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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: 477 -478

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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بالعلم والتربية نرتقي
صدق خليل مطران شاعر القطرين حني قال:
             بالعلم يُدرُك أقصى اجملد من أمم

                                                وال رقي بغيـــــر العــلم لألمِم
             معاهد العلم من يسـخو فيعمرها

                                                يبين مدارج للمستقبل السَّنِم
فالعلم هو الوسيلة الوحيدة القادرة على حتقيق املستحيل، والتعليم  واحد من أعمدة  

بناء األمم اليت تسعى إىل حتسني حياة مواطنيها.
لقد انطلقت وزارة الرتبية بإعادة فتح مدارسها أمام أبنائها وبناهتا إلمياهنا بأن مقاعد 
وجتهّزهم  معارفهم  وتُنمي  شخصياهتم  ختلق  اليت  هي  املدارس  وباحات  الدراسة 

ملواجهة التحديات وحّل املشكالت اليت تعرتض حياهتم وحياة أسرهم وجمتمعهم.
يَفرض علينا التفكري ببدائل  التقانات احلديثة فيها  التعلّم ودخول  إن تطور طرائق 
تتيح  بُعد  عن  للتعلّم  طرائق  تطوير  هو  اليوم  ماحتتاجه  أهم  ولعل  للتعلم،  جديدة 
الفرصة للجميع للتعلّم، وجتعل استخدام الذكاء الصُنْعي ممكناً يف تعزيز متطلبات 

املتعلم وفقاً مليوله واجتاهاته، وتُسهّل له الدخول إىل سوق العمل.
اإلداري  العمل  تطوير  تتضمن  حماور  مخسة  من  الرتبية  وزارة  خطة  انطلقت  لقد 
واملؤسساتي وتعويض الفاقد التعليمي ومتطلبات تطبيق املناهج الرتبوية وحمور بناء 
القدرات البشرية وإعادة تأهيلها وفق االحتياجات واملتطلبات امليدانية واحملور األخري 

ضمان جودة العملية الرتبوية وتأمني متطلباهتا.
أما أولويات تنفيذ اخلطة فهي تعتمد بدايًة على تعويض الفاقد التعليمي، وتطوير 
التنمية  وتأمني متطلبات  للجميع،  التعلّم  إتاحة فرص  تُسهم يف  بديلة  تعلّم  طرائق 
وتبين  للمتعلّم،  والقيمي  واملهاري  املعريف  تُحققالنمو  تعليمية  بيئة  وتوفري  اإلدارية 
وتضمن  لديه،  االجتماعي  الوجداني  اجلانب  وتُنمي  املُتكاملة،  اإلنسانية  شخصيته 

سالمة بيئته البدنية، وتعزيز إمكانيات وصوله إىل سوق العمل واإلنتاج.
الصُنعي  الذكاء  التعلّم من خالل استخدام  التقانات احلديثة يف  إضافًة إىل تطوير 
يف التعليم، وتوفري سُبل التعلّم عن بُعد كنظام داعم للعملية الرتبوية، واملُسامهة يف 
محاية صحة اجليل وسالمته من خالل توفري برامج صحية متكاملة حتقق بيئة آمنة 
للتعلّم وتأمني تعليم ابتكاري لبناء جمتمع معريف ريادي قادر على إعادة إعمار سورية 

وحتقيق هنضتها.
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إنَّ بنات الدّهر من مهوم ورزايا هي اليت هتبُ املرء قوّةً غري معتادة فيشتدّ عوده 
ويصبح أقدر على مواجهة أخواهتا من عاديات الزمان كما أهنا تصبّ اخلربة  يف 

أفعاله وتبعث العزمية من رقادها فتحيله إنساناً آخر.
الدّهر من خرية املعلمني فهو أيضاً كاشف من الطراز األول عن عظيم  وملّا كان 
إىل  الطريق  لرسم  املبدعة  والذوات  اخلالّقة  النفوس  يف  يّتقد  الذي  احلماس 
مرامها إن مل جتده وترى الدّهر أيضاً يشي مبكنونات دواخل العظماء والناجحني 
من أسرار وأفكار كانت خري زادٍ هلم يف ترويض نفوسهم وهتذيب أفعاهلم وصقل 

حديثهم ليكونوا أهالً الختبار احلياة حبلوها ومرها.
بثقلها  وألقت  العامل  اليت دهت  الصحية  األزمة  أن هذه  إال  القول  بإمكاننا  ليس 
ورعباً، رغم  الدّهر وإحدى أكثرهم قسوة وبأساً  إّنما هي واحدة من بنات  عليه 
ذلك استطاعت وزارة الرتبية أن حتدّ من أضرار هذا السيل العارم بل وتوقفه يف 
أماكن وأوقات خمتلفة صائغًة بذلك نصراً يُحسب هلا يف صحيفة أعماهلا املرتعة 
باإلجنازات والنجاحات املبهرة، فأبت أن تقف مكتوفة األيدي أمام شبح الكورونا 
الدّهر قلب لبلدنا  املهول وآثرت أن تباشر العمل منذ اللحظات األوىل ورغم أن 
أخوةٍ  من  علينا  األرض  شراذم  وتكالبت  عنه  السخط  بوجه  وأشاح  املِجَن  ظهر 
فقد سّطرت  واملعنوية  املادية  طاقاتنا  واجرّتت  مواردنا  احلرب  فالتهمت  وأعداء 
وزارة الرتبية مثاالً ال نظري له يف حتقيق االستثمار األمثل للموارد املتاحة وإدارة 

جهود التربية في استمرارية التعليم 
في زمن الكورونا

سمر طعمة
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صحيّة  دفاع  خطوط  فبنت  ممكنة  مدة  أكرب  استعماهلا  تتيح  إدارةً  اإلمكانيّات 
تضاهي ما بنته دول إمكانياهتا تفوق ما لدينا بأضعاف فراحت تكافح أثر هذا 
الدّاء العضال حتى اّللحظة وأن ترد شرّه عن أبنائنا الطالب بكافة السبل املتاحة 
الطالب  أبنائنا  أو ضعف على احلفاظ على صحة  يشوبه وهن  فعملت جبدٍّ ال 
فمنحت األولوية لصحتهم وصحة أهاليهم فكانت السباقة إىل كبح مجاح اجلائحة 
مدّةً ليست بالقصرية وعملت باحلكمة القائلة »علمين الصيد وال تطعمين مسكة« 
فلم تكتف برصد املتاح من اإلجراءات واملوارد بل غرست قواعد التعامل الصحي 
واتباع معايري النظافة الشخصية يف نفوس أبنائنا الطالب فتمّثلت عادةً صحية يف 
سلوكاهتم ومل يغمض هلا جفن قبل أن تتيح السبل أمام أبنائنا الطالب باسرتداد 
حقوقهم التعليمية فابتكرت وسائل للتعليم عن بعد مواكبًة لركب التطور العاملي 
غري متخلفة عنه وحني آن أوان التعليم الواقعي كرست خمتلف إجراءات احلفاظ 
على الصحة من مسحات وتباعد مكاني حلماية الطالب كما عينت مرشداً صحياً 
لكل مدرسة كي تبقى على اطالع تام بكافة األمور الصحية احلاصلة باملدرسة 

وتعاجل املشكالت الطارئة بشكٍل مباشر فال ترتكها لقمة سائغة للتفاقم.
واحلق أن القول أعزل ال ميلك ضرّاً وال نفعاً إذ يقف يف حضرة الفعل ويرجو أن 
يبذل نفسه يف مدح الفعل والثناء عليه أبد اآلبدين ودهر الدّاهرين عساه يوفيه 

حّقاً أو يردِّ له مجيالً.

افتتاحّية العدد
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استراتيجية التحول من المدارس التقليدية 
إلى المدارس ذات الخدمة الممتدة

في المنطقة التعليمية 
)The Extend Service(

 يســتجيبُ  املعنيّــون باإلصــاح والتطويــر الربــوي عادةً، يف وضع اســراتيجيات 
عملهــم، لظــروفِ املــدارس املتغــرة باســتمرار، كمــا حيرصــون علــى مواكبــةِ 
املســتجدات احلاصلــة يف جمــال السياســة الربويــة والظــروف االقتصاديــة 
واخلصائــص الدميوغرافيــة للمــدارس وتوقعــات اجملتمــع، إىل جانــِب االســتفادة 

مــن نتائــج األحبــاث الربويــة . 

* وزيـرة سـابقة للتعليـم العـايل، باحثـة متميـزة يف شـؤون الفكـر الرتبـوي، مـن مواليـد القلمـون 
1939، دكتـوراه يف فلسـفة الرتبيـة مـن جامعـة عـن مشـس بالقاهـرة عـام 1978، تسـلمت مناصـب 
علميـة رفيعـة يف سـورية منهـا: عمـادة كليـة الرتبيـة يف دمشـق 1981- 1986، وزيـرة التعليـم العـايل 
1992-2000، ويف الفـرتة ذاهتـا رئيسـة اجمللـس األعلـى لـآداب والفنـون، عضـو املكتـب التنفيـذي 

ملنظمـة علمـاء دول العـامل الثالـث )TWAS(، هلـا أكثـر مـن 20 كتابـاً بـن تأليـفٍ وترمجـة.
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وغالباً ما تعتمد املدارس يف تنظيم عملها 
إِحدى االسرتاتيجيتني التاليتني:

يف االسرتاتيجية االوىل  تركزُ املدرسة يف 
عملها على حتسني التدريس تعلماً وتعليماً، 

وهي املدرسة التقليدية.
الثانية تعمل املدرسة   ويف االسرتاتيجية 
على حتقيق التميز يف املخرجات التعليمية 
لألطفال والشباب، وعلى تفعيل دور املربّني 
واآلباء وذوي اخلربة، لتكوين نظاٍم متكامٍل 
خلدمة  واملؤهلني  الناجحني  املواطنني  من 
حاجات  باحلسبان  تأخذ  فال  اجملتمع، 
املتعلم فقط، بل متتد اىل تطوير أولياء أمور 
مبدارس  وتسمى  اجملتمع،  وأفراد  الطالب 
اخلدمة املوسّعة أو مدارس اخلدمة املمتدة.  
إىل  هتدف  املمتدة  اخلدمة  مدارس  أن  أي 
تعليمهم  حيث  من  الطالب  منِو  حتقيق 
اخلدمات  تقديم  على  وقدرهتم  وصحتهم 
االجتماعية من جهة، وبناء أُسٍر متماسكة، 

وجمتمعات صحيحة من جهة أخرى..
تربُز  االسرتاتيجيتني  هاتني  وحبسب 
على  يَجب  اليت  التساؤالت  من  جمموعٌة 
القادة الرتبويني أن يتصدّوا هلا  عاجالً أم 

آجالً، منها: 
- هل ميكنُ للمدارس أن حتقق كلَّ شيء 

لكل الناس ؟
يُنجزوا  أن  الرتبويني  بإمكان  وهل    -

الكثري؟ 
حتلَّ  أن  املدارس  من  نتوقع  وهل   -
حمدودة  مبوارد  كلها  اجملتمع  مشكالت 

جداً؟ 
- أليس من األفضل للمدارس أن تُحقق 

بشكل جيد عدداً حمدوداً  من األهداف بدالً 
ضها  من التطرق للكثري من األمور، مما يعرٍّ

خلطر احلصول على نتائج سطحية ؟
ان نظرةً حتليلية لواقع  اجملتمع املدرسي 
يلتحقون   الذين  األطفال  عدد  أنَّ  تبِين  
وهناك  مستمر،  تزايد  يف  هم  باملدارس 
يلتحق  فبعُضهم  بينهم،  فيما  فردية  فروٌق 
إعداد مسبق  أو  أي حتضري  دون  باملدرسة 
يف  بينهم  التباين  إىل  إضافة  للتعليم، 
يعانون  األطفال  بعض  أنَّ  كما  احلاجات، 
خاص  تعليم  إىل  وحيتاجون  إعاقات  من 
وضمن جمموعات  صغرية، ولذلك حرصت 
املمتدة  اخلدمة  ذات  املدارس  اسرتاتيجيُة 
والتعلم  التطور  فرص  إتاحة  ضرورة  على 
لكّل طالب، وتأهيل املعلمني ليكونوا قادرين 
على معرفة ما يفّضله كل طالٍب ، وحاجاته، 
لتجاوز  ومساعدته  وطموحاته،  وتوجُّهاته، 
قد  وما  النفسية،  أَو  الصحية  مشكالته 

ن  يعانيه من حرماٍن أو سوء تغذية، ليتمكَّ
 الطالب من النجاح وفق املعايري التقوميية 
اليت تضعها املدرسة ، واليت قد تكون عالية 
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املستوى.
احلقيقي  التعاونَ  أن  فيه  شك  ال  ومما 
اجملتمعية  واملنظمات  اجملتمع  أفراد  بني 
مع املؤسسات الرتبوية، جيعُل املدرسة أكثر 
والتعليم،  التعلم  أهداف  على حتقيق  قدرة 
املعايري  حتقيق  من  الطالب  ميّكن  مما 

األكادميية احملددة.
إنَّ املشكلة الرئيسة اليت تُواجه املؤسسات 
الرتبوية هي: التعامُل مع املتعلمني مجيعهم 
بطريقة واحدة، ال ميكنهم هبا الوصول اىل 

أقصى ما تسمح به قدراهتم .
يف  وخاصة  املشكلة،  هلذه  والتصدي 
تعاونَ  يتطلب  الصعب،  االقتصادي  املناخ 
قدرة  لعدم  خارجيني،  شركاء  مع  املدرسة 
املدرسة على إجناز املهام الصعبة وحدها. 
معاجلة  على  حريصًة  املدارسُ  كانت  فإذا 
حتديات التعلّم والتعليم اخلاصة هبا، وكانت 
للدخول  ومستعدةً  اجملتمع،  على  منفتحًة 
وبُأسلوب  منظمة  بشراكةٍ  مؤسساته  مع 
صحيح، فإنَّ منوذجَ مدرسة اخلدمة املمتدة 

سيبدأ بالوقوف على قدميه. 

أمهية املدرسة ذات اخلدمة املمتدة
تعدُّ املدرسُة ذات اخلدمة املمتدة منوذجاً 
الطالب،  بني  املساواة  حتقيقه  يف  إبداعياً 
فاهلدف هو تربية املتعلم وتطوير شخصيته 
والتعاون مع األسرة وأفراد اجملتمع املعنيني، 
حبيث تصبح املدرسة جزءاً من النظام البيئي 
للمجتمع، من خالل اسرتاتيجيّتها اليت تزوّدُ 
الفرد باملصادر، وتوفر الفرص املساعدة له 
على التقدم وحتقيق طموحاته، ليكون قادراً 

على حتمّل مسؤوليته االجتماعية.

األدوار اليت تقوم هبا املدرسة ذات 
اخلدمة املمتدة                     

اخلدمة  ملدارس  الرتبوية  الفلسفَة  إن 
مبقدورهم  كلّهم  الطالب  أنَّ  تؤمن  املمتدة 
أن يتعلموا معاً إذا توفر هلم الدعمُ املناسب، 
وفقاً حلاجاهتم وأهدافهم وقدراهتم، ومهمة 
املدرسة هي إتاحة فرصة التطور والنمو لكل 
طالب، وتأهيله تعلماً وتدريباً مهنياً وخربات 

جمتمعية للنجاح يف اجملتمع، ولذلك فهي:
للجميع،  التعلمَ  تتيح  مرنة  برامجَ  تقدم 
ويف  اليوم،  طواَل  للجميع،  مفتوحٌة  فهي 

املساء، ويف الصيف وأَيام العطل.
 تعدُّ األطر الالزمة من املدرّبني املؤهلني 
معلمي  مع  للعمل  االجتماعيني  واملُرشدين 
لدعم  جديدة  مناذج  تطوير  يف  املدرسة 

الطالب، وجتاوز معوقات تعلمهم.
- تعمل لتكون مركز انفتاح الطالب على 
اجملتمع، فهي تتعاون مع أولياء أمور الطالب  
ملساعدة أبنائهم دراسياً وصحياً واجتماعياً 
آمنة  بيئة مستقرة  ليعيشوا يف  وعاطفياً،  
وهو  احلقيقي  عالَمهم  يف  للحياة  تؤهّلهم 

اجملتمع.
املنظمات اجملتمعية،  توّفر، ومبشاركة   -
رعاية  من  بالتعليم،  املرتبطة  اخلدمات 

طبية، ونفسية، واجتماعية، وسواها .
- تُوفر الدعم االجتماعي الالزم للشباب 
و لألسر وأعضاء اجملتمع احمللي، وتُخصّصُ 

هلم برامجَ مسائية تُليب حاجاهتم.
الرتبوي  للبحث  املناسبة  البيئَة  تُوّفر   -
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النظرية  بني  الربط  إلحكام  املستمر، 
والتطبيق.

 
البنية التنظيمية ملدارس اخلدمة 

املمتدة 
التنظيمية ملدارس اخلدمة  البنية  تتألف 

املمتدة من:
الذي   ، للربنامج  التنفيذي  املدير   -
قني، على مستوى املنطقة  يُشرف على املنسِّ

التعليمية.
- جملس تنسيق املصادر اجملتمعية، الذي 
اجملتمع  وممثلي  واجلامعة  املدرسة  يشمل 
احمللي ومقدمي اخلدمات الطبية والوكاالت 
املدنية و جمتمع األعمال والتجارة . ومهمة 
مصادر  تأمني  على   العمل  اجمللس  هذا 
واإلشراف  املدرسة،  ميزانية  ترفد  مالية 
على الفعاليات مجيعها، وتقوميها من قبل 

خمتصني من اجلامعة  وخارجها.
يقوم  الذي  املدرسة  يف  املقيم  املنسق   -

باملهام التالية:
1- تشجيع أولياء أمور الطالب للمشاركة 

يف فعاليات  املدرسة.
يف  التعليمي  املركز  على  اإلشراف   -2

على  األسرة  أفراد  وتشجيع  املدرسة، 
االلتحاق به ومتابعة تطورهم. 

تقديم  يف  املسامهني  مع  التنسيق   -3

للطالب  واالجتماعية  الصحية  اخلدمات 
وعائالهتم.

احلاجات  ذوي  الطالب  مساعدة   -4

اخلاصة.
5- برجمة نشاطات املدرسة .

الصعوبات اليت قد تواجه املنطقة 
التعليمية عند تطبيق اسراتيجية 

مدارس اخلدمة املمتدة:  
صعوبة احملافظة على اهتمام املشاركني، 
من  كلل,  أو  ملل  دون  للعمل  واستعدادهم 
أقصى  إىل  مجيعاً  باألطفال  الوصول  أجل 
ما تسمح به قدراهتم . فتوقعات املشاركني 
عرضًة  تقدميه  املدارس  على  يَجب  ملا 
االجتماعي،  الوعي  درجة  حسب  للتغيري 
ونوعية املسامهني، وما يتَّسمون به من قيم 

دميقراطية. 
اهليئات  من  املعتمدة  األساليب  تباين 
املشاركة يف تقديم اخلدمات للمدرسة، إىل 

جانب  ضعف التعاون فيما بينهم أحياناً.
تقدمها  اليت  التوافق بني اخلدمات  عدم 
اجملتمع  من  املقدمة  واخلدمات  املدرسة 
الطالب يف  كان سكن  إذا  احمللي، وخاصة 
يتعذر  حبيث  املدرسة،  عن  بعيدة  مناطق 
القريبة  الكثري من منظمات اجملتمع  على  

من املدرسة تقديم اخلدمات هلم. 
لتوفري  الالزم  التمويل   كفاية  عدم 
مستلزمات الربامج اخلدمية، مما يؤدي إىل 
أداء الطالب. فميزانيُة املدرسة  ضعف يف 
االقتصادية  للحالة  تبعاً  مستمر  تغري  يف 

للمجتمع.

اإلجراءات اليت اعتمدهتا 
بعض األنظمة الربوية لتجاوز 

الصعوبات
للطالب  الالزمة  اخلدمات  حتقيق  إن   
املدرسة  يف  العاملني  من  يتطلب  وذويهم 



15 المعلم العربي- العددان: 477 - 478 - 2020 

واملنظمات  اهليئات  العديد من  مع  التعامَل 
اجملتمعية على حنو منظم ومستمر, وألجل 
ذلك عمدت بعض مدارس اخلدمة املمتدة 
اجلامعات  بعض  مع  اتفاقيات  عقد  إىل 
واملؤسسات أو اهليئات أو أصحاب املشاريع 

التجارية.
ترّكز  فقد  االتفاقيات،  هذه  ومبوجب 
على  التجارية  املشاريع  أصحاب  اهتمام 
أما  املدرسة.  يف  املهين  التطوير  برامج 
املناهج،  على  اهتمامها  فرّكزت  اجلامعات 
مهنياً.  وتطويرهم  املعلمني  وتدريب 
واملشاركة يف إجراء حبوث ميدانية. فجامعة 
بوسطن  مثالً وبالتعاون مع معلمي املدرسة 
القريبة حبثوا يف موضوعات عديدة منها. 
أثر العالقة بني املعلمني والطالب يف تكيّف 
وأثر  صعوبات،  يواجهون  حني  الطالب 
ودور  اإلجيابي،  للسلوك  الداعمة  األَنظمة 

اإلدارة  الصفية يف عالقات األقران.
اخلدمة  ذات  املدرسة  تطبيق  متطلبات 

املمتدة يف واقعنا الرتبوي
حيتاج تطبيق مدارس اخلدمة املمتدة يف 
وختطيط  كافٍ،  وقتٍ  إىل  الرتبوية   بيئتنا 
خصائصَ  يراعي  شامل،  اسرتاتيجي 
اجملتمع احمللي، ويعمّق التعاون بني هيئاته 
يتطلب من  كما  كلّها،  ومنظماته اجملتمعية 
التكامل  حتقيقَ  الرتبوي  التخطيط  خرباء 
بني ما يُقدم يف املدرسة من برامج تعليمية 

األسرة   لسالمة  اهلادفة  الصحية  والربامج 
ورفاهية اجملتمع .

 ومما ال شك فيه  أنَّ املدرسة ستصبح 
تعاونت  إذا  األَهداف  حتقيق  على  أقدر 
معها املنظمات اجملتمعية بصورة صحيحة، 
تعميق  على  الرتبوية  اإلدارات  وعملت 
ومموّيل  الصفية  الغرف  بني  االرتباط 

اخلدمات املمتدة.  
دورها  أداء  من  املدرسة  متكني  إن 
يتطلبُ  للجميع،  الفائدة  لتحقيق  الصحيح 
كلها،  اجملتمعية  والتنظيمات  اهليئات  من 
فيما  التعاون  وتعزيز  البريوقراطية  جتنبَ 
بينها، وحتقيق املزيد من األَعمال املشرتكة 
واخلدمات الالزمة لتنفيذ الربامج التعليمية 

املفيدة لكّل متعلم.

املراجع:
سنقر، صاحلة )5200( املدرسة اجملتمعية، مؤسسة دار الفكر للطباعة والنشر- دمشق

.. CommunitySchool Model/ A Community Hub School- Boston
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أ.د. عيسى الشماس*

التنمر المدرسي
 أسبابه وسبل عالجه

ــدارس ،  ــون يف امل ــال واملراهق ــا األطف ــي منه ــرة يعان ــة مشــكات ســلوكية كث مّث
ولكــن مــن املشــكات األكثــر تأثــرًا ســلبيًّا مــا يســمّى  بســلوك التنمُّــر أو ظاهــرة 
ــر ، وقــد أصبحــت هــذه الظاهــرة تاقــي اهتمامــًا كبــرًا مــن قبــل الباحثــن،  التنمُّ
بالنظــر لنتائجهــا الســلبية علــى اجلــو املدرســي العــام ؛ فالتنمُّــر نشــاط شــعوري 
متعمّــد لألنشــطة العدوانيــة بقصــد اإليــذاء وإثــارة اخلــوف مــن خــال التهديــد، 

. )Clorose,2003,40( وخلــق الرعــب لــدى الضحيــة

*  باحث تربوي وشاعر، أستاذ يف كلية الرتبية، جامعة دمشق.
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املدارس  يف  الطلبة  من  فالعديد 
إذ  املدرسي،  التنمّر  لظاهرة  يتعرّضون 
سيئ  سلوك  مبمارسة  الطالب  أحد  يقوم 
على طالب آخر، أو حتى من قِبل جمموعة 
أضعف  أخرى  جمموعة  على  الطالب  من 
منها، بقصد اإليذاء  اجلسدي أو اللفظي، 
لزعزعة أمن الطفل أو اجملموعة وكياهنما .

ويعود البحث يف ظاهرة التنمّر املدرسي 
العشرين،  القرن  السبعينيات من  إىل عقد 
الدول  سيّما  وال  األوربية،  الدول  بعض  يف 
السلطات  قامت  وقد  اإلسكندنافية، 
عديدة  استكشافية  بدراسات  التعليميّة 
املدارس، بعد قيام  التنمُّر يف  حول ظاهرة 
ثالثة مراهقني باالنتحار بسبب اضطهادهم 
وترويعهم من بعض رفاق الدراسة. ويف فرتة 
الثمانينات، استحوذ التنمُّر يف املدارس على 
قدر كبري من االهتمام يف اليابان، و أظهرت 
هذه  حول  أجريت  عديدة  دراسات  نتائج 
الظاهرة، أنّ ثلث تالميذ املدارس املتوسطة 
كانوا ضحايا هلذا النوع من العنف. وحبلول 
درجة  الظاهرة  هذه  احتلّت   ،2000 عام 

عالية من االهتمام لدى الكثري من الدول، يف 
وأسرتاليا  الشمالية،  وأمريكا  الغربية  أوربا 
ونيوزيلندا ... وأوصت البحوث والدراسات 
الظاهرة،  هذه  من  للحدّ  برامج  بوضع 
 .)6  ،2016 الدسوقي،   ( والقضاء عليها 
وبذلك باتت ظاهرة التنمُّر يف املدارس من 
الظواهر اخلطرية اليت تُهدّد سالمة الطالب 
وسري عملية التدريس بشكٍل سليم، إذ تؤّثر 
هذه الظاهرة يف نفسيات الطلبة ومتنعهم 
من متابعة الدراسة بشكل جيّد، كما متنعهم 
الصلة حبياهتم  وثيقة  إقامة صداقات  من 

االجتماعية . 

أواًل- مفهوم التنمُّر املدرسي وأشكاله
من  بداية  املدرسي  بالتنمُّر  االهتمام  بدأ 
 - اجتماعية  مشكلة  واعترُب  السبعينيات، 
أّنه باألساس مشكلة مدرسية  نفسية، كما 
من  مجاعة  أمام  عادة  وحيدث  تربوية،   -
أي  أم يف  املدرسة،  فناء  األقران، سواء يف 
فقد  ؛  خارجها  أو  املدرسة  من  آخر  مكان 
ميارس األطفال العنف املدرسي يف املدرسة 
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قبل  من  املعروفة  غري  العامة  األماكن  ويف 
هذه  أكثر  ومن   . املدرسي  اجملتمع  أعضاء 
املياه  ودورات  واملالعب  املمرّات   : األماكن 
والشارع املؤدّي إىل املدرسة . وهذا يتطلّب 
هذه  مراقبة  املدرسي  اجملتمع  أعضاء  من 
الضحايا  لتعرّض  منعاً  باستمرار  األماكن 
 ,Smith at al( للعنف من قبل الـمُتنمِّرين
2000(. وال يقتصر التنمُّر املدرسي على 

الطالبات  عند  يظهر  بل  الطالب فحسب، 
أيضاً، وإن مل يكن بنسبة ما هو موجود عند 

الذكور .
 School( املدرسي  التنمُّر  ويعدّ 
التفاعل  أشكال  من  شكالً   )Bullying

بصورة  وحيدث  املتوازن،  غري  العدواني 
يف عالقات  روتينيّاً  فعالً  باعتباره  متكرّرة 
األقران ضمن اجملال املدرسي، ويقوم على 

بني  واإلذعان  واهليمنة  والتحّكم  السيطرة 
يقوم  الذي  وهو  مُتنمِّر،  أحدمها  ؛  طرفني 
املعتدى  وهو  الضحية،  واآلخر  باالعتداء. 
تعكسه  متعمّد  وقصد  نية  تسبقه  عليه. 
ثقافة األقران، باعتبارها سلوكاً ثابتاً لتلك 
التنمُّر  مفهوم  مع  تعاملت  اليت  الثقافة، 
املدرسي  للعنف  خاصّاً  مصطلحاً  بوصفه 

)خوج، 2012، 191( .
املدرسي  العنف  أنّ  من  الرغم  وعلى 
ظاهرة قدمية، فقد مّتت معادلة هذا التنمُّر 
الباحثني  بعض  أنّ  إاّل  البدني،  بالتحرّش 
أو  »االستعراض«  من  نوعاً  اليوم  يعتربونه 
أكثر  أو  طالب  جانب  من  املتكرّر  »الفضح« 
مقصودة،  األفعال  وهذه  هلم،  زميل  حنو 
املتُنمّرون من خالهلا بإيقاع األذى أو  يقوم 
 Beran, and Qing( الضرر بزميل آخر
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.)2007,16,Li

 School  - املدرسي  ر  التنمُّ يعرّف 
أو  طالب  استهداف   : بأّنه   ،Bullying

أو طلبة  جمموعة من الطلبة لطالب معيّن 
معينني بصورة متكرّرة، وباستخدام أساليب 
غري مرغوبة، وذات طبيعة نفسية أو بدنية، 
املستهدَف  بالطالب  الشديد  األذى  تلحق 
 ،2009 حممد،   ( املستهدفني  الطلبة  أو 
االجتماعي  السلوك  أنّ  ومبا   .)  117

بعض  فإنّ  االجتماعية،  باملهارات  مرتبط 
أشكال سلوك التنمُّر، تؤّثر سلباً يف املهارات 
االجتماعية لكال الطرفني : املتنمِّر وضحية 

التنمُّر .
 )Burmaster( بريماسرت  ويعرِّف 
التنمُّر املدرسي بأنه »سلوك عدواني، عادة 
املتنمِّر  بني  القوة  يف  تباينات  يتضمّن  ما 
والضحية، ويتكرّر مع مرور الوقت« ويتضمّن 
Hemphill.( هي:  رئيسة،  ثالث مسات 

    )2015,15 ,and others

ما،  شخص  بواسطة  عدواني  فعل   -1

جتاه شخص آخر »الضحية«، هبدف إيقاع 
الضرر به.

الوقت  عرب  الفعل   هذا  تكرار   -2

والسياقات.
املتنمِّر  بني  القوّة  يف  تفاوت  وجود   -3

على  الضحية  قدرة  عدم  مع  والضحية، 
يرتبط  وقد  بسهولة،  نفسه  عن  الدفاع 
اجلسدية،  بالقوة  القوّة  يف  التفاوت  هذا 
واملستوى  املالية،  واحلالة  الزمين،  والعمر 

االجتماعي ..
أنواع  أكثر  من  املدرسي  التنمُّر  ويعدّ 

يتعرّض  إذ  األطفال،  بني  انتشاراً  التنمُّر 
بعض التالميذ لإليذاء اجلسدي أو النفسي 
الشعر،  شدّ  الركل،  الضرب،   : خالل  من 
التجريح،  اخلاصة،  ممتلكاهتم  ختريب 
أو  العزل،  التهديد،  الشائعات،  الشتم، 
تركيب صور مشوّهة للضحية عرب اإلنرتنت 
نشرها  أو  وابتزازه،  واستغالهلا يف هتديده 

جملرد االستهزاء واإلساءة .
التنمُّر   )Smith( مسيث  صنّف  وقد 
خوج،   ( رئيسة  أشكال  أربعة  يف  املدرسي 

:) 193 ،2012

1- التنمُّر االنفعايل : ويتضمّن )التهديد، 

اإلذالل،  السخرية،  والقذف،  السب 
االستبعاد من قبل األقران، ترويج القصص 

واحلوارات املزيفة املخزية عن الضحية(.
)الدفع،  ويتضمّن  البدني:  التنمُّر   -2

الضرب، التحرش اجلسدي العنيف، سرقة 
كأدواته  بالضحية  اخلاصة  املمتلكات 

املدرسية أو إخفاءها(.
3- التنمُّر  اجلنسي: ويتضمّن )التعليقات 

اجلنسي  التحّرش  الضحايا،  على  املخجلة 
هبم(.

ويتضمّن  العنصري:  التنمُّر   -4

الضحايا  وسبّ  العنصرية،  )اإلمياءات 
انتماءاهتم  السخرية من  بكلمات عنصرية، 

الدينية أو اإلثنية(.
ومبا أنّ  هذا السلوك العدواني حيدث يف 
املدرسة، ويتضمّن نوعاً من العنف املدرسي 
اليت  للطلبة  االجتماعيّة  التنشئة  سببه 
تستخدم  حني  األسرية،  الرتبية  يف  حتدث 
األسرة السلوك العدواني يف حّل مشكالهتا، 
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فيتعلّمه األطفال، ويستخدمونه يف التعامل 
أكدته  ما  وهذا   . املدرسة  يف  اآلخرين  مع 
التنمُّر  بأنّ  األمريكية،  الطبية  اجلمعية 
إىل  يهدف  عدواني  سلوك  هو  املدرسي 
نتيجة خلل  أو ضيق، وحيدث  أذى  إحداث 
يف العالقة أو يف توازن القوّة، ولكن من املهمّ 
معاملة  إساءة  أشكال  من  شكل  التنمُّر  أنّ 
األطفال  معاملة  إساءة  عن  تنتج  األقران، 
 American Medical ( والعنف املنزيل

 ..)4 ,2002 ,Association

عدوان  من  مبا حيمله  املدرسي  فالتنمّر 
جسدية  بصورة  كان  سواء  اآلخرين،  جتاه 
يُعدّ من  أم اجتماعية،  أم نفسية  أم لفظية 
املشكالت السلوكية اخلطرية اليت ترتك آثاراً 
ضحيّة  وعلى  بالتنمُّر  القائم  على  سلبية 
املدرسية  البيئة  على  وبالتايل  التنمُّر، 
بأكملها ؛ إذ يؤّثر التنمُّر املدرسي يف البناء 
للمجتمع  واألمين  واالجتماعي  النفسي 
فيَشعر  تعليمي،  أي مستوى  املدرسي، ويف 
الطالب ) ضحيّة التنمُّر ( بأّنه غري مرغوب 
فيه، فيعاني من القلق وعدم االرتياح، وقد 
يدفعه ذلك إىل االنسحاب من املشاركة يف 
املدرسة  من  اهلروب  أو  املدرسية  األنشطة 
 ،2012 املّتنمّرين عليه ) خوج،  خوفاً من 
قدرته  عدم  إىل  يؤدّي  ما  وهذا   .)190

التواصل االجتماعي وقصور املهارات  على 
االجتماعية، وقلّة األصدقاء . وبالتايل فإنّ 
املهارات  ضعف  من  يعانون  الذين  الطلبة 
سلوكية  مشكالت  من  يعانون  االجتماعية، 
تعوّق  انفعالية،  واضطرابات  واجتماعية، 

حياهتم الشخصية والدراسية .

