفات 
غري  يف  كان  ما  »واهلل  ساخراً:  يقول  وهو 
وطالعة  طالعة،  يلي  هي  بنايتكم  زبالة 
هبديك  وزتيتها  أخدهتا  كمان،  رحيتها 
احلاوية املصدّية، هنيك ورا هديك الشجرة 
صدئة  كبرية  حديدية  حاوية  إىل  )مشرياً 
تفوح منها رائحة نتنة(، وإذا ضايعلك شي 
صديقي  ودّعت  هنيك«.  عليه  فتش  روح 
عامل التنظيفات، وعدت أدراجي إىل البيت 

خائباً.

قهوتك،  شراب  قوم،  حبييب،  قوم   «
ياهلل، تأخرت على شغلك!«، هبذه العبارات 
حلم  العظيم،  احللم  من  زوجيت  أيقظتين 
املنصب املشرف  أبي حديد، وحلم  جماورة 

الذي كان قد وعدني به.

نعم، لقد كان حلماً مثرياً، لعبت خالله 
برتية  و20  تريكس،  برتية   50« من  أكثر 
حمبوسة«، »برتيات« مل تكن زوجيت لتسمح 

يل أن ألعب مخسة منها يف اليقظة.
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قبل  االبتدائّي  األّول  الصّف  في  صغيرًا  طفاًل  كنُت  عندما  زغاريدها  سمعُت 
الزغرودة   .. القوّية  النبرة  أّيام.  قبل  زغاريدها،  وسمعُت  ونّيف..  سنة  خمسين 
الطويلة، كانت »رمزّية« ال تزال صبية بل »أميرة الصبايا«، كما كانوا يلقبونها، 
قبل أن يأتي رجال ثالثة ويأخذونها عروسًا ألحدهم، في قرية مجاورة لقريتنا.

 عيسى إسماعيل

* باحـث ومرتجّـم وأديـب، رئيـس حتريـر جريـدة العروبـة يف محـص بـن عامَـي 2009 -2011، صـدرت له عدّة 
جمموعـات قصصيّـة منهـا: »اإلنسـان واألفعـى«، »حـدث ذلـك اليـوم«، »علـى الشـاطئ اآلخـر«، ولـه كتـاب نقـديّ 

بعنـوان »أعـام القصّـة والروايـة يف محص«.

زغاريد رمزية
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الصيت،  ذائعة  كانت  رمزيّة  زغاريد 
واالحتفاالت  كاألعراس،  فاملناسبات، 
بنجاح أحد الطلبة يف الشهادة االبتدائيّة أو 
اإلعداديّة، على قلّة من يناهلا يف تلك األيّام، 
ال تتمّ بغري زغاريدها اليت يرتدّد صداها يف 
أرجاء القرية اليت كانت صغرية تلك األيّام.

كالرمح  القامة  طويلة  مسراء،  صبية 
تقول،عينان  أن  أمّي  اعتادت  كما  الرديينّ، 
لشدّة  املها  كعيين  واسعتان  سوداوان 
أن  املعلّم  اعتاد  كما  وسوادمها،  بياضهما 
الرصافة  بني  املها  »عيون  معنى  لنا  يشرح 

واجلسر«.

ذات شباط بعيد، كان زفاف »رمزيّة« إىل 
شاب يف قرية جماورة .. كنّا حنن األطفال 

نسأل أمهاتنا:

- »هل ستزغرد رمزيّة يف عرسها؟!

واألمهات اللواتي مللن أسئلتنا كنّ جينب:

- »عيب يا ولد .. العروس ال تزغرد يف 
عرسها؟!«

أمّا إذا أردف أحدنا سؤاله األوّل بسؤال 
ثاٍن مثل:

» وملاذا ال تزغرد؟ أليست مسرورة ألّنها 
عروس؟!«

وكان اجلواب على األغلب:

»اسكت!!«

وكنّا نسكت.

املطر  ينهمر  ماطراً،  شتائيّاً  يوماً  كان 
أشعة  فتبزغ  قليالً  يتوّقف  ثمّ  بغزارة، 
الشمس  فتحجب  غيمة  تأتي  ثمّ  الشمس. 
وينهمر من جديد، وقد ينهمر املطر. واجلوّ 
الطبيعة  أهدت  لقد  أخّاذ.  مجيل  مشمس 
الناس  ما جعل  وهذا  ماطراً،  يوماً  لرمزيّة 
يقولون »«إنّ كعب رمزيّة أخضر« كناية عن 

اخلري املرتبط باملطر !!

ثالثة رجال جاؤوا من قرية خلف اجلبل، 
أحدهم يقود فرساً عليها سرج تتدّلى منه 
على اجلانبني قطعتان من احلديد لتثبيت 

رجلي الفارس.
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يستقبلهم أبو رمزيّة ويدعوهم للدخول. 
كان بيت رمزيّة غري بعيد عن بيتنا، وسط 
القرية  نساء  جتمعت  األيّام.  تلك  القرية، 
يف منزل رمزيّة لوداعها، وكّل واحدة حتمل 
بعض النقود هدية هلا. وهذا ما فعلته أمي، 
فبعدما ارتدت ثوهبا املخمليّ اجلديد الذي 
املزخرف  اخلشيبّ  الصندوق  من  أخرجته 
اجلميل، كما انتعلت حذاءها األسود الالمع، 
اخلامسة  يف  وكنتُ  ثوهبا،  بطرف  أمسكت 
من عمري وتوسلتُ إليها أن تأخذني معها، 
معها غرفة طينيّة،  وهكذا دخلت  فقادتين 
الرجال  بالنساء، بينما اجتمع بعض  مآلنة 
العروس  شقيقة  راحت  املنزول.  غرفة  يف 
احلاضرات،  على  »امللبّس«  حلوى  توزع 
بينها زغاريد  أهازيج وزغاريد ليس  وسط 
الغرفة  صدر  يف  جتلس  كانت  اليت  رمزيّة 
وقد  مجيلة،  ثياباً  وترتدي  كرسيّ،  على 
بدت عيناها السوداوان أكثر اتساعاً بسبب 

الكحل.

الفاصل  املوعد  حيني بعد ساعة ونيّف 
الغرفة  والدها  يدخل  وبيتني،  عمرين  بني 
خبطوات متثاقلة، تقف رمزيّة وتلتقط يده 
لتقبّلها وتضعها على رأسها، حياول هو أن 

خيفي دموعه، ويقول بصمت خمنوق:

»هيّا يا بنيت .. وفقك اهلل!«

الرجال ال يبكون هكذا كنّا نسمع وحنن 
أبي  عيين  ميأل  الدمع  رأيت  لكنين  صغار، 
رمزيّة، ومل جند، حنن الصغار تعليالً لألمر. 
ملاذا ال يبكي الرجال؟! غري أّننا عندما كربنا 

اكتشفنا أنّ هذه املقولة غري صحيحة.

واحدهم  يغلق  يبكون،  عندما  فالرجال 
غزيراً،  الدمع  ويذرف  نفسه  على  الباب 
عينيه  ميسح  البكاء،  من  يفرغ  وعندما 

وخيرج وهو يتصنع االبتسامة!!

الذي  ما  هنمس:   األطفال  حنن   كنّا 
جيري حولنا؟ ملاذا يأخذون رمزيّة إىل بيت 

رجل غريب يف قرية أخرى؟

علت زغاريد النسوة عندما كانت رمزيّة 
رجل  هبا  أمسك  بالنسوة،  حماطة  خترج 
وساعدها على امتطاء الفرس، وبعد قليل 
فارسة  للقرية  املقابل  السفح  يف  نرى  كنا 
الطريق  يتسلقون  رجال  ثالثة  هبا  حييط 
املتعرّج يف طريقهم إىل القرية األخرى خلف 

اجلبل 

- » ماما .. ماما .. ملاذا أخذوا رمزيّة؟« 
سألتها برباءة األطفال.

ذلك  منزل  يف  هناك  تعيش  »لكي   -
احلقل«،  يف  العمل  يف  وتساعده  الشاب 

أجابت.

- »وملاذا ال تبقى عند أهلها وتساعدهم« 
جاء سؤايل .

من  يذهنب  الصبايا  كل   .. »اسكت   -
بيوت أهلهنّ عندما يكربن« أجابتْ حبدّة.

وددتُ لو أستطيع أن أسأهلا أكثر، ألعرف 
ما الذي جيري، لكنين كتمتُ أسئليت.
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يف  حضر  رمزيّة  لعرس  املشهد  هذا 
من  أدنو  وأنا  أيّام  قبل  بتفاصيله  ذاكرتي 
بدينة  عجوز  امرأة  رأسها.  وأقبّل  رمزيّة 
بالقبل  متطرني  وهي  وقالت  جذبتين 

وعيناها مغرورقتان بالدمع.

- »أنتَ كنت معلمه، قل يل أمل يكن األول 
يف صفه؟«

- » نعم، كان األول يا خالة وهو - رمحه 
اهلل  عند  األوىل  املرتبة  يف  يزال  ال   - اهلل 
يا  املراتب  أعلى  الشهادة  البشر.  وعند 

خاليت أم حممود، اهلل يرحم حممود!«.

الغرفة  من  ألخرج  استدرتُ  وعندما 
قميصي،  بطرف  شدتين  بالنساء،  املآلنة 

يف  النظر  على  أجرؤ  مل  حنوها،  فالتفتُّ 
عينيها، وقالت: »لديّ شابان آخران .. واهلل 
مها فداء هذا الوطن أيضاً، أريد أن يعرف 

الناس هذا«.

أخت  »أنت  وقلت:  رأسي  هززت   -
اهلل  عمرك.  اهلل  أطال  خالة.  يا  الرجال 

حيمي أوالدك!«.

وهي  عديدة  زغاريد  رمزيّة  وأطلقت 
حنمله  كنّا  الذي  البكر  ابنها  مودعة  تلوّح 
على األكفّ ملفوفاً بعلم الوطن إىل املقربة، 
ومّثة صوت المرأة هي رمزيّة يصيح » اهلل 

معك يا بطل!«.
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ألفة األسماء واألشجار

ال يعرف سعيد كيف بدأ البشر يكتبون أسماءهم، وأسماء من يحّبونهم على 
جذوع األشجار.

عندما كان في مرحلة الدراسة الثانوّية، سمع مدّرس اللغة الفرنسّية يتحّدث 
عن رحلة الشاعر الفرنسّي )المارتين( )1869-1970( إلى الشرق، وكتابته اسمه 

على جذع شجرة في غابات أرز لبنان.

د. راتب سكر*

* أستاذ جامعيّ يف األدب املقارن، أديب وشاعر.
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كان املدرّس يرسم بإشارات يديه معاني 
كثرية للشعر والشجر واألمساء، ومن الراجح 
أنّ تلك اإلشارات ظلّت تولد يف نفس سعيد 
ووجدانه، آفاقاً ال حدود هلا، من التبصّر يف 

عالقة اإلنسان جبذوع األشجار.

وأغصاهنا،  احلّطابني  عن  مرّة  تساءل 
األمساء  عن مصري  شيئاً  يعرف  أن  وأراد  
اليت يكتبها الناس على جذوع األشجار قبل 

أن جيعلها احلّطابون طعاماً للنار.

مع  كثرية  رحالت  يف  سعيد  يشارك 
اخلضراء،  والغابات  األحراج  إىل  أقرانه، 
قلبه  لدى  أثرية  اليت غدت  لعبته،  فيمارس 
من أيّام الدراسة البعيدة، حافزاً على جذوع 
األشجار امسه الذي غدا يقرتن باسم رفيقة 
األلفة  على  وتعاهدمها  لقائهما  منذ  دربه 

واملوّدة واحلبّ منذ سنوات.

خياله  أمام  االمسني  اقرتان  فتح  لقد 
برسم  يكتفي  ال  فصار  جديدة،  آفاقاً 
فيندفع  األشجار،  جذوع  على  حروفهما 
الظالل،   حتت  النديّ  الرتاب  على  خيّطها 
ويف الرمل وعلى الورق وكّل ما تطوله يداه، 
رمسهما  يف  باذخة  بغبطة  تشعران  ومها 

حلروف االمسني متجاورين.

أصحابه  من  صاحب  سعيدعلى  قصّ 
فخالفه  واألمساء،  احلروف  مع  حكايته 
الرأي فيما يذهب إليه، ألنّ األشجار تصري 
حطباً، والرمال تصري ملعباً للريح، والرتاب 
يصري أخدوداً لزرع وعبور أقدام، فال يبقى 

من احلروف واألمساء أثر حقيقيّ.

وعال  صاحبه،  مع  سعيد  اختلف 
الصداقة  بتلك  يودي  وكاد  صياحهما، 
احلميمة الراقية بينهما، لوال تدخّل صاحب 
ثالث هلما، هدّأ من روعهما، مؤّكداً أنّ النار 
ال تستطيع أن تأكل الشجر بعد أن يصبح 
تعجز  الريح  وأنّ  الذاكرة،  يف  طيباً  غرساً 
الرمال إىل مالعب جلنوهنا ما  عن حتويل 
فيها  احتفظت مبا خّط  قد  الذاكرة  دامت 

من حروف األمساء يف يوم من األياّم.

خطوط  والرمال،  واألشجار  الناس 
متداخلة من الصور واملعاني، يبحث كلٌّ منها 
واضحاً  معناه  ليكون  تفسّره،  طريقة  عن 
وراسخاً. ليس املهمّ أن تكون الشجرة اليت 
خّط عليها المارتني امسه، باقية حّتى هذه 
باملطر  الريّان  الصباح  هذا  من  الساعة 
الشاعر  ذلك  صورة  أنّ  فاملهمّ  واملواعيد، 
اللتني  ويديه  وقصائده  الرقيق  الفرنسيّ 
ختّطان حروف امسه على شجرة باسقة يف 
يف  أليفة  تزال  ما  اجلميل،  العربيّ  شرقنا 
صباحاتنا املسكونة باالمل واأللفة واحلبّ.

تقطع فؤوس احلّطابني قامات األشجار 
الباسقة، فتعرى تالل وغابات، مرّتلة أحزان 
شعورها بفقد خضرهتا، ترتيالً شجيّاً، يثري 
محاسة الزارعني، فيحّثون خطاهم يزرعون 
املستقلب  بأغاريد  املسكونة  شجرياهتم 
فؤوس  بني  املمتدّة  املسافة  يف  األخضر، 
الناس  يكتب  الزارعني،  وأغاريد  احلّطابني 
اجلذوع،  على  باألشواق،  الريّانة  أمساءهم 
غدت  ولو  مبوداهتا،  نديّة  حروفها  فتبقى 

حواملها حطباً يابساً، تضحك به النار.
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غربة روح

هي حكاية روح تغّربت بالجسد، وظّلت تحوم على أرِض الوطن وتفاصيله 
وقيمه وناسه وأحبابه...

أّيام  أحد  وفي  شعبّي،  بحّي  صغير  بيت  في  عائلته  مع  يعيُش  سمير  كان 
اللعبة  هذه  يعشُق  كان  حيث  القدم،  كرة  ملعب  من  عودته  وأثناء  الخريف 
ويمارسها بشكل مستمّر، اشتّد تساقط قذائف المدفعّية بعد أن بدأت وابلها 
هرع  المذعورين،  األطفال  ذعر  بأصوات  الهوجاء  أصواتها  واختلطت  المخيف، 
)سمير(  ليتفّقد عائلته وشجرة الخريف،  ليجدها أكثر خوفًا منه ومن جميع أصوات 
األطفال، فقد وجدها متدلّية على األرض  مع أغصانها وأوراقها الجميلة التي 
سقطت قبل حينها بوقت، لقد اجتمَعت عليها نوائب الدهر؛ يبدو أّن الطبيعة 

اإللهّية أرحم بكثير من هؤالء البشر القذرين وقذائفهم.

رغد عمار عبد الحليم*

* طالبة يف إحدى مدارس دمشق.
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مصري  من  أرحم  عائلته  مصري  يكن  مل 
هذه الشجرة، فقد كان استشهادهم أسرع 
أوراقها،  تساقط  ومن  املرجتفة  خطاه  من 
فقد  معهم،  رحل  بيته  حّتى  مجيعاً  رحلوا 

دمّرته إحدى القذائف.
العائلة  صديق  حممّد(  )أبو  مسع 
)مسرياً(،  أصابت  اليت  بالفاجعة  املخلص 

فأتى يواسيه ويردّ ديناً اقرتضه من والده.
بُنَي، كيف حالك؟ 

ال حال يل يا عمّاه وال أحوال، لقد فقدتُ 
برحيلِهم روحي.

ال حول وال قوّة إال باهلل، هذا قضاء اهلل 
يا مسري.

ال حول وال قوّة إال باهلل.
جئت الطمئن عليك أوالً، وألردَّ لكَ ديناً 
أمّا  ثانياً،  والدك  من  حاجة  ذات  اقرتضته 
ثالثاً واألهمّ لقد مسعتُ يف إحدى مسامراتي 

مع األصدقاء إنّ الدولة )اإليطاليّة( 
يرغب  ملن  اهلجرة  أبواب  فتحت  قد 
وتسافر  اهلجرة،  على  تقدّم  ال  مَل  بذلك، 
وتكمل حلمك بأن تصبح العباً حمرتفاً يف 
كرة القدم، مل يبقَ لك يف هذه األرض سوى 

الذكريات املؤملة واحلجارة املدمّرة.
والده  اقرتاح صديق  وافق )مسري( على 
األمني، وقدّم طلباً للهجرة، وكان الردّ »مع 
مدّة  فيها  وعاش  سافر،  وفعالً  املوافقة«، 
هناك  وحيداً  كان  تقريباً،  سنوات  ثالث 
وحزيناً، خيرج كّل صباح ال يعلم ماذا ختبّئ 
له األقدار، هل سيصُل إىل حلمه كنجم كرة 

قدم؟.
على حتقيق  ويعمل جاهداً  يتدرّب  كان 

هدفه، إضافة إىل أّنه أتقن اللغة اإليطاليّة 
بشكل جيّد، ويف أحد األيّام، أخربه املدرّب 
بأّنه ستقام مباراة هامّة بني فريقهم وفريق 
بدّقة  املباراة  وبدأ  )مسري(  شارك  آخر، 
إليه،  كلّها  األنظار  جذبتا  عاليتني  ومهارة 
أعجب اجلمهور اإليطايلّ به واألهمّ مدرّبه 
وحتّقق  مباراة،  كّل  يف  يشارك  جعله  الذي 
وأصبح  الورديّ،  حلمه  وجيزة  فرتة  بعد 

مشهوراً.
مبارياته  إحدى  انتهاء  وبعد  مساء  ذات 
الصعبة، وصلته رسالة مضموهنا إنّ صديق 
شديداً،  مرضاً  مرض  حممّد(  أبا   ( والده 
فقرّر )مسري( أن يعود ويطمئنّ عليه وعلى 
وحجز  وجواز سفره  أمتعته  حّضر  أسرته، 
يف أوّل طائرة متجهة للوطن، وكلُّ ذلك حبّاً 
كان  وألّنه  والده  مبثابة  فهو  حممّد،  بأبي 

السبب األهمّ يف حتقيق حلمه.
طلب  وحني  املطار،  إىل  )مسري(  وصل 
أنّ  اكتشف  سفره،  جواز  املوظفني  أحد 
احملفظة فقدت منه، حبث كثرياً يف أمتعته 

ومل جيدها، وفاتته الطائرة...
سفر  جواز  يستخرج  أن  )مسري(  حاول 
استخراج  وقت  أنّ  إال  ضائع،  بدل  جديد 
اجلواز احتاج منه أن تأجيل سفره ملدّة شهر، 
ولألسف وصله خرب وفاة )أبي حممّد(، بعد 
استشهاد ابنته )سلمى( جرّاء قذيفة شعواء، 

أودت حبياهتا بعد عودهتا من املدرسة.
املطلّة  منزله  شرفة  يف  )مسري(  وقف 
على ساحة كبرية، وصاح بصوت عاٍل: » هي 
ذي احلياة إمّا أن تبقى فيها وتقاوم وإمّا أن 

هتاجر روحكَ وتستمرّ وحيداً« .
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ظاهرة األجسام الطائرة المجهولة
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ظاهرة األجسام
الطائرة المجهولة

األرض  كوكب  أصقاع  كّل  في  المجهولة  الطائرة  األجسام  شوهدت  لقد 
الوقت  وحّتى  بالقدم  مغِرقة  عصور  منذ  متباينة  زمنّية  فترات  مدى  وعلى 
الحاضر. أخذت شهرة هذه الظاهرة تزداد وتتوّسع منذ أربعينيات القرن الماضي، 

وحازت على اهتمام عدد كبير من العلماء والباحثين.

* رئيس اجلمعيّة الكونيّة السوريّة.

م. فايز فوق العادة*
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الطائرة  الصحون  مصطلح  استُبدِل 
الطائرة  األجسام  مبصطلح  شعبيّة  األكثر 
الظاهرة  أمهيّة  على  للداللة  اجملهولة 
وضرورة تناوهلا بشكل علميّ. أتى اإلعالم 
مشاهدة  عن  احلديث  العصر  يف  األوّل 
كان  بينما  آرنولد  كينيث  من  للظاهرة 
رينيري  جبال  فوق  اخلاصّة  بطائرته  حيلّق 
1947م.  حزيران  يف  األمرييكيّ  الغرب  يف 
كانت  رآها  اليت  األجسام  بأنّ  آرنولد  أفاد 
حتوم يف اهلواء أشبه بصحون صغرية تطفو 
على سطح جدول مائيّ تنساب مياهه برّقة 
مصطلح  اإلعالميون  طرح  هكذا  وهدوء. 
املختصني  بعض  حتوّل  الطائرة.  الصحون 
مؤخّراً إىل مصطلح جديد لوصف الظاهرة 

وهو الظواهر اجلويّة غري املفسّرة. 
يؤّكد كّل منْ شاهد جسماً طائراً جمهوالً 

املعدن،  من  مصنوع  وكأّنه  بدا  اجلسم  أنّ 
الطائرة  االجسام  أشكال  العلماء  صنّف 
النحو  على  الشهود  إفادات  وفق  اجملهولة 

التايل:

قرص منبسط: 
شوهد مثل هذا القرص يف مساء دمشق 
فوق ساحة املرجة يف يوم صيفيّ حارّ من 
حزيران 1952م، أتى اجلسم بسرعة كبرية 
ضوء  يف  بشدّة  المعاً  الغرب  جهة  من 
أنّ  الساحة  يف  كان  منْ  الحظ  الشمس، 
اجلسم كان يدور حول نفسه بسرعة، توّقف 
اجلسم يف اهلواء لفرتة قصرية وعاد أدراجه 
وبالسرعة  نفسه  السابق  مساره  على  

نفسها.
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 قرص تعلوه قبّة:
السابق،  الصنف  من  ندرة  أكثر  وهو 
السابع  يوم  ظهر  قبل  من  مبّكر  وقت  ويف 
من آب 1952م حلّق قرصان من هذا النوع 
وأجنزا  اهلولنديّة  كريكراد  مدينة  مساء  يف 

مناورات بالغة التعقيد.

قرص حبلقات: 
بقبّتني  قرص  ولعلّه  زحل  بكوكب  أشبه 
كانت  واألسفل،  األعلى  من  به  حتيطان 
احللقات احمليطة ويف أكثر من حالة تومض 
الربازيليّة  الباخرة  كانت  متباينة،  بألوان 
لألحباث  املخصّصة  سالداهنا  املريانت 
ترينيداد  بالقرب من جزيرة  تبحر  العلميّة 
والعشرين من شباط من عام  يوم احلادي 
الباخرة حتليق  1958 عندما الحظ طاقم 
جسم من هذا الصنف فوق الباخرة، سارع 
أحد أفراد الطاقم إىل التقاط مخس صور 
للجسم قبل أن حيلّق اجلسم مبتعداً وخيتفي 
يف األفق. يعترب الباحثون أنّ هذه الصور هي 
من أجود الصور اليت توّضح شكل اجلسم 

وبنيته.

اجلسم نصف الكروي واألشبه 
بقشرة نصف كرويّة:

الشهود  من  كبرية  أعداد  إفادات  كانت 
تتحدّث عن أجسام من هذا الصنف، عند 
الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم 17 
فاريغين  منطقة  ويف   1954 األوّل  تشرين 
الفرنسيّة توّقفت عدّة سيارات على الطريق 
كان  هويّة ضوء ساطع  من  للتأّكد    DIO

السيّد  خطا  اجملاورة.  احلقول  يف  جيثم 
اجلسم،   قليلة حنو  وابنته خطوات  بيوكلري 
فتحرّك اجلسم واقرتب منهما حّتى مسافة 
شكله  من  يتأّكدان  جعلهما  ممّا  مرتاً   20
أصدر  املنبسطة،  وقاعدته  الكرويّ  نصف 
ومحراء  بيضاء  أشعّة  قاعدته  من  اجلسم 

وحلّق يف اجلوّ خمتفياً يف هنيهة.

جسم كرويّ أو بيضويّ:
هذا  من  املشاهدَة  األجسام  نسبة  تبلغ 
الصنف حوايل 30% ، يف صيف عام 1952 
يف  اجلويّة  هانيدا  قاعدة  من  وبالقرب 
فوق  معلّقاً  جسماً  العاملون  شاهد  اليابان 
من  يتدّلى  وكأّنه ضوء  وبدا  طوكيو،  خليج 
كرة عامتة. أقلعت عدّة طائرات من القاعدة 
اجلسم  لكنّ  اجلسم،  من  االقرتاب  هبدف 
وفشلت  التعقيد  بالغة  مبناورات  يقوم  كان 
كّل احملاوالت لرصده عن كثب، انتهت لعبة 
بعيد  والطائرات  اجلسم  بني  والفأر  القّط 
طواقم  تاركاً  اجلسم  وفرّ  الليل،  منتصف 

القاعدة يف حرية من أمرهم.

جسم طائر جمهول مثلثيّ:
األجسام من هذا الصنف نسبتها ضئيلة 
ال تتجاوز اثنني باملئة، حلّقت أجسام من هذا 
الصنف وبكثافة فوق بلجيكا يف تسعينيات 
القرن املاضي كما حلّقت فوق والية أريزونا 

األمريكيّة.
الطائرة  االجسام  أنّ  األمر  يف  الغريب 
الكبري  بامتدادها  متيّزت  املثلثيّة  اجملهولة 

وشفافيّتها.
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جسم طائر جمهول أسطوانيّ:
كبرية  الصنف  هذا  من  األجسام  إنّ 
األجسام  مصدر  أنّ  مشاهدهتا  وتؤّكد 
عن  بعيدة  كواكب  هي  اجملهولة  الطائرة 
اخلطط  يف  فكما  الشمسيّة،  اجملموعة 
األرضيّة املتبعة حيث حتلّق مركبة رئيسيّة 
حول القمر أو املريخ وتفصل عنها وحدات 
الطائر  اجلسم  يفعل  كذا  صغرية،  هبوط 
أجسام  منه  تنطلق  إذ  األسطوانيّ  اجملهول 
صغرية لتحلّق يف جوّ األرض أو هتبط على 
يف  النوع  هذا  من  حدث  وقع  سطحها، 
أولورون يف فرنسا يوم اجلمعة 17 تشرين 

األوّل 1952 وتابعه أكثر من مئة شخص.
تتظاهر  اليت  واحلركات  املناورات  إنّ 
األكثر  هي  اجملهولة  الطائرة  األجسام  هبا 

إدهاشاً وإثارة للتساؤل.

وجند يف قائمة هذه املناورات 
واحلركات التظاهرات التالية:

اليت  العالية  والتسارعات  السرعات   
اجملهول  الطائر  اجلسم  وفقها  يتحرّك 
حيوم  أّنه  ويبدو  األرضيّة،  األجواء  عرب 
يف  متكسّرة:  خطوط  يف  طريانه  ينّفذ  أو 
وبالقرب  أيّار 1952  والعشرين من  التاسع 
حلّق  األمريكيّة  العاصمة  واشنطن  من 
جسم جمهول حول طائرة رّكاب يف رحلتها 
العاديّة، فقد ظهر أّنه حيوم حوهلا ومل يلبث 

أن انطلق مبتعداً بسرعة خياليّة.
 الصعود يف خّط مستقيم عرب األجواء 
يف  موصوفة،  غري  وبسرعات  األرضيّة 
الثاني 1956 حوّم  كانون  السابع عشر من 

يف خطوط  متحرّكاً  معدنيّ جمهول  قرص 
يف  أوراجنغيل  من  بالقرب  متكسّرة  أفقيّة 
كندا، اندفع فجأة يف خّط مستقيم شاقويلّ 

بسرعة هائلة ومل يلبث أن اختفى.
 تغيري اجتاه الطريان عرب زاوية قائمة 
يتحدّث  عالية،  وبسرعة  مفاجئ  بشكل 
معظم شهود األجسام الطائرة اجملهولة عن 
مناورة مستحيلة  إّنها  التظاهرة،  هذه  مثل 
أو  األرضيّة  الطائرة  بالنسبة لآلالت  سواء 

ملقدرات حتمل اجلسم البشريّ.
 1954 عام  من  متوز  من  الثالث  يف 
والية  يف  ألباكريكي  مدينة  من  بالقرب 
نيومكسيكو األمريكيّة حلّقت تسعة أقراص 
وانعطفت  خضراء  بأضواء  تشعّ  معدنيّة 
أربعة آالف  تتجاوز  قائمة وسرعات  بزوايا 

كيلومرت يف الساعة.
األجسام  تنّفذ  الشهود،  بعض  وفق   
الطائرة اجملهولة مع البعض اآلخر حركات 
هبلوانيّة استعراضيّة، كما حدث يف اليابان 
يف السادس عشر من تشرين الثاني 1948 
جمهوالن  طائران  جسمان  أجنز  فقد 

تظاهرة من هذا النوع ملدّة ساعة.
واألشبه  واملرتّنح  املتموّج  الطريان   
التظاهرات  هذه  مثل  شوهدت  بالنوّاس، 
مركبة  من  معدنيّ  قرص  اقرتاب  لدى 
رئيسيّة واالندماج هبا يف منتصف آب 1951 

يف والية نيومكسيكو األمريكيّة.
 سقوط اجلسم الطائرة اجملهول أشبه 
بورقة ميّتة انفصلت عن شجرة عرب املرحلة 
سطح  على  اهلادئ  هبوطه  من  األخرية 
شباط  من  والعشرين  الرابع  يف  األرض، 
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معدنيّاً  أشخاص جسماً  عدّة  راقب   1958
نصف كرويّ يهبط مرتّنحاً كورقة ميّتة من 
ارتفاع ثالثني مرتاً حّتى ارتفاع ثالثة أمتار 
قبل أن حيّط هبدوء على األرض يف إحدى 

مقاطعات السلفادور.
الطائر  اجلسم  وارتعاش  متايل   
على  الطيّارين  من  عدد  راقب  اجملهول: 
من  عدداً   1950 أيلول  يف  كوريا  شواطئ 
الكرات املعدنيّة اليت كانت تتمايل وترتعش 

لدى حتليقها يف تلك االجواء.
ما هي اآلليّة اليت تدفع اجلسم الطائر 
اجملهول؟ وكيف ينجز حترّكاته املشار إليها 
الطائرة  اآلالت  على  يستحيل  وغريها ممّا 

األرضيّة؟ 
 يطرح العلماء بعض اإلمكانات يف هذا 

السياق، لكن قد تكون هناك إمكانات أخرى  
املعاصر،  العلم  متناول  عن  بعيدة  زالت  ما 

جند يف عداد هذه اإلمكانات:
 تفاعل اجلسم مع اجملال املغنطيسيّ 
لألرض مبا يوّفر له ان يتحرّك بشكل حرّ 

أيّة حركة يشاء.
 الطاقة النوويّة االندماجيّة يف اجلسم 
اليت تسمح بتفاعل اجلسم مع اهلواء املؤين 

يف أجواء األرض.
 استثمار طاقة اجلذب الثقايلّ لألرض 

بوسائط كهرمغنطيسيّة.
 اإلفادة من اجملال املغنطيسيّ للمجرّة 
يف حتويل األشعّة الكونيّة إىل نوع من الوقود 

لدفع اجلسم الطائر اجملهول.
دوراً  الكهرمغنطيسيّ  للمجال  إنّ   
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اجملهول  الطائر  اجلسم  حتريك  يف  كبرياً 
هي  حتليقه  عن  املتخلّفة  اآلثار  أنّ  كما 
 . أساسيّ  كهرمغنطيسيّ بشكل  ذات طابع 
جند يف قائمة تلك اآلثار: توّقف حمرّكات 
السيّارات - التشويش احلاصل على أجهزة 
كبري  والبوصالت وعدد  والتلفزيون  الراديو 
كالساعات  األخرى  واآلالت  األجهزة  من 
حمّطات  توّقف  إنّ  والرادار.  اإللكرتونيّة 
اآلثار،  تلك  أهم  العمل هو من  الطاقة عن 
الثاني  تشرين  من  والعشرين  اخلامس  يف 
مدينة  عن  الكهربائيّ  التيار  انقطع   1957
موجي مرييم يف الربازيل أثناء حتليق ثالثة 
الثالث  ويف  فوقها.  جمهولة  طائرة  أجسام 
الكهربائيّ  التيار  انقطع   1958 آب  من 
إيطاليا  يف  روما  مدينة  مناطق  معظم  عن 
لدى حتليق جسم المع جمهول فوقها، ويف 
 1954 األوّل   تشرين  من  عشر  السادس 
يقود  روبرت  هنري  الدكتور  كان  بينما 
سيارته على أحد الطرق السريعة يف فرنسا 
الحظ حتليق أربعة أقراص معدنيّة مل يلبث 
وحّط  سيّارته  من  مقرتباً  هبط  أن  أحدها 
على جانب الطريق بعد هنيهة،  ترجّل من 
اجلسم كائن قصري القامة ال يتجاوز طوله 
املرت، أدّى كّل ذلك إىل توّقف حمرّك السيّارة 
وشلل  برعشة  روبرت  الدكتور  وشعور 
جزئيّ، مل تعد األمور إىل طبيعتها إاّل بعد 

حتليق اجلسم مبتعداً بسرعة كبرية.
األجسام  مشاهدات  ترّكزت  لقد 
ويف  معيّنة  مناطق  يف  اجملهولة  الطائرة 
مصطلح  كان  هنا  من  حمّددة،  زمنيّة  فرتة 
موجة مشاهدات تلك األجسام يف املنطقة 

وليس  املثال  سبيل  على  نذكر  احملدّدة، 
احلصر أنّ موجة املشاهدات مشلت غربي 
الواليات املتحدة بني شهري حزيران ومتوز 
مشاهدات  موجة  غّطت   .1947 عام  من 
أخرى الغرب األوسط األمريكيّ يف النصف 
إىل  املوجة  انتقلت   ،1950 عام  من  األوّل 
شرق الواليات املتحدة يف شهرَي متوز وآب 
مشاهدات  هناك  كانت   ،1952 عام  من 
فوق أوروبا يف أيلول وتشرين األوّل 1952، 
كما كانت هناك موجات مشاهدات عامليّة 
و   1951 عامي  بني  متقّطعة  فرتات  عرب 
بفرنسا  املشاهدات  موجة  1954، جتدّدت 
موجة  عادت   ،1954 األوّل  تشرين  يف 
املشاهدات إىل الواليات املتحدة بني عامي 
املشاهدات  موجة  امتدّت  و1957.   1955
 .1959 عام  يف  ونيوزيلندا  أسرتاليا  إىل 
وشهدت أمريكا اجلنوبيّة  موجة مشاهدات 

يف صيف 1962.
القديم  التاريخ  يف  مشاهدة  أهم  لعّل 
سفره  يف  حزقيال  النيب   يرويه  ما  هي 
كائنات  متنها  على  ناريّة  مركبة  قدوم  عن 
مركبة  مصطلح  حزقيال  يستخدم  حيّة، 
دعي  أّنه  ويضيف  لوصف مشاهدته  الرب 
إىل املركبة وقام جبولة على متنها، أمّا من 
صحن  غرق  فنذكر  احلديثة  املشاهدات 
طائر يف خليج شاغ يف كندا يف الرابع من  
الطائر  الصحن  بقي   ،1967 األوّل  تشرين 
يف القاع ملدّة من الزمن ثمّ حترّك حتت املاء 
أمريكيّة،  حبريّة  قاعدة  من  اقرتب  أن  إىل 
إليه هناك صحن طائر آخر غطس  انضمّ 
حتت املاء وبدا أّنه يقدّم نوعاً من املساعدة، 
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من  ملدّة  املاء  الصحنان حتت  بقي  أن  بعد 
يف  وحلّقا  املاء  سطح  من  انطلقا  الزمن، 

اجلو مبتعدين بسرعة كبرية.
بأنّ  هينيك  آلن  جيمس  العامل  يفيدنا 
اجملهولة  الطائرة  األجسام  ملشاهدات 
املعدنيّة  األقراص  هناك  عدّة،  أصنافاً 
ضوء  يف  المعة  تُرى  ال  اليت  النهاريّة 
الشمس، كما أنّ هناك األضواء الليليّة اليت 
ال تتفق حركاهتا مع أيّة ظاهرة طبيعيّة أو 
هو  التايل  الصنف  مصنوع،  أرضيّ  جسم 
يقرتب  األوّل،  النوع  من  القريبة  اللقاءات 
مئيت  عن  تزيد  ال  ملسافة  اجملهول  اجلسم 
مرت من الشاهد، ال يرتك اقرتاب اجلسم أيّة 
آثار يف البيئة احمليطة ويسود صمت مطبق 
كبرية  بسرعة  اجلسم  يصعد  اقرتابه،  لدى 
الشهود. عند  أنظار  اجلو وخيتفي عن  يف 
عشر  السابع  مساء  من  التاسعة  الساعة 

من نيسان 1967 حلّق جسم جمهول أشبه 
باخلوذة قطره مئة مرت فوق مدينة جفرسون 
يف والية ميسوري األمريكيّة، حوّم اجلسم 
فوق خطوط نقل الطاقة ملدّة ربع ساعة قبل 
أن يغادر تابع احلدث عدد كبري من الشهود. 
من  القريبة  اللقاءات  وهو  آخر  صنف  يف 
الطائر  اجلسم  اقرتاب  يؤدي  الثاني  النوع 
البيئة  يف  وجليّة  واضحة  آثار  إىل  اجملهول 
تلك  عداد  يف  جند  والشهود،  احمليطة 
اهلبوط  مكان  يف  األعشاب  احرتاق  اآلثار: 
على  وعالمات  إشعاعيّ  نشاط  وبقايا 
عليها  استند  اليت  الركائز  خلّفتها  الرتبة 
اجلسم حلظة اهلبوط، أمّأ بالنسبة للشهود 
فبعضهم يصاب بدوار وشلل مؤّقت وتتعّطل 
حلني  الراديو  أجهزة  وتتوّقف  السيّارات 

مغادرة اجلسم.
 1974 عام  من  أيلول  من  األوّل  يف 
وعند  الكنديّة  ساسكتشوان  مقاطعة  ويف 
الظهر حوّمت  الساعة احلادية عشرة قبل 
عدّة  ارتفاع  على  طائرة  صحون  مخسة 
الشهود  من  عدد  من  مقربة  وعلى  أمتار 
والحظ  املنطقة  يف  االعشاب  تكسّرت 
الرتبة  يف  حلقات  أربع  وجود  الباحثون 
يف  أمّأ  واختفائها،  األجسام  حتليق  بُعَيد 
فيهبط  الثالث  النوع  من  القريبة  اللقاءات 
وترتجّل  الشهود  من  مسافة  على  اجلسم 
حالة  كّل  يف  خمتلفة  غريبة  كائنات  منه 
مع  االتصال  وحماولة  العينات  تقوم جبمع 
الكائنات  تعود  الشهود،  من  األفراد  بعض 
إىل مركبتها لرتحتل بعد فرتة قصرية، يوجد 
أكثر من ألفي حادث موّثق من هذا الصنف 
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حول العامل، يف يومَي 26 و27 حزيران من 
أكثر  عام 1959 حدث يف  غينيا اجلديدة 
من لقاء من النوع الثالث وكان عدد الشهود 
األكرب مقارنة باللقاءات األخرى املوّثقة من 
النوع الثالث، كان يف مقدّمة الشهود الكاهن 
الشهود  عدد  جتاوز  جيل،  بروس  ويليام 
العشرين، حلّق اجلسم اجملهول يف أمسيتني 
الكاهن  ذكره  ما  حّقاً  املثري  من  متتاليتني، 
جيل من ظهور كائنات غريبة خارج القمرة 
له  بأيديها  تلوّح  أخذت  للمركبة  الرئيسيّة 
آخر  العلماء صنفاً  ولبقيّة الشهود. أضاف 
من  القريبة  اللقاءات  وهو  املشاهدات  من 
تقوم طواقم  الصنف  الرابع، يف هذا  النوع 
باختطاف  اجملهولة  الطائرة  األجسام 
املركبة  إىل  وتأخذهم  األشخاص  من  عدد 
الفضائيّة هبدف إجراء أحباث بيولوجيّة ثمّ 
تعيدهم بعيد انتهاء الدراسات إىل أماكنهم 

األصليّة.
والباحث  العامل  الدكتور جون ماك  قام 
يف جامعة هارفارد بإجراء دراسات معمّقة 
االختطاف،   حوادث  من  متعددة  حلاالت 
الدكتور  أحباث  هارفارد  جامعة  ودعمت 
عرض  الالزمة،  امليزانيّة  له  ووّفرت  ماك 
يف  إليها  خلص  اليت  النتائج  ماك  الدكتور 
الدكتور  وفق  االختطاف،  عنونه:  كتاب 
ماك تنتاب املختَطف يف البداية حالة قلق 
غري  عائمة  استبصار  حالة  تعقبها  عميقة 
حمدّدة مبا يسمح بتفاعل نفسيّ وفيزيائيّ 
يفضي  الكونيّة،  والكائنات  املختَطف  بني 
لدى  إجيابيّة  مشاعر  ختليق  إىل  التفاعل 
والطمأنينة،  بالسالم  تشعره  املختَطف 

ذلك  بعد  لتعيد  أحباثها  الكائنات  جتري 
حالة االستبصار كما كانت لدى املختَطف، 
إنّ ما مييّز هذه األحداث هو نسيان التجربة 
بشكل كامل، الحظ الدكتور ماك أنّ عمليّة 
لشخص  بالنسبة  تتكرّر  قد  االختطاف 
واحد، يبدو أنّ االهتمام الرئيسيّ الكائنات 
االختطاف  عمليات  كّل  يف  انصبّ  الكونيّة 
على اخلاليا اجلنسيّة التجديديّة بينما مل 
يكن لدى تلك الكائنات أيّ اهتمام باألحشاء، 
نُقلوا  اليت  املركبات   أنّ  املختطفون  يؤّكد 
إليها كانت ختلو متاماً من مقاطع اخلدمات 
كانت  وسواها،  املياه  ودورات  كاملطابخ 
الكائنات تسرب البنى الوجدانيّة للمختطفني 
الذات  عالقة  وتدرس  النفسيّة  وأحواهلم 

بالتكوين الفيزيائيّ.
أّنه عرب حلظات  املختطفني  بعض  أفاد 
الكونيّة،  الكائنات  مع  وجودهم  فرتات  من 
اختلطت ذات املختَطف بذات الكائن الكونيّ، 
الطائرة  األجسام  طواقم  هدف  كان  هل 
اجملهولة إجناز نوع من عمليات هتجني كونيّة 
منحدرة  وأخرى  أرضيّة  جينات  بني  جتمع 
يُعقل  من كائنات تقطن كواكب بعيدة؟ هل 
الكائنات قد ضعفت  تلك  تكون جينات  أن 
يف سياق تقدّم تكنولوجيّ طويل وأنّ إعادة 
املشار  التهجني  بعمليات  مرهون  تفعيلها  
البحث  موضوع  الكائنات  كانت  إن  إليها؟، 
االرتقاء  يف  البشريّ  اجلنس  سبقت  قد 
أال  السنوات،  وماليني  آلالف  احلضاريّ 
ميكن أن تؤدّي عمليات التهجني إىل نتائج 

سلبيّة؟
لألجسام  املختلفة  املشاهدات  تكشف 
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السلميّ  السلوك  عن  اجملهولة  الطائرة 
ألذى  حالة  أيّة  تسجّل  مل  األجسام،  لتلك 
يف  الشهود.  من  أحداً  طال  ودائم  فعليّ 
اجملهول  اجلسم  كان  احلاالت  من  كثري 
كبرية  بسرعة  الطائرات  إحدى  يندفع حنو 
يف مسار تصادميّ وال يلبث أن حييد عنها 
يف اللحظة األخرية مبناورة مستحيلة أشبه 
احلربيّة  الكائنات  بعض  كانت  باملعجزة، 
تطلق النار على األجسام الطائرة اجملهولة 
بل  لرتدّ  األجسام  تكن  مل  مطاردهتا،  لدى 
كانت تلوذ بالفرار، إنّ طواقم تلك االجسام 
بعيدون عن العدوانيّة ولعّل مبقدورهم عزل 
عمليّة  عن  وإبعادها  العدوانيّة  اجلينات 
بنيويّة  سلميّة  على  يبقي  مبا  التهجني 

الكائنات الكونيّة.
نيوكوالي  الروسيّ  العامل  يصنّف 
كارداشيف احلضارات يف جمرّة درب التبانة 
اليت تنتمي إليها الشمس إىل ثالثة أصناف: 
سلّم  يف  األدنى  وهو  األوّل  الصنف 
أفراده  يدمّر  والذي  احلضاريّ  التطوّر 
كوكبهم باستنزاف طاقاته وخرياته وتصنيع 

أدوات قتل مجاعيّ على مقياس واسع.
 ويضمّ الصنف الثاني حضارات قطعت 
إىل  وحتوّلت  االرتقاء  يف  كبرياً  شوطاً 
استثمار طاقة جنمها، نذكر يف هذا السياق 
الشمسيّة  الشمس وهي جنم اجملموعة  أنّ 
يكفي  ما  ثانية  كّل  يف  الطاقة  من  تطلق 

كوكب األرض ملئيت ألف سنة. 
الذي  هو  واألخري  الثالث  الصنف 
فائقة  للحضارات  كارداشيف  خصّصه 
لإلفادة  بينها  فيما  احتدت  واليت  التطوّر، 

من طاقة جمموعة من النجوم، لعّل زوّارنا 
الفضائيني هم من الصنفني الثاني والثالث.

للقاءات  األهمّ  املثال  إىل  هنا  نتطرّق 
الزوجان  كان  الرابع،  النوع  من  القريبة 
من  عائدين  هيل  وبارني  بييت  األمريكيان 
رحلة استجمام يف كندا مساء التاسع عشر 
سيّارة  اعرتاض  وجرى   ،1961 أيلول  من 
قادمة من  كونيّة  كائنات  قبل  الزوجني من 
الذي  ريتكيويل  زيتار  املزدوج  النجم  جوار 
يبعد عن الشمس 39 سنة ضوئيّة. )السنة 
الضوئيّة وحدة لقياس األبعاد الكونيّة تكافئ 
املسافة اليت يقطعها الضوء يف سنة زمنيّة 
كاملة مرحتالً بسرعته املعهودة ثالمثئة ألف 
كيلو مرت يف الثانية، تكافئ السنة الضوئيّة 

حوايل عشرة ماليني كيلو مرت(.
الزوجني  الكونيّة  الكائنات  اقتادت 
أجريت  حيث  الفضائيّة  مركبتهم  إىل 
معمّقة،  بيولوجيّة  دراسات  الزوجني  على 
حوايل  بعد  سيارهتما  إىل  الزوجان  أُعيد 
ساعتني، استخدم الدكتور بينامني سيمون 
جمريات  كّل  لكشف  املغنطيسيّ  التنويم 
خارطة  هيل  بييت  شاهدت  احلادث،  ذلك 
كونيّة جمسّمة على منت املركبة تبيّن موقع 
النجوم  وأهمّ  زيتاريتكيويل  املزدوج  النجم 
ذلك  يف  مبا  بزيارهتا  الكائنات  قامت  اليت 

الشمس.
أفاد الرجل السادس الذي وطئت قدماه 
القمر أنّ خملوقات اتصلت بأفراد من بين 
اخلاصّة  املعلومات  وأنّ  مرّات  عدّة  البشر 
الكتمان،  طي  بقيت  قد  االتصاالت  بتلك 
إّنه الدكتور إدغار ميتشيل الذي وصل إىل 
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 .14 أبولو  املركبة  منت  على  القمر  سطح 
بزيارات  علم  إّنه  ميتشيل  الدكتور  أضاف 
قامت هبا كائنات كونيّة من بعض املصادر 
عليها،  التكّتم  جرى  وأّنه  )ناسا(  وكالة  يف 
قال الدكتور ميتشيل إنّ مسؤولني يف )ناسا( 
وصف  عنّا،  غريبة  صغرية  كائنات  التقوا 
ذات  قصرية  بأّنها  الكائنات  تلك  ميتشيل 
رؤوس كبرية، نفت وكالة )ناسا( تصرحيات 

ميتشيل.  
تسعينيات  يف  بفرنسا  جلنة  شّكلت 
القرن املاضي برئاسة املدير السابق لوكالة 
من  كبري  عدد  وعضويّة  األوربيّة  الفضاء 
درست  واملختصني،  والعسكريني  العلماء 
موّثقة  مشاهدات  من  كبرياً  عدداً  اللجنة 
اللجنة  خلُصَت  جمهولة،  طائرة  ألجسام 
إىل نتيجة مفادها أنّ مخسة باملئة من تلك 
بزيارات  إاّل  تفسريها  ميكن  ال  املشاهدات 
بعيدة،  كونيّة  أصقاع  من  لكائنات فضائيّة 
ذلك  قبل  شّكلت  قد  أخرى  جلنة  وكانت 

برئاسة إدوارد كوندون )أستاذ الفيزياء يف 
الوثائق  اللجنة  درست  كولورادو(،  جامعة 
اخلاصّة بعدد كبري من مشاهدات األجسام 
بني  الدراسة  أجُِنزت  اجملهولة،  الطائرة 
اللجنة  تستطع  مل  و1968،   1966 عامَي 
أو  طبيعيّة  بظواهر  املشاهدات  كّل  تفسري 
املشاهدات  من  كبري  عدد  وبقي  مألوفة، 
شبيهة  جلنة  كانت  التفسري،  على  عصيّاً 
نفسها،  الفرتة  يف  موسكو  يف  شُّكلت  قد 

وخلُصت إىل نتائج مماثلة.

نتطرّق فيما يلي إىل أهمّ مشاهدات 
األجسام الطائرة اجملهولة:

 1879 أيار  من  عشر  اخلامس  يف   
بينما كانت السفينة  فولرت تبحر يف اخلليج 
العربيّ، شاهد كّل من كان على متنها دوالبني 
كبريين يف اهلواء حيلّق أحدمها بالقرب من 
اآلخر، ُقدِّر قطر كّل منها بأربعني مرتاً، مل 
يلبث الدوالبان أن غطسا يف املاء.                                                               
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املراجع:
1.The UFO Expreience: A Scientific Inquiry, J.Allen Hynek, Corgi 
Books,1972.
2. Communion,whitley Strieber,Avon,1987.
3. What We Really Know About Flyiny saucers, Otto Binder, Lulu.
Com,2016.
4. The Ufo Book: Encyclopedia of The Extra terrestrial, Jerome clourk, 
Visible Ink Pe.1997..

 يف الثاني من تشرين الثاني من عام 
1885 حلّق جسم المع فوق ميناء سكوتاري 
الرتكيّ، قام اجلسم بعدّة مناورات ثمّ غطس 

يف املاء.
 1964 عام  من  آذار  من  الثامن  يف   
املركبة  الروس على منت  الفضاء  روّاد  أبلغ 
فوسخود2 أنّ صحناً طائراً كان يطري على 

مقربة من املركبة.
 يف الرابع عشر من تشرين الثاني من 
أبولو  مركبة  طائر  صحن  تابع   1969 عام 

12 حّتى بلوغها القمر.
عام  من  أيلول  من  عشر  الثاني  يف   
1966 طارد صحن طائر املركبة الفضائيّة 
الفضاء  رائدَا  متنها  وعلى   11 جيمين 

ريتشارد غوردون وشارلز كونراد.
األوّل  تشرين  من  عشر  الثاني  يف   
طائرة  عدّة صحون  قامت   1964 عام  من 
الروسيّة  الفضاء  مركبة  حول  بالدوران 

فوسخود1.
 اعرتف وزيرا الدفاع السابقان يف كّل 
من بريطانيا وفرنسا بأنّ األجسام الطائرة 
دراستها  وجيب  فعليّة  ظاهرة  اجملهولة 

بشكل علميّ.

مسيث  ويلربت  الكندي  العامل  درس 
األجسام الطائرة اجملهولة منذ عام 1952 
أنّ  يعتقد  كان مسيث  وصنّف خصائصها. 
اجملال  طاقة  تستخدم  اجملهولة  األجسام 
بوضع  بدأ  لذا  حترّكها،  يف  املغنطيسيّ 
قواعد ملشروع بعيد املدى هدفه استخدام 
املركبات  دفع  لألرض  املغنطيسيّ  اجملال 
األجسام  لتتبّع  بنى حمّطة  كما  الفضائيّة، 
اجملهولة يف عام 1952 وسجّل مرور جسم 
طائر جمهول فوق أوتاوا يف الثامن من آب 

من عام 1954.
صرّح مسيث بأّنه استطاع أن يطوّر قناة 
الكونيّة،  الكائنات  مع  لالتصال  ختاطريّة 
يذكر مسيث أّنه جنح  يف االتصال مع تلك 
الكائنات، وأّنها طلبت منه تامني مكان آمن 
جتهيز  مسيث  استطاع  كندا،  يف  للهبوط 
كندا  يف  ألربتا  مقاطعة  يف  املطلوب  املكان 
تكنولوجيّة  أدوات  من  يلزم  ما  بكّل  وزوّد 
يكمل  مل  االقرتاب،  من  الطائرات  ومنعت 

مسيث مشاريعه بسبب وفاته عام 1961.
إنّ الكائنات الكونيّة موجودة لكنّ حتقيق 
االتصال معها على مقياس واسع أمر صعب 

وبالغ التعقيد.
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الطيران  إلى  والعسكري  المدني  الطيران  مجال  في  التمارين  تستند 
الجهاز  فُيستخدم  الطيارين،  تأهيل  في  كأساس  )التشبيهي(  االفتراضي 
الطائرات  الطيران( كوسيلة ُتشاِبه  ه  أو ُمشبِّ الطيران )ُمحاكي  األرضي لتعليم 
الالزمة لقيادة  الُمعّقدة  الحقيقية وُتساعد الطيارين على تعّلم خطوات العمل 
المستوى على طائرة أرضية، وذلك من  الحديثة وُتقّدم تدريبًا عالي  الطائرات 
أو  بتعليمهم  يقوم  من  أو  الطيارين  تعريض  دون  ومن  األرض،  مغادرة  دون 

الطائرة نفسها للخطر.

* طيَّار شراعي - صحفي و باحث يف علوم الطران .

  محمد حسام الشاالتي*
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التعريف بالتدريب االفرتاضي يف 
جهاز مُحاكي الطريان

تدريب  هو  االفرتاضي  الطريان  تدريب 
وآالت  أجهزة  باستخدام  يتم  الذي  الطريان 
عرب  باملُحاكاة  أو  الطريان،  أحوال  تُكيِّف 
على  جواً  يُضفي  ما  الكمبيوتر،  أجهزة 
طائرة  على  يتدرَّب  وكأنه  يُشعِره  املُتدرِّب 
بشكل  التدريب  مهارات  ويُكسِبُه  حقيقية، 
ما  وغالباً  واجلهد.  املال  فيوفر  أسرع، 
بصورةٍ  اليوم  الطريان  تدريب  معظم  يتم 
للتدريب  بسيط  جزء  ويُرتك  افرتاضية، 

العملي )احلقيقي( يف اجلو.
ُقمرة  يف  مكانه  الطيار  يّتخذ  وعندما 
التعامل  يبدأ يف  باجلهاز،  القيادة اخلاصة 
مع نسخة طبق األصل من األجهزة وأدوات 
احلقيقية،  الطائرات  يف  املوجودة  م  التحكُّ
الدقيقة لألرض اليت  التفاصيل  مع عرض 
أمامه  مُستديرة  شاشة  على  فوقها  يطري 
طبيعة  لتوفري  وذلك  درجة،   360 مبساحة 
افرتاضية تُشبه الواقع. ويقوم الطيار أثناء 
اجلهاز  يف  م  التحكُّ مهمة  تدريبه مبمارسة 
املُماثل للطائرة من مجيع النواحي، وميكن 
أن يُماِرس مواجهة كّل الظروف اليت يُحتمل 
العواصف  مثل  طريانه،  أثناء  يواجهها  أن 
وحاالت  اهلوائية  الدوَّامات  و  الضباب  و 
األجهزة  يف  أو  احملرك  يف  عجز  حدوث 

املوجودة يف الطائرة احلقيقية.
على  للتدريب  األرضي  اجلهاز  ويُعدُّ 
تتكلّف  التعقيد؛  بالغة  منظومة  الطريان 
دوالر. و خيتص  مليون   2,4 يربو على  ما 
من  بعينه  طراز  على  بالتدريب  جهاز  كل 

الطائرات. و من املُمكن ربط أجهزة مُحاكاة 
يُسهِّل  ما  اآلخر؛  بالبعض  بعضها  خمتلفة 

تنفيذ عملية طريان بتشكيالتٍ خمتلفة.
 وتتحدَّد الفائدة العظمى من استخدام 
األجهزة األرضية للتدريب على الطريان يف 
التأقلم  إىل  الطائرة  طاقم  قدرات  حتويل 
و  الطيّارين  تدريب  أي  جديدة،  طائرة  مع 
مل  طراز  من  طائرة  تشغيل  على  املالّحني 
يسبق هلم التعامل معه، إضافة إىل خلو هذا 
النوع من التأهيل من القيود اليت ميكن أن 
يتم  أن  حالياً  املُعتاد  من  و  الطيار.  تواجه 
تنفيذ 80% من برنامج التدريب باستخدام 
جهاز  املُحاكاة، و بعد إتقان عمليات الطريان 
احلقيقي،  اإلقالع  مدرج  دور  يأتي  فيه، 
أكثر  التدريب  برنامج  يتضمن  ال  حبيث 
من 3 أو 4 ساعات طريان فعلي يف طائرة 
للتأهيل  تُوىل  األكرب  فاألمهية  حقيقية، 
االفرتاضي الذي ال ميكن النظر إليه كبديل 

بل كمُكمِّل للجانب العملي.

حملة تارخيية
أرضي  جهاز  استخدام  يف  التفكري  بدأ 
للتدريب على الطريان يف ثالثينيات القرن 
العشرين املُنصِرم، ومتَّ تصميم جهاز تدريب 
أساسي خاص بتلقي التعليمات على تشغيل 
معدّات الطائرة وأداء بعض خطوات العمل 
األربعينيات  أواخر  ويف  الطريان.  أثناء 
التناظرية  اإللكرتونية  األجهزة  ساعدت 
يف الوصول إىل أول جهاز أرضي إلكرتوني 
العظمى  القفزة  وحدثت  الطريان.  لتعليم 
الثانية يف الستينيات، بعد أن ساعدت قدرة 

التدريب في محاكي الطيران
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األجهزة الرقمية وسرعة أدائها للعمل على 
حدوث توسُّع ضخم يف هذا الصدد.

أجهزة  ظهور  بدايات  التدريب يف  وكان 
صغرية  غرفة  يف  جيري  الطريان  تعليم 
ُمجهَّزة على منط غرفة الطيار، تدور على 
ن طالب  مركز مُثبت على قاعدة حبيث تُمكِّ
اليت  احلركات  جبميع  اإلتيان  من  الطريان 
أجهزة  وتُسجِّل  الطريان احلقيقي،  يتطلبها 
النتيجة،  القيادة  املُثبَّتة على لوحة  القياس 
تُضفي  اخلاصة  اآللية  األجهزة  أن  كما 
تلك احلركات.  الطريان احلقيقي على  جوّ 
حركات  مجيع  يُتابع  أن  املُدرِّب  ويستطيع 
بة  الطالب بوساطة لوحة أجهزة مُراقبة مُركَّ
يف مكتب بالقرب من غرفة تدريب الطالب 
توجد  كانت  كما  اللوحة.  هبذه  تتصل  اليت 
اصطناع  من  املُدرِّب  ن  تُمكِّ أخرى  أجهزة 
تغيريات مُختلفة يف أحوال الطريان )كتعديل 
الطقس  تعديل  أو  وسرعتها،  الرياح  اجتاه 

مثالً(، ومن إعطاء التعليمات للطالب.

هيكل مُحاكي الطريان
يُبنى جسم هيكل جهاز مُحاكي الطريان 
املُطابقة  الدقيقة  للمواصفات  وفقاً 
مع  الطائرة،  بطراز  اخلاصة  للرسومات 
على  تركيبه  تتيح  إضافية  إنشائية  متانة 
احلركة،  مبجموعة  مُتصلة  قاعدة  هيكل 
على أن تكون معظم معدات كابينة الطيار 
اليت توضع داخل اجلسم من أجزاء املعدّات 
نفسها اليت تُزوَّد هبا الطائرة احلقيقية، إذ 
نفسها  الشركة  من  عليها  احلصول  ميكن 
بعض  تُعدَّل  وقد  بتصنيعها.  تقوم  اليت 

اآلليات الداخلية، يف حالة بعض األجهزة و 
املعدات، حبيث تعمل بطريقة سليمة وفقاً 
لإلشارات اإللكرتونية اليت يصدرها اجلهاز 
اخلارجي( حتقيقاً  املظهر  تغيري  عدم  )مع 

لبلوغ أقصى درجة من درجات الواقعية.
روافع  على  اجلهاز  هيكل  ب  ويركَّ
حالة  )يف  هيكله  يُعلّق  أو  هيدروليكية 
األجهزة الكبرية(، و ذلك لتوفري كّل املؤثرات 
احلركية اليت تُشعِر الطيار أنه داخل طائرة 

حقيقية.

العقل اإللكرتوني ملُحاكي الطريان
م يف النظام بكامله يتم بوساطة  إن التحكُّ
سرعات  ذوات  رقمية  إلكرتونية  أجهزة 
اليوم،  الكومبيوتر  أجهزة  وتستطيع  عالية. 
بعد تزويدها خبصائص طائرة ما أن تُحاكي 
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طرياهنا وأن تُقدّر كفاءهتا األيروديناميكية و 
استقرارها وعدداً كبرياً من عوامل التصميم 

األخرى.
للتدريب  احلديثة  األرضية  فاألجهزة 
أحهزة  استخدام  على  تعتمد  الطريان  على 
من  القدر  مع  للتعامل  الرقمية  الكومبيوتر 
املعلومات الذي ينبغي ختزينه و تقديم هذه 
هذه  مثل  تُعدُّ  و  احلاجة.  عند  املعلومات 
األجهزة آالت تعمل بسرعة مرتفعة تقوم يف 
الوقت الصحيح بتنفيذ خمتلف احلسابات 
للجهاز  تعطي  اليت  املختلفة  الرياضية 

خصائص اإلحياء بأنه طائرة حقيقية.
عن  املطلوبة  املعلومات  حتويل  ويتم 
الكومبيوتر  جلهاز  برامج  إىل  الطائرة 
اخلاص مبُحاكي الطريان )مع تثقيبها على 
ثم  األجهزة(،  بعض  يف  الورق  من  شريط 
يتم حتميلها داخل ذاكرة جهاز الكومبيوتر. 

التناظر  إشارات  حتويل  الضروري  ومن 
عمليات  وتتم  وبالعكس.  رقمية،  هيئة  إىل 
البيين.  السطح  مُعدَّات  بوساطة  التحويل 
ويُعدُّ الفعل الذي يقوم به أحد أفراد طاقم 
 - الطائرة  ارتفاع  ضبط  مثل   - الطائرة 
مُناظِرَة  إشارة  توليد  ميكن  فيزيقياً  حدثاً 
منه. وينبغي حتويل هذه اإلشارة إىل إشارة 
من  الكومبيوتر  جهاز  يتمكن  حتى  رقمية، 
نتيجة  حتويل  ينبغي  كما  معها،  التعامل 
تناظر  إشارة  إىل  ثانيًة  الكومبيوتر  عملية 
يف  املناسبة  األداة  استخدامها حلثِّ  ميكن 
الكابينة على العمل.   ويُراعى أن تتم هذه 
التحويالت حلظياً هبدف حتقيق الواقعية، 
بيين  سطح  وحدات  عادةً  تُستخدَم  لذلك 
بتكتيك خاص مُتقدِّم يف عامل اإللكرتونيات، 
يستطيع أداء عشرين عملية حتويل كاملة أو 

أكثر يف الثانية.
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م يف مُحاكي الطريان أجهزة التحكُّ
)أجهزة  الطريان  مات  مُتحكِّ تركيب  يتم 
ذلك  غري  و  اخلانق  الصمام  و  م(  التحكُّ
هيكل  على  احلمل،  توليد  وحدات  من 
من قاعدة هيكل جهاز  يُشّكل جزءاً  ثانوي 
حقيقياً  متثيالً  ذلك  يُحّقق  و  التدريب. 
م الثابت و املُتغيِّر.  لإلحساس بكلٍّ من التحكُّ
الطائرة احلقيقية، ال  و كما هو احلال مع 
إىل  اخلانق  الصمام  )أذرع(  رافعات  حتتاج 
على  للتغلب  أو  لتحريكها،  انطالق  قوة 
ذلك،  إىل  إضافة  حتركها.  بعد  االحتكاك 
خصائص  الطريان  عملية  ملتحكمات  تكون 
حقيقية، حلمل التغيري تبعاً للسرعة املُمثلة 
الرفع  أجهزة  تُستخدَم  و  الطائرة.  لسرعة 
متثيل  من  ن  للتمكُّ عادةً،  اهليدروليكية 
هناك  و  املختلفة.  التأثريات  هذه  كل 
للجناح  رفرفة  إلحداث  اإلهتزاز  آالت 

الطريان  الطريان يف ظروف  رفرفة  تُحاكي 
التصوير  آالت  هناك  و  جداً.  املُضطرب 
السريعة لقياس صدمات هبوط الطائرة و 

بيان تفاصيلها.

جتهيزات املُدرِّب
جيلس املُدرِّب جبانب املُتدرِّب، وتتوافر 
املتوفرة  العرض  وشاشات  األجهزة  كّل  له 
أحدمها  يقوم  إن  ما  أنه  حبيث  للمُتدرِّب؛ 
بفعل ما حتى تتفاعل أجهزة اآلخر مع ذلك 
الفعل، فيبقى املُتدرِّب حتت مُتابعة املدرّب 
وإشرافه وتَدَخُّلِهِ إذا لزم األمر. ويف األجهزة 
م باملُدرِّب  القدمية كانت توجد حمطة التحكُّ
عند  التعليمات(  يُصدِر  الذي  )الشخص 
احملطة  هذه  ومن  القيادة،  كابينة  مؤخرة 
الظروف  كّل  بتحديد وضبط  املُدرِّب  يقوم 
التدريب،  أثناء  الطريان  تكتنف عملية  اليت 
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بني  من  الظروف  هذه  اختيار  بعد  ذلك  و 
ويستطيع  املرُبمَجَة،  التدريب  مترينات 
برنامج  تنفيذ  مُراقبة  دائمة  املُدرِّب بصفة 
كما  عرض.  شاشة  طريق  عن  التدريب 
مترين  من  جزء  أي  تسجيل  يستطيع 
مُراجعة  يُمكنه  كذلك  و  وإعادته،  التدريب 
كيفية  شرح  أو  بكاملها،  الطريان  عملية 
بعينه،  موقف  مع  املُتمرِّس  الطيار  تعامل 
املُمكن  ومن  باجلهاز.  االستعانة  وذلك عرب 
متثيل كيفية استخدام األجهزة املُعاِونَة اليت 
تعمل مبوجبات الراديو )الالسلكية( لتحديد 
واحلط،  الطريان  مسار  واختيار  االجتاه 
التعامل  كيفية  على  التدريب  يتم  وكذلك 
أبراج  من  الصادرة  املُسجَّلة  اإلشارات  مع 
م واحملطات األرضية حتقيقاً لدرجة  التحكُّ
أداة  استخدام  من  بدالً  الواقعية،  من  أكرب 

تعليم مُباشرة لدراسة عملية االتصاالت.

النظام الصوتي
مُحاكي  السمعي يف جهاز  النظام  يقوم 
والضجيج  األصوات  كل  بإصدار  الطريان 
الذي تُصدِره الطائرة عادةً، و ذلك استكماالً 
إلضفاء اجلو الواقعي الذي يعايشه اإلنسان 
بطريقة  األصوات  توليد  ويتم  الطائرة.  يف 
هذه  الكومبيوتر خبلط  يقوم  إذ  إلكرتونية، 
إصدار  يُعاد  ثم  فيها،  م  والتحكُّ األصوات 
صوت  مكربات  خالل  من  األصوات  هذه 
تُوضع يف أماكن خاصة، حبيث تبدو وكأهنا 
تُصدرها  اليت  احلقيقية  األداة  من  صادرة 
منه  تأتي  الذي  االجتاه  ومن  الطائرة؛  يف 

عادةً.

أنظمة احلركة
اإلنسان حسّاس  أن جسم  إىل  وبالنظر 
جداً للتغيُّرات اليت حتدث، سواءً يف السرعة 
أو االجتاه، لذلك يغدو من الضروري توفري 
املؤثرات احلركية يف جهاز التدريب األرضي، 
على  الواقعية  من  كامالً  واليت تضفي جواً 
برتكيب  ويتحقق ذلك  تدريبه.  أثناء  الطيار 
احلركة  لتوليد  نظام  على  اجلهاز  كابينة 
اليت  احلركية  املؤثرات  مجيع  بتمثيل  يقوم 
أثناء  الطائرة  داخل  اإلنسان  هبا  حيسُّ 
حتليقها. ويتم إصدار كل حركة عن طريق 
الرفع  أدوات  من  بسلسلة  الكابينة  توصيل 
انفراد.  على  منها  كل  يعمل  اهليدروليكية، 
وتتحرَّك هذه الروافع حبيث تتحرَّك معها 
األنظمة  هذه  إحداث  ويُحّقق  الكابينة. 
ثالثة مؤثرات دورانية تعطي ثالثة مؤثرات 
إزاحة؛ فتتمثل املؤثرات الدورانية يف خطوة 
الطائرة، وانعطافها، وزاوية انعراجها، بينما 
تتمثل مؤثرات اإلزاحة املُناظِرَة يف احلركة 
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لألمام و اخللف، واحلركة ألعلى و ألسفل، 
واحلركة من جانب إىل آخر.

ونتيجًة لوزن الكابينة و حجمها، إضافة 
إىل املِنصَّة املُتحرِّكة اليت حتمل الكابينة مع 
جهاز الرؤية، تُستخدَم مُعدَّات إدارة مؤاِزرَة، 
الضخم،  الذاتي  القصور  محل  يف  م  للتحكُّ

الذي قد يصل إىل 40 طناً.

نظام الرؤية
الرؤية  ألنظمة  رئيسيان  نوعان  مثة 
نظام  إىل  إضافة  حالياً،  االستخدام  قيد 
تزداد أمهيته بسرعة مطردة.  آخر حديث 
مُغلقة  أول هذه األنظمة يف دائرة  يتمثل  و 
الكامريا  تلتقط  فيه  و  املُلوَّن،  للتلفزيون 
)مُجسَّم(  األبعاد  ثالثي  ألمنوذج  منظراً 
تُحلِّق  الطائرة  أن  يُفرتَض  اليت  لألرض، 
فوقها، و ذلك من خالل مسرب بصري يقوم 
مبسح رقعة األرض بطريقة تُحاكي طريان 
الطائرة فوقها، تبعاً لالستجابة لإلشارات 

الصادرة من الكومبيوتر.
أما النظام الرئيِس الثاني فيعتمد على 
استخدام فيلم ملون متَّ التقاطه من طائرة 

تُساعد  و  مُعني،  طريان  مسار  على  تُحلِّق 
ألجهزة  احلديثة  التكتيكية  األساليب 
تُحاكي احلركة  العرض على عرض صورة 
حول خط مسار الطريان املُسجَّل، مع تغيري 
سرعة الطريان. ويُعرف النظام األخري باسم 
يتم  وفيه  الكومبيوتر،  من  املُولَّدة  الصورة 
ختزينه  متَّ   - األرض  ملنظر  أمنوذج  تغيري 
يف احلاسبة اإللكرتونية - بصفة مستمرة، 
املُناظِر يف مشهد  التغيُّر  حبيث يتوافق مع 
املوضع الذي تتم مُحاكاته، و ارتفاع الطائرة 
الطيار  يُشاهد  و  عنده.  سرعتها  و  فوقه، 
عرض  شاشة  باستخدام  الصورة  هذه 

ألنبوب يعمل بأشعة الكاثود.
النظامني  من  كل  استخدام  وميكن 
السابقني حملاكاة الطريان النهاري و الليلي 

على حدٍّ سواء.
على  التدريب  معظم  أن  نرى  وهكذا 
الطريان اليوم يتم يف جهاز مُحاكي الطريان 
الذي يُقدّم فوائد كثرية و يوّفر الكثري من املال 
و اجلهد إال أنه ال يُغين متاماً عن التجارب 
العَمَلية اليت تتم الحقاً عرب الطريان الفعلي 

يف اجلو.
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التربية البيئية 
والتنمية المستدامة 

وكيفية إدخالها في المناهج

التربية عملية منهجية ومقصودة تهدف إلى إحداث 
من  يتطلب  وهذا  المتعلم  سلوك  في  إيجابية  تغيرات 
شخصية  يتناول  سليمًا  وفكرًا  تربويًا  جهدًا  المعلم 
وتهذيب  الفكر  إنماء  بهدف  ووجدانه  وفكره  المتعلم 
الجوانب  تحقيق  إلى  غالبًا  التربية  وتسعى  الوجدان. 
مستجيبًا  الفرد  ويكون  المجتمع  في  وتنميتها  القيمية 
واإلقليمية  )المحلية  الحياتية  والمشكالت  للقضايا 
ومؤهاًل  معدًا  وبالتالي  واقتدار  بفاعلية  والعالمية( 

للحياة.

 د. عمر أبو عون*

* املوجه األول ملادة العلوم يف وزارة الرتبية.
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لتتخذ منحاً  البيئة  الرتبية مع  وتتفاعل 
اجتاه  وهو  البيئية  الرتبية  يدعى  جديداً 
فّكر   " الرتبوية وشعاره  النظم  جتديدي يف 
الرتبية  وتنطلق  حملياً"  وتصرّف  عاملياً 

البيئية من األهداف اآلتية:
 التعلم عن البيئة.
 التعلم من البيئة.

 التعلم من أجل البيئة.

التنمية املستدامة:
كثرت يف اآلونة األخرية النقاشات حول 
يف  املستخدمة  البيئة  محاية  تعابري  بعض 
التعابري  وهذه  والندوات  واجملالت  الكتب 
هي الرتبية البيئية والتنمية املستدامة ومن 
هذا  إىل  تطرقت  اليت  والتقارير  املؤمترات 

املوضوع:
يف  عقد  الذي  املتحدة  األمم  مؤمتر  1ـ 
استوكهومل عام 1972 والذي تناول قضية 

البيئة البشرية.
2ـ التقرير املقدّم لألمم املتحدة  بعنوان 
عام1987،  واملنشور  املشرتك(  )مستقبلنا 
)سد  بأهنا  املستدامة  التنمية  فيه  عرّفت 
املساس  دون  للبشر  األساسية  احلاجات 
حبقوق األجيال القادمة يف املوارد الطبيعية 

املتاحة(.
للبيئة  األول  املتحدة  األمم  مؤمتر  3ـ 
ريو  يف  عقد  الذي  األرض(  )قمة  والتنمية 
دي جانريو بالربازيل عام 1992م وقد وافق 

املؤمتر على عدة اتفاقيات منها:
والتغريات  اجلوي  الغالف  اتفاقية   
 CO2 املناخية اهلادفة إىل ختفيض كميات
وكل الغازات املؤدية إىل االحتباس احلراري.

ومحاية  احليوي،  التنوع  اتفاقية   
األحياء كلها.

قطعها  ملنع  الغابات  محاية  اتفاقية   
ومكافحة حرائقها.
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للبيئة  الثاني  املتحدة  األمم  مؤمتر  4ـ 
والتنمية املستدامة )قمة األرض( الذي عُقد 
يف جوهانسبورغ يف أيلول 2002م وقد طرح 
الطاقة،  منها:  القضايا  من  كثرياً  املؤمتر 
الوعي  نشر  احليوي،  والتنوع  املناخ  تغيري 
البيئي ذي الصفة املستدامة، واملساواة بني 

األجيال اليت تواجه حتديات كربى هي:
الطبيعي  التنوع  على  احملافظة   

واحلضاري.
حبيث  الرتبة  نوعية  على  احملافظة   
اليت  لتلك  مماثلة  حبالة  جيل  كل  يرتكها 

تسلمها.
 العدالة بني األجيال حقوقاً وواجبات.

أساسًا  املستدامة  التنمية  وتعد 
ملعاجلة املشكالت املوجودة يف النظام 

البيئي وهي:

مشكلة املياه:
غري  نسمة  مليار   1.2 حنو  يزال  ال 
الشرب  مياه  على  احلصول  على  قادرين 
نسمة  مليار   2.4 يزال  ال  وكما  املأمونة 
خدمات  من  يكفي  ما  على  حيصلون  ال 
الصرف الصحي، ومثة مليونا طفل ميوتون 
الشرب  أمراض هلا عالقة مبياه  من جراء 

امللوثة.
املياه  استهالك  زيادة  اليونسكو  تقدر 
يف العامل حبوايل ست مرات يف هذا القرن 
وهذه الزيادة مرشحة للتصاعد يف السنوات 
املقدر  السكان  عدد  زيادة  املقبلة يف ضوء 
بلوغها حوايل 12 مليار نسمة سنة 2025م.

وتقدر كمية االستهالك من املياه بنحو 
70% للزراعة و20% للصناعة، كما أن زيادة 
االعتماد على سحب املياه اجلوفية، وجفاف 
األهنر والبحريات وإتالف الغابات والتصحر 
جيعلها عوامل تؤدي إىل اخنفاض يف معدل 
األمطار مما يزيد األمور تعقيداً ويؤدي إىل 
طغيان مياه احمليطات والبحار املاحلة على 
سطح اليابسة وعلى املياه اجلوفية العذبة.

للمحافظة  املستدامة  التنمية  وتعتمد 
على املياه على العوامل اآلتية:

1ـ تطوير اإلدارة املتكاملة للموارد املائية.
2ـ تقويم املوارد املائية.

املياه  ونوعية  املائية  املوارد  محاية  3ـ 
واملنظومات البيئية املائية.

مشكلة تلوث البيئة:
إن استخدام املبيدات الكيماوية وخاصة 
اليت جيري  املشعة  والنفايات  منها  السامة 
طمرها يف األرض كل ذلك يؤدي إىل تآكل 
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األراضي الزراعية، ويهدد البشر واحليوان 
والنبات ويؤدي إىل خلل يف التنوع احليوي.

مشكلة الزراعة:
من  شخص  مليون   800 حوايل  يعاني 
الريفية  املناطق  يف  يعيش  معظمهم  اجلوع 
حيث  البيئية  آثاره  وللفقر  والصحراوية 
وسائل  على  االعتماد  إىل  السكان  يدفع 
بدائية يف الزراعة للحصول على الغذاء ويف 
توفري وسائل التدفئة ورمي النفايات وقطع 
الوالدات  نسبة  ترتفع  كما  الغابات....اخل، 
أطفال  ويولد  والفقرية  الريفية  املناطق  يف 
ويهاجر  التعليم،  إىل  يفتقرون  أصحاء  غري 
املدن  ضواحي  إىل  األرياف  من  الشباب 
االستقرار  عدم  عوامل  من  يزيد  ما  وهذا 

األمين واملعيشي.

مشكلة الصحة:
احلياة  متوسط  ارتفاع  من  الرغم  على 
األطفال  لدى  الوفيات  معدل  واخنفاض 
والقضاء على الكثري من األوبئة واألمراض 
السارية نتيجة التطور الطيب الكبري، ال تزال 
االستقرار  عدم  يف  عامالً  تشكل  الصحة 
تفتقر  املستدامة، حيث  التنمية  يف حتقيق 
الدول الفقرية إىل احلدود الدنيا الضرورية 

من مستلزمات البيئة الصحية.

مشكلة الطاقة والنقل 
واالتصاالت:

من  واالتصاالت  والنقل  الطاقة  تعد 
نظراً  املستدامة  للتنمية  الرئيسية  العوامل 

آلثارها البيئية من جهة ولكوهنا من عناصر 
االستقرار االقتصادي من جهة أخرى فثلث 
الكهرباء،  إىل  يفتقر  يزال  ال  تقريباً  العامل 
على  االعتماد  إىل  الناس  يدفع  ما  وهذا 
والوقود  للتدفئة  تقليدية  ومصادر  وسائل 
املخاطر  من  يزيد  ذلك، مما  وغري  والطهو 

الصحية والبيئية.

كيف ميكن محاية البيئة؟
عديدة  طرائق  وفق  البيئة  محاية  تتم 

أمهها:
وفق  الطبيعية  املوارد  استغالل  1ـ 
األصول العلمية مع احملافظة على سالمتها 

ودميومتها.
احليوية  املكافحة  أسلوب  اعتماد  2ـ 
الزراعية  اآلفات  على  للقضاء  املدروسة 

لتكون بديالً عن املبيدات الكيميائية.
املدينة  يف  السكاني  النمو  ضبط  3ـ 

والريف.
واجنراف  التلوث  أشكال  من  احلد  4ـ 

الرتبة.
5ـ منع الصيد والرعي اجلائرين.

طبيعية  ومتاحف  حمميات  إنشاء  6ـ 
وحدائق نباتية وحيوانية والتعريف هبا.

الوراثية  واألصول  السالالت  محاية  7ـ 
املستوطنة حملياً.

مداخل الرتبية البيئية يف 
املناهج الدراسية

إىل  العامل  يف  الرتبوية  األنظمة  تستند 
مفاهيم  لتضمني  أساسية  مداخل  ثالثة 
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الرتبية البيئية يف مناهجها الدراسية.
1ـ املدخل االندماجي )التكاملي( 

)الدمج متعدد الفروع(:
ويعتمد على دمج مفاهيم الرتبية البيئية 
وقضاياها يف مواد دراسية خمتلفة موجودة 
من قبل، كلما كان ذلك مناسباً ومتسقاً مع 
السياق )العلمي( وهذا يعين تضمني البعد 
وربط  املختلفة،  الدراسية  املواد  يف  البيئي 
احملتوى مبفاهيم وقضايا مناسبة ويسمى 

هذا املدخل الدمج متعدد الفروع.
)التخصصات  املستقل  املدخل  2ـ 

املتداخلة(:
دراسية  برامج  إعداد  على  ويعتمد 

البيئية  والرتبية  للبيئة  متخصصة  متكاملة 
بقية  عن  مستقالً  دراسياً  منهجاً  بوصفها 
املناهج وطبق هذا املدخل يف الصف األول 

الثانوي )علم األحياء( سابقاً.
)مدخل  اجلزئي  املدخل  3ـ 

الوحدات أو الفصول الدراسية(:
إعداد  أو  وحدة  ختصيص  على  يعتمد 
داخل  البيئية  القضايا  عن  خاص  فصل 
وتأخذ  العالقة،  ذات  الدراسية  املناهج 
هبذا املدخل مناهج كثرية وخباصة األحياء 
واجلغرافيا والعلوم العامة، وذلك بتخصيص 
وحدة خاصة عن أحد موضوعات البيئة أو 

مشكالهتا )شكل 3(.

شكل )1( مدخل الدمج متعدد الفروع )االندماجي(
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الرتبية  يف  املستقل  املدخل  ألن  ونظراً 
الطالب  على  دراسياً  عبئاً  يشكل  البيئية 
األسبوعي،  احلصص  جدول  وزيادة 
وجود  على  املعتمد  اجلزئي  املدخل  وألن 
دراسية  مواد  يف  منفصلة  موضوعات 
املعرفة  تكامل  إىل  يؤدي  ال  خمتلفة، 
بأبعادها املختلفة من عميلة وبيئية وصحية 
الرتبوية  األنظمة  معظم  فإن  واجتماعية، 
تبنت املدخل االندماجي يف عرض مفاهيم 
الرتبية البيئية ضمن املواد الدراسية املختلفة 
اكتساب  على  يساعد  تكاملي،  سياق  يف 

هذه املفاهيم بصورة متزامنة ومتكاملة مع 
االجتماعية  وبأبعادها  العلمية،  املفاهيم 
بيئي،  وعي  بناء  على  ويعمل  والشخصية، 
واجتاهات إجيابية حنو البيئة، تنمو بصورة 

مطردة مع مراحل التعليم املختلفة.
اجلمهورية  يف  الرتبية  وزارة  تبنت  وقد 
مفاهيم  إدماج  مدخل  السورية  العربية 
الدراسية  املواد  ضمن  البيئية  الرتبية 
فضالً  ومنطقي،  علمي  سياق  يف  املختلفة 
عن املدخل اجلزئي بشكل حمدود، يف بعض 

املواد الدراسية.

شكل )2( مدخل التخصصات املتداخلة )املدخل املستقل(
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املراجع:
1ـ أبو عون )عمر( ـ سكيكر )فياض( ـ 2003/2002م العلوم أحياء وبيئة ـ منشورات جامعة دمشق 

ـ كليـة الرتبية.
2ـ فئـة مـن املؤلفـن )1997( ـ علـم البيولوجيـا )اجلـزء األول + اجلـزء الثانـي( املركـز العربـي 

والنشـر بدمشـق. والتأليـف  للتعريـب والرتمجـة 
 Richard Moyer.Lucy Daniel )2002) )McGRAW - HILL) Science, Printed ـ3
in the United states of America.                                                     

شكل )3( مدخل الوحدات الدراسية )اجلزئي(

املقرتحات:
أن يتـــم الرتكيـــز يف اخلطـــط القادمـــة 
علـــى توســـيع إطـــار التوعيـــة اجلماهرييـــة 
ــل  ــات العمـ ــة ورشـ ــني وإقامـ ــل املعلمـ وتأهيـ

املطلوبـــة ليصبـــح مفهـــوم الرتبيـــة البيئيـــة 
املنظومـــات  ضمـــن  ودالالتـــه  وأبعـــاده 
ـــم  املعرفيـــة والثقافيـــة للمعلمـــني أوالً ومـــن ث

للتالميـــذ.
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التقانة النانوية 
 الخصائص واالستخدامات 

الذي  النانو(  )تقنية  الماضية مصطلح  العشر  السنوات  خالل  األضواء  إلى  برز 
ألقى بظالله على العالم ، وأصبح محّط اهتمام الجميع ، فهذه التقنية الواعدة 
تبشر بقفزة هائلة في جميع فروع العلم ، ويرى الباحثون أنها ستلقي بظاللها 
حين   1959 عام  إلى  النانوية  التقانة  فكرة  وتعود   . الحياة  مجاالت  جميع  على 
، على  لسان  الفيزياء األمريكية  السنوي لجمعية  المؤتمر  ورد مفهومها خالل 
)ريتشارد فينمن( ، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1965 . لكن الفكرة 
لم تشهد أي صدى قبل سنة 1980 ، وانتظرت صدور بحث حول تحريك الجزيئات 

كتبه )إريك دريكسلر( لتجذب انتباه الباحثين  والعلماء . 

* باحثة، ومربية من دمشق.

صفاء شاهين*

154 المعلم العربي- العددان: 476-475 -2020 

م
لو

 ع
 و

ئة
بي



وتعترب التقانة النانوية امتداداً الكتشاف 
الكمومي،  للميكانيك  خمتلفة  تطبيقات 
بدقة  املادة  مفهوم  إدراك  للعلماء  أتاحت 
اجلزيء  مستويات  إىل  وصلت  متناهية، 
فإن  الباهر،  اإلدراك  ذلك  ورغم   . والذرة 
التقنيات، كتقنية صناعة اجملهر، مل تتطور 
تطورا كبريا إال خالل السنوات األخرية من 
القرن العشرين، فقد صار من املمكن اآلن 
البعض  الذرات منفصلة بعضها عن  تناول 
الباحثني  بعض  ومازال  ومعاجلتها،  اآلخر 
يرون أن التقانة النانوية ضربٌ من ضروب 
علم اخليال، يف الوقت الذي أصبحت فيه 

هذه التقانة املتقدمة رهاناً من أكرب رهانات 
عرف  وقد   . والعشرين  احلادي  القرن 
تانوشي«  »نوريو  اإلنكليزي   الربوفيسور 
أبعاد  مع  تتعامل  تقانة  بأهنا  التقنية  هذه 
نانوية، وهلا تطبيقات عملية، أو أهنا تطوير 
الفهم والتحكم باملادة على أبعاد واحد إىل 
تكون مواصفاهتا  أن  إذ ميكن  نانومرت،  مئة 
والبيولوجية،  والكيميائية،  الفيزيائية، 
مواصفاهتا،  عن  جوهري  وبشكل  خمتلفة 
أو  والعنصرية  الذرية،  احلالة  يف  وهي 
املستمرة. فالنانومرت هو وحدة قياس مرتية 
بليون  من  (، ويبلغ طوله واحداً  نانو مرت   (
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من املرت، أي ما يعادل عشرة أضعاف وحدة 
 . باألنغسرتوم  املعروفة  الذري  القياس 
وحجم النانو أصغر حبوايل  80000  مرة 
من قطر الشعرة، وكلمة النانو تكنولوجي أو 
التقانة النانوية تستخدم أيضا مبعنى تقانة 
التكنولوجيا  أو  الصغر  يف  املتناهية  املواد 
املنمنمات.  أو تكنولوجيا  الدقيقة  اجملهرية 
أما كلمة نانو فهي بادئة أي إهنا كلمة تلصق 
متثل  أو  تعين  لتجعلها  أخرى  كلمة  بأول 
جزءاً من ألف مليون ) مليار ( جزء من ذلك 
الشيء، فمثال لو قلنا ) نانوغرام ( فإن ذلك 
مليون  ألف  إىل  الغرام  لو قسمنا  أننا  يعين 
هذه  من  فقط  واحداً  جزءاً  وأخذنا  جزء 
وعلى   ،) نانوغرام   ( سيمثل  فإنه  األجزاء 
املنوال نفسه لو أخذنا مرتا واحدا وقسمناه 

إىل ألف مليون جزء فإن اجلزء الواحد من 
هذه األجزاء ميثل ) نانومرت ( . أما البادئة 
) ميكرو ( فإهنا تعين جزءاً من مليون، فإذا 
واحداً  قلنا ميكرومرت فإن ذلك يعين جزءاً 
من مليون جزء من املرت . وامليكرومرت الواحد 
يساوي ألف نانومرت، أو أن النانومرت الواحد 

يساوي واحداً من ألف من امليكرومرت .