ثانيًا- أسباب التنمُّر املدرسي
بوجه  للتنمُر  اخلطرية  التداعيات  أدّت 
إىل  خاص،  بشكل  املدرسي  والتنمُّر  عام، 
ر  التنمُّ ظاهرة  برصد  االهتمام  تزايد 
أسباهبا  من  انطالقاً  وتفسريها،  ووصفها 
وجتلياهتا ؛ وظهر هذا االهتمام يف عدد من 
فروع العلوم االجتماعية، وال سيّما الرتبية، 
وعلم  االجتماع،  وعلم  العام،  النفس  وعلم 

النفس االجتماعي .  
وقد أشارت دراسات كثرية إىل أنّ أسباب 
ظهور التنمُّر يف املدارس، ترجع إىل التغيّرات 
وال  اإلنسانية،  اجملتمعات  يف  حدثت  اليت 
سيّما تزايد  العنف يف اجملتمعات، والتمييز 
بأنواعه املختلفة، واختالل العالقات األسرية 
تأثري االعالم على  يف اجملتمع، إضافة إىل 
األهل  قدرة  وعدم  واملراهقني،  األطفال 
ونتج  املتُنمِّرين.  الطلبة  على ضبط سلوك 
عن ذلك الوصول إىل جمموعة من العوامل 
 : أبرزها  ومن  املدرسي،  بالتنمّر  املرتبطة 
ومجاعات  املدرسي،  املناخ  األسري،  املناخ 

األقران، ووسائل اإلعالم . 

1-أسباب نفسيّة / شخصيّة :
االجتماعية  الدراسات  بعض  أشارت 
ما  غالباً  املتنمِّرين  أنّ  إىل  /الرتبوية، 
تعاني  اجتماعية  أوساط  من  ينحدرون 
وضع  ظّل  ويف  اقتصادية،  مشكالت  من 
الطبقات  بني  الفوارق  من  يعاني  اجتماعي 
املتنمِّرون من  يكون  ما  وعادة  االجتماعية. 
الناحية السيكولوجية/ النفسيّة، وال سيّما 
ومن  قوية،  شخصيات  ذوي  منهم،  القادة 
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 psychopath الشخصيات السيكوباثية
املتمرّدة والرافضة ملا هو سائد يف اجملتمع .  
وتكمن خطورة هذا النوع يف إمكانية حتوّله 
  . إجرامية  ممارسات  إىل  املدرسة  خارج 
ومن جهة أخرى، قد يلجأ الطفل إىل العنف 
له  سبّب  مزمن،  مرض  من  معاناته  نتيجة 
من  عالج  إىل  حتتاج  سلوكية  اضطرابات 
املرشدين  أو  املختصّني  النفسيني  األطباء 

االختصاصيني النفسيني يف املدارس . 

1-املناخ األسري :
تشّكل العوامل األسرية جمموعة متنوّعة 
يف  تؤّثر  اليت  والسلوكيات  املمارسات  من 
تعرّضه  مدى  ذلك  يف  مبا  الطفل،  خربات 
للتنمُّر ؛ فاألطفال الذين يعيشون يف أجواء 
وتكون  والصراع،  بالعنف  تّتسم  منزلية 
احتمال  يزداد  سيّئ،  حنو  على  معاملتهم 
مع  الطفل  حياة  وأيضاً  للتنمُّر،  تعرّضهم 
أي  على  اضطرابات  من  يعانون  والدين 
مستوى، قد يؤدي إىل تعرّض الطفل للتنمُّر يف 
 ,2010,Hay, and others( املدرسة
2570(. و قد حيدث هذا نتيجة انشغال 

أبنائهما  تربية  عن  معاً  كليهما  أو  الوالدين 
ومتابعتهم، مع إلقاء املسؤولية على غريهم 

من املعلّمني أو املربّني.
اجملتمعات  يف  األسر  أنّ  يالحظ  فما 
يف  اهتمامها  حتصر  ما  غالباً  املعاصرة، 
تلبية االحتياجات املادية لألبناء من ملبس 
ومأكل و تعليم وترفيه، مقابل إمهال الدور 
األهم، املتمّثل يف املتابعة الرتبوية من خالل 
إكساب األبناء السلوكات اإلجيابية، وتقويم 

القيم  تناقض  اليت  السلبية  السلوكات 
يعدّ  العنف األسري  أنّ  .  كما  االجتماعية 
من أهمّ أسباب التنمُّر ؛ فالطفل الذي ينشأ 
الزوجني،  بني  العنف  يسوده  أسري  يف جوّ 
أو جتاه األبناء، البدّ أن يتأّثر مبا يشاهده 
أو يُمارس عليه . وهكذا فإن الطفل الذي 
يتعرض للعنف يف األسرة، مييل إىل ممارسة 
يف  األضعف  الطلبة  على  والتنمّر  العنف 
املدرسة . إضافة إىل احلماية الزائدة اليت 
تعيق نضج األطفال، وقد تولِّد لديهم أنواعاً 
من اخلوف )الفوبيا( من املدرسة واألماكن 
الوالدين،  على  الدائم  العتمادهم  العامة 
وهذا ما يضعف ثقة الطفل بنفسه ويُشعره 

بعدم الكفاءة، فيجعله عرضة للتنمّر. 

2- املناخ املدرسي:
»املعتقدات   : بأنه  املدرسي  املناخ  يعرّف 
واألطر  واالجتاهات  والقيم  املكتوبة  غري 
بني  التفاعل  أسس  حتكم  اليت  الثقافية، 
واملدرسة  وبني  وبينهم  ناحية،  الطالب من 
ويعدّ  ثانية،  ناحية  من  واإلدارة  واملعلمني 
للرابطة  السياقي  املستوى  املدرسي  املناخ 
هي   املدرسية  الرابطة  بينما  املدرسية، 
ارتباط الطفل االنفعايل والعاطفي باملدرسة، 
ومبعنى آخر درجة إحساس الطفل باالنتماء 
 Patina;( يرتادها«  اليت  املدرسة  إىل 
أّكد  Vandebosch,2016,163(.إذ 

عدد من الدراسات  ارتباط املناخ املدرسي، 
وعالقة الطفل باملدرسة واملعلّمني وظاهرة 

التنمُّر التقليدي واإللكرتوني .
وميكن التأكيد يف هذا السياق أنّ ضعف 
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املناخ املدرسي ومؤشّراته، يؤدّي إىل ضعف 
للمدرسة،  باالنتماء  الطالب  إحساس 
بني  املتبادل  االحرتام  مستويات  وتدهور 
املختلفة،  املدرسة  وبني  مكونات  الطالب، 
وسوء يف املعاملة وغياب العدالة، أو غريها. 
لقد وصل العنف املدرسي إىل مستويات 
االعتداء  حدّ  إىل  وصلت  مسبوقة،  غري 
الطلبة  بني  ليس  واجلسدي  اللفظي 
الطلبة  عنف  لتطول  امتدّت  بل  فحسب، 
على املعلمّني واملدرّسني، فقد تالشت قيم 
االحرتام الواجبة بني الطالب ومعلمه، األمر 
الذي شجّع بعضهم على التنمُّر على بعض 
التقليدية  التدريس  أنّ طرائق  اآلخر . كما 
املدرس   / املعلّم  مركزية  على  تعتمد  اليت 
الصف،  داخل  املطلقة  للسلطة  كمصدر 
ظاهرة  لنموّ  مناسبة  بيئة  هتيّء  أن  ميكن 

التنمُّر . 

3- مجاعة األقران :
الطفل  تعرّض  قي  األقران  مجاعة  تؤّثر 
بني  العالقات  نوعية  خالل  من  للتنمُّر 
ورفض  الفردية،  ومساهتم  األقران  مجاعة 
األقران وكراهيتهم، وترتبط أيضاً بالتعرّض 
للتنمُّر، وكذلك الدعم السليب من األقران ؛ 
باألقران  االرتباط  أنّ  املؤّكدة  النتائج  ومن 
ميكن  الالجتماعية،  املمارسات  أصحاب 
والسلوك  العنف  فرص  من  تزيد  أن 
 Hemphill and( الالجتماعي 
غالباً  إذ    .  )2015,2570  ,others

أو  إجرامية  املتنمِّرون عصابات  يؤسّس  ما 
ينضمّون إىل عصابات إجرامية قائمة .

  4- األلعاب اإللكرونية :
على  عادة  اإللكرتونية  األلعاب  تعتمد 
القوّة اخلارقة، والقضاء على  مفاهيم مثل 
اخلصوم، واستخدام كلَّ األساليب لتحصيل 
أعلى النقاط واالنتصار من دون أي هدف 
تربوي ؛  لذلك جند األطفال املدمنني على 
هذا النوع من األلعاب، يعتربون احلياة اليومية 
هلذه  امتداداً  املدرسية،  احلياة  فيها  مبا 
مدارسهم  يف  حياهتم  فيمارسون  األلعاب، 
بالطريقة  هبم  واحمليطني  رفاقهم  بني  أو 
اإللكرتونية،  األلعاب  جانب  إىل  و  نفسها. 
هناك ما يعرض يف التلفزيونات من أفالم، 
إذ   الصغار،   أو  للكبار  موجهة  كانت  سواء 
العنف  مَشاهد  األخرية،  اآلونة  يف  تزايدت 
والقتل بصورة وحشيّة،  واالستهانة بالنفس 

البشرية بشكل كبري.  
يدمنون  األبناء  ترك  تكمن خطورة  وهنا 
األطفال  أنّ  سيّما  وال  العنف،  ألعاب 
يصدّقون ما تعرضه هذه األلعاب واألفالم، 
ويعمدون إىل تقليدها مع اآلخرين . ولذلك 
بتقوقع  السماح  عدم  األسرة  على  ينبغي 
األبناء على هذه األلعاب والسعي للحد من 
وجودها، كما ينبغي على الدولة أن تتدخل 
ولو  املخيفة  األلعاب  تلك  انتشار  ومتنع 
بسلطة القانون ألهنا تدمر األجيال وتفتك 

هبم .

ثالثًا- انتشار التنمُّر املدرسي
األكثر  الطالب  أنّ  إىل  الدراسات  تشري 
املنعزلون  الطالب   هم:  للتنمُّر  عرضة 
اجلسمية  البنية  وأصحاب  اجتماعياً، 
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يسهل  الذين  والطالب  الضعيفة، 
تقدير  لديهم  الذين  والطالب  استفزازهم، 
احلاالت  بعض  يف  ولكن  للذات.  متدٍنّ 
لديهم  الذين  الطالب  املتنمِّرون  يستهدف 
مشكالت يف التحصيل الدراسي، والطالب 
الردّ  حياولون  الذين  االستثارة  سريعي 
من  يعانون  الذين  واألطفال  اإلهانة،  على 
احملبوبني  غري  والطالب  الزائدة،  احلركة 

من رفاقهم.
معدّل  أنّ  إىل  الدوليّة  اإلحصاءات  تشري 
بني   ما  يرتاوح  املدارس،  يف  التنمّر  انتشار 
التنمّر  ضحايا  معدّل  وأنّ   ،)%15-10(
اليابان  ففي  ؛  آخر  إىل  بلد  من  خيتلف 
املدارس  يف   )%22( الضحايا  معدّل  بلغ 
االبتدائية، و )13%( يف املدارس اإلعدادية، 
بلغ  بينما  الثانوية،  املدارس  يف  و)%6( 
اإلنكليزية  املدارس  يف  الضحايا  معدّل 

الديار،  )أبو   )%20( حوايل  عام،  بشكل 
بنسبة  الظاهرة  هذه  تنتشر  و   .)2012

25%  يف املدارس االبتدائية يف بريطانيا، و 

)10%( يف املدارس الثانوية. يف حني تشري 
األطفال  نصف  حوايل  أنّ  إىل  اإلحصاءات 
األقل  على  واحدة  مرّة  تعرّضوا  العامل  يف 
للتنمُّر، خالل املرحلة املدرسية، وأنّ نسبة 
)10%(  منهم يتعرّضون لنوع من الضغوط 
Stopbullying.( منتظم  بشكل  العنيفة 

.)gov

وكريني  )ليند  أجراها  دراسة  وأشارت 
-Lind & Kerrney (  يف نيوزيلندا، إىل 
تعرّضوا  قد  الطلبة  من    %63 حوايل  أن 
كما  التنمُّر،   ممارسات  من  ما  لشكل 
 Rayan وريان  أدامسكي  دراسة  أشارت 
والية  يف  أجريت  اليت   & Adamski

أنّ  إلينوي بالواليات املّتحدة األمريكية إىل 
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تعرّضوا  قد  الطالب  من   )%50( من  أكثر 
أوضحت  إيرلندا  ويف  التنمُّر،  حلاالت 
من   %35 أنّ    ،Minton ملينتون  دراسة 
طالب املرحلة االبتدائية و36% من طالب 
املرحلة املتوسطة تعرّضوا ملشكالت التنمُّر 

.)kidshealth.org(
هبا  قام  دراسة  أجريت  تركيا،  ويف 
 &2006 ,Sinkir - كيبينيكي وسينكري(
)Kepenekci على عينة قوامها ) 692( 
فرداً من طلبة املدارس العليا، أشارت النتائج 
االستقواء  ر/  للتنمُّ تعرّضوا    %33 أنّ  إىل 
لالستقواء  تعرّضوا  و%33.5   اللفظي، 
اجلسدي، و  15.6%  تعرّضوا لالستقواء 
اجلنسي ؛ وكانت أكثر أشكال االستقواء هو 
) الدفع ( بنسبة ) 63.5% ( عند الذكور، 

مقابل  58.1%  عند اإلناث .
أجرى  األمريكية،  املتحدة  الواليات  ويف 
 Wang;/- نانسي  و  والنسوتي  /نانج 
Lannotti & Nansel, 2009  دراسة 

مسحيّة قومية لتقدير عدد مرات سلوكات 
التنمُّر اليت يشرتك فيها التالميذ / الطلبة 
من الصف السادس حتى الصف العاشر . 
وقد أوضحت نسبة 12.8% من املستفتني 
اجلسدي  العنف  ضحايا  كانوا  أهنم  ـ 
الشهرين  خالل  األقل،  على  واحدة  ملرّة 
للتنمُّر   %36.5 نسبة  مقابل  املاضيني، 
االجتماعي  للتنمّر   %41 نسبة  و  اللفظي، 
معيّنة  عوامل  هناك  أنّ  الدراسة  وبيّنت   .
تسهم يف عدد مرّات التنمّر، وال سيّما النوع 
اجلنسي والعمر، فقد وُجد أنّ البنات أكثر 
للتنمّر، بينما  احتماالً ألن يصبحن ضحيّة 

من  يعانوا  ألن  احتماالً  أكثر  األوالد  كان 
التنمُّر اجلسدي واللفظي . 

أمّا يف الدول العربية، فإنّ ظاهرة التنمّر 
مل حتَظ بّعد باهتمام الدارسني والباحثني، 
عن  دقيقة  إحصاءات  توجد  ال  ولذلك 
 . العربية  الدول  معظم  يف  الظاهرة  هذه 
الشرق  ملنظمة  اإلقليمي  التقرير  ذكر  فقد 
األوسط ومشال إفريقيا،  أنّ البيانات حول 
حجم املشكلة قليلة بشكل عام، وهذا يرجع 
املسألة،  ومنها حساسية  عدّة،  أسباب  إىل 
التبليغ  وحمدودية  األسرة  داخل  سيّما  وال 
عن هذه احلوادث، وغياب الثقة يف أماكن 
باآلثار  الوعي  غياب  إىل  إضافة  التصدّي، 
األطفال  على  املمارسات  هلذه  السلبية 

وحقوقهم )أبو الديار، 2013(. 
يف  اآلتيني،  املثاليني  نذكر  ذلك  ومع 

السعودية واألردن. 
الدراسات  أشارت  السعودية،  ففي 
للطفولة،  الوطنية  اللجنة  وفق  املسحية، 
إىل أنّ 57.1 %  من الفتيان، و 42.9 % 
املدارس  التنمُّر يف  الفتيات يعانون من  من 

.)humanrights.gov.au(
ويف األردن ، أجرى )الصبحني والقضاة، 
2013( دراسة على عينة من طلبة املرحلة 

فرداً،   193 قوامها   العليا،  األساسية 
 / املتنمِّرين  نسبة  أنّ  النتائج  وأظهرت 
املستقوين بلغت )9.7%( من عينة البحث، 
االستقواء  ميارسون  منهم   )%12.9( وأنّ 
ميارسون   )%11.3( وأنّ  االجتماعي، 
 )%59.7( وأنّ  اجلسدي،  االستقواء 
ميارسون االستقواء اللفظي، وأنّ )%6.6 ( 
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ميارسون االستقواء على املمتلكات ، مقابل 
)6.5%( ميارسون االستقواء اجلنسي. وأن 
الذكور أكثر ممارسة لالستقواء من اإلناث .   

رابعًا- تأثرات التنمُّر املدرسي 
وعاجه

عند احلديث عن ظاهرة التنمُّر، غالباً ما 
يتمّ الرتكيز على الطرف الضعيف أو املتنمَّر 
عليه، الذي يقع عليه الفعل اإلكراهي املؤمل، 
على  وخيمة  عواقب  إىل  يؤدي  أن  و ميكن 
مساره الدراسي و صحّته النفسية تصل يف 
ولكن   . االنتحار  درجة  إىل  األحيان  بعض 
أخرى،  زاوية  من  الظاهرة  إىل  نُظر  ما  إذا 
الطفل  يف  تتمّثل  أخرى،  ضحية  مّثة  فإنّ 
املتنمِّر أو جمموعة الطالب املتنمِّرين الذين 
تعاملهم  يف  دائم  كسلوك  العنف  ميارسون 
سوء  ضحايا  أيضاً  فهؤالء  ؛  اآلخرين  مع 

التنشئة االجتماعية /األسرية . 
عدوان  من  مبا حيمله  املدرسي  فالتنمّر 
جتاه اآلخرين، ومهما كان شكله، سواء كان 
أم  اجتماعية  أم  لفظية  أم  بصورة جسدية 
آثار  هلا  اليت  املشكالت  من  يعدّ  إلكرتونية، 
املتنمَّر  أو على  بالتنمُّر،  القائم  سلبية على 
عليه، أي الضحيّة، أو على البيئة املدرسيّة 
فالطفل   .  )  2010 إمساعيل،   ( بأكملها 
املدرسة،  من  للطرد  نفسه  يعرِّض  املتنمِّر 
خطرية،  إجرامية  أعمال  يف  ينخرط  وقد 
بأّنه  التنمُّر  ضحيّة  الطفل  يشعر  بينما 
بالقلق  يشعر  كما  اآلخرين،  من  مرفوض 
الدفاع  على  قدرته  وعدم  االرتياح،  وعدم 
عن نفسه، واخلوف من املدرسة ألّنه يراها 

مكاناً غري آمن .
ولذلك فإنّ املتنمِّر واملتنمَّر عليه ضحيتان 
والسلوكي،  النفسي  العالج  إىل  حتتاجان 
تربوياً  يُقوّم  املعتدِي ومل  الطفل  وإذا أمهل 
سيكونون  آخرين   أطفاالً  فإنّ  وسلوكياً، 
معرّضني للوقوع يف املشكلة نفسها، و هذا 
ما يسهم يف انتشار الظاهرة بصورة أكرب يف 
جمتمع األطفال، ومن ثمّ يف اجملتمع العام .

أيّة  لعالج  األوىل  اخلطوة  أنّ  شكّ  ال 
تليها  بوجودها،  االعرتاف  هو  مشكلة 
حجم  على  للوقوف  التشخيص  مرحلة 
أدّت  اليت  األسباب  ومعرفة  الظاهرة،  هذه 
إجياد  على  العمل  ثمّ  ومن   . انتشارها  إىل 
اخلطوات  وهذه  ؛  املشكلة  هلذه  حلول 
تنطبق على عالج التنمُّر املدرسي من قبل 
األسرة  سيّما  وال  األطفال،  برتبية  املعنيني 
برامج  إليه  أشارت  ما  وهذا   . واملدرسة 
اخلطة اجلديدة لـمنظمة اليونيسف ملرحلة 
ما بني ) 2014-2017(  هبدف الوصول 
إىل مدارس خالية من التنمُّر، وضمان بيئة 

تربوية آمنة لألطفال. 
  

1- دور األسرة يف منع التنمُّر 
املدرسي:

يف  تؤّثر  اليت  األوىل  البيئة  األسرة  تعدّ 
تكتسي أمهية  بذلك  و هي  الطفل،  سلوك 
بالغة يف ترتيب املتدخّلني يف عالج ظاهرة 
فعّاالً،  األسري  التدخّل  وليكون  ؛  التنمُّر 
احلكم  يف  التسرّع  وعدم  الرتوّي  من  البدّ 
قبل  باملتنمِّر،   الطفل ووصفه  على سلوك 
من  املشكلة  دراسة  وتتمّ  الرؤية  تّتضح  أن 
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جوانبها كافة، مبا يف ذلك حبث الصعوبات 
املدرسة  يف  الطفل  يواجهها  أن  اليت ميكن 
واليت  الدراسي،  التحصيل  خيصّ  فيما 

ميكن أن تكون وراء سلوكه العدواني .
أن  لألهل  ميكن  سبق،  ما  إىل  واستناداً 
يسهموا يف منع ظاهرة التنمُّر عند األبناء، 
أو معاجلتها، من خالل اإلجراءات اآلتية : 

منذ  األبناء  مع  صداقة  عالقة  بناء   -
الصغر، والتواصل الدائم معهم، وترك باب 
دائماً، كي يشعروا بالراحة  احلوار مفتوحاً 
شعورهم  عند  األهل،  إىل  اللجوء  حال  يف 
املختلفة  السلوكات  ومتابعة  مشكلة.  بأية 
على  والوقوف  مبكرة،  سنّ  يف  لألبناء 

السلوكات اخلاطئة ومعاجلتها.
واستثمار  األطفال  عند  الفراغ  ملء   -
الربامج  يف  اخلاصة  والقدرات  الطاقات 
باملنفعة  عليهم  تعود  اليت  واألنشطة 
هدفها  من  اليت  األلعاب  وتوفري  والفائدة. 
وإبعادهم  لديهم،  العقليّة  القدرات  حتسني 

عن األلعاب العنيفة.
- مناقشة الطفل املتنمِّر هبدوء، والوقوف 
يتصرّف  جعلته  اليت  األسباب  على  معه 
صحيح،   غري  سلوكه  أنّ  وتوضيح  هكذا، 
وأنّ نتائج هذا السلوك تنعكس على الطفل 

الذي يتعرّض له.
- االبتعاد عن وصف الطفل باملعتدي أو 

املتنمِّر، وال سيّما أمام اآلخرين.
- الوقوف على اإلحباطات اليت يواجهها 
الطفل يف املنزل، أو يف التعامل مع إخوته، 

أو يف إجناز الواجبات املدرسية.
األبناء يف ظروف  تربية  - احلرص على 

واالستبداد،  العنف  عن  بعيداً  صحية 
وتعزيز عوامل الثقة بالنفس والكربياء وقوة 

الشخصيّة لدى األطفال.
الربامج  مشاهدة  من  الطفل  منع   -
فيها  يرى  اليت  أو  العنيفة،  التلفزيونية 
من  يستهزئون  أو  يسخرون  أشخاصاً 
آخرين. واختيار الربامج الرتبوية والتعليميّة 

اهلادفة.
املعلّمني  مع  األمور  أولياء  تعاون   -
يف  والنفسيّني  االجتماعيني  واملرشدين 
الدورية  اللقاءات  على  واحلرص  املدارس، 
على  للوقوف  بآرائهم،  واألخذ  معهم 
وجدت،  إن  السلوكية  الطفل  مشكالت 
تصرّفات  من  للحدّ  فعّالة  خّطة  ووضع 

الطفل املتنمِّر.
 

  2- دور املدرسة يف منع التنمُّر 
املدرسي:

املدرسي  التنمُّر  مع  األمثل  التعامل  إنّ 
مدرسي  برنامج  تطوير  خالل  من  يتمّ 
 comprehensive wide واسع 
programs بالتعاون بني اإلدارة الرتبوية 

واجملتمع  األمور  وأولياء  واملعلمني  والطلبة 
الربنامج  هذا  هدف  يكون  حبيث  املدني، 
االحرتام  وتأكيد  املدرسة،  ثقافة  تغيري  هو 
املتبادل، والقضاء على التنمُّر ومنع ظهوره. 
و من املفيد جدّاً يف هذه احلالة االنطالق 
من برنامج مكافحة التنمُّر الذي مّت تطويره 
يف الثمانينيات من القرن العشرين، من قبل 
 Dan( العامل النفسي النروجيي دان ألويس
Olweus ( . وقد استخدم هذا الربنامج  
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 . العامل  دولة يف  اثنيت عشرة  من  أكثر  يف 
التنمُّر  حاالت  أنّ  الدراسات  أظهرت  وقد 
النظام،   هذا  استخدمت  اليت  املدارس  يف 

تراجعت بنسبة )50%( خالل عامني . 
وليكون الربنامج العالجي فعّاالً، البدّ أن 

يشمل األمور التالية : 
والطلبة  واألهايل  املعلِّمني  توعية   -
وإشراك  وخطورته،  التنمر  سلوك  بطبيعة 

اجملتمع املدني يف حماربة الظاهرة . 
السلوك  و  املواطنة  على  الرتبية  إدراج   -
املدني يف املناهج الدراسية، وتنظيم أنشطة 
وتأكيد  بالنفس  الثقة  بتنمية  هتتم  موازية 

الذات واحرتامها. 
والرصد  الطلبة،  املراقبة على  تشديد   -
برامج  ووضع  التنمُّر،  حلاالت  املبكر 
عالجية للمتنمِّرين واملتنمَّرين بالشراكة مع 

املختصّني يف علم النفس.
يوّضح  الدراسي،  للصفّ  ميثاق  وضع   -

حقوق مجيع األطراف وواجباهتم على شكل 
التزام يشارك اجلميع يف صياغته والتوقيع 

عليه. 
مع  التواصل  على  الضحايا  تشجيع   -
لسلوكيات  تعرّضهم  حالة  يف  املختصّني 

التنمُّر. 
وتوظيف  الصفّ،  يف  النقاشات  إثارة   -
اللّعب األدواري من خالل لعب أحد التالميذ 
دور الضحية، إلحساس اآلخرين بشعورها 

يف موقف التنمُّر.
ويتطلّب تنفيذ هذه  األمور العالجيّة، أن 

تقوم  املدرسة باإلجراءت اآلتية:
- تكثيف الرقابة واإلشراف على الطالب، 
لضمان عدم قيامهم بالتنمُّر وما ينتج عنه 

من اخلوف والذعر واألذى.
للطالب  الفطري  التعبري  بني  التفريق   -
على  والتعدّي  حوهلم،  من  األشياء  حول 
حقوق اآلخرين، وأيضاً التفريق بني ارتكاب 
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للدفاع  الالزمة  املهارات  واكتساب  العنف 
عن النفس.

- تنمية روح التعاون بني الطالب، ونشر 
خالل  من  املتبادل  واالحرتام  بينهم  املودّة 

إنشاء جمموعات عمل صفيّة.
الضحيّة  أو  املتنمِّر  الشخص  عرض   -
يف  اجتماعي،  أو  نفسي  اختصاصي  على 
حال وقوع احلدث، منعاً الستفحاله وحتوّله 
إىل مشكلة يصعب حلّها، أو يستغرق حلّها 

وقتاً طويالً.
أّنه  يدرك  أن  املعلّم  على  جيب  وأخرياً،  
وأنّ بعض  الطلبة،  القدوة يف تصرّفاته مع 
الكلمات اليت يوجّهها هلم، قد تسيء إليهم 
أو تؤذيهم، وأنّ إيذاء الكلمات قد يكون أشدّ 
أيضاً،  املعلّم  وعلى  اجلسدي.  اإليذاء  من 
أن يكون ملمّاً مبهارات التواصل مع الطلبة 
وحّل النزاعات اليت حتدث بينهم، بأساليب 

تربوية ترضي اجلميع .
واخلالصة : إنّ ظاهرة التنمُّر موجودة يف 
جمتمعات الصغار والكبار، وإن كانت ظاهرة 
بصورة أكثر وضوحاً يف جمتمعات الصغار، 

وال سيّما يف املدارس، وهلا تأثريات سلبية 
على الطفل املُتنمِّر وعلى ضحيّته ؛  ولذلك 
التنمُّر،  خماطر  من  الطفل  محاية  فإنّ 
التدرجيي  اخلروج  يف  مساعدته  يتطلّب 
وسط  واالخنراط يف  احلايل،  من جمتمعه 
اجتماعي آخر يوّفر نشاطات إجيابية، مثل: 
ممارسة لعبة رياضية، أو حضور حفل فين، 
أو املشاركة يف عمل مجاعي مُنتِج .                                                                                           
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بناء قدرات المعلمين في التعليم 
والتعلم عن بعد 
في زمن الكورونا

أ.د. فواز إبراهيم العبد الله*

دفعــت أزمــة كورونــا إىل ظهــور موجــات جديــدة يف التعليــم والتعلــم، منهــا التعليم 
اإللكرونــي E-Learning بأنظمتــه املتعــددة يف إطــار البدائــل املتاحــة، وكخيــار 
رديــف للتعليــم التقليــدي الــذي طــال احلديــث حــول ضــرورة دجمــه يف العمليــة 
التعليميــة؛ خاصــًة بعــد أن تأثــرت بشــكل مباشــر بأمتتــة الصناعــة وتطــور 
تكنولوجيــا »الــذكاء الصناعــي« و »إنرنيــت األشــياء«، وكذلــك ثــورة تكنولوجيــا 
املعلومــات الــيت اقتحمــت معظــم أشــكال حيــاة اإلنســان وأصبحــت جــزءًا أصيــاً 

منهــا.

* باحث تربوي وأستاذ يف كلية الرتبية يف جامعة دمشق.
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فبني اجليل املسمّى »إكس«، والذي يتميز 
واستخدام  الذكية  اهلاتف  بأجهزة  بتعلّقه 
الصناعة  واحتياج   ، املختلفة  التطبيقات 
دمج  أصبح  تكنولوجياً؛  ماهرة  كوادر  إىل 
توجّهاً  التعليمية  العملية  يف  التكنولوجيا 
من  التعليمية  املادة  توفري  وأصبح  عاملياً، 
إكس«  جليل«  احملمولة  األجهزة  خالل 
يشكل عامالً حمفزاً للتعلّم بدالً من االكتفاء 

بالدراسة التقليدية. 
ونظراً لعدم إمكانية حضور كلٍّ من املعلم 
والسيما  الدراسية،  الصفوف  إىل  واملتعلم 
يف أزمة كورونا، جلأت املؤسسات التعليمية 
املختلفة؛  املراحل  يف  بعد  عن  التعليم  إىل 
لتدريب املعلمني، وقد بدأت تلك املؤسسات  
باستخدام  ما يسمى »أنظمة إدارة التعلّم« 
التحرك  حظر  عمليات  بداية  مع  تزامناً 
ملحوظ  بشكل  وزاد  الدول.  من  كثري  يف 
عرب  الفيديو  حمادثات  تطبيقات  استخدام 
»غوغل  و   »Zoom »زوم  مثل  اإلنرتنيت 
Google« و »ميتينغ Meeting« و »ويب 

وغريها   »Webex meet ميت  إكس 
مثل  التعليمية،  والربامج  التطبيقات  من 
»حقيبة غوغل التعليمية« و »أوفيس 365« 
من  النوع  هذا  ويُعدّ  »آبل«.  وتطبيقات 
التعليم ردَّ فعٍل طارئاً واسرتاتيجياً ملواجهة 
األزمة اليت مير هبا الواقع التعليمي، يهدف 
أنه خيتلف  إال  التعليم،  لتحقيق استمرارية 
يتمتع  الذي  االفرتاضي  التعليم  برامج  عن 
مبعايري وأنظمة خمتلفة، ويكمن الفرق بني 
التعليم الطارئ عن بعد، والتعليم االفرتاضي 
)عن بعد يف األحوال العادية(  يف أنَّ األخري 

تعليمي دقيق  يقوم على ختطيط وتصميم 
باستخدام منوذج مُمنهج، يُبنى عليه قرارات 
تؤثر يف جودة التعليم عن بعد، كما يتطلب 
إعداد املقرر فرتة زمنية متتد ما بني ستة 
إىل تسعة أشهر، وهذه املنهجية والتخطيط 
بعد  الطارئ عن  التعليم  تغيب عن  ما  هي 
حالياً، الذي يعدّ نقالً للمعلومات من املعلّم 
إىل املتعلم من خالل وسائل تواصل رقمية.

إضافة إىل ما سبق فإنَّ هذا النوع الطارئ 
تدريب  إىل  حباجة  بعد  عن  التعليم  من 
املعلمني وأعضاء هيئة التدريس على كيفية 
استخدامه والتفاعل مع الطلبة من خالله؛ 
يقوموا فيما سبق بتجريب  ألنَّهم غالباً مل 

هذا النوع من أنواع التعليم والتعلم.
يف  تدور  أسئلة  هناك  فإنَّ  ذلك،   وعلى 
للطرائق  كبديٍل  فاعليته  الكثريين عن  خلد 
التقليدية ومدى االستعداد لذلك؟ فما هي 

التحديات اليت تواجه التعليم عن بعد؟!

1- احملتوى التعليمي: 
يسمى  ما  إىل  املعلمني  من  كثري  يلجأ 
 Instructional( التعليمي«  »التصميم 
حتقق  تعليمية  مادة  إلعداد   ،)Design

هذا  ويقوم  عالية.  بكفاءة  األهداف 
االحتياجات  دراسة  على  عموماً  التصميم 
األهداف  وحتديد  للطالب،  التعليمية 
وأدوات  لتحقيقها،  املناسبة  والوسائل 
لقياس مدى التعلم والتغذية الراجعة. ومن 
النماذج املُستخدمة يف التصميم التعليمي: 
والتعلم  وغريها،   ASSUREو  ADDIE

اإللكرتوني ليس استثناء يف هذا اجلانب.
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عدّة  هنالك  هنا؟  التحدي  هو  ما  ولكن 
جوانب ينبغي مراعاهتا قبل استخدام التعلم 

اإللكرتوني أمهها:
فاختيار  التعليمية:  التقنيات 
التقنيات التعليمية يُشكل حتدياً أساسياً يف 
واإللكرتوني،  التقليدي  التعليمي  التصميم 
التعلم  لتوظيف  املاسة  احلاجة  مع  السيما 
التفاعلي الذي يزيد انتباه الطلبة، بإشراكهم 
وهذا  كمتلقني،  ال  كمسامهني  املباشر 
نتائج  التحفيز وسيحقق  سيزيد من عامل 
جهداً  املعلم  يبذل  أن  جيب  وهنا  أفضل. 
لكل  املناسبة  التفاعلية  الوسائل  لتحديد 
املوجودين  الطلبة  إشراك  فعملية  هدف؛ 
يف أماكن خمتلفة، واحملافظة على انتباههم 
عرب األجهزة، ليست باألمر اليسري، ولكنها 

بالتأكيد ليست مستحيلة.
عملية  على  ذاته  األمر  وينطبق 
العالمات  الحتساب  وبالذات  التقويم 
)Summative Assessment(؛ 
الوسيلة  الكتابية  االمتحانات  تعد  فبينما 
االمتحانات  يف  وخصوصاً  شيوعاً  األكثر 
من  الرغم  على   - والنهائية  النصفية 
التحول امللحوظ حنو وسائل التقويم البديلة 
)Alternative Assessment( - فإنَّ 
ر  لتعذُّ مُتعسّراً؛  يبدو  اإللكرتوني  التقويم 
باستخدام  للغشّ  تفادياً  املراقبة  عملية 

األجهزة نفسها.
من  الكثري  اإلنرتنت  شبكة  على  يتوفر 
الربامج والتطبيقات لتحقيق تفاعل الطلبة 
التعليمية فرادى أو جمموعات،  يف العملية 
و  Socrativeو   Quizziz منها 

 ،Mindmapsو  kahootو  Padlet

غوغل  توفرها  اليت  التطبيقات  جانب  إىل 
ومايكروسوفت وأبل وغريها. 

التخطيط  هو  املعلم  حيتاجه  ما  وكل 
املناسبة لكل هدف  التقنية  اجليد الختيار 
بعد  وافية  ليست  رمبا  أهنا  إال  تعليمي، 

للتقويم النهائي ورصد عالمات الطلبة.
تغطية االحتياجات وأمناط التعلم 
املختلفة:  إن مراعاة تنوع أمناط التعلم جزء 
من عناصر التخطيط لعملية تعليمية عادلة 
 )VARK( وناجحة؛ فهناك -حسب منوذج
يف  أساسية  أمناط  أربعة  وميلز-  لفليمنج 
 )Visual Learners( البصري   التعلم: 
  ،)Auditory Learners( السمعي 
 Read( والكتابة  بالقراءة  التعلم  ومنط 
واحلركي   ،)and Write Learners

.)Kinesthetic Learners(
وسائله  ينوع  أن  هنا  املعلم  مسؤولية  إنَّ 
فالرتكيز  املختلفة؛  االحتياجات  لتغطي 
على التحدث من طرفه طيلة وقت احلصة 
التعليمية قد يكون مناسباً للسمعيني، لكنه 
مُضجر للبصريني واحلركيني. وهنا حيتاج 
والتطبيقات  الربامج  خيتار  أن  إىل  املعلم 
املواد  من  »تركيبة«  لتجهيز  املناسبة 

التعليمية تتماشى مع األمناط املختلفة.

2- جاهزيّة املعلم:
دورات  إطالق  كورونا  أزمة  عن  جنم 
للمعلمني يف جمال التعلم اإللكرتوني ووسائله 
املتنوعة. ومما ال شك فيه أهنم سيواجهون 
مواكبة  يف  طالهبم  بسرعة  يتمثل  حتدياً 
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التكنولوجيا مقارنة هبم، وخيارهم هنا هو 
تقبُّل األمر مبزيد من املرونة واالنفتاح.

ويف هذا السياق تتضمن أهداف تدريب 
املعلمني: استخدام األدوات وتقنيات التعليم 
عن بعد، وإكساب املعلم اخلربة يف التعامل 
املعلمون  إذ حيتاج  التكنولوجيا،  مع وسائل 
الرقمي  احملتوى  إعداد  على  التدريب  إىل 
اخلرباء  من  فريق  مع  والعمل  التعليمي،  
احملتوى  تصميم  جماالت  يف  املتخصصني 
الرسوم وتوصيل  وإعداد  والربجمة  الرقمي 
حيتاج  كما  التقنيات.  وصيانة  الشبكة 
اخلطط  إعداد  على  تدريبات  إىل  املعلمون 
اإلحصائية  والتحليالت  واالختبارات 
تطبيقات  باستخدام  العالمات  وتسجيل 
املستويات  تقيس  اليت  اإللكرتونية  التقويم 
املتعلمني،   لدى  التفكري  ومهارات  املعرفية 
البحوث  وإعداد  املقاالت  كتابة  ومن خالل 
أداء  لقياس  املعلمون  يلجأ  وملفات اإلجناز 
مهارات  تطور  ومستوى  العملي  املتعلمني 

التفكري العليا. 

3- توفر التكنولوجيا: 
يعدّ توفر التكنولوجيا عامالً مهماً لنجاح 
فكرة التعلم اإللكرتوني، فمن دوهنا سيغدو 
األمر جمرد حلم. وهناك مستويات خمتلفة 
وشبكة  األجهزة  فتوفر  التحدي؛  هلذا 
اإلنرتنت،  وحُزَم  اإلنرتنت  وسرعة  اإلنرتنت 
مع  جمتمعاً  أو  بذاته  حتدياً  يُعدّ  منها  كل 
حتى  )أو  للطالب  يتوفر  فقد  األخريات. 
لديه  تتوفر  ال  قد  أنه  إال  اجلهاز،  املعلم( 
خدمة إنرتنت أساساً، وإن توفرت فقد تكون 
لتغطية  كافية  غري  رمبا حبزمة  أو  بطيئة، 
عروض الفيديو واملواد ذات احلجم الكبري.

أوضاع  يعرف  أن  من  للمعلم  بد  ال  وهنا 
األكثر  الطرائق  ليختار  مجيعاً  طالبه 
إذا كانت املشكلة  مناسبة للمجموع؛ فمثالً 
الطلبة،  لدى  كافية  توفر حزم  بعدم  تتعلق 
فهنا ميكن حتضري املواد بأحجام صغرية أو 
متوسطة، وقد يكون من األفضل أيضاً تقليل 
أو  املباشرة  اللقاءات  يف  الفيديو  استخدام 

استخدامها لوقت قصري.
خلد  يف  يدور  مهم  سؤال  هناك  يبقى 
الكثريين، أال وهو: هل سيستمر زخم التعلم 
اإللكرتوني فيما بعد كورونا، أم إنه سيخبو 
تتعدد  السابق؟  مسارها  إىل  األمور  وتعود 
يتمنى  رمبا  أو   - يظن  من  بني  هنا  اآلراء 
كانت عليه، ومن  األمور إىل ما  تعود  أن   -
اإللكرتوني  التعلم  عن  رجعة  ال  أنه  يعتقد 
الذي طال انتظار التحول إليه بشكل أكرب. 

لبناء  التايل  النموذج  ونقرتح هبذا الصدد 
قدرات املعلمني يف التعليم والتعلم عن بعد، 
مبا يسهم يف تطوير مهاراهتم وجودة أدائهم 
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التعليمي ملواجهة األوضاع الطارئة.

يتمثل النموذج املقرح يف اخلطوات 
التالية:

واخلاصة   العامة  األهداف  حتديد   -1
املعلم  قِبل  من  بعد  التعليمي عن  للمحتوى 

أو عضو هيئة التدريس.
للمحتوى  املتعلمني  حاجات  حتديد   -2

التعليمي الرقمي وحتليلها.
3- التدريب على إعداد وتصميم احملتوى 
برامج  خالل  من  رقمي  بشكل  التعليمي 
لكتابة   word برنامج  أمهها  عديدة 
 power point وبرنامج  النصوص، 
وبرنامج  التقدميية،  العروض  لتصميم 
شاشة  وتسجيل  الصور  لتعديل   snagit

 camtasia studio احلاسوب، وبرنامج
ومَنْتَجتِها،  تعليمية  فيديو  مقاطع  لتصميم 
 Articulate Storyline وبرنامج 

لتصميم الدروس التعليمية اإللكرتونية.
4- التدريب على االسرتاتيجيات املناسبة 
مثل  الرقمي،  التعليمي  احملتوى  لعرض 

اسرتاتيجية التعليم املتمازج.
التعليمي  رفع احملتوى  على  التدريب   -5
على شبكة اإلنرتنيت، ومشاركته مع الطلبة، 
والتفاعل معهم من خالل عدد من الربامج 

والتطبيقات واملنصات، نذكر أمهها:
لتنظيم  يستخدم  الذي   Zoom برنامج 
عالية،  جبودة  واللقاءات  االجتماعات 
احملاضر  بني  التفاعل  الربنامج  يتيح  إذ 
مع  امللفات  مشاركة  طريق  عن  والطالب 
من  العديد  ويوجد  اللقاء،  يف  احملاضرين 

التعليم  أمهها:  من  الربنامج  هلذا  املميزات 
عن بعد من خالل عرض املادة العلمية بأي 
 Word- برنامج  أي  وعرب  ممكنة،  وسيلة 

.Power point-Electronic Bord

فقد   Google Classroom تطبيق 
عرب شبكاهتا  تطبيقاً  أتاحت شركة جوجل 
إنشاء  للمعلمني  يتيح  إذ  افرتاضي،  كفصل 
الواجبات،  وتوزيع  الدراسية،  الصفوف 
إجابات  على  تعليقاهتم  وإرسال  واملهام،  
امللفات  مشاركة  للطلبة  كما ميكن  الطلبة، 
الوقت  يف  واحد  مستند  على  معاً  والعمل 
املصرية  الكليات  بعض  وقد جلأت  نفسه، 
القاهرة -  الصيدلة جبامعة  كلية  - ومنها 
إىل توفري االشرتاك به )جماًنا( لكل طالهبا 

كوسيلة للتعلم عن بعد .
أفضل  من  تعد    Moodle منصة 
شهرة  وتكتسب  اإللكرتوني،  التعلّم  بيئات 
قبل  من  وتستخدم  العامل،  حول  واسعة 
التعليمية  املؤسسات  من  كبري  عدد 
العامل،  أحناء  خمتلف  يف  واألكادميية 
موودل Moodle أهنا  منصة  مييز  ما 
وميكن  املصدر،  ومفتوحة  جمانية  منصة 
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احلصول  تعليمية  مؤسسة  أو  ألي شخص 
التعليمية  واملزايا  التدريبية  الدورات  على 
وتتيح  املوقع،  يف  التسجيل  مبجرد  الكبرية 
االمتحانات  إجراء  واملدارس  للجامعات 
للمدرسني  وميكن  إلكرتونياً،  للطالب 
وسريع  إلكرتوني  بشكل  العالمات  إعطاء 
لالمتحانات  الطالب  تقدم  بعد  مباشرة 
يتيح   Moodel فإن  كذلك  اإللكرتونية، 
وقواعد  واملعلومات  احملاضرات  مشاركة 
واجلامعات  باملدارس  اخلاصة  البيانات 
باإلجراءات  يتعلق  ما  كل  ومشاركة 
االمتحانية وشؤون الطالب بشكل إلكرتوني 
وميكن للطالب الوصول إليها بسهولة، كل 
التعلم  بنظام  تشرتك  جامعة  أو  مدرسة 
اإللكرتوني Moodle خيصص هلا حساب 
)املستخدمون(  األعضاء  ويكون  هبا  خاص 

يف هذا احلساب أربعة أنواع:
إلدارة   Admin احلساب  مدير   -1

Moodle  حساب
2- مدير املدرسة أو اجلامعة أو املؤسسة 

Manager التعليمية
 Teacher 3- املعلم

 Student 4- الطالب
املستخدِمني  هؤالء  من  مستخدِم  وكل 
يف  معينة  وصالحيات  معني  دور  له  يكون 
منصة  ضمن  التعليمية  املؤسسة  حساب 

.Moodle  التعلم االفرتاضي
 ،)Black Board( »تطبيق »بالك بورد
املقررات  تصميم  على  يعتمد  تطبيق  وهو 
واالختبارات  والواجبات  واملهمات 
مع  والتواصل  إلكرتونياً،  وتصحيحها 

الطالب من خالل بيئة افرتاضية وتطبيقات 
يتم حتميلها عن طريق اهلواتف الذكية.

وهي   ،)Edmodo( »إدمودو«  منصة 
للمعلمني  توفر  جمانية  اجتماعية  منصة 
والتعاون،  لالتصال  آمنًة  بيئًة  والطالب 
وتطبيقاته  التعليمي  احملتوى  وتبادل 
املنزلية  الواجبات  إىل  إضافة  الرقمية، 

والدرجات واملناقشات.
أنظمة  وإدارة  إلنشاء   scology منصة 
التواصل االجتماعية  التعلم، وميزج واجهة 
مع أدوات إدارة التعلم, حبيث ميكن للمعلمني 
من  واإلداريني  األمور  وأولياء  والطالب 
االتصال والتعاون يف األمور التعليمية. كما 
ر الوظائف التعليمية التقليدية  أن املوقع يوفِّ
املوجودة يف أشهر أنظمة التعلم مثل البالك 

بورد ومودل .
6- التدريب على برامج تصميم اختبارات 

 google forms برنامج  مثل  إلكرتونية 
لتقييم مستوى الطلبة.

وزارة  به  قامت  ما  نوضح  أن  ويسرّنا 
الستخدام  مثاالً،  سورية،  يف  الرتبية 
فقد  كورونا،  أزمة  ظل  يف  الطارئ  التعليم 
الرتبوية  املنصة  بتوظيف  الوزارة  قامت 
التعليمي،  والدعم  الدروس  لتقديم  لديها 
من  واليوتيوب  الفيديو  مقاطع  إىل  إضافًة 
الفضائية  القناة  واستخدام  املنصة،  خالل 
الستمرار  داعم  أو  مؤّقت  كحل  الرتبوية 
عملية التعليم. وتقوم وزارة الرتبية بتوظيف 
على  املعلمني  تدريب  يف  البوت  برنامج 
إجياباً  ينعكس  مبا  التدريس  اسرتاتيجيات 

على جودة أدائهم التعليمي.
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أثر استخدام التراث الشعبي 
في التربية القيمية 

لدى الطفل
د. أمجد األسعد*

  إنّ كلمــة تــراث مرادفــة للثقافــة، وتعــي مــا ورثــه اخللــف عــن الســلف مــن آثــار 
علميــة وفنيــة وأدبيــة قيّمــة، وهــو بشــكل عــام عنصــر مــن عناصــر الثقافــة الــيت 
تنتقــل مــن جيــل إىل آخــر، وأي شــيء انتقــل مــن شــخص إىل آخــر وحفــظ إمــا 
عــن طريــق الذاكــرة أو باملمارســة أكثــر ممــا حفــظ عــن طريــق الســجل املــدوّن، 
وهــو قــوام احليــاة الشــعبية واحلصيلــة الكاملــة لثقافــة الشــعب علــى اختــاف 

أجيالــه وبيئاتــه ومراحــل تعليمــه النظامــي وغــر النظامــي.

* باحـث تربـوي سـوري، مـن مواليـد الالذقيـة 1983، حيمـل دكتـوراه يف تربيـة الطفـل مـن جامعـة 
تشـرين،عَمِل مُرشـداً نفسـياً لعـدة سـنوات يف مـدارس الرقـة ومحـص والالذقيـة، يعمـل مدرّسـاً يف 

جامعـي تشـرين والبعـث، نشـرَ مثانيـة أحبـاث تربويـة يف جمـال الرتبيـة اخلاصـة وعلـم النفـس.
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أن  رأى  العرب  الباحثني  من  والبعض   
احلكايات  يف  ينحصر  الشعيب  الرتاث 
جمال  يوسعون  اآلخر  والبعض  الشعبية، 
والتقاليد  العادات  ليشمل  املصطلح  هذا 
والثقافات والفنون واملوسيقا واملسرح، اليت 
يبدعها الفنان الشعيب اجملهول، واملعتقدات 
من  التعبري  وفنون  واألساطري  واخلرافات 
وسري  ومالحم  وحوادث  شعبية  حكايات 
أبطال خرافيني، ويستخدم البعض مصطلح 
الرتاث  أو  الفولكلور  الشعبية مقابل  الفنون 

الشعيب.
يعدّ الرتاث الشعيب folk tradition  ال 
 -  folk tale الشعبية  احلكاية   - سيما 
واملوروثات  والتقاليد  للعادات  مهماً  خزّاناً 
جبذوره  الطفل  تربط  اليت  االجتماعية 
وأصالته، وتعزز له االنتماء والشعور بالعزة 
؛ فالرتاث الشعيب هو اإلبداع الشعيب الذي 
كبارها  ويؤدّيه  برمتها  اجلماعة  تبدعه 
قلب،  ظهر  عن  حيفظونه  وصغارها، 
فيه  جاء  ما  ويتمثلون  شفاهية،  يتوارثونه 
سلوكهم  حتدد  ثقافية  ومقوالت  قيم  من 
 .)131  ،2006 )حسني،  ومعايريهم 
إذا علمنا أن أدب األطفال  وليس مستغرباً 
وقوة  انطالقته  وجد  احلديث،  األوربي 
ارتكازه يف إحياء الرتاث الشعيب من أساطري 
جُمعتْ  أن  بعد  وغريها،  شعبية  وحكايات 
بدقة ومشول وأُعيدتْ صياغتها يف قوالب 
معاصرة مشوقة لألطفال وتنوعت جماالتُ 
الرتاث  هذا  فإن  وبالتايل  استخدامها، 
العظيم الذي منتلكه والسبيل الثري يستحق 
يف  وتوظيفه  مضمونه  يف  النظر  نعيد  أن 

العملية التعليمية الرتبوية لألطفال. 
بالقيم  زاخر  الشعيب  تراثنا  أن  ومبا 
روح  ميثل  باعتباره  والوجدانية  األخالقية 
فكره  وميثل  احلية،  وشخصيته  الشعب، 
احلضارية،  ومستوياته  اجتاهاته  ويعكس 
الرتاث يف غرس  هذا  استغالل  فإنه ميكن 
نفوس  يف  واألخالقية  الوجدانية  القيم 
يف  الطفل  عقل  أن  والسيما  أطفالنا، 
تشكيلها  ميكن  لينة  خامة  املرحلة  هذه 
 .)5 )علقم،2006،  نريد  اليت  بالصورة 
وألن اجملتمعات املعاصرة اليوم تعيش أزمة 
يف  القيم  هذه  وألمهية  أخالقية،  وجدانية 
أفراد اجملتمع  وأثرها يف  الشخصية،  إبراز 
أفراده،  بني  العالقات  تقوية  يف  ودورها   ،
كان البد من إلقاء الضوء على هذا املوضوع 
اهلام، من خالل تعرف أثر الرتاث الشعيب يف 

غرس القيم لدى الطفل وتنميتها. 

الراث الشعيب 
)احلكايا الشعبية(:

إن موضوع مصادر الرتاث وتوظيفها من 
واملناقشة  البحث  حتتمل  اليت  املواضيع 
الطفل،  بأدب  املختصني  اهتمام  من  وتنال 
وإن أشكاله الفنية وأساليبه مثار جدل منذ 
يف  واألدباء  والباحثون  النقاد  إليه  تنبّه  أن 
العشرين،  القرن  من  الثالث  العقد  مطلع 
منتصف  مع  بدأ  بدراسته  االهتمام  ولكن 
العقد السادس تقريباً. أما آراء الباحثني يف 
أشكال الرتاث وتوظيفه للطفل فقد تنوعت 
حسب  تشاهبت  أو  وتقاطعت  وتعددت 
املصدر الذي استوحى منه القاص املضمون 
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أو  خرافة  أو  أسطورة  يكون  كأن  الرتاثي، 
)أمحد،2006،  ...اخل  شعبية  حكاية 
247(. وفيما خيص تراثنا العربي فيمكن 

القصص  ملضمون  مهم  مصدر  إنه  القول 
تربوياً  املوجهة لألطفال باعتبارها وسيطاً 
وجداهنم  لتنمية  أمامهم  الفرصة  يتيح 
واكتساهبم العادات والتقاليد والقيم، وذلك 
واالمتصاص.  والتمّثل  التفاعل  خالل  من 
أدب  يف  هبا  يقصد  الشعبية  واحلكايا 
لألطفال  يُروى  أو  يُكتب  ما  "كل  األطفال 
التثقيف،  أو  التسلية،  أو  اإلمتاع،  بقصد 
معينة،  لشخصيات  وقعت  أحداًثا  ويروي 
أم  واقعية  الشخصيات  هذه  أكانت  سواء 
خيالية، وسواء أكانت تنتمي لعامل الكائنات 
القصة  وتشتمل  األساطري،  لعامل  أم  احلية 
عادة على جمموعة من األحداث اليت تدور 
النهاية  يف  تصل  ثم  تتعقد  مشكلة  حول 
 .)36 الشامات،2007،  )أبو  ما"  حل  إىل 
وميكن اإلضافة هنا وإن احلكايا الشعبية: 
أو  املعلم  يقوم  اليت  احلكايا  جمموعة  هي 
كل  تدور  األطفال،  على  بروايتها  املعلمة 
منها حول موضوع معني، ومتثل منوذجاً من 
أدب  إىل  تنصرف  اليت  املنطوقة  احلكايات 
املؤلف  جمهول  الشفهي  التقليدي  العامية 
املتداول  الفولكلوري(  )األدب  يسمى  ما  أو 

باللغة العامية. 

- خصائص احلكاية الشعبية:
األصالة  الشعبية:  احلكاية  مسات  من 
والقيم  واجلماعية  والصدق  والعراقة، 

النبيلة.

أما العراقة واألصالة فقد تتمثل يف أن كل 
فريق من اجملتمع له قصص تعرب عن أفكاره 
وعواطف  بأفكاره  مرتبطة  وهي  وعواطفه 
شاهد  خري  العربي  وتراثنا  عامة،  اجملتمع 
على األصالة والعراقة، أما عنصر الصدق 
من  أساس  على  ترتكز  القصة  أن  فيعين 
فيها شخصية  فالبطل  الصادقة،  احلقيقة 
حقيقية هلا أصل تارخيي، أما القيم النبيلة 
اليت  الوجدانية  واملعاني  الصفات  فهي 
يتصف هبا بطل القصة كالكرم والشجاعة 

واألمانة واإلخالص.
باجلماعية،  الشعبية  احلكاية  وتتصف 
وتعين أهنا نوع قصصي ليس هلا مؤلف أو 
أهنا جمهولة املؤلف، ألهنا حاصل مجع عدد 
الشفهي  القصصي  السرد  ألوان  من  كبري 
الذي يضفي عليه الرواة، أو حيررون فيه، 
أو يقطعون منه، وهو يعبّر عن جوانب من 
شخصية اجلماعة، لذا يعد نسبه إىل مؤلف 
طبيعته  يظل يف  ولكن  االنتحال،  من  نوعاً 
شعبياً، وتستهدف احلكاية الشعبية تأصيل 
يف  فهي  لذا  االجتماعية،  والعادات  القيم 
الغالب ملتزمة، وجند أن كل حكاية تنطوي 
أن  له  تريد  سلوكي  منط  أو  معنى،  على 
يتحّقق، أو آخر تريد له أن يُنبَذ، واحلكاية 
التبسيط  بعد  إال  للطفل  تكتب  الشعبية ال 
احلكايات.  هذه  من  كثري  حتتاجه  الذي 
وجود  الشعبية  احلكايا  صفات  ومن 
على  والقدرة  باملهارة  يتميز  الذي  الراوي، 
األوىل:  لغتني،  واستخدام  األحداث  سرد 
اليت  اجلسد،  لغة  والثانية:  املنطوقة،  اللغة 
ذواتنا  عن  وتعرب  الشعوري  بشكل  تنطلق 
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العالقة  يف  أمهية  األكثر  وهي  واجتاهاتنا 
وضع  خالل:  من  واملتلقي،  املؤدي  بني 
الوجه....  وتعبريات  الصوت،  نربة  اجلسم، 
فتصل الرسالة إىل املستمع بأقوى صورة. 
وأهم درس أخالقي ميكن أن تقدمه القصة 
فبالرغم  األسري(  )التماسك  هو  الشعبية 
من أن القصص الشعبية املروية تكاد تكون 
حماوالت  احنصرت  لألسف  انقرضت، 
صفحات  بني  لتعيش  بتدوينها  إنقاذها 
ذلك  ففقدنا  الناس؛  أفواه  من  بدالً  الكتب 
التواصل اجلميل وبقيت كذكرى نستشعرها 
متعتها  ونفتقد  القصص  هذه  قراءة  عند 
)باعشن،2000،  احلقيقية  وفائدهتا 
115(. رمبا السبب يف ذلك أن حياة الناس 

التكنولوجية،  احلضارة  بعد  تغريت  قد 
فأصبحوا أكثر واقعية وابتعدوا عن اخليال 
اآلخر  البعض  عن  بعضهم  حتى  وابتعدوا 
الشعبية  احلكايات  خروج  ذلك  عن  فنتج 
من إطارها العتيق املتعارف عليه ليحكمها 
ويقدمها  ويقيدها  الكتابي  التوثيق  قانون 

كنصوص من الدرجة الثالثة. 

العاقة بن الراث الشعيب 
والربية القيمية لدى الطفل:

إذا كانت الرتبية  Education مبعناها 
وإكساب  وإعداد،  تنشئة  عملية  هي  العام 
مجيع  من  وتطوير  وبناء  وقيم  مهارات 
واجلسدية  واخللقية  العقلية  النواحي 
والعاطفية واإلنسانية، فإن الرتبية القيمية 
تعين العملية  اليت يقوم اجملتمع من خالهلا 
بنقل القيم السلوكية واملبادئ األخالقية إىل 

أفراده بشكل فعال.
األوىل  حياته  مراحل  يف  الطفل  أن  ومبا 
والتشكيل  والتوجيه  للتأثر  قابالً  يكون 
واكتساب خصائص املواطنة الصاحلة اليت 
)عبد  اجملتمع  يف  نافعاً  عضواً  منه  جتعل 
الوهاب،2006، 43(، فإن ما يقدَّم للطفل 
بناء  يف  يسهم  أن  ينبغي  املرحلة  هذه  يف 
ال سيما  لديه،  العليا  املثل  وغرس  وجدانه 
يف ظل االنغماس يف ملذات احلياة واجلري 

وراء زخرفها الزائف.
 Education Values والرتبية القيمية
احمليطون  هبا  يقوم  مقصودة  عملية  هي 
ابتداء  فيها،  يعيش  اليت  البيئة  يف  بالطفل 
باألسرة ومروراً بالروضة وانتهاءً باملدرسة، 
أوجدها  أخرى  تعليمية  مؤسسة  أية  أو 
أو  مباشرة  بطريقة  وتتعامل  اجملتمع 
االرتقاء  أجل  من  الطفل  مع  مباشرة  غري 
بأحاسيسه ومشاعره وعواطفه، وإشباعها 
مبا حيقق له حاجاته ورغباته، يف إطار من 
القيم واملبادئ السامية اليت ترشد السلوك 
)عبد  الذوق  وتنمّي  الوجدان  وتغذي 
الوهاب،2006، 215(. وهتدف إىل تعليم 
الطفل املهارات التالية: العمل مع اجلماعة، 
التعبري عن الرأي، االستماع الفعال، اإلبداع 
القرار،  واختاذ  املشكالت  حل  يف  واملرونة 
األمور  ختتلط  عندما  املواقف  إدراك 
)الزعيب، 2006، 465(. وميكن اعتبارها 
اليت ميكن إكساهبا للطفل،  القيم  جمموعة 
التعاون،  الصدق،  اآلخرين،  )احرتام  مثل: 
والنظافة"... "الرتتيب  املسؤولية،  احملبة، 

إىل  هبا  الطفل  تشبّع  بعد  وتتحول  اخل( 
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سلوك ظاهر ملموس ميكن مالحظته عند 
مواجهة موقف ما.

 - نقصدها  اليت  القيمية  الرتبية  إن 
عملية  هي   - األوىل  مراحلها  يف  خباصة 
الطفل  يتلقاه  عملي  سلوكي  وتدريب  مران 
السلوك  منهم  فيكتسب  به،  احمليطني  من 
التعامل، وهي  والعادات وطريقة  واألخالق 
الشخصية  تكوين  يف  بالغاً  تأثرياً  تؤثر 
)الزعيب،2006،  املستقبلي  واجتاهها 
يف  كبرية  أمهية  القيمية  وللرتبية   .)470

النفسية  وسالمته  الطفل  شخصية  بناء 
خمتلف  واكسابه  واالحنرافات،  العقد  من 
االجتاهات  جانب  إىل  الصاحلة،  العادات 
فيها،  املرغوب  النبيلة  والقيم  السليمة 
وأنواع  االحنراف  أشكال  من  إياه  حمصّنة 
العقد السلوكية والعادات السيئة القبيحة. 

- أهداف الربية القيمية:
هتدف الرتبية القيمية إىل إدراك مفاهيم 
وتبنّي قيم تؤدي إىل تطور صفات إجيابية 
االندفاع،  ضبط  بالنفس،  )الثقة  مثل 
حل  النزاع،  حل  التعاون،  التواصل، 
املثابرة،  العالقات مع اآلخرين،  املشكالت، 
يف  ينجح  أن  الطفل  وتساعد  التعاطف(، 
وتقدم  الالحقة،  والعملية  املدرسية  حياته 
للمجتمع مواطناً قادراً على املسامهة يف بناء 
الوطن )عبد الوهاب،2006، 45(. واقرتح 
 )1997,Elias et.al( وآخرون  إلياس 
تطوير  على  الرتبوية  املؤسسات  تعمل  أن 
الوجداني  التعلم  واضحة يف جمال  خطط 
االجتماعي حبيث تعمل على تطوير مهارات 

الطفل يف اجلوانب التالية:
1- احلياة والكفايات االجتماعية )ضبط 

الذات، التعبري عن الذات(.
2- الصحة العامة والوقاية من األمراض 

)النظافة(.
عند  االجتماعي  والدعم  التعامل   -3

مواجهة األزمات )التعاون(.
األمانة،  )الصدق،  األخالقية  القيم   -4

االبتعاد عن إيذاء اآلخرين(. 

- الربية القيمية يف مناهج رياض 
األطفال يف اجلمهورية العربية 

السورية:
يف  األطفال  رياض  منهاج  اعتمد 
اجلمهورية العربية السورية املدخل النمائي 
للطفل، من خالل مراعاة خصائص األطفال 
املرحلة  هذه  يف  النمائية  واحتياجاهتم 
بينهم،  الفردية  الفروق  العمرية مع مراعاة 
كما اعتمد  مبدأ اخلربة املتكاملة، فتتداخل 
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يرتكز  متكامل  منهج  يف  التعليمية  املواد 
منو  نواحي  إىل  ويتوجه  النشاط،  حوله 
اليت  اجلديدة  املفاهيم  وأهم  كافة.  الطفل 
روعيَتْ يف املنهاج اجلديد: تضمني مفاهيم 
 - املرورية   - البيئية   - الوطنية  الرتبية/ 
ومتكني  بالطفل.  العالقة  ذات  السكانية/ 
األطفال من أدوات املعرفة، أي من املفاهيم 
حتقيق  دوهنا  من  ميكن  ال  اليت  األساسية 
على  األطفال  ومساعدة  عقلي.  تكوين  أي 
قدراهتم  استخدام  على  قادرين  يكونوا  أن 

العقلية، والعاطفية.
اخلربات  من  جمموعة  املنهاج  يتضمن 
التعليمية اليت حتاول املعلمة إكساهبا للطفل 
خالل مرحلة الرياض مثل )خربة اخلريف، 
والطبيعة...اخل(،  الكون  خربة  وطين،  خربة 
وكل خربة تتوجه حنو ثالثة أهداف )معرفية، 
مهارية، وجدانية(، وكمثال نستعرض بعض 
وروضيت(:  )أنا  خلربة  الوجدانية  األهداف 
على  يتعرف  نظافة جسمه،  على  "حيافظ 
آداب التعامل مع اآلخرين، يشارك اآلخرين 
مشاعرهم، يشارك رفاقه يف تنفيذ أنشطة 
)وزارة  انفعاالته".  عن  يعبّر  خمتلفة، 

الرتبية،2013، 5-4(.