خاصية مقياس النانو
اخلاصية اليت يستند إليها هذا العلم هي 
حقيقة أنه كلما صغر حجم احلبيبات زادت 
السطحية إىل احلجم، وقد  املساحة  نسبة 
التفاعالت  سرعة  على  تساعد  أهنا  وُجد 
الكيميائية، وكذلك حقيقة بروز أكرب لبعض 
لتأثريات  بروز  مثل  الفيزيائية،  الظواهر 
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وامليكانيك  اإلحصائي  امليكانيك  قوانني 
بالذهاب  تظهر  ال  التأثريات  وهذه  الكمي، 
من األحجام االعتيادية إىل مقياس امليكرو،  
 . النانو  مقياس  إىل  بالوصول  تظهر  ولكن 
ومن التأثريات املالحظة أيضاً حتوّل بعض 
املواد ) مثل معدن النحاس (، وحتول بعض 
املواد اخلاملة إىل مواد سريعة التفاعل )مثل 
البالتينيوم(،  وحتول بعض املواد املستقرة 
وحتول    ،) األملنيوم  )مثل  ذلك  عكس  إىل 
احلالة  إىل  الصلبة  احلالة  من  املواد  بعض 
)مثل  اعتيادية  حرارة  درجات  يف  السائلة 
العازلة إىل  املواد  (،  وحتول بعض  الذهب 
مواد موصلة ) مثل السليكون ( . وقد وصل 
علم الكيمياء الرتكيبية إىل درجة من التقدم 
حبيث أصبح من املمكن تشكيل أي جزيئة 
بأي شكل نشاء، وهذه الطرق تستعمل اليوم 
التجميل  ومواد  األدوية  منتجات  لتصنيع 
هذا  الطموحات يف  ومن   . اللدائن  وبعض 
اجملال تصنيع جزيئات ترّتب نفسها ذاتياً، 
اليت  الطبيعية  األنزميات  تفعل  كما  متاما 
فيهما  تؤثر  اللذين  واملكان  الكيفية  تعرف 
النانوية  التقانات   « تسمية  فإن  وحالياً   .
أو  اجلزيئي«  التصنيع   « تعين  اجلزيئية« 
تعين » املكائن النانوية« اليت تصنع التشكيل 
املطلوب، أو اجلهاز املطلوب ) ذرة – ذرة ( . 

حقول التقانة النانوية 
يعترب مصطلح التقانة النانوية مصطلحاً 
احلقول  من  الكثري  وحيوي  فضفاضاً،  
اجلانبية، والكثري من هذه احلقول يتداخل 
التمييز  يصعب  بصورة  بعض  مع  بعضها 

فيما بينها،  ومن أهم هذه احلقول : 
هذا  ويُعنىَ   : النانوية  املواد  حقل   -
النانوية  األبعاد  ذات  املواد  احلقل خبواص 
لالستعماالت املختلفة، مثل أنابيب الكربون 
والقضبان  النانوية  واجلسيمات  النانوية 

النانوية .. اخل . 
إىل  األعلى  من  التشكيل  حقول   -
إىل جتميع  هنا  التقانات  وتستند  األسفل: 
أكرب،  كينونة  لتشكيل  واجلزيئات  الذرات 
مواد  تركيب  هنا حماولة  األمثلة  أهم  ومن 

جديدة من األمحاض األمينية .
- حقل التشكيل بالنزول من األكرب إىل 
األصغر : وتستند التقانات هنا إىل تصنيع 
أكرب،   بأشياء  مبتدئني  جداً  صغرية  أجهزة 
املعاجلات  تصنيع  هنا  التصنيع  أمثلة  ومن 
امليكروية للحواسيب وأجهزة التحكم بأبعاد 
تقرب من 100 نانومرت مبتدئني من قطعة 

سيليكون كبرية نسبياً . 
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 : الوظيفة  حسب  التصنيف  حقل   -
رغبًة  التصنيع  إىل  هنا  التقانات  وتستند 
التقنية  عن  النظر  بغضّ  حمددة  بوظيفة 
األسفل  من  التشكيل  هي  وهل  املستعملة، 
إىل األعلى أم النزول من األكرب إىل األصغر. 
اإللكرتونيات  حقل  هنا  األمثلة  أهم  ومن 
أجزاء  تصنيع  إىل  تسعى  اليت  اجلزيئية 
باسم  يعرف  ما  مثل  نانوية،   إلكرتونية 

»العربة النانوية« . 
والتوقعات  اجملتمعية  التأثريات  - حقل 
املستقبلية، وهذا احلقل يركز على تأثريات 
التقانات النانوية على اجملتمع وأفكاره أكثر 

من اهتمامه بكيفية إمتام التصنيع . 

التقانة احليوية النانوية
من امليادين اليت يهتم هبا هذا العلم الفرعُ 
الذي  النانوية«،  احليوية  »التقانة  املسمّى 
يقع يف مفرتق الطرق بني العلوم اهلندسية 
وعلم األحياء، والذي يعين استخدام الطرق 
املنبثقة عن التقانة احليوية وتكيفها مع علم 
األحياء، ويتمثل هذا الدور بصورة عامة يف 
والعالج  الطيب  الفحص  عمليات  حتسني 
املادة  خبواص  الباحثني  إملام  من  انطالقاً 
احلية على املستوى الذري، ومن ثم البحث 
يف إنشاء جزيئات جديدة تفيد يف العالج . 
حتى  يتجاوزوا  مل  املتخصصني  أن  والواقع 
 . االختبارات  اآلن يف هذا احلقل مرحلة  
النانوية،  احليوية  التقانة  دراسات  وهتدف 
األلياف  جتهيز  إىل  التحديد،  وجد  على 
الضوئية مبالقط ميكروية تسمح بتفحص 
قياس  وكذلك  األورام،  ومعاجلة  األعضاء 

ضغط الدم واحلموضة ونسبة الكولسرتول، 
األطباء  ويطمح  الفحوص،  من  ذلك  وغري 
 ) روبوت  نانو   ( نانوية  إنسانة  إىل صناعة 
قادرة على التحرك داخل أجسامنا ملعاجلة 
املكان  يف  األدوية  وحقن  املريضة  اخلاليا 
هؤالء  ويأمل   . املناسب  والوقت  املناسب 
خالل  »االختبار«  مرحلة  بتجاوز  العلماء 
السنوات املقبلة، ومن املنتظر أن تؤدي هذه 
القفزة النوعية يف طرق العالج إىل حتوالت 
جذرية يف حتضريات األدوية، ويقدر اخلرباء 
أنه سيكون باإلمكان بعد فرتة،  ترتاوح بني 
عشر سنوات وعشرين سنة،  توجيه حركة 
نانو جزيئات مغناطيسياً من خارج اجلسم 
جلعلها تبلغ نقطة معينة داخل اجلسم وأداء 
لألطباء  سيسمح  ما  وهذا  هناك،  مهمتها 
يف  املصابة  األجزاء  بعض  تشكيل  بإعادة 
تنصيب  إمكانية  يتيح  كما  املريض،  جسم 
جهاز يف مخ اإلنسان ينقل الصور املأخوذة 
عرب الكامريا، أو يقوم بالنقل املباشر لألوامر 
جهاز  إىل  وتبليغها  العقل  يصدرها  اليت 

خارجي كاحلاسوب . 

الصناعة النانوية
ذاته،  اإلنسان  هي  العاملة  اليد  كانت 
ثم حلت اآللة حملّه شيئاً فشيئاً يف العديد 
الضخمة  اآلالت  هذه  ولكن  الوظائف،  من 
وتزويدها  لشرائها  طائلة  أمواالً  تتطلب 
وهنا  تشغيلها،  أجل  من  والوقود  بالطاقة 
أيضاً  وهناك  النانوية،  التقانة  دور  يدخل 
إمكانية إنتاج كائنات خفيفة الوزن شديدة 
يريد  اليت  والروبوتات  والنقاوة،  املقاومة 
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يتجاوز حجمها حبة  استخدامها ال  الناس 
األرز، وهي قادرة على جتميع الذرات فيما 
اآللة  نستخدم  الصناعة  هذه  ويف   . بينها 
من  جمهرية  قطعة  وصقل  لتمليس  مثالً 
ختفيض  إليها  فنطلب  الزجاج  أو  املعدن 
السُّمك  فيفقد  نانومرتاً  ثالثني  السماكة 
آلة  هناك  أن  ذلك  نانومرتاً،  ثالثني  فعالً 
تتلمس السطح،  فتؤكد  والتحكم  للمراقبة 
أن اآللة الصاقلة خفضت السمك ثالثني أو 

أربعني نانومرتاً . 
الذي  الوسط  أن  فاملالحظ  ذلك  ورغم 
مريب،  وسط  النانوية  التقانة  فيه  تعمل 
واألطوال  واملساحات  األحجام  مجيع  ألن 
احلاد  احلرف  فحجم  األبعاد،  متشاهبة 

الذي يقوم بالقطع والتمليس هو من حجم 
حجم  أن  كما  صناعته،  نريد  الذي  الكائن 
مراقب درجة الصقل من حجم التضاريس 
الذي نطالبه مبراقبتها، وباألحرى فال فرق 
يف  احلجم  حيث  من  واملفعول  الفاعل  بني 
علم التقانة النانوية . ومن جهة أخرى فإن 
عليها  القضاء  ميكن  ال  اليت  االهتزازات 
تؤثر  احلرارة،  درجات  وكذلك  كلي،  بشكل 
قبل  كل حلظة،  يف  واألحجام  األبعاد  على 
كذلك  و  وبعدها  وخالهلا  العمليات  إجناز 
ميكن  ثم  ومن  وبعدها،  مراقبتها  قبل 
على  احلصول  مصداقية  عن  التساؤل 
بالنانومرت ؟ وإذا ما أضفنا إىل  دقة تقاس 
التأثريات اخلارجية،   الذكر  اآلنفة  املؤثرات 
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املعلومة منها واجملهولة،  فإن هذا التساؤل 
يزداد إحلاحاً . ومن بني العوامل اخلارجية 
غري املنتظرة ما يروى عن جتربة يف التقانة 
النانوية أجرهتا جمموعة من الباحثني، لقد 
أظهرت هذه التجربة من حني آلخر تشققاً 
وعجز  املستخدم،  اجلهاز  يف  متوقع  غري 
املهندسون عن إدراك السبب، لكن أحدهم 
أن  إىل  التجربة  ويكرر  ويراقب  يراقب  ظل 
اكتشف أن الشقوق تظهر كلما استخدم ماء 
ويرجع  التجربة،  ملكان  اجملاورة  املياه  دورة 
لعملية  خيضع  اجلهاز  ذلك  كون  إىل  هذا 
تربيد باملاء العادي، لكن تدفق املاء يف دورة 
عملية  يف  آنية  اضطرابات  حيدث  املياه 
التصنيع  آالت  فإن  كله  ولذلك  التربيد، 

النانومرتية ختضع لشروط معينة منها أهنا: 
- تصنع من مواد مانعة لالهتزازات .

- تعمل بدرجة حرارة ثابتة .
- تعمل يف مكان منعزل .

- تقيس املسافات بأشعة الليزر .
- تتحكم يف احلركات رقمياً من خالل 

برنامج خاص .
- تستخدم أدوات مصنوعة من األملاس 
أحرفها ال تزيد على بضع عشرات النانومرت.

املراد  القطعة  مع  تشكل  أن  ينبغي   -
جتهيزها وتصنيعها جمموعة متماسكة . 

تتسع  النانوية  التقانة  رقعة  أن  وجند 
املنقطع  التحكم  مثل  العالية،   التقانة  يف 
استخدامها يف  ويتقلص  الطاقة  النظري يف 
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جمال االتصاالت والتقانة البصرية وحتويل 
الطاقة الشمسية . 

التقانة النانوية واملنتجات الغذائية 
والزراعة

تؤدي التقانة النانوية دوراً كبرياً يف القطاع 
الزراعي، وذلك عن طريق توفري عدد ضخم 
كأمسدة  تستخدم  متعددة  نانوية  مواد  من 
املزروعات  منو  زيادة  على  تعمل  كيميائية 
وحتسني الرتبة، مما ينعكس باإلجياب على 
األراضي  إنتاجية  وزيادة  احملاصيل  جودة 
الزراعية . كذلك تستخدم هذه التقانة يف 
املبيدات احلشرية  أنواع خاصة من  ختليق 
هبدف  وبيولوجياً  بيئياً  املتوافقة  اآلمنة 
الضارة  لآلفات  والسريعة  الفعالة  املقاومة 
واستهدافها،  ومن املتوقع أن يزداد دور تلك 
القادمة،  القليلة    السنوات  خالل  التقانة 
وتسهم مع تقانة اهلندسة الوراثية يف ابتكار 
سبل اقتصادية وطرق جديدة وفريدة ترمي 
إىل حتسني كمية احملاصيل الزراعية ورفع 
جودهتا، وذلك من خالل التحكم والتالعب 
اجليين اآلمن للمزروعات، مما يضمن زيادة 
وجودهتا.  الزراعية  احملاصيل  إنتاجية  يف 
النانوية  للمواد  املنتجة  الشركات  وتقدم 
الزراعية  الكيميائية  املواد  من  كبرياً  عدداً 
املواد  حبيبات  حجم  تصغري  على  القائمة 
قطرها  يقل  اليت  املستحلبات  يف  الداخلة 
هائلة  زيادة  يضمن  نانومرت، مما   100 من 
لتعاظم  نظراً  وذلك  وفاعليتها  نشاطها  يف 

قيم مساحة سطوح تلك احلبيبات .
ومثة كثري من املواد النانوية دخلت بالفعل 

يف عدد من املنتجات، واملكمالت الغذائية، 
إضافة إىل دخوهلا يف جمال تعبئة األغذية 
وختزينها  وتغليفها  الزراعية  واملنتجات 
املنتجات  تلك  عدد  أن  الباحثون  وقدر   .
التكنولوجية املرتبطة بقطاع الغذاء واملتاحة 
يف األسواق يصل إىل حنو 600 منتج . وقد 
ابتكرت إحدى الشركات األملانية املتخصصة 
بعض  وتعبئتها  احملفوظة  اللحوم  إنتاج  يف 
تزيد  ال  غروية  حبيبات  من  اإلضافات 
تأهيلها  يتم  نانومرتاً   30 عن  أقطارها 
بداخلها  حتتوي  كبسوالت  تكوّن  حبيث 
فيتامينات  مثل  غذائية،  مكمالت  على 
اليت  الدهنية  األمحاض  وكذلك   ،) هـ  )ج، 
ال  حافظة حبيث  كمواد  استخدامها  ميكن 
ينجم عنها أي أضرار أو مشكالت صحية 
. وتعد تطبيقات التقانات النانوية يف تعبئة 
املواد الغذائية وتغليفها أقدم تطبيقات تلك 
على  األغذية  قطاع  يف  اجلديدة  التقانة 
ما  أن  وأظهرت اإلحصاءات   . العموم  وجه 
تعبئته  يتم  غذائي  منتج   500 و   400 بني 
التقانة،  هذه  بواسطة  حفظه  أو  وتغليفه 
ومن املتوقع أن يتم تغليف وتعبئة أكثر من 
25 % من منتجات الغذاء يف الربع األول من 
القرن احلادي والعشرين باستخدام التقانة 
النانوية . ويتم اآلن تزويد العبوات الغذائية 
نانوية تعمل على مراقبة احلالة  مبحسات 
الغذائية  للمنتجات  واخلارجية  الداخلية 
واحلافالت  احلاويات  وحالة  احملفوظة 
أو غرف حفظ األغذية وأمكنة  الناقلة هلا 
عرضها، وذلك هبدف االستشعار بأي تغيري 
يطرأ  قد  ميكروبي  أو  بكتريي  نشاط  أم 
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احملسات  هذه  عمل  آليات  وتعتمد  عليها، 
يف  حيدث  تدرجيي  تغري  على  النانوية 
احملسات  لتلك  املكونة  النانوية  املادة  ألوان 
يكون مصاحباً لوجود أي نشاط بكتريي أو 
شديدة  ميكروبية  تركيزات  عند  ميكروبي 

االخنفاض . 

التقانة النانوية والبيئة
تسمح التقانة النانوية باملراقبة والتوقع 
املسائل  من  العديد  وتصحيح  والتحكم 
الكلفة  ختفيض  مع  بالبيئة،  املتعلقة 
الراهنة  التطبيقات  ومن  املردود،  وحتسني 
واملستقبلية للتقانة النانوية يف هذا احلقل 

نذكر : 
غري  »خضراء«  جديدة  تقانة  تطوير   -
أدوات  استخدامات  تكلفة  ختفض  ملوثة 

ثانوية غري مرغوب  فيها .
والرتبة  واهلواء  املاء  ملوثات  اكتشاف   -
غري  بتكاليف  منها  والتخلص  دقة،   األكثر 
باهظة، مما يسمح مثالً بتوفري خمزون املاء 

الصاحل للشرب .
املياه  وكذلك  القذرة  املياه  تصفية   -
الصناعية الزراعية . ويذكر خبصوص املاء 
أن علماء التقانة النانوية توصلوا إىل صناعة 
روبوت اليزيد طوله عن 1.5ميكرومرت قادر 
على رسم خريطة فائقة الدقة لسطح يبدو 

للعني مستوياً .  
التطور  التوصل إىل درجة عالية من   -
يف حياة اجملتمع، مع تقليص استخدام املواد 

األولية . 
ومقاومة  خفة  أكثر  سيارات  - صناعة 

للصدمات واخلدوش، وهو ما يزيد يف عمر 
الوقود  استخدام  من  ويقلل  السيارة  تلك 

وتلويث البيئة . 
الغذائية  املواد  صالحية  مدة  زيادة   -
مثال،  وجعلها،  هلا  الكامل  العزل  بضمان 
يف مأمن من األوكسجني وخبار املاء، وهذا 

يقلل من النفايات الغذائية .
باستخدام  الطاقة  على  احلفاظ   -
البناء  ومواد  العازلة  املواد  من  جديد  نوع 

»الذكية« . 
- حتسني مردود مجيع أنواع البطاريات. 

التقانة النانوية البيولوجية
األمهية  بالغة  أخرى  قضية  وهناك 
عملية  إهنا  البيولوجيا،  يف  للباحثني 
أعضائنا  داخل  من  جمهرية  أنسجة  جلب 
بوظائفها  لإلملام  واختبارها  لفحصها 
من  فئة  جند  ثم  ومن  عملها،  وبكيفية 
نانوية  روبوتات  ترك  يف  يرغبون  الباحثني 
يف املستقبل داخل اجلسيم حتى يتسنى هلم 
التعمق يف بعض الدراسات املرتبطة بصحة 
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البيولوجية  املشروعات  ومن   . اإلنسان 
دم  قطرة  وضع  يف  العلماء  تفكري  األخرى 
يف مكان معني ثم جتزئتها إىل عدة قطرات 
ويف  مساراً حمدداً،  منها  كل  تأخذ  صغرية 
آخر كل مسار توضع مادة كيميائية هتدف 
نسبة  كاختبار  الدم،  اختبار خصائص  إىل 
أن  الوضع  هذا  يعقد  وما  الكوليسرتول، 
تتجاوز  ال  4مكجداً  ضيقة  املسارات  تلك 
مساعدة  وجبت  لذا  ميكرومرتاً،  مخسني 
القطرات باستخدام تقنيات التقانة النانوية 
لتصل إىل هناية مساراهتا . ومن فوائد هذه 
اختبار  يف  استخدامها  ميكن  أنه  التقنية 
املياه وحتليلها ومعرفة مدى احتوائها على 
الشوائب وامللوثات . وامتدت هذه التجارب 
اكتشف  فقد  املختلفة،  الغذائية  املواد  إىل 
نتائج  تعطي  التقنية  هذه  أن  الباحثون 
التحاليل يف مدة ال تزيد عن أربع  ساعات، 
حالياً  هبا  املعمول  التحليل  طريقة  أن  كما 
جمهري  عضو  كل  باختبار  القيام  تتطلب 
على   حدة، أما استخدام التقنية احلديثة 
فيعطي عشرات النتائج الختبار واحد، ويتم 

كل هذا بتكاليف تقل عن التكاليف املعروفة 
بعشر مرات .   

التقانة النانوية العسكرية
النانوية  بالتقانة  العسكريون  يهتم 
الصغرية  األسلحة  صناعة  إىل  لتطلّعهم 
وصناعة  جمهرية(   )أسلحة  احلجم 
روبوتات تقوم مبهام جتسسية، وقد صنعت 
جمهري  سُمك  ذات  الصقة  مادة  مثالً 
ومدرجات  الطرقات  استخدام  دون  حيول 
املطارات، وصنعت مادة دهنية مماثلة متنع 
تشغيل احملركات يف املكان الذي تبّثت فيه 
كالسحاب . فتخيل طائرة حملقة يف السماء 
ومبجرد وصوهلا إىل منطقة معينة تتوقف 
أحد،  ميسّها  أن  دون  تلقائياً،  حمركاهتا 
»النانو حرب«  بعضهم  عليه  أطلق  ما  ذلك 
أو »احلروب النانوية« . ويسعى العسكريون 
ذات خصوصيات  قنابل  إىل صناعة  أيضاً 
والقوية  احلجم  الصغرية  كالقنابل  معينة، 
تواجه  طائرة  مواد  وصناعة  املفعول، 

الصواريخ القادمة . 
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علماء  أشهر  من  بياجيه  يعد 
وفيلسوفاً  النفس والرتبية وبيولوجياً 
عظيماً، منذ كان عمره 11سنة عمل 
الطبيعي،  التاريخ  متحف  يف  باحثاً 
حصل  الرخويات،  يف  خبرياً  وأصبح 
وعمره  العلوم  يف  البكالوريوس  على 
يف  األوىل  الدكتوراة  وعلى  18سنة، 
21سنة،  وعمره  االختصاص  هذا 
درس علم النفس يف زيورخ ثم انتقل 
إىل السوربون يف باريس لدراسة علم 
النفس التجرييب، ثم عني أستاذاً لعلم 
وكذلك  جنيف،  جامعة  يف  النفس 
أستاذاً لعلم نفس الطفل يف السوربون، 
شرف  دكتوراة  شهادات  عدة  منح 
هارفارد،  السوربون،  جامعات:  من 

)جان بياجيه(
 Jean piaget 

*1980-1896

من أعالم التربية في العالم
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وبروكسل، وكان عضواً يف أكادميية العلوم يف نيويورك، أسس مركزاً لدراسات املعرفة 
العام  للمدير  للرتبية يف جنيف، ومساعداً  الدويل  للمكتب  التكوينية، وانتخب رئيساً 

لليونسكو يف باريس.
نشأ بياجيه يف بيئة علمية فوالده كان أستاذاً للتاريخ يف اجلامعة، ماساعده على 
)زرزور  عصفور  عن  10سنوات  وعمره  العلمية  مقاالته  أوىل  نشر  معارفه،  توسيع 

ألبينو(، تأثر بالفيلسوف إميانويل كانط، وتتلمذ على يد عامل النفس بيري جانييه.
املعرفة  نشوء  )علم  التكوينية  املعرفة  علم  يف  متفردة  قمة  النفس  علم  يف  يعد 

وتطورها خاصة عند الطفل(.
الثالثة خاصة  كانت تعاونه زوجته فالنتني يف أحباثه، وكان حقل اختباره أوالده 

جاكلني.
من أشهر دراساته: مفهوم الطفل عن العدد، واحلركة، والسرعة، والذكاء، واللعب، 
من  اإلدراك  تطور  الطفل،  عند  واالستدالل  احلكم  الطفولة،  يف  واحملاكاة  واألحالم 

الطفولة إىل الرشد، سيكولوجية الذكاء ونشأته، ميكانيزمات اإلدراك.
له نظريات مشهورة يف علمي النفس والرتبية، مثل نظريته حول حمتوى املنهج يف 
دور احلضانة، ونظريته الشهرية حول مراحل الذكاء عند الطفل اليت جعلها يف أربع 
مراحل عمرية، ونظريته اهلامة يف تقييم النمو املعريف للطفل من خالل 29 اختباراً، 

حيث جعل يف كل اختبار صوراً وأشكاالً وأسئلة ومواداً جمسمة.
له مبادئ تربوية هامة وكثرية لعل أمهها تعريفه للتعلم: بأنه سياق نشط يقوم فيه 
الطفل ببناء معرفته وتعلمه بيده ونشاطه اخلاص، ويكون ذلك بوضع الطفل يف موقف 
جيعله يعمل وجيرب ويكتشف ويطرح األسئلة وجيد اإلجابات. ويؤكد بياجيه أن التعلم 

هو عملية خلق عضوية وليست عملية تراكم آلية.
ترك بياجيه أكثر من 100 كتاب وحبث، منها: مدخل إىل اإلبستمولوجية التكوينية، 
الطفل،  سيكولوجية  اإلدراكية،  امليكانيزمات  املراهق،  منطق  إىل  الطفل  منطق  من 

سيكولوجيا الذكاء.

* أعد املادة مدير التحرير
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هل المشكالت السلوكية لدى الطالب
دليل على وجود مشكالت نفسية واجتماعية ؟

المادة  تدريس  على  فقط  تقتصر  ال  كثيرة  مهّمات  المعّلم   عاتق  على  َتقع 
الُمتّخصص بتدريسها أو الموكلة إليه، فمهمته أواًل تربوية وثانيًا تعليمية.

أساليب  تطوير  إلى  الحاجة  استدعى  البشرية  وتطّور  األجيال  تعاقب  إن 
الضرب  ألسلوب  َتلجأ  السابقة  األجيال  كانت  الماضي  ففي  والتعليم،  التربية 
على  أو  األيدي  على  العصا  )كاستخدام  الطالب  سلوك  تقويم  في  والتعنيف 
جزء من الجسم( أو  )اإليعاز للطالب بالوقوف في آخر الصف على قدٍم واحدة، 
أو إلزامه بكتابة الدرس أو جزء منه عشر مرات أو خمسين مرة(، لكن وبحسب 
فسي،  بعض الدراسات فإن هذه األساليب ُتعّرض الطالب لألذى الَجَسدي والنَّ
أو  الطالب  تقصير  لمعالجة  جديدة  تربوية  أساليب  إلى  اللجوء  من  البد  وكان 

تقويم سلوكه.

* حمررة يف جملة املعلم العربي، عضو مشارك يف احتاد الصحفيني السوريني.

قمر المناصفي*
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تصرّفات وسلوكات مُبهَمة:
كافة  يف  املدرسني  من  الكثري  يُعاني 
األوىل  احللقة  من  بدءاً  الدراسية  املراحل 
عدَّة  مشاكل  من  الثانوية  باملرحلة  وانتهاءً 
كسوء تصرّف الطالب يف الصفوف، ورمبا 

واجَهَ املدرّس صعوبًة
يف تقويم سلوك الطالب وكيفية التعامل 
معه حينما ال يَلتزم بكتابة واجباته املدرسية 
اليت يطلبها منه مع استخدام أسلوب التنبيه 
ألول مرة، ثم املرة الثانية مع عدم مباالته، 
يُبدي  إبدائه عدم رضا وتذمّر، وأحياناً  أو 
أقرانه  تَجاه  )تنمّر(  عدائياً  سلوكاً  الطالب 
كَضرهبم أو إيقاعهم أو التَّفوه بألفاظ نابية 
أو  اجَلسدي  األذى  هلم  تُسبب  أن  ميكن 
النفسي يف القاعة الصَّفية أو يف االسرتاحة 

أو أثناء خروج الطالّب من املدرسة. 
جتاه  سلوكاً   الطالب  يبدي  أن  وميكن 
معلمه كأن يسخر منه ويلمز ويهمز ألقرانه، 

ويثري الشَّغب والسُخرية. 
التصرّفات  هذه  ينتقدون  منا  الكثريون 
معلّقني: عندما ُكنّا صغاراً كنا حنبُّ معلمتنا 
ونَهَاهبا ونَحرتمها وحنسب هلا ألف حساب 
واجب  واحرتامها  مقدَّسة  نراها  كنَّا  ألننا 

علينا، فماذا حصل هلذا اجليل؟!

األسباب املؤهلة ملثل هذه السلوكات:
يف املدرسة:

-  يرجع األمر أحياناً يف بعض املدارس 
إىل املزاج العام أو فريق اإلدارة غري الفعّال، 
إدارية عدمية اجلدوى يف  اتباع سياسة  أو 

مدارس أخرى.

املدرسة  بأن  األوالد  يشعر  وأحياناً   -
عليهم  مكان  أو  عليهم،  مفروض  واقع 
املكوث فيه رغماً عنهم، لذلك يلجؤون إىل 
سوء التَّصرف أو إثارة الفوضى، فهذا يبدو 
هلم أكثر متعة من دراسة بعض املواد اجلافة 
املعلم يف هذه  احلالة  واململّة، وجيب على 
والتخطيط  امللل،  مكافحة  على  العمل 
تشويقاً  أكثر  الدروس  جعل  على  والرتكيز 
حينها  التالميذ  اهتمام  إلثارة  ومتعة 
وليست  تسلية  أهنا  على  للدروس  ينظرون 

تأدية واجب جمربين عليه.
التعلّم  حلافز  الطالب  يَفتقد  عندما   -
نتيجًة ملشكلة معيّنة كصعوبة املادة، أو لعدم 
ويُهملها  باملادة  اليهتم  بأمهيتها،  معرفته 
واملعلم  منه،  تُْطلب  اليت  الواجبات  ويُهمل 
املُبدع هو الذي يتعرّف على أمناط طالبه 
حينها  لديهم،  الفرديّة  الفروق  ويُراعي 
يكون قادراً على جذهبم وتفتيق اإلبداعات 
القدرة  لديهم  وحيفز  عقوهلم  يف  الكامنة 
على اإلبداع  وهو قادر على اكتشاف ذهنية 
كل طالب والتعامل معها، ومَنحِهم املُكافآت 

لتَشجيعهم وتَحفيزهم على التعلّم.

يف األسرة:
األهل،  تربية  يف  السبب  يكمن  رمبا   -
فيها  ينشأ  اليت  األوىل  اللبنة  فاألسرة هي 
القيم  غرس  عن  املسؤولة  وهي  الطفل 
له،  وانتمائه  الوطن  )حب  فيه  اإلجيابية 
أهنا  كما  اإليثار..(  التسامح،   ، هويته  لغته 
املسؤولة عن تقويم سلوكه، ويف حال ظهور 
تقويم  إىل  الوالدان  يلجأ  خمالف  سلوك 
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فقط  تَعين  ال  فالرتبيُة  التعنيفه،  سلوكه 
بل  لألبناء  واملَلبس  واملَشرب  املأكل  تأمني 
إيالء هذا الطفل أو الشاب االهتمام بشكل 
الصاحلة  تربيته  ويَعكس  يَصْقل شخصيته 
وليكون  عموماً،  اجملتمع  ويف  املدرسة  يف 
مواطناً يُساهم يف بناء هذا الوطن وال يكون 

عالًة عليه.
- هناك حاالت كثرية يكون فيها األهل 
بَعيدين عن مُتابعة دراسة أبنائهم ورمبا جلأ 
الطالب إىل إيهام أهله بأنه يَدرس يف ُغرفته 
بينما يَقضي معظم وقته باللعب على شبكة 
مع  احلديث  يف  وقته  أمضى  ورمبا  النت، 
األصدقاء، والننسى أن التلفزيون الفضائي 
املفتوح على العامل ، وإمهال األهل السبب 
األكرب يف تدهور سُلوك الكثري من الطالب 

يف العديد من املراحل الدراسية. 
أبنائهم  عن  األهل  غياب  أن  كما   -
)بداعي السفر( حيول دون تقدّمهم دراسياً 

نفسيتهم  على  سلباً  يؤّثر  مما  وسلوكياً 
وجلوئهم إىل تصرفات غري تربوية .

آراء وتوصيات لإلرشاد النفسي 
الرتبوي:

التزام الطالب بكتابة  -  يف حالة عدم 
املعلم  يقوم  أن  يُفّضل  املدرسية  واجباته 
بسؤال الطالب عن السبب، ويف حال تكررت 
احلالة يُحال الطالب إىل املرشد املختص يف 
املدرسة الذي يقوم بدوره يف معرفة ماهيّة 
السَّبب : هل هو عدمُ فهم الطالب للدرس 
املدرسي؟   كتابة واجبه  وبالتايل مل يستطع 
هذه  ويف  ما؟  أسرية  مشكلة  هناك  أن  أم 
احلالة يتم التواصل مع األهل ومعرفة هذه 

املشكلة واملُسامهة يف حلّها.
يف  يكون  الثانية  احللقة  يف  الطالب   -
مرحلة  فهي  جداً  حسَّاسة  عُمريّة  مرحلة 
بناء وتشّكل شخصيته يُعاني فيها من حَالة 
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ضياع هل هو طفل؟ أم شاب؟ بالطبع هذا 
أم  طالباً  كان   سواء  اجِلنسني  كِال  يَشْمل 
لُقدوة  حيتاج  املرحلة  هذه  يف  فهو  طالبة، 
هذه  يُراعي  أن  واملُعلم جيب  يَحتويه،  وملن 
على  ُيعامله  فال  للطالب  العُمرية  املرحلة 
يَعرف  وأن  وُقدرته،  ذاته  ليُثبتَ  له  ندُّ  أنه 
سبب هذا التصّرف أو السلوك غري السَّوي؟ 
ماهو الدافع هلذا السلوك؟ هل هذا الطالب 
ما؟  لشيء  به  احمليطني  نظر  لفت  يُحاول 
واحلنان  العطف  من  لنَوع  حباجة  هو  هل 

واالحتواء؟ 
- العديد من األساتذة الحياولون دراسة 
كيفية  ملعرفة  للطالب  النمائية  املراحل 
التعامل معه، فمهما فعل الطالب جيب على 
املعلّم دراسة سبب هذا التصرّف ومعاجلته 
الناجعة  السبل  إىل  إرشاده  طريق  عن 
لتقوميه ال اللجوء إىل أساليب غري تربوية. 

أسرياً البد لألبوين من تَخصيص وقتٍ 
معيّن للجلوس مع االبن واحلديث معه ولو 
ممَّ  ومعرفة  األقل  على  أسبوعياً  لساعة 

تعرّف  أصدقائه؟  إىل  يُعرِّفك  دعْه  يُعاني. 
هل  يكره؟  ماذا  يُحبها؟  اليت  األشياء  إىل 

لديه مُشكلة يف املدرسة؟

التقصري يف الواجبات:
أو أمهل دروسه  الطالب  يف حال قصّر 
فمُهمَّة املعلم يف هذه احلالة أن يسأل نفسه:

هل هذا الطالب اليُحب املَدْرسة أم لديه 
سُوء تكيُّف معها؟

هل الطالب اليتقبّل املعلم  لسبب معيّن؟
وضع  الطالب  لدى  يكون  أن  ميكن 
معيّن يف البيت مينعُه من الدراسة أو كتابة  
واجباته و يف هذه احلالة من واجب املعلم 
األمر  ثم حيول  واحدة،  ملرة  الطالب  تَنبيه 
املدرسة  يف  املرشد  يقوم  وحينها  للمُرشد 
بدراسة حالة هذا الطالب، ويف حالة عدم 
وجود مرشد يف املدرسة تَقوم إدارة املدرسة 
بتشكيل جلنة من املدرّسني، أو أولياء األمور 
املشكلة  وتُطرحْ  املتميزين  الطالب  أو حتى 

ميع يف حلّها. ويتشارك اجلَّ
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حلول واقرتاحات:

- دورات تأهيلية للمعلمني:
للمعلمني  دورات  تنّظم  أن  يُفّضل 
والعقلية  النفسية  الصحة  على  واملدرّسني 
لتالميذ املدارس الغاية منها تعريفهم على 
املراحل النَّمائية للطالب يف احللقات األوىل 
وتدريبهم  الثانوية،  املرحلة  أو  الثانية  أو 
تطبٌّق  معيّنة  اسرتاتيجيات  استخدام  على 
كل منوذج ميكن  مع  الصَّفية  القاعة  داخل 
أو اضطرابات  التنمّر   ( يُصادفهم مثل:  أن 
املسلك أو املشكالت السلوكية أو النفسية( 
يف  إال  األمور  وأولياء  الزمالء  مع  بالتعاون 
احلاالت النَّادرة اليت حتتاج لطبيب نفسي.

- إن تنظيم بعض اللوحات اليت تُساعد 
الطالب  مع  التعامل  أصول  يف  املعلمني 
يف  ووضعها  إرشادي،  تربوي  بأسلوب 
عن  وإرشادهم  عليها،   ليّطلعوا  غرفتهم 
كيفيتها ملساعدهتم يف التَّعامل مع الطالب، 
وتقديم األفكار اجلديدة يف مبادرات للمرشد 
النفسي يف املدرسة وتنفيذ بعض اللوحات 
ووضعها  بالطالب،  اخلاصة  اإلرشادية 
من  ليتمّكنوا  واملمرَّات  املدرسة  ساحة  يف 

رؤيتها وتطبيق السلوك السليم. 

  - جمالس أولياء األمور:
من  تشتكي  املدارس  اإلدارات يف  بعض 
الذي  االجتماع  األمور  أولياء  حضور  عدم 
تُنظمهُ املدرسة، والسبب يف ذلك يعود إىل 
فويل  األولياء،  مع  السليم  التَّعاطي  عدم 
األمر مل يأتِ ليُهان أو ليُوضع اللوم عليه يف 

يف تقصري ابنه، فالطريقة األفضل أن يُدعى 
بإرسال  اجمللس  هذا  حلضور  األمر  ويلُّ 
عن  تعريفي  فيلم  حلضور  تَدعوه  بطاقة 
مَضار  يشرح  فيلم  أو  الطفل،  منو  مراحل 
ح النّت لألبناء دون إشراف األهل، أو  تصفُّ
ذلك  بعد  ليتمُّ  األطفال،  عَمالة  عن  فيلماً 
فتح باب النِّقاش حول الفيلم و البُعد متاماً 
جمالس  عقدْ  يف  التقليدية  الطريقة  عن 

أولياء األمور.

- قائمة لرصد املشكالت السلوكية 
والرتبوية والنفسية واالجتماعية 

واالقتصادية وحتى مشكالت 
اإلعاقة:

قوائم  بتنظيم  املَدْرسة  إدارة  تقوم  بأن 
باملشكالت اليت تُصادف يف املدرسة ثم تُرفع 
املشكالت  هذه  حلصر  الرتبية،  ملديريات 
حول  إحْصائيات  وإعداد  توزعها  وأماكن 
يتمُّ  كل حمافظة،  يف  ونسبتها  مشكلة،  كل 
بعدها تشكيل فريق مدرَّب ليُتابع كل حالة 
أطباء  من  مّكون  آخر  وفريق  ويُعاجلها، 
واجتماعيني  نفسيني  ومرشدين  عامني 
مة  ومنظَّ املدرسية  الصحة  مع  بالتعاون 
الصحة العاملية ملعاجلة املشـكالت األصعب.

املقررات  على  مادة  إضافة  ميكن 
الدراسية للطالب تَشمل كّل املراحل  تُسمّى 
األخالق والرتبية املسلكية، يدرسها الطالب 
العملي  التطبيق  يف  درجات  هلا  وتكون 
الدرسية، ويف  القاعة  السلوكي للطالب يف 
االسرتاحة مع زمالئه واحمليطني به، وحتى 

يف األسرة.             

171 المعلم العربي- العددان: 476-475 -2020 



االتجاه السوري
نحو رعاية الموهوبين والمتفوقين

األفكار  تذكر  على  والمقدرة  األشياء،  تعّلِمهم  سرعة  في  األشخاص  يختلف 
يستطيع  فالبعض  المشكالت،  حلِّ  في  واستخدامها  بها  االحتفاظ  وفترة 
المسائل  حلَّ  يستطيع  اآلخر  والبعض  اآلالت؟،  تعمل  كيف  بسرعة  يفهم  أن 
يتعلموا  أن  آخرون  يستطيع  حين  في  الفتة،  وسرعٍة  وُيسٍر  بسهولٍة  الرياضية 
هي  واإلمكانات  القدرات  هذه  وكل  أجنبية،  لغٍة  أو  جديدٍة  كلماٍت  بسهولٍة 
واالرتقاء  جديدة،  أفكاٍر  اكتشاف  فهو  اإلبداع  أما  بالذكاء.  ى  يسمَّ لما  عوامل 
بطرائق تطوير تلك األفكار وجعلها صالحة لالستعمال على نطاٍق واسع؛ من 

خالل التخطيط المدروس وتحسين األداء.

* كاتب وصحفي سـوري، حيمل إجازة يف اجلغرافيا ودبلوم يف إدارة األعمال، صدر له: املوسـوعة اجلغرافية 
العامليـة املصـورة2006، عاملنـا الـذي نعيش فيه )ثالثة أجزاء( 2011

نبيل تللو*
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يف هذه املقالة سوف نتعرَّف سريعاً على 
األمم  إليهما  تنظر  وكيف  العَامِلني،  هذين 
تنميتهما  كيفية  إىل  نتطرَّق  ثمَّ  والشعوب، 
وطرائق االستفادة منهما، يف العامل بشكٍل 

عام، ويف سورية بشكٍل خاص.
مدى  على  والشعوب  األمم  اهتمت 
باستغالل  كبرياً  اهتماماً  اإلنساني  التاريخ 
طبيعية  كانت  سواءً  املختلفة،  مواردها 
وتبذل  خلدمته،  وتسخريها  بشرية،  أم 
من  نها  ميكِّ ما  اجلهد  من  ذلك  سبيل  يف 
أفضل،  بشكٍل  منهما  االستفادة  حتسني 
باالهتمام  حتظ  مل  البشرية  املوارد  أنَّ  إال 
عن  قيمتها  يف  تقلُّ  ال  أنَّها  مع  نفسه 
املوهوبون  ينل  ومل  الطبيعية،  املوارد 
إال  يستحقوهنا  اليت  الرعاية  واملتفوِّقون 
منذ مخسينيات القرن العشرين، ولكنَّ هذا 
ويُرجع  متفرِّقة،  حماوالتٍ  ظهور  ينفي  ال 
البعض السبب الرئيس لذلك إىل االعتقاد 
رفيعاً  خيطاً  هناك  بأنَّ  سائداً  كان  الذي 
ظهور  إىل  أدَّى  ممَّا  واجلنون،  املوهبة  بني 
املتفوِّقني  حنو  السلبية  االجتاهات  بعض 
الشائع  الرأي  عن  ناهيك  البشر،  بين  من 
القائل »إنَّ املتفوِّق ال حيتاج إىل أيِّ قدٍر من 
ما  املواهب  من  أصالً  ميلك  ألنَّه  الرعاية 
نه من أن يساعد نفسه بنفسه« وهذا ما  ميكِّ
يفسِّر لنا، ملاذا اهتمت بعض الدول برعاية 
أكثر  التعليمي  التحصيل  ضعفاء  طلبتها 
املوهوبني منهم؟، مع  برعاية  اهتمامها  من 
أنَّهم ثروةٌ بشرية هائلة، وباإلمكان أن يظهر 
واملخرتعون  والعلماء  اجملتمع  قادة  منهم 

واملتخصِّصون يف جماالت املعرفة كافة.