- احلكايات الشعبية والربية 
القيمية للطفل:

املعرفة  عن  طفولته  منذ  اإلنسان  يبحث 
من أجل أن يتحكم ويسيطر على العامل من 
حوله؛ فالطفل يريد أن يعرف كل شيء عن 
الوجود  وأسرار  حوله،  جيري  وما  جسده، 
مركب  كون  حوله  من  العامل  وكأن  الكربى 

من األلغاز جيب عليه حلها وفهمها، ومفتاح 
هذا الفهم واحلل يف عامل الكبار من حوله 
الذي حياول اكتشافه. وال يكفي حتى ينمو 
سوياً أن يسيطر على العامل اخلارجي فقط، 
بل ال بد له من السيطرة على عامله الداخلي 
والالشعورية  الشعورية  ورغباته  بانفعاالته 
اليت قد ال يقبلها اجملتمع كالعدوان والعنف، 
ومن جهة أخرى جيب أن يكون هناك توازن 
وبدائل  وحلول  الداخلية  الرغبات  بني 
إشباعها اخلارجي حتى يستطيع الطفل أن 
خيرج من سلسلة األزمات النفسية اليت قد 
تصيب مراحل منوه املختلفة، وهنا يأتي دور 
الوسائط الثقافية ابتداءً من سن الثالثة أو 
قبلها بقليل يف حل هذه األزمات، فاحلكاية 
الشعبية يكون هلا دور مهم يف هذا اجملال 
وهذا ما جيعل الطفل متعلقاً شغوفاً هبا ألهنا 
حتمل اإلجابة على تساؤالته وتوضح األلغاز 
)حسني،20006،  جتاهبه  اليت  الوجودية 

.)129

أنواع احلكايا الشعبية:
يف  تؤثر  اليت  الشعبية  القصص  من 
تعد  اليت  الدينية  القصصُ  الطفل  وجدان 
وأوسعها  األطفال  قصص  أنواع  أهم  من 
الطفل،  وجدان  يف  تأثرياً  وأكثرها  انتشاراً 
وإذا ما أُحسن كتابتها فمن املمكن أن تسهم 
للطفل  الدينية  التنشئة  يف  فعال  بدور 
الصحيحة،  القيمية  املفاهيم  وإكسابه 
عن  بعيد  أسلوب  للطفل يف  تقدم  أن  على 
واإلرشاد.  والوعظ  واالفتعال  التكلف 
قصص  قراءة  الدينية  القصص  يف  وشاع 
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يف  احليوان  وقصص  والصاحلني  األنبياء 
إىل  تدعو  حكايات  وكلها  الكريم،  القرآن 
بني  وجتمع  الرذائل،  من  وتنّفر  الفضائل 
واملواقف  اخللقي  واملغزى  والتشويق  املتعة 
وعقدهتا  قصصي  وأسلوهبا  القيمية، 
غالباً  ومستمدة  والشر  اخلري  بني  الصراع 
سهلة  لغة  وتستخدم  السماوية،  الكتب  من 
ومفردات مألوفة غالباً، وفيها حقائق دينية 
من  كبري  عدد  الكريم  القرآن  ويف  مفيدة، 
يشبه  اليت  القصري  منها  القرآنية  القصص 
الومضة ومنها الطويل الذي يستغرق سورة 
يقتصر  أال  وينبغي  يوسف(.  )سورة  كاملة 
على  لألطفال  الدينية  القصص  مضمون 
وإمنا  أمهيتها-  رغم   - التارخيية  الناحية 
يعمل على تغطية جوانب رئيسية  أن  عليه 
الوجدانية  القيم   - املعرفية  )املادة  ثالثة: 
يقدم  أن  ينبغي  أي  العملية(  املمارسات   -
خالل  من   - لألطفال  الديين  املضمون 
الدين  قيم  وغريها-  واألحداث  املواقف 
النبيلة  واجتاهاته  وأخالقياته  وسلوكياته 
الفاضلة، اليت تنري لإلنسان يف هذه الدنيا 
الناس،  ومع  خالقه،  مع  عالقاته  سبيل 
الكون كله مبا فيه ومن فيه مما  ومع هذا 
حيقق لإلنسان السعادة يف الدنيا واآلخرة 

وللبشرية الرفاهية والسالم.
تصويراً  الشعبية  احلكاية  تكون  وقد 
فتحكي  واقعي،  بأسلوب  الواقعية  للحياة 
خصائص اجلماعة االجتماعية والعقائدية 
أحداثاً  وتصف  والعرقية،  والتارخيية 
على  معتمدةً  اجلماعة،  وتقاليد  وعادات 
حتى  الدرامية  الصور  بعض  وعلى  السرد 

تثري املستمعني، وهنا حياول املبدع الشعيب 
أو  مجاعته  تاريخ  صفحات  من  خيتار  أن 
جيسد  أن  يستحق  الذي  البطل  ذلك  أمته 
ينسج  وأن  واآلمال،  األحالم  هذه  كل 
جيسدها  اليت  واملواقف  احلكايات  حوله 
القومي،  واالعتزاز  والفخار  للبطولة  كرمز 
أنتجته  الذي  اجلمعي  نتاجها  هو  ويكون 
أو موروثها  بيربس«  »كالظاهر  تارخيها  من 
من  لتستمد  شداد«  بن  »كعنرتة  الشعيب 
سريته القيم وتتخذه مثاالً وقدوة يساعدها 
واألخطار،  واألزمات  الشدائد  جتاوز  على 
وهبذا يكون بطل السرية الشعبية هو النموذج 
الذي يتم استدعاؤه يف فرتات تدهور القيم 
وزعزعة ثقة الناس جبماعتهم ومتاسكهم، 
النموذج  باعتباره النمط األعلى، وباعتباره 
لكل  كقدوة منوذجية  به،  االحتذاء  الواجب 
أفراد اجلماعة ميثل أفضل قيمها وأفضل 
منط  وهو  تتمناه،  وما  إليه  تصبو  ما 
جتعل  اليت  خصوصيته  بني  جيمع  متميز 
وجوده  متيز  اليت  ومشوليته  إنساناً،  منه 
اجلمعي. وقد تكون احلكاية الشعبية جمرّدة 
األحداث ذات صيغة خيالية كما يف حكايات 
الزرع،  إنبات  املطر،  »إسقاط  األسطورة 
األعداء...«  هزمية  احليوانات،  مع  التكلم 
الكون  وتفسري  لفهم  اإلنسان  أبدعها  اليت 
طقوساً  جسّدها  ثم  حوله،  من  والعامل 
وشعائر يتقرب هبا إىل تلك القوى الطبيعية 
اليت اعتقد بسيطرهتا على الواقع من حوله 
وبتأثريها فيه. أو قد تكون احلكاية الشعبية 
متضاربة األحداث ومتناقضة فتصبح شيئاً 
الشعبية  احلكايات  يف  كما  ملموس،  غري 
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املتعلقة بالقوى اإلعجازية اخلارقة فتجعل 
احليوانات تتكلم، وتقيم عالقات اجتماعية 
أو  احليوان  وعامل  اإلنسان  عامل  بني  إما 
احليوان،  وقصص  واجلان،  اإلنسان  عامل 
وهي اليت يكون مجيع أبطاهلا من احليوانات 
أو أغلبهم وتتألف من حدث واحد أو عدة 
ينتهي  درساً  وتتضمن  بسيطة،  أحداث 
مبغزى أخالقي أو تعليمي أو ترفيهي، وقد 
تنتهي إىل معاٍن تكاد تسري مثالً يف الناس  
توصيل  يف  أساسياً  دوراً  احليوان  ويلعب 
املغزى، وقصة احليوان حني تُكتب لألطفال 
قريبة  حيوانات  لشخوصه  كاتبها  خيتار 
اليت  أو  الطفل  فيها  يعيش  اليت  البيئة  من 
تكثر مشاهدهتا يف وطنه  أو من احليوانات 
والنمر  الفيل   : مثل  واملشهورة  املعروفة 
وتتميز  والزرافة،  الوحش  ومحار  واألسد 
من  التشويق  بعنصر  احليوانات  قصص 
خالل عرض خصائص احليوانات وعواملها. 
اليت تستهوي  الشعبية  القصص  أنواع  ومن 
النمطية(  )القصة  إليها  وتشدهم  األطفال 
بنائها،  يف  حمدداً  منطاً  تتبع  اليت  وهي 
فتعتمد على احليل اللفظية دون أن تشتمل 
الراوي  هبا  ينهي  لكي  وتُحكى  عقدة  على 
ومنها  السامعني،  هبا  ليضحك  أو  القصة 
والقصص  تنتهي،  ال  اليت  احلكاية  أيضاً 
القائمة على املقابلة والتضاد، ومنها أيضاً 
القصص اليت تعتمد على األسئلة مثل أسئلة 

ملاذا؟ )رشوان،1993، 81(.
الشعيب  الرتاث  كتب  يف  احلرص  وجيب 
أدبياً  نصاً  تتضمَّن  أن  لألطفال  املوجهة 
عن  بديالً  الرسوم  فيه  تكون  ال  متكامالً، 

العبارات واأللفاظ، وأفضل األساليب ليحقق 
ذلك أن يكون النص املكتوب خارج الرسوم، 
فاألهم هو فهم الطفل معاني هذه الصور إن 
وجدت، وليس الصورة الرباقة اجلذابة حبد 
79(. ولعل أحد  ذاهتا )إمساعيل،2004، 
احلكايا  روايتهم هلذه  عند  املعلمني  أخطاء 
للطفل،  العقالني  التفسري  حماولتهم  هي 
السحرية  النفس  حيطمون  بذلك  وهم 
الطفل  عقل  لتطوير  هتدف  اليت  للقصص 
أن  كما  الباطن،  عقله  وحترير  وشخصيته 
األصلي  بشكله  للحكايات  والبناء  الشكل 
خمتلفة  أبعاد  ذات  بصورة  للطفل  يوحي 
متّكنه من بناء أحالمه، ومن هنا ندرك أن 
بالتواصل  جداً  مهماً  دوراً  احلكايات  هلذه 
بني الطفل والراوي، وبدالً من قراءهتا من 
كتاب يستحسن حماولة حفظها، ثم سردها 
لنعطيها  اخلاص  بأسلوبنا  وصياغتها 
الصفات  عليها  ونضفي  أكرب  مصداقية 
الشخصية للراوي؛ فكم هو مجيل أن يشعر 
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تلقي  أن معلمه مل يشركه فقط يف  الطفل 
وكأنه  ونبعها  مصدرها  هو  بل  احلكايات 
متوارث.  سرٍّ  على  ويطلعه  كنز  يف  يشركه 
وعندما نتكلم عن استخدام األدب الشعيب 
اإلجراءات  به  نقصد  التدريس  كأسلوب 
واألنشطة التعليمية اليت يقوم هبا التالميذ 
حتت إشراف املعلم لتحقيق أهداف وجدانية 
مرجوة من تدريس موضوع معني )السيد و 

زايد ،2010، 145(.

احلكايات الشعبية والربية 
القيمية حسب علماء النفس:

من  األقرب  هي  الشعبية  احلكايات  إن 
أشكال احلكي لتوظيفها مع صغار األطفال 
وإشباع  القيمية،  الرتبية  يف  للمساعدة 
تعمل  وإهنا  خاصة،  الوجدان  احتياجات 
لإلنسان  النفسي  البناء  على  كبري  بقدر 
عامة واألطفال خاصة، وقد أشار إىل ذلك 

تالمذة  من  النفسي  التحليل  مدارس  روّاد 
  )Sigmund Freud( فرويد  سيغموند 
الربط  املنشقون عنه، فجميعهم حاولوا  أو 
بني هذه احلكايات - عامل األحالم - من 
جهة وبينها وبني عامل الالشعور لدى الفتاة 
أو الفتى من جهة أخرى، وعلى سبيل املثال 
ربط كارل يونغ ) Carl. G. Yung ( بني 
تظهر  اليت  النفسية  االضطرابات  صور 
اخلياالت  ويف  األحالم  ويف  الشعور  يف 
اليت  اخلوارق  وحكايات  األساطري  بعامل 
األولية.  أو  األصلية  باألمناط  أمساها 
األحالم  تفسري  مبنهج  يونغ  استعان  وقد 
أن كل  باعتبار  لتفسري احلكايات اخلرافية 
من احلكاية اخلرافية واألحالم حتتوي من 
وهي  الدراما،  عناصر  على  نظره  وجهة 
"العرض والنقد والتحول والنتيجة" كما أهنا 
حتتوي على األمناط األصلية اليت تتضح يف 
التخيل،  قوة  تنظمها  وصور  خياالت  شكل 
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ووجود هذه األمناط بأشكاهلا الرمزية هو 
الذي جيعل اجلميع يتقبلون ويفهمون هذه 
اختالفهم  عن  النظر  بصرف  احلكايات 
العمري أو الثقايف، كما أهنا تشكل جسوراً 
املختلفة  املواقف  تقدمها  اليت  احللول  بني 
اإلنسان  من  فهمها  ودرجة  احلكايات،  يف 
ليس فقط عرب الثقافات، بل وبني املراحل 
العقلية  مبستوياهتا  املختلفة  العمرية 
لفهم  ترشده  فهي  ذاته  لإلنسان  والثقافية 
العالقة بني جوانبه املضيئة واملظلمة، وبني 

صراعاته االنفعالية والعقلية.
للحكايات  اجلميع  تقبل  يكون  وبذلك 
جتسيد  على  لقدراهتا  عاكساً  اخلرافية 
وتصوير الطبيعة الداخلية للفرد، جبوانبها 
غري  والروحانية  والنفسية  األخالقية 
عن  البحث  على  تساعد  وبذلك  احملدودة 
معنى للحياة، جبانب ما حتققه من استقرار 
فالتفاؤل  للحياة،  متفائلة  ونظرة  نفسي، 
يقود  الشعبية،  احلكايات  على  غالبة  مسة 
هبا  تُختم  اليت  السعيدة  النهايات  تلك  إليه 
أن  ميكن  وهكذا  احلكايات.  هذه  غالبية 
نقول إن تأثري احلكايات اخلرافية يكون يف 

جانبني:
األول ينحصر يف الصراع املباشر الفطري 
بني قوى اخلري والشر، وانتصار قوى اخلري 
إسقاطاً  يعترب  الذي  البطل  ميثلها  اليت 
للنفس اإلنسانية، ويساعد األنا على النمو 
على  للطفل  بالنسبة  اجلانب  هذا  ويعمل 
توحد  جند  لذلك  الشعوري،  األنا  مستوى 

الطفل مع هذا البطل شعورياً.
اجلانب الثاني هو اجلانب الرمزي الذي 

يثري هذه احلكايات؛ فالطفل ينجذب إىل 
رموز احلكاية كلما استطاع أن يربط بينها 
يعي  وعندما  الداخلية،  صراعاته  وبني 
هذا  فإن  بصراعاته  العالقة  هذه  الطفل 
الصراعات  هذه  حل  على  يساعده  الوعي 

)حسني،20006، 135-134(.
احلكايات  يف  املوجودون  األبطال  أما 
أو  أخيار  إىل  إما  فيصنفون  اخلرافية 
تغرياً  يتغري  ال  ثابت  وسلوكهم  أشرار،  إىل 
لدى  فهمها  يف  اضطراباً  يسبب  مفاجئاً 
الطفل، حتى تلك الشخصيات اليت تتحول 
واحليوانات  فالناس  أخرى؛  كائنات  إىل 
أن  ميكن  واحلشرات  واألمساك  والطيور 
دون  فقط  الشكل  ويتم حتوهلا يف  تتحول، 
أيضاً  وهناك  األصلية.  هويتها  تفقد  أن 
تطرحها  اليت  للمستقبل  املتفائلة  النظرة 
نظر  وجهة  دائماً  وهي  احلكايات  هذه 
على  احلكايات  هذه  فاعتماد  إجيابية، 
عامل  عن  ويبعدها  خيرجها  قد  اخليال 
اليت  واخلربات  املشاعر  أن  إال  الواقع، 
وأحالمه  ومستقبله  اإلنسان  حول  تقدمها 
هي  املشاعر  وهذه  اإلنسان،  بواقع  ترتبط 
الواقع  بني  ما  املطلوب  التوازن  ختلق  اليت 
واخليال وهو ما جيعل احللم مبستقبل آمن 
هذا  على  أيضاً  ويؤكد  التحقيق.  مُحتمل 
السعيدة  النهايات  تلك  املتفائل  املستقبل 
أي  دون  احلكايات  هذه  إليها  تصل  اليت 
جمهود؛ فاحلكايات مجيعها ختربنا مبشاكل 
الذي  اخليّر،  الطفل  هلا  يتعرض  وصعاب 
حياول حلها باملرور بالعديد من احملاوالت 
وتعرضه لعدد من الصعاب، وهذا يعين أن 
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إن  إال  أزماته  حيل  أن  يستطيع  ال  الطفل 
املعرفة  على  وحصوله  بنموه  مستعداً  كان 
والنضج الالزمني، وذلك من خالل التوحد 
مع البطل شعورياً وفهم عامل الرموز وداللته 
ال شعورياً وهكذا تؤثر احلكايات اخلرافية. 

 - إسهامات الراث الشعيب 
يف الربية القيمية عند الطفل 

تتجلى مبا يلي:
الطفل  عند  احلب  دائرة  توسيع   -1

يف  وتنمّي  األهل،  غري  أشخاصاً  لتشمل 
نفسه اجتاهات طيبة حنوهم. 

2- تقدم له مناذج وأمثلة بصورة مبسطة 

من  وعانوا  كافحوا  أشخاص  وواضحة عن 
أن  وجهودهم  بعلمهم  واستطاعوا  الفقر 
يتخطوا العقبات، وتبعث هذه القصص يف 
نفوس األطفال طاقة ملواجهة العقبات مثلما 
األطفال  يتخذه  حينما  القصة  بطل  يفعل 

مثالً يُقتدى به.
3- تستطيع القصة الشعبية أن تغرس يف 

نفس الطفل قيمة االنتماء من خالل تطوير 
البارزة  الشخصيات  بني  الطيبة  العالقات 
أو  مدرسيها  أو  أسرهتا  وأفراد  القصة  يف 

جرياهنا.
4- توحّد الطفل الصغري مع بطل القصة 

مشاهبة  البطل  ظروف  كانت  إذا  وخاصة 
أحاسيس مشرتكة،  بينهما  لظروفه وجتمع 
أو قد يتوحد الطفل مع البطل ألنه يتمنى 
أن  ميكن  احلالتني  كلتا  ويف  مثله  يكون  أن 
ومثالً  قيماً  خالهلا  من  الطفل  يكتسب 

وصفات إجيابية.

مع  التوحد  خالل  من  الطفل  أيضاً   -5

البطولية  القصص  القصص خاصة  أبطال 
العربية  الشخصيات  اليت حتكي عن  وتلك 
ذات املكانة اإلجتماعية املرموقة وإجنازاهتا، 
يستطيع أن يكتسب قيم الشجاعة والتصميم 
والنجاح  التفوق  أجل  من  واملثابرة  والصرب 

.)2000,192,Elizabeth(
الشعبية  احلكايا  ربط  الباحث  يقرتح 
مبجموعة من األنشطة املختلفة اليت ميكن 
أو املعلمة داخل الصف،  أن يقوم هبا املعلم 
يسمعوا  أن  يكفي  ال  األطفال  ألن  وذلك 
احلكاية أو يفهموا مغزاها والقيم املوجودة 
ويفكروا  يشعروا  أن  عليهم  بل  فقط،  فيها 
وخيتربوا هذه القيم على مستويات خمتلفة 
وهذه  اليومية،  حياهتم  يف  الستخدامها 

النشاطات تتضمن:
سبيل  على  اخرتنا  إذا  واملناقشة:  احلوار 
املثال "قيمة التعاون" فإن املعلمة بعد عرضها 
احلكاية اليت تدور حول قيمة التعاون تقوم 
بطرح األسئلة على األطفال وهذه األسئلة 
ومضموهنا  القصة  بشخصيات  تتعلق 
هذا  الشخصية..... يف  مع  أنت  )هل  مثل 
مكان.....،  كنت  لو  تفعل  ماذا  التصرف، 
احلكاية  شخصيات  من  شخصية  أي 

أعجبتك... ، أعطِ مثاالً عن التعاون(.
يتخيلوا  أن  األطفال  من  تطلب  التخيل: 
أنفسهم يقومون بأشياء مع بعضهم إلجناز 

عمل معني.
أنشطة التنمية الذاتية: تطلب املعلمة من 
أعمال  عن  حية  أمثلة  يذكروا  أن  األطفال 
قاموا هبا هم أنفسهم تدل على تعاوهنم مع 
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اآلخرين، إن كان يف املنزل أو يف الروضة.
املهارات االجتماعية: تطلب منهم املعلمة 
ذات  أغنية  مجاعي  بشكل  معها  يغنوا  أن 
مشهداً  يؤدوا  أن  أو  التعاون  بقيمة  صلة 

قصرياً يشري إىل هذه القيمة.
وهذا األمر ينطبق على القيم األخرى مع 
األخذ بعني االعتبار أن املعلمة أثناء عرضها 
للحكاية جيب أن تستخدم نربة صوت تالئم 
التعبريية  احلركات  بعض  أداء  مع  املوقف 

جلذب انتباه الطفل .
إن فاعلية أو عدم فاعلية استخدام 
احلكاية الشعبية داخل غرفة الصف 
املرجوة،  القيم  الطفل  إكساب  يف 
ميكن إرجاعه برأي الباحث إىل عدة 

أمور:
-  األدب عموماً واألدب الشعيب على وجه 
منها  وكثري  النفس،  إىل  حمبّب  اخلصوص 
وخباصة  يومياً،  الناس  ألسنة  على  جترى 
التالميذ  جيعل  وهذا  الشعبية«،  »احلكاية 

يف  سيحدث  ما  وينتظرون  عليها  يقبلون 
هناية احلكاية بشغف .

الطفل  بعامل  الشعبية  احلكايات  - صلة 
اخلاص، املليء باخليال والسحر واجلمال، 
األمر الذي جيعل الطفل ينتبه ويركز على 

التفاصيل الدقيقة يف هذه احلكايات.
- استخدام هذه النماذج من األدب الشعيب 
قصصاً  يؤلفون  التالميذ  بعض  جيعل 
مبوضوعات  مرتبطة  أخرى  وحكايات 
إقبال  على  ذلك  انعكس  وقد  البحث، 

التالميذ على املناقشة حبماس ومنافسة.
يف  املستخدمة  احلكايا  بعض  ارتباط   -
ببعض  خاصة  وأحداث  مبواقف  الصف 

األطفال يزيد من فاعليتها.  
احلكايات  بعض  تطبيق  من  الرغم  على 
بعض  قبل  من  الصف  غرفة  يف  الشعبية 
املعلمني إال أن هذا التطبيق ال يكون بصورة 
احلكايات  اختيار هذه  أحياناً؛ ألن  منظمة 
عشوائياً خيضع لظروف الروضة ولطريقة 
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املراجع
املراجع العربية:

1. أبو الشامات. العنود )2007(. فاعلية استخدام قصص األطفال كمصدر للتعبري الفين 
رسالة ماجستري غري منشورة.  املدرسة.  قبل  ما  لدى طفل  اإلبداعي  التفكري  مهارات  تنمية 

اململكة العربية السعودية: جامعة أم القرى.

لألطفال.  وتقدميها  سردها  يف  املعلمني 
بعض  قصور  إىل  تؤدي  احلقائق  وهذه 
مرحلة  يف  لألطفال  املقدمة  القصص 
األهداف  حتقيق  عن  املبكرة  الطفولة 
مضموهنا  ضعف  بسبب  منها  املأمولة 
القيمي، أو ارتفاع مستواها يف الغالب عن 
قدرات طفل الروضة اإلدراكية واللغوية، أو 
غياب عنصر التشويق واجلذب يف أحداث 
أن وسائل تقدميها يف  القصة، إضافًة إىل 
بعض األحيان قد تكون حمدودة وال حتقق 

األهداف املرجوة.
احلكاية  إن  القول:  ميكن  اخلتام  يف 
اليت  واملشوقة  والبسيطة  السهلة  الشعبية 
جتذب الطفل نستطيع من خالهلا أن نبين 
فنستغل  وقيمه،  وجدانه  وننمي  شخصيته 
بذر  على  ونعمل  له  األول  الوعي  بدايات 
فيه  ونغرس  لديه  والنبل  احلب  مثاليات 
ويستمع  يقرأ  فهو  واألخالق،  اإلنسانية 
وانتباه،  بشغف  والقصص  احلكايات  إىل 
وإن جناح الشخصيات الطيبة يف األعمال 
اليت تقوم هبا وإخفاق الشخصيات الشريرة 
الفطري  االندفاع  من  الكثري  عنده  يغذي 
حنو كل ما ينشر اخلري واحلب، وكراهية كل 

ما يبعث األذى والشر.

من خال ما مت التوصل إليه من نتائج 
يف هذا البحث يقرح الباحث ما يلي:

األطفال  رياض  مناهج  تركيز  - ضرورة 
واملدارس على تنمية اجلانب القيمي للطفل 
لشخصية  الشاملة  الرتبية  أساس  ألنه 

الطفل .
نشاطات  الدراسية  املناهج  تضمني   -
تشمل الرتاث الشعيب، ليس فقط احلكايات 
والغناء  املسرح  لتشمل  بل متتد  والقصص 
الفنون  أنواع  وكل  اخل،   ... والتمثيل 

والفولكلور الشعيب.
كيفية  على  واملعلمات  املعلمني  تدريب   -
يف  كأسلوب  الشعيب  الرتاث  استخدام 
الفعاليات  على  وتدريبهم  الطفل،  تدريس 

والنشاطات املساعدة على ذلك.
- اختيار احلكايات املقدمة لألطفال بعد 
مالءمتها  حيث  من  جيد  بشكل  دراستها 
لعمر الطفل ومن حيث حمتواها، وضرورة 
تعديل بعضها لكي حتقق األهداف املرجوة 

بالنسبة للطفل.
الرتاث  دور  حول  دراسات  إجراء   -
بكل  للطفل  القيمية  الرتبية  يف  الشعيب 
والعلمية  والوطنية  )االجتماعية  أشكاهلا 

واألخالقية...(.
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2. أمحد. سهري )2006(. ورقة عمل بعنوان »الرتبية الوجدانية والصحة النفسية للطفل«. 
املؤمتر السنوي لكلية رياض األطفال )الرتبية الوجدانية للطفل(. القاهرة: مركز الدراسات 

املعرفية.
3. إمساعيل. حممد حسن )2004(. املرجع يف أدب األطفال. ط1. القاهرة. دار الفكر العربي. 
4. باعشن. ملياء )2000(. احلكاية الشعبية احلجازية. جملة عربيات الدولية: جامعة امللك 

عبد العزيز. العدد )8(. ص115-114.
الوجدانية  والرتبية  الشعيب  الرتاث   " بعنوان  ورقة عمل   .)2006( الدين  كمال  5. حسن. 
القاهرة: مركز  للطفل(.  الوجدانية  )الرتبية  رياض األطفال  لكلية  السنوي  املؤمتر  للطفل". 

الدراسات املعرفية. ص: 143-125 
6. رشوان. حسن )1993(. الفولكلور والفنون الشعبية. اإلسكندرية : املكتب اجلامعي احلديث. 
7. الزعيب. رفعة )2006 (. ورقة عمل بعنوان " دور املدرسة يف الرتبية الوجدانية" . املؤمتر 
السنوي لكلية رياض األطفال )الرتبية الوجدانية للطفل(. القاهرة: مركز الدراسات املعرفية. 

ص:478-463
8. السيد. أمحد وزايد، مصطفى )2010(. فعالية استخدام األدب الشعيب يف تدريس التاريخ 
جامعة  اإلسكندرية:  التالميذ.  لدى  التاريخ  مادة  امليل حنو  وزيادة  التعليل  مهارة  تنمية  يف 

اإلسكندرية. 
9. عبد الوهاب. مسري )2006(. ورقة عمل بعنوان "الرتبية الوجدانية لألطفال – تساؤالت 
ومنطلقات"، املؤمتر السنوي لكلية رياض األطفال )الرتبية الوجدانية للطفل(. القاهرة: مركز 

الدراسات املعرفية. ص: 53-42 
10. علقم. نبيل )2006(. الرتاث واملناهج املدرسية. جملة الرتاث واجملتمع: مجعية إنعاش 

األسرة يف فلسطن احملتلة. العدد )41(. ص:16-1
الثانية(.  الفئة  )الفصل األول -  )2013(. دليل معلمة رياض األطفال  الرتبية  وزارة   .11

اجلمهورية العربية السورية: املؤسسة العامة للمطبوعات والكتب املدرسية.

املراجع األجنبية:
1. Elias,M, J, Zins, J.E, Weissbrg, R.P, Fery, K.S, Greenberg, M.T, 

Haynes, N.M, Kessier, R, Stone, M.E, Shriver, T.R,  (1997). Promoting 
social and emotional education, U.S.A: The association for supervision 
and curriculum development.

2. Elizabeth B. Hurlock, (2000). child development, Tata, McGrw 
-Hill pub, New Delhi, 3rd , P(192).
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مالمح من التجربة اليابانية 
في التعليم

د. أحمد المحمد*

اليابــان »بــاد الشــمس املشــرقة« كما تســمى، هــذه الباد اليت عانقــت بتطوراهتا 
التقنيــة والتكنولوجيــة حــدود الســماء، ورغــم طبيعــة احليــاة القاســية واملعانــاة 
ــدة  ــى األصع ــة عل ــة الثاني ــان احلــرب العاملي ــًا إب ــيت عاشــتها تارخيي ــرة ال الكب
ــم.  ــى املســتويات يف جمــال التعلي ــا الوصــول إىل أعل كافــة، إال أن هــذا مل مينعه
ــاد وتطورهــا.  ــدوره يف هنضــة الب ــم وب ــي نتيجــة إميــان راســخ بالتعلي وهــذا يأت
ــم  ــة التعلي ــان لنتعــرف إىل كيفي ــق يف مســاء الياب ويف هــذه الســطور ســوف حنّل

ومراحلــه وأمهيتــه بالنســبة إىل اليابانيــن.

* باحث، وتربوي سوري، مدرّس يف كلية الرتبية جامعة دمشق.



51 المعلم العربي- العددان: 477 - 478 - 2020 

وتشغل  آسيا  قارة  يف  اليابان  دولة  تقع 
اجلبال  وتغطي  كم2،   380000 مساحة 
الربكانية حنو 85% منها. عاصمتها طوكيو 
ولغتها الرمسية اليابانية. وعدد سكاهنا ال 
نسمه  مليون   124.776.364 يتجاوز 
وهم يف تناقص مستمرّ بسبب تناقص عدد 
الوالدات باملقارنة مع عدد املعمرين من كال 

اجلنسني.

بدايات التعليم 
يف اليابان ونتائجه:

 1868 عام  إىل  تارخيياً  التعليم  يعود 
عهد  يف  امليجي(  )العهد  أصدر  عندما 
اإلمرباطور )موتسو هيتو( الذي بدأ حكمه 
متفتحاً  ذكياً  شاباً  وكان   ،1852 عام  يف 
ومسي عهده )امليجي( أي احلكم املستنري. 
قواعد  إرساء  مت  العهد  هذا  وبواسطة 
هنضة اليابان احلديثة. وأهم فقرة يف هذا 
التعليم: )سوف  اليت تنص على  العهد هي 
شتى  من  املعارف  مجع  على  العمل  جيري 

أحناء العامل أمجع، وعلى هذا النحو سوف 
ترسخ اإلمرباطورية على أسس متينة(،  فال 
تكاد تنظر إىل أي جهة من جهات النهضة 
اليابانية دون أن ترى موضوع التعليم يقابلك 
بوضوح، وبدأت إصالحات النظام التعليمي 
احلديث يف اليابان يف السنوات األخرية من 
القرن التاسع عشر، إىل أن انتعشت يف بداية 
الياباني  التعليم  ثم حتول  العشرين.  القرن 
إىل تعليم يعتمد التدريب على التفكري أكثر 
مما يعتمد على النقل واحلفظ. ومع مرور 
نظام  يف  املفاهيم  هذه  استقرت  الزمن 
التعليم  خرباء  يشدُّ  أصبح  مركب،  تعليمي 
يف العامل. وأصبحت مناهج الرتبية والتعليم 
اليابانية اليوم من املناهج العاملية اليت تنظر 
إليها وحتاوُل تقليدها األممُ األخرى. وهذه 
النظرة يف تطوير التعليم حققت نتائج عالية 
يف اختبارات عدة، فقد اشتهرت اليابان يف 
ميدان التعليم بالنتائج اليت حيققها طالهبا 
يف برنامج »بيزا« )PISA( فقد حلَّ طالهبا 
ضمن العشرة األوائل على مستوى العامل يف 
اختبارات »بيزا« العاملية اليت أجرهتا منظمة 
 )OECD( والتنمية  االقتصادي  التعاون 
وقد حلَّت يف اختبارات »بيزا« عام 2012 
يف  وسابعاً  والقراءة،  العلوم  مادة  يف  رابعاً 
مادة الرياضيات، وهذا يظهر مدى اهتمام 
قدراهتم  وتطوير  طالهبا  بتعليم  اليابان 

وتقدمها.
أشاور«  »إدوين  يعقد  الصدد  هذا  ويف 
مقارنات غريبة جداً يف كتابه »اليابانيون«، 
الياباني حيصل  الطفل  أن  استنتج خالهلا 
الدولية  االختبارات  يف  عالية  نتائج  على 
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اليت تقيس القدرات يف الرياضيات والعلوم 
والربيطاني  األمريكي  الطفل  من  أكثر 
والفرنسي وغريهم من اجلنسيات األخرى. 
أما طالب املرحلة الثانوية البالغ من العمر 
14 عاماً فيكون قد تعرض لتعليم ومعرفة 

مل يتعرض له طالب أمريكي إال إذا بلغ من 
العمر 17 أو 18 عاماً، ملاذا؟ لسالمة نظام 
هنوض  سرّ  إن  ويقول:  الياباني،  التعليم 
هذا  وتنمية  البشري  املورد  هو  اليابان 
املورد العظيم، مما جعل اليابان تتقدم على 
الصعيد العاملي يف نسبة العلماء واملهندسني 
وينخرط  نسمة(،  مليون  لكل   60.000(
مراكز  يف  ياباني   )800.000( حنو 
ما  جتاوز  العدد  وهذا  والتطوير،  األحباث 
لدى بريطانيا وأملانيا وفرنسا جمتمعة معاً.

السّلم التعليمي يف اليابان:
إىل  اليابان  يف  التعليمي  السلّم  ينقسم 
مرحلة رياض األطفال: ومتتد من سن ثالث 
سنوات إىل مخس، وهتدف هذه املرحلة إىل 
على  ومساعدهتم  للمدرسة  األطفال  هتيئة 
النمو العقلي واجلسمي السليمني من خالل 
والسلوك،  التفكري  على  قدراهتم  تنمية 
األنشطة  وتقديم  التعبري،  على  والقدرة 
اليت حيتاجها األطفال. وااللتحاق مبدارس 
رياض األطفال هو اختياري وليس إجبارياً.

هبا  فيُقيّد  االبتدائي:  التعليم  مرحلة  أما 
مجيع األطفال الذين بلغوا السنة السادسة، 
الفرصة  إتاحة  إىل  املرحلة  هذه  وهتدف 
لقدراهتم  طبقاً  املتكامل  للنمو  لألطفال 
ويتعلم  والنفسية.  والعقلية  اجلسمية 

األطفال يف املرحلة االبتدائية املواد األساسية 
مثل  اجملتمع  يف  اليومية  للحياة  الضرورية 
والعلوم  واحلساب  القومية  اليابانية  اللغة 
واملواد االجتماعية والرتبية البدنية والتدبري 
املنزيل. وغالباً ما يقوم معلم واحد يف هذه 
املرحلة بتعليم املواد الدراسية كلها، ما عدا 
الفنون  مثل  ما،  حد  إىل  منها  التخصصية 

اليدوية واملوسيقى والتدبري املنزيل.
إىل  تنقسم  الثانوي  التعليم  وعلى صعيد 
وتقابل  الدنيا(  الثانوية  )املدرسة  مستويني 
يف  )اإلعدادي(  املتوسط  التعليم  مرحلة 
العليا(،  الثانوية  و)املدرسة  العربية،  الدول 
أما مرحلة التعليم الثانوي الدنيا، فيدخل هبا 
مجيع األطفال الذي أهنوا املرحلة االبتدائية، 
والتعليم  سنوات.   ثالث  هبا  الدراسة  ومدة 
واملدرسة  االبتدائية  املرحلة  يف  اِلزاميّ 

الثانوية الدنيا )املرحلة املتوسطة(. 
هبا  فيلتحق  العليا  الثانوية  املدرسة  أما 
املتعلّمون بعد اختبار مسابقة صعب، ويضم 
هذا التعليم ثالثة أنواع من الدراسة: دراسة 
ودراسة  الوقت،  بعض  ودراسة  الوقت،  كل 
التعليم  من  النوع  هذا  ويهدف  باملراسلة، 
األكادميية  باملعلومات  الطالب  مد  إىل 
والفنية اليت تتناسب مع قدراهتم اجلسمية 
سنوات  ثالث  هبا  الدراسة  ومدة  والعقلية، 
وأربع  الكامل،  الوقت  ملدارس  بالنسبة 
سنوات يف مدارس املراسلة ومدارس بعض 
الوقت، والدراسة إما هنارية أو ليلية.  ووفقاً 
 %100 نسبة  فإن  تعليمهم  نظام  حلقيقة 
اإلجبارية  التعليم  مراحل  التسجيل يف  من 
املرحلة  أن  من  بالرغم  األمية.  من  و%0 
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الثانوية »koukou«  غري إجبارية، ولكن ال 
تزال نسبة التسجيل هبا عالية جداً: %96 
على صعيد الدولة بأسرها و100% تقريباً 

يف املدن.
املرحلة  وهي  العايل  التعليم  مرحلة  أما 
هبا  والدراسة  الثانوي،  للتعليم  التالية 
متنوعة ملدة أربع سنوات يف أغلب الكليات 
كما  الكلية،  نوع  حسب  ست  أو  مخس  أو 
ست  ملدة  األسنان  وطب  الطب  كلييت  يف 
العليا، فهي سنتان  الدراسات  أما  سنوات. 
ملرحلة املاجستري، وثالث ملرحلة الدكتوراه.

نيسان،  شهر  يف  الدراسي  العام  ويبدأ 
ويقسم على حنو  آذار،  أواخر  وينتهي عند 
عام إىل ثالثة فصول: من شهر نيسان حتى 
أواخر  أيلول إىل  منتصف شهر متوز، ومن 
كانون األول، ومن كانون الثاني حتى أواخر 
واجلامعات عموماً  الكليات  أما  آذار.  شهر 
حتى  نيسان  من  الفصلني:  نظام  فتعتمد 

أيلول، ومن تشرين األول إىل آذار. 

إدارة التعليم واملناهج: 
التعليم،  مبركزية  التعليمي  النظام  يتسم 
التعليم  يف  املساواة  توفري  يضمن  وذلك 
ونوعيته ملختلف فئات اجملتمع الياباني، إىل 
والتمويل  الدراسية  املناهج  توحيد  جانب 
اليابانية  التعليم  وزارة  تُقرر  والتوجيهات.  
املواد  يف  الدراسية  للمقررات  العام  اإلطار 
مادة  كل  ومنهاج  حمتوى  ل  ويُفصَّ بل  كافة 
مراجعة  وجتري  تدريسها،  ساعات  وعدد 
وللمنهاج  سنوات  عشر  كل  املنهاج  وتنقيح 
مستوى  على  شهرة  الياباني  الدراسي 

العامل، وتتصف الكتب املدرسية يف اليابان 
كتاب  دراسي  فصل  ولكل  حجمها،  بصغر 
منفصل ال يتجاوز حجمه املئة صفحة. إن 
عنايتها  املدرسية  الكتب  هلذه  األبرز  امليزة 
باملفاهيم اجلوهرية اليت يقوم عليها املقرر 
الشباب  من  يتوقع  ما  وغالباً  التعليمي 
بلد آخر يف  أي  التفوق على طلبة  الياباني 
العامل يف معرفة تاريخ ذلك البلد واقتصاده 

وجغرافيته.
من  والعلوم  الرياضيات  منهاج  ويصنف 
بني أكثر املناهج الدراسية يف العامل تطلباً 
الدراسي وطرائق  املنهاج  إذ يركز  وقساوة. 
التدريس يف اليابان بشدة على إتقان الطالب 
العلم  فروع  عليها  تقوم  اليت  للمفاهيم 
املختلفة. إذ يريدون له أن يستوعب السبب 
الكامن وراء آلية عمل األشياء، عوضاً عن 
حتى  عملها؛  طريقة  على  االطالع  جمرد 
يتمكن من تطبيق املعارف اليت اكتسبها يف 
التدريس  ز  يركِّ فال  مألوفة.  غري  سياقات 
على احلصول على اجلواب الصحيح، بقدر 

الرتكيز على فهم سبب صحته.
الرئيس  احملور  هو  احلياة  مدى  التعلُّم 
لنظام التعليم الياباني، وتطبيق نتائج التعلم 
مدى احلياة على النحو املناسب مبا يؤدي 
ويتمتع  الكريم.  والعيش  الذات  صقل  إىل 
مجيع أفراد اجملتمع بتكافؤ فرص متساوية 
وعليه  قدراهتم.  يناسب  مبا  التعليم  يف 
وغري  للغاية  فاعالً  نظاماً  اليابان  متتلك 
مسبوق لالنتقال بالطالب إىل سوق العمل. 
إذ تسهم فكرة العمل مدى احلياة لدى رب 
يف  تراجعها  من  الرغم  على  نفسه،  العمل 
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العمل  أرباب  تشجيع  يف  األخرية،  العقود 
املستمر  التعليم  االستثمار بسخاء يف  على 
وتدريب الشباب املنضمني حديثاً إىل سوق 
العمل عقب التخرج يف املدرسة أو اجلامعة 
تنخفض  النظام،  هذا  بفضل  مباشرة. 
ويُعدّ  الشباب نسبياً،  البطالة بني  معدالت 
معتادين  باتوا  الطلبة  ألن  فاعالً؛  نظاماً 
بالفعل على العمل اجلاد. إىل جانب ذلك، 
بصفات  يتمتعون  عماالً  النظام  هذا  يولِّد 
اآلخرين،  مع  والتعاون  للفريق،  الوالء 
الوقت  يف  العمل  مكان  إىل  واحلضور 
وينتج  احملددة.  باملواعيد  وااللتزام  احملدد 
طالباً يتقنون فنَّ التعلم، وحيرصون عليه، 
ويرتادون عملهم مؤهلني مبجموعة مذهلة 

من املهارات.
وإذا كانت اإلحصائيات قد أشارت إىل أن 
اليابان قد أسرفت يف استثماراهتا يف التعليم 
بالنسبة لنصيب الفرد من الدخل القومي، 
ووصول  االقتصادية  التنمية  سرعة  فإن 
وتكنولوجي  اقتصادي  مستوى  إىل  اليابان 

كبري يوحي بوجود رابطة سببية بني القوى 
ما  االقتصادي، هو  والنمو  املتعلمة  العاملة 
استثماراهتا  وضعت  حينما  اليابان  بدأته 
الضخمة يف تنمية نظامها التعليمي، فكانت 
اقتصادي  تقدم  نتيجة ذلك ما حققته من 
كبري.  كما أن ارتباط مدارس رياض األطفال 
بالسلم التعليمي منذ البداية كان له تأثريه 
وبذلك  التعليمي  النظام  وتنمية  تطوير  يف 
النوع من  رائدة يف هذا  اليابان دولة  كانت 
العامل  يف  بل  فقط  آسيا  يف  ليس  التعليم 

أمجع. 

مكانة املعلم:
خمتلف  يف  اليابان  يف  املعلم  دور  يعكس 
بالتعليم  اليابانيني  اهتمام  املراحل 
ومحاسهم له، ومدى تقديرهم له، فاملعلمون 
اجتماعية  ومكانة  وتقدير  باحرتام  حيظون 
النظرة  خالل  من  ذلك  ويتضح  مرموقة، 
وكذلك  هلم،  املرموقة  واملكانة  االجتماعية 
األجور والرواتب املغرية اليت توفر هلم حياة 
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خالل  من  كذلك  ويتضح  كرمية.  مستقرة 
املرموقة  الوظيفة  هذه  على شغل  التهافت 
يف اجملتمع. فمعظم هؤالء املعلمني هم من 
حيصلون  ال  ولكنهم  اجلامعات،  خرجيي 
على هذه الوظيفة إال بعد اجتياز اختبارات 
وبالطبع  وشفوية.  حتريرية  شاقة،  قبول 
شديدة  الوظيفة  هذه  على  التنافس  نسبة 
أيضاً، وهم بشكل عام يعكسون أيضاً نظرة 
صورة  أيضاً  ويعكسون  إليهم،  اجملتمع 
العمل  والتفاني يف  اجلماعة  وروح  االلتزام 
عملهم يف  جانب  إىل  فهم  اليابانيني.  عند 
املدرسة وقيامهم بتدريبات ودراسات لرفع 
بدقائق  يهتمون  فهم  العلمية،  مستوياهتم 
يقوم  كما  بتالميذهم،  اخلاصة  األمور 
املعلمون بزيارات دورية إىل منازل التالميذ 
العام  املناخ  على  لالطمئنان  الطالب  أو 
ناحية  ناحية، ومن  التالميذ من  الستذكار 
أخرى يؤكدون التواصل مع األسرة وأمهية 
دورها املتكامل مع املدرسة. وقد استند ذلك 
كله إىل نظام التعليم الياباني الذي ميزج بني 
النظام املركزي كأساس ونظام الالمركزية 

يف التعليم. وقد أدى ذلك إىل احلفاظ على 
الياباني،  للتعليم  متفوق  نوعي  مستوى 
واألبعد من ذلك ومنذ عام 2009، أصبح 
بوصفهم  شهاداهتم  جتديد  املعلمني  على 
عاملني يف جمال التعليم كل عشر سنوات، 
بعد اجتياز التنمية املهنية لضمان حتديث 
اجلديد  النظام  وهذا  ومعارفهم.  مهاراهتم 

يضمن التنمية املهنية املستمرة للمعلمني.

بعض خصائص التعليم الياباني:
خبصائص  اليابان  يف  التعليم  يتمتع 
الفريق  وروح  اجلماعي  العمل  منها  عدة 
دراسية  مادة  فهناك  وااللتزام،  واألخالق 
لتدريس األخالق، وهذا ما ينمي لدى املتعلم 
أهداف  باملسؤولية جتاه حتقيق  اإلحساس 
جمتمعه وتطوره. كما أن تصنيف الطلبة يف 
غري  جمموعات  أساس  على  يتم  الصفوف 
متجانسة، فال جيري نقل الطلبة املوهوبني 
ينسحب  وهذا  هبم،  خاصة  صفوف  إىل 
فال  الصعوبات،  ذوي  الطلبة  على  أيضاً 
أما  هبم،  خاصة  صفوف  يف  وضعهم  يتم 
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والصم  املكفوفني  مثل  إعاقات  لديهم  من 
االحتياجات  ذوي  مدارس  يف  فيوضعون 

اخلاصة.
الطلبة يف الصفوف ال يقل  كما أن عدد 
عن 35 طالباً يف الصف الواحد، وهذا ما 
من  الكبرية  األعداد  ألن  املعلمون؛  يفضله 
الوصول إىل طيف  تزيد من فرص  الطلبة 
املشكالت  حلِّ  اسرتاتيجيات  من  واسع 
منها. وميكن  التعلم  اآلخرين  للطلبة  ميكن 
تسخري التنوع يف األفكار الناجتة عن زيادة 
نقاشات  شرارة  إطالق  يف  الطلبة  أعداد 
للموضوعات  أعمق  فهٍم  وتعزيز  حامية 
أيضاً  الطلبة  مييز  والذي  الدراسة.  قيد 
نتائج  لتحقيق  يبذلونه  الذي  اجلهد  هو 
عالية يف االختبارات، إذ يرى اليابانيون أن 
واالجتهاد  باجلد  يتحقق  والتفوق  النجاح 
وال  فقط.  بالذكاء  وليس  اجلهد  وبذل 
األساسي  التعليم  مرحلة  يف  رسوب  يوجد 
الصف  إىل  االبتدائي  األول  الصف  من  أي 
الثالث املتوسط، حتى وإن كان من الواضح 
أقل  وقدراته  سيئة  ما  طالب  درجات  أن 

مواكبة  ميكنه  وال  اآلخرين،  الطالب  من 
أنه حتى يف حال  اآلخرين يف الصف، كما 
ندرة حضوره إىل الصف يتقدم يف السنوات 
ألن  وذلك  اآلخرين.  مثل  مثله  الدراسية 
القيم  وغرس  الشخصية  بناء  هو  اهلدف 
الياباني أيضاً  التعليم  واألخالق. وما مييز 
فال  املدرسة،  يف  طعام  وجبات  تناول  هو 
يوجد  وإمنا  املدارس،  يف  مقاصف  يوجد 
من  وعدد  تغذية  أستاذة  به  يعمل  مطبخ 
الطاهيات، ويتناول الطالب وجبات مطهية 
له  وهذا  باملدرسة.  يومياً  تُطهى  طازجة 
أمهيته يف جعل الطالب حاضر الذهن كلياً 
مواطنني  وتنشئة  جائعاً.  وال  متعباً  ليس 
يتحلون  وأبداهنم،  عقوهلم  يف  أصحاء 
بالسمات الضرورية اليت تؤهلهم لبناء دولة 
والسالم.  الدميقراطية  تسودمها  وجمتمع 
الياباني عمال نظافة  التعليم  وال خيصص 
بتنظيف  الطالب  يقوم  وإمنا  للمدارس 
صفوفهم الدراسية، إذ يقوم الطالب مجيعاً 
إجيابية  يشكل صورة  معاً، مما  بالتنظيف 
للشعور  جيدة  فرصة  ويعد  منهم،  لكل 
اإلحساس  وتعزيز  الزمالء،  مع  بالتضامن 
باملسؤولية لكل طالب. ما أدى إىل ظهور جيل 
ياباني متواضع وحريص على النظافة .كما 
أن مجيع الطالب خيلعون أحذيتهم يف بداية 
اليوم الدراسي ويضعوهنا يف خزانة خاصة 
لألحذية عند بوابات الدخول إىل املدارس 
ويستبدلوهنا بأخرى نظيفة داخل املدرسة، 
الساحات  إىل  الدخول  عند  احلال  وكذلك 
خبلع  الطالب  فيقوم  باملدرسة،  الرياضية 
احلذاء  وارتداء  الداخلي،  املدرسة  حذاء 
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أن  كما  فيها.  املوجود  للساحة  املخصص 
الرمسي  بالزي  املدرسة  إىل  يأتي  اجلميع 
من  يليها  وما  االبتدائية  املرحلة  من  بداية 
لطول  صارمة  ضوابط  وهناك  مراحل، 
هذه  تصل  وأحياناً  األحذية،  ولون  الشعر 

الصرامة إىل تصميم حذاء املدرسة.
عدم  هو  اليابان  يف  التعليم  مييز  وما 
وهذا  املدرسية،  باحلافالت  االستعانة 
االبتدائية  املدارس  يف  الوضع  عكس  على 
ينفرد  وهبذا  األخرى،  الدول  يف  والثانوية 
التعليم الياباني بعدم وجود حافلة مدرسية 
ويذهب  وإليها،  املدرسة  من  الطالب  لنقل 
على  سرياً  يومياً  مدارسهم  إىل  الطالب 
األقدام أو بالدراجات، وال تتوفر احلافالت 
النائية  املناطق  باليابان سوى يف  املدرسية 
اليت يصعب على الطالب فيها الذهاب إىل 
املدارس. كما أن عدد ساعات الدوام طويلة 
إذ يبدأ الدوام يف الساعة الثامنة وينتهي يف 
لكل  أنّ  ذلك  من  واألبعد  الرابعة،  الساعة 
لتحدّ  به،  خاصة  غرفة  اليابان  يف  معلم 
غرفة  إىل  االنتقال  يف  الوقت  تضييعه  من 
املعلمني والصفوف، مما يشكل إطاراً جيداً 
الدراسية  للحصص  الالزمة  لإلعدادات 

بصورة شاملة.

ومضات عن مواطي اليابان:
يتصف  والتواضع:  االحرام 
بتواضعهم إىل حدٍّ كبري، ويظهر  اليابانيون 
بعضهم  أمام  واحننائهم  حتيتهم  عند  هذا 
وخصوصاً أمام املعلمني كبار السن، كذلك 
يعرب اليابانيون عن قيمة التواضع يف سبيل 

هنضة  لتحقيق  وإتْقانه  لعملهم  إخالصهم 
مواجهة  على  قادرة  أجيال  وتأهيل  البالد 
الياباني  يكتنز  كذلك  املستقبل.  حتديات 
كمية كبرية من احلياء جتعله يسعى لإليفاء 

مبا التزم به من وعود.   
لدى  مقدّس  الوقت  الوقت:  قيمة 
حركة  يف  انضباط  وللثواني  اليابانيني، 
إنَّ  عموماً.  واملواعيد  والنقل  املواصالت 
معدل تأخر القطارات خالل العام =7 ثوان 
الوقت،  قيمة  يعرف  فهو شعب  السنة!  يف 
بدقة  والدقائق  الثواني  على  وحيرص 

متناهية.
اجملتمع  خيتلف  اجلماعي:  العمل 
أن  يف  األخرى  اجملتمعات  عن  الياباني 
عند  منه  أقوى  اجلماعة  حنو  االحساس 
غريهم، فاجملتمع الياباني يؤكد على اإلطار 
اجلماعي والتنظيمي، وبالتايل فإن االنتماء 
بني  الرتابط  أساسيات  من  هو  املكان  هلذا 
العالقات  يف  التآخي  وبالتايل  األفراد، 
االرتباط  هذا  استمرار  مدى  على  يتوقف 
العمل  فعالقات  إليه،  ينتمي  الذي  باملكان 
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من هذا املدخل تكون أكثر انتظاماً وانتماء، 
فاإلنسان الياباني جيد ذاته يف املكان الذي 
يرتبط به سواء أكان عمالً يدرّ منه عائداً 

أو نقابات جيد فيها االنتماء.  
ترتجم  عدة  سلوكيات  هناك  األمانة: 
اليابان، منها  األمانة يف تصرفات مواطين 
شيء  شراء  بعد  النقود  باقي  عدّ  عدم 
حرم  خارج  مجيعها  الدراجات  وتركن  ما، 
ما  ونادراً  منها.  أي  إقفال  دون  املدرسة 
يصدر عنهم انتهاٌك للقانون املدرسي. وهذه 
بالربامج  االهتمام  من  نابعة  األخالقيات 
والسلوك  باألخالقيات  املتعلقة  التعليمية 
البيت واجملتمع  للمواطن ، ومنذ الصغر يف 
واملدرسة .  كما أن حماسبة القانون صارمة 
اجملتمعي  بالعيب  واإلحساس  للمخالفني،  
صغره  منذ  الياباني  باملواطن  خيلق  الذي 

قاٍس .  

اليابانيون  يفّضل  واملشي:  الرياضة 
وجه  على  املشي  ورياضة  عموماً  الرياضة 
املتوسط  يف  الرجال  يسري  إذ  اخلصوص، 
6846 خطوة يف اليوم الواحد، يف حني أن 

النساء ميشني 5867 خطوة.
يتميز  سنًا:  األكرب  هم  اليابانيون 
من  كبري  عدد  بوجود  الياباني  اجملتمع 
أصدرت  فقد  املسنّني،  فئة  من  املواطنني 
وزارة الصحة والعمل والشؤون االجتماعية 
من  اعتباراً  أنه  تظهر  إحصاءات  اليابانية 
السن  كبار  ارتفع عدد   ،2019 أيلول   15

ليصل  أكثر  أو  عام   100 بلغوا  الذين 
وتعدّ  شخص.   70000 إىل  إمجاليهم 
على  واألربعون  التاسعة  السنة  هي  هذه 
التوايل اليت يزداد فيها العدد، ومتثل النساء 
88.1% من هذه الفئة العمرية. ومتوسط 

العمر املتوقع يف اليابان هو 81.09 سنة 



59 المعلم العربي- العددان: 477 - 478 - 2020 

املراجع:
- الدخيل، عزام حممد )2015( تعلومهم )ط 4(، بريوت: الدار العربية للعلوم ناشرون.

- حقائق حول اليابان من الرابط:
 https://www.nippon.com/ar/features/h00372/

اليابانية، القاهرة: دار العلوم  - زين العابدين، عالء )2006( دراسات يف الفكر والثقافة 
للنشر والتوزيع.

- مركز دراسات الصن وآسيا )2009( التعليم سر النهوض الياباني، من الرابط:
http://www.chinaasia-rc.org/index.php?p=47&id=1391
- Clark. Nick. (2005).  Education in Japan. Volume 18, Issue 3 - May/

June. http://www.wes.org/ewenr/05may/practical.htm.
- PISA (2012). Results: What Students Know and Can Do. Student 

Performance in Mathematics, Reading and Science. OECD (2013), 
(Volume 1), PISA, OECD Publishing. (p 217 - 177 - 47). http://www.
keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/pisa-2012-
results-what-students-know-and-can-do-volume-i_9789264201118-
en#page1.

للرجال، و87.26 سنة للنساء.
تطور  سبب  إن  القول:  وختامًا ميكن 
يُعزى  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  اليابان 
الصلة  بسبب  وذلك  التعليمي،  نظامها  إىل 
ولقد  الوطنية.  والتنمية  التعليم  املتينة بني 
كثريٍ  إعجاب  الياباني  التعليم  نظام  لقي 
أن  الحظوا  الذين  األجانب  املتعلمني  من 
مع  مقارنًة  تعليمياً  يتفوقون  اليابان  طلبة 

نظرائهم.
وال خيفى علينا أن من بني األسباب اليت 
اجلد  هو  الياباني  التعليم  متيز  إىل  أدت 
النفس  وضبط  املثابرة  وروح  واالجتهاد 
يؤمن  إذ  والثقة،  احلي  والضمري  والفضول 
الشعب الياباني بالعلم والتعليم، وهو شعب 

يلتحق  من  عدد  ويَصل  بطبيعته،  مثقف 
كبرية  نسبة  وهي   %  65 حنو  باجلامعات 
يكمل  كما  العامل،  دول  بباقي  مقارنة  جداً 
الطالب الذين مل ينجحوا يف االنضمام إىل 
اجلامعات تعليمهم بكليات متوسطة مدهتا 
اإلمجالية  النسبة  فتتخطى  فقط،  سنتان 
عليا  بشهادات  املتعلمني  للخرجيني 
إمجايل  من  باملئة   85 من  أكثر  ومتوسطة 

الطالب.
وأمام هذه امليزات واملالمح للتعليم الياباني 
البد أن نسأل أنفسنا أهذه الفروقات جعلته 
للتأمل  دعوة  إهنا  النتائج؟  هذه  كل  حيقق 
يف  والتعليم  الياباني  التعليم  بني  واملقارنة 

بالدنا وما حيصله كل تعليم من نتائج.
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من أعالم التربية العالمية
*)John Dewey( جون ديوي

1952 - 1859
أعالم  ومن  أمريكي،  وفيلسوف  وعامل  مرٍب 
ودعاة  مؤسسي  من  العامل،  يف  احلديثة  الرتبية 
األداتية  مذهب  وصاحب  العملي،  والفكر  الرباغماتية 
»Instrumentalism« وقبل ذلك كله ارتبط امسه 

ارتباطاً وثيقاً بفلسفة الرتبية.
فرمونت  والية  يف  برلنجتون  مدينة  يف  ديوي  ولد 

عائلة  يف  نشأ  كندا،  حدود  قرب  املتحدة  الواليات  مشايل 
نازحة وفقرية من املهاجرين اجلدد، والده أرخيبالد مزارع ثم 
بقال حمدود التعليم والثقافة، أما والدته لوسينا فكانت غزيرة 
العلم عريقة النسب جدها عضو جملس شيوخ ووالدها قاضي 
حملي. التحق جبامعة فرمونت وعمره 15 سنة وبعد خترجه 
فيها من قسم الفلسفة وعلم النفس عام 1879عمل مخس 
الدكتوراه  نال  بعد ذلك  ثانوية بنسلفانيا.  سنوات مدرساً يف 
وكانت   1884 عام  هوبكنز  جون  جامعة  من  الفلسفة  يف 
أطروحته للدكتوراه عن الفيلسوف إميانويل كانط، عني بعدها 
رئيساً لقسم الفلسفة وعلم النفس والرتبية يف جامعة شيكاغو 
الدكتور  عميدها  مع  خالف  بعد  غادرها  لكنه   1894 عام 
هتجنس، الذي هاجم بشدة أفكاره احلديثة يف الرتبية، وذهب 
املعلمني  كلية  ترأس  حيث  الشرق  يف  كولومبيا  جامعة  إىل 
فيها  وبقي  دولية  شهرة  وأخذت  طويلة  سنوات  فيها  ودرَّس 

حتى تقاعده يف عام 1930. 
تربوياً  وخبرياً  بوصفه حماضراً  الدول  من  عدداً  ديوي  زار 
واملكسيك  وتركيا  واليابان  الصني  منها:  حتديثياً،  وفيلسوفاً 
وروسيا، حيث ساهم يف إصالح املنظومات الرتبوية وتوجهاهتا 
يف هذه الدول، وكان لنظرياته وأفكاره الرتبوية أثراً عميقاً يف 
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* أعد هذه املادة مدير التحرير

توجهات الفكر الرتبوي يف سائر الدول األجنلوساكسونية.
اعتزل ديوي الكتابة والعمل الرتبوي يف السادسة والثمانني من عمره، وتويف يف الثالثة 
والتسعني مبرض ذات اجلنب، كان لزوجنه أليس شامبيان اليت أجنبت له مثانية أوالد، 
أثراً كبرياً يف إغناء أفكاره الرتبوية وكذلك ساعدته ابنته ايفلني يف بعض كتبه، كما كتبت 

ابنته جني سرية حياته.
كان  اليت  مونتسوري  ماريا  االيطالية  املربية  بأفكار  تربوياً  بوصفه مفكراً  ديوي  تأثر 
معجباً هبا كثرياً، لكنه تعدى بشهرته الكثريين فعد من أبرز مربى هذا العصر. هو مؤسس 
التدرجيية اليت  أو  التقدمية  الروحي للرتبية  التجريبية يف أمريكا، ويعد األب  املدارس 

تعتمد استمرارية إعادة بناء اخلربة احلياتية ووضع تربية الطفل يف مركز االهتمام.
رفض ديوي املعرفة الَقبْلية، كما رفض الرتبية اليونانية، بينما أكد على النظرة الطبيعية 
لإلنسان وضرورة االهتمام باملعرفة الرتبوية واحرتام ميول التعلم الذاتية ومراعاة الفروق 
الفردية، كما دعى إىل الرتبية املستمرة والتعلم من خالل العمل والعمل اليدوي، وقال: إن 
املدرسة خمترب وليست قاعة حماضرات، وأكد أن طريقة التدريس املالئمة هي القائمة 
على احلوار وحل املشكالت والتعلم الذاتي، ومن أهم أقواله: الرتبية حياة والرتبية كفاية 

اجتماعية.
النفس  أهم كتبه: علم  والفلسفية، من  الرتبوية  املؤلفات  من  تراثاً ضخماً  ترك ديوي 
والتعلم  الدميوقراطية   ،1915 الغد  مدارس   ،1889 واجملتمع  املدرسة   ،1887
1916، الطبيعة البشرية والسلوك 1922، الرتبية الليربالية، مدارس املستقبل، اخلربة 
كيف  جديدة،  مدارس  والرتبية،  الدميوقراطية  االجتماعي،  والتغيري  الرتبية  والرتبية، 

نفكر، الفن خربة، املنطق، نظرية البحث، جتديد الفلسفة، ....
القيادة فيه،  التغيري االجتماعي وحتتل مركز  الرتبية من أهم عوامل  كان ديوي يعترب 
وأن للمدرسة دوراً هاماً يف إعداد األفراد وتوجيههم وإكساهبم مفاهيم جديدة، وقال: 
البيئة  توفري  هو  األهم  لكن  اجلديد  للجيل  الثقايف  الرتاث  نقل  هي  املدرسة  مهمة  إن 
املناسبة لتكوين اخلربات اجلديدة، والتعلم يأتي عن طريق اخلربة وليس عن طريق الكتب 

واملعلمني.
القت أفكار ديوي نقداً من الفيلسوف برتراند راسل الذي عارض الرباغماتية وإصرارها 
على جعل النفعية هي الغاية. كما عارضته الكنيسة الكاثوليكية وبعض فالسفة الرتبية 

مثل: وليم سي باكلي بسبب أفكار مدرسته احلديثة يف الرتبية.
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المخدرات
نحو مكافحة مجتمعية

الدكتور غســان شـحرور*

ــن؟  ــى املدمن ــة املرض ــم معاجل ــا يف قس ــيت قضيته ــهر ال ــك األش ــى تل ــف أنس كي
الصحّيــة  معاناهتــم  وتابعــت  قابلتهــم،  ممــن  املرضــى  أولئــك  أنســى  وكيــف 
واالجتماعيــة؟!.. نعــم، لقــد رأيــت بــأم عيــي كم هــي أليمة آثــار اإلدمــان املدمّرة 
علــى صحّــة وحيــاة الفــرد واألســرة، ومل أكــن أتصــور أيضــًا حجــم األضــرار الــيت 
أحلقتهــا املخــدرات يف حياهتــم، فمــن أولئــك الضحايــا مــن ارتكــب جرائــم خطــرة 
يف حــق اجملتمــع، ومنهــم مــن فقــد عملــه ومصــدر رزقــه واهنــارت أســرته وتفّككــت، 
فأصبحــت حياهتــم مجيعــًا جحيمــًا ال يطــاق، ورغــم أنــي كنــت  قــد قــرأت كثــرًا 
ــيت تســببها،  ــه يف ضحاياهــا، وحجــم املآســي واآلالم ال ــا تفعل عــن املخــدرات وم

فإن مــا رأيتــه ومــا ملســته عــن كثــب فــاق كّل التوقعــات. 

* طبيب وباحث سوري، رئيس الرابطة السورية للمعلوماتية الطبية.
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املدمر  األثر  على  اثنان  خيتلف  نعم، ال 
الفرد واألسرة واجملتمع،  لإلدمان يف حياة 
تصيب  قد  اليت  الكوارث  أشد  من  إنه  بل 
تبني  كما  ضحاياه  معظم  ألن  ما،  جمتمعاً 
هم  واالجتماعية،  الصّحّية  الدراسات 
بلّة  الطني  وزاد  العمر،  متوسطو  الشباب 
إىل  اجملتمعات  بعض  يف  امتدّ  أنه  مؤخراً 
طالب املدارس اإلعدادية والثانوية، ليحوّل 
إنسان  وحطام  بقايا  إىل  منهم  يصيبه  من 
غري قادر على التعلّم والعمل، وال حتى على 
على  عالًة  بذلك  ويصبح   املّتزن،  التفكري 
ينال وباء املخدرات،  أبناء جمتمعه، وهكذا 
وأملها  األمة  استفحل، من مستقبل  ما  إذا 

يف حياة أفضل. 
من املفيد يف هذه العجالة أن نطّل بشكل 
النفسي  التعريف  على  ومبسط  سريع 

والقانوني للمخدرات:

التعريف القانوني: 
اإلدمان  تسبّب  اليت  املواد  من  جمموعة 
تداوهلا  ويُحظر  العصيب،  اجلهــاز  وتسمّم 
حيدّدها  ألغراض  إال  صنعها،  و  وزراعتها 
من  بواسطة  إال  تستعمل  وال  القانـون، 

يرخَّص له ذلك. 