ومع أنَّ تعداد األذكياء واملوهوبني حمدودٌ 
إذا ما قوِرن بتعداد باقي أفراد اجملتمع، إال 
أنَّ أثرهم واضحٌ وجلي يف دفع حياة اإلنسان 
العلم  يف  الوارفة  فالظالل  األفضل،  حنو 
واحلضارة اليت نتفيَّأ فيها؛ ما هي إال أكفُّ 
وا  العلماء الذين عملوا بدأٍب ودميومة ليشقٌّ
الطريق للبشرية وينريونه، ويذللوا الصعاب، 

ويرمسوا القيم واملُثل واملعايري. 
هبذه  لالهتمام  األمم  اجتهت  هنا  ومن 
يف  تتنافس  وصارت  اجملتمع،  من  الفئة 
زيادة رعايتها هلم؛ ضماناً حلسن استغالل 
مواردها البشرية وتوجيهها ليحققوا هلا ما 
تصبو له من تقدٍُّم وجناح، وأخذت بتأهيلهم 
احلدود  أبعد  إىل  ومساندهتم  ومساعدهتم 
توضع  حبيث  الكامنة،  قابليتهم  لفتح 
من  بدالً  ورفعتها  جمتمعاهتم  خدمة  يف 
بعض  يف  ولنا  هبا،  العناية  وعدم  إهدارها 
على  دليٍل  خري  واليابان،  كسويسرا  الدول، 
الطبيعية حمدودةٌ  أنَّ مواردمها  ذلك، فمع 
إمكاناهتما  توجيه  كفاءة  أنَّ  إال  جداً، 
إنتاجهما  تطوير  إىل  أدَّت  قد  البشرية 
الزراعي والصناعي، وزيادته وتنويعه، ومنا 
القومي  ناجتهما  أصبح  حتى  اقتصادمها 
اإلمجايل من بني األعلى يف العامل. ويف فرتة 
احلرب الباردة اليت أعقبت احلرب العاملية 
الواليات  بني  1945م(   -  1939( الثانية 
السوفيييت،  واالحتاد  األمريكية  املتحدة 
ودخوهلما يف صراٍع سلمي لزعامة العامل، 
برز هذا الصراع أشدَّ ما يكون وضوحاً يف 
الطرفان  قام  حيث  والتقنية،  العلم  ميدان 
مبزيدٍ من الدراسات واألحباث عن ظاهرة 
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املواهب  أصحاب  اكتشاف  وطرائق  التفوُّق 
والكفاءات املتميِّزة، الذين باإلمكان أن خيرج 
وأصحاب  واملخرتعون  العلماء  بينهم  من 

االختصاصات املختلفة.
وهنا ال بُدَّ من اإلشارة إىل أنَّ مصطلحي 
املعنى  حيمالن  إمنا  واملوهوب  املتفوِّق 
الفائق  بالذكاء  متيُّزمها  إىل  ويشري  نفسه، 
والقدرة العقلية العالية جداً، يف حني حتمل 
مصطلحات العبقري واملبدع والنابغة املعنى 
ذاته؛ إضافة إىل التَّمتُّع بالقدرة على اخللق 
جداً  عظيمة  إجنازاتٍ  وحتقيق  واإلبداع، 
وأصيلة متاماً. وبشكٍل عام فإنَّ نسبة هؤالء 
ال تزيد عن واحدٍ باملئة من جمموع السكان، 
ويعود  اجلنسني،  بني  العدد  تساوي  مع 
من  أكثر  اجملتمع  يف  املوهوبني  بروز  سبب 
مبا  النساء،  معظم  أنَّ  إىل  املوهوبات  بروز 
املهنية  مطامِحِهنَّ  يرتكن  املتفوِّقات،  فيهم 
ليتفرَّغن ألزواجهنَّ وأطفاهلنَّ وبيوهتنَّ، مع 
ما يشوب ذلك من حرمان اجملتمع من كثريٍ 

من املواهب املمتازة.
ميلك  الذي  هو  املوهوب  فالطالب 
وأداؤه  عادية،  غري  وقدرات  استعدادات 
أكثٍر  أو  جماٍل  يف  أقرانه  بقية  عن  متميِّز 
ال  اجملتمع،  يقرِّرها  اليت  اجملاالت  من 
والتفكري  العقلي  التفوُّق  جماالت  يف  سيما 
واملهارات  العلمي  والتحصيل  االبتكاري 
لغوية  حصيلة  وميلك  اخلاصة،  والقدرات 
سريع  وهو  غزيرة،  ومعلومات  واسعة 
البديهة وقوي الذاكرة ونافذ البصرية وحادُّ 
املالحظة وكثري القراءة، وال مييل إىل العمل 
االعتيادي، وغري حمتاج إىل احلثِّ والدفع، 

ميالً  أكثر  وهو  ة،  ودقَّ بإتقاٍن  عمله  ويتمِّم 
بأمور  االهتمام  وكثري  الفردي،  للعمل 
التمييز  ويستطيع  ومغامر،  حازمٌ  الكبار، 
عن  ويعبِّر  واخلطأ،  الصواب  بني  بسهولة 
ويتميَّز  التفكري،  مرن  وجرأة،  بوضوٍح  رأيه 
يف  اآلخرين  ومشاركته  االجتماعي  بطبعه 
واالكتشاف  لالستطالع  حمبٌّ  أنشطتهم، 
الدعابة،  بروح  ويتمتَّع  واسع،  وخياله 
إحساسه مرهف وكالمه دقيق، لذا فهو لكلِّ 
ال  قد  خاصة  تعليمية  لرعاية  حيتاج  ذلك 
تتوافر له بشكٍل متكامل يف برامج ومناهج 
وفق  اختياره  وجيري  العادية،  الدراسة 
األسس واملعايري العلمية اخلاصة واحملدَّدة 
وفق إجراءات برنامج الكشف عن املوهوبني 

ورعايتهم.

طرائق االهتمام باملتفوِّقني 
واملوهوبني:

االهتمام باملتفوِّقني واملوهوبني ورعايتهم 
طرائق عدة، وانقسمت الرؤى واالجتاهات 

بني مؤيِّدٍ ومعارٍض هلذا االجتاه أو ذاك:
يرى االجتاه األول ضرورة إنشاء مدارس 
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صفوف  ختصيص  أو  للمتفوِّقني،  خاصة 
خاصة هبم ضمن املدرسة الواحدة، وحجة 
يف  »إنَّ جتميعهم  تقول  الرأي  هذا  مؤيِّدي 
صفٍ خاص يبعد عنهم شعور السأم وامللل، 
ويدفعهم إىل بذل اجلهد واالجتهاد«، فتسري 
مع  يتناسب  عاٍل  مستوى  على  الدراسة 
العكس  على  وهذا  واستعدادهم،  قدراهتم 
إىل  انضمامهم  عند  حيدث  مما  متاماً 
الطالب  جيد  إذ  العاديني،  الطلبة  صفوف 
يف  يدور  ما  أمام  حائراً  نفسه  املوهوب 
الفصل من أطروحاتٍ ومناقشاتٍ ال ترتفع 
قدراته  ز  حتفِّ وال  املتقدِّم،  مستواه  إىل 
أنَّ  ذلك  إىل  ويُضاف  اإلبداعية.  وإمكاناته 
ممَّا  هو  منفرد  صفٍ  يف  املتفوِّقني  وجود 
برامج دراسية  إعداد  ن مسؤوليهم من  ميكِّ
خاصة تّتفق وتتناسب مع مستوى مواهبهم 
املرتفعة، وإعطائهم ما يستحقونه من رعايةٍ 
متميِّزةٍ، وقد انتهجت سورية هذا النهج كما 

سنذكر بعد قليل.
ضرورة  الثاني  االجتاه  يرى  حني  يف 
مع  كافة  املستويات  من  الطلبة  جتميع 
الرأي  مؤيِّدي هذا  البعض، وحجَّة  بعضهم 
عن  املتفوِّقني  الطلبة  فصل  »إنَّ  تقول 

نشوء طبقة  إىل  يؤدِّي  قد  العاديني  الطلبة 
أرستقراطية علمية منعزلة عن واقع اجملتمع 
بني  التعاون  روح  انعدام  وإىل  ومشكالته، 
املتفوِّقني أنفسهم، وإىل إثارة نظرةٍ عدائية 
جتاه  العاديني  الطلبة  جانب  من  حاقدة 
نهم من االلتحاق  أقراهنم املتفوِّقني لعدم متكُّ
وإىل  املتميِّزة،  املدارس  أو  بالصفوف 
من  وحرماهنم  الصاحلة  القدوة  خسارهتم 
وافتقادهم  الصائبة  األفكار  إىل  االستماع 
عدا  هذا  املثمرة،  املناقشات  يف  املشاركة 
أنَّ وسائل اختيار الطلبة املتفوِّقني قد تكون 
أساساً  اعتمدت  إذا  وال سيما  دقيقة،  غري 
األخذ  دون  ومن  الدراسي،  التحصيل  على 
بعني االعتبار النضج االجتماعي والنفسي 

والقدرة االبتكارية واملواهب املختلفة«.
وتطبيقاً يف الدول اليت اّتخذت سياسة 
املتفوِّقني، فقد جرى إعداد مناهج  جتميع 
مضموهنا  يف  ختتلف  الغرض  هلذا  خاصة 
للطلبة  املوضوعة  املناهج  عن  وطبيعتها 
ذاهتما، وهذه  والصف  املرحلة  العاديني يف 
املناهج تأخذ عادةً أحد االجتاهني اآلتيني:

املناهج  يف  التوسُّع  حنو  االجتاه   -1
جديدة  مواد  بتقديم  وذلك  التعمُّق،  دون 
يدرسها املتفوِّقون، إضافًة إىل املواد األخرى 
املرحلة  يف  العاديني  للطلبة  املخصَّصة 

نفسها.
االتساع  دون  التعمُّق  حنو  االجتاه   -2
العاديون،  الطلبة  يدرسه  الذي  املنهج  يف 
أعلى من  نفسها مبستوى  املواد  دراسة  أي 
املستوى املقرَّر للطلبة العاديني، مع استخدام 
أساليب البحث العلمي املختلفة اليت تساعد 
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الطلبة املتفوِّقني على تنمية مهاراهتم وإظهار 
مواهبهم، وتعويدهم التفتيش عن احلقيقة 
وال  وُِجدت،  أينما  مصادرها  خمتلف  من 
احلديثة  املعرفة  وسائل  انتشار  مع  سيما 
وتكريس  )اإلنرتنيت(،  العنكبوتية  كالشابكة 
حبِّ الفضول لديهم وشغفهم باالستطالع.

ويف كال احلالني ال بدَّ من وضع الطلبة 
باحلرية  مشبَّع  علمي  جوٍّ  يف  املتفوِّقني 
واالنطالق الفكري مبا يتناسب مع مستواهم 
املتقدِّم، ويثري فيهم روح االبتكار والتجديد 
التعليم  طرائق  عن  ويبتعد  والكشف، 
موضوعة  مناهجهم  تكون  وأن  التقليدية، 
املتكامل،  العلمي  النمو  من  نهم  ميكِّ مبا 
مل  ما  النجاح  له  يُكتب  أن  ميكن  ال  وهذا 
ومربِّني  أساتذة  وإشراف  توجيه  حتت  يتمُّ 
من  مرتفع  مبستوى  يتميَّزون  متخصِّصني 

معرفة  إىل  إضافة  والعلم،  والقدرة  اخلربة 
متقدَّمة باألساليب املختلفة املتَّبعة يف تعليم 
املتفوِّقني واملوهوبني، ذلك أنَّه من اخلطأ أن 
نتصوَّر أنَّ الطالب املوهوب إنسانٌ ال حيتاج 
مواهبه  ينمِّي  لكي  واإلرشاد  التوجيه  إىل 
أن نتصوَّر أنَّ  ويطوِّرها. ومن اخلطأ أيضاً 
إىل أهدافها،  املوهبة تقود املوهوب تلقائياً 
املصادر  بنفسه  خيتار  أن  على  قادرٌ  وأنَّه 
اليت ستساعده على حتقيق التميُّز واإلبداع 
املوهبة  ودافعية  بقوة  فقط  مسرتشداً 

الطبيعية.
اختزال  إىل  الدول  بعض  وجلأت 
للطلبة  بالنسبة  الدراسية  السنوات  عدد 
املتفوِّقني أكادميياً، حيث يُسمح للطالب أن 
ينهي املرحلة التعليمية يف مدةٍ تقلُّ عن املدة 
املرحلة  ينهي  كأن  العادي،  للطالب  املقررة 
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الدراسية يف سنتني بدالً من ثالث، كما تلجأ 
بعض اجلامعات إىل متكني الطلبة املوهوبني 
أو  قبل سنةٍ  الدراسية  مقرَّراهتم  إمتام  من 
العاديني،  للطلبة  املقرَّرة  السنوات  أكثر من 
العلمي  التحصيل  على  يساعدهم  وهذا 
واستعداداهتم  وقدراهتم  يتَّفق  مستوى  يف 
هذا  متبنو  ويقول  العقلية،  وإمكاناهتم 
اعتماداً   - املوهوبني  لرعاية  األسلوب 
الكثريين  إنَّ   - الدراسات  أثبتته  ما  على 
من  درجة  أعلى  يبلغون  اجملتمع  أفراد  من 
مواجهة  على  والقدرة  اجلسمية  القوة 
الذهين  د  والتوقُّ واحتماهلا  العمل  ضغوط 
الثالث  العقدين  يف  واحلماس،  واإلنتاجية 
والرابع من العمر، لذلك فإنَّ ختفيض عدد 
ذوي  للمتفوِّقني  بالنسبة  الدراسة  سنوات 
احلياة  دخوهلم  إىل  يؤدَّي  املرتفعة  املواهب 
رة نسبياً، ومن ثم تزيد  العملية يف سنٍّ مبكِّ
اليت  السنوات  من  أكربٍ  عددٍ  من  االستفادة 
تتَّسم بأعلى قدٍر من جودة اإلنتاج وابتكار 
كما   - سورية  جلأت  وقد  جديدة،  طرائق 
سنرى بعد قليل - إىل انتهاج هذا األسلوب 
أيضاً. ومع أنَّ هذا النهج سليم ومقنع نظرياً 
وعملياً، إال أنَّ بعضهم يعرتض عليه حبجة 
من نضجه  الرغم  على  املتفوق  الطالب  أنَّ 
العقلي، إال أنَّ نضجه االجتماعي واالنفعايل 
قد يكون يف مستوى أقل من مستوى نضجه 
سنوات  اختزال  فإنَّ  وبالتايل  العقلي، 
طلبةٍ  بني  وضعه  إىل  يؤدِّي  قد  الدراسة 
واالجتماعي  اجلسمي  النضج  يف  يفوقونه 
ممارسة  فرصة  يفقده  مما  واالنفعايل، 
هذا  عليها،  والتدرب  االجتماعية  القيادة 

زيادة  على  املتفوِّق  تشجيع  أنَّ  إىل  إضافًة 
والتحصيل  الدراسة  يف  املبذولة  جهوده 
أوقات  لكلِّ  استغالله  درجة  إىل  العلمي 
فراغه، قد يؤدِّي إىل إضعاف وشلِّ قدرته 
ذلك  الفراغ،  وقت  نقص  نتيجة  االبتكارية 
استغالله،  أُحْسِنَ  ما  إذا  الفراغ  وقت  أنَّ 
فإنَّه يعطي الطالب فرصة البحث والكشف 
مع  تفاعله  من  ويزيد  اخلارجي،  واالطالع 

مشاكل جمتمعه الذي يعيش فيه.
جمال  يف  للجدل  املثرية  القضايا  ومن 
حنو  التوجُّه  أنَّ  هو  املوهوبني؛  رعاية 
إىل  النظر  دون  العلمي  بالتفوُّق  االهتمام 
املواهب األخرى، قد ال يكون أمراً مقبوالً، 
إذ إنَّ الكثريين من العلماء واملخرتعني الذين 
وجليلةٍ  عظيمة  خدماتٍ  لإلنسانية  قدَّموا 
مل  البشري،  اجلنس  حياة  جمرى  غيَّرت 
يكونوا من املتفوِّقني يف حتصيلهم الدراسي، 
ابتكارية،  بقدراتٍ  يتمتَّعون  كانوا  وإنَّما 
والرتكيز  السليم  اإلدراك  ويتميَّزون حبُسن 
وأصحاب  املربُّون  يرى  هنا  ومن  الشديد. 
الرأي، إذا ما أُريد حتقيق االستغالل األمثل 
للطاقات البشرية، أال تقتصر الرعاية على 
االهتمام  جيب  بل  فقط،  علمياً  املتفوِّقني 
باملواهب األخرى بأشكاهلا وصورها كافة، 
الفنية  امليادين  يف  واملواهب  كالعبقريات 

واملوسيقية والقيادة االجتماعية.
املوهوبني  رعاية  أنَّ  فيه  شكَّ  ال  وممَّا 
املادية  للرعاية  متاماً  معادلٌة  واملتفوِّقني 
هلم، ذلك أنَّ هذا التشجيع له قيمٌة كبريةٌ، 
واإلجادة  العلمي  للتحصيل  دافعة  قوةٌ  فهو 
والتفوُّق والنبوغ واإلبداع، ال سيما بالنسبة 
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املنح  لوال  الذين  امليسورين،  غري  للطلبة 
ن  متكَّ ملا  هلم،  الدولة  تقدِّمها  اليت  املادية 
ملا  وبالتايل  دراستهم،  متابعة  من  الكثريون 
ن اجملتمع من االستفادة منهم. ومع أنَّ  متكَّ
جمانية التعليم يف أغلب دول العامل تساعد 
أنَّ  إال  دراستهم،  إمتام  على  كافة  الطلبة 
بسيط  جزءٍ  سوى  تغطي  ال  اجملانية  هذه 
سيما  وال  للطالب،  السنوية  النفقات  من 
لاللتحاق  الظروف  تضطرَّه  ملن  بالنسبة 
مبعهدٍ يبعد كثرياً عن عائلته أو عن مدينته، 
ووسائل  الدراسية  الكتب  نفقات  فهناك 
ال  متفوِّق  طالٍب  من  وكم  اليومية،  املعيشة 
يستطيع أن يتابع تعليمه ألنَّه ال جيد املال 
التعليم  أنَّ  مع  نفسه  على  لإلنفاق  الكايف 

جمانيٍ.
ويندرج حتت الرعاية املادية للمتفوِّقني؛ 
بعد خترُّجهم  العناية هبم  استمرار  ضرورة 
جيب  إذ  العملية،  احلياة  يف  واخنراطهم 
يستطيعون  مناسبة  عمٍل  بيئة  يف  وضعهم 
فيها استغالل مواهبهم خلدمة اجملتمع الذي 
كرَّمهم ومنحهم رعايته وعنايته واهتمامه، 
روتينية  بأعماٍل  وظائفهم  يف  لوا  يُشَغَّ وأال 
تستنزف طاقاهتم دون نتيجةٍ ملموسة، وأن 
ما  والدراسة  البحث  إمكانات  من  يُمنحوا 
نهم من استدامة منوهم العلمي واملهين،  ميكِّ
ناهيك عن تأمني سبل العيش الرغيد مبا 
العمل والبحث،  يساعدهم على الرتكيز يف 
والراحة  االطمئنان  نفوسهم  يف  ويبعث 

واالستقرار.
هبذه  اإلنساني  اجملتمع  أخذ  ما  وإذا 
يستغِلَّ  أن  واستطاع  املوجبة،  األسباب 

البشري،  اجلنس  يف  الكامنة  العبقريات 
من  الكثري  سيحرز   - شك  بدون   - فإنَّه 
حنومها   تسعى  اللذين  والنجاح؛  التقدُّم 
ف وإصراٍر مستمر، كّل شعوب  بدأٍب ال يتوقَّ
يؤدِّي يف  ما  فيه،  نعيش  الذي  عاملنا  وأمم 
خامتة املطاف إىل جعل األوطان قائمًة على 
أسٍس صلبةٍ راسخةٍ من القوة املادية والقيم 

الروحية واخللقية.

االجتاه السوري حنو رعاية الطلبة 
املتميِّزين واملبدعني

أبنائها  إىل  السورية  الدولة  نظرت 
الطلبة املوهوبني على أنَّهم هبًة وعطاءً من 
اهلل عزَّ وجل، وثروة وطنية تستحقُّ الرعاية 
جتاههم  عليها  فإنَّ  وبالتايل  واالهتمام، 
بتفوِّقهم،  جديرة  تكون  حتى  كبرياً  واجباً 
مميَّزة،  تعليمية  برامج  يف  فاحتضنتهم 
كفاءاتٍ  ذات  تعليمية  طواقم  هلم  وهيَّأت 

عالية وقدراتٍ بارزة، وهي:

أواًل: مدارس املتفوِّقني:
عن  عددها  وزاد   ،1998 عام  تأسَّست 
عًة  موزَّ  2020 عام  حتى  مدرسًة  العشرين 
كافة  السورية  احملافظات  مراكز  على 
وعلى بعض أريافها، ويُقبل فيها الطلبة من 
الصف السابع بعد اجتيازهم امتحاناً عايل 
املستوى، وبعد حصوهلم على شهادة التعليم 
األساسي يف هناية املرحلة اإلعدادية، يُقبل 
منهم الطلبة الذين حصلوا على نسبة تسعني 
اجتياز  إىل  إضافًة  العالمات،  من  باملئة 
امتحاٍن عايل املستوى وفق مقاييس دولية 
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بإشراف وزارة الرتبية، وذلك  جيري سنوياً 
اإلبداعية  طاقاهتم  استثمار  على  حرصاً 
ووفق  أقراهنم  عن  مميَّز  بشكٍل  وتنميتها 
منهاج وزارة الرتبية، وال يزيد عدد الطلبة يف 
الصفِّ الواحد عن الثالثني، ودوامهم يكون 
يرتتَّب  وال  العاديني،  أقراهنم  دوام  هو  كما 
عليهم دفع أيَّ تكاليف، إذ تتحمَّل احلكومة 
السورية النفقات كافة. بعد حصول الطالب 
الثانوي، ميكن  التعليم  على شهادة  املتفوِّق 
أن تقدَّم له منحة دراسية يف وزارة التعليم 
على  حصوله  حتى  العلمي  والبحث  العايل 

الدكتوراه.

ثانيًا: هيئة التميُّز واإلبداع:
بتاريخ 10 / 3 / 2016 أصدر الرئيس 
بشار األسد القانون رقم 11 بإحداث هيئة 
بالشخصية  تتمتَّع  علمي  طابٍع  ذات  عامة 
واملايل،  اإلداري  واالستقالل  االعتبارية 
والبحث  العايل  التعليم  بوزارة  وترتبط 
الرتبية، وامسها  وزارة  وتتعاون مع  العلمي، 
مدينة  مقرَّها  واإلبداع«،  التميُّز  »هيئة 
هلا  تابعة  مراكز  إنشاء  إمكان  مع  دمشق 

التميُّز  حاالت  رصد  تتولَّى  احملافظات  يف 
أنواعها  جبميع  الطلبة  عند  واإلبداع 
تنسيق  مكاتب  يوجد  )حالياً  وأشكاهلا 
وتتابع  احملافظات(،  بعض  يف  ومتابعة 
تطوير  يف  وتساهم  وترعاهم،  شؤوهنم 
املناهج الدراسية، وذلك من خالل التنسيق 
مع املؤسَّسات العامة واخلاصَّة يف سورية، 
التالية،  األربع  اإلدارات  حالياً  ويتبعها 
وتشرف  العاملية،  املسابقات  إىل  باإلضافة 

عليها إشرافاً كامالً:
لألوملبياد  الوطنية  اهليئة   -  1

العلمي السوري:
حلزب  القطرية  »القيادة  تتبع  وكانت 
البعث العربي االشرتاكي« اليت أسَّستها عام 
لتحقيق  الثورة«  شبيبة  »احتاد  يف   2006
فنٌّ  وعمٌل،  علمٌ  وتربيٌة،  »تكوينٌ  رسالة: 
وإبداع، روحٌ مجاعية وعمٌل مجاعي«، وهبدف 
توفري مستقبٍل علمي جيِّد للطلبة السوريني 
العلمية  من خالل تطوير وحتفيز قدراهتم 
املوهوبني  واكتشاف  اجملاالت،  خمتلف  يف 
واملتميِّزين علمياً، ورعايتهم وتطوير وتنمية 
معارفهم وقدراهتم اإلبداعية ومهاراهتم يف 
الفكر  مبستوى  واالرتقاء  العلمي،  التفكري 
لديهم، وتدريبهم وتأهيلهم  العلمي  البحثي 
اآللية  عن  خمتلفة  جديدة  علمية  بطرائق 
وعملياً  نظرياً  ذلك  كل  وجيري  املدرسية، 
يف أهم املراكز العلمية السورية مثل خمابر 
التطبيقية  للعلوم  العايل  واملعهد  اجلامعات 
واحملاضرات  العلمي،  البحث  ومراكز 
شاشة  عرب  تَقدَّم  اليت  باألوملبياد  اخلاصة 
إشراف  وحتت  السورية،  الرتبوية  القناة 
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املتخصِّصني،  السوريني  اخلرباء  أفضل 
على  قادرٌ  الشباب  من  مبدع  جيًل  خللق 
املتقدِّم،  املعرفة  عصر  يف  والتفاعل  الفعل 
الكوادر  باكتشاف  العاملية  الريادة  وحتقيق 
من  وذلك  العالية،  الكفاءة  ذات  البشرية 
السوري«  العلمي  »األوملبياد  إقامة  خالل 
من  حمدودة  بأعدادٍ  حملياً  انطلق  الذي 
الالحقة،  السنوات  يف  تزايدت  الطلبة 
وهو عبارة عن مسابقة علمية ذات فرٍص 
األساسية:  العلوم  يف  متييز  دون  متكافئة 
واألحياء  والكيمياء  والفيزياء  الرياضيات 
يشرتك  أن  للطالب  وميكن  واملعلوماتية، 
أو ثالثة، وعلى  اثنني  أو  واحد  باختصاٍص 
خيتار  عليها  حيصل  اليت  النتائج  ضوء 
تصفياهتا  وتبدأ  فقط،  واحد  اختصاص 
لتشمل  كافة  السورية  احملافظات  يف 
الصف  طلبة  من  املرتشِّحني  من  عددٍ  أكرب 
العاشر )األول الثانوي(، ثم تنتقل لتصفيات 
لتصفيات  يتأهَّلون  منهم  واألوائل  املناطق، 
يتأهلون  هؤالء  من  والنخبة  احملافظات، 
املركزية  التصفيات  يف  بدمشق  للمنافسة 
النهائية ذات املستوى العلمي العايل، وسط 
وبتوقيتٍ  متميِّزة،  بأماكن  مرحية  أجواءٍ 
متزامن مع عطلة منتصف العام الدراسي، 
احلالة  استثمار  على  العمل  جيري  حيث 
التنافسية يف حتفيزهم، اعتماداً على تنمية 
العامل الذاتي يف التحضري بعد تزويدهم - 
مسبقاً - بكلِّ املناهج واحملاضرات واملسائل 
املهمة، لدراستها وحلِّها، مع إمكان التواصل 
املركزية  اللجان  يف  العلميني  املشرفني  مع 
اخلمس  والفائزون  اإلنرتنيت،  شبكة  عرب 

عشر األوائل يف كل اختصاص يتكوَّن منهم 
الفريق األوليميب العلمي السوري. ويف حفٍل 
مميَّز مينح كلٌّ منهم شهادة تقدير وهدية، 
التوايل ميدالية  الثالثة األوائل على  ومينح 
مالية  ومكافأة  وبرونزية،  وفضية  ذهبية 
مقدارها 250، 200، 150 ألف لرية سورية، 
إىل  الرابع  من  الفائزين  من  كلٍّ  يُمنح  كما 

العاشر مبلغ مئة ألف لرية سورية مكافأة.
للمشاركة  الفرق  إعداد  يبدأ  ثم  ومن 
اليت  العاملي،  العلمي  األوملبياد  مسابقة  يف 
جتري يف مدٍن خمتلفة حول العامل، ويتكوَّن 
يف  عشر  اخلمسة  الفائزين  من  الفريق 
الصفني  أوائل  ومبشاركة  اختصاص،  كل 
احلادي عشر والثاني عشر وأعضاء الفريق 
األوليميب السوري للعامني األخريين، ولكن 
املسابقة، وال تُحتسب عالماهتم  من خارج 
ضمن الرتتيب، وذلك حفاظاً على استمرار 
وتعزيزاً  وأجوائه،  األوملبياد  مع  تواصلهم 
خلرباهتم ومهاراهتم، ومن ثم يستهلُّ اجلميع 
بينهم  أشدَّ  ومنافسةٍ  جديدة  تفوُّقٍ  رحلة 
األوملبياد  يف  سورية  متثيل  إىل  للوصول 
العلمي العاملي واآلسيوي والعربي، ولكن ال 
يشارك يف املسابقات اخلارجية إال الفائزون 
ذلك  كلُّ  أنَّ  يف  شكَّ  وال  األوائل.  اخلمسة 
يؤدِّي إىل توسيع مؤهِّالت الطالب املوهوب، 
ميدان  لدخوله  واسعاً  أمامه  الباب  ويفتح 
ملهاراته  العنان  وإطالق  العلمي،  البحث 
إشراقاً  أكثر  آفاق  إىل  وصوالً  وإبداعاته، 

تلوح من خالهلا مالمح علماء املستقبل.
يف  الطلبة  مشاركة  أنَّ  إىل  يُشار 
العلمية كافة جمانية، وتتحمَّل  األوملبيادات 
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احلكومة السورية النفقات كافة.
كما يُشار إىل أنَّ مسابقات األوملبيادات 
العلمية العاملية جتري باللغة اإلنكليزية يف 
الطلبة  تأهيل  ويتم  العامل،  حول  بلدٍ  أيِّ 

السوريني يف املراكز اللغوية السورية.

ما هو األوملبياد العلمي العاملي ؟ 
ومتى بدأت مشاركة سورية به ؟

العاملي  العلمي  األوملبياد  فكرة  نشأت 
أملانيا،  قبل حنو مخسةٍ ومخسني عاماً يف 
العامل،  دول  من  العديد  انتشرت يف  ومنها 
الدولية،  املنافسات  بعضها  ويستضيف 
حيث تتابع رحلة العلم التخصصي مسريهتا، 
ويتواصل  املتميِّزين،  عن  البحث  ويستمر 
الكشف عن املبدعني جبهود اللجنة العاملية 
لألوملبياد العلمي العاملي، اليت تضع املنهاج 
العام وتعمِّمه عرب موقعها اإللكرتوني، الذي 
يتضمَّن مواضيع علمية عالية املستوى من 

املرحلة اجلامعية.
يف عام 2009 بدأت سورية مشاركتها يف 
األوملبياد العلمي العاملي، ومع الفارق الزمين 
العلمي السوري عن  الذي يفصل األوملبياد 
سبقته  اليت  العاملية  العلمية  األوملبيادات 
خالل  ن  متكَّ فقد  قرٍن،  نصف  من  بأكثر 
من   )  2019 عام  حتى   ( عاماً  عشر  أحد 
فرض حضوره على الساحة العلمية العربية 
والقارية والعاملية، وأحرز الطلبة السوريون 
وبرونزية  فضية  ميدالياتٍ  به  املشاركون 
يف  املذكور  اجلدول  وفق  تقدير  وشهادات 
هناية هذه الفقرة، ويبقى األمل معقوداً على 
إحراز ميدالياتٍ ذهبية يف األعوام القادمة 

للمشاركني،  العلمي  الزخم  تصاعد  بعد 
أنَّ سورية قد تفوَّقت على  مع اإلشارة إىل 
العديد من الدول اليت سبقتها يف املشاركة 

مبسابقة األوملبياد العلمي العاملي.
»امللتقى  أُقيم بدمشق  ومنذ عام 2019 
مع  الصيف  فصل  بداية  العاملي«  العلمي 
سيمثِّلون  الذين  الفرق  بأعضاء  حصره 
حني  يف  العاملية،  األوملبيادات  يف  سورية 
أُقيم بدمشق أيضاً »امللتقى العلمي الوطين« 
أواخر الصيف لكلِّ أعضاء الفرق الوطنية.

حصل  اليت  امليداليات  عدد  بلغ  وقد 
األوملبيادات  يف  املشاركون  الطلبة  عليها 
ما   )  2019 و   2009  ( عامي  بني  العاملية 
جمموعه مخسة ميداليات فضية، و مخس 
إىل  باإلضافة  برونزية  ميدالية  وثالثون 
عة حسب  سبعةٍ وثالثني شهادة تقدير، موزَّ

االختصاصات على الشكل اآلتي:
 25 برونز،   7 فضة،   3 الرياضيات:   

شهادة تقدير.
شهادات   3 برونز،   12 الكيمياء:   

تقدير.
 الفيزياء: 2 برونز، 9 شهادات تقدير.

 علم األحياء: 5 برونز.
 املعلوماتية: 2 فضة، 9 برونز.

بامليداليات  الفائزين  ثلثي  أنَّ  إىل  يُشار 
وشهادات التقدير هم من الذكور، والباقي 
بني  الفجوة  ضيق  يعين  ما  اإلناث،  من 

املوهوبني واملوهوبات.

2 ــ املركز الوطين للمتميِّزين:
بتاريخ 7 / 8 / 2008 أصدر الدكتور بشار 
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السورية  العربية  اجلمهورية  رئيس  األسد 
املرسوم التشريعي رقم 45 املتضمِّن تأسيس 
يتمتَّع  الذي  للمتميِّزين«،  الوطين  »املركز 
بالشخصية االعتبارية واالستقالل اإلداري 
إمكان  مع  مدينة محص،  مقرَّه يف  واملايل، 
السورية.  احملافظات  يف  له  فروٍع  إحداث 
املتميزيِّن  الطلبة  تدريس  إىل  املركز  يهدف 
األساسي  التعليم  شهادة  على  احلائزين 
الرعاية  وتقديم  انتقاءٍ حمدَّدة،  أسس  وفق 
العلمية هلم من خالل مناهج خاصة وبيئة 
مواهبهم  وتنمية  مالئمة،  وتعليمية  تربوية 
والبحثية  املعرفية  اجملاالت  يف  وقدراهتم 
وتعزيز انتمائهم الوطين يف إطار الشخصية 
املتكاملة اليت تسهم يف بناء الوطن ومحايته، 
وتقديم الرعاية النفسية واالجتماعية هلم، 
وحتقيق التواصل مع أسرهم، واإلسهام يف 
قدراهتم  منو  من  اليت حتدُّ  املشكالت  حلِّ 
ومواهبهم، وحتفيزهم للتعبري عن مواهبهم 

وإبداعاهتم العلمية والتقنية، وتوثيق الصلة 
والبحثية،  التعليمية  املؤسسات  وبني  بينهم 
واإلبداع  العلمي  البحث  مهارات  وتنمية 
من  ومتكينهم  شخصيتهم  وتنمية  لديهم، 
اكتساب مهارات التفكري العلمي واالكتشاف 

والتواصل مع اآلخرين.
شهادة  املركز  خرِّجيو  الطلبة  يُمنح 
واخلطط  املناهج  وفق  الثانوية  الدراسة 
الدراسية املعتمدة للمتميِّزين، مع التزامهم 
احلاجات  وفق  العليا  دراستهم  مبتابعة 
إحدى  يف  العامة  املصلحة  حتتاجها  اليت 
ضمن  السورية  العليا  واملعاهد  اجلامعات 
واخلارجية،  الداخلية  والبعثات  اإليفاد 
وجيري يف كلِّ اجلامعات السورية اليت يُقبل 
فيها الطلبة املتميِّزون ملتابعة دراستهم وفق 
الطلبة  ويُقبل  هبم.  اخلاصة  القبول  أسس 
العليا  واملعاهد  اجلامعات  يف  املتميِّزون 
أسس  عن  متميِّزة  أسٍس  وفق  السورية 
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القبول املعتادة، ويُجرى هلم امتحانات قبول 
ذات طبيعةٍ خاصة ومقررات حمدَّدة تؤدِّي 
إىل اختصار سين الدراسة يف اجلامعة وفق 
اجلامعية  اإلجازة  وتعادل  التسريع،  نظام 
متنح  اليت  مثيلتها  عليها  حيصلون  اليت 
للطالب الذي ينجح يف هناية مدة الدراسة 
يتابع  ملن  يُسمح  كما  الكلية.  يف  املعتمدة 
دراسته العليا ) ماجستري - دكتوراه ( بعدم 
إلجناز  الدنيا  الزمنية  املدة  التَّقيُّد حبدود 
الدراسات والبحوث املرتبطة بإحدى هاتني 
نه من إجناز البحث  الشهادتني يف حال متكَّ
املطلوب خالل فرتةٍ أقل ممَّا هو حمدَّدٌ هلا، 
خاصة  دراسية  مناهج  إعداد  جيري  وقد 
مع  العلمي  مستواها  يتالءم  حبيث  هبم 
استمرار  على  حرصاً  ومواهبهم  قدراهتم 

تفوَّقهم ومتيُّزهم.
يف  عمله  للمتميِّزين  الوطين  املركز  بدأ 
حيث   ،2009 عام  حبمص  الرئيسي  مقرَّه 
تقدَّم الطلبة احلاصلون على نسبة تسعني 
بطلباتٍ  األساسي  التعليم  شهادة  باملئة يف 
لالنضمام إليه، وأدَّوا امتحاناً خاصاً امسه: 
»اختبار املتميِّزين«، واشتمل على مرحلتني 
القدرات  »اختبار  و  كتابي«،  »اختبار   مها: 
العقلية«. بعد احلصول على عالمة النجاح 
حسب  املركز  يف  ُقِبلوا  االختبارين،  يف 
العدد  وصل  أن  إىل  الدرجات  تسلسل 
الطاقة  حسب  والسبعني  اخلمسة  إىل 
داخلية  املركز  يف  الدراسة  االستيعابية. 
وسط أجواءٍ مثالية رائعة، وتتحمَّل احلكومة 

السورية النفقات كافة.
يف عام 2012 خترَّجت الدفعة األوىل يف 

مخسٌة  وعددهم  للمتميِّزين  الوطين  املركز 
وسبعون، )حالياً العدد ستون طالباً فقط(، 
حفٍل  يف  عليهم  الشهادات  توزيع  وجرى 
مهيب أُقيم بدمشق، كما جرت يف السنوات 

الالحقة احتفاالت خترٍُّج مماثلة.
الوطين  املركز  أنَّ  إىل  أيضاً  يُشار 
للمتميَّزين صار يتبع »هيئة التميُّز واإلبداع« 
مقرَّه  ويقع   ،2016 عام  تأسيسها  بعد 
احلايل يف جامعة تشرين مبدينة الالذقية، 

اليت انتقل إليها بسبب األزمة السورية.

3-الربامج األكادميية للمتميِّزين:
للطلبة  خاصة  أكادمييَّة  برامج  وهي 
املوهوبني خرِّجيي املركز الوطين للمتميِّزين، 
ضمن  اجلامعية  دراساهتم  تابعوا  الذين 
برامج علمية خمصَّصة هلم هتدف لربطهم 
لت يف رئاسة جملس  باحلياة العملية، وتشكَّ
التعليم  وزارتي  تضمُّ  عليا  جلنة  الوزراء 
الدولة  ختطيط  و»هيئة  والرتبية،  العايل 
الدراسات  و»مركز  الدويل«،  والتعاون 
سلسلة  واعتمدت  العلمية«،  والبحوث 
املرحلة  يف  للمتميِّزين  األكادميية  الربامج 

اجلامعية األوىل.
يف عام 2016 جرى االحتفال على مدرَّج 
البهجة  من  أجواءٍ  وسط  دمشق،  جامعة 
واالفتخار، بتخريج الدفعة األوىل من طلبة 
الربامج األكادميية، وضمَّت مخسًة وعشرين 
احليوية،  الطبية  العلوم  برنامج  من  طالباً 
وتقانة  علوم  برنامج  من  طالب  ومثانية 
العليا  دراساهتم  يتابعون  وهؤالء  الليزر، 
مبوجب منٍح مقدَّمة من احلكومة الروسية.
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4 - أوملبياد املدرِّسني:
من  الكثريين  قدرات  تنامي  أنَّ  مبا 
على  حصوهلم  عند  ف  تتوقَّ املدرِّسني 
الشهادة اجلامعية ودخوهلم جمال التدريس، 
قدرات  يواكبون  يعودوا  مل  فإنَهم  وبالتايل 
األوملبياد  املشاركني يف  الطالب، وال سيما 
»أوملبياد  إحداث  متَّ  فقد  السوري،  العلمي 
املدرِّسني« يف »هيئة التميز واإلبداع« لتطوير 

قدراهتم وتنميتها، وذلك عام 2014.
مهمة  فرصة  املدرِّسني  أوملبياد  ل  يشكِّ
للبحث عن الشرحية املبدعة من املدرِّسني 
واكتشاف  قدراهتم  متيُّز  من  واالستفادة 
والتعرُّف  وتعزيزها،  لديهم  القوة  جوانب 
ومواكبة  ملعاجلتها،  الضعف  جوانب  على 
إضافًة  التقين،  والتقدُّم  العلمي  التطوُّر 
املناهج  التعامل مع  إىل تطوير قدراهتم يف 
املطوَّرة واملستجدَّات العلمية، ورفع مستوى 
أدائهم ليكون يف مستوى املدرِّس للطلبة ذوي 

القدرات العالية كلٌّ يف جمال اختصاصه.

املدى  على  املدرِّسني  أوملبياد  يهدف 
مبختلف  منهم  املتميِّزين  إلبراز  البعيد 
يف  متيُّزهم  واستثمار  االختصاصات، 
والتنمية  لقدراهتم،  املناسبة  اجملاالت 
أدائهم  مستوى  لرفع  هلم  املستدامة  املهنية 
بشكٍل مستمر، وتنمية قدراهتم يف اجملاالت 
التطوُّر  طبيعة  مع  تنسجم  اليت  البحثية 

العلمي وتعزيز ثقافة املنافسة العلمية.
ألوملبياد  العلمية  املنافسات  جتري 
املدرِّسات  كافة  أمام  املفتوحة  املدرسني 
كافة  السورية  احملافظات  يف  واملدرِّسني 
ٍونظريةٍ  عملية  اختباراتٍ  بإجراء  سنوياً، 
والكيمياء  والفيزياء  الرياضيات  علوم  يف 
للمدرِّس  وحيقُّ  واملعلوماتية،  واألحياء 
تُقام  فقط.  واحدة  مادةٍ  يف  املشاركة 
اهلرمية  التصفيات  بطريقة  املنافسات 
بطريقةٍ  ولكن  الطالب،  أوملبياد  يف  املتَّبعة 
سريعة وخمتصرة، حيث يتنافس املدرِّسون 
حمافظاهتم،  ضمن  األوىل  املرحلة  يف 
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وهي  الثانية  للمرحلة  يتأهلون  واألوائل 
من  ويتمُّ  بدمشق،  مركزياً  وتُقام  األخرية، 
خالهلا حتديد الفائزين األوائل على مستوى 
سورية، ومن ثم جيري تكرميهم بشكٍل الئق 

يف حفٍل رائع.

التميُّز  هيئة  مسابقات   -5
واإلبداع:

هي:  للطلبة  مسابقات  عدة  وتشمل 
املسابقة  الروبوتيك،  املدرسية،  املناظرات 
الربجمية  املسابقة  اجلامعية،  الربجمية 
لألطفال  الربجمي  املاراثون  املدرسية، 

واليافعني.
لألطفال  الربجمية  املسابقة  متثِّل 
التميُّز  هيئة  من  سليماً  توجهاً  واليافعني 
االبتدائي  التعليم  طلبة  حنو  واإلبداع 
العلمية  العائلة  إىل  لينضمَّ  واإلعدادي، 
مثرة  وليكون  السوري،  العلمي  لألوملبياد 
تعاون علمي بينها وبني اجلامعة االفرتاضية 

السورية.
كما أقامت هيئة التميُّز واإلبداع يف عام 
2019 - وللمرة األوىل - دورة إعداد مدربني 
»املاراثون الربجمي« و  متخصصني بتدريب 
»الروبوتيك« ومنحهم شهادة معتمدة رمسياً 

للتدريب.
الطلبة   2019 عام  يف  شارك  كما 
الوطنية  الفرق  أعضاء  من  املتميِّزون 
»األوملبياد  يف  السوري  العلمي  لألوملبياد 
باب  فتح  مع  للهندسة«،  الدويل  اإليراني 
طلبة  من  الطاحمني  كلِّ  أمام  املشاركة 

اإلعدادي والثانوي واجلامعي واملفتوح.

العلوم  من  أمكن  ما  بكل  ولإلحاطة 
خمتلف  يف  واملتطورة  احلديثة  واملعارف 
اعتمدت  فقد  وإداراهتا،  اهليئة  مشاريع 
الوطين  املركز  يف  الرياضية«  »النمذجة 
يتم  للنمذجة  أول مشروع  وهو  للمتميِّزين، 
سورية،  يف  املدارس  مستوى  على  تطبيقه 
مسائل  حلِّ  يف  أمهية  من  ذلك  حيمل  ملا 
والرياضيات  الفيزياء  علوم  بني  ما  جتمع 
واملعلوماتية، وإقامة مسابقات حملية لطلبة 
املركز، مع التخطيط للمشاركة يف املسابقة 
روسيا  يف  ستقام  اليت  للنمذجة  الدولية 

خالل عام 2020.
العايل  التعليم  جملس  قرار  ومبوجب 
بتحديد  القاضي   ،2019 لعام   40 رقم 
فيها  يُقبل  اليت  اجلامعية  االختصاصات 
اجلامعات  يف  العلمي  األوملبياد  طالب 
السورية احلكومية، غري املشمولني بأحكام 
 ،2016 لعام   4 رقم  التشريعي  املرسوم 
السوري  العلمي  األوملبياد  طالب  فإنَّ 
احلكومية  السورية  اجلامعات  يف  يُقبلون 
عالمتهم  تقّل  أال  بشرط  مباشراً  قبوالً 
الثانوية  بالشهادة  االختصاص  مادة  يف 
ضمن  باملئة  التسعني  عن  العلمي(  )الفرع 
االختصاص نفسه بالنسبة لعلوم الكيمياء، 
الفيزياء،  الرياضي،  اإلحصاء  األحياء، 
يف  واملتميِّزون  املعلوماتية.  الرياضيات، 
اجلامعية  بالدراسة  هلم  يُسمح  الروبوتيك 
يف اختصاصات: هندسة الطريان، هندسة 
االتصاالت، هندسة النظم، امليكاترونيكس. 
أما املتميِّزون باملناظرات املدرسية فيُسمح 
هلم بالدراسة يف االختصاصات اجلامعية: 
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املراجع:
1-  موسـوعة التدريـس، مخسـة أجـزاء، تأليـف: األسـتاذ الدكتـور جمـدي عزيـز إبراهيـم، الناشـر: 

دار املسـرة للنشـر بعمَّـان، الطبعـة األوىل 2004.
2-  املوسـوعة العربيـة: اجلـزء التاسـع، تأليـف ونشـر: هيئـة املوسـوعة العربيـة بدمشـق، الطبعـة 

األوىل 2004.
3-  املوسـوعة العربيـة العامليـة، اجلـزء العاشـر، تأليـف ونشـر: مؤسسـة أعمـال املوسـوعة للنشـر 

بالريـاض، الطبعـة األوىل 2009.
4- عدة مقابالت مع عددٍ من العاملني يف هيئة التميُّز واإلبداع بدمشق.