التعريف النفسي: 
حتتوي  مصنعة  أو  خام  مادة  كل  هي 
شأهنا  من  مسّكنة  أو  منبّهة  مواد  على 
الطبية  األغراض  غري  يف  استُخدمت  إذا 
والصناعية احملدّدة أن تؤدّي إىل حالة من 
و اجملتمع  الفرد  اإلدمان عليها، مما يضرّ 

جسمياً ونفسياً واجتماعياً. 

ما هي املواد املسبّبة لإلدمان؟:
اإلدمان ميكن  هناك مواد عديدة تسبّب 

ذكرها بعجالة: 
األفيون:

وهو يستخرج من نبات اخلشخاش، ومن 
أنواعه : املورفني، اهلريوين، كودائني، ثبيني، 
ميثادون، يؤدي االنقطاع عن هذه املادة إىل 
اضطرابات جسمية ونفسية، وحيتاج بعض 
حوايل  إىل  االستعداد  ذوي  من  األشخاص 
أما  املخدر،  هذا  على  لإلدمان  أيام  عشرة 
بعد  اإلدمان  فيحدث  الناس  معظم  عند 

3-4 أسابيع من التناول املستمر.
املنشطات: 

شبه  مادة  عن  عبارة  وهو  الكوكائني: 
اليت  الكوكا  شجرية  من  تُستخرج  قلوية، 
تزرع يف املناطق اجلبلية الغربية يف أمريكا 
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اجلنوبية.
أوراق  املناطق مبضغ  هذه  سكان  اشتهر 
الكوكا لغرض اإلقالل من اإلحساس بالتعب 
تعاطيه  كما ميكن  الشاّق،  العمل  ومواصلة 
أو االستنشاق، يعطي  باحلقن حتت اجللد 
العصيب  اجلهاز  ينبه  وهو  بالنشوة،  شعوراً 
فيسبّب اتساع حدقة العني، وتسرّع ضربات 
القلب، إضافًة إىل ارتفاع بسيط يف درجات 

احلرارة.
املهلوسات: 

املسكالني،  احلشيش،  )املارجيوانا، 
ل.س.د(. 

املارجيوانا و احلشيش:
)كانابيس(  القنّب  نبات  من  يستخرج 
واملادة األساسية اليت تسبب اآلثار النفسية 
يدعى  زييت  شكل  هلا  كيميائية  مادة  هي 

THC  )دلتا - 9 - ترتاهيدروكانابيتول( 
املارجيوانا: عبارة عن مسحوق من خليط 

من املواد املثمرة أو املزهرة لنبات القنب.
صمغية  عصارة  عن  عبارة  احلشيش: 
النبات  يف  النامية  العليا  األجزاء  من  تفرز 
واألزهار و هو أقوى تأثرياً من املارجيوانا3ـ 4 
مرات ويعطي شعوراً بالنشوة، خّفة الرأس،، 
احلركية،  القدرة  يف  زيادة  الكالم،  كثرة 
املكان  إىل  التعرّف  على  القدرة  اضطراب 
و الزمان، و انعدام اإلحساس بالزمان، أما 
جنسي  منشط  بأنه  اخلاطئة  االعتقادات 

فقد ثبت علمياً عدم صحّتها .
املسكالني: كان يُستعمل قدمياً بني اهلنود 

احلمر، يف األمريكيتني.
ل.س.د: حامض ليسرجيك دمثيالميد:

يعطي شعوراً باملرح والفرح، ميتدّ ليعطي 
أعراض االكتئاب أو الفصام أو مزجياً منها 
أو  الفم  طريق  عن  تعاطيه  وميكن  مجيعاً، 

العضل أو الوريد.
املواد املستنشقة: 

وتشمل استنشاق مواد خمتلفة مثل الغراء، 
البنزين، الدهانات، التنر، كوريكرت، أسيتون 
املذيبات  من  تعدّ  وهي   ، كالبنزين  وغريها 
اهليدروكربون  مادة  حتوي  اليت  الصناعية 
)الكربون املائي( نظراً لوجود مادة )تولوين( 
فيه، وخطورة هذه املادة أهنا قد تستخدم من 
قبل الصغار عن طريق الشم واالستنشاق، 
حالة  تشبه  الشديدة  أو  احلادة  والظواهر 

االنسمام الكحويل. 
وحتديداً  املخيخ  يف  املادة  هذه  تؤثر 
اضطراب  إىل  فتؤدي  التوازن،  مراكز  يف 
التوازن، واضطراب يف الكالم كالتأتأة، وقد 
تؤدي أيضاً يف مراحل متقدمة إىل نوٍب من 

غياب الوعي. 
املسّكنات و املهدّئات الكربى: 

وعادةً ما تستخدم حتت اإلشراف الطيب 
ومسكنات  الباربتورات،  ومثاهلا  كاملنومات 
تؤخذ  أقراص  ومنها  التأثري،  املركزية  األمل 
أو  الطعام  يف  تذاب  وقد  الفم،  طريق  عن 
الشراب وكذلك عن طريق احلقن، وسرعان 
ما حيدث تعاطيها اإلدمان بسبب االعتماد 
تعاطيها  يؤدي  وقد  واجلسمي،  النفسي 

بكميات كبرية إىل الوفاة.
املهدئات الصغرى: 

وهي مشتقات بينزوديازيبينات، كالفاليوم 
يف  األطباء  يصفها  ما  وكثرياً  والفوستان، 
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النفسية  األمراض  من  العديد  معاجلة 
تُوصف حبذر  أن  الضروري  ومن  الشائعة، 
الزمنية  املدة  وحتديد  خاصة،  حلاالت 
مبوجب  إال  تكرارها  وعدم  لالستخدام، 
اإلدمان  حيدث  ما  وكثرياً  جديدة،  وصفة 
بسبب خمالفة تعليمات الطبيب املعاجل عن 
طريق زيادة اجلرعة من قبل املريض نفسه، 
والتمّكن من احلصول عليها من الصيدليات 
دون التقيد بالوصفة الطبية، أو من خالل 

اللجوء إىل السوق السّوداء.
القات والكحول:

اليمن  يف  ينتشر  الذي  القات  حيتاج 
وبعض الدول اإلفريقية إىل حديث خاص، 
أنواع املخدرات،  الكحول فهو من أسوأ  أما 
ليس بسبب قوة تأثريه على اجلسم والعقل، 
اإلدمان،  إحداث  السرعة يف  بسبب  وليس 
يف  واهلائل  الواسع  االنتشار  بسبب  ولكن 
الصّحّية  اآلثار  تعدد  حيث  ومن  العامل، 
واملضاعفات  واالجتماعية،  والنّفسية 
قد  واليت  عنه،  النامجة  والوفيات  املرضية 
تفوق كل أنواع املخدرات األخرى جمتمعة. 

 ما هي أسباب تعاطي املخدرات؟
وجود  هبا  ويقصد  عضوية  أسباب   )1
األشخاص  بعض  عند  بنيوي  استعداد 
ومبعنى  اإلدمان،  حلدوث  غريهم  من  أكثر 
أكثر  آخر يصبح بعض األشخاص مدمنني 
وأسرع من أقراهنم الذين تعرضوا للظروف 

نفسها وتعاطوا املواد نفسها . 
2( أسباب نفسية تتعلق بالشخص نفسه 
احلياة،  يف  وهدف  رؤية  وجود  عدم  منها 

وبسبب  الروحي،  اإلمياني  العامل  وضعف 
اجلهل باآلثار السلبية والعواقب املستقبلية، 
وبعض  الشباب،  عند  السيما  والفراغ 

األمراض الشخصية، وغريها.
اليت  األسباب  مثل  اجتماعية  أسباب   )3
الوالدين،  أحد  كإدمان  باألسرة  تتعلق 
االنفصال  حاالت  مثل  األسرية  املشكالت 
والعنف، التعرض لالضطهاد والتمييز أثناء 
الرتبية،  يف  التفريط  أو  اإلفراط  الطفولة، 

والقدوة السيئة يف حميط املدمن وغريها.
ضعف  االجتماعية  األسباب  من  وكذلك 
املدرسية،  البيئة  يف  والتعليم  الرتبية  دور 
احمللي،  واجملتمع  املدرسة  يف  السوء  رفاق 
املخدرات  السليب يف عرض  اإلعالم ودوره 
وامليسر،  اللهو  دور  انتشار  مثرية،  بصورة 
اجلانب السليب للعمالة الوافدة غري املنظمة 
االستهالك  ثقافة  وانتشار  واملدروسة، 
وتصاعدها، وكثرياً من تداعيات العوملة اليت 

يزداد تأثريها يوماً بعد يوم.
 

الكشف املبكر.. أعراض وعامات:
وهي ختتلف من شخص إىل آخر باختالف 
لإلدمان، عن  املسببة  املادة  تعاطي  طريقة 
طريق الفم أو األنف أو احلقن، وطبيعة املادة 

املستخدمة، ومدة تعاطيها، وغري ذلك.
األشخاص  اكتشاف  يتم  أن  املفيد  من 
أو  املدرسة  أو يف  األهل،  قبل  املدمنني من 
لنا  ليتسنّى  العمل  مكان  يف  أو  اجلامعة، 
وقت ممكن،  أبكر  العون هلم يف  يد  تقديم 
عائالهتم  ومحاية  عالجهم،  ثم  ومن 
ترصّد  يف  يفيد  كما  احمللية،  وجمتمعاهتم 
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انتشار وباء املخدرات يف جمتمع ما ملعرفة 
انتشاره،  وطرق  هبا،  وصل  اليت  الطريقة 
تعاطيها، وشرائح  يتم  اليت  املواد  أو  واملادة 
اجملتمع اليت اجتاحها، وغري ذلك من األمور 
الضرورية لوضع خطة شاملة ملواجهة هذا 

الوباء وعالج ضحاياه من أبناء اجملتمع. 
أهم  بذكر  سنكتفي  احلالة  هذه  ويف 
نالحظها  أو  جندها  قد  اليت  املؤشرات 
اجملتمع  مستوى  يف  املدمن  الشخص  لدى 
بواسطة  تقصّيها  يُمكن  ثمَّ  ومن  احمللي 
قدمنا  قد  نكون  وبذلك  والطبيب،  األهل 
خدمة جليلة للشخص املصاب وأسرته بل 

وجمتمعه بشكل عام. 

* املؤشرات الشكلية اخلارجية 
الظاهرة:

إليها  والتعرّف  كشفها  يسهل  كثرية  وهي 
من قبل األهل أو املعلم يف املدرسة واجلامعة 

أو من قبل األصدقاء واألقران:
إىل  مييل  متعباً  الوجه: يصبح شاحباً   -

االصفرار. 

يالحظ  جمهدتان،  غائرتان  العينان:   -
وعدم   ، الثبات  وعدمُ  املستمر  االرجتاف 
الرتكيز، تعطيان شعوراً باهتزاز صاحبهما.

- األنف: وجود بثور وتقرحات، واحتقان 
يف املنخرين، لدى املدمنني باالستنشاق.

- الذراعان: قد توجد عالمات دالة على 
وازرقاق  كدمات،  موضع  احلقن،  مواضع 

بسبب احلقن املتكرر.
سريع  نقص  يالحظ  اجلسم:  وزن   -

وملحوظ يف الوزن.

* املؤشرات السلوكية العامة:
وهي عادة ما يالحظها األشخاص الذين 
املدمن  الشخص  مع  متاس  على  يعيشون 
اجلامعة  أو  املدرسة  أو  املنزل  يف  السيما 
ميكن  إذ  واألقارب،  األصدقاء  وكذلك 

مالحظة:
وتغيّر  الشخصية  - اضطراب واضح يف 

يف النمط العام واعتزال للمحيطني به.
- الرتاجع املفاجئ واملستمر يف التحصيل 

الدراسي.
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أو  للطعام  الشهية  وقلة  اخلمول   -
انعدامها، وكثرة النوم.

التبدل السريع يف املزاج وسرعة امليل   -
إىل الغضب والبكاء.

- كثرة اإلنفاق بصورة غري اعتيادية وكثرة 
طلب املال من اآلخرين. 

اخلارجي  للمظهر  املدمن  إمهال   -
)املالبس والنظافة(.

الثمينة  لألغراض  املربر  غري  االختفاء   -
يف حميط املدمن  )مؤشر السرقة(.

وغري  املتكرر  املدمن  الشخص  تغيّب   -
املربر عن مكان الدراسة أو العمل.

- غري ذلك
املدرسة  يف  املعلمون  أو  األهل  وحيتاج 
واألعراض  العالمات  هذه  يكتشفون  ممن 
إىل الوعي اجليد، وإتقان مهارات التواصل 
أو  املدمنني  أسرة  مع  التعامل  يف  واإلقناع 
بتوخي  وذلك  إدماهنم،  يف  يشك  الذين 
حقيقة  معرفة  أجل  من  واملودة  اللطف 
الطبيب  إىل  اإلحالة  ثم  ومن  املشكلة، 
بكل  ذلك  ليتوىل  اجملهز  واملركز  املختص 
املدمن  الشخص  بيد  لألخذ  وسرعة،  ثقة 
تدريب  الضروري  ومن  األمان.  إىل شاطئ 
املعلمني والعاملني الصّحّيني واالجتماعيني 
باملعارف  وتزويدهم  املوبوءة  املناطق  يف 
واملهارات حول املخدرات واإلدمان، إضافًة 
ما  أو  الشخصي،  التواصل  مهارات  إىل 

يسمى بالتواصل الداعم.
اجلمعيات  مشاركة  إىل  هذا  وحيتاج 
الصّحّية  بالقضايا  املعنية  األهلية 
اإلنساني،  األمن  وجوانب  واالجتماعية 

وكذلك منّظمات املرأة والشباب بعد إعداد 
بدورها  لتقوم  جيداً  إعدادها  عناصرها 

املنشود. 
وكما ذكرنا فإن مشكلة تعاطي املخدرات 
ذات جوانب متعددة: اجتماعية، واقتصادية، 
ارتبطت  وقد  وأخالقية،  وتربوية  وصحية، 
يف بعض اجملتمعات مبرض اإليدز الفتاك، 
التعاطي معها تضافر جهود  يتطلب  لذلك 
موارد  وتوافر  عديدة،  ومؤسسات  جهات 
متكاملة،  منظومة  ووجود  ومادية،  بشرية 
النفسي  العالج والدعم  وكذلك فإن تقديم 
حتى  واملتابعة  املدمن  للشخص  اجملتمعي 
الشفاء الكامل من املضرورات اليت ال ميكن 
أن  علينا  كذلك  فيها،  التهاون  أو  إغفاهلا 

نتذكر عند حاالت اإلدمان ما يلي:

أهم ما جيب تذكره عند عاج 
حاالت اإلدمان:

)أي أن يصمّم   آ. العالج يكون شخصياً 
طبيعة  حسب  حدة(،  على  حالة  لكل 
والظروف  املستخدمة  واملادة  الشخص 

العائلية واالجتماعية وغريها. 
ب. الكشف والعالج املبكرين.

املدمن  مهوم  كل  إىل  العالج  توجيه  ج. 
ومشاغله وليس إىل إدمانه فقط.

العالجية  العملية  وتعديل  تقويم  د. 
باستمرار يف ضوء تطور احلالة. 

الزمن يقررها  هـ. العالج ملدة كافية من 
املعاجل املختص.

األشخاص  بعض  الطيب:  التدخّل  و. 
دون  إدماهنم  من  التخلص  على  قادرون 
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مراجع:
د. مصطفى سويف، »املخدرات واجملمتع نظرة تكاملية«، العدد 205، 1996 عامل املعرفة 
الكويت(،  واآلداب-  والفنون  للثقافة  الوطين  اجمللس  يصدرها  ثقافية شهرية  كتب  )سلسلة 

تاريخ موجز للمواد النفسية احملدثة لإلدمان، ص 27.
املصدر السابق، االضطرابات النفسية املرتتبة على التعاطي واإلدمان، ص 85.

العاملي  اليوم  املخدرات يف سورية، يف  إدارة مكافحة  اللواء أمحد احلوري مدير  لقاء مع 
ملكافحة املخدرات، صحيفة الثورة، دمشق، شؤون حملية، األربعاء 2009/6/24م

العقيد/ حممد بن عبد اهلل بن علي املنشاوي، مدير قسم اإلحصاء والدراسات اجلنائية 
مفهوم  لندوة  مقدمة  عمل  ورقة  اجملتمعية«،  الشرطة  يف  اجلمهور  »رأي  اإلمارات،  شرطة 
الشرطة اجملتمعية املنعقدة بأكادميية شرطة دبي، بالتعاون مع جامعة نايف العربية بدبي من 

8/15 حتى 8/17 من عام 1426هـ .

د. غسـان شحرور، كتاب مدخل إىل الدعم النفسي اجملتمعي لضحايا العنف والكوارث، دليل 
اجلمعيات األهلية واملتطوعن كانون الثاني – 2009، دمشق، ص 46،47. 

املصدر السابق، ص 25، 26.            
د. طه النعمة، العوامل املسبّبة لإلدمان، حماضرة بالتعاون مع »مجعية الريموك«، دمشق ـ 

15 أيلول 2008.

وكما  حتتاجه  الغالبية  أن  إال  طيب،  تدخّل 
يلي:

- إزالة السمية، وتتم يف املشايف واملراكز 
املتخصّصة.

احلادة،  االنسحابية  األعراض  عالج   -
املرتبطة بالتوقف عن التعاطي. 

- العالج الدوائي يف بعض احلاالت.
أهم  النفسي:  العالج  و/أو  اإلرشاد  ز- 
األهداف هنا هي تشجيع وتعزيز الدافعية 
حنو التغيري وتنمية القدرة على إجياد حلول 
والالحقة  واملرافقة  السابقة  للمشكالت 

لإلدمان.
ف- العالج األسري، يكون مهماً خصوصاً 
بالنسبة للمراهقني، كذلك وجود احد أفراد 

األسرة يف الربنامج العالجي له تأثري اجيابي 
على نتائج الربنامج.  

اجملتمع  حلماية  اجملتمعي  التدخل  ك- 
عرب برامج التوعية وبرامج املكافحة الوطنية 

واإلقليمية.

كلمة أخرة : هذه الكلمة أكرر توجيهها 
إىل الذين يكتفون بالقول إن جمتمعنا العربي 
أخطار  منأى عن  هو يف   - واحلمد هلل   -
األخرى،  باجملتمعات  مقارنًة  املخدرات 
الذي  السليم  اجملتمع  »ليس  هلم:   فأقول 
املخدرات  وأخطار  مشاكل  من  يعاني  ال 
فحسب، بل هو اجملتمع الذي يعمل على أن 

يظل أبناؤه يف مأمن منها«.
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أثر المواد المسببة لإلدمان 
في الفرد واألسرة والمجتمع 

ودور المرشد )النفسي/االجتماعي(
 نور الدين أحمد الحسين*

يف ظــل ضغــوط العــامل املتناميــة، واملشــكات الــيت أصبحــت ال تقــوى علــى 
مواجهتهــا النفــس البشــرية مبفردهــا أصبحــت احلاجــة ماسّــة خلدمــات اإلرشــاد 
النفســي/االجتماعي، هلــذا ســعت وزارة الربيــة إىل االســتعانة باملتخصصــن 
لتلبيــة هــذا املطلــب الضــروري ، ومل يعــد اإلرشــاد جمــرد خدمــة يقدمهــا شــخص 
آلخــر باجتهــاد شــخصي، بــل اختــذ اإلرشــاد )النفســي/االجتماعي( شــكاً 
منهجيــًا منظمــًا مــن خــال اعتمــاده كربنامــج تعليمــي يف العديــد مــن اجلامعــات 
الــيت حرصــت علــى مواكبــة التطــورات والتغــرات املتاحقــة، لتنهــض بأبنائهــا 
مــن خــال توظيــف إمكاناهتــم التوظيــف األمثــل، وتعينهــم للقيــام بدورهــم 

املهــي والريــادي الــذي ينتظــره اجملتمــع مــن اجلميــع،

* باحث تربوي سوري.

70 المعلم العربي- العددان: 477 - 478 - 2020 

دد
لع

ف ا
مل



)النفسي/االجتماعي(  اإلرشاد  ولكون   
مزيج  ألنه  تطبيقية،  ممارسة  إىل  حيتاج 
يتطلب  فهو  والعملية،  النظرية  املعرفة  من 
شخصاً مهنياً ذا مهارات متنوعة شخصية 
وفنيّاته  اإلرشاد  بأساليب  وملماً  ومهنية، 
من  ليتمكن  وبراجمه،  العلمية  ونظرياته 
علمية  أسس  وفق  املسرتشدين  مساعدة 
مدروسة، ومبا حيقق املساعدة املتخصصة.                                                                                                                      

   اإلرشاد النفسي :
)Psychological counselling( 

إىل  هتدف  اليت  العملية  تلك  به  يُقصد 
تغيري  وإحداث  واملساعدة  العون  يد  إعطاء 
هذه  هتدف  كما  املسرتشد،  شخصية  يف 
الفرد  وإدراك  السلوك  تغيري  إىل  العملية 
به،  احمليطة  بالظروف  ومعرفته  لنفسه 
وبني  اآلخرين،  وبني  بينه  للعالقة  وإدراكه 

أفكاره فيما بينها.
زهران  السالم  عبد  حامد  رأي  وحسب 
واعية  بنّاءة  عملية  النفسي  اإلرشاد  فإن 
مساعدة  إىل  ، هتدف  وخمّططة  ومستمّرة 
ويفهم  نفسه  يعرف  لكي  وتشجيعه  الفرد 
وعقلياً  جسمياً  شخصيته  ويدرس  ذاته 

واجتماعياً وانفعالياً . 
املسببة  املواد  تعاطي  مشكلة  تعترب 
املشكالت  من  واحدة  وإدماهنا  لإلدمان 
والعلماء  العلمية  واهليئات  للعلم  كان  اليت 
النواحي  من  معها  التعامل  بارز يف  نصيبٌ 
كافًة، ذلك ألهنا من املشكالت االجتماعية 
وأفراده  اجملتمع  يف  بالغاً  تأثرياً  تؤثر  اليت 
على حدٍّ سواء ، وذلك ملا هلا من مرتتبات 

 ، وصحية  ونفسية  اجتماعية  اقتصادية 
وقد باتت تكلف كثرياً من اجملتمعات أعباء 
اقتصادية وبشرية متزايدة، سواء يف جمال 
جمال  ويف  العالج  جمال  يف  أو  املكافحة 
لألفراد  االجتماعي  واالستيعاب  التأهيل 

الذين يستخدمون املواد املسببة لإلدمان.
الكحول  على  لإلدمان  املسببة  املواد  إن 
نفسيّة  بدنية  أمراضاً  تسبِّب  واملخدرات 
يف  والبحوث  الدراسات  وتشري  اجتماعيّة، 
جمال  استخدام هذه املواد والتعرف عليها 

قد يبدأ يف سن املرهقة.
 مبا أن اإلرشاد النفسي الرتبوي واإلرشاد 
االجتماعي عملية بناءة هتدف إىل مساعدة 
شخصيته  ويدرس  ذاته  يفهم  لكي  الفرد 
ويعرف خرباته،  وحيدد مشكالته  وحيلّها 
يف ضوء معرفته هلا ، وذلك لكي يصل إىل 
حتقيق أهدافه املتمثلة يف الصحة النفسية 
والتوافق شخصياً وتربوياً ومهنياً وأسرياً..

إىل  الدراسة  فإننا سنتطرق يف هذه   ، اخل 
عدد من القضايا املرتبطة هبذه املشكلة:

مسات شخصية املُدمن:
الشباب  لدى  الشخصية  أمناط  تعدد 
يوجد  ال  أنه  إىل   Bergert أشار  املدمن: 
منط معني من الشخصيات تصيب متعاطي 
املخدرات سواء كان املتعاطي حدثاً أو بالغاً، 
فإن إدمان املخدرات ميكن أن حيدث يف أي 
نوع من الشخصيات، وإن الدراسة التتبعية 
ألمناط الشخصية للمدمنني ومدى تفاعلهم 
أن املدمنني  أنفسهم تؤكد  مع اجملتمع ومع 
شخصياهتم  وتتسم  اإلحباط  من  يعانون 
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باألمناط اآلتية:
أ- الشخصية القلقة: يتناول الفرد املخدر 
لتغطية الشعور بالقلق، ومثل ذلك جنده يف 
الشخصية االنطوائية والشخصية الكئيبة .

ب- الشخصية االضطهادية:   إن شخصية 
املدمن تتميز باحلساسية املفرطة جتاه أي 
فشل أو إحباط يف احلياة أو  يف العالقات 
مع اآلخرين حبيث تتجه أفكار املريض هبذه 
الشخصية حنو تفسريات مبالغ هبا, تعتمد 
صيغة االضطهاد و اإلهانه و الظلم لكل ما 

حيدث له من وقائع اعتيادية .
إن هذه الشكوك اليت تسيطر على تفكري 
تكون  ما  غالباً  وسلوكه  ومواقفه  املريض 
تتصف  وقد  واقعية.  غري  وخياالت  أوهاماً 
الغرية  حنو  ميل  أو  بنزوع  الشخصية  هذه 
بالعظمة  الشعور  أو  والرتدد  والقلق  والشك 

و األمهية الكربى.
ج- الشخصية السايكوباثية:  إن األفراد 
شعور  على  للحصول  املخدر  يتناولون 
النشوة أو الكتساب شعور األمهية والشذوذ 
عن الغري، أو كتعبري عن كراهيتهم للمجتمع، 
اجلنسي،  بالفشل  شعورهم  لكبت  أو 
وتتميز الشخصية بـ ) تقلب املزاج ونوبات 
اهلوجاء،  والكراهية  السريع،  الغضب  من 

والسلوك العنيف املدمر (.
نزوعها  الشخصية  هذه  خصائص  ومن 
واالعتبارات  القيم  مع  االنسجام  عدم  إىل 
اإلحساس  وفقدان  السائدة,  االجتماعية 
املشاعر  احرتام  وعدم  اآلخرين،  مبعاناة 
املقابلة, وانعدام القدرة على الصرب وصعوبة 
القدرة  ضعف  السلوك,  و  املشاعر  ضبط 

على التعلم واالستفادة من األخطاء السابقة 
والعرب وآثار العقاب واجلزاء. إن هذا النمط 
من السلوك والتفكري عادة ما يؤدي به إىل 
القانون،  مع  واملواجهة  النظام  مع  الصراع 
وقد ينتهي به األمر إما إىل املشفى النفسي 

أو إىل السجن. 
تتصف  الوسواسية:  الشخصية  د- 
اإلحساس  إىل  بالنزوع  املدمن  شخصية 
بعدم االستقرار وفقدان املرونة يف السلوك 
والشعور  بالنفس  الثقة  وضعف  والتفكري 
عن  والتعبري  والواجب  للعمل  اإلتقان  بعدم 
املشاعر واالستعداد املتواصل للشك والقلق 

والرتدد يف حسم األمور.
هـ- الشخصية اهلستريية:   يتميز املدمن 
بالتقلب السريع والسطحية واالعتماد على 
امللحة يف جلب  والرغبة  اآلخرين عاطفياً، 
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احلياة  مع  للتكيف  القدرة  وعدم  االنتباه 
اجلنسية، فيعاني من الربود اجلنسي، وعادة 
ما يلجأ إىل األسلوب اهلستريي العصابي يف 

سلوكه وعواطفه.
ز- الشخصية االتكالية: تتصف شخصية 
واالعتماد  بالنفس  الثقة  بفقدان  املدمن 
املطلق واالتكال على اآلخرين، وعدم القدرة 
ومتطلباهتا،  احلياة  مشاكل  مواجهة  على 
وفقدان النشاط واحليوية وسهولة االنقياد 
والرتدد يف  العاطفي  واجلمود  اآلخرين  مع 
التفكري  يف  النضج  وعدم  القرارات،  اختاذ 

واالنفعال.
السوية:  الطبيعية  الشخصية  س- 
إىل  األشخاص  هؤالء  بأمثال  ومايدفع 
اإلدمان هو سوء احلكمة من الطبيب املعاجل 
أو  مربر،  دون  العالجية  املادة  وصف  الذي 
استمر يف وصفها للمريض إىل حدود دوائية 

أو زمانية أبعد مما تقتضيه الضرورة.
ح- الشخصية املريضة عقلياً: وخاصًة يف 
مرض الكآبة حيث يستعمل الدواء للتخفيف 
اليت تستعمل يف  املواد  الكآبة. فمعظم  من 
اإلدمان هلا بعض اخلصائص اليت تزيل ملدة 
قصرية الشعور بالكآبة، مما يدفع باملريض 
جمدداً إىل استعماهلا، وهكذا إىل أن يصل 

األمر إىل حدود اإلدمان.

آثار املخدرات يف املدمنن:
أواًل- اآلثار العقلية:

حالة  وهي  الوعي:  مستوى  اخنفاض 
دون  الوعي  مستوى  يف  واحندار  تدهور 
مستوى الصحو، مما جيعل املريض حبالة 

اخنفاض  شدة  ترتاوح  وقد  التشويش.  من 
الوعي بني البسيط إىل الشديد العميق.

اضطرابات يف التفكري والكالم: إن املدمن 
كان  فإذا  وتصوراته،  أفكاره  تعكس  مرآة 
منظمة  أفكاره  كانت  ومدركاً  واعياً  املدمن 
املدمن  كان  وإذا  وبليغاً،  مفيداً  وكالمه 
مشوشاً وتائهاً كانت أفكاره مرتبكة ومفّككه 
و  مفهوم  غري  كالمه  فيصبح  متقّطعة  و 

تعابريه متداخلة وغري مرتبة.
وإدراكه  املضطربة  املريضة  أفكاره  إن 
على  قادر  غري  جتعالنه  املشوش  احلسي 
التعبري السليم أو فهم ما يقال له من كالم 
هذا اخللط واالضطراب يزول بزوال حالة 
التشويش فيعود املدمن إىل حالته الطبيعية.

اضطراب يف اإلدراك احلسيّ: إن املدمن 
اإلدراك  يف  اضطراب  من  يعاني  ما  غالباً 
احلسي للظواهر، فهو يَرى أشكاالً وصوراً 
هذه  تثري  وقد  حوله،  موجودة  غري  وأشياء 
يف  واهللع  الرعب  والتخيالت  األطياف 
ورمبا  يستنجد،  أو  فيصرخ  املدمن  نفس 
حياول اهلرب أو القفز مما يسبب له األذى 
ويعرضه للخطر، وقد تكون هلوسة املدمن 
مسعية، فيسمع أصواتاً أو ضوضاءً أو نداءً 
فيجيب عليها وهي غري موجودة، وقد يعاني 

من هلوسات أخرى.
حالة  وهي  التطلّع:  عسر  أو  التيهان   
اضطراب الشعور بالزمن واملسافة وأشكال 
واخللط،  االرتباك  لدرجة  واملكان  األشياء 
حتديد  على  قادر  غري  املدمن  جيعل  مما 
الزمان واملكان أو الوقت أو املكان الذي هو 
هويته  عن حتديد  املدمن  يعجز  وقد  فيه، 
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له  املقربني  أو هوية األشخاص  الشخصية 
أو القائمني على رعايته وعالجه.

تشويش  إن  احلسي:  الذاكرة  اضطراب   
وعي املريض جيعله غري قادر على تسجيل 
فرتة  أثناء  ذاكرته  يف  وحفظها  الذكريات 
فيما  تذكرها  عدم  إىل  يؤدي  مما  املرض، 

بعد .
أثناء  حالتهم  يصفون  املدمنني  بعض  إن 
أو كشريط  النوم  أو  التشويش كاحللم  فرتة 
يذكر  ال  بينما  األحداث  غامض  سينمائي 

البعض اآلخر أي شيء .
 وقد أشارت إحدى الدراسات إىل أن آثار 
احلشيش غالباً ما يتجلى يف ضعف القدرة 
حتققت  وقد  والتذكر  والرتكيز  اإلدراكية 
و  يومياً  املتعاطني  من   %10 لدى  اإلصابة 
20-30% ممن يتعاطون بشكل أسبوعي .

البدنية  امليثادون  آثار  أن  لوحظ  كما 
تعاطي  بداية  منذ  اخلطرية خالل ساعتني 
املخدر وهو االندفاع املفاجئ الذي حيدث 
وإحساس  املخ  يف  حادة  تغريات  بسبب 

بالتخدير. 

ثانيًا- االثار العصبية:
وفقدان  والتشنجات  االرتعاش  حدوث 

املهارات احلركية.
البصري مما يؤدي إىل  العصب  التهاب   

العمى.
الشعور بعدم االبتهاج والرضا والسعادة.

الذهانية  باألمراض  الفرد  إصابة 
اآللية  اإلدراكي وضعف  والوهن  والبارانويا 
يرتتب  مما  األفعال  ردود  وتأخر  النفسية 

عليه خماطر حوادث الطرق والسيارات.
ومنها  الشخصية  يف  تغريات  إحداث   
مبستوى  يتصف  الذي  العدواني  اإلدمان 
الشخصية  العالقات  يف  القلق  من  عال 
من  التقليل  ومشاعر  التسامح  يف  وإحباط 

شان النفس أو تقويم الذات.

ثالثًا- اآلثار النفسية:
االكتئاب والعزلة.

االعتماد على اآلخرين.
االجتاه املضاد للمجتمع.

ذلك  ويبدو  لألسرة،  واإلمهال  التكاسل 
من خالل العمل والغذاء والنظافة واملظهر.