حقوق، علوم سياسية، إعالم.
وجيري اإلعداد حالياً )2020( لإلعالن 
املتميِّزة  للطالبة  أداء  أفضل   « جائزة:  عن 
للطالبة  متنح  اليت   ،« علمية  مادة  كلِّ  يف 
املادة  يف  عالمة  أعلى  على  احلاصلة 
العلمية املشاركة هبا ضمن االختبار النهائي 

لألوملبياد العلمي السوري.
أما امليداليات اليت حصل عليها الطلبة 
املسابقات  هذه  يف  املشاركون  السوريون 
ما   2019 عام  حتى  كانت  فقد  العاملية، 
جمموعه 9 ميداليات فضة، و 26 ميدالية 
عًة وفق ما  برونزية، 30 شهادة تقدير، موزَّ

يأتي:
 4 اآلسيوي:  الرياضيات  أوملبياد    

فضة، 6 برونز، 23 شهادة تقدير.
  أوملبياد إيران للهندسة: 1 فضة، 6 

برونز، 7 شهادة تقدير.
  بطولة ماندلييف للكيمياء: 1 برونز 

)املشاركة األوىل كانت يف عام 2019 (.
 7 فضة،   1 للمعلوماتية:  كاب  أنفو    

برونز.
 أوملبياد املعلوماتية اآلسيوي: 3 فضة، 

6 برونز.
الرقمي  »احملتوى  مسابقة  إىل  ونشري 
»اجلامعة   2019 عام  أجرهتا  اليت  العربي« 
من  عددٌ  ونال  السورية«،  االفرتاضية 
املعلومات  جمال  يف  السوريني  املتفوِّقني 

جوائز قيِّمة.

ثالثًا: مشروع »بكرا إلنا«:
دمشق«،  »حمافظة  املشروع  هذا  تبنَّى 
والثقافية  الرياضية  األنشطة  مديرية 
الوطن  حبِّ  ترسيخ  هبدف  واالجتماعية، 
عند أطفال مدينة دمشق من أعمار 3 ــ 15 
سنة، واكتشاف املوهوبني بينهم ورعايتهم، 
احلكومية  اجلهات  مع  بالتعاون  وذلك 
واخلاصة املعنية، ويتمُّ اإلشراف عليهم من 
عاً على  خالل حنو ثالثة وأربعني مركزاً موزَّ
مناطق دمشق كافة، وقد بلغ عدد األطفال 
الذين متت رعايتهم رياضياً وثقافياً وفنياً 
وإبداعياً منذ بدء املشروع عام 2013 حنو 

ست ومخسني ألف طالب وطالبة.
السورية  احملافظات  تقيم  لو  وحبَّذا 

األخرى برامج مماثلة لرعاية املوهوبني.
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الجامع األموي
درة دمشق

وتحفة الفن المعماري اإلسالمي

وجامع  المعمور،  والجامع  الكبير،  أمية  بني  وجامع  األموي،  الجامع  له  يقال 
يزخر  وأثرّيًا،  وفنّيًا  دينّيًا  وأشهرها  دمشق  مدينة  معالم  أهم  هو  دمشق، 
تاريخ  يختزل  عليه,  تعاقبت  التي  والحضارات  العهود  مر  على  حافل  بتاريخ 
العمارة اإلسالمية بهندسة بنائه الفريدة وبما يحويه من روائع التحف واللوحات 
الفسيفسائية. وهو أول ابتكار معماري في اإلسالم, بل أحد أهم اآلثار اإلسالمية 
بني  حكم  آثار  من  والباقي  المتكامل  الوحيد  األثر  العالم. وهو  في  التاريخية 

أمية في دمشق، فضاًل عن أنه يقع في قلب أقدم مدينة في التاريخ . 

* مهنـدس وباحـث سـوري، يكتـب يف قضايـا التاريـخ والبيئـة والعلـوم، مديـر مكتـب التسـويق والتصنيـع يف 
االحتـاد العـام للفالحـني.

  م. عبد الحميد حسن شــقير*
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ذكر  يف  والشعراء  الواصفون  تبارى 
من  فهو  بدمشق،  األموي  اجلامع  حماسن 
بناء،  وإتقان  حُسناً  اإلسالم  جوامع  أشهر 
وتزيني،  تنميق  واحتفال  صنعة،  وغرابة 
وشهرته املعروفة يف ذلك تغين عن استغراق 

الوصف فيه.
األطالل  منادمة  يف  بدران  ابن  يقول 
عنه: هو أعظم جوامع دمشق، وللناس فيه 
قصائد وأقوال يضيق عنها احلصر. ويقول 
عنه ياقوت احلموي، يف معجم البلدان، يف 
ألف  عاش  اإلنسان  أن  لو  ظاهرة:  مبالغة 
إىل  أيامه  من  يوم  كل  يرتدد  وجعل  سنة، 
ال  ما  اليوم  يف  يرى  لكان  األموي،  اجلامع 
اإلسالمي  الشاعر  ويقول  أمسه.  يف  يراه 

حممود غنيم يف اجلامع األموي:
وانزل دمشق وسائل صخر مسجدها            
               عمّـن بنــاه لعّل الصـخر ينعاه

عن  واألحباث  الدراسات  توالت  ولقد 
بنائه  ووصف  تأرخيه  يف  األموي  اجلامع 
ومجاله وزخارفه وفنونه، منذ العصوراألوىل 
ابن  احلافظ  ذلك  مجع  أن  إىل  بنائه  بعد 
الكثريون  تناقل  وعنه  تارخيه،  يف  عساكر 
مشاهداهتم  إليها  وأضافوا  األخبار  تلك 
وصف  من  فيه  حدثت  اليت  والتغيريات 
حتدثوا  كما  والتارخيية،  العلمية  للحلقات 
أو  فيه  درّسوا  الذين  العلماء  مشاهري  عن 
أيضاً  وحتدثوا  عملوا،  أو  أمّوا  أو  خطبوا 
عن أهم األحداث اليت أصابت اجلامع من 
حرائق أو زالزل، ثم التجديدات الكثرية اليت 
نشأت فيه، وتتضمن كذلك وصفاً مفصالً 
لبنائه، وتعود أمهية هذه النصوص إىل أهنا 

من وصف علماء معاصرين لتلك املرحلة.
احلقائق  تكشف  النصوص  وهذه 
التارخيية لبناء اجلامع األموي بعد حريقه، 
ملهندسي  واهلندسية  الفنية  املهارة  وتظهر 
دمشق وفنانيها وعماهلا يف تلك الفرتة، كما 
هذا  تنفيذ  يف  الشامل  التعاون  مدى  تبني 
العمل الكبري وكيف متّكن القائمون عليه من 
إعادته إىل ما كان عليه قبل احلريق، ورمبا 
فاق يف حسنه وإتقانه وزخرفته وإبداعه عن 

ذي قبل.
العظيمة  املدينة  تلك  الشام،  فدمشق 
مل  ما  مجعت  واليت  واحلاضر،  التاريخ  يف 
جتمع مثله مدينة يف الدنيا.. مرياثاً ضخماً 
املدن املسكونة يف  أقدم  من املاضي جعلها 
ما  فيها  جتمّع  فقد  خالف،  بال  األرض 
تفرّق يف مدن األرض من اجلمال، فاجلنان 
غوطتها، واألهنار يف ربوهتا، والبساتني اليت 
يضل فيها النظر سكران من الفتون، واجلبال 
من حوهلا، إىل تلكم األماكن اجلميلة اهلادئة 
أهنارها  مياه  خرير  يتخلل  اليت  النشطة 
بردى،  ووادي  الزبداني  سهل  من  املتدفقة 
دمشق  أحياء  تغّذي  األهنار  هذه  وكانت 
وجوامعها ومشافيها ومدارسها ومحاماهتا.

نبذة تارخييه عن املسجد األموي
يعود تاريخ املسجد األموي يف سورية إىل 
1200 سنة قبل امليالد، إذ مل يكن اجلامع 
األموي أول معبدٍ أقيم على هذه الرقعة من 
قلب مدينة دمشق. فقد كشفت الدراسات 
قديم  آرامي  معبد  عن  واألثرية  التارخيية 
لإلله »حدد«، إله اخلصب والرعد واملطر، 
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الذي كان يُعبد يف دمشق يف األلفية األوىل 
قبل امليالد. و قد كان من أعظم املعابد و 
أقدسها, ويقصده املؤمنون من مجيع أحناء 
املناطق اآلرامية يف سورية. وحييط باملعبد 
داخلي  والثاني  خارجي،  أحدمها  سوران 
ولألول مدخالن فخمان من الشرق والغرب 
على  وتدل  قائمة  أعمدهتما  بعض  مازالت 
آثار هذا  يبق من  الضخم. ومل  املعبد  هذا 
 ، بلغت مساحته 300 × 380م  اليت  املعبد 
األسود حنتت  البازليت  احلجر  من  لوح  إاّل 
عليه صورة ألسد جمنح وقد عثر على هذا 
عند  الشمايل  اجلدار  يف  احلجري  اللوح 
القيام بإعادة ترميم اجلامع وإصالحه، وهو 
حتى  بدمشق  الوطين  املتحف  يف  حمفوظ 
اآلن، ويف العصر اهللنسيت اختذ اليونانيون 

املكان معبداً هلم.    
دمشق  على  الرومان  سيطرة  وعقب 
ومركزاً  املدن  أهم  من  املدينة  كانت  حني 
هاماً للحضارة، حتول املعبد إىل اسم معبد 
أنقاض  على  وأنشئ   . الدمشقي  جوبيرت 
باحتني  ضمن  يقع  وكان  اآلرامي  املعبد 
حماطة  باحة  وكل  الثانية،  داخل  األوىل 
السور  وهو  اخلارجي  هلا،  خاص  بسور 
أن  املرجح  ومن  اآلن,  للمسجد  احلايل 
التغيريات عقب هذا التحول مل تكن كثرية. 
رغم الكتابات اليت تشري إىل أنه تطور بشكل 
وما   . والرومان  السلوقيني  عهد  يف  واسع 
تزال بقايا هذا املعبد موجودة حتى اآلن إىل 
الغرب من اجلامع األموي حيث تظهر بقايا 
ومقدمة  )الكورنثية(  الرومانية  األعمدة 

القوس الرئيسية يف املعبد.

ويف عهد اإلمرباطور الروماني تيودوس 
األول )379- 395 م( حتول املعبد مرة ثانية 
يوحنا  القديس  كنيسة  باسم  كنيسة  إىل 
داخل  اليوم  إىل  ضرحيه  املوجود  املعمدان 
النيب حييى  باسم  أيضاً  اجلامع، واملعروف 

عليه السالم.
 650 للهجرة  عشرة  الرابعة  السنة  ويف 
اإلسالمي  العربي  الفتح  حتّقق  ميالدية 
لدمشق وحُرِّرت من احلكم البيزنطي، ووقع 
خيار املسلمني على املعبد، فأخذوا أقسامه 
املهملة واملفتوحة يف شرقي احلرم، وصلى 
باجتاه  والصحابة  الوليد  بن  خالد  فيه 
القبلة، وكان هذا أول مسجد يف الشام، وفيه 
أقيم أول حمراب يف اإلسالم ال يزال يسمى 
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اجلنوبي  اجلدار  على  الصحابة  مبحراب 
من  الشرقي  النصف  املسلمون  أخذ  حيث 
وتركوا  مسجدهم  عليه  وأقاموا  املعبد، 
القسم الغربي منه للمسيحيني، ودام اجلوار 
بني الكنيسة واملسجد ما يقارب 70 عاماً، 
وإن دل هذا فإمنا يدل على ذلك التعايش 
احلميم بني األديان، مكرسني بذلك حقيقة 
العصور  مر  على  كانت  الشام  بالد  أن 
ساحة حرّة طيبة لكّل األديان، والالفت أن 
بالكنيسة  املتجاورين  واملسلمني  املسيحيني 
كانوا  املكان  يتقامسون  وهم  واملسجد 

يدخلون إىل مناسكهم من باب واحد.   
ومع ازدياد عدد املسلمني، بعد أن غدت 
يف  اإلسالمية  اخلالفة  عاصمة  دمشق 
العصر األموي، أصبحت احلاجة ملحة ألن 
ميتلك املسلمون مسجداً يتسع لكّل املصلني، 

ويف الوقت نفسه يتماشى مع عظمة الدولة 
أيام  ذلك  وكان  اإلسالمية،  والفتوحات 
بدأت  الذي  مروان  بن  امللك  عبد  اخلليفة 
يف عهده حركة عمرانية واسعة استهدفت 
اجلامع  هي  رئيسي،  بشكل  مساجد  ثالثة 
األموي يف دمشق، ومسجد قبة الصخرة يف 
املنورة.  باملدينة  النبوي  واملسجد  القدس، 
لكن املوت عاجله، فكان حظ بناء املسجد 
أشهر خلفاء  امللك  بن عبد  الوليد  يف زمن 
الفتوحات  عصر  مثل  الذي  أمية,  بين 
وأول  واستقرارها،  األموية  الدولة  وعظمة 
مع  مفاوضات  إجراء  الوليد  به  قام  ما 
بالرضا  يتنازلوا  كي  املسيحيني  الرعايا 
بناء  مقابل  ذلك  ومتَّ  كنيستهم،  عن نصف 
كنائس جديدة يف أماكن خمتلفة من دمشق.

وبدأ اخلليفة ببناء املسجد وتوسيعه يف 
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العام 586هـ واستغرقت عملية البناء عشر 
عامل  ألف   12 العمل  يف  شارك  سنوات، 
بلغت  التكلفة  إن  قيل  وقد  وفنّي،  وخمتصِّ 
يف حينها ستة ماليني دينار، أي ما يعادل 
العمل  وأنتهى  سنوات،  سبع  الدولة  خراج 
يف عام 596هـ وخيرج بصورته البهيّة وفق 
شعائر  مع  يتجاوب  مبتكر  جديد  تصميم 
العامة،  احلياة  وأغراض  اإلسالمي  الدين 
ويليق بعظمة الدولة اإلسالمية وعاصمتها 
دمشق، فجاء فريداً يف هندسته مل يُنبَ على 
نسقه يف العهود السابقة أيُّ بناء آخر، مزيّناً 
تعبّر  اليت  الفسيفسائية  اللوحات  بأمجل 
وفيه  املرحلة،  تلك  اإلسالمي يف  الفن  عن 
أكثر من مئة نافذة مزيّنة بالزجاج املعشّق، 
واحملراب,  واملنرب،  املزخرف،  واخلشب 
وظهر وقتئذ ثورة على البساطة والتقشف 
وانطالقة جديدة يف مضمار فنون العمارة 

والزخرفة اإلسالمية. 
ذكر ابن عساكر مؤرخ مدينة دمشق أن 
وكان  اجلامع،  بناء  من  االنتهاء  بعد  الوليد 
على املنرب خيطب باملسلمني، فتوجه بكالمه 
إىل أهل الشام قائالً: »يا أهل دمشق، إني 
رأيتكم تفخرون على الدنيا بأربع: هوائكم، 
ومائكم، وفاكهتكم، ومحاماتكم، فأحببت أن 
أزيدكم خامسة وهي هذا اجلامع«. حينئذ 
دخل عليه موسى بن نصري وبرفقته موكب 
كبري جداً يتألف من ثالثني أمرياً من أمراء 
األندلس والشمال اإلفريقي حيث ُزفَّ إليه 
خرب فتح األندلس، فاحتفل بالقائد املظفر 

موسى وافتتاح املسجد.
جمرد  الكبري  األموي  اجلامع  يكن  ومل 

يف  وأمهيته  بنائه  بعظمة  كان  بل  مصلى، 
األموية  العربية  الدولة  عاصمة  دمشق 
أمهها  من  كان  خمتلفة،  لفعاليات  مركزاً 
الصرح  هذا  ففي  السياسية،  الفعاليات 
يستقبل  اخلليفة  جلس  بزخارفه  الرائع 
يف  ويفصل  الناس  يقاضي  ورسله،  عماله 

أمور البالد.  
هندسة  مبادئ  بإشادته  وتأسست 
اجلوامع الكربى اليت شيدت بعده يف العامل 
قرون  عدة  املعماريون  ظل  إذ  اإلسالمي، 
منواله،  على  وينسجون  منه  يستوحون 
اجلوامع،  إمام  تسميته  جبدارة  فاستحق 
فتنة للناظرين، تبارى الشعراء  وظَلّ قروناً 
وعدّ  حماسنه  وإبراز  وصفه،  يف  والكتَّاب 
أعجوبة من عجائب الدنيا اخلمس املعروفة 

يف ذلك الزمان.

حتفة معمارية خالدة  
يعتمد خمطط البناء للجامع األموي على 
ختطيط املساجد األوىل يف اإلسالم، وكان 
يقوم على تقسيم املسجد إىل بيت الصالة 
بن  الوليد  استبقى  وقد  مفتوح،  فناء  وإىل 
القبلة  السفلي من جدار  امللك اجلزء  عبد 
األثري وأعاد اجلدران اخلارجية واألبواب، 
القبة  مع  مسقوًفا  املسجد  حرم  وأنشأ 
األعمدة  وصفوف  والقناطر  النسر(  )قبة 

الداخلية.  
بناء اجلامع من مستطيل طوله  يتألف 
جانبه  حيتل  )97م(،  وعرضه  )156م( 
أروقة  به  حتيط  مكشوف  صحن  الشمايل 
مسقوفة، وحيتل قسمه اجلنوبي احلرم أو 
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املصلى. وللجامع ثالثة أبواب رئيسة تفضي 
الثالث  املدينة  تصله جبهات  الصحن،  إىل 
باب  وهناك  والشمالية،  والغربية  الشرقية 
منه  الغربي  باجلانب  يقع  احلرم  يف  رابع 

يصله باجلهة اجلنوبية من املدينة. 

أما أقسام اجلامع الرئيسية فهي: 
1 -  السور واألبواب:

الكلسية،  باحلجارة  مبين  اجلامع  سور 
العهد  من  وهو  جدارية،  بدعائم  ومزوّد 
يف  جُدّدت  أقسامه  أكثر  أنَّ  إال  الروماني، 
السور  زوايا  حيتل  وكان  العربية،  العهود 
بعد  استخدمت  الشكل  أبراج مربعة  األربع 
اليوم  إىل  منها  بقي  لآلذان  منابر  الفتح 
الربجان اجلنوبيان وعليهما أقيمت املئذنتان 

الشرقية والغربية.
أربعة  على  األموي  املسجد   حيتوي 

أبواب رئيسية وهي:
احلائط  على  ويقع  جريون:  باب  ــ  
وهو  النوفرة،  ويقابل حي  للجامع  الشرقي 
يوجد  حيث  فتحات،  ثالث  من  مؤلف 
بابان  جانبيه  وإىل  كبري  باب  الوسط  يف 
جريون  بباب  تسميته  عن  أما  صغريان، 
فتوجد عدة نظريات تشرح ذلك، فاملؤرخون 
العرب ينسبونه إىل جريون بن سعد بن عاد، 
ويعتقد أنه هو الذي بنى مدينة جريون اليت 
بـدمشق، ويوجد حتليل آخر  مسيت الحقاً 
جار،  اجلذر  من  مشتق  لغوي  وهو  لالسم 
ويطلق  األحياء اجملاورة،  للداللة على  وهو 
على هذا الباب اآلن أسم باب النوفرة نسبًة 

حلي النوفرة املقابل له . 

ويقع  الكالسة:  باب  أو  العمارة  باب  ــ  
على احلائط الشمايل للجامع حتت مئذنة 
العروس من ناحية العمارة، وهو مؤلف من 
بوابة واحدة تطل على صحن فناء اجلامع 
األموي، وقد سُمي بعدة أمساء نذكر منها 
باب الفراديس، وباب الناطفانيني لكونه كان 
يطل على احلي املشهور بصناعة الناطف، 
الكالسة نسبة إىل حي  أيضا باب  ويسمى 
بباب  أيضاً  ويعرف  له،  املقابل  الكالسة 

العمارة نسبًة حلي العمارة القريب منه. 
ــ  باب الربيد: ويقع على احلائط الغربي 
مؤلف  وهو  املسكية،  مقابل ساحة  للجامع 
الوسط  يوجد يف  فتحات، حيث  من ثالث 
كما  بابان صغريان,  جانبيه  وإىل  كبري  باب 
ويشرح  جريون،  باب  يقابل  الربيد  باب  أن 
املؤرخون العرب هذه التسمية بأن بريد هو 
بن  بن عوص  ابن عاد  شقيق جريون، وهو 
البوابتان  أرم بن سام بن نوح، وقد مسيت 
هذا  على  ويطلق  بامسيهما،  الرئيستان 
الباب أيضا اسم باب املسكية نسبًة لسوق 

املسكية املقابل له. 
ويقع  الساعات:  باب  أو  الزيادة  باب  ــ  
اجلنوبي  احلائط  من  الغربية  اجلهة  يف 
الوحيد  الباب  وهو  الصاغة،  سوق  مقابل 
سُمي  وقد  املسجد,  حلرم  مباشرة  املؤدي 
سور  يف  زيادةً  أُحدث  لكونه  االسم  هبذا 
الوليد,  عهد  يف  اجلامع  بناء  عند  املعبد 
ويعرف أيضاً باسم باب الساعات يف هناية 
عساكر  ابن  وصفه  حيث  األوىل  األلفية 
كان  ألنه  الساعات  بباب  »مسي  بقوله: 
ساعة  كل  هبا  يُعلم  ساعات  هناك  عُمَِل 
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متضي من النهار«. وقد زود اجلامع األموي 
وساعة  مشسية،  بساعة  العهود  كل  يف 
أشكاهلا  اختلفت  أخرى،  وساعات  فلكية، 
وأحجامها باختالف العصور، وقد اشتهرت 
منها ساعة وصفها بدقة الرحالة ابن جبري 
قائالً: »كانت تتألف من طاقات صغرية هلا 
أبواب من النحاس كلما مضت ساعة أغلق 
واحد منها وقبل إغالقه تسقط بندقتان من 
فمي بازين من النحاس يف طستني فيسمع 
هلما دويّ، وهلذه الساعة يف الليل تدبري آخر 
يقوم على وجود ألواح من الزجاج مستديرة 
مصباح  زجاجة  كل  وخلف  طاقة  كل  عند 
يدور، وكلما انقضت ساعة امحرت الدائرة 
ساعة«.  كل  يف  وهكذا  بأكملها  الزجاجية 
ويف عام 1200، انتقلت هذه الساعات إىل 
أيضاً  التسمية  وانتقلت هذه   ، باب جريون 

إىل باب جريون. 
باب  باسم  اآلن  الزيادة  باب  ويعرف 

له.  املقابل  الصاغة  لسوق  نسبًة  الصاغة 
ويسمى أيضا بباب القوافني نسبة إىل سوق 
كان  الذي  القوافني  وحي  القديم  القوافني 

موجوداً هناك آنذاك. 

2 - الصحن واألروقة: 
مباٍن  ثالثة  يتخلله  مستطيل،  الصحن 
يعود  اليت  البحرة،  قبة  تتوسطه  صغرية، 
العباسي،  العصر  بداية  إىل  إنشاؤها 
وهي  1769م،  العثماني  العهد  يف  وجددت 
عبارة عن بركة ماء وفوقها قبة  تقوم على 
أقواس وأعمدة تدعى قبة )الشادروان(. ويف 
اجلهة الغربية قبة اخلزنة، أو قبة املال، وقد 
أنشئت يف العهد العباسي، واستعملت بداية 
كخزنة ألموال اجلامع، ومن ثم حتولت إىل 
مكتبة لكتب وخمطوطات اجلامع النفيسة. 
أعمدة  مثانية  على  قائم  مضلع  بناء  وهي 
يف  أما  التيجان.  مجيلة  الطراز،  كورنثية 
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على  أخرى  قبة  فتوجد  الشرقية  اجلهة 
العابدين،  زين  قبة  تدعى  أعمدة  مثانية 
الفاطمي،  للعهد  وتعود  الساعات،  قبة  أو 
وأخذت تسميتها من مجع أنواع عديدة من 
الساعات فيها، ويف العهد العثماني أحيطت 
غرفة،   إىل  وحتولت  جبدار،  األعمدة 

وعُِرفت بقبة الساعات.
عمودان  يوجد  الصحن  وسط   ويف 
من  مزخرفني  رأسني  حيمالن  احلجر  من 
وإنارة  لإلسراج  يستعمالن  كانا  النحاس، 
مسقوف  رواٌق  بالصحن  وحييط  الصحن. 
كل  تتناوب  وأعمدة  عضائد  على  حممول 

عضادة مع عمودين.

3 - احلرم: 
الداخلي من  يتألف احلرم، وهو اجلزء 
للقبلة،  موازية  أروقة  ثالثة  من  املسجد، 
حتمل  األعمدة  من  صّفان  بينهما  ميتد 
قناطر كبرية يبلغ عددها 24 قنطرة، شكلها 

من  مضاعف  عدد  فوقها  دائري  نصف 
القناطر الصغرية، كما هو احلال يف األروقة 

احمليطة بالصحن.
ويف اجلهة الشرقية من احلرم يقع ضريح 
النيب حييى عليه السالم، ويوجد أيضاً، بئر 
وهو  نفيسني،  بعمودين  حماط  قديم  ماء 
غري مستعمل اآلن، ويقطع األروقة احمليطة 
وأكثر  أوسع  رواق  وسطها  من  بالصحن 
يتوسطه  القاطع،  اجملاز  يسمى  ارتفاعاً 
على  قرابة 36م حممولة  ترتفع  عالية  قبة 
مثمّنة،  قبة  فوقها  ضخمة  عضائد  أربعة 
النسر(  )قبة  بـ  وتعرف  بالنوافذ،  مزودة 
الوليد متثل شكل نسر  أن  التسمية  وأصل 
النسر  رأس  مثلّت  فالقبة  جناحيه،  باسط 
وطريف احلرم مّثال اجلناحني، ورمبا يكون 
هذا التشبيه دليالً على قوة الدولة األموية 
العاصمة  ميثل  النسر  فرأس  وعظمتها 
من  الدولة  امتداد  وجناحاه ميثالن  دمشق 

الشرق يف الصني إىل الغرب يف األندلس.
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الشكل  سنامية  سقوف  احلرم  يغطي 
)مجالونات( صنعت من اخلشب وصُّفحَت 
من اخلارج بالرصاص، وهي ثالثة سقوف 
يف  يقطعها  الغرب  إىل  الشرق  من  ممتدة 
وسطها سقف اجملاز املرتفع، وهذه السقوف 
اخلشب  من  مستوية  بسقوف  مبطنة 
أربعة  احلرم  داخل  يوجد  كما  املزخرف. 
اإلسالمية  املذاهب  على  للداللة  حماريب 
األربعة، وكان لكل حمراب إمامه ومُدرسوه، 

وهذه احملاريب هي:
ــ  حمراب الصحابة: وهو احملراب األول 
من  الشرقية  اجلهة  يف  يقع  أسلفنا،  كما 
احلرم، وهو األقدم ويسمى أيضاً، حمراب 

املالكية.
احملراب  وهو  اخلطيب:  حمراب  ــ  
حمراب  ويسمى  املسجد،  يف  الرئيس 
الوليد،  أيام اخلليفة  أُنشئ  الشافعية، وقد 

وعلى جانبه يقع منرب اخلطيب.
ــ   حمراب احلنفية، وحمراب احلنابلة: 

مت بناؤمها يف العهد اململوكي.

4 -  نوافذ احلرم: 
مفتوحة  نوافذ  من  نوره  احلرم  يستمد 
واجلنوبي،  الشمايل  الكبريين  جداريه  يف 
يف  املوجودة  العليا  بالقناطر  شبيهة  وهي 
واملقياس،  الشكل  حيث  من  األروقة  سائر 
نافذة،  وأربعون  أربع  الشمايل  ففي اجلدار 
النوافذ  هذه  اجلنوبي.  اجلدار  يف  ومثلها 
املعشّق  اجلص  من  بشمسيات  مزودة 
نباتية  بأشكال  مزخرفة  امللوّن،  بالزجاج 

وهندسية خمرّمة.

تزال  ال  النوافذ  من  آخر  نوع  وهناك 
ستٌّ منها باقية يف املشهد الشمايل الغربي 
)قاعة االستقبال حالياً(، وتعترب من النموذج 
من  تتألف  اجلامع،  نوافذ  كسائر  األموي 
شبك من الرخام األبيض منقوش بزخارف 
فهي  نافذة  كل  يف  تتنوّع  هندسية  ورسوم 
من أكثر عناصر اجلامع أصالة وروعة من 

الناحية الفنية.

5 -  املآذن:  
مل يبقَ من املعبد القديم سوى الربجني 
اجلنوبيني، وحني متَّ تشييد اجلامع حتوال 
إىل  ثالثة  مئذنة  شيدت  ثم  مئذنتني،  إىل 
برج  هيئة  على  الشمايل  الباب  جانب 
مبئذنة  بعد  فيما  عرفت  اليت  وهي  مربع 
وكانت  أصلية،  أموية  قاعدهتا  )العروس(، 
املناسبات  والفوانيس يف  باألنوار  تتألأل 
على  غلبت  ولذلك  عروس،  وكأهنا  فتظهر 
تسميتها مئذنة العروس، ويوجد يف أعالها 
للضوء  عاكسة  اللون  محراء  معدنية  كرة 
ترفع لألعلى عند دخول وقت اآلذان لتتاح 
يصل  ال  اليت  بعيدة،  مسافات  من  رؤيتها 
اليوم  عنها  استعيض  وقد  اآلذان،  إليها 
كافة،  املآذن  على  اإلنارة  مصابيح  بإشعال 

عند بداية اآلذان، وإطفائها عند هنايته.
تسمى  اليت  الشرقية  املئذنة  وشيدت 
وتشري  القديم،  الربج  فوق  )عيسى(  مئذنة 
إىل  مكان،  من  أكثر  يف  التارخيية  املصادر 
النيب  عليها  ينزل  سوف  البعث  يوم  أنه 
الغربية  املئذنة  أما  السالم.  عليه  عيسى 
فقد شيدت فوق الربج القديم املربع، وتدل 
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الكتابات املنقوشة عليها إىل أهنا جُدِّدت يف 
عهد السلطان اململوكي )قايتباي(، ومن هنا 

جاءت تسميتها مبئذنة قايتباي.

6 - املشـاهد: 
هناك أربعة قاعات كبرية مستطيلة شبه 
متساوية األبعاد موزعة على جانيب البابني 
قدمياً  عليها  والغربي، أطلق  الشرقي 
واحد  إىل  منها  كل  ونسب  املشاهد،  اسم 
اجلنوبي  املشهد  الراشدين،  اخللفاء  من 
الشرقي يدعى مشهد أبي بكر، وهو اليوم 
الغربي  اجلنوبي  واملشهد  اجلامع،  متحف 
يسمى مبشهد عمر، ويستعمل اليوم كمقر 
الغربي  الشمايل  واملشهد  املسجد،  إلدارة 
الستقبال  شرف  قاعة  وهو  عثمان  مشهد 
دُعي  الذي  علي  مشهد  وأخرياً  الضيوف، 
مزار  وفيه  احلسني،  مبشهد  بعد  فيما 
ومقام رأس اإلمام احلسني بن علي - رضي 
اهلل عنهما. وخالل العهود التارخيية تغريت 
أمساء هذه املشاهد واستخدمت يف أغراض 
متعددة كالتدريس، والصالة، واالجتماعات، 

وخزائن الكتب واملستودعات.

7 -  متحف اجلامع األموي: 
من  الشرقي  اجلنوبي  الزاوية  ركن  يف 
اجلامع، الذي يدعى مشهد أبي بكر، أقيم 
متحف اجلامع  األموي عام 1989م، ويضم 
األحجار  وبعض  القدمية  اجلامع  نفائس 
مع  اجلميلة،  اخلطية  واللوحات  والسجاد 
وخزفية  فسيفسائية  وقطع  إنارة  مصابيح 
وساعات  إسالمية  ونقود  وزجاجية 

وصفحات من املصاحف املخطوطة القدمية 
والكثري من األثريات اهلامة يف تاريخ اجلامع 

العريق.

8 -  الزخارف والنقوش: 
اجلامع  تزين  اليت  األموية  الزخارف 
تتألف من عنصرين رئيسني مها الفسيفساء 
والرخام، وكانت الفسيفساء تغطي األقسام 
العليا من اجلدران، يف الداخل واخلارج، يف 
وباطن  القناطر  وكذلك  واألروقة،  احلرم 
العقود. وكان هذا الرخام من النوع اجملزَّع، 
جذوع  يف  املوجودة  اخلطوط  يشبه  أي 
الشجر، وحيتفظ دهليز باب جريون بنموذج 
للرخام اجملزّع األصيل، وهذا الرخام مماثل 
القدس،  يف  الصخرة  قبة  جامع  لرخام 

ومسجد آيا صوفيا يف تركيا.

الدور التعليمي للجامع األموي:
بقية  عن  دمشق  جامع  خيتلف  مل 
مساجد اإلسالم اليت كان من أبرز أدوارها 
القادر  املؤرخ عبد  وقد مجع  التعليم.  نشر 
كتابه  يف  1520م(   / )927هـ  النعيمي 
قيل  ما  كّل  املدارس«  تاريخ  يف  »الدارس 
قبله هبذا الشأن. عرَّف فيه بالعلماء الذين 
تلك  بدّقة  ووصف  العلم،  حلقات  عقدوا 
احللقات من حيث نوعها وعدد طالهبا، وعن 
أحوال اخلطباء واألئمة واملدرسني والقضاة 
واملؤرخني الذين تعاقبوا على هذا املسجد. 
فقد ذكر تسعاً من حلقات االشتغال بالعلم 
الشريف، مثل حلقة الشيخ تاج الدين عبد 
الشافعي،  سباع  بن  إبراهيم  بن  الرمحن 
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وذكر  الفارقي.  الدين  الشيخ رشيد  وحلقة 
الشريف،  احلديث  حلقات  من  ثالثاً  لنا 
منها  اجلامع  هذا  يف  املدارس  من  ومثانياً 
املدرسة الرواحية، واملدرسة الغزالية نسبة 
فيها،  اعتكف  الذي  الغزايل  اإلمام  إىل 
فيها،  بالتدريس  وقام  كتبه  بعض  وكتب 
السيفية،  واملدرسة  التاجية،  واملدرسة 
القوصية،  واملدرسة  العزية،  واملدرسة 
اجلامع  يف  إن  وقال:  الشيخية،  واملدرسة 
مئة وعشرين حلقة لقراءة القرآن وتعليمه، 
ديوان  على  راتب  شيوخها  من  شيخ  لكل 
اليت  الكوثرية  حلقة  منها  وذكر  اجلامع، 
وقفها نور الدين زنكي على صبيان صغار 
وأيتام. قامت األوقاف احملبوسة على هذا 
به،  العلمية  احلياة  يف  مهم  بدور  اجلامع 
به  تقوم  الذي  الدور  وجوه  عدة  من  يشبه 
وزارات األوقاف والرتبية والتعليم والصحة 
احلديثة،  الدولة  يف  االجتماعية  والشؤون 
اليت  املتفرقة  النصوص  كما هو ظاهر من 
دمشق  جامع  التعليمية يف  احلركة  تناولت 
كثرة  على  وساعد  الطويل.  تارخيه  عرب 

األوقاف االزدهار االقتصادي الذي متتعت 
الوقفية  املمتلكات  وإعفاء  الشام،  بالد  به 
واألمراء  احلكام  وقد سعى  الضرائب.  من 
واألثرياء يف العصور املختلفة على التنافس 
يف الوقف على األغراض التعليمية، وأصبح 
واخلطباء  والوعاظ  واألئمة  للمدرسني 
تلك  رَيْع  من  ثابتة  خمصصات  والطالب 
اجلامع  األوقاف  مكنت  وقد  األوقاف. 

األموي من أن يصبح جامعة كربى.

حريق اجلامع وقصة العربة
تارخيه  خالل  األموي  اجلامع  تعرض 
الطويل لكوارث الطبيعة كالزالزل من جهة، 
 / )552هـ  األعوام  ما حدث يف  وأخطرها 
واحلرائق  1200م(،   / 597هـ   - 1157م 
أخرى،  جهة  من  به  حلقت  اليت  املتكررة 
بسبب الغزوات املتتابعة على مدينة دمشق، 
كبرية،  حرائق  لثالثة  املسجد  تعرض  فقد 
أثناء  يف  الفاطمي  العهد  يف  أوهلا  حدث 
إذ  بدر اجلمايل،  القائد  على  األهايل  ثورة 
رُميت املدينة بالنريان فاحرتقت أجزاء منها، 
واحرتق احلرم يف منتصف شعبان من عام 
الكثري من  461هـ/1068م, وحلق باملسجد 
األضرار، إذ دُمرت الزخارف وبعض لوحاته 
جرت  احلادث  هذا  وبعد  الفسيفسائية، 
حماوالت كثرية إلعادة ترميمه ولكنها مل تكن 
باءت مجيعها  لذلك  العلمي،  الطابع  تأخذ 
عند  الثاني  الكبري   احلريق  ووقع  بالفشل. 
عام  يف  دمشق  ملدينة  تيمورلنك  اجتياح 
803 هـ / 1401م فلحق به دمار وختريب 
كبريين.. ثم كان احلريق األخري الذي قضى 
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1311هـ/1893م،  عام  يف  احلرم  على 
وسببه أن عامالً كان يقوم بتصليح السقف 
يف اجلهة الغربية أحب أن يدخن النرجيلة 
هناك فأوقد النار يف يوم عاصف، فأشعل 
كل  يف  بسرعة  النار  وامتدت  السقف 
باب  فوق  الواقعة  اجلهة  اجلامع يف  أرجاء 
انتشرت  أن  النار  القبلي، فلم تلبث  الزيادة 
كله،  اجلامع  وعمّت  اهلشيم  يف  انتشارها 
فاحرتق احلرم كله والرواق الشرقي ومشهد 
كما  والقوافني،  القباقبية  وسوق  احلسني، 
احرتق زقاق احلمراوي اجملاور، ومل يبق فيه 

إال جدره واجلهة الغربية منه.
احرتقت  اليت  النادرة  اآلثار  ومن 
عنه  الناس  غفل  الذي  عثمان(  )مصحف 
هذا  وبعد  احلريق،  بإطفاء  النشغاهلم 
من  طويلة  أشهراً  املسجد  بقي  احلادث 
غري ترميم، إىل أن قامت جلنة خمتصة من 
اجلامع برتميمه، إال أن مشكلة نقل العواميد 
من جبل املزة إىل املسجد وقفت يف وجههم 

ال جيدون حالً هلا، و يقال إن النجار عبد 
»عبد  السلطان  على  اقرتح  احلموي  الغين 
أن يصنع عربة مستطيلة جترها  احلميد« 
العمود وحتمله  تلتقط  الثريان هلا مالقيط 
من اجلبل، وأقنعهم بالفكرة من خالل قوله 
صنع  وبذلك  ايطاليا،  يف  مثلها  رأى  إنه 
العربة، وعندما صار له ما طلب وقام بنقل 
األعمدة إىل املسجد أخربهم إنه مل ير مثلها 

قّط ، ومل يذهب إىل ايطاليا أبداً.
نقل األعمدة من  العربة يف  تلك  عملت 
فاستمر  1901م،  عام  ولغاية   1896 عام 
سنوات  سبع  اجلامع  بناء  بإعادة  العمل 
يف  جديد  من  بافتتاحه  واحتفل  متواصلة، 
اجلامع  ومازال  وال  ميالدي،   1902 عام 
األموي بدمشق حيتفظ يف الرواق الشمايل 
مستطيلة  كبرية  وهي  العربة  هبذه  منه 
الزجاج  من  بيت  هلا  صنع  وقد  الشكل، 
حلمايتها، لتكون شاهداً على عبقرية رجل 

أمّي قدم فكرة لنقل األحجار الضخمة.
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)العنف ضد الزوج(
هل هو ظاهرة غربية فقط؟

هذه الدراسة هي األولى من نوعها في مجلتنا، وربما في دورياتنا السورية، 
تعّبر عن ظاهرة اجتماعية مسكوت عنها على وجه العموم، بمعزل عن حجم 
انتشارها في مجتمعاتنا وأثرها في بناء مؤسسة أسرية متوازنة، ثمة صدمة 
الذين  الكثيرين  عند  الباحث  قدمها  التي  األرقام  تلك  أو  العنوان  يثيرها  قد 
المجتمعات  في  األسرية  العالقة  في  معاكسة  نمطية  بسيادة  يعتقدون 

العربية، وُيناضلون من أجل تعديل ميزان الحقوق لصالح المرأة.
في  الظاهرة،  هذه  في  باحثين  اإللكتروني  بريدنا  على  لنا  تكتبوا  أن  نرجو 

حقيقة وجودها، وأسبابها. )المجلة(

* باحث أكادميي تربوي، وشاعر، وأستاذ يف كلية الرتبية يف جامعة دمشق.

  أ. د . عيسى الشماس*
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ضدّ  العنف  عن  دائماً   احلديث  يكثر 
تعانيه  وما  هلا،  الزوج  ظلم  وعن  الزوجة، 
من قسوة وإهانة، وجترى البحوث املختلفة 
املعنّفة،  الزوجة  وضع  على  الضوء  إللقاء 
ميارس  الظّل  يف  أزواجاً  هناك  أنّ  وننسى 
عليهم العنف أيضاً . فقد بدأنا نسمع  عن 
حاالت  ليست بقليلة عن  عنف الزوجة ضدّ 
الزوج، ولكن أغلب الرجال يتكّتمون على ما 
وذلك  زوجاهتم،  عنف  من  له  يتعرّضون 
لكي حيافظوا على رجولتهم وكربيائهم أمام 

الناس . 
ضد  العنف  متارسن  زوجات  فثمّة 
واحدة،  األسباب  تكون  وقد  أزواجهن، 
أساليب  اختلفت  وإن  واحدة،  واألشكال 
الرجل  من  كّل  طبيعة  حبسب  التنفيذ 
واملرأة . حيث تتسلّط الزوجة على زوجها، 
بسبب   ، بالنفور  الزوجية  احلياة  فتتسم 
انعدام العالقة الزوجية والتوافق الزواجي، 
األسرية  احلياة  على  بالتايل  وينعكس 

بكاملها.
مّثة مثال قديم وطريف على عنف املرأة 
سقراط  زوجة  كانت  فقد  الرجل،   ضد 
سليطة اللسان سيئة السلوك، قوية جبارة 
.. جعلت زوجها يهرب من البيت قبل الفجر 
ليعود بعد مغيب الشمس، كان صوهتا يصل 
إىل مكان جلوسه مع تالميذه وهى تشتمه 
تناديه  كانت  املرّات  إحدى  ويف  ؛  وهتينه 
وفجأة  التالميذ،  مع  حبديثه  مأخوذ  وهو 
أن سكبته عليه  بعد  املاء على رأسه  اهنمر 
زوجته، فمسحه عن وجهه وأكمل خياطب 
احلاضرين : بعد كل هذه الرعود ال بدّ أن 

نتوّقع هطول املطر! ) عالء الدين، 2015(. 
عن  النماذج  من  والعديد  العديد  وهناك 

عنف املرأة ضد الرجل . 

أواًل- مفهوم العنف ضدّ الزوج
لقد تعالت األصوات املندّدة بالعنف ضدّ 
ضجيجها  وعال  بأكمله،  العامل  يف  النساء 
واملنظمات  احلقوقية  اجلمعيات  لدى  
الصحفية  وامللفات  واملنتديات  النسائية 
واحللقات التلفزيونية اليت أفردت وماتزال 
مساحات واسعة للحديث عن ثقافة العنف 
والعنف  الزوجات،  وضرب  املرأة،  ضد 
العائلي، وهي عناوين كبرية  وتعرب عن واقع 
وخاصة  عاملنا،  يف  بقوة  وموجود  حقيقي 
يف جمتمعاتنا العربية. ولكن يغفل الكثريون 
عن وجود العنف الذي متارسه الزوجة ضدّ 
الزوج، فهو ظاهرة موجودة أيضاً، لكنها يف 

الغالب مكتومة وغري معلنة.
شائع  أمر  املرأة  ضدّ  العنف  فحوادث 
التواصل  ووسائل  واجملالت  الصحف  يف 
الرجل  ضدّ  العنف  أنّ  إال  االجتماعي، 
يف  احلدوث  نادرة  ظاهرة  املرأة،  قِبل  من 
منظمات  قبل عن  من  نسمع  فلم  اإلعالم، 
حقوقية للحفاظ على حقّ الرجل من املرأة، 
املعتديات  للنساء  جمتمعية  إدانة  على  أو 

على أزواجهن .
إنّ العنف ضد الرجال يتعامل مع العنف 
املنزيل، كما هي احلال يف العنف ضد املرأة، 
الرجال جرمية، لكن  العنف ضدّ  إذ يشّكل 
القضائية.  السلطات  بني  ختتلف  القوانني 
ويف حني كانت هناك جهود لتشجيع النساء 
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ضحايا العنف املنزيل على إبالغ السلطات 
هبا، كانت هناك جهود قليلة نسبياً لتشجيع 
الضحايا من الرجال على اإلبالغ. فالرجال 
أن  ميكن  املنزيل  العنف  عن  يبلغون  الذين 
يتعلّق  فيما  اجتماعية  وصمة  يواجهوا 
والتشويهات  الرجولة  يف  الظاهر  بنقصهم 
األخرى لرجولتهم. باإلضافة إىل ذلك، فإن 
أقل  الرجال  ضد  احلميم   الشريك  عنف 
ضد  العنف  من  عموماً  باجملتمع  اعرتافاً 
 .)2004 ,Lupri and Grandin( النساء
الذي  العنف  طبيعة  حول  جدل  يوجد 
احلميمني.  شركائهن  ضد  النساء  ترتكبه 
يتعرضن  اللواتي  النساء  تكون  فعندما 
إذا  ما  املعروف  غري  من  عنيفني،  للضرب 
املتبادل،  بـالقتال  العنف  ينبغي وصف  كان 
عن  الدفاع  أو  الزوج،   معاملة  إساءة  أو 

النفس.  ولذلك يصعب حتديد عدد حاالت 
أنّ  سيّما  وال  الرجال،  ضدّ  املنزيل  العنف 
يكونون  الرجال  من  املنزيل  العنف  ضحايا 
مرتددّين يف اإلفصاح عمّا يعانون واحلصول 
على املساعدة. فكما يوجد الرجل العنيف، 
هناك املرأة العنيفة، اليت ميكنها أن تعتدي 
العنيف،  الرجل  يوجد  .وكما  على شريكها 
هناك املرأة العنيفة، اليت ميكنها أن تعتدي 
املربح  بالضرب  جسديًا  شريكها  على 
تلك  وضع  يتمّ  ال  حادة،  آالت  وباستخدام 
املرأة يف هالة من الضوضاء اإلعالمية كما 
ضرب  ألنّ  وذلك  الرجل،  مع  التعامل  يتمّ 
الرجل للمرأة أمر مُدان جمتمعيًا، وأمر قد 
اعتاد عليه اجملتمع بالفعل، بتكوين منظمات 
حقوقية للحفاظ على حقّ املرأة من الرجل 
املنزيل هو  العنف  أنّ حوادث  كما  العنيف، 
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ووسائل  واجملالت  الصحف  يف  شائع  أمر 
التواصل االجتماعي ؛ إاّل أنّ ضرب الرجل 
من قِبل املرأة هو ظاهرة نادرة احلدوث يف 
منظمات  قبل عن  من  نسمع  فلم  اإلعالم، 
حقوقية للحفاظ على حقّ الرجل من املرأة، 
املعتديات  للنساء  جمتمعية  إدانة  على  أو 

على أزواجهّن ) نون بوست، 2018 (0
يعرّف العنف ضدّ الرجل بأّنه : سلوك 
احنرايف من املرأة ناتج عن حالة مَرَضية أو 
غري طبيعية جتاه الرجل . فكثرياً من قضايا 
اعتداءات  نتيجة  تأتي  الرجال  العنف ضدّ 
من قبل املرأة مثرية للدهشة، وذلك بسبب 
يرزح حتته اجملتمع،  الذي  الذكوري  الرتاث 
واألكثر من ذلك هو حجم املزاح والسخرية 
قبل  من  املعنّفون  الرجال  له  يتعرّض  اليت 
اجملتمع، وهذا ميّثل عنفاً فوق العنف الذي 
يتعرّضون له من قبل زوجاهتم ) السحيل، 

 .) 2014
ويعرّف علماء النفس واالجتماع العنف 
من  عادية  غري  حالة  بأّنه  الرجال  ضدّ 
طرف النساء ميكن إرجاعه اىل أسباب 
عدّة، أمهها أن يكون ردّ فعل ضدّ عنف 

الرجل، وهذا غالباً ما حيصل، حيث 
قاسياً  عنفاً  الرجل  ميارس 

عنف  فيقابله  املرأة  ضدّ 
يف مستواه أو أقل منه، أو 
للمرأة  النفسية  للرتكيبة 
يف  بقسوة  تعامل  اليت 
أثناء  ويف  طفولتها 

فتنشأ  شباهبا، 
البيئة  يف هذه 

العنيفة. 
متزوجة  العنيفة  املرأة  تكون  ما  وغالباً 
أهنا  وحبكم  الشخصية،  ضعيف  رجٍل  من 
تتحمّل مسؤولية البيت واألوالد، قد تدفعها 
واستعمال  الطغيان  اىل  املسؤولية  هذه 
العنف، ألّنها تقلّدت مكانة الرجل. والفارق 
العمري الكبري بني الزوج والزوجة والطالق 
واالنفصال وما يتبعه من حرمان لألب من 
التوافق  وعدم  املصلحة  وزواج  أبنائه،  رؤية 
والزوجة.   الزوج  بني  االجتماعي  والتكافؤ 
يكون  قد  عنف  هو  الرجل  ضدّ  فالعنف 
إنكار  ولكن ال ميكن  استثنائية،  يف حاالت 
أشكاله  تعدّدت  وقد  سيّما  ال  وجوده، 

وألوانه. ) الراية، 2009 (.
 ومهما تكن احلالة، فإنّ هذا العنف يعترب 
وضعاً شاذاً يف اجملتمع، حتى وإن كان عدد 
متارسه  الذي  العنف  أنّ  إذ  قليالً،  حاالته 
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النساء ضدّ الرجال و الذي أصبح متفشياّ، 
العنف املعنوي والنفسي، ويأخذ صوراً  هو 
ِوأشكاالً متعدّدة، حيث تتقلّد الزوجة مكانة 

الزوج..
تعنى  اليت  الدراسات  يف  املشكلة  ولكن 
حجم  تكمن يف  الزوجي   / املنزيل  بالعنف 
من  ينتج  الذي  واخلجل  واخلوف  الصمت 
إساءة املعاملة يف العائلة والعالقات. إضافة 
العنف  ملاهية  املتضاربة  التعريفات  أنّ  إىل 
املنزيل/ الزوجي جيعل من الصعب اخلروج 
العامة  النتائج  مجع  عند  واضح  باستنتاج 
للدراسات والبحوث املتوافرة حول  موضوع 

عنف الزوجة للزوج .

ثانيًا - أسباب العنف ضد الزوج
ضدّ  الزوجة  عنف  مفهوم  حلّلنا  إذا 
أنّ  جند  العنف،  هذا  وطبيعة  زوجها 
أفعال على  ردود   تكون  ما  األسباب غالباً 
عنف الزوج / وهذا ما حيصل حني ميارس 
الزوج عنفاً قاسياً ضد زوجته، يقابله عنف 
يف مستواه أو أقّل منه، أو للرتكيبة النفسيّة 
اليت نتجت عند الزوجة من خالل التعامل 
يف طفولتها وشباهبا، حتى أصبحت متارسه 

على الزوج . 
ويف املقابل، تكون الزوجة متزوّجة برجل 
تتحمّل  أّنها  وحبكم  الشخصيّة،  ضعيف 
مسؤولية البيت واألوالد، فقد تدفعها هذه 
املسؤولية إىل استعمال العنف ألّنها تقلّدت 
بني  العمري  الفارق  وهناك   . الزوج  مكانة 
وقوية،  متسلّطة  الزوجة  جيعل  الزوجني، 
كسب  على  الكبري  الزوج  حيرص  حيث 

حبّها وعدم انفصاهلا عنه، وهذا ما جيعله 
من  مايُقلل  إهانتها  ومتحمّالً  هلا  خاضعاً 
أمهيته يف األسرة ) البشري، 1999، 80 ( .

وميكن إرجاع أسباب العنف ضدّ الزوج  
إىل  العوامل األساسيّة  اآلتية :

1- القهر االقتصادي : الذي تتعرّض له 
قدرهتا  لعدم  بالدونيّة،  وشعورها  الزوجة  
خالل  من  الذاتي  استقالهلا  تأمني  على 
يتوجهن  اللواتي  الزوجات  فمعظم   . العمل 
للعنف ضدّ أزواجهن، ال يتمتعن باستقالل 
مايل، ألّنهنّ ال تعملن خارج املنزل، أو ليس 
لديهن أي قسط من التعليم يساعدهن يف 

تأمني عمل ما. 
2- القهر االجتماعي : الذي يؤدّي إىل 
بأّنها مغلوبة على أمرها،  إحساس الزوجة 
ال  الزواج مبن  على  بأّنها جمربة  وشعورها 
األعراف  بعض  تفرضه  ما  وهذا    . تريد 
الرجل  تعطي  اليت  االجتماعيّة  والتقاليد 
القوّة  خالل  من  األسرة  قيادة  يف  احلق 

والتسلّط والعنف .
3- القهر النفسي : حيث ميارس الزوج 
ترتاوح  بصور خمتلفة،  الزوجة  على  العنف 
والطرد  اهلجر  إىل  والضرب،  الشتم  بني 
من املنزل، والتهديد بالقتل إذا مل تستجب 
لرغباته ومطالبه اخلاصّة ) صنوت، 1999، 

.) 20
4- القهر اجلنسي : حيث تشعر الزوجة 
اإلكراه  من  نوعاً  عليها  ميارس  زوجها  أنّ 
مراعاة  دون  من  اجلنسيّة،  املمارسة  يف 
أو  القوة  استخدام  سيّما  وال  لرغبتها، 

املمارسة غري الطبيعيّة.
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يقابل  وهنا   : النفس  عن  الدفاع   -5
الزوجة  تستخدم  حيث  بالعنف،  العنف 
العنف ضدّ زوجها كأسلوب يف الدفاع عن 
النفس، نتيجة ما تلقاه من املعاملة السيئة 

من زوجها .
وال بدّ من اإلشارة إىل أنّ سبب العنف 
الصادر من الزوجات، قد يرجع إىل حاالت 
من االحنراف يعانني منها، وال سيّما الفساد 
واملسكرات،  املخدرات  وتعاطي  األخالقي، 
وغري ذلك  ممّا يبدّل من طبيعتهن األنثوية 
اهلادئة، وحيوّهلا إىل طبيعة عدوانية، خشنة 

وعنيفة .

ثالثًا - أشكال عنف الزوجة ضد 
الزوج 

العنف  هذا  فإنّ  األسباب،  تكن  مهما 
وإن كان قليالً، فقد أـصبح متفشّياً بصوره 
متعدّدة،  أشكاالً  ويأخذ  والنفسية،  املعنوية 
وله آثاره السلبية يف األسرة واجملتمع . ومن 

أبرز هذه األشكال :
القتل  حدّ  إىل  والتعذيب:  الضرب   -1

أحياناً .
2- احلرق بالبنزين والكريوسني. 
3- استخدام السحر والشعوذة. 

4-  اهلجر.
5- وهناك اخليانة من الزوجة.

وإذا ما عدنا إىل لغة األرقام اليت تكشف 
الرجال،  اللطيف ضدّ  اجلنس  عنف  وطأة 
األزواج  بعض  يتلّقاها  اليت  العذاب  وألوان 
من شريكات حياهتم، جند أنّ هذا العنف له 
تأثريات ال يستهان هبا . فقد جاء يف تقرير 

أّنه   «  )  2001 عام   ( نشر  املتحدة  لألمم 
مل تعد تسمع خلف أسوار املنازل، أصوات 
بل  أزواجهن،  عنف  من  يستنجدن  نساء 
الصورة انعكست يف العصر احلاضر، وبات 
الذين يصرخون من  األزواج هم  الكثري من 
وطأة عنف زوجاهتم وجربوهتم . فالكثري من 
حول  مرعبة  أرقام  عن  كشفت  الدراسات 
منه  واقتصاصها  للزوج،  الزوجة  تعنيف 

بسبب أو من دون سبب«.
الذي  العنف  عوامل  أنّ  جند  وهكذا 
معّقدة  زوجها،  ضد  الزوجة  تستخدمه 
ومتشابكة،  وتأتي إمّا ردّاً على معاملة الزوج 
الزوجيّة/  للحالة  نتيجة  وإمّا  القاسية، 
األسرية اليت تعيشها مع هذا الزوج . وقد 
تلجأ الزوجة إىل العنف  يف بعض احلاالت، 
تلبية لرغبة  يف التسلّط والعدوان كامنة يف 

طبيعتها .
على  الزوج  عنف  أن  سبق،  ممّا  يّتضح 
على  الزوجة  عنف  من  تأثرياً  أشدّ  الزوجة 
الزوج  يشتكي  ألن  ال ضرورة  ولكن  الزوج، 
من تعنيف زوجته، طاملا أنّ سبل اخلالص 
فهو  أمامه،  مفتوحة  عنها  واالبتعاد  منها 
حيتمي  بأحد  يستنجد  ألن  حمتاجاً  ليس 
ألّنه  زوجته،  من  له  املوجّه  العنف  ضدّ  به 
ببساطة  قادر على تطليقها والتخلّص منها 

متى يشاء.

رابعًا - العنف ضدّ الزوج يف الدول 
األجنبية 

يف  النساء  أن  إىل  كثرية  دراسات  تشري 
الرجال  ضد  عنفاً  أكثر  املتقدّمة  الدول 
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وذلك  أخرى.  دول  يف  النساء  مع  باملقارنة 
حقوقها  معظم  نالت  الغرب  يف  املرأة  ألن 
وحصلت على استقالهلا االقتصادي، فهي 
على قدم املساواة مع الرجل، وقد تستغين 
عن الرجل وعن الزواج. لذلك يسهل عليها 
القصاص  مبنطق  عمال  الزوج  تعنيف 

املتساوي . 
كانت  اقتصادياً،  املرأة  استقلت  فكلّما 
وكلّما  أكرب،  الرجل  تعنيف  على  قدرهتا 
قلّت  االقتصادية  إمكانياهتا  اخنفضت 
إمكانية  وارتفعت  تعنيفه،  على  قدرهتا 
العنف  ، وأصبح  الرجل  تعنيفها من طرف 
ضحية  املرأة  ألن  الزوجني،  بني  متبادالً 
إىل  وتنتقل  طويلة،  لقرون  الرجايل  العنف 
يف  املساواة  باسم  الرجل  حيارب  عنف 

احلقوق والواجبات .
سرتاوس  أجراها  دراسة  أشارت  فقد 

)2005( إىل أن معدل االعتداءات البسيطة 
ما  املتحدة  الواليات  يف  النساء  قبل  من 
زوج،   )1000( لكل  اعتداء   )  78( يقارب 
مقارنة بنسبة االعتداءات من قبل الرجال 
 )1000( لكل  حالة   )  72( وصلت  حيث 
زوجة. وكان معدل االعتداء الشديد من قبل 
النساء حوايل )46( حالة لكل )1000( من 
األزواج، وحوايل ) 50( حالة  لكل )1000(  
التحليالت  أحد  ويف  الرجال.  قبل  من 
أو  عدوانيات،  البدينات  النساء  أنّ  تبيّن 
أكثر عدوانية من الرجال يف عالقاهتن مع 

أزواجهن أو شركائهن الذكور.
من   )  %7( أنّ  كندية  دراسة  وأظهرت 
النساء و )6% ( من الرجال تعرضوا لسوء 
أو  احلاليني  شركائهم  أيدي  على  املعاملة 
العنف  ضحايا  من  النساء  لكن  السابقني، 
بضعف  لإلصابة  عرضة  أكثر  الزوجي 
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مرتني من الضحايا الرجال، وعرضة بثالث 
مراّت وأكثر للشعور باخلوف على حياهتن، 
وأن  مطاردة،  تكون  أن  مرتني  ومضاعفة 
ومع  عنف.  حوادث  عشرة  من  أكثر  تواجه 
ذلك فقد الحظ /سرتاوس/ أنّ الدراسات 
استبعدت  املنزيل  العنف  حول  الكندية 
ا إذا كانوا قد  األسئلة اليت تسأل الرجال عمَّ

وقعوا ضحايا على أيدي زوجاهتم .
وعلى الرغم من أنّ بلداً مثل » إسكتلندا« 
يتعرّض  من  على  صارمة  عقوبات  يفرض 
لفظي،  أو  جسدي  بعنف  اآلخر  للشريك 
أجرهتا  استطالعية  دراسة  أظهرت  فقد 
عينة  على  مؤخّراً   / /جالسكو  جامعة 
قوامها )200 ( امرأة، أنّ  )60% ( من النساء 
يؤيدن ضرب الزوجة لزوجها. بينما اعرتفت 
 ) و)%8  أزواجهن،  بضرب  منهن   )  %35  (
اعرتفن بأهنن سبنب جروحاً للشريك خالل 
املشاجرات الزوجية. وأشارت الدراسة إىل 
أنّ اجلروح اليت يصاب هبا الرجال تتمّثل يف 

الرضوض واجلروح وتكسري العظام. 
/جاكلني  هبا  قامت  دراسة  وأظهرت 
اللواتي  للنساء  احلاالت  ثلثي  أنّ  كامبيل/ 
من  للضرب  يتعرضن  كنّ  أزواجهن  قتلهن 
 )%75  ( أنّ  أيضاً  ووجدت  أزواجهن.  قبل 
من احلاالت اليت قتل فيها الرجال من قبل 
زوجاهتم.  معاملة  يسيئون  كانوا  زوجاهتم 

)تقرير منظمة العفو الدولية، 2001 ( .
تقارن  اليت  الدراسات  مراجعة  فبعد 
وبعض  والزوجات  األزواج  ضحية  مدى 
عن  بالدفاع  املتعلقة  املفاهيمية  القضايا 
النفس، مّت تقديم البيانات من )52 ( امرأة 

تعرضن للضرب بسبب دوافعهن الستخدام 
العنف ضدّ شركائهن. وكان السبب األكثر 
النساء هو  أبلغت عنه  الذي  للعنف  شيوعًا 
واحدة  امرأة  وأبلغت  النفس.  عن  الدفاع 
يف  الشديد  بالعنف  هجوم  بدء  عن  فقط 
وذكرت  العنيفة.  أعماهلا  نصف  من  أكثر 
)8% ( فقط من النساء أنه مل يتمّ استخدام 
العنف من أجل الشروع يف هجوم أكثر من 

نصف الوقت .
النفس«  عن  »الدفاع  مفاهيم  وكانت 
وإجيابي،  كبري  بشكل  مرتبطة  »القتال«  و 
أهنن  يف  النساء،  من  العديد  نظرة   وهذه 
الذاتية  التقارير  تتأّثر  ومل  متشاهبات. 
االجتماعية  االستجابة  يف  بالتحيز  للنساء 

.1986 ,Wisconsin  املرغوبة
صحيفة  نشرت   / بريطانيا  ويف 
الكارديان - The Guardian، عام 2010 
نتائج دراسة عن العنف الزوجي، جاء فيها 
العنف  حوادث  من   )  %40  ( من  أكثر  أنّ 
املنزيل أبطاهلا من النساء. وأشارت إىل أن 
شبه  إىل  أساساً  يعود  النسب  تلك  ارتفاع 
واإلعالم،  الشرطة  الذي متارسه  التجاهل 
إزاء شكاوى الرجال. إذ يُعتقد أن الرجل هو 
تردّ  واملرأة  األحوال،  كل  يف  األول  املعتدي 

دفاعاً عن النفس وليس هتجّماً. 
ويف الواليات املتحدة األمريكية، أعدّت 
 The Telegraph  - تلغراف  صحيفة 
األحداث  بعد  الزوجي،  العنف  عن  تقريراً 
-2014( عامي  يف  أمريكا،  هزّت  اليت 

أيدي  على  رجالً   )19( تويف  حني   )2015
شريكاهتم احلاليات أو السابقات. وتعرّض 
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)500( ألف رجل لشتى أنواع العنف من قبل 
الزوجة أو الشريكة، حسب مركز اإلحصاء 
الوطين، أي ما يقارب )2,8%( من الرجال . 
وأشارت الصحيفة يف هناية التقرير، إىل أنّ 
الوقت قد حان لتسليط الضوء على مسألة 
تعنيف الزوجة لزوجها، الذي ما زال يعترب 

من احملرمات )تابو( .
فونتس/  /دافيد  الدكتور  يقول 
تكون  أن   : النفس  علم  يف  االختصاصي 
القدرة  لديك  تكون  أن  يعين  فهذا  رجالً، 
تتذمّر،  أن  دون  من  الصعاب  حتمّل  على 
ومن دون أن تظهر أي ضعف أو أمل. فإثبات 
بقاء  خلف  أساسياً  سبباً  يعدُّ  الرجولة 
الكتمان.  طي  الرجال  ضد  العنف  ظاهرة 
بعنوان  مقال  يف  ذلك   / فونتس  ويفسّر/ 
الرجل  سكوت  بأنّ  يبوحون«،  ال  »الرجال 

وخوفه على كرامته نقطتا ضعف تستغلّهما 
للتسلّط عليه مدركة أهنا لن  العنيفة  املرأة 

تعاقب )غامن، 2016(.
مفاده  قصاص  منطق  املرأة  تبنّت  لقد 
تواجه  كانت  أن  بعد  بالعنف«،  »العنف 
والسحر  واحليلة  بالكيد  الرجايل  العنف 
إنّ  القول  ميكن  آخر،  بتعبري  واخليانة... 
النفس  عن  دفاع  النسوي  العنف  من  جزءاً 
أو انتقام من رجل معنِّف، خصوصاً عندما 
تساهم يف  وحينما  كبري  دخل  للمرأة  يكون 
باملساواة  اجملتمع  يعرتف  وحني  النفقة، 
الدراسات  من  تبيّن  وقد  اجلنسني.  بني 
الضرب  عقوبات  أنّ  السابقة،  والتحليالت 
املتقدّمة،  العامل  دول  يف  شديدة  والتعنيف 
وإن كانت مرتفعة إىل حدّ ما يف بعضها كما 

يف إسكتلندا. 

207 المعلم العربي- العددان: 476-475 -2020 



خامسًا - العنف ضدّ الزوج يف الدول 
العربية 

أفضل  العربية  الدول  يف  احلال  ليس 
يكون  فهل    . األجنبية  الدول  ممّا هي يف 
الرجل دائماً هو اجلالد الذى ميارس العنف 
واملرأة هي الضحية ؟!.. احلقيقة ال.. فقد 
املرأة  لعنف  مناذج  األخرية  اآلونة  شهدت 
يف  موجودة  باتت  ظاهرة  يف  الرجل،  ضد 
رغم  إنكارها  ميكن  وال  العربي،  جمتمعنا 
هلا  يتعرّضون  الذين  الرجال  أغلبية  تكتم 
كي حيافظوا على رجولتهم وكربيائهم أمام 

اجملتمع. 
سبيل  على  العربية،  جمتمعاتنا  ففي 
املثال : أن يضرب رجل زوجته أمر مرفوض 
من  العديد  منه  احلدّ  على  وتعمل  ومدان، 
املرأة  حبقوق  املعنية  واجلمعيات  اهليئات 
محاية  يف  تنشط  اليت  العربي،  العامل  يف 

الرجل  يبقى  حني  يف  وإنصافها.  املرأة 
إىل محاية  غري حمتاج  وخوف  حذر  حمّط 
أحد. أما أن نرى امرأة تضرب زوجها، وأن 
بعيداً  زال  ما  أمر  فهو  الضحية،  هو  يكون 
العربي  فالرجل  جمتمعاتنا.  تقاليد  عن 
واملرأة  والذكورية«،  بالعنف  »املّتسم  هو 
والغريب  التصرف«.  وأنوثة  »رمز لالحتواء 
والدراسات  اإلحصاءات  رغم  أّنه  األمر  يف 
اليت تثبت صحة تلك الظاهرة، اليت جيهلها 
يف  نسمع  قلّما  مزحة،  ويعتربوهنا  الكثريون 
اإلعالم، عن رجل اشتكى من تعنيف زوجته 
أنّ  من  الرغم  على   .  )2016 )غامن،  له. 
 )2001( عام  الدولية  العفو  منظمة  تقرير 
أنّ نسبة عنف ضرب األزواج يف  أشار إىل 
العامل العربي، تراوحت بني ) 23% و %28(، 
وتبيّن أن النسب األعلى يف األحياء الراقية 
تصل  بينما  العليا،  االجتماعية  والطبقات 

208 المعلم العربي- العددان: 476-475 -2020 

ون
فن

 و
فة

قا
ث



النسبة إىل ) 18% ( يف األحياء الشعبية . 
ضد  املرأة  لعنف  كثرية  أنواع  وهناك 
كالقتل  اجلسدي  العنف  منها  الرجل 
والنفسي  املعنوي  العنف  وهناك  والضرب، 
الرجال،  ضدّ  النساء  متارسه  عنف  وهو 
الضرب  بني  ترتاوح  متعدّدة  صورًا  ويأخذ 
والشتم واإلهانة أمام األوالد والناس، ومن 
حرمانه  إىل  أوالده،  لرؤية  الرجل  حرمان 
واهلدوء  واالستقرار  املنزلية  الراحة  من 
الصحة  على  يؤّثر  ما  العائلية،  حياته  يف 
بدوره  الذي  للرجل،  واجلسدية  النفسية 
ينعكس على التنشئة االجتماعية والنفسية 

لألطفال ) عالء الدين، 2015 (.
نشرهتا  دراسة  أكدت  الكويت،  ففي 
صحيفة القبس أنّ )35% ( من نساء الكويت 
وتعذيبهن  ضرهبن  بعد  باملتعة  شعرن 
األسباب،  عن  حبثها  وعند  ألزواجهن. 
توّقعت الدراسة أن تكون إمّا ردّة فعل على 
فتضربه  الذكورية  وأفكاره  الرجل  سيطرة 
متأصلة  شرّ  غريزة  »لوجود  وإمّا  انتقاماً، 
يف شخصية املرأة تنفسها يف زوجها. فتقوم 
بتعنيفه إمّا معنوياً، أو بالتعنيف املادي،  أو 

التعنيف اجلسدي )غامن، 2016 (.
إىل  قدّمت  دراسة   كشفت  مصر،  ويف 
ملتقى احلوار للتنمية وحقوق اإلنسان حول 
 )111( ارتكاب  عن  الرجال،  ضدّ  العنف 
املصري  اجملتمع  يف  الرجال  حبقّ  جرمية 
 ،2005 عام  من  الثاني  النصف  خالل 
توّزعت  املرصودة  اجلرائم  أنّ  وأوضحت 
جرمية   )15( و  قتل  جرمية   )85( على 
سرقة و )11( جرمية اعتداء بالضرب. أمّا 

الزوج  حبقّ  اجلرائم  هذه  الرتكاب  الدافع 
بنسبة  أسرية  خالفات  خلفية  على  فكان 
)65%( وخيانة الزوج بنسبة ) 15%( وخيانة 
الزوجة بنسبة )5%( والسرقة أو االستيالء 
على أموال الضحية بنسبة ) 15%.( ) عالء 

الدين، 2015 (.
اإلعالم  رصد  فقد  سورية،  يف  أمّا 
حاالت  بعض  األخرية،  اآلونة  يف  السوري، 
العنف ضد الزوج، فهناك من تشاجرت مع 
زوجها لرتديه طريح الفراش يف املستشفى. 
األسواق  أحد  رجُلها يف  عنَّفت  من  وهناك 
)فتحهما  عينيه  »فنجر«  ألّنه  التجارية، 
مرّت  حلوة  صبيّة  أوّل  أمام  واسعتني( 
الزوج،  قتل  حاولت  من  وهناك  أمامه. 
عندما تأّكدت من خيانته هلا... إهنا حاالت 

موجودة »ولكنها متبعثرة« . 
موسى/  /دعد  احملامية  أّكدته  ما  هذا 
وهي ناشطة يف جمال حقوق املرأة، وتعمل 
يف جمال مساعدة ضحايا العنف األسري، 
خالله  من  تتلقى  ساخن  خط  خالل  من 

شكاوى العنف املختلفة.
حاالت  أنّ  /موسى/  احملامية  ورأت 
»العنف  يسمى  ما  أو  الزوج  ضد  العنف 
منها  قليالً  فإنّ  وقعت  لو  حتى  العكسي« 
ألنّ  اإلعالم،  ووسائل  القضاء  إىل  يصل 
بتعرّضه  يعرتف  أن  مايرفض  غالباً  الرجل 
للضرب، إذ يعترب االعرتاف مساساً بكرامته 

أمام أهله وأقاربه.
إنّ قانون   : وتضيف احملامية / موسى 
األحوال الشخصية السوري للزوجني، يسمح 
الشقاق  لعلّة  زوجته  يطلق  بأن  للزوجني 
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الذي  الضحية  الزوج  ويستطيع  والضرر،  
ويُعفى  الطالق  يطلب  أن  للضرب  يتعرّض 
لزوجته،  املستحق  املتأخّر  دفع  من  بالتايل 
ولكن كرامته غالباً ال تسمح له حتى بتقديم 

الشكوى ) زمان الوصل، 2015 (. 
واحلقيقة أنّ الرجل الذي يكون ضحية 
هتديدها  من  خياف  ال  قد  املرأة،  تعنيف 

بقدر ما خياف من نظرات اجملتمع الذي قد 
الضرب،  الرجولة ويستحق  يعتربه منقوص 
ألنه مل يفلح يف ترويض شريكته / زوجته، 

وهو صاحب السلطة والقرار. 
بعنف  ويقبل  الرجل  يسكت  ولذلك 
يتعرّض  أن  خشية  به  يبوح  وال  زوجته، 

للسخرية من أبناء جمتمعه. 
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إنتاج الحرير الطبيعي  
مهنة من التاريخ

تقول األسطورة الّصينّية إّن اإلمبراطورة » لي زو« زوجة اإلمبراطور األسطورّي 
»هوان جي« دي الذي ُيعَرف باإلمبراطور األصفر هي التي عّلمت الّشعب الّصيني 
القصة  بدأت  حيث  الميالد،  قبل  والعشرين  السابع  القرن  في  الحرير  غزل  فّن 
التوت  أشجار  تلف  سبب  الصيني »هو أنجدي« معرفة  حاول اإلمبراطور  عندما 
بأكل  تقوم  وجود ديدان بيضاء  زوجته  فاكتشفت  حديقته  في  به  الخاصة 

أوراق التوت وتغزل شرانق المعة. 

* مهندس وباحث يف شعبة التعليم الريفي ) التعليم األساسي( يف وزارة الرتبية.

 إعداد م. بسام الحصني*
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بالصدفة  االمرباطورة  وقامت 
املُعد  بإسقاط الشرنقة يف املاء الساخن 
بالشرنقة  تلعب  هي  وبينما  للشاي، 
خيوط  من  مكونة  أهنا  الحظت  يف املاء 
فبدأت  املاء  يف  تنفصل  متشابكة  رفيعة 
كانت  وهكذا  الشرنقة،  بسحب اخليط من 

بداية اكتشاف خيط احلرير.
زوجها  اإلمرباطورة  أقنعت  بعدها 
التوت  أشجار  من  أيكة  االمرباطور مبنحها 
لرتبية اآلالف من دودة القز اليت تنتج تلك 
اإلمرباطورة بعد  وقامت  اجلميلة.  الشرانق 
ذلك بابتكار بكرات احلرير اليت جتمع هذه 
وقويا  مسيكا  خيطا  لتنتج  معا  اخليوط 

حتى متكنت من نسجها ...
وَجَدَ علماء  عن األساطري، فقد  وبعيداَ 
مقاطعات  يف  قة  املُتفِرّ األدّلة  بعض  اآلثار 
خمتلفة من الصني، تُثِبت أنّ الصينيّني هم 
أول من عرف خيوط احلرير وصنعوا منها 

املالبس احلريريّة.
صناعة  بسرّ  الصّني  أباطرة  احتفظ 

اخليوط  إلنتاج  القز  دودة  وتربية  احلرير 
عقوبة  املوت  وكان  عدّةً،  قروناً  احلريريّة 
تصنيع  عن  معلومات  بتسريب  يفّكر  من 
احلرير، أو هتريب بيوض دودة القز، وعلى 
الرّغم من ذلك وصلت تقنية إنتاج احلرير 
من دودة القز إىل كوريا قبل امليالد مبئيت 
جتارة  انتشرت  ذلك  بعد  تقريباً،  عام 
اهلنديّة،  القارة  شبه  إىل  ووصلت  احلرير 
والشّرق األوسط، وأوروبا، ومشال أفريقيا، 
وقد عُِرَفت الّطرق الّتجاريّة الرّئيسيّة اليت 
تربط بني أوروبا وآسيا باسم طريق احلرير.

احلرير  إنتاج  يعترب  قرون  ومنذ 
املهن احلرفية  أهم  من  واحداً 
مثل  الدول  من  عدد  يف 
واليابان  واهلند  الصني 
وروسيا  والربازيل  وكوريا 

وإيطاليا وفرنسا. 
واهلند  تعد الصني   واليوم 
للحرير،  الرئيستان  املنتجتان 
اإلنتاج  من   %60 يتجاوز  معاً  فإنتاجهما 

العاملي السنوي.
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دودة القز:
يطلق العلماء على دودة القزّ اسم ملكة 
حشرة  يرقة  وهي  منازع،  بال  األنسجة 
دودة  وتقوم  الفراشات،  فصيلة  إىل  تنتمي 

القز بتصنيع خيوط احلرير.
تعيش دودة القز على أوراق شجر التوت 
أنواع  أجود  منتجة  عليها  وتتغذى  األبيض، 
احلرير، ومنها ما يعيش على أوراق البلوط 
الذي  احلرير  لكن  الربتقال،  أو  اخلس  أو 

تنتجه أقل جودة.

تعريف احلرير:
قوية  خيطية  ألياف   :)silk( احلرير 
يف  يندر  مميز  طبيعي  بريق  هلا  متينة، 
األلياف األخرى، وذات مرونة عالية، وميكن 
نسجها، وهلذا يسمى احلرير ملك األلياف. 
لزج  سائل  عن  عبارة  باألصل  واحلرير 
القز  لدودة  اللعابتني  الغدتني  من  خيرج 
يلتحمان  خيطان  يتشكل  حيث  )الريقة(، 
اخليوط  وتلتصق  للجو،  تعرضهما  مبجرد 
سرييسني  باسم  تعرف  صمغية  مبادة  معا 
غدتني  من  الدودة  )sericin( خترجها 
احلرير،  سائل  تفرز  اليت  للغدد  جماورتني 
ملتصق  طويل  حريري  خيط  ويتشكل 
بالسرييسني تلفه الدودة حول نفسها لتكوين 
الشرنقة، وهذه اخليوط احلريرية هي اليت 

حتمي الشرنقة اثناء منوها.
نطاق  على  الطبيعي  احلرير  يستخدم 
الفاخرة  املنسوجات  صناعة  يف  واسع 
وتتميَّز  اجلراحة،  وخيوط  واملطرّزات 
املالبس احلريرية بنعومتها وقدرهتا العالية 

على امتصاص الرطوبة.
جداً،  الوزن  خفيفة  احلريرية  واملالبس 
املصنوعة  أو  القطنية  املالبس  من  وأدفأ 
واملالبس  الصناعي.  احلرير  أو  الكتان  من 
من  أشد  بريق  ذات  املصبوغة  احلريرية 
كثري من املنسوجات املصبوغة. وميكن كي 

احلرير بسهولة كما أنه يقاوم االنكماش. 

صانع احلرير )الَقزّاز( 
عند  احلرير  على  العرب  يُطلِق 
اسم  الشّرنقة  أو  الصّلجة  من  استخراجه 
أو دودة احلرير  القزّ  القزّ؛ نسبًة إىل دودة 
يُسمّى  وبذلك  حريريًَّة،  شرانق  تُنتِج  اليت 
صانع احلرير وبائعه الَقزّاز، فيُقال: ابتعْتُ 

احلرير الّطبيعيّ من الَقزّاز.

دورة حياة احلشرة:
وأثناء  حياهتا  دورة  احلشرة خالل  متر 
منوها وتطورها مبراحل )أطوار( عدّة على 

النحو التايل:
1 ـ طور البيضة 
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2 ـ طور الريقة
3 ـ طور العذراء )اخلادرة(

4 ـ طور الفراشة
القز(  )دودة  الريقة   >---- البيضة 
----< العذراء )ضمن شرنقة( -----< 

احلشرة الكاملة )الفراشة(

أواًل: البيضة: 
 400 إىل   300 بني  ما  الفراشة  تضع 
على  البيض  ويثبت  واحدة،  دفعة  بيضة 
سطح مستو عن طريق مادة صمغية تفرزها 
أيام  عشرة  بعد  البيوض  وتفقس  األنثى، 
يتأخر  وقد  املواتية،  الطبيعية  األحوال  يف 

الفقس إىل 14يوم.
فراشة  بيوض  تُحَفظ  بالبيض:  العناية 
وتُغّطى  صغري،  صندوق  يف  احلرير 
بالبّطانيّات لتدفئتها؛ حبيث ال تزيد درجة 
احلرارة عن 26 درجًة مئويًّة؛ جتنُّباَ لتعرُّض 
البيوض للجفاف واملوت، يكون لون البيوض 

أزرق مائالً للرماديّ، إال أّنها تصبح شفافة 
من الوسط، وهلا حلقات داكنة يف األجزاء 
اخلارجيّة عندما يقرتب موعد الفقس، ويف 
هذه املرحلة تُنَقل البيوض إىل حاوية خاصّة 
د بأوراق الّتوت الّطازجة بعد  بالفقس، وتُزوَّ
يتمّ  أن  على  صغرية،  قطع  إىل  تقطيعها 

استبداهلا يومياً بأخرى طازجة. 
تضعها  اليت  البيوض  تبقى  معلومة: 
األنثى يف األيام الباردة يف حالة سبات حتى 

حلول فصل الربيع.

ثانيًا: الريقة: 
تفقس البيضة فتخرج منها يرقة صغرية 
يصل  أسابيع  ستة  وبعد  1سم(،  من  )أقل 
وهنا  سم،  ونصف  سبعة  إىل  الريقة  طول 
تقوم الريقة بنسج شرنقة من خيوط احلرير 

حول نفسها.

ثالثًا: العذراء )اخلادرة( 
الشرنقة  غزل  من  الدودة  انتهاء  بعد 
تعيش داخلها وتتحول خالل بضعة أيام إىل 
بعد عدة  تتحول  والعذراء  عذراء )خادرة(، 

أيام إىل فراشة.
   

رابعًا: احلشرة الكاملة )الفراشة(: 
فراشة كبرية بيضاء ذات أجنحة خمططة 
اجلناحني  هناييت  قياس  ويبلغ  بالسواد، 
5سم، كما أن جسم الفراشة قصري وأرجلها 

ضخمة نسبياً.
وتعيش  الشرنقة،  من  الفراشة  خترج 
البيض  وتضع  خالهلا  تتزاوج  قصرية  مدة 
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من  املئات  تاركة  متوت  ثم  التزاوج  بعد 
البيوض.

مراحل تربية الدودة واستخراج 
احلرير:

العناية بالريقات وتغذيتها: 
تتغّذى الريقات بعد خروجها من البيضة 
الغّضة،  الّتوت  أوراق  من  كافية  كميّة  على 
الرّطوبة،  من  حاجتها  على  حتصُل  ومنها 
التوت  أوراق  إطعامها  ميكن  تكرب  وعندما 
الكبرية، وجيب أن تكون أوراق التوت خضراء 
نضرة نظيفة وخالية من التلوث باملبيدات. 
شكل  على  املفروم  التوت  ورق  ويقدم 
شرائح أربع مرّات يف اليوم، ويزداد حجم هذه 
الريقات،  ازدياد عمر  مع  وكميتها  الشرائح 
وتكون آخر وجبة من الطعام اليومي )وجبة 

املساء( أكرب من بقية الوجبات.

معلومة: الريقات اليت تتغذى على ورق 
احلرير،  أنواع  أجود  تعطي  األبيض  التوت 
وميكن أن تتغذى الريقات على ورق اخلس 

أو الربتقال أو البلوط.
يرقة  تنسلخ  الناضجة:  بالدودة  العناية 
دودة القزّ أربع مرّات، وتصبح هِنمًة للطعام 
لتتمّكن من البدء بغزل الشّرنقة، ويف هذه 
الّتوت  أوراق  الريقات  إطعام  جيب  الفرتة 
أيّام  وبعد عشرة  اخلضرة،  الكبرية شديدة 
لوهنا  وُيصبح  مُنتفخًة،  الريقات  ستصبح 
استهالكها  ويقّل  فرة،  للصُّ مائالً  شّفافاً 
مناسب  مكان  عن  بالبحث  وتبدأ  للطعام، 

لتبدأ بغزل الشّرنقة.

صوم الريقات وانسالخ جلد الريقة:
مرات  أربع  الطعام  عن  الريقات  تصوم 
خالل فرتة الريقة، وتستغرق مدة كل صيام 
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عن  متتنع  حيث  ساعة،   48 إىل   24 من 
الطعام واحلركة، ويالحظ أّنه بعد كل فرتة 
صيام ينسلخ جلد الريقة، حيث يتكوّن جلد 
ازدياد حجم  ليتالءم مع  جديد أكرب حجماً 
الريقة، وتنسلخ الريقات للتخلّص من جلدها 
القديم الذي أصبح ضيّقاَ وتستبدله بآخر 
هذه  ويف  ليومني،  متتدّ  صيام  فرتة  بعد 
نقلها  أو  املكان  تنظيف  عدم  املرحلة جيب 
باملرض  إصابتها  يُسبّب  قد  ذلك  منه؛ ألنّ 
ف  تُنََظّ االنسالخ  انتهاء  وبعد  املوت،  أو 
احلاوية وتُزال اإلفرازات واجللد النّاتج عن 
االنسالخ، ويُراعَى حفظ الريقات يف درجة 

حرارة ترتاوح بني 23-29 درجة مئويّة. 
اليوم  الشّرانق: يف  إفراز احلرير وغزل 
تبدأ  للريقة،  اخلامس  العمر  من  الثامن 
إفراز سائل لزج يتصلّب  اللعابيّة يف  الغدد 
عند مالمسته اهلواء فيشكل خيط احلرير، 
مثرة  شكل  على  نفسها  حول  الريقة  وتلّفه 
الفول السوداني، ويضع املربون عادة أعواد 
لتقوم  الرتبية  صواني  حول  اجلاف  القطن 

الريقة بالتعشيش عليها.
واسع؛  مكان  يف  الريقات  وضع  جيب 
لضمان عدم تالمسها أثناء غزل الشّرانق؛ 
ويُراعى  احلرير،  خيوط  تشابك  يعين  ممّا 
عدم إزعاج الريقة خوفاَ من عدم استكمال 
بناء الشّرنقة. تنسلخ الريقة للمرّة اخلامسة 
إىل  تتحوّل  ثمّ  الشّرنقة،  داخل  واألخرية 
بني  وسطيّة  مرحلة  وهي  )عذراء(،  خادرة 

الريقة والفراشة البالغة.
مجع الشرانق: يُفّضل مجع الشّرانق يف 
اليوم اخلامس من بدء الغزل لضمان اكتمال 

الشّرانق،  تُفرَز  ذلك  وبعد  الشّرنقة،  بناء 
ويتمّ انتقاء أقواها وأكثرها اكتماالَ وأنصعها 
بياضاَ، ويرتك جزء من الشرانق بدون مجع 
باستكمال  الفراشات  من  لعدد  للسّماح 
ويعتمد  املُقبل،  للعام  بيضاَ  لتضع  منوّها 
الديدان  عدد  على  املرتوكة  الشّرانق  عدد 
على  عليها،  باحلصول  املزارع  يرغب  اليت 
أاّل يقل عددها عن عشرين شرنقًة؛ لضمان 
واإلناث،  الّذكور  أعداد متساوية من  وجود 
وتكون شرانق الّذكور غالباَ صغرية احلجم 
وهناياهتا مُدبَّبة، بينما تكون شرانق اإلناث 

أكرب حجماَ وهناياهتا مُثلَّمة. 

التخلص من اخلادرة للحصول على 
خيط احلرير:

إنّ خيط احلرير الذي تنتجه الريقة ذو 
القزّ  فراشة  لكنّ  كبرية،  اقتصادية  أمهية 
عند خروجها متزّق الشرنقة قاطعة بذلك 
اخليط احلريري الذي يبلغ طوله من 300 
أمهية  بدون  يصبح  وبالتايل  مرت   900 إىل 
قتل  إىل  املربون  يعمد  لذلك  اقتصادية، 
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اخلادرة داخل الشرنقة قبل أن تتحول إىل 
فراشة ملنعها من متزيق اخليط احلريري.

ويوجد عدّة طرق لذلك:
ثم  ومن  املغلي  املاء  يف  الشرانق  غمس 

جتفيفها لتجنب التعفن.
لوقت  ساخنة  أفران  يف  الشرانق  وضع 

قصري.
تعريض الشرانق لبخار املاء الساخن. ثم 

ترتك لتجف.
هناراً  الشمس  ألشعّة  الشرانق  تعريض 

وتقليبها لعدّة أيّام حتت الشمس.