 Changes of املزاج:  اضطراب 
التشويش  حالة  تؤدي  ما  غالباً    mood

عواطف  فتضطرب  املزاج،  يف  اختالل  إىل 
سبب  بال  فيبكي  انفعاالته،  وتشتد  املدمن 
أو يصاب بنوبات من اخلوف أو الرعب أو 
اهللع، وقد تنتابه حالة من اهلول والصمت 
وقد  والصراخ  التهيج  إىل  فجأة  تتحول 
اهللوسات  نتيجة  أو حيزن  املدمن  يضحك 
املريض  حالة  اضطراب  وإن  والتشويش 
حالة مؤقتة تتالشى بزوال حالة التشويش.

رابعًا- اآلثار الصحية: 
على  كبرية  صحية  آثاراً  للمخدرات  إن 
قريبة  تكون  اآلثار  هذه  وبعض  الشباب، 
بعيدة  آثارها  تكون  اآلخر  والبعض  املدى، 
املدى واجلدول اآلتي يوضح أنواع املخدرات 
وتأثري كل واحد منها على الناحية اجلسدية 

للمدمن:
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آثار التعاطي املزمناآلثار اجلسميةاسم املخدر
غثيان - رعاش - سرعة نبضات القلب النيكوتني

- ارتفاع ضغط الدم - اإلسهال - شلل 
تنفسي - انتفاض عضلي.

احلموضة املعدية - القرحة املعدية 
- إصابة األوعية اإلكليلية - تعّطل 
االنتباه والقدرة على الرتكيز - تأخر 

منو اجلنني - اهلالوس السمعية 
والبصرية.

الكوكايني - القات - 
االمفيتامينات

ارتفاع ضغط الدم - فقدان الشهية 
- ارتفاع درجة احلرارة - عدم 

انتظام دقات القلب - ارجتاف اليدين 
وزيادة التعرق - هتيّج اجلهاز العصيب 

السمبثاوي - األرق واهلالوس- الشعور 
باالضطهاد- التسمّم.

النوبات الصرعية - تشويش 
احلس- االكتئاب - التهاب الكبد 
الوبائي - التهاب األنف - فقدان 

القدرة اجلنسية - االصابة 
بسرطان اللثة والفم واملعدة - 

البالهة واجلنون - املوت.
القنب- املارجيوانا- 

احلشيش
سرعة نبضات القلب - التشنّجات 

اجلسمية
جفاف يف الفم- اختالل الوظائف 

العقلية

- العدوانية- بالدة وبطء ذهين –
تعطيل الذاكرة-القتل- إصابات 

الدماغ- اجلنون- الوفاة

الكحول 
والعقاقري املتصلة 
بالبنزوديازيبينات

اهلبوط التنفسي - االعتالل احلركي -
السلوك الطائش-  اخنفاض درجة 

حرارة اجلسم 

ارتفاع ضغط الدم - السكته 
الدماغية - التهاب الكبد أو 

تليف الكبد- النوبات الصرعية 
واهليجان- اهلالوس السمعية 

والبصرية

األرق - عدم انتظام ضربات القلب  - الكافيني
االضطرابات املعدية

ارتفاع ضغط الدم - القلق - 
االكتئاب - الصداع الناجم عن 

االنقطاع

L.S.D احلمّى الشديدة - الرتّنح - هتيّج اجلهاز املهلوسات
العصيب

اهلالوس السمعية والبصرية

مشتقات األفيون
اهلريوين- الكودايني

الغثيان - اإلغماء - ضعف اهلرمونات 
اجلنسية

تشنّج احلالب وقناة الصفراء وتليّف 
الكبد- ضعف التنفس - اختالل درجات 

احلرارة .

اضطرابات يف إفراز اهلرمونات  
- اإلمساك - التهاب الكبد 

الوبائي- التهاب  اجللد - املوت                                
- اإلصابة بنقص املناعة )االيدز( 

البارابيتورات 
املهدئات املسكنات

النوم العميق - امليل إىل السقوط
عدم وضوح الكالم.

فقدان الوعي
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أواًل- املشكات االجتماعية للذين 
يستخدمون املــــواد املسببة 

لإلدمــــان :
يعاني الفرد الذي يستخدم املواد املسببة 
عديدة،  اجتماعية  مشكالت  من  لإلدمان 

نوجز فيما يلي أبرز تلك املشكالت:
1- اضطراب العالقة مع األسرة وفقدان 

الثقة يف الفرد الذي يستخدم املواد املسببة 
لإلدمان.

بني  املتبادلة  العدوانية  املشاعر   -2

الفرد الذي يستخدم املواد املسببة لإلدمان 
ابتداء  متنوعة  مظاهر  وتأخذ  واألسرة، 
البدني  االحتكاك  إىل  اللفظي  العدوان  من 

وحتطيم أثاث املنزل.
يستطيع  ال  وعادة  العمل  فقدان   -3

املسببة  املواد  يستخدم  الذي  الشخص 

لإلدمان اجلمع بني إدمانه  على استخدام 
منط  ألن  عمله،  يف  واستمراره  املواد  هذه 
واملخدرات  الكحول  على  املعتمد  احلياة 
أجل  من  طويالً  وقتاً  ينفق  املدمن  جيعل 
املادة املخدرة ويفرض عليه  احلصول على 
طاقته،  تستهلك  واسعة  عالقات  شبكة 
فضالً عن قلب عادة النوم، فهو يسهر ليالً 

وينام هناراً.
4- تبديد املال والثروة، حيتاج الفرد الذي 

توفري  إىل  لإلدمان  املسببة  املواد  يستخدم 
املادة اليت يستعملها بكميات تكفى حاجته 
اليومية بشكل قهري، ويبذل يف ذلك كّل ما 
لديه، ويبدد مدخراته الشخصية ويبدأ يف 
بيع أغراضه املنزلية ثم سيارته، ويلجأ إىل 
املخدرات  ترويج  أو  السرقة  ثم  االقرتاض 

حتى يوفر لنفسه ما حيتاج إليه.
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الذي  الفرد  حياة  هتدّد  ما  غالباً   -5

األسرية،  لإلدمان  املسببة  املواد  يستخدم 
وأحياناً يتعرض للطرد من منزل والديه،أو 
تتقبّل األسرة وجوده معها على أمل ومعاناة، 

وقد تطلب الزوجة الطالق أو االنفصال.
املواد  يستخدم  الذي  الفرد  يكتسب   -6

نتيجة  سلبية  سلوكيات  لإلدمان  املسببة 
والكذب  واملراوغة  االندفاع  مثل  إدمانه، 
وعدم  املال  القرتاض  والتحايل  والسرقة 

الوفاء بالدين، وعدم الوفاء بالوعد.
جتاه  النفسية  املشاعر  اضطراب   -7

املواد  الذي يستخدم  الفرد  اآلخرين، مييل 
املسببة لإلدمان إىل العزلة واجتناب أسرته 
مشاعر  لديه  وتظهر  وأقاربه،  وجريانه 

اخنفاض صورة الذات.
عن  والتوقف  الديين  الوازع  ضعف   -8

ضعف  يف  يتسبب  مما  العبادات،  تأدية 
نتائجه  بكل  القيمي  و  األخالقي  اجلانب 

غري املستحبة.
9- التورّط يف شبكة عالقات واسعة مع 

أشخاص يستخدمون مواد مسببة لإلدمان 
سبيل  يف  عقبة  ويقفون   ، عليه  يضغطون 
تعافيه، وتعرَّضه العالقة معهم  للمشكالت 

القانونية وتبعاهتا.
تأثري  حتت  السيارات  قيادة   -10

ينجم  قد  لإلدمان  املسببة  املواد  استخدام 
طائلة  والوقوع حتت  حوادث سري  من  عنه 

القانون.
تنتقل  بدنية  بأمراض  اإلصابة   -11

الوبائي،  الكبد  التهاب  وأبرزها  بالعدوى، 
واإليدز.

ثانيًا- املشكات االجتماعية لدى 
أسر الذين يستخدمون املواد 

املسببة لإلدمان  :
1- اإلحراج:

يُصاب الفرد الذي يستخدم املواد املسببة 
وتعرُّضه  إدمانه  نتيجة  باإلحراج  لإلدمان 
للمواقف املختلفة ويكون سلوكه يف  التعامل 
استخدام  أو  باهلروب  إما  به  احمليطني  مع 

العنف.
2- اإلنكار:

هو إنكار واقع استخدام الشخص للمواد 
املسببة لإلدمان ، وأنه ليس لديه أي مشكلة 

مع هذه املواد رغم عدم قدرته على  
االمتناع وإنكار ما وصلت إليه حالته من 

مشاكل باستخدامها.
 3- االضطرابات النفسية:

أشارت الدراسات اليت أجريت على أسر 
املسببة  املواد  يستخدمون  الذين  األفراد 

لإلدمان إىل وجود اضطرابات مزاجية   
      وحزن واكتئاب وميل إىل اهلجومية 
وأمهات  آباء  لدى  القهرية  واألفعال  والقلق 

املدمنني، وكذلك الزوجات.
 4- األمراض النفسية البدنية:

واألمهات  اآلباء  من  كبرية  نسبة  تعانى 
الذين  األفراد  أسر  يف  واألزواج  والزوجات 
أيضاً  لإلدمان  املسببة  املواد  يستخدمون 
أعراضاً بدنية نفسية، وأمراضاً أخرى مثل 

القولون والصداع النفسي.
5. اجلهل بطبيعة املرض وآثاره:

سلوك الفرد الذي يستخدم املواد املسببة 
العادي،  لإلنسان  مفهوم  غري  أمر  لإلدمان 
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اإلجيابية  اجلوانب  من  يقلل  سلوك  وهو 
األسرة  وحتاول  اإلنسان،  لدى  الطبية 
مساندة املدمن والوقوف معه،  لكنه ينتكس 
لدى  واخلوف  الغضب  مشاعر  يفجر  مما 
األسرة، وهكذا يعمل اجلهل بطبيعة املرض 
السلوكي  االضطراب  خصائص  منو  على 
سبباً  احلب  موضوع  فيُصبح  واالرتباك، 

للمعاناة واألمل.
6- تأثر التماسك األسري:

االنفصال  مشاعر  األسرة  لدى  تظهر 
واإلحساس والرغبة يف إقصاء ابنهم الذي 
يستخدم املواد املسببة لإلدمان عن حياهتا 
يف  يؤدي  وقد  االنتكاسات،  تتكرر  عندما 
إىل  الزوج(  أو  األب  )إدمان  أخرى  حاالت 

التفكك األسري واالنفصال والطالق.
7- امليل إىل العزلة االجتماعية:

قد تتأثر أسرة الفرد الذي يستخدم املواد 
املسببة لإلدمان باستخدامها من قبلهم مما 
يؤثر يف كفاءة العالقات االجتماعية لألسرة 
السمعة  لتأثر  اخلجل  مشاعر  وتنتاهبا 

بذلك.
يف  واألخاقيات  القيم  تأثر   -8

األسرة:
يستخدم  الذي  الفرد  سلوكيات  تؤثر 
املواد املسببة لإلدمان يف بعض احلاالت يف 
احمليطني به، وتظهر االحنرافات السلوكية 
لديهم  ممن  األسرة  أفراد  عند  )بتأثريه( 
هم  ممن  خصوصاً  لالحنراف  االستعداد 
)التدخني  يف  ذلك  ويبدو  املراهقة  سن  يف 
أو  منشطة  أقراص  تعاطي   - التشفيط   -
البرية  تناول   - احلشيش  تدخني   - منومة 

الفشل   - الطعام  يف  اإلفراط  واخلمر- 
حاالت  األطفال  عند  وتظهر  الدراسي. 
الالإرادي  والتبول  السلبية  السلوكيات  من 
سلوكيات  ومتهد  واخلوف(.  واللجلجة 
هذا الفرد  يف األسرة إىل ظهور مستخدم 
بتأثري  لإلدمان  املسببة  للمواد  جديد  آخر 
االلتزام  عدم  يؤثر  أن  وحيتمل  االقتداء، 
الديين لدى بعض املدمنني يف صغار أفراد 

األسرة.
9- اضطراب األدوار االجتماعية:

الفرد  أسرة  يف  األدوار  اضطراب  يبدو 
لإلدمان  املسببة  املواد  يستخدم  الذي 
الزوج،  أو  األب  إدمان  حاالت  يف  بوضوح 
الزوج يف حاالت  أو  األب  توقف  يعين  مما 
كثرية عن القيام بدوره يف تلبية احتياجات 
الزوجة  فتخرج  والعاطفية(  املادية  األسرة 
وقد  معاً،  واألب  األم  بدور  وتقوم  للعمل 
يتوىل اإلشراف على األسرة العم أو اخلال 
أو اجلد أو اجلدة. ويف حاالت أخرى يتوىل 
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إعالة  مهمات  الكربى  األخت  أو  األكرب  األخ 
األسرة مما يعطل النمو الطبيعي حلياهتم.
10- تفكك روابط االتصال العائلي:

يتوقف غالباً التواصل اللفظي وحيل حمله 
التواصل بلغة اجلسم، وقد يصل األمر إىل 

العراك والصراع البدني.
وضياع  األسرة  ثروة  تبدد   -11

مصادر الدخل االقتصادي:
أن  الوقت  من  فرتة  بعد  األسرة  تكتشف 
املدمن،  العضو  يد  على  تبددت  قد  ثروهتا 
ويف حاالت بعض املدمنني اكتشفت األسرة 
أن املدمن قد باع ممتلكات عقارية بأسعار 
زهيدة أو أنفق مدخراهتا لشراء املخدرات، 
من  املساعدة  طلب  إىل  األسرة  يدفع  مما 

األهل واألقارب أو اجلمعيات االجتماعية.
من  الدائم  اخلوف  مشكلة   -12
انتقال األمراض املعدية والفروسية 

من املريض إىل أفراد األسرة.
13- اإلحساس بالذنب:

بالذنب  الفردُ  يَشعرُ  األحيان  أغلب  يف 
الذي يستخدم املواد املسببة لإلدمان نتيجة 
له  وقعت  اليت  واخلسائر  )أفعاله(  سلوكه 
ال  أنه  رغم  وأصدقاء  أسرة  من  وملن حوله 

يستطيع أي شي جتاه ذلك.
14- مشكلة استخدام املواد املسببة 

لإلدمان املصاحبة.

ثالثًا- أثر املواد املسببة لإلدمان 
على اجملتمع:

االقتصادية  البشرية  الثروات  إهدار   -1

للوطن. فأعمار املدمنني هي يف سن الشباب 

واملخدرات  واإلنتاج،  العمل  مرحلة  وهي 
غالية الكلفة مما يعنى تسرّب الثروة واملال 

يف نواٍح ال تُفيد التنمية االجتماعية
2- تؤثر املواد املسببة لإلدمان يف حياة 

االغتصاب  جرائم  تظهر  فرمبا  اجملتمع 
واالعتداء والقتل وحوادث السيارات.

3- انتشار األمراض املُعْدية.

4- هتديد قيم اجملتمع الدينية واألخالقية 

والسلوكية.

رابعًا- توصيات للمرشد النفسي 
الربوي وللمرشد االجتماعي:

بني  العالقة  تعزيز  على  احلرص   -1

والطالب  االجتماعي(   / )النفسي  املرشد 
والتالميذ.

2- حتضري ندوة تعريفية للطلبة وعرض 

»أثر املواد املسببة لإلدمان يف الفرد واألسرة 
ذلك حبضور  أن جيري  يُفّضل  واجملتمع«، 

طبيب. 
مجعي  توجيه  حصة  حتضري   -3

واالستفادة من املعلومات املدونة يف النشرة 
اإلرشادية.

4- وضع عبارات وصور ولوحات إرشادية 

توعوية يف األماكن املخصصة هبدف اطالع 
الطلبة عليها.

5- توجيه األطر اإلدارية والتعليمية على 

تقبل آراء املتعلمني وتشجيعهم على املناقشة 
واحلوار معهم.

سلوكيات  تفهّم  يف  بالصرب  التحلي   -6

االجيابية  باألساليب  وتزويدهم  املتعلمني 
يف مواجهة ضغوط احلياة والتكيف السليم. 
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7- تعزيز ثقة املتعلمني بأنفسهم والعمل 

على رفع معنوياهتم بشكل دائم ومستمر.
اهلوايات  ملمارسة  االستعداد  تنمية   -8

يف  املتعلمني  إشغال  يكفل  مبا  واألنشطة 
بالفائدة  عليهم  تعود  اليت  الفراغ  أوقات 
 ، رسم   ، رياضة   ( والنفسية  الصحية 

موسيقا، مطالعة.. اخل(.
املرشد)النفسي/ على  ينبغي   -9

)التالميذ/ تعليم  يتوىل  أن  االجتماعي( 
الطالب( اخلربات املناسبة اليت يصلون هبا 
مع  والسعادة  النفسية  الصحة  حتقيق  إىل 

أنفسهم ومع اآلخرين.
بني  األسرية  العالقات  توطيد  إن   -10

و)املعلمني/املدرسني( كفيل  واألبناء   اآلباء 
املسببة  املواد  استخدام  ظاهرة  من  باحلدّ 

لإلدمان على املخدرات.

وهكذا جند:
املواد  استخدام  مبخاطر  التوعية  أن 
ينبغي  ومهمة  ضرورية  لإلدمان  املسببة 

والتعليمية،  اإلدارية  أن تساهم فيها األطر 
واملرشد  والرتبوي  النفسي  املرشد  ومنهم 
مع  وثيقة  صلة  على  ألهنما  االجتماعي 
)الطالب /التالميذ( يف املدارس، وذلك من 
العوامل الرئيسة اليت تسهم يف تسهيل عملية 
اإلرشاد النفسي ألفراد هذه الفئة العمرية 
وتساعدهم على ختطي هذه املرحلة بنجاح 
النُموّ  من  كبرية  درجة  إىل  الوصول  ويف 
)اجلسديّة،  اجلوانب  مجيع  يف  السويّ 
العقليّة، االنفعاليّة، االجتماعيّة...اخل( ، كما 
أن التعاون املشرتك مابني األسرة واملدرسة 
مع  التعامل  على  واملُربيّن  اآلباء  يساعد 
اليت  املشكالت  من  الكثري  وحّل  األبناء 
عملية  تسرع  بأساليب صحيحة  تعرتضهم 
النمو لديهم ، وذلك مبا تقدمه املدرسة من 
النفسي  املرشد  جهود  رأسها  وعلى  جهود 
الرتبوي واملرشد االجتماعي اللذين يتوليان 
باملعلومات  واملربني  اآلباء  تزويد  مهمة 
الضرورية حول » أثر املواد املسببة لإلدمان 

على الفرد واألسرة واجملتمع«.
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املراجع :
1-  زهران ، عبد السالم، حامد، 1980م، التوجيه واإلرشاد النفسي ، عامل الكتب ، القاهرة، 

ط2، عامل الكتب .
2- عبد املنعم ، حممد، عفاف ،1998م ، اإلدمان ، دراسة نفسية ، اإلسكندرية ، دار املعرفة 

اجلامعية.
3- زهران ، عبد السالم، حامد، 1997م ، الصحة النفسية والعالج النفسي ، القاهرة، ط3 

عامل الكتب.
4- عبد ، حممد فتحي ، جرمية تعاطي املخدرات يف القانون املقارن ، ج1 ، دار النشر باملركز 

العربي للدراسات األمنية والتدريب.
يف  )دراسة  واملرض  التجريم  بن  اإلدمان  1994م،  يسري،  حممد  إبراهيم،  دعيس،   -5

أنرتوبولوجيا اجلرمية( ، اإلسكندرية ، وكالة البنا للنشر والتوزيع.
6- احلفار، حممد، سعيد، 1994م  : تعاطي املخدرات ، )املعاجلة وإعادة التأهيل( ، ط1 ، 

دار الفكر املعاصر ، بريوت.
7- أمحد ، كامل ، سهري، 1999م ، التوجيه واإلرشاد النفسي ، مركز اإلسكندرية للكتاب ، 

اإلزاريطة ، اإلسكندرية.
النفسي  )املنظور  األسري  النفسي  والعالج  1999م،   اإلرشاد  الدين،  عالء  كفايف،   -8

االتصايل(، ط1، دار الفكر العربي ، القاهرة 
9- هرموش، هاني ، 1993م ، املخدرات ) إمرباطورية الشيطان ( ، التعريف باإلدمان - 

العالج، ط1 ، دار النفائس ، بريوت.
10- هادي ، حممد ، 1993م، احلشيش )قاتل اإلنسان ودعامة االستعمار( ، دار اهلدى 

للطباعة، عن مليلة ، اجلزائر. 
11- عيسوي، عبد الرمحن، 1999م ، اإلرشاد النفسي ، دار املعرفة اجلامعية ، األزاريطة 

، اإلسكندرية.
12- الشناوي، حممد، حمروس، 1996م ،  العملية اإلرشادية والعالجية ، ط1، دار غريب 

للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة .
13- القباني ،سامي ، 1998م ، كيف تقلع عن التدخن ، ط2، دار العلم للمالين ، بريوت، 

لبنان  .
)النظرية  النفسي  والعالج  النفسي   ،اإلرشاد  1995م  سيد،  احلليم،  عبد  مرسي،   -14

والتطبيق(، ط1، مكتبة وهبة ، القاهرة.
اجلامعية،  املعرفة  دار   ، الشخصية، ط2  قياس  1998م،   ، حممد  شحاته،   ، ربيع   -15

األزاريطة .
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دور التربية 
في معالجة إدمان المخدرات

    بقلم هبة الله الغالييني*

إن مشــكلة تعاطــي املخــدرات تثــر االهتمــام لــدى كثريــن، ويهتــمّ هبــا كل 
منهــم مــن زاويــةٍ تفرضهــا عليــه حياتــه بتشــابكاهتا، وعملــه مبقتضياتــه: اآلبــاء 
ــو وســائل  ــون ومتلق ــذ، الرجــال والســيدات، اإلعامي ــون والتامي ــاء، املربُّ واألبن
ــك  ــون غــر املكرســن لاشــتغال بالسياســة كذل اإلعــام، السياســيون واملواطن
فــإن املوضــوع يثــر االهتمــام لــدى بعــض املتخصّصــن مــن زوايــا النظــر املغايــرة 
لتخصصاهتــم، فكثــر مــن الكيميائيــن وعلمــاء النبــات واألطبــاء البشــرين 
والقانونيــن يعرفــون معلومــات هلــا وزهنــا عــن املخــدرات، كل مــن زاويــة ختصصــه، 
ــسّ  ــرى مت ــات أخ ــوا مبعلوم ــم أن يلمّ ــًا يهمّه ــم مجيع ــه أهن ــك في ــا الش ــن مم ولك
املوضــوع مــن زاويــة مغايــرة لزاويــة التخصــص، وخاصــة، كان مــن هــذه املعلومــات 
ماسّــًا بالســلوك البشــري، فقــد يــرون أن يوظفــوا هــذه املعلومــات يف جمــاالت مل 

تكــن ختطــر هلــم علــى بــال، مــن جمــاالت احليــاة العامــة واخلاصــة.

* باحثة سورية
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     كيف نوجه جهود التوعية ؟ 
ما األسلوب األمثل؟

قوليّة،  التوعية  مادة  أكانت  سواء 
تصويرية  أو  واملناقشات،  كاألحاديث 
كاألفالم، فالسؤال املطروح هنا وارد ,وهو 
سؤال بالغ األمهية، ألن االجابة عنه تسهم 
بنصيب مهم يف حتديد النتيجة اليت ميكن 

احلصول عليها.

الربــوي  باألســلوب  االلتــزام 
ــداًل مــن أســلوب التلقــن: املتكامــل ب

على  أساساً  يعتمد  التلقني  أسلوب  إن 
إعطاء املعلومة كأهنا حقيقة معرفية خالصة، 
لكن  النوعية،  سياق  يف  غري صحيح  وهذا 
الصحيح أننا بصدد احلديث عن خمدر ما 
يف سياق سلوكي، أي من حيث هو مؤثر يف 
تقدميه  فالواجب  ثم  ومن  السلوك،  تشّكل 
يف سياق قيمي متكامل. إذا تكلمنا يف هذه 
احلالة بنغمة وعظية نافعة فسيقع حديثنا 
قد  الذي  السخف  موقع  النشء  آذان  على 
يتحمّلونه مؤقتاً على أن ينسوه  أو يتناسوه 

بعد ذلك متاماً. 
موضوع  يعاجل  أن  هو  األمثل  والطريق 
اإلدمان يف سياقه القيمي، فليست املسألة 
معلومة  ولكنها  ما،  معلومة  مسألة  هنا 
ومعها  تقدميها  جيب  ثم  ومن  التوظيف، 
املعامل الرئيسية لإلطار الذي حيدّد معناها، 
وما ينطوي عليه هذا اإلطار يف موقف ما 
من مشاعر االحرتام حنو اآلخر، أو مشاعر 
مشاعر  أو  احلال،  هو  هذا  كان  أن  النديّة 
مشاعر  أو  احلميمة،  والعالقة  احملبة 

التحفظ.... اخل. هذا هو األسلوب الرتبوي 
املتكامل، أن تقدم املعلومة مع السياق الذي 

حيدد معناها أو قيمتها. 

االلتزام باحلقيقة دون مبالغة:
ما  وغالباً  املتحدثني،  من  كثريٌ  يعمد  
االنتقالية  حالتهم  مع  انسياقاً  ذلك  يكون 
أثناء احلديث، إىل املبالغة، سواءً يف وصف 
)النفسية  املباشرة  غري  أو  املباشرة  اآلثار 
والعضوية( للمخدر. ووجه اخلطأ يف ذلك 
النشوة  مشاعر  يصف  وهو  املتحدث  أن 
قد جيد  تعاطيه  بعد  املتعاطي  تعرتي  اليت 
نفسه، دون قصد منه، وكأنه يرّغب بعض 
احلصول  جيربوا  أن  يف  لرسالته  املتلقني 
على هذه النشوة، كما أنه وهو يصف بعض 
البصرية  اآلثار األخرى للمخدر كاهلالوس 
واملسكالني   LSD الـ  تعاطي  تصحب  اليت 
السمعية  اهلالوس  أو  أحياناً،  واحلشيش 
املنشطات،  بعض  تعاطي  تصحب  قد  اليت 
نقول قد جيد نفسه وهو يبالغ يف احلديث 
عن هذه اآلثار، أو عن تشويه إدراك الزمان 
واملكان الذي يصحب تعاطي احلشيش، قد 
جيد نفسه وكأنه كذلك، من حيث ال يقصد، 
يغري بعض صغار الشباب، وبعضهم مولع 
أصالً بالدخول يف بعض التجارب اخلطرة 
من  باالقرتاب  الشاذة،  املتعة  سبيل  على 
هذه املواد النفسية اليت تبدو أمامهم مثرية، 
فلمَ ال جيربوهنا؟. فإذا أضفنا إىل ذلك أن 
صيغ املبالغة بوجه عام مآهلا إىل أن تفقد 
اجلليّ  فمن  آلخر،  أو  لسبب  مصداقيتها 
يبتعد  أن  التوعية  برنامج  ملقدم  ينبغي  أنه 
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يعتمد  وأن  املبالغة،  أسلوب  عن  أمكن  ما 
على تقديم احلقيقة يف صيغة معتدلة بال 

مبالغة وال هتوين.

جتنب اخلوض 
يف التفاصيل الدقيقة:

يف  اخلوض  إىل  املتحدثني  بعض  مييل 
مثال  يتحدثون  عندما  الدقيقة  التفاصيل 
إذ  عن سلوكيات املتعاطني واملدمنني، وهم 
يفعلون ذلك يتصورون أن تفصيل القول على 
هذا النحو هو التمهيد املناسب لكي ينقلبوا 
بعد ذلك إىل النقد الشديد هلذه السلوكيات. 
ووجه اخلطأ يف هذا أن التفصيل الشديد 
هذا  إىل جتسيم  يؤدي  فعل  أيّ  وصف  يف 
الفعل أمام املتلقي بدرجة جتعل من اليسري 
عليه أن حياكيه إذا أراد ذلك. فإذا أضفنا 
أن  بصدده  حنن  الذي  ملوضوعنا  بالنسبة 
بعض  تستهويهم  الشباب  صغار  من  نسبة 
يُقدموا  أن  دون  املنحرفني،  زمالئهم  أفعال 
من  لفرتة  يظلّون  وأهنم  ارتكاهبا،  على  هم 
العمر على إعجاهبم ببعض سلوكيات هؤالء 
أهنم قد جيربون  املنحرفني، ولسان حاهلم 
هلم  أتيحت  إذا  االحنراف  هذا  ممارسة 
الفرصة، إذا أدخلنا ذلك يف اعتبارنا فإننا 
خناطب  إذ  التعاطي،  سلوكيات  بتجسيمنا 
متورّطني  نكون  اهلشة،  اجلماعات  شباب 
حتت  خيضعوا  لكي  عليهم  الضغط  يف 
هي  اليت  اجملسمة،  السلوكية  النماذج  عبْ 
منحرفة، والنتيجة أن تأتي توعيتنا بعكس 
املطلوب متاماً، فبدالً من منع التعاطي، إذا 
بنا نستثري من الدوافع مايزيد من انتشاره. 

عن  متاماً  االمتناع  السياق جيب  هذا  ويف 
من  طريقة  أيّ  وصف  يف  تفصيالً  الكالم 

طرق التعاطي ألي خمدر.

موضوع املخدرات كجزء من كل: 
من أفضل طرق التوعية فعاليًة وأسلمها 
كل.  من  كجزء  املتحدث  يتناوهلا  أن  عاقبًة 
مثال ذلك أن املتحدث حيسن صنعاً إذا هو 
قدم حديثه عن تعاطي هذا املخدر أو ذاك 
يف سياق حديث عن موضوع أشد اتساعاً، 
كالعناية بالنشاطات الرياضية، أو باللياقة 
التغذية الصحية... اخل.  بأمور  أو  البدنية، 
النشاطات  أمهية  عن  حديث  ثنايا  ففي 
املنشطات  بسرية  املتحدث  يأتي  الرياضية 
يتناولوهنا،  الرياضيني  بعض  ألن  مثالً 
حلديث  متهيداً  املدخل  هذا  من  ويتخذ 
علمي مبسط ومكثف حول اآلثار التدمريية 
البدنية  املواد يف الصحة  اليت ختلفها هذه 
والنفسية، وهو ما يتعارض متاماً مع مطلبنا 
الرئيسي من ممارسة النشاطات الرياضية. 
هو  األوسع  السياق  كان  إذا  احلال  وكذلك 
موضوع اللياقة البدنية، أو موضوع التغذية 
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الصحية. وتقتضي املعاجلة الذكية يف هذه 
يقول  أن  عن  املتحدث  يتنازل  أن  احلال 
يقتصر  وأن  املخدر،  عن  يعرفه  شيء  كل 
املعلومات  من  حمددة  خنبة  على  احلديث 
اليت يكون هلا معنى يف سياق احلديث عن 

الرياضة أو اللياقة أو التغذية.

العناية باحلاالت حتت اإلكلينيكية
دائماً  امليدانية  البحوث  نتائج  تكشف 
املواد  بعض  متعاطي  من  نسبة  وجود  عن 
املواد  هذه  تعاطيهم  بدؤوا  الذين  اإلدمانية 
ويف  الرتويح،  البغرض  التداوي،  بغرض 
من  يعانون  كانوا  أهنم  جند  هؤالء  تاريخ 
أو  البدنية،   ( الصحية  االضطرابات  بعض 
النفسية أو االثنتني معاً(، وأهنم لسبب ما مل 
يلجؤوا إىل الطبيب، أو جلؤوا إىل الطبيب، 
ملحوظاً  حتسناً  تتحسّن  مل  حالتهم  ولكن 
يف فرتة زمنية معقولة( ومن ثم فقد أشار 
أو  األصدقاء  أو  األقارب  بعض  عليهم 
مثل  خمدر  إىل  يلجؤوا  بأن  العمل  زمالء 
أو  املهدئة  احلبوب  بعض  إىل  أو  األفيون، 
النصيحة،  إىل  فاستمعوا  اخل،  املنشطة... 
وهكذا أصبحوا حمسوبني ضمن املتعاطني، 
وحيسبون  التعاطي  فرتة  هبم  تطول  وقد 
وستخدم  املعتمدين.  أو  املدمنني  ضمن 
حتت  احلاالت  اصطالح  الصدد  هذا  يف 
يعانون  كانوا  كوهنم  إىل  إشارة  اإلكلينكية، 
من بعض املتاعب )اجلسمانية أو النفسية( 
اليت مل تتبلور إىل الدرجة اليت جتعل مجلة 
أن يطلق  من األعراض والعالمات تستحق 
عليها أحد التشخيصات الطبية أو الطبية ـ 

النفسية، ومن ثم تتلقى العالج من القنوات 
الطبية املشروعة. وجدير بالذكر أن نسبة 
غري ضئيلة من األشخاص يعانون من هذا 
النوع من االضطرابات غري املتبلورة، وهؤالء 
عنها  نتحدث  اليت  الرئيسية  النواة  يكونون 
أن  نستطيع  ال  أننا  غري  الفقرة.  هذه  يف 
إىل  األفراد  من  أخرى  نسبة  وجود  نغفل 
تكون  قد  وهؤالء  املذكورة،  النسبة  جانب 
ولكنهم  الكفاية،  فيه  مبا  متبلورة  متاعبهم 
مع ذلك ال يقصدون إىل الطبيب ألسباب، 
بعضها اقتصادي، وبعضها اجتماعي متنوع 
األشكال واألوزان. ومع أننا نقصد حبديثنا 
عليها  يصدق  اليت  األوىل  اجملموعة  هنا 
علمياً وصف »حتت اإلكلينيكية«، فإن معظم 
كالمنا يف هذا السياق ينسحب كذلك على 
أفراد اجملموعة الثانية. واملشكلة الرئيسية 
هنا هي عدم توافر اخلدمة الطبية باليسر 
الظروف  ظل  يف  املطلوبني  بالكفاءة  وال 
وخاصة  اجملتمعات،  من  كثري  يف  السائدة 
أن  فلنا  ثم  ومن  النامية.  الدول  جمتمعات 
نستنتج بدرجة عالية من اليقني أن تيسري 
احلصول على اخلدمة الطبية ذات الكفاءة 
املعقولة ألكرب عدد من املواطنني، ال يف املدن 
ويف  املدن  أصغر  يف  ولكن  فحسب  الكبرية 
القرى كذلك، من شأنه أن يؤدي حتما إىل 
ختفيض عدد املتعاطني مبا يساوي النسبة 
هبدف  أساساً  التعاطي  على  أقدمت  اليت 
يعترب  هنا  ومن  الرتويح.  هبدف  ال  التداوي 
األساسية  الطرق  من  واحداً  الطريق  هذا 
الوقاية  إجراءات  عنوان  حتت  تدخل  اليت 

األولية من التعاطي.
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دور المناهج التربوية 
في التوعية لمشكالت المخدرات

د. عمر أبو عون *

الربيــة عمليــة منهجيــة ومنظمــة ومقصــودة هتــدف إىل إحــداث تغيــرات 
إجيابيــة يف ســلوك املتعلــم، وهــذا يتطلــب مــن املعلــم جهــدًا تربويــًا وفكــرًا ســليمًا 

ــب الوجــدان. ــم، هبــدف إمنــاء الفكــر وهتذي ــاول شــخصية املتعل يتن

مل يعــد املعلــم الوســيلة الوحيــدة للمعرفــة العلميــة، وإمنــا امتــد دوره إىل تعليــم 
املتعلمــن كيــف يتعلمــون؟ وكيــف يفكــرون؟ وكيــف ينمّــون مهاراهتــم؟ وكيــف 
ــم لتفعيــل دوره قائــدًا للمناقشــة  يتواصلــون مــع اآلخريــن. وهبــذا نرتقــي باملعل
وموجهــًا للنشــاط، وميســرًا للعلــم والعمــل ومرافقــًا للبحــث والتقصي واالكتشــاف، 

وذلــك بوصفــه حجــر الزاويــة يف العمليــة الربويــة.