حّل احلرير:
على  للحصول  الشّرانق  فكّ  به  يُقصَد 
بََكرة،  شكل  على  ولّفها  احلريريّة  اخليوط 
الشرانق  تفرز  العملية  البدء يف هذه  وقبل 
تقسم  كما  امللونة،  أو  الضعيفة  أو  املثقوبة 
الشرانق إىل رتب ودرجات على أساس نوع 

احلرير ولونه ودرجة نظافته.
إلذابة  الساخن  املاء  يف  توضع الشرانق 
احلرير  خيوط  تلصق  اليت  الصمغية  املادة 
ببعضها بقوة حتى يسهل حل اخليوط، ثم 
اخلارجي  اخليط  طرف  عن  البحث  يتمّ 
خيوط  أطراف  سحب  وميكن  للشرنقة، 
مسك  حسب  معا  أكثر  أو  شرانق  أربعة 
ومترر  بعضها  إىل  وتضم  املطلوب  اخليط 
من خالل فتحة أو دائرة صغرية من اخلزف 
إبرة اخلياطة فتعمل  الزجاج مثل فتحة  أو 
لصق  على  املاء  يف  املذابة  الصمغية  املادة 
مير  ثم  واحدا  خيطاً  وتكوّن  معا  اخليوط 
على بكرتني فيزدوج ويلف على نفسه ويربم، 

العالق  املاء  من  نتخلص  العملية  هذه  ويف 
باخليوط، ثم يتجه اخليط إىل جهاز اللف 
أو الطيار وأخريا يعاد فك اخليوط ثم تلف 
تتجمد  الوقت  هذا  ويف  يف صورة شالت، 
يف  وتصبح  اخليوط  على  الصمغية  املادة 
ملمسها  يف  الشعر  تشبه  متصلبة  صوره 
احلل  بطريقة  املستخرج  احلرير  ويعرف 
اجلريج  أو   )Raw( اخلام  احلرير  باسم 
)Grege( ويتوقف سعر احلرير على جودة 

الشرانق.
      

أنواع احلرير الطبيعي: يوجد 
نوعان 

احلرير املزروع أو املستزرع: وهو احلرير 
الناتج عن تربية دودة القز )كما سبق( ولون 

احلرير غالباً أبيض.
أو  بين  لونه الطبيعي  الربي:  احلرير 
دودة  قبل  من  إنتاجه  ويتم  غامق  أصفر 
وتتغذى غالباً  اليت تعيش بشكل بري  القز 
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على أوراق البلوط وهي منتشرة بشكل كبري 
احلرير  تبييض  ويصعب  واهلند  يف الصني 
الربي كما انه اقل ملعانا من احلرير املزروع 

وخيلط غالباً مع الياف أخرى.

أنواع دودة القز:
هو  انواعها  وأهم  املنزلية:  القز  دودة 
بومبيكس موري Bomyx Mori أو دودة 
أنواع  يعترب أهم  النوع  القز احلقيقية وهذا 
الكمية  حيث  من  للحرير  املنتجة  الديدان 
واخلامة ويكون لون الشرانق أبيض أو أصفر 

وخيوطها منتظمة التكوين سهلة احلل.
دودة القز الربية: يعيش هذا النوع على 
البلوط  أشجار  مثل  احلراجية  األشجار 
وأهم نوع يندرج حتت هذا القسم هو دودة 
 Antherea ميليات  )أنثريا  توسا  حرير 
Mylitta( وهي منتشرة بشكل أكرب باهلند.

امليزات واخلواص الطبيعية 
والكيمائية للحرير الطبيعي:

امليكروسكوب  حتت  احلرير  يظهر 
السمك  منتظمي  شفافني  خيطني  بشكل 
من  طبقة  هبما  وحتيط  الفربوين  مادة  من 
موازية  منتظمة  غري  رفيعة  السرييسني 
وميكن  الفربوين،  اخلارجي خليط  للسطح 
ما  إذا  بسهولة  السرييسني  ومتييز  رؤية 
صبغ اخليط بصبغة روثينيم احلمراء حيث 
يتلون السرييسني باللون االمحر. وبعد إزالة 
السرييسني يكون اخليط املكون من الفربوين 
عدة  من  تكونه  مع  متجانسا  أملس  ناعما 
شقوق  وجود  أحياناً  ويالحظ  شعريات 
طولية يف خيوط احلرير تظهر بوضوح عند 

معاملة اخليوط حبامض الكروميك.
يف  طوله  خيتلف  احلرير:  خيط  طول 
الشرانق باختالف الساللة وبشكل عام يبلغ 
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متوسط طول خيط احلرير ما بني 700 - 
900 مرت.

عام  بوجه  احلرير  يعترب  اخليوط:  دقة 
أدق األلياف حيث يصل القطر األكرب لشعرة 
بينما  امللليمرت  احلرير إىل حوايل 25% من 
أقل من 1 % من  القطر األصغر إىل  يصل 

امللليمرت.
األلياف  أقوى  من  احلرير  املتانة: 
من شعرية  أقوى  خيطه  الن  الطبيعية 
مرونة عالية  وله  ذاته  من الفوالذ للقطر 
عند شده ويستعيد أبعاده األصلية عند ازالة 
متانة احلرير  وتقل  املؤثرة عليه  الشد  قوة 
عند االبتالل حيث تصل ما بني 85-75 % 
من متانته وهو جاف، وأيضا عملية التثقيل 
عند إزالة السرييسني لرتسيب مواد كيمائية 
خاصة على االلياف تقلل من متانة احلرير 

الطبيعي.
املرونة: ميتاز احلرير باملرونة واملطاطية 
السرييسني  مادة  إزالة  عند  فيه  تقل  ولكن 
ولذلك يفضل أن تزال هذه املادة بعد الغزل.

يندر  طبيعي  للحرير بريق  اللمعان: 
يف األلياف الطبيعية األخرى، ويرجع ملعان 
احلرير الطبيعي ونعومته إىل سطح األلياف 
االلتواءات  على  احتوائها  وعدم  الناعمة 
إزالة  بعد  واضحا  احلرير  ملعان  ويظهر 

السرييسني.
الرطوبة: ميتص احلرير الرطوبة بشكل 
وزنه  من   %  30 إىل  يصل  مبقدار  واضح 
رطوبة ومع هذا ال يبدو مبتال، وتكون قابلية 
المتصاص  السرييسني  من  اخلايل  احلرير 
الكبري  والعدد  اخلام،  احلرير  من  أقل  املاء 

للبلورات املكونة للفربوين ذات مسطح كبري 
المتصاص الرطوبة.

عند  للتلوث  احلرير  يتعرض  املاء:  أثر 
عمليات  أثناء  النقي  غري  املاء  استعمال 
التجهيز والغسيل وذلك ألن شعرياته ماصة 

جداً للماء واملواد الذائبة فيه.
احلرارة: يتحمل احلرير درجات احلرارة 
درجة  حتى  تسخينه  ميكن  حيث  العالية 
حرارة 140 درجة مئوية دون أن يتأثر، ويبدأ 
احلرير يف التحلل عند درجة احلرارة 170 
مْ وعند احرتاقه تنبعث منه رائحة قطرانية.

صناعة احلرير وإنتاجه:
اللف:

احلرير  عمال  يكون  الريقات،  قتل  بعد 
الرفيعة  اخليوط  ولف  لتفكيك  مستعدين 
جداً من الشرانق على بكرات، وتسمى هذه 
اللف،  عملية  وإلجراء  احلرير.  كر  العملية 
إلزالة  الساخن  املاء  يف  الشرانق  نقع  يتم 
السرييسني الصمغي الذي ميسك اخليوط 
عدة  من  اخليوط  وتفكيك  ببعض.  بعضها 
شرانق يف نفس الوقت، ألن خيط الشرنقة 
يصعب  لدرجة  جداً  رفيعاً  يكون  الواحدة 
لفه على حدة. ومع غمس الشرانق يف املاء 
شرانق  عدة  خيوط  سحب  يتم  الساخن، 
ثم  اخلزف  من  دليل  خالل  من  ومتر  معاً 
إبرة  فتحة  الدليل  ويشبه  بكرة،  حول  تلف 

اخلياطة. 
لصق  يف  املنحل  السرييسني  ويساهم 
خيط  يف  الرفيعة  اخليوط  من  العديد 
واحد يلف حول بكرة، وبعد ذلك تتم إزالة 
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اخليط من البكرة ويُفتل على شكل خصلة 
خصلة(   15 )حوايل  خصال  عدة  وجتمع 
وحتتوي  حزمة،  تسمى  أكرب،  إىل جمموعة 
للنقل إىل مصنع  ة  املُعَدَّ بالة احلرير اخلام 
هذه  من  رزمة  ثالثني  حنو  على  النسيج 
احلزم، وتصل كتلتها إىل ما يقرب من 60 

كجم.
القذف:

العمليات  بعد  اخلام  احلرير  يصري 
يف  عليه  كان  مما  قوة  أكثر  السابقة 

إىل  بعد  يصل  ال  ولكنه  الشرنقة، 
يف  لنسجه  الكافية  املقاومة 

واملرغوب،  املناسب  الشكل 
بعدة  احلرير  ويقوى 

عمليات خمتلفة يطلق عليها 
القذف.

الغلي والوزن:
عندما خيرج احلرير من آالت القذف، 
السرييسني  من  كبرية  كمية  هناك  تكون 
يف  احلرير  بغلي  العمال  ويقوم  به.  عالقة 
وتؤدي  السرييسني،  إلزالة  والصابون  املاء 
إزالة السريسني إىل كشف اجلمال الطبيعي 
للحرير، ويكون احلرير املغلي ناصع اللون، 
بعد  أو  قبل  إما  السرييسني  إزالة  وميكن 

عملية النسيج، طبقاً لنوع املنسوجات.
يفقد احلرير بعملية الغلي حوايل %25 

من وزنه.

الصباغة:
بصبغة  جيداً  احلرير  صباغة  ميكن 

زاهية 
نسجه،  قبل 

صباغة  الصباغة  من  النوع  هذا  ويسمى 
اخلصلة. وبعض أنواع احلرير تتم صباغته 

بعد نسجه ويسمى ذلك صباغة القطعة.

النسج:
مثل  أنوال  يف  احلرير  خيوط  نسج  يتم 
األنوال املستخدمة لنسج القطن والصوف. 
األنوال  حمل  اآللية  األنوال  حلت  ولقد 
اليدوية يف معظم الدول. ويتم نسج معظم 
املنسوجات احلريرية، مبا يف ذلك احلرير 
الثقيلة  النسائية  املالبس  وأقمشة  املشجر 
على أنوال اجلاكار، وميكن نسج تصميمات 

أو مناذج مجيلة على هذه األنوال.
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  احلرير املغزول:
وقذفه  احلرير  مجيع  لف  ميكن  ال 
تقوم  فعندما  النسج،  لعملية  متهيداً 
منها،  للخروج  شرنقتها  بثقب  الفراشة 
الطويل  احلرير  خيط  بتقطيع  تقوم  فإهنا 
فإن  وبالتايل  وقصرية،  عديدة  خيوط  إىل 
وهنايات  وبدايات  املتقطعة  الشرانق  هذه 
الشرانق )بعد اللف( متثل احلرير املفقود، 
ويتم غزل احلرير املفقود إىل خيط حريري 
مغزول يُستخدم كإضافات لبعض األقمشة 

احلريرية والصوفية والقطنية.

صناعة احلرير يف سورية:
يف  الطبيعي  احلرير  وإنتاج  صناعة 
عليهما  طرأت  موروثتان  مهنتان  سوريا 
ظهور  مع  تراجعهما  إىل  أدت  تغيريات 
احلرير الصناعي الذي غزا األسواق وأصبح 
الطبيعي، فضال عن  للحرير  قويا  منافسا 
تعد  اليت  التوت  ألشجار  اجلائر  القطع 
مصدر الغذاء الرئيسي للريقة والسيما يف 
مناطق الساحل السوري، لذلك حتاول وزارة 
الزراعة توسيع املساحات املزروعة بأشجار 

عودة  القز هبدف  دودة  مربي  ودعم  التوت 
إنتاج احلرير من جديد.

قرية دير ماما يف منطقة مصياف من 
حمافظة محاة تعترب مركزا للحرير الطبيعي، 
على  قلتهن  رغم  نساؤها  حافظت  حيث 
الذي وصلت شهرته  مهنة صناعة احلرير 
إىل خارج حدود سوريا، وبات عالمة فارقة 
يف املشغوالت اليدوية السورية لزمن طويل.

واملناخ املتوفر يف قرية دير ماما يساعد 
على هتيئة البيئة الالزمة لرتبية دودة احلرير 
من مراحل نشأهتا األوىل حتى الوصول إىل 
مرحلة غزل اخليوط، كما أن اخلربة املتوفرة 
لدى سيدات املنطقة ساعدت على احلفاظ 

على هذه الصناعة املهددة باالنقراض.
كما يعد احلرير الطبيعي أساس صناعة 
الربوكار والدامسكو واألغباني اليت  أقمشة 
ولقد  التاريخ.  عرب  سوريا  هبا  اشتهرت 
ذكر اإلدريسي »أن دمشق كانت يف عصره 
جامعة لصنوف من احملاسن وضروب من 
احلريرية  السيب  من  وأنواع  الصناعات 
العجيب  الثمني  النفيس  والديباج  كاخلز 

الصنعة، والذي حيمل منها إىل كل بلد...
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مراحل تصنيع خيط احلرير يف 
سورية: 

احلرير  شلل  الصانع  أو  التاجر  يأخذ 
اخلام ويبعث هبا إىل: 

على  خيوطاً  الشلل  بكرّ  يقوم  الفتال: 
البكرات  هذه  تؤخذ  ثم  خشبية،  بكرات 
من  اخليوط  جتمع  عملية  وهي  للزوي، 
أن  أي  واحدة.  بكرة  على  أكثر  أو  بكرتني 
أو  مثنى  يصبح  الزوي  عملية  بعد  اخليط 

ثالثياً أو رباعياً.... اخل. 
آلة  على  املزوية  اخليوط  هذه  تربم  ثم 
اخليوط  هذه  تفتل  حيث  الفتل،  أو  الربم 
البعض  بعضها  على  الثالثية  أو  الثنائية 
لتصبح على هيئة خيط واحد مربوم وقوي 

مما مينت خيط احلرير.
عن  املسؤول  الشخص  وهو  املسدّي: 
الطوالنية  اخليوط  أي  السدى  حتضري 

للقماش. 
الصباغ: تؤخذ الشلل إىل الصباغ حيث 
هناك  يكون  وقد  القصارة؛  بعملية  يقوم 
شخص يدعى القصار أي أنه خمتص فقط 
بالقصارة. والقصارة هي عبارة عن معاجلة 
احلرير اخلام بوضعه يف ماء يغلي مضاف 
إليه صابون ومادة الصودا )كربونات( ويبقى 
احلرير يف هذا احلوض ملدة ساعتني أو أكثر 
ثم يغسل مباء عادي ويعصر. وتصبح بعد 
ذلك شلل احلرير أكثر بياضاً وملعاناً، حيث 
وزن  وينقص  الصمغية؛  املادة  عنها  تزول 
حوايل  العملية  هذه  بعد  الطبيعي  احلرير 
25% من وزنه، وهنا تبدأ عملية الصباغة. 

الطبيعي  احلرير  شقة  يأخذ  املزيك: 

الصباغ  من  للسدى  خيوطاً  ستصبح  اليت 
ويقوم بتغطيسها يف حملول مكون من املاء 
والنشاء، واملضاف إليه الصمغ املأخوذ من 
أشجار اللوزيات؛ ويف دمشق يضيفون سكر 
وتستمر  الطبيعي.  للحرير  والغراء  نبات 
دقائق فقط يف  التغطيس حوايل 5  عملية 

هذه املواد، ثم تعصر شقة احلرير. 
امللقي: كلمة امللقي تعين تشابك خيوط 
السدى مع النري يف النول لتحضري احلياكة. 
الربوكار  نسيج  يف  املستخدمة  الرسوم 
هي يف غالبيتها مستوحاة من احلياة اليومية 
ومن  اإلسالمية  الزخارف  ومن  الدمشقية 

التاريخ العربي واإلسالمي واألوروبي. 

أمثلة على ذلك: 
)أي  والناعمة  واللوزة  البندقة  رسم 
الوردة الصغرية( وهي مستقاة من مثر شجر 
يف  بكثرة  املتواجدة  والورود  واللوز  البندق 
البيوت العربية وباألخص الدمشقية منها. 
مستوحاة  زخارف  وهي  الشرقية  رسم 
من األشكال اهلندسية املتواجدة يف اجلامع 
شكل  عن  عبارة  وهي  بدمشق،  األموي 

هندسي فيه اثنا عشر ضلعاً. 
العاشق  احلب  طريي  رسم  هناك  ثم 
واملعشوق، وهو قماش الربوكار الذي انتقته 
زفافها  ثوب  لتصنع  الثانية  إليزابيت  امللكة 
منه؛ وأخذ جتار الربوكار بعد ذلك يطلقون 
العاشق  رسم  على  إليزابيت  امللكة  اسم 

واملعشوق. 
والشال  الكشمري  رسم  إىل  باإلضافة 

العجمي الدمشقي والشال الوسط. 
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يف  املستخدمة  لأللوان  بالنسبة  أما 
مها  واألسود  األبيض  فاللونان  الربوكار، 
أما  السدى.  خليوط  استخداماً  األكثر 
واألخضر  فاللونان األمحر  اللحمة،  خيوط 
ثم األزرق والبيج بكميات قليلة. باإلضافة 

إىل استخدام القصب يف الربوكار. 
دراستها  ميكن  اليت  االقرتاحات  بعض 
وحماولة حتقيقها على أرض الواقع من أجل 

محاية إنتاج احلرير السوري: 
فتح باب التصدير للشرانق خارج القطر 
قبل حلها، وإجياد سوق خارجية عربية أو 
ختضع  وبذلك  الشرانق،  لتصريف  دولية 
هذه املادة ملسألة العرض والطلب يف السوق 

احمللية والعربية والعاملية. 
املعاهد  يف  وتدريبهم  الشباب  تشجيع 
الزراعية ومعاهد النسيج يف القطر العربي 
السوري على تربية دودة القز وحل خيوط 
هذه  على  اإلقبال  لزيادة  وذلك  احلرير 

املهنة.
أشجار  زراعة  على  املزارعني  تشجيع 
دود  برتبية  واالهتمام  واملشاركة  التوت 

احلرير.
الدول  وخربات  جتارب  من  االستفادة 
مثل  احلرير  وتصنيع  إنتاج  يف  املتقدمة 

الصني واهلند.
تشجيع البحوث والدراسات حول تربية 
وهيئة  الزراعة  كليات  يف  احلرير  دودة 

البحوث الزراعية يف القطر.

خامتة: 
يف بعض القرى غرب محص واليت كان 

مثل  القز  دودة  يربون  مضى  فيما  أهلها 
عيون الوادي ومشتى احللو، يتحدثون دائماً 
عن ذكرياهتم يف تربية دودة احلرير وكيف 
التوت.  ورق  للدودة  يفرمن  جداهتم  كانت 
الساحر  عيوهنم  بريق  ذلك  على  ويشهد 
ذلك  على  وتشهد  احلديث.  هذا  أثناء  يف 
السوري  للكاتب  صور(  )بقايا  رواية  أيضاً 
حنا مينه الذي نشأ يف السويدية )أنطاكية( 
تربية  عالقة  عن  تلك  روايته  يف  وحتدث 

دودة احلرير حبياة الناس ومبوامسهم. 
احلرير  بصناعة  يعمل  من  معظم 
الطبيعي وصف احلرير بأنه )روح( وجيب 
نتاج  التعامل معه حبنان ورّقة؛ )روح( ألنه 

دودة من املخلوقات. 
بشكل  ودمشق  عام  بشكل  سورية  ويف 
)كنى(  لعائالت  أمساء  يوجد  خاص 
احلرير  صناعة  يف  العمل  من  مستوحاة 
اليدوية مثل: الفتال - املسدي - الصباغ - 
احلايك - النويالتي - الرباط - الدراقلي 
- املزيك - امللقي - الكبابة - املكوكجي - 

احلريري والقزي. 
القديم  االرتباط  على  يدل متاماً  وهذا 
بني الناس وهذه احلرفة يف سوريا، وبالتايل 
هذه  مراحل  على  تدل  بأمساء  تسميتهم 

احلرفة وعلى عمل أجدادهم فيها. 
نتمنى هلذه احلرفة وهذه املهنة أن تعود 
إىل ألقها وسابق عهدها من اإلنتاج الوافر 
للحرير مع االستفادة من التقنيات احلديثة 
احلديثة  والبحوث  والدراسات  والتطورات 
مع  التعامل  ويف  احلرير  دودة  تربية  يف 

خيوط احلرير وتصنيعها.
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)والدة صرح(
ذكرياتي عن أيام العمل 

في بناء صالة الفيحاء الرياضية

منـذ اللحظـة األولـى التـي عملت بها فـي قصر الفيحـاء الرياضـي**، كان القلم 
بيـدي والفكـر يجـول ويصـول عّمـا يكتـب وبمـاذا يعبـر، ومهمـا أوتـي الكاتـب 
مـن بالغـة اللسـان ومـن طالقـة ال يقـدر علـى اإلفصاح عـن جمل تصـف وحروف 
تكتـب، بـل المشـاعر أعمـق واإلحسـاس بالحـب أكبـر، وسـوف أرّدد هـذا بصدق 
األوفيـاء وبلسـان األمنـاء علـى أمـل أن أفـي بـكّل مـا فـي الكلمـة مـن معنـى 
ومافـي النفـس مـن أثـر، راجيـًا أن أوّفـق بـكل جملـة أدّونهـا عـن الذين سـطع 
نجمهـم علـى الصالـة، فأعطوهـا إبداعـًا فـوق إبـداع وروعـة مـا بعدهـا روعـة، 

وجمـااًل يفـوق كل جمـاٍل..

بقلم: عدنان مصطفى العلي*

* باحث من دمشق ، نشر العديد من املقاالت يف اجملالت و الصحف السورية .
** مت االنتهـاء مـن إشـادة هـذا الصـرح الرياضـي الكبـر يف عـام 1976م، تبلـغ مسـاحته اإلمجالية250دومنـاً، 

يضـم )أُسـتاداً ( لكـرة القـدم وصالـة رئيسـية ومسـابح ومالعـب تنـس وفندقـني وصالـة أفراح.
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وحنن نعرف أن الروعة واجلمال توءمان 
الشعراء  كتب  ملا  ولوالمها  ينفصالن،  ال 
وملا  املبدع،  وخياهلم  روائعهم  يف  وأجادوا 
كتب األدباء وأعطوا الكثري من ملكاهتم اليت 
روعة  وهكذا  البيان،  سحر  عن  لنا  ترتجم 
واألدب،  الشعر  عن  أمهية  تقل  ال  البناء 
الصور  الصالة حافل بشتى  تاريخ هذه  إن 
واملعاني، وبتعبري أدق إن كل زاوية أو ركن له 
قصة مثرية تدق هلا أوتار القلوب كلّما ُذكرت 
أخبارها وما رافقها من جهد وعناء، ولقد 
العمال  من  األعظم  السواد  حديث  باتت 
أيّ  خياجلها  ال  والنفس  الشاغل،  وشغلهم 
إن  رفيع.  رياضي  حدث  أبرز  بأهنا  شكّ 
الذي أكتبه ماهو إال قليل من كثري وغيض 
من فيض، والبد من حلظات يقف عندها 
بكلمة  تتفتق  تكاد  ونفسه  مشدوهاً  املرء 
اليت  املشاعر  املعنى ومسو  عن جالل  تعرب 
وحترك  األعماق  وهتز  الصدور  يف  ختتلج 
اجلوارح. إن القول شيق ومجيل وذو طابع 
وإنصاف  تقدير  وقفة  من  والبد يل  أصيل 
البناء،  شرف  وشاركوا  سامهوا  للذين 
الصديق  الصيين  الشعب  بالذكر  وأخص 
الذي ضرب أروع األمثلة يف التضحية وبذل 
النفس ، وهي أعظم ما جيود به اإلنسان، 
حيرتمون  للوفاء،  أهل  إهنم  أقول  وبأمانة 
على  حازوا  ذلك  أجل  فمن  والعهد،  الوعد 
إعجاب العاملني دون استثناء، كيف ال وهم 
هذا  ونقشت  رمست  اليت  املبدعة  الريشة 
القصر الرائع واملشهد اجلميل الذي تتمالّه 
النفوس وتعجب لروعته وبديع صنعه؟ إهنا 
فينبعث  الروح  على  تفيض  اليت  السعادة 

ربيع  رأينا  كلما  النفسي  االرتياح  منها 
الصالة يزهو هبذا الوشي املنمق واملزركش، 
عقله  وبراعة  اإلنسان  يد  سطرته  الذي 
وعمق تفكريه، والذي انبثق منه هذا الصرح 
بدقته  والرفيع  برونقه  اجلميل  الشامخ 

واملتألق بطرازه والفريد ببنائه.
شك  فال  املتواضعة،  لكلماتي  معذرة   
أهنا املؤشر الذي يرمز إىل أصالة أصدقائنا 
العريقة اليت ترمجت لنا عن عمق حضارهتم 
وماهذا  وعدهم،  وصدق  هندستهم  وفن 
وأمتع  أدهش  حي  مثال  إال  املشيد  البناء 
احلس  وأصحاب  والزخرفة  الفن  عشاق 
املرهف واخليال املبدع. إن الذين يتذوقون 
جبملة  إال  التعبري  الميكنهم  البناء  مجال 
عرفتها قواميس اللغة العربية وهي )احلال 
يدل على املقال(. للوفاء أريد أن أكتب بعض 
خواطري وهي جزء من احلقيقة اليت متلك 
جبماهلا،  القلوب  وتأسر  بصدقها  العقول 
إهنا نابعة من القلب والوجدان، وإن مبعثها 
أكرب  بي  ما  أن  رغم   ، واألحاسيس  الفكر 
من  وأبلغ  املعاني  من  وأمسى  الكلمات  من 
من  القلب  به  يفيض  ما  وماأمجل  التعبري، 
إىل  طريقها  جتد  أن  هلا  راجياً  أحاسيس 
فنستنشق   ، العطرة  كاألزاهري  النفوس 
حني  الكتابة  أصعب  وما  وشذاها،  عبريها 
أن  يعرف  والكل  سبيالً  اإلنسان  يتخذها 

احلديث أمانة ووفاء.
لقد كانت الصالة متوج بأعداد كبرية من 
العمال يف خمتلف الورشات اليت كانت تعمل 
هؤالء  عن  أقول  والوفاء  لألمانة  بنشاط، 
يف  احلياة   فصبّوا  عملوا  الذين  الرجال 
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الشرايني ، وبعثوا األمل والعزم يف النفوس 
اليت التزال يف قلوهبا ضمائر ويف حناياها 
املثل احلي لكل  حب اخلري، فصاروا بذلك 
أخالقهم  من  بوازع  للعمل  يتوقون  الذين 
تكون  سوف  شك  وبغري  أجدادهم،  وتراث 
وأحب  النجوم،  بني  والشموخ  الرفعة  هلم 
وبذلوا  بأنفسهم  جادوا  بالذين  أّنوه  أن 
الطوىل  اليد  فهم أصحاب  وعرقهم،  دمهم 
ارتفع  الذي  البناء  هذا  إلقامة  العطاء  يف 
الذي  الظل  إهنم  وكربيائهم،  بشموخهم 
تفيأناه والنرباس الذي مشينا طريقه، لقد 
وصلوا الليل بالنهار فأظهروا بذلك الوعي 
الكامل وضربوا أروع األمثلة وجبدارة فازوا 

بالثقة واإليثار.
هذه هي احلقيقة اليت وعيتها ولو أردت 
يضيق  عنه  فاجملال  الكثري،  لقلت  الكالم 
والباع يقصر واللسان يعجز، متضي األيام 
وخبطا  انقطاع  دون  حثيثاً  يسري  والعمل 
العمال  من  األكرب  والقسم  وثابتة،  وئيدة 
أبلى بالء حسناً وكان هلم أكثر من جمال يف 
اخللق واإلبداع، أما الذين توقفوا يف الدرب 
فسوف  بالعمل  وضنوا  العطاء  يف  وخبلوا 
يلعنهم التاريخ ويزيل عنهم الثوب املستعار، 
وال أقول فيهم سوى بيت من الشعر لزهري 

بن أبي سلمى:
ومهما تكن عند امرئ من خليقة          
       وإن خاهلا ختفى على الناس تُعلم

ما فتئ احلديث شجياً يبعث يف النفس 
طالوة وعذوبة لسماعه، وليس أحب للنفس 

من أن هتوى كل ماهو شيق ومعرب.
كانت  لقد  بصدده،  ماحنن  إىل  نعود 

للراحة، عمل  كثافة العمل التدع لنا جماالً 
متواصلة  وحركة  مستمر  ونضال  متواصل 
الرجاء واألمل من أجل أن  ،والعمال مبعث 
أن  املعلوم  ومن  املنتظر،  الصالة  ربيع  يبزغ 
املطلوب من اجلميع تكثيف اجلهود وخباصة 
أصحاب الضمائر اليقظة كي يتفهموا عمق 
املسؤولية امللقاة على عاتقهم ومن غري شك 
الشكر  صاحبه  ينال  سوف  عمل  كل  فإن 
من  يداه  صنعت  ملا  وفقاً  جزاءاً  والعرفان 

معجزات سوف تذكرها األيام.
وكانت خنبة من العمال تعمل هنا وهناك 
دون انقطاع ، وكل ذلك حتت رعاية اخلرباء 
جيداً  يعلم  والداني  فالقاصي  الصينيني، 
كانت  ذلك  برغم  وشاٌق،  مُضِن  العمل  أن 
منا  أسرت  حلظات  وكأهنا  الساعات  متر 
اجلوارح والعقول، نضال عنيد ويف كل يوم 
احلديد يف صيف  مع  وعراك  عمل جديد 
1978 حبرّه الشديد حركة ال تتوقف لبذل 
أقصى ما ميكن من أجل أن نسري خبطواتنا 
إىل األمام. ونتاج ذلك التزام اجلميع بأمانة 
العمل، ومن املعلوم أن العمل سلوك وأخالق 
هذه  أكتب  وسرعـة،  ونباهة  ضمري  ويقظة 
صدق  من  قلت  مبا  ثقة  وكلي  الكلمات 

احلديث. 
  من مجلة تلك األعمال األدراج اجلانبية 
الواقعة يف القسم الشرقي والقسم الغربي 
سبعة  الرقم  متثل  أعمدة  على  والقائمة 
املطلوب،  الوجه  على  حتديدها  مت  ولقد 
والذي يشاهد هذه األدراج يرى الفن الفريد 
من نوعه والشكل اجلميل والدقة املتناهية.

أو  الديكور  أعمال  ذهين  يغرب عن  وال 
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ذو  وكان  املستعار،  السقف  يسمونه  كما 
املربوم  احلديد  وضع  األول  الشق  شقني، 
شناكل  بقضبان  وحيمل  عشر  ستة  قطر 
فوق  نضع  ،ثم  املدرجات  منظر  خيتفي 
بأربعة  أربعة  الشبك اخلشن قطر  احلديد 
الناعم  املعدني  الشبك  ذلك  إىل  ويضاف 
املستعار،  السقف  يسمى  وهذا  الطينة  ثم 
وال تقل أمهية العمل فيه وكل ذلك يتطلب 
الدقة املتناهية والصرب واملثابرة بكل هدوء، 
يقارب  املربوم ما  لقد استهلك من احلديد 
الشق  أما  مخس وعشرين ألف مرت طويل. 
والذي  الكبرية  الصالة  سقف  فهو  الثاني 
حيتاج إىل مربعات من احلديد يوجد عليها 
الشبك املعدني الناعم واملستورد من الصني 
آالف  تسعة  املطلوب  والعدد  خصيصاً، 
مئتني  ذلك  إىل  يضاف  إطار  مئة  ومخس 
ومخسني إطاراً مستطيالً من سبعني مثلثاً، 
،والذي  الصالة  كله يف سقف  ذلك  ويوجد 

وحنن  السقف  مجال  يشاهد  إليها  يذهب 
»احلال  قيل:  كما  ألنه  الوصف  عن  بغنى 
يدل على املقال«، لقد كلف هذا العمل جهداً 
حيتاج شرحه إىل  صفحات طوال، ملا كان 
يتطلب من الدقة والفن والتسوية. إن العمل 
الذي أنيط بورشة حدادة البيتون كان أكرب من 
طاقتها، ومع ذلك مل تتوانَ عن واجبها جتاه 
أمتها، لقد قسمت ورشة حدادة البيتون إىل 
البيتون،  لورشة حدادة  أقسام، قسم  ثالثة 
وثاٍن لورشة السقف املستعار، وثالث لورشة 
بلوكة الزينة اليت استغرق العمل هبا شهوراً 
متتالية، وكان العدد يزيد على السبعة آالف 
جلميع  وأنيقاً  مجيالً  شكالً  أعطت  وقد 
الواحدة  البلوكة  كلفة  وبلغت  الصالة  أوجه 

مع تركيبها أكثر من مئة لرية سورية.
احلديث طويل والعمل كثري ال ينتهي عمٌل 
إال ويليه عمل آخر، برزت لنا أعمدة أرضية 
الذي  السقف  أي  اللعب(  )مكان  الصالة 
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احلديد  من  األطنان  عشرات  إىل  احتاج 
املفصل ، مما دعاني لالستعانة بقسم آخر 
ما  أحسن  على  وكان جتاوهبم  العمال،  من 
اجلميع،  يف  أثر  الذي  اإلهناك  رغم  يرام 
اليت  األعمال اجلانبية  فضالً عن عشرات 
ال حصر هلا هنا وهناك وقد أحجمت عن 
احملاضر  بتجهيز  ُكلفنّا  ذلك  وبعد  ذكرها، 
والفتحة  ومثانية  وسبعة  ثالثة  رقم  التالية 
الفتحة  أذكر  وحني  الصالة،  من  الغربية 
ثم  البسيط،  الشيء  يعين  ال  فهذا  الغربية 
الرافعة  مكان  الشرقية  الفتحة  دور  جاء 
الربجية اليت أخذت منا جهداً لن أنساه ملا 

القينا من متاعب مجة ال حصر هلا.
بدأنا احلفر  املستمر  العمل  ومن خالل 
يف األوتاد املخصصة للدرج الشمايل واجُنز 
األعمدة  بوضع  وجيزة  فرتة  يف  العمل 
عشر  ستة  العمود  طول  وبلغ  احللزونية، 
مرتاً، تال ذلك عمل اجلسور األرضية فوق 
وكان  الدرج  حصرية  وضع  ثم   ، األعمدة 

احلديد  وضع  لقد  جداً،  مهماً  هبا  العمل 
على الطريقة الفنية وهو عبارة عن مساند 
حيتاج  احلديد  وتفصيل  ووسطية  طرفية 
إىل الدقة وكان هذا بفضل إرشادات اخلبري 

الصيين.
إن الذي أكتبه هنا ما هو إال موجز عن 
وافر  الذي حيتاج إىل شرح  الضخم  العمل 

ليعرب عن ضخامة ما أجنز.
الدرج اجلنوبي فال يقل أمهية عن  أما 
غريه من األعمال حيث تواىل العمل وخرج 
الصالة  سقف  جاء  ثم  الوجود  حيز  إىل 
اخلشن  الشبك  إىل  حيتاج  كان  الذي 
سامهت  ولقد  واخلشب،  والفيربغالس 
ورشيت مبجموعتني ، وكان هلا دور أساسي 
على  أيضاً  وعملنا  اجلميع،  به  اعرتف 
حتديد مزاريب الصالة واليت استخدم فيها 
مع وضع احلصرية والشبك  سبعون جسراً 
الناعم، كان العمل كالطوفان اجلارف تواىل 
بثقله ومهومه، لقد كان من احلكمة  علينا 
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كل  تكتمل  كي  األساليب  نستعمل شتى  أن 
االلتزامات اليت يتطلبها هذا العمل الكبري.

بلغ العمل القمة واختذ شكالً له أمهية 
الصدق واجلد وليست ورشيت الوحيدة، إنه 
مشهد جلميع الورشات واليت تألقت حتت 
خمتلف  على  تعمل  وهي  الشمس  أشعة 

األشكال واأللوان.
ورشة  على  هنا  حديثنا  اقتصر  لقد 
أخرى قدمت  البيتون ومثة ورشات  حدادة 
وبذلت جهداً سوف يبقى أثره كلما حتدثنا 
عن الصالة، استمر العمل ليل هنار ال يعرف 
مل  املهندسني  مجيع  السكينة،  وال  اهلدوء 
كل  يف  العمال  مع  كانوا  بواجبهم  يقصروا 

اجملاالت.
وال يغرب عن بايل احلديث عن البحرة 
وهي على شكل صفر تسعة كما أمسوها، 
وضع  األسبوع،  قرابة  فيها  العمل  استغرق 
أطنان  العشرة  يتجاوز  مفصل  حديد  هبا 
وعندما انتهت بدا للناظرين مجاهلا وتألقها 
بأن  شك  ال  الزاهية،  وأنوارها  بنوافريها 
زاخرة  رائعة  فنية  لوحة  متثل  )البحرة( 
تتميز بالدقة والرباعة بنوافريها اليت متثل 
الورود اليت تتفتح ليالً فتختفي هناراً حياء 

من العيون.
والنفوس  بسرعة،  متضي  األيام  كانت 
األمل  يعلوها  متوترة  مرتعشة  واجفة 
ينتهي  متى  والسؤال  الرجاء،  ويرافقها 
آت  يقرتب  احملدد  واملوعد  وكيف؟  العمل؟ 
هذا  وخليفة  مستمر  صراع  فيه؟  ريب  ال 
الصراع األرق واهلموم يف جلج العمل الذي 

أرهق اجلميع.

لقد حتدثت عن أوج العمل الذي أضحى 
تعقيداً،  وأقل  انطالقاً  أكثر  املتقد  كالوهج 
اجلميع يف سباق مع الزمن كي نصل شاطئ 
األمان وخنرج إىل حيز الوجود هبذه التحفة 
األعظم  السواد  على  يتحتم  وكان  البارزة، 
بذل أقصى ما ميكن ، ولقد قيل قيمة املرء 
ساطعة  الشمس  بقيت  لقد  حيسن،  فيما 
ال  تكاد  الصالة  أرجاء  على  االفتتاح  قبل 
تغيب حتى تعود من جديد، مهة عالية ذللت 

الصعاب يف سبيل تقديم جزء من واجبها.
الشباب  حيوية  ذكر  من  البد  أخرياً 
املتدفق بالنشاط والذين بقيت بصماهتم يف 
كل ركن من أركان الصالة دليالً حياً وشاهد 
باجلميل، سوف  عرفاناً  ينطق  يكاد  إثبات 
يبقى هذا األثر ماثالً يف النفوس كلحن من 

أحلان الروعة واجلمال واإلبداع.
والبد يل إال أن أقول بأن ورشة حدادة 
وقدمت  ملحمة  أروع  سطرت  البيتون 
مما  التفاني،  صفحات  من  صفحة  أنقى 
فيها  وبعث  النفوس  وأراح  املشاعر  أهلب 
االطمئنان، وكان أساس ذلك العمل هو الفهم 
العميق والثقافة الرفيعة واألخالق احلميدة 

وااللتزام الذي امتاز به جل العاملني.
الذين  الفرسان  أولئك  أنسى  ولن  مل 
يبخلوا،  ومل  وضحوا  يقصروا  ومل  أعطوا 
ريشة  ترمسه  أن  من  أعجز  عملهم  فكان 
فنان أو بالغة أديب أو خيال شاعر مبدع، 
فأضحى بذلك جزءاً من حياتي أردد ذكره 
الذين  عن  وأحتدث  األجيال  مدى  على 
سطروا أحلى روائعهم ونقشوا أمجل آثارهم، 

فملؤوا بذلك األمساع والقلوب والعيون.
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ُكّتاب رحلوا*
في األشهر القليلة الُمنصرمة بين عددين، رحل عدد من ُكّتاب مجلة المعلم 

العربي إلى المأل األعلى، وقبل ذلك توالى رحيل عدد من ُكّتابنا اآلخرين.
  وفاًء من ) المعلم العربي( لهؤالء الذين ساهموا في مسيرة هذه المجلة 
فكريًا وتربويًا وثقافيًا فأغنوها بُعصارة فكرهم وتجاربهم وأبحاثهم، ارتأينا 
أن ُنقدم عبر عددين كّشافًا ألسماء هؤالء الراحلين منذ عشرين عامًا إلى اليوم، 
مع تعريف موجز بكل منهم. وهذا واجب بسيط نقّدمه في الحد األدنى عرفانًا 
بدعمهم وجهودهم، وهو تقليد معمول به في الكثير من الدوريات الثقافية 

المحترمة والرصينة.

عالم اآلثار وأستاذ الجماليات، محمد بشير زهدي

:)2020/1/26-1927(
من مواليد دمشق، ناَل إجازةً يف احلقوق من جامعة دمشق عام 1951، 

وشهادةً يف اآلداب من السوربون أيضاً، ودبلوم يف اآلثار من متحف اللوفر.

للمتحف الوطين بدمشق من 1981 إىل 2003، ويف ذات  عَمَِل أميناً 

الفرتة أُستاذاً مُحاضراً يف كلية الفنون اجلميلة، له عشرين كتاباً يف تاريخ 

الفن وعلم اجلمال واحلضارة العربية، و150 حبثاً يف مواضيع التاريخ واآلثار واملتاحف منها: 

علم اجلمال والنقد، تاريخ الفن، حضارات وأساطري، دمشق وأمهيتها العمرانية واملعمارية، 

ودراسات يف تاريخ احلِرف الدمشقية. نَشَرَ عدداً من املقاالت يف جملة املعلم العربي منها: 

العدد 447/446/445 لعام2012، وقد نشرت املعلم العربي دراسًة عنه يف العدد 434 لعام 
.2009

الباحث المهندس طارق حامد
 :)2019/12/23-1964( 

2014 العدد453/452 ، 2015العدد )459/458(، 2019 العدد )474/473(.املعلم العربي: 2005 العدد) 3-4(، 2007 العدد )1(، 2010 العدد)336(، العربي الكويتية واخليال العلمي واملعلم العربي، ونشر عدداً من مقاالته يف السوري للشطرنج، وحكم دويل هلذه اللعبة، نشر مقاالت عديدة يف جملة باحث، ومهندس، من حمافظة السويداء، قرية عِرى، عضو االحتاد 
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الباحث والمؤّرخ عبد الرحمن ُغنيم 
:)2019/12/19-1944(

والصحفيني  الُكّتاب  احتاد  فرع  رئيس  فلسطيين،  وباحث  يف كاتب  إجازةً  حيمل   ،1944 املغار  مواليد  من  سورية،  يف  الفلسطينيني 
االقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة.

منذ  أصدر 
التاريخ عام 1972 أربعاً وثالثني كتاباً يف السياسة والفكر السياسي جُلّها عن  التارخيي وأطلق نظريته يف ربط  البحث  العربي الصهيوني، ثمّ حتوّل إىل  وقصر عايض الكبري، املفتاح الذهيب للكتاب املكنون، وله ديوان شعري )يف ظل وادي الصمت( من ُكتُبه: املرتكزات النفسية للفكرة الصهيونية، مذكرة البحث عن آدم، عربة كريودين السليت باملنطقة العربية املشرقية وخاصة فلسطني، وأجنز شيئاً هاماً حول ذلك.الصراع 

العدد )1(، 2009 العدد )435(، 2010 العدد )439/438(، 2011 العدد )441/440( 2012 نشر يف املعلم العربي عدداً من املقاالت: 2008 العدد األول، 2008 العدد 2+3، 2009 أصدره يف القاهرة عام 1963.
) العدد 447/446/445(،2014 العدد )453/452(.

األديب القاص أحمد جميل الحسن
:)2019/12/15-1957( 

يف  اخنرط  )جنني(  احلارثية  السيلة  مواليد  فلسطيين،  وقاص  أديب 

صفوف املقاومة الفلسطينية، وسكن يف دمشق منذ عام 1970، أمني سر 

عدداً  أصدر  سورية،  فرع  الفلسطينيني  الُكّتاب  احتاد  يف  القصة  مجعية 

الشعبية  األغنية  واملوت يف  الزواج  والدراسات منها:  القصصية  الروايات واجملموعات  من 

انكفاء، شيء  والغريبة وعدة جمموعات قصصية منها:  آيال فيال،  وروايتني:  الفلسطينية، 
من احُلزن، رؤى..

العدد)1(،  العدد)2(، 2008  العربي: 2007  املعلم  القصرية يف  من قصصه  عدداً  نشر 

2008 العدد )4(،2010 العدد )436(،2010 العدد 437، 2012 العدد )446/445(، 2016 

العدد )461/460(، 2017 العدد )467/466(.

* أعدّ املادة مدير التحرير.
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األديب والروائي عدنان كنفاني
:)2019/7/23-1940( 

يافا،  ولد يف  كنفاني،  األديب غسان  وروائي فلسطيين، شقيق  أديب 
عمل مهندساً ميكانيكياً، صدر له أكثر من 13 عمالً إبداعياً بني رواية 
دائرة  اجلثة،  رابعة،  بدو،  رواياته:  من  قصصية،  وجمموعة  ومسرحية 
وأدب شقيقه غسان:  كتابني عن حياة  كما أصدر  الرمل، احلرية 313، 

العربي: عام  املعلم  من قصصه يف  بعضاً  نشر  الروح.  معارج  املطوية،  صفحات غسان 
2008 العدد )1(.

المربية الدكتورة ملكة أبيض
:)2019/6/26-1928( 

أكادميية تربوية سورية جمتهدة ومربية مناضلة، ولدت يف حلب عام 

)بلجيكا(،  احلرة  بروكسل  جامعة  من  الرتبية  يف  إجازة  حتمل   ،1928

والدكتوراة يف الرتبية من جامعة ليون الثانية ) فرنسا( عام 1978.

أستاذة الرتبية املقارنة وتاريخ الرتبية يف كلية الرتبية بدمشق، هلا ُكتب 
عديدة حول الرتبية املقارنة، والطفولة املبّكرة، وتاريخ الرتبية.

نشرت يف املعلم العربي مقاالت يف األعداد: 453/452 لعام 2014، 457/456 لعام 
2015، و461/460 لعام 2016.

المربي الدكتور فخر الدين القال
:)2018/9/2 -1930 (

علم من أعالم الرتبية الكبار يف سورية والوطن العربي: ولد يف صفد 
بفلسطني، حيمل إجازة يف الرتبية من جامعة دمشق عام 1958 ودكتوراة 
الكتب  من  له عدد  بالقاهرة 1976،  الرتبية من جامعة عني مشس  يف 
تعليم  التدريس،  أصول  التعليمية،  والوسائل  التعليم  تقنيات  الكبار. نشر يف جملة املعلم العربي منذ عام 1964)45( حبثاً وكان آخر مانشره فيها يف الرتبوية: 

العدد 436 لعام 2010 مقالة بعنوان ) مذكراتي بني الواقع واحُللم(.



233 المعلم العربي- العددان: 476-475 -2020 

األديب والناقد الدكتور عبد اهلل أبو هيف
2017/4/23 - 1949

ناقد وأديب سوري معروف، عضو املكتب التنفيذي الحتاد الكتاب 
العرب،أستاذ يف قسم اللغة العربية يف جامعة تشرين، ولد يف حمافظة 
الرقة، ترك أكثر من ثالثني كتاباً منها ثالث جمموعات قصصية وعدد 

من الكتب النقدية ومنها: مقاالت يف املسرح السوري، فكرة القصة، أدب األطفال نظرياً 
وتطبيقياً، أزمة الذات يف الرواية العربية، حنا مينه يف مرايا النقد.

نشر يف جملة املعلم العربي مقاالت يف األعداد: 3+4 لعام 2007 والعدد 455/454 
لعام 2014.

الفنان المبدع ممتاز البحرة
2017/1/16 - 1938

فنان تشكيلي ورسام كاريكاتري سوري معروف، ولد يف دمشق ووالده 
املربي حممود البحرة، أهم لوحاته التشكيلية لوحة )ميسلون( يف نصب 

اجلندي اجملهول على سفح قاسيون.
عام 1969 بالتعاون مع الكاتب سعد اهلل ونوس. أهنى سنواته بعزلة اختيارية بدار السعادة عمل مدرساً للفنون اجلميلة 23سنة، وهو األب الروحي جمللة )أسامة( اليت أسسها 

نشر رسومه يف املعلم العربي األعداد: األول لعام 2008، 2+3 لعام 2008، الرابع لعام للمسنني بدمشق.
2008، 434 لعام 2009، 435 لعام 2009.
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الدكتور فواز سيوف
2016/1/25 - 1961

الفلكية  اجلمعية  يف  مؤسس  عضو  سوري،  جامعي  وأستاذ  باحث 
السورية، عميد املعهد العايل لبحوث الليزر وتطبيقاته، حيمل دكتوراة 
يف )التبادل احلراري يف مفاعالت ادخار الطاقة الشمسية( عام 1992، 
أول مشرف على رسالة ماجستري تربط علوم الفضاء والفلك بعلوم الليزر، له عدد من 

الكتب حول )الفيزياء( والرتموديناميك والليزر.
نشر مقااًل يف املعلم العربي العدد: 459/458 لعام 2015.

الشاعر منذر شيحاوي
2015/10/6 - 1949

آخ،  شاعر سوري، ولد يف السلمية، له ديوانان شعريان: الطفريات، 
نشر قصيدة يف جملة املعلم العربي العدد: 459/458 لعام 2015.

الباحث واألديب يوسف عبد األحد
 2014/1/2 - 1927

أديب وباحث فلسطيين سوري، عضو احتاد الكتاب العرب، وعضو 

عدداً  ترك  بفلسطني،  حلم  بيت  يف  ولد  والدراسات،  البحوث  مجعية 

)جمموعة  األحزان  أناشيد  الدارسني،  آثار  يف  جربان  منها:  الكتب  من 
شعرية(.

والعدد   ،2011 لعام   441/440 األعداد:  يف  العربي  املعلم  جملة  يف  مقاالت  نشر 
446/445 لعام 2012.
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الشاعر عبد الكريم السعدي
2014/6/27 - 1946

شاعر فلسطيين، وعضو احتاد الكتاب العرب، وأمني سر مجعية 

القصة، ولد يف صفد، مدرس لغة عربية يف دمشق، ترك ما يزيد 

على ثالثني كتاباً وعمالً إبداعياً يف الشعر واملسرح والقصة والرواية والدراسة األدبية، 

أربعة  من  شعرية  وملحمة  االغرتاب(  أشرعة  اخلريف،  )أحاسيس  روايات:  كتبه:  من 

أجزاء بعنوان: فلسطني يف ملحمة التاريخ 2004، نشر قصائد ومقاالت يف جملة املعلم 

العربي: العدد األول 2008، العدد 2+3 لعام 2008، العدد الرابع 2008، العدد األول 

2009، العدد الثالث 2009، والعدد 439/438 لعام 2010.

الناقد الدكتور ماجد أبو ماضي
2013/11/29 - 1956

اللغة  يف  دكتوراة  شهادة  حيمل  فلسطيين،  أكادميي  وناقد  النحوي، نشر يف جملة املعلم العربي عدداً من املقاالت: العدد األول لعام 2007، العدد العربية جبامعة دمشق، له: اجلهود اللغوية البن مالك، التغيري البنيوي عند ابن مالك العربية )لغة، حنو، صرف( ولد يف دمشق، عمل أستاذاً يف قسم اللغة كاتب 
الرابع لعام 2008، العدد 435 لعام 2009.



رئيس التحرير السابع عشر 
لمجلة المعلم العربي 

المربية )ندوة النوري(*

ندوة النوري هي رئيسة التحرير السابع عشر جمللة 
املعلم العربي، وهي مربيّة معروفة، مارست العمل الرتبويّ 
واخلارجيّة  الداخليّة  نشاطاته  من  الكثري  وشاركت يف 

بشكل دؤوب مدّة مخسني عاماً.
مهام  تتوىل  )سيّدة(  ثالث  )النوري(  املربيّة  وتعدّ 
وهي  صادق،  وهاجر  العمري  ثريا  بعد  اجمللّة  إدارة 

اليوم يف السابعة والثمانني من عمرها تعيش هبدوء يف 
منزهلا بدمشق.)1(

أثناء  يف   1933/1/25 يف  حيفا  يف  النوري  ندوة  ولدت 
الطبقة  إىل  ينتمي  الذي  املوّظف  النوري(  بشري  )حممّد  هو  والدها  هناك،  والدها  عمل 

الوسطى ومن عائلة دمشقيّة معروفة يف حي امليدان الدمشقيّ )زقاق العسكري(.
درست )ندوة( يف مدارس دمشق ونالت فيها الثانويّة العامّة يف عام 1952، وانتسبت إىل 

اجلامعة السوريّة )دمشق( ونالت فيها إجازة يف آداب اللغة العربيّة يف عام 1956.
عملت بعد ذلك مدرّسة للغة العربيّة يف مديريّة تربية دمشق، يف املنطقة األوىل بني 
عامي 1970-1981، ثمّ نقلت إىل اإلدارة املركزيّة يف وزارة الرتبية موجّهة اوىل للغة العربيّة 
يف 1983/2/19، وبعد مثاني سنوات )آب 1991(عُيّنت مديرة لتقنيات التعليم يف وزارة 
الرتبية ملدّة عام واحد، عادت بعدها إىل توجيه اللغة العربيّة.يف 1992/10/25 صدر قرار 
بتعيينها مديرة جمللّة املعلّم العربيّ، وبقيت فيها عاماً واحداً صدر من اجمللّة خالله أربعة 

أعداد، يف عام 1994 أحيلت إىل التقاعد بعد متديد خدمتها عاماً واحداً.

 )1( املربيّة ندوة النوري، مل تتزوّج، وتعيش يف منزهلا بدمشـق، حي الربامكة، دوّار كفر سوسـة، شـارع ضرار 
بـن اخلّطـاب، نتمنّـى هلا دوام الصحة والعافية.

* أعدّ هذه املادّة مدير التحرير رائد حامد.
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شاركت املربيّة ندوة النوري يف تأليف عشرات الكتب املدرسيّة منها: القواعد والنحو 
واإلمالء لصفوف املرحلة االبتدائيّة، وكتب: القراءة والنصوص والنحو واإلمالء لصفوف 
والنصوص  األدب  كتاب  وكذلك  الثانية(،  احللقة  األساسيّ  )التعليم  أو  اإلعداديّة  املرحلة 
للصف العاشر الثانويّ، وكتاب خربات التعبري لرياض األطفال، وكتاب التعبري لطالب معهد 

إعداد املدرّسني قسم اللغة العربيّة، وكتاب القواعد يف دور املعلّمني.
كما شاركت يف تدقيق املعجم املدرسيّ، وقامت بتأليف كتابَني بعنوان )مرحباً بالعلم( 

ضمن مناهج حمو األميّة، لصاحل وزارة الثقافة السوريّة.
وقامت أيضاً بتأليف كتابَني آخرين حول )تعليم اإلمالء( و )تعليم التعبري( لصاحل دار 

احلسن للطباعة والنشر يف اململكة العربيّة السعوديّة.
نشرت ندوة النوري عشرات املقاالت تتحدّث عن موضوعات تربويّة خمتلفة يف عدد 
من اجملالّت الرتبويّة والثقافيّة، منها: مشكالت تعليم اللغة العربيّة، طرائق تدريس اللغة 

العربيّة، خربات األطفال اللغويّة وطرائق تنميتها، اسرتاتيجيّة تعليم الكبار.
اختريت ندوة النوري يف عام 1990 من قبل منظمة )اليونيسكو( الدوليّة، سفرية شرف 

للعام الدويلّ حملو األميّة نتيجة جهودها يف هذا امليدان.
الرتبية،  وزارة  يف  العربيّة  اللغة  مناهج  تطوير  جلنة  يف   2000 عام  يف  شاركت  كما 
التعليم( اليت عقدت يف سورية يف األعوام: 1976- وشاركت أيضاً يف مؤمترات )تطوير 

.1998-1986-1978
كما مّثلت بالدها يف عدد من الندوات الرتبويّة خارج سورية منها: ندوة طرابلس الغرب 

تونس   ،1972 عمان   ،1970 اجلزائر   ،1970 اخلرطوم   ،1970
تونس  البحرين 1985، قطر 1986،  بغداد 1987،   ،1975

1989، القاهرة 1998.
كما دعاها جممع اللغة العربيّة يف عمّان باألردن إىل 

ندوة توحيد املصطلحات عام 1983.  
التاريخ  هذا  من  حتمله  مبا  النوري  ندوة  ستبقى 
احلافل بالعطاء الرتبويّ الدؤوب الذي مل يتوّقف طيلة 

مخسني عاماً معلماً مضيئاً من معامل مؤسساتنا الرتبويّة 
وقدوة ملن هم على خطّ العمل الرتبويّ اليوم.
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احلكيم  عبد  األستاذ  نال 
احلمّاد معاون السيّد الوزير درجة 
هناية  يف  الرتبية  يف  الدكتوراه 
اللبنانيّة،  اجلامعة  يف   2019 عام 
بعنوان  الدكتوراه  رسالة  وكانت 
)التنمية املهنيّة املستدامة ملدرّسي 
احللقة  صفوف  يف  اجلغرافية 
الثانية يف سورية يف سياق تطوير 

عامي  بني  ما  وكتبها  اجلغرافية  منهاج 
مستوى  رفع  يف  وأثرها   2018  -  2005
أدائهم املهينّ( / )دراسة ميدانيّة على عيّنة 
مدارس  يف  اجلغرافية  مادّة  مدرّسي  من 

مدينة دمشق(.
لربنامج  تصوّراً  احلمّاد  الدكتور  قدّم 
ملدرّسي  املستدامة  املهنيّة  للتنمية  تدرييبّ 
الربنامج  هذا  وتضمّن  اجلغرافية  مادّة 
األدائيّة  واخلربات  اإلجراءات  من  جمموعة 
يف  استطالعيّاً  رصدها  مّت  اليت  املنّظمة 
اجلغرافية  مناهج  تنفيذ  متطلبات  ضوء 
املطوّرة، واليت تعبّر عن احتياجات املتدرّبني 
وتنظيمها يف صورة جلسات تدريبيّة لتنمية 

األداء املهينّ املستدام ملدرّسي اجلغرافية.
واستخدم الباحث بطاقات رصد األداء 
كأداة تقويم، وهي جمموعة بنود وإجراءات 
متّكن  مدى  عن  الكشف  هدفها  معياريّة 

شهادة دكتوراه في التنمية المهنية
 المستدامة لمدرسي الجغرافية في سورية*

يف  الثانية  احللقة  يف  اجلغرافية  مدرّسي 
التعليم األساسيّ من املعارف وأداء املهارات 

املطلوبة يف املناهج املطوّرة. 
املناهج  متطلبات  أنّ  )احلمّاد(  وبيّن 
املطوّرة شّكلت ضغطاً على بعض املدرّسني، 
وناقل  ملّقن  من  املدرّس  دور  انتقل  حبيث 
وموجّه  وميسّر،  مشرف  إىل  للمعرفة 
للعمليّة التعليميّة التعلّميّة، وهم مل يعتادوا 
والفعّالة  التفاعليّة  الطرائق  استخدام  على 
يف التدريس، ما دعا بالضرورة إىل التنمية 
الدراسيّة  املواد  ملدرّسي  املستدامة  املهنيّة 
فيها:  وجاء  هلا،  املوضوعة  املعايري  وفق 
املستدامة  املهنيّة  التنمية  عملية  غياب  إنّ 
سيجعل  مناسبة  تعلميّة  بيئة  يف  للمدرّس 
العمليّة التعلميّة عاجزة عن حتقيق الغايات 

املرجوّة من تدريس املواد املقرّرة.
ونظراً ألمهيّة التنمية املهنيّة املستدامة 
يف العمليّة الرتبويّة فلقد قدّمت هذه الرسالة 
للتنمية  تدرييبّ  لربنامج  مقرتحاً  منوذجاً 
املهنيّة املستدامة ملدرّسي اجلغرافية معزّزاً  * أعدّ هذه املادّة مدير التحرير.
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تأتي أمهيّة  التطبيقيّة. ومن هنا  باألدوات 
ما قدّمته هذه الدراسة.

ليؤّكد  احلمّاد  الدكتور  حبث  ويأتي 
األكادمييّة  الدراسة  بني  الوثيق  الرتابط 
للمدرّس، والتأهيل املهينّ له. وضرورة وضع 
تواكب  مهينّ  وتأهيل  تدريب  برامج  وبناء 

اجلبلية  القرية  تلك  عن  غريباً  ليس 
)بيت عانا( الواقعة يف ريف جبلة ، واملوغلة 
كّل  رائدة يف  تكون  أن  والعراقة  التاريخ  يف 
امليادين ، وليس غريباً أن يزغرد الفرح يف 
من  اإلبداع  والدة  عند  الثانوية  مدرستها 

رحم العلم واملعرفة.
إهنّم طالّب الصّف العاشر العلمي الّذين 
استفادوا من املناهج املطورّة يف مادة الفيزياء 
، وملعت يف أذهاهنم النّرية أسئلة عامة كانت 
إعداد مشروعهم  أجوبتها هي األساس يف 
 )Cncplolter( الليزرية  الطابعة  عن 

املناهج  أنتجتها  اليت  املتطوّرة  احلاجات 
اجلديدة، مبعايريها اجلديدة، ولعّل حماولة 
الدكتور احلمّاد اإلجابة على هذا السؤال يف 
للتذكري  تدفعنا  االختصاصيّة  مادّته  نطاق 
برامج تدريب مهين مستدامة  بناء  بوجوب 

مماثلة جلميع موادّ التدريس يف سورية. 

مشروع الطابعة الليزرية إبداع طالب ثانوية ) بيت عانا(

 آمال حورية

وللتوضيح أكثر كان جمللة املعلّم العربي هذا 
 ، املشروع  املشاركني يف  الطالّب  اللقاء مع 

نبدأ أوالً مع الطالب )حسني سليمان(:
أهالً وسهالً بك وحبذا لو حتدثنا أكثر 

عن هذا املشروع وعن مشاركتك به: 
الفيزياء  مادة  مدرّس  لنا  شرح  عندما 
درسَ )احلركة املستقيمة املنتظمة ومتثيلها 
يف املستوى اإلحداثي( وهي فكرة حديثة يف 
املنهاج حيث كانت تدرّس سابقاً وفق أحد 
احملاور فقط كما أخربنا املدرس ، فلمع يف 
ما هي  األستاذ:  ذهين سؤال طرحته على 
وما  الدراسة؟  هلذه  الواقعيّة  التطبيقات 
اجلدوى منها حبيث يُستفاد منها يف احلياة 

الواقعيّة؟ 
وبعد أن شرح لنا املدرس بعض األفكار 
الفصلي  مشروعنا  يكون  أن  علينا  اقرتح 
الفكرة  هذه  كون  السؤال  هلذا  جواب  هو 
هي نواة كّل الصناعات احلديثة والتقنيات 
، فالسي  العصر احلديث  والتكنولوجيا يف 
 Compute( لـــ   اختصار  هي  سي  أن 
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 Rnume Rically Cont Rolle
هبا  التحكم  يتم  ماكينة  أي   )dmahine
رقمياً باستخدام الكومبيوتر ، وكما يوحي 
االسم فإنّ حركاهتا تتمّ بواسطة أوامر من 

الكومبيوتر بدالً من التَّحّكم اليدويّ.
ربّما رأيتم من قبل حرفيني يستخدمون 
يدويّ  بشكل  وينحتون   ، واملقدح  املنشار 
على اخلشب ، وربّما رأيتم حمرتيف تشكيل 
والفرايز  املخارط  يستخدمون  املعادن 
حسب  ميكانيكيّة  قطعة  إلخراج  اليدويّة 
فإنَّ  احلاالت  هذه  يف  املطلوبة  القياسات 
أدوات  بتحريك  يقومون  احلرفيني  هؤالء 
قد  هذا   ، املطلوب  إلخراج  يدويّاً  القطع 
يتطلب ساعات طويلة من العمل وحمدوديّة 
إىل  أّنها حتتاج  باإلضافة   ، الناتج  دّقة  يف 
مراحل  إىل  الوصول  قبل  كبرية  خربات 

متقدّمة.
يف حالة الــ )CNC( فإّننا نقوم بكتابة 
أوامر حركيّة للماكينة لنقوم بتنفيذها سطراً 
سطراً ، سلسلة األوامر هذه تدعى برنامج 
الـ)GCODE( )حركة الطاولة اليت تثبّت 
عليها القطعة املشغولة( وحركة أداة القطع 
والتثبيت  والشفط  التربيد  وإطفاء  وتشغيل 
 ، الربنامج  هذا  يف  متواجدة  كلّها  ستكون 
بشكل  األوامر  بإعطاء  الربنامج  وسيقوم 
 )MOTORS( احملركات  جلميع  تتابعي 
للقيام  املاكينة  وإكسسوارت  واملتحّكمات 

بالعمليات اليت طلبها املصمّم ، كتابة األوامر 
معّقدة  عمليات  تنفيذ  السهل  من  جتعل 
املثال ميكن  سبيل  على  املاكينة  باستخدام 
تشكيل جمسمات ثالثيّة األبعاد معّقدة جداً 

باستخدام برنامج معدّ مسبقاً.
املشروع  هلذا  اإلعداد  يف  دوري  وكان 
دراسة فكرة احلركة ضمن  التوسّع يف  هو 
احملرك x و y إلرسال األوامر من احلاسوب 
إىل احملركات اخلطويّة حيث نستخدم )األو 
إيطايل  متحّكم  عن  عبارة  وهو  ردوينو( 

الصنع يُستخدم يف املشاريع والروبورات.
الطالبات  إحدى  زاهر(  )حال  الطالبة 
املشاركات يف هذا املشروع أهالً وسهالً بك 
وحبّذا لو تذكرين لنا مميّزات هذا املشروع 

واملهمة اليت قمت بتنفيذها:

مميزات مشروع ماكينة الـــ 
:)Cncplotter(

ال حتتاج ملساحة كبرية باإلضافة إىل أّنها 
الوقت  توّفر  وهي  التشغيل  بسهولة  تتميّز 
أكثر  إنتاج  تتميّز بسرعتها وتتيح لك  ألّنها 
من طباعة يف وقت قصري لذلك فهي تقلّل 
الزّمن الضائع بدون إنتاج فعليّ للماكينة ، 
بأّنها دقيقة جداً ألنّ عملها  وكذلك تتميز 
)الكومبيوتر(  يكون من خالل وحدة حتّكم 
بنفس  األخرية  الطباعة  فتنتج  هبا  امللحق 
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توفر  هي  وأخرياً   ، األوىل  الطباعة  كفاءة 
تكاليف العمالة ألهنا ال حتتاج سوى عامل 

واحد فقط لتشغيلها.
وكان دوري يف املشروع البحث والتوسّع 
هي  واليت  اخلطويّة  احملركات  فكرة  يف 
حمركات تنقل النبضات الكهربائيّة وحتوهلا 
إىل حركة ، وحمرك السريفو وهو مسؤول 

عن ارتفاع القلم واخنفاضه.
والطالبة )ملى سالمة( شاركت أيضاً يف 
تعدّدي  أن  ونودّ  بك  نرحبّ   ، املشروع  هذا 
لنا املكوّنات الرئيسة يف الطابعة اليت قمتم 
بإجنازها وما هي الربامج املستخدمة فيها؟

 - سريفو  حمرك   - خطوية  حمركات 
 - أوردوينو  رقمي  متحكم   - قيادة  دارات 
دارة ربط وإرسال - متتبع ليزري - قواطع 
هناية - حماور كروم - مسنّنات بالستيكيّة 
- أحزمة ناقلة للحركة - دارة تربيد - دارات 

تغذية  - حسّاسات هناية حركة ليزرية.

أما الربامج املستخدمة: 
inkscapa  :برنامج التصميم

grblcontroller  :برنامج التحّكم
Arduinouno  :برنامج الربجمة

Servo لواحق برجمية لدعم
gcoje حماكي للــــ

اليت  الصعوبات  عن  الّطالب  وسألنا 
الطابعة  مشروع  تنفيذ  أثناء  يف  واجهتهم 

الليزريّة فأجاب الّطالب )حسني سليمان(
ساعاتٍ  ونقضي  الدوام  بعد  نأتي  كنّا 
بإشراف  والتطبيق  اإلعداد  يف  طويلة 
 ، ما  خلٌل  أحياناً  حيدث  وكان   ، مدرسّنا 

يصيبنا  أن  دون  جديد  من  التجربة  فنعيد 
أحاطتنا  اليت  والرعاية  فاحملبة   ، اليأس 

هبما إدارة املدرسة ذّللتْ كّل الصعوبات.
فأضافت  زاهر(:  )حال  الطالبة  أمّا 
قائلة: مل نشعر أنّ هناك أية صعوبات تذكر 
ألنّ العمل ضمن جمموعة متعاونة ذّلل كّل 
العقبات ، واالهتمام الذي أُغدق علينا هوّن 

املشّقة
ما  على  سالمة(  )ملى  الطالبة  وأّكدت 

قاله زميالها:
كنّا نشعر بالفرح عند تنفيذ كّل خطوة 
من خطوات هذا املشروع والذي سهّل علينا 
وفهم  وانسجام  بتناغم  عملنا  أننّا  األمر 

دقيق لتفاصيل املشروع.
تعبكم  تكلّل  عندما  شعوركم  كان  كيف 
إىل  إبداعكم  أصداء  ووصلت  بالنّجاح 

اجلهات املعنيّة؟
أجاب الطالب حسني سليمان:

لوجود  والطمأنينة  بالفرح  شعرت 
األيدي الداعمة هلذا املشروع الذي أمتنى يف 
األيام القادمة أن يكون على مستوى القطر، 
قدوم  عند  عارمة  سعادة  مجيعاً  وغمرتنا 
على  واطالعه  املدرسة  إىل  الوزير  السيّد 
السيّد  وتكريم  اهتمام  لنا  ونقله  مشروعنا 
الرئيس الذي اهتم هبذا املشروع رغم أعبائه 
اجلسيمة ، فشعرنا بيده الكرمية تربت على 

رؤوسنا مشجعًة لنا للمضي قدماً.
الفيزياء  مدرس  جبهود  هنا  وننوه 
األستاذ علي معال، ومدير املدرسة األستاذ 
علي خضور على جهودهم اليت بذلوها يف 

هذا املشروع اإلبداعي.
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انطالقاً من توجهات وزارة الرتبية 
يف إجياد مناهج وأساليب جديدة يف 
امتالك  من  الطالب  متكن  التعليم 
جماالت  لدخول  الزمة  مهارات 

التكنولوجيا احلديثة.
يف  الروبوتيك  أمهية  وبسبب 
التعليمية  اجملاالت  كأحد  التعليم، 

العامل،  من  متفرقة  أحناء  التعليمية يف  األوساط  يف  واسعاً  انتشاراً  اليت حققت  احلديثة 
 Lego  قامت الوزارة بإدخال مادة الربوتيك يف التعليم إىل بعض املدارس وهو من نوع
املتفوقني  مدارس  اختيار  ومت  التعليم(.  يف  األصلية  النسخة   (  Mindstorms EV3
كخطوة أوىل، حيث مت إدخال /12/ قاعة لتعلم الروبوتيك يف حمافظات )دمشق - ريف 
دمشق - القنيطرة - درعا - السويداء - محص - محاة - حلب - الالذقية - طرطوس(.

مدارس  يف  املعلوماتية،  مدرسي  لتدريب  مركزيتني  دورتني  نفذت  قد  الوزارة  وكانت 
والثانية:  السويداء(  درعا،  القنيطرة،  دمشق،  ريف  )دمشق،  ملدرسي  األوىل:  املتفوقني 

ملدرسي )محص، محاة، حلب، طرطوس، الالذقية(.

وزارة التربية تدخل مادة )الروبوتيك(
 إلى مدارس المتفوقين

2020/2/15

الثقافة  إلدراج  جديدة  خطة  الرتبية  وزارة  وضعت 
مت  الغاية  هذه  وألجل  الرتبوية،  املناهج  يف  القانونية 
باالشرتاك مع شركاء  الوزارة  تشكيل جلنة موسعة يف 
يف مؤسسات خارج الوزارة ومت وضع مصفوفة متكاملة 
الصفوف  يف  مبسطة  مبعلومات  تبدأ  حلزوني  بشكل 
األوىل وتتوسع مبستواها مع تقدم الطالب يف سنواته 
الدراسية، واهلدف منها حماكاة السوية العقلية له، وقد 
وقانوني  علمي  بشكل  املنجزة  املصفوفة  هذه  وضعت 

إدراج الثقافة القانونية في المناهج التربوية
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طلبت وزارة الرتبية من مديرياهتا يف احملافظات كافة التعميم على املدارس بتخصيص 
يوم للحديث باللغة العربية الفصيحة يف املدارس، وهذا ال يعين أن التعليم يف مدارسنا يتم 
بغري العربية الفصيحة، لكن احلوارات اليت جتري بني الطالب واملدرس، وبعض النقاشات 
جتري بالعامية وخاصة يف املواد العلمية، ولذلك جاء هذا التعميم تذكرياً وتأكيداً بأمهية 
التحدث بالفصيحة بشكل كامل يف الصف ويف مجيع املواد مع الطالب ومن قبل الطالب 
بالفصيحة  التحدث  على  وتعويدهم  الطلبة  نفوس  لغتنا يف  ملوقع  تعزيزاً  وذلك  أنفسهم، 

واكتشاف مجاليات احلديث بلغة فصيحة يف قاعة الصف.

تخصيص يوم في المدارس للحديث بالفصيحة

للسكان  املتحدة  األمم  صندوق  قام 
بتسليم  للجميع(  )التعليم  برنامج  ضمن 
تربية  مديرية  يف  املدرسية  الصحة  دائرة 
حلب عيادة سنية متنقلة بكامل جتهيزاهتا، 
عدة  الرتبية  وزارة  سلم  قد  الصندوق  وكان 
مديرية  إىل  واحدة  ذهبت  أخرى  عيادات 
ريف  تربية  إىل مديرية  وأخرى  تربية حلب 
دمشق، ومديرية تربية دير الزور، ومديرية 

تربية درعا.
يف  املدرسية  الصحة  دائرة  أعدت  وقد 
حلب برناجماً متعلقاً بصحة الفم واألسنان 

يتضمن التعريف بـ«مضامض الفلور«، والتثقيف حول أمهية العناية بصحة الفم واألسنان، 
إضافة إىل تقديم املعاجلات السنية.

عيادة سنية متنقلة هدية من صندوق األمم المتحدة للسكان
2020/2/21

بل  مستقل  كتاب  خالل  من  ذلك  يكون  ولن  وحقوقه،  واجباته  الطالب  ليعرف  ومنطقي 
واملهارات  الالصفية  األنشطة  عرب  القادمة  السنوات  يف  املناهج  تطوير  أثناء  يف  ستدرج 

احلياتية.
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خبار
أ

تربوية

قام املركز الوطين لتطوير املناهج الرتبوية التابع 
املتعلم(  إجناز  تقييم  )ملف  بإعداد  الرتبية  لوزارة 
خالل  من  امليدان  يف  املناهج  واقع  رصد  وغايته 
وقام  والطالب واألسرة،  للمدرس  الراجعة  التغذية 
املركز بعقد ورشة عمل حول هذا امللف، حيث متت 
حلضورها،  أمور  وأولياء  وطالب  مدرسني  دعوة 
هبدف تعزيز االجيابيات وجتاوز التقصري يف حال 
وجوده، وقد ركز هذا امللف على التقييم من خالل 
مهارات اجتماعية وذهنية ومهنية يالحظها أولياء األمور ويعملون على تقييمها ومقارنتها 
مع نتائج أبنائهم التحصيلية يف املدرسة، وصوالً إىل إحداث توازن بني املعارف واملهارات 

والقيم يف بناء املتعلم. 

وزارة التربية تطلق ملف 
»انجاز تقييم المتعلم«

 2020/2/19

يف إطار متابعة تنفيذ توصيات مؤمتر التطوير الرتبوي، عقدت وزارة الرتبية بالتعاون 
مع املركز اإلقليمي للطفولة املبكرة ورشة عمل حول )واقع رياض األطفال وآفاق تطويرها( 

اخلربات  توحيد  إىل  الورشة  هذه  هتدف 
التعليمية يف مرحلة رياض األطفال مبستوياهتا 
وتنمية  السورية،  الرياض  خمتلف  يف  الثالثة 
وكان  األطفال،  رياض  ملربيات  املهنية  اخلربات 
جديد هذه الورشة ما أكده السيد وزير الرتبية 
يف افتتاح هذه الفعالية الرتبوية اهلامة من عزم 
الوزارة على العمل على إدراج السنة التحضريية 
السلم  يف  الثالثة(  )الفئة  األطفال  رياض  من 
التعليمي اإللزامي، كما أكد السيد الوزير وجوب 

ورشة عمل حول واقع رياض األطفال وآفاق تطويرها
2020/2/17
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انطالقاً من دور الفن يف تعزيز االنتماء الوطين وإغناء اهلوية الوطنية، وتعريف الناشئة 
دورة  الفنية(  واألنشطة  املدرسي  املسرح  )مديرية  الرتبية،  وزارة  افتتحت  الشعيب،  برتاثنا 
مركزية بعنوان )خمتارات من فنون الرقص الشعيب السوري(، مبشاركة املكلفني اجلدد يف 

قسم الفنون الشعبية بدوائر املسرح املدرسي يف مديريات الرتبية باحملافظات.
وهتدف هذه الدورة إىل تعريف املكلفني ببعض أنواع الرقص الشعيب السوري، وزيادة 
خربهتم بكيفية تصميم التشكيالت احلركية هلذه الرقصات، هبدف نقل هذه اخلربة فيما 

بعد للطالب وتدريبهم على لوحات راقصة مستوحاة منها.

دورة مركزية في فنون الرقص الشعبي السوري

وضع مناهج اللغة االنكليزية ملرحلة رياض األطفال من خالل مصفوفة متكاملة وفق أسس 
ومعايري حمددة، وضرورة وضع دليل مهارات وبطاقات تقويم لعمل مشريف الرياض.
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)1( شاعر وناقد سوري، عضو اهليئة التدريسيّة يف جامعة دمشق، عمل موجّهاً 
السوريّة  الثقافة  وزارة  يف  الطفل  ملنشورات  مديراً  ثمّ  الرتبية،  وزارة  يف  أوّل 
املنشورة يف  للطفل  املوجّهة  الشعرية  والقصائد  القصص  له عشرات 

اجملالت السوريّة والعربيّة واملناهج الرتبويّة.
)2( فنان سوري شاب، يُمارس هواية الرسم، ويرسم 

يف بعض جمالت األطفال.
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* كاتبة قصص أطفال ، تنشر يف جملة أسامة.
** رسامة قصص أطفال حتمل شهادة معهد الفنون 

التطبيقية، تنشر يف جملة شامة وجملة أسامة.
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اجملتمع العلميّ )Scientific Community(  مفهوم سائد يف العامل، وخاصة يف الغرب، وهو مفهوم 
أوسع من )املؤسسات العلميّة الرمسيّة(، حيث يضمّ شبكة من مراكز األحباث، واملعاهد، واملؤسسات الكربى 
اليت تعنى بالبحث العلميّ،إضافة إىل جمموعة من الباحثني والشخصيات العلميّة الذين يعملون وفقاً ملنهج 
واملعرفيّة، وميلك سلطة وصائيّة،  العلميّة  له هيبته  مُّتحداً،  معلن  ويشّكل هؤالء بشكل غري  علميّ سائد. 
والنهائيّ  األخري  بشكلها  اجلديدة  العلميّة  واملفاهيم  املعارف  وتعميم  وإعالن،  صياغة،  يف  نفسها  تفرض 
لتصبح متداولة رمسياً كحقائق ومسلّمات عرب دول العامل . ففي الواليات املتحدة األمريكيّة اليت ال تزال متّثل 
أكرب مركز مسيطر على إنتاج املعرفة العلميّة يف العامل يرتبّع عدد من املؤسسات على سدّة اهليبة، والنفوذ، 
والسيطرة يف اجملتمع العلميّ األمريكيّ وحّتى العامليّ ، وتأتي يف مقدمتها اجلمعيّة األمريكيّة لتقدّم العلوم 
)AAAS ( اليت تعدّ أكرب منّظمة علميّة يف العامل، واليت يتبع هلا )275 ( مؤسّسة علميّة موّزعة على العشرات 
من دول العامل ، ويعمل فيها قرابة مليون باحث، وتصدر اجمللّة العلميّة الشهرية )العلوم(  Science، ومقرّها 
واشنطن،ومّثة اعتقاد سائد على نطاق واسع يف األوساط العلميّة يف العامل أّنها صاحبة القرارات الرئيسة 
يف حتديد اجتاه البحوث العلميّة املستقبليّة، وقبول أو رفض هذه البحوث . ومن هذه املؤسسات املسيطرة 
أيضاً مركز هارفارد سيموثنيان للفيزياء الفلكية )CFA ( يف واشنطن ، وهو أكرب مراكز األحباث الفلكيّة 
يف العامل، ويتبع له عدد كبري من املعاهد العلميّة يف العامل، وعدد كبري أيضاً من املراصد على األرض ويف 
الفضاء . ومنها أيضاً : منظمة ناشيونال جيوغرافيك األمريكية  اليت تُصدر جملة )ناشيونال جيوغرافيك( 
يف )32 ( لغة يف العامل ، ومنها العربية، وتوّزع ستة ماليني نسخة . إىل جانب هذه الوكاالت غري احلكومية 
مّثة مؤسّسات رمسيّة، تقود اجملتمع العلميّ يف الواليات املتحدة، لعّل أمهّها اإلدارة الوطنيّة للمالحة اجلويّة 
والفضاء ، املشهورة اختصاراً باسم : )NASA( واليت تقوم بنشاطات ومشاريع حبثيّة خمتلفة منها : علوم 
للنقل  أوريون  برنامج  ويتبع هلا   . الفضاء  األوزون - طب  البيئة - استنفاذ  وأثره يف  امللح  تبّخر  األرض - 
الكوكيبّ، ومنشأة احلواسيب الفائقة، ومعهد علم األحياء الفلكيّة. ويف بريطانيا تقود اجملتمع العلميّ اجلمعيّة 

. ) BSA( يف لندن ، وكذلك مجعيّة العلوم الربيطانيّة ، املعروفة ب )RS( امللكيّة لعلوم الطبيعة
ومّثة منصّات تقدير، ميتلكها اجملتمع العلميّ يف الغرب، يوجّهها كما يريد، مثل: جائزة نوبل اليت تشرف 
عليها األكادمييّة السويديّة، كما ميتلك منابر رفيعة ومرموقة مثل: اجمللّة األسبوعيّة الربيطانيّة : الطبيعة 
)Nature( اليت متّثل حالة التنافس والصراع العامليّ ، إىل حدًّ ما ، على أسبقيّة النشر يف موضوعات العلوم، 
واليت تصدرها شركة مكميالن للعلوم )MSC( . وممّا ال شكّ فيه أنّ مجيع هذه املؤسسات متّثل مصاحل 
قوى ومراكز نفوذ اقتصاديّة يف الغرب ، و تتضح أمهية سؤال املصاحل اليت تقف وراء هذه املؤسّسات، عندما 
يتم الكشف عن حجم التمويل اهلائل الذي تتلّقاه ، والذي يثري أسئلة، تتعلّق بكيفية تعبري هذه املؤسسات عن 
مصاحل تلك القوى اليت تدعمها . بالعودة إىل املنهجيّة العلميّة هلذا اجملتمع  مّثة أسئلة أخرى قدمية ومتجدّدة 
قدّمها فالسفة ومفّكرون عرب تاريخ العلم والفكر اإلنسانيّ حول نسبيّة احلقيقة ، ووهم احلقيقة املطلقة، 
وحول إمكانيّة أن يكون الواقع احلسيّ والعاطفيّ الذي ميّثل مرتبة سطحيّة من مراتب الواقع هو انعكاساً 
حلقيقة هذا الواقع . لكنّ السؤال األهمّ الذي حيرّض على البحث يف واقع اجملتمع العلميّ يف الغرب هو : 
سؤال حياديّة العلم وموضوعيّته . يف الغرب مّثة حركة نقديّة حديثة، تتحدّث بأصوات مسموعة حماولة 
كشف عيوب هذا اجملتمع العلميّ ونقائصه. يقول بعض هؤالء: إنّ اجملتمع العلمي ميارس التضليل حّتى يوهم 

عيوب )المجتمع العلمي( في الغرب

رائد حامد



255 المعلم العربي- العددان: 476-475 -2020 

العامّة أّنه ال يوجد خالف علميّ معترب يف قضية علميّة ما ؛ فتتحدّث مؤسّساته الكربى عن )إمجاع علميّ ( 
حول قضيّة ما ، وتستخدم عبارة )اإلمجاع( كوسيلة لتسويغ احَلجْر على األفكار اليت ال تتوافق مع ما يعتقده 

علماء هذه املؤسّسات.
ويتحدّثون عن سيادة )أيديولوجيا( يف اجملتمع العلميّ، ويقدّمون مثاالً على ذلك يف )النموذج اإلرشاديّ( 
أو  النموذج  إنّ هذا  له، ويقول هؤالء:  العلميّ وفقاً  التدريس  الذي صاغه وقدّمه )توماس كون(، ودعا إىل 
)األيديولوجيا( الذي حيدّد مسبقاً االجتاهات واملناهج والرؤى ، يعبّر عن تعصّب أعضاء اجملتمع العلميّ، 
 ، ومنهجيّة  معرفيّة  تعدديّة  تتطلّب  اليت  التقدميّة  العلم  ومسرية  العلميّة  املعرفة  وكبت  عرقلة  على  ويعمل 
)أشهر  أبرزهم  ومن  هؤالء،  ويتحدّث  نفسه.  الغرب  وخارج  داخل  كلّها  املعرفة  ألشكال  الفرصة  وإعطاء 
 )Paul Feyerabend( وبول فاير آبند ،)Karl Popper( فالسفة العلم املعاصرين:  النمساويّ كارل بوبر
اإلرشاديّ  النموذج  هذا  عن  خيرجون  كانوا  الذين  بعض  أنّ  كيف  األصل(  منساويّ  األمريكي  الفيلسوف 
 Rupert( ويقول روبرت شلدراك . )السائد كانوا يطردون من صفوف اجملتمع العلميّ بوصفهم من )اخلونة
Sheldrake( يف كتابه املعنون )وهم العلم( :The Science Delusion إنّ مثة علماء يف اجملتمع العلميّ 
قد أخطؤوا يف حتديد بعض الثوابت ، ما أدّى إىل اهتزاز هذه الثوابت ، وحتوّهلا إىل متغيّرات يف عاملي 
الزمان واملكان، ويضرب مثاالً على ذلك : )حتديد سرعة الضوء( وكيف تغيّرت بني ما قبل 1928 وما بعد 
1945 و1948 ، ويقول شلدراك، و هو أستاذ الكيمياء احليويّة يف جامعة كامربيدج : إنّ علماء اجملتمع العلميّ 
يشّكلون سلطة كهنوتيّة ،تفوق سلطة األديان، وتعمل على حفظ هيبة تلك السلطة وقوهتا من خالل اللعب 
على جهل البشر وخوفهم . وقد وصل احلدّ مع بعض املنتقدين إىل احلديث عن )تزوير العلم(، وهذا ما 
 ،)William Broad( احملرّر العلميّ الربيطانيّ، و وليام برود ،) Nicholas Wade( ذكره نيكوالس ويد
يف   )  Deena Weinstein( فاينستاين  دينا  األمريكية  االجتماع  عاملة  وتقول  األمريكي،  العلمي  احملرّر 
ذلك : »على الرغم من أنّ التزوير هو خمالف ألهداف العلم ، إال أنه متوّطن بنيوياً يف العلم املؤسسيّ يف 
جمتمعاتنا املعاصرة » وتضرب مثاالً على ذلك: قصّة الفضيحة املدويّة للعامل جون دارسي يف جامعة هارفارد 
الطبيّة. ويتحدّث آخرون عن الكثري من الصفحات السوداء يف تاريخ اجملتمع العلميّ، ومن صوره تنكيل علماء 
بزمالئهم من أصحاب النظريات املضادّة ، و آخرون لّفقوا نتائج، مل يقوموا بتجارب عليها . ويتحدّث العامل 
الربيطانيّ جون بولكن هورن )John Polkinghorne ( يف كتابه )ما وراء العلم( عن عيب آخر من عيوب 
اجملتمع العلميّ يف الغرب فيقول : إنّ مثة طبقة أرستقراطية يف اجملتمع العلميّ الربيطانيّ ؛ ومّثة عوام أيضاً . 
وحول تعصّب وانغالق اجملتمع العلميّ يف الغرب، ورفضه التعدديّة املعرفيّة ، وإعطاء الفرصة ألشكال معرفيّة 
أخرى موجودة يف الغرب نفسه ، يتحدّث هؤالء عن املوقف املتشدّد الذي وقفته )اجلمعية األمريكية لتقدّم 
العلوم( منذ عقود طويلة ، عندما كانت ترفض وبإصرار كّل ما يتعلق بـ )الباراسيكولوجيا( وظواهرها، على 
الرغم من أنّ العديد من علماء الغرب يعتقدون أنّ ظواهر اإلدراك احلسيّ الفائق تستحقّ االهتمام العلميّ .

وهذا املوقف بات أقّل حدّة اليوم، لكنّ اجملتمع العلميّ ما زال ال يقرّ هذه الظواهر ، ويقول عنها إّنها 
ليست حقيقة مربهنة . ومّثة ظواهر علميّة يف تاريخ العلم املعاصر، ال تزال توّلد تساؤالت حول اضطراب 
 - اهلرم  طاقة   - القطيبّ  الشفق   - لإلنسان  الغامضة  األصول  ومنها:   هبا،  املتعلقة  والتفسريات  املوقف 
االحتباس احلراريّ - نظرية األرض اجملوّفة . واحلديث عن هذه األسئلة و هذه الظواهر ال يعين بالضرورة 
حسم املوقف اإلشكايلّ املرتبط  هبا باّتجاه رأي األقليّة املشّككة ، لكنّ وجود هذه األسئلة القلقة حبدّ ذاته يعين 
بالتأكيد أنّ مّثة أسئلة كربى كثرية يف عاملنا ال تزال من دون أجوبة موضوعيّة، واضحة، قادرة على اإلقناع ، 
ومن ثمّ من حّقنا أن نستمع لوجهات نظر أخرى . يف عدد قادم سنتناول ظاهرة )األرض اجملوّفة ( املزعومة، 

وكيف تعامل معها اجملتمع العلميّ يف الغرب، ويف عاملنا العربي .
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