* املوجه األول ملادة العلوم يف وزارة الرتبية
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إن مفهوم املنهاج ديناميكي متغري ومتبدل 
املادة  الناس حول  آراء  ألن  بشكل مستمر، 
مكان  من  متغيّر  الطالب  إىل  نقلها  املراد 
إىل آخر، وخيتلف الناس من فرتة زمنية إىل 
واملهارات  املعارف  إىل  نظراهتم  يف  أخرى 

املفيدة واالجتاهات الصحية املناسبة.

املخدرات:
مشتقات  من  هي  املخدرات  معظم 
نبات  مثرة  من  يستخلص  الذي  األفيون 
األفيون  مشتقات  تؤثر  اخلشخاش، 
املورفني  أمثلتها  ومن  الدماغ،  يف  مباشرة 
 ،Codeine والكوديني   ،Morphine

.Heroin واهلريوين
يعمل املورفني والكوديني على التقليل من 
الدماغ،  جذع  يؤديها  اليت  الوظائف  كفاءة 
الناقلة  العصبية  السياالت  إضافة إىل منع 
لإلحساس باألمل، وهو ما قد يشعر مدمن 

هذه املواد بالنشاط واخلّفة.

فاعلية  املخدرات  أكثر  اهلريوين  يعدّ 
على  كبري  تأثري  وله  اإلدمان،  يف  وأسرعها 
اجلهاز العصيب املركزي، ويعمل على تقليل 

معدل التنفس ويبطئ نبضات القلب.

مداخــل الربيــة الصحيــة املخدرات 
مثااًل:

تستند األنظمة الرتبوية يف العامل إىل ثالثة 
مداخل أساسية لتضمني الرتبية الصحية - 

املخدرات مثاالً يف املناهج الدراسية:
مدخل الدمج املتعدد الفروع

الصحية  الرتبية  مفاهيم  دمج  ويعتمد 
من  موجودة  دراسية  مواد  يف  وقضاياها 
السياق  مع  مناسباً  ذلك  كان  كلّما  قبل، 
العلمي، وهذا يعين تضمني البعد الصحي، 
الدراسية  املواد  يف  مثاالً،  املخدرات 
وقضايا  مبفاهيم  احملتوى  وربط  املختلفة، 
مناسبة مثال )العلوم، اللغة العربية، الرتبية 

الدينية(.
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املدخل املستقل
ويعتمد على إعداد برامج دراسية متكاملة 
الصحية  والرتبية  للصحة  متخصصة 
بقية  عن  مستقالً  دراسياً  منهجاً  بوصفها 

املناهج.
مدخل الوحدات أو الفصول 

الدراسية
وإعداد  وحدة  ختصيص  على  يعتمد 
داخل  الصحية  القضايا  عن  خاص  فصل 
املناهج الدراسية ذات العالقة، وتأخذ هبذا 
املدخل مناهج كثرية وخباصة علم األحياء، 
واللغة العربية، والرتبية الدينية، ونظراً ألن 
يشكل  الصحية  الرتبية  املستقل يف  املدخل 
زيادة  ويتطلب  الطالب،  على  دراسياً  عبئاً 
احلصص األسبوعية، وألن مدخل الوحدات 
الدراسية املعتمد على موضوعات منفصلة، 
يف مواد دراسية خمتلفة، ال يؤدي إىل تكامل 
معظم  فإن  املختلفة،  بأبعادها  املعرفة 
االندماجي  املدخل  تبنّت  الرتبوية  األنظمة 
مفاهيم  عرض  الفروع( يف  متعدد  )الدمج 
الدراسية  املواد  ضمن  الصحية  الرتبية 
يساعد  وهذا  تكاملي،  سياق  يف  املختلفة 
على اكتساب هذه املفاهيم بصورة متزامنة 

ومتكاملة مع املفاهيم العلمية.
اجلمهورية  يف  الرتبية  وزارة  تبنت  ولقد 
العربية السورية مدخل الدمج متعدد الفروع

املــواد الــيت عرضــت فيهــا مفاهيــم 
الربيــة الصحيــة )املخــدرات مثااًل(

والصف  التاسع  الصف  يف  العلوم  مادة 
الثالث الثانوي العلمي، وربطت بني املفاهيم 

اجلديدة باحلياة والواقع والتطبيق، عندما 
تّطرقت للجهاز العصيب وصحته )يف الصف 
كيفية  يف  الدرس  هذا  ووظف  التاسع( 
والعناية  العصيب  اجلهاز  على  احملافظة 
به، وذلك بتجنّب أخذ املهدئات واملخدرات 
واملنشطات ملا هلا من تأثري سليب على صحة 

جسم اإلنسان.
وتطرق كتاب الصف الثالث الثانوي )علم 
أضرار  إىل  مباشر(  غري  بشكل  األحياء 
األدوية املهدئة واملنشطة وفق مدخل الدمج 

متعدد الفروع.

الربيــة  وزارة  عاجلــت  كيــف 
)املخــدرات  الصحيــة  املشــكات 

؟ ) اًل مثــا
املخدرات  مفاهيم  إدخال  تعزيز   -
تعاطي  إىل  اللجوء  وأسباب  وأنواعها، 
تعاطي  عن  الناجتة  واألضرار  املخدرات، 
املخدرات، واألعراض الناجتة عن املخدرات 
يف املناهج الدراسية )العلوم، اللغة العربية، 

الرتبية الدينية(.
أضرار  حول  تربوية  برامج  إعداد   -
ببّثها  الرتبوية  الفضائية  تقوم  املخدرات، 
لنشر الوعي الصحي، يف حال تعرّض بعض 
وكيفية  املخدرات  تعاطي  ملشاكل  الطالب 

معاجلتها.
من  أو  الواقع  من  قصص  عرض   -
مدمنني  أشخاص  عن  واألفالم  الروايات 
األسرة  ميزانية  من  طائلة  مبالغ  استهلكوا 
مع حرمان األسرة من املتطلبات األساسية 
يفقد  وكيف  املخدرات،  تناوهلم  نتيجة 
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وتأمني  واإلنتاج  العمل  على  القدرة  املدمن 
دخل الئق لنفسه وألسرته.)تبادل القصص 

واألفالم مع الطالب(.
احلصة  من  جزء  أو  حصة  ختصيص   -
وكيفية  املخدرات  أضرار  توضيح  فيها  يتم 
جتنب مرافقة قرناء السوء، والوسيلة اليت 
زمالءهم  يقنعوا  لكي  الطالب  يستخدمها 
بإمكاهنم  وكيف  املخدرات،  تعاطي  بعدم 
جتنب ذلك لو أحسنوا استغالل وقت الفراغ 

بشكل مفيد.
- تعزيز إدخال مواضيع وأنشطة صحية 
املدرسني  دورات  يف  مثاالً(  )املخدرات 
نشر  أجل  من  االختصاصيني  واملوجهني 

الوعي الصحي.
- إعداد منشورات وملصقات تتحدث عن 
أضرار املخدرات وإصدارها وتعميمها على 
بأضرار  احمللي  اجملتمع  وتوعية  املدارس، 
املخدرات من خالل استدعاء أولياء األمور.

أمثلــة ممــا ورد يف مناهجنــا حــول 
املخــدرات

سبع خطوات للتخلص من اإلدمان:
- اختاذ قرار من املدمن.

يريد  اليت  باإلجيابيات  قائمة  عمل   -
حتقيقها.

اليت  واألنواع  اإلدمان  تاريخ  كتابة   -
تعاطاها.

- يقوم للبدء يف العالج.
- وضع مسار لرحلة التغلب على اإلدمان.
- هتيئة البيئة احمليطة باملدمن للتعايف.

- وضع برنامج إلدارة الذات.

األســباب الــيت تعــود علــى األســرة 
واجملتمــع:

- قلة التوعية يف وسائل اإلعالم.
بعض  يف  اللهو  أماكن  بعض  وجود   -

اجملتمعات.
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املهربني  طريق  عن  اإلدمان  توفر   -
واملروجني.

- كثرة تناول الوالدين لألدوية والعقاقري.
- القسوة الزائدة يف التعامل مع األبناء.

وغياب  األبناء  عن  الوالدين  انشغال   -
الرقابة.

- املشاكل األسرية وخاصة الطالق.
- غياب دور املدرسة يف التوعية.

- القدوة احلسنة من قبل الوالدين.

أخطار املخدرات على السلوك:
والنظافة  والدروس  العمل  إمهال   -

والالمباالة.
- االنتحار وإيذاء اجلسم.

- إمهال العبادات وإمهال بر الوالدين.
- الوقوع يف جرائم السرقة.

- االعتداء على اآلخرين بالسب والشتم 
والضرب.

العدوان واالضطهاد  الوقوع يف جرائم   -

والتعذيب والقتل.
- االعتداء على األسرة وعقوق الوالدين 

وضرهبم وسرقتهم.
- التحّرش والوقوع يف االغتصاب.

مقتبسات من مادة علم األحياء 
يف الصف الثالث الثانوي العلمي:

األسئلة  أجب عن  ثم  التالية  احلالة  اقرأ 
اليت تليها:

فيها سامل  فقد  اليت  تلك  مرعبة  حلظة 
رفيق دربه سعيد، حينما سقط مغشياً عليه 
لونه وخرج الزبد من  يف الصف وقد ازرقّ 
فمه، بعد أن تعاطى جرعة زائدة من مادة 

اهلريوين املخدرة.
لقد كان األمر مأساوياً، ومشهداً حمزناً 
جداً بالنسبة إىل سامل وباقي زمالئه، الذين 
رأوا زميلهم خيتطفه املوت من بني أيديهم، 
سعيد  وفاة  إىل  أدت  اليت  اجلرعة  تلك 
شكلت نقطة حتول يف حياة سامل وغريه من 
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املراجع:
- كتب املرحلة الثانوية يف وزارة الرتبية يف اجلمهورية العربية السورية ملادة علم األحياء.

- العيد، نوال عبد العزيز احلازمي شريف أمحد، املرأة واحلياة جماالت وضوابط، الطبعة 
األوىل، جدة، دار حافظ للنشر والتوزيع2013.

- دار ب نصر، غسان: الرتبية العامة، اجلزء األول، منشورات جامعة دمشق 1997.
- الزهران، حامد عبد السالم، التوجيه واإلرشاد النفسي، 1986.

- خمول، مالك: علم نفس الطفولة واملراهقة، منشورات جامعة دمشق.

الشباب الذين يتعاطون املخدرات.
بدأ سامل رحلة عالج غري مضمونة النتائج 
يف مركز عالج املدمنني، بعدما كان مرتدداً 

جتنباً للفضيحة.
لقد شكل موت سعيد صدمة كبرية لذويه 
الذين مل يكونوا على علم بأن ابنهم يتعاطى 
خيرج  كان  الذين  زمالئه  مع  املخدرات 
دون  متأخرة  لساعات  ليالً، وجيلس  معهم 
الثمانية  ابن  سعيد  ينضم  أحد،  يسأله  أن 
يف  برزت  قبور  شواهد  إىل  ربيعاً  عشرة 
يف  آخرين  لعشرة طالب  األخرية  السنوات 
املدرسة، تنسب وفاهتم إىل أسباب طبيعية، 
الناس  وحديث  الفضيحة  لتجنب  وذلك 

خاصة يف جمتمعنا احملافظ.
يف  املخدرة  املادة  تؤثر  كيف  وضح   -

اجلهاز العصيب؟ 
- احبث عن أنواع املخدرات وتأثريها يف 

اجلهاز العصيب؟
- ماهي طرق تناول املخدرات؟

مركز  إىل  بذهابه  سامل  مع  تتفق  هل   -
معاجلة املدمنني من املخدرات لتأهيله مرة 

أخرى للعودة حلياته الطبيعية؟

حلماية  اتباعها  جيب  اليت  الطرق  ما   -
الشباب من الوقوع يف فخ املخدرات؟

- ما اآلثار االقتصادية واالجتماعية على 
الفرد واألسرة واجملتمع املرتتبة على تناول 

املخدرات؟
يعدّ  األركيلة  تعاطي  أن  البعض  يرى   -

مادة خمدرة، ما رأيك؟
يتعاطى  صديقاً  تعرف  أنك  نفرتض   -
خمدراً ما النصيحة الين تقدمها له للتوقف 

عن ذلك؟
مناهجنا  تكون  وغريه  النموذج  هبذا 
التعليمية وخاصة )مادة العلوم( قد سامهت 
اإلدمان  ألخطار  علمية  صورة  تقديم  يف 
على املخدرات من خالل ربط هذا املوضوع 
الطالب  فهم  مع  وتكاملي  متسلسل  بشكل 
لطبيعة عمل اجلهاز العصيب واألثار املدمرة 
الوظائف  وعلى  اجلهاز  على  واخلطرية 
كائناً  بوصفه  اإلنسان  متيز  اليت  العقلية 

عاقالً وعلى دوره االجتماعي ومسعته.
ومثة آفاق ممكنه لتطوير املناهج التعليمية 
واملواد األخرى واملناشط الصفية املوازية يف 

حماربة هذه اآلفة.
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سورية..
رؤية نحو اقتصاد المعرفة

د. عدي سلطان* 

منــذ فجــر التاريــخ، لعبــت املعرفــة دورًا كبــرًا يف حتقيــق التنميــة الشــاملة، 
ومتحــورت معظــم السياســات االقتصاديــة حــول ســبل تعظيــم اســتغال املــوارد 
ــيطرهتا  ــات وس ــاالت واملعلوم ــات االتص ــار تقني ــع انتش ــرية، وم ــة والبش الطبيعي
للنمــو  األساســية  الرافعــة  املعرفــة  غــدت  اإلنتــاج،  عمليــات  يف  واندماجهــا 
ــايل،  ــا احل ــواء .. يف عصرن ــى الس ــة عل ــة والنامي ــدول املتقدم ــادي يف ال االقتص
االقتصاديــة  احليــاة  منــط  تغيــر  يف  واالتصــاالت  املعلومــات  ثــورة  أســهمت 
واالجتماعيــة والثقافيــة، وأدّت إىل تغيــر جــذري وعميق يف اجملتمعات مســتندة 
إىل النظــم التعليميــة العاليــة اجلــودة والبنــى التحتيــة القويــة يف االتصــاالت 
والتقنيــات، وأصبــح توّفــرُ املعلومــة حــال طلبهــا ومــن خــال وســائل خمتلفــة مــن 

ــوم. ــا الي ــا حياتن مزاي

*  إعالمـي وباحـث يف االقتصـاد والعالقـات الدوليـة، حيمـل دكتـوراه يف االقتصاد والعالقات الدولية 
مـن جامعـة حلب،عضـو الفريـق الوطـين لدمج التكنولوجيا بالتعليم يف وزارة الرتبية سـابقاً.

93 المعلم العربي- العددان: 477 - 478 - 2020 



وهنا ال بد من التشخيص الدقيق للوضع 
وحتديد  لسورية  الراهنة  املعرفية  وللحالة 
موقعها من اقتصاد املعرفة يف ظل احلرب 
من  تبني  وقد  هلا،  تعرضت  اليت  الظاملة 
اليت  الكمية  املؤشرات  من  العديد  خالل 
متت اإلشارة إليها أهنا ال تزال بعيدة حتى 
على الدول العربية يف جمال إدماج التقانات 
بنية  خللق  الوطين  االقتصاد  يف  احلديثة 
السوري  االقتصاد  بتأهيل  تسمح  معرفية 
للنمو السريع واملتوازن مع متطلبات العامل 

احلديث.
عن  احلديث  هل  املطروح:  والسؤال 
الصعبة  الظروف  هذه  يف  املعرفة  اقتصاد 
يعترب من قبيل الرتف الفكري، أم هو حاجة 
تعرتي  اليت  اجلمة  املشاكل  تفرضها  ملحة 

االقتصاد السوري اليوم؟! 
التكنولوجية  التنمية  مستوى  حتسني  إن 

يف  سورية  يف  والبشرية  واالقتصادية 
على  أكيد  بشكل  يعتمد  الراهنة  املرحلة 
حتقيق متطلبات االندماج باقتصاد املعرفة 
االستثمار  املتطلبات:  هذه  أهم  من  لعل  و 
احلوافز  يف  أكثر  وديناميكية  اإلنسان،  يف 
االقتصادية والنظم املؤسسية ، و تشريعات 
جديدة  تراعي مستوى التطور احلاصل 
يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
بيئة  إجياد  إىل  إضافة   ، املعرفية  والثورة 
مالئمة للبحث والتطوير وصوالً إىل اإلبداع 
تعليمية  وسياسات  خطط  و   ، واالبتكار 
التطورات  االعتبار  بعني  تأخذ  وتربوية 

اهلائلة يف جماالت العلوم والتقانة. 
وقد بدأت سورية فعلياً باخلطوات األوىل 
لتحقيق االندماج باقتصاد املعرفة قبل عام 
2011، ولكن احلرب تسببت يف إضعاف 

بسبب  االندماج  هذا  حتقيق  على  القدرة 
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التحتية  البنية  يف  اهلائلة  الدمار  عمليات 
للتنمية  األساسية  املؤشرات  واخنفاض 
والبشرية، ورغم  التكنولوجية واالقتصادية 
ذلك يبقى اقتصاد املعرفة هو احلل األمثل 
لالقتصاد  السائدة  احلالة  من  للتخلص 
السوري ورفع األضرار اهلائلة اليت تسببت 

هبا احلرب على صعيد التنمية. 
إن العائق األهمّ يف إرساء صناعات املعرفة 
هو عدم وجود سياسات جتعل االستثمار يف 
األمثل  بالشكل  واستغالهلا  البشرية  املوارد 
القرارات  ذلك  إىل  تضاف  وطنية،  أولوية 
الغارقة يف البريوقراطية واآلليات النمطية، 
القرارات  يف  حضوراً  األكثر  هو  فالرتدّد 
عن  مسعنا  فقد  احلكومي،  املستوى  على 
كثيفة  صناعات  إلقامة  الذكية  القرى 
املشاريع، ولكنها بقيت  املعرفة وغريها من 
حبيسة األدراج، ثم تأتي العقوبات الدولية 
على سورية يف املرتبة األخرية لتزيد األمر 

صعوبة.
من جانب آخر نرى أن التَّعامل مع إرساء 
واعدة  كقضية  املعرفة  اقتصاد  صناعات 
االقتصادي  النمو  لتحفيز  واسرتاتيجية 
احمللي  الناتج  ورفع  العمل  فرص  وتوفري 
خالل  من  يتحّقق  أن  ميكن  ال  اإلمجايل، 
تنمية  وإن  ومرتدّدة.  خجولة  خطوات 
اإلنتاجية وزيادة الناتج وطرق العمل خالل 
أن  جيب  سورية  يف  اإلعمار  إعادة  مرحلة 
تُبنى على أساس التطور التكنولوجي وتنمية 
فالسياسات  ذلك  وعلى  البشرية.  املصادر 
حمفزة  تكون  أن  جيب  والتشريعات 
البشري  املال  رأس  يف  االستثمار  لتوسيع 

املعلومات.  وشبكات  واإلبداع  والتكنولوجيا 
فاحلكومة الكْفأة هي اليت تكون قادرة على 
فهم هذا النوع من االقتصاد وتشجع التحول 
إليه، ف »األوائل هم الفائزون واألواخر هم 

اخلاسرون«.
خنلص مما سبق أن هناك حتوالت جذرية 
تنعكس  العاملي،  اجملتمع  بنية  يف  حتدث 
آثارها على البنية االجتماعية واالقتصادية 
يف سورية، وتتجسد هذه التحوالت يف شكل 
األخرية  هذه  وتعد  للمعرفة،  عاملي  جمتمع 
أداة قوية تلعب دوراً جوهرياً يف دفع عجلة 

التنمية الشاملة.
وهنا أعرض بعض املقرتحات اليت ميكن 
اقتصاد  حنو  سورية  رؤية  يف  تساهم  أن 

املعرفة:
 

أواًل- على الصعيد العام
وضع سياسات حمدّدة حول اقتصاد 
به،  املرتبطة  والصناعات  املعرفة 
مستوى  على  أولوية  وجعلها  وتبنّيها 
خطوات  واختاذ  الوطي،  االقتصاد 

واضحة املعامل والنتائج.
- آلية تنفيذ املقرح

إنشاء هيئة وطنية عليا ذات صالحيات 
تنفيذية ورقابية واسعة ويكون هلا فروع يف 
اخلرباء  من  تضم جمموعة  احملافظات  كل 
واملختصني وأساتذة اجلامعات واملهندسني 
يف  املفرغني  والتجارة  الصناعة  وغرف 
واالقتصاد  واإلدارة  والتعليم  الرتبية  جمال 
والتقانات  والصناعة  والصحة  واالتصاالت 
احليوية والزراعية ويف كل اجملاالت، مهمتها 
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والسياسات  والقوانني  التشريعات  صياغة 
الالزمة لدخول سورية إىل اقتصاد املعرفة، 
الدقيقة  مبفاصلها  تنفيذها  ومتابعة 
وتكون قراراهتا ذات طابع إلزامي للوزارات 

واملؤسسات واجلهات العامة.    
حملاربة  املعامل  حمددة  آلية  وضع 
إىل  وصل  الذي  اإلداري  الفساد 
غياب  ظل  يف  مزمنة،  مرحلة 
الرقابية  األجهزة  لدور  الفاعلية 
املركزية  كاهليئة  حاليًا،  تعمل  اليت 
املركزي  واجلهاز  والتفتيش  للرقابة 
وصف  وميكن  بل  املالية،  للرقابة 
أحيانًا  باملعرقل  األجهزة  هذه  عمل 
ألن  واملؤسسات،  اهليئات  من  لكثر 
االنتقال إىل ثقافة اإلبداع وجمتمع 
املعرفة ال ميكن أن يتم إال من خال 
العمل  وتفعيل  الفساد  على  القضاء 
املؤسساتي، الذي هو لألسف متأخر 

باملقارنة مع دول جماورة لنا.
- آلية تنفيذ املقرح

إنشاء جهاز خاص يتبع للسلطة التشريعية 
)جملس الشعب( أو رئاسة اجلمهورية، على 
أن تكون له صالحيات تنفيذية واسعة من 
حيث احملاسبة والتفتيش على أن يراعى يف 

إنشائه ما يلي:
جيري اختيار الكوادر البشرية يف اجلهاز 
يف  تُراعى  صارمة،  وقواعد  معايري  وفق 
ذلك السرية الذاتية واملؤهل العلمي واخلربة 

والنزاهة والكفاءة وإتقان اللغات.
يتمتع اجلهاز املذكور بنظام داخلي يَضعه 
املفتشون  فيه  ومينح  خمتصون،  خرباء 

تراعي  جيدة  وظيفية  وميزات  صالحيات 
يستطيعوا  كي  واملادية  املعيشية  أوضاعهم 

ممارسة عملهم بشفافية ونزاهة.
احلالية  الرقابية  باألجهزة  العمل  إلغاء 
البشرية  الكوادر  من  املتميزين  واختيار 
فيها وإعادة الكوادر املتبقية للجهات العامة 

حبسب االختصاص.
منح اجلهاز املذكور موازنة مالية مستقلة 
له  ويكون  األمثل  بالشكل  مبهامه  للقيام 
ويف  واملناطق  احملافظات  كل  يف  فروع 

مفاصل اجلهات العامة.
إلغاء العمل بالرقابة الداخلية يف اجلهات 
حاالت  يف  إال  جدواها  عدم  لثبوت  العامة 

بسيطة.
مباشرة العمل بشكل جدي إلطاق 
احلكومة اإللكرونية وإنشاء فعالية 
اإللكرونية  احلكومة  مبادرة  إلدارة 
ومتابعتها، بعد غياب شبه تام خال 
احلكومة  أن  ذلك  األزمة،  سنوات 
من  الكثر  ستلغي  اإللكرونية 
ومشاكل  والفساد  كالروتن  املشاكل 
الكثر  لتحقيق  وتؤدي  املواطنن، 
التكلفة  توفر  اليت  امليزات  من 
احلكومة  تزال  وال  والوقت،  واجلهد 
مشروعًا  سورية  يف  اإللكرونية 

ضعيف األداء.
آلية تنفيذ املقرح

املوقع  على  اخلدمات  إدخال  استكمال 
اإللكرتوني egov.sy، والطلب إىل مجيع 
احلكومية  والفعاليات  العامة  اجلهات 
على  بياناهتا  إدخال  واجلامعات  واملدارس 
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خصيصاً  إنشاؤها  يتم  حاسوبية  برامج 
هلذا الغرض، على أن يكون ذلك وفق جدول 

زمين حمدد.
هلذا  والربجمية  التحتية  البنية  استكمال 
يف  صديقة  دول  من  شركات  مع  الغرض 
املستوى  على  اإلمكانيات  توفر  عدم  حال 

الوطين.
بناء  ملشاريع  القصوى  األولوية  إعطاء 

بنوك املعلومات الوطنية.
األساسية  اخلدمات  بتقديم  اإلسراع 

بشكل إلكرتوني.
تفعيل دور اإلعام السوري ليلعب 
تكريس  يف  وصحيحًا  مهمًا  دورًا 
ثقافة اإلبداع واملعرفة، إذ إن أغلبية 
الربامج احلالية اليت تقدمها وسائل 
خدمية  برامج  هي  احلالية  اإلعام 
على  تركز  وال  آنية  قضايا  تعاجل 

البعد االسراتيجي والفكري 
آلية تنفيذ املقرح

العاملة  اإلعالمية  الكوادر  تقييم  إعادة 
والنواحي  واإلخراج  والتقديم  اإلعداد  يف 
الفنية يف اإلعالم السوري املرئي واملسموع 
مع  الكفاءات  على  واالعتماد  واملقروء، 
اليت  »اللجان«  تقييم  آليات  عن  االبتعاد 

أثبتت عدم فاعليتها وجدواها.
للوسائل  الرباجمية  اخلطط  تضمني 
واملعرفية  العلمية  الربامج  اإلعالمية 
التفاعلية، اليت تأخذ بعني االعتبار مبادرات 
اجملتمع واجلهات العلمية والبحثية وتسليط 
كما  للتطبيق  طريقها  لتأخذ  عليها  الضوء 
املعنوي  احلافز  أصحاهبا  ملنح  ذلك  يؤدي 

لالستمرار.
يف  العاملة  اجلهات  عمل  هيكلة  إعادة 
إدارة اإلعالم السوري، وأنظمتها الداخلية، 
لتستطيع ممارسة دورها الصحيح بالشكل 

األمثل.

ثانيًا- على صعيد احلافز 
االقتصادي والنظام املؤسسي 

تطوير بيئة األعمال يف سورية مبا 
احلديثة  التطورات  ملواكبة  يؤدي 
األعمال  جملتمع  اخلدمات  وحتسن 
مشجعة  أعمال  بيئة  إىل  والوصول 

تتسم باملرونة وسهولة اإلجراءات 
آلية تنفيذ املقرح

األساسي  القانون  عن  االستعاضة 
للعاملني يف الدولة رقم 50 لعام 2004، 
يتميز  بقانون جديد  احلايل  العمل  وقانون 
مبعايري خمتلفة كلياً عن املعايري املستخدمة 
أصول  يف  وخاصة  احلالية،  القوانني  يف 
واحلوافز  والرتقية  والرتفيع  التعيني 
العاملني  واملسابقات وحقوق  والصالحيات 

وأوضاع العاملني.
رفع احلد األدنى للرواتب واألجور بنسبة 
الشرائية  القوة  اخنفاض  مع  يتناسب  مبا 
واملعيشة،  الغالء  وظروف  السورية  للرية 
النفقات  إلغاء  طريق  عن  ذلك  وميكن 
اهلائلة اليت تتسبب يف اهلدر يف املال العام 
واإلعالن  والضيافة  الدعاية  نفقات  )مثل 

واملؤمترات غري اجملدية(.
والدرجات  للمراتب  جديد  سلم  وضع 
العلمي  للمؤهل  يستند  العامة  الوظيفية 
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والكفاءة واخلربة واإلجنازات الوظيفية.
من  املتميزين  العاملني  أوضاع  حتسني 
الدولة  أمالك  من  أراضي  منحهم  خالل 
الكرمية  احلياة  هلم  تؤمن  مساكن  وبناء 
السكين  التعاون  برامج  إطالق  خالل  من 

احلكومية.
األنظمة  بني  الشديد  التضارب  إزالة 
الداخلية للجهات العامة، ألنه سبب رئيسي 
األداء  وضعف  اخلربات  استقرار  لعدم 
بسبب  القطاعات،  بعض  يف  واإلنتاجية 
قدم واهتالك األنظمة الداخلية ال سيما أن 
بعض األنظمة الداخلية للجهات العامة مل 

يعدّل منذ إقراره ألول مرة.
للبيئة  الدورية  املراجعة 
واقراح  لاستثمار،  التشريعية 
قانون  على  الازمة  التعديات 
الظروف  وهتيئة  االستثمار،  تشجيع 
املواتية إلصدار تشريع موحد ينظم 
الفرصة  وإتاحة  القطاعات  مجيع 

إلجياد جهة واحدة لرعايته.
آلية تنفيذ املقرح

إعادة النظر يف هيكلية التعرفة اجلمركية 
باجتاه ختفيض الرسوم اجلمركية املفروضة 
الداخلة  اإلنتاج  مستلزمات  استرياد  على 
املستلزمات  وإعفاء  والزراعة  الصناعة  يف 
املستوردة من قبل املشاريع اليت تصدر كّل 

إنتاجها من الرسوم اجلمركية.
لكل  شاملة  استثمارية  خارطة  وضع 
واخلاصة  العامة  القائمة(  املشروعات 
واملشرتكة )وطاقتها اإلنتاجية وموقعها، مبا 
من  اجلدد  املستثمرين  أمام  الرؤية  يوضح 

حيث طبيعة املشروعات اجلديدة وموقعها، 
فضالً عن توضيح إمكانيات التكامل بينها 

وبني املشروعات القائمة.
القتصاد  األساسية  البنى  يف  االستثمار 
العربية  الشركات  مع  بالتعاون  املعرفة 

واألجنبية يف قطاع االتصاالت واإلنرتنت.

ثالثًا- على صعيد التعليم والتدريب
عالية  تعليمية  سياسة  وضع 
احلديثة  التقنيات  على  الركيز 
الصناعات  يف  واملستخدمة  الازمة 
الكثيفة املعرفة، لتخريج كوادر كفأة 

من اجلامعات.
- آلية تنفيذ املقرح  

يف مرحلة التعليم ما قبل اجلامعي: 
تكليف املركز الوطين لتطوير املناهج الذي 
مناهج جديدة  باعتماد  الرتبية  لوزارة  يتبع 
التعليم  يف  التقانة  استخدام  على  ترتكز 
ممثلني  تضم  خمتصة  جلان  خالل  من 
ذات  الكليات  من  ومندوبني  املدرسني  من 
العالقة يف اجلامعات السورية، وميكن هلذه 
اللجان اعتماد مناذج ناجحة من دول أخرى 
ظروفها  تتشابه  أن  على  الوقت،  الختصار 
اإلمكانات  مراعاة  مع  السوري،  الواقع  مع 

احلالية.
وضع معايري جديدة تستند للحوافز املادية 
ممارسة  على  املدرسني  لتشجيع  واملعنوية 

دور فعال يف عملية التعليم والتعلم.
تغيري أسلوب االمتحانات احلايل واعتماد 
أساليب ذات وثوقية أكثر تعتمد على قياس 
مهارات التفكري العليا لدى الطالب وتراعي 
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أمناط التعلم والتفكري وعرب التقويم املرحلي 
واالمتحانات اإللكرتونية املؤمتتة.

اإلدارات  بني  الشبكي  الربط  إمتام 
أن  خاصة  واملدارس،  واملراكز  واملؤسسات 
جتربة وزارة الرتبية أثبتت جناحها يف هذا 

اجملال يف السنوات األخرية.
توسيع خطة إدراج مادة املعلوماتية يف كل 
مراحل التعليم وزيادة عدد ساعاهتا وتأمني 
املناهج،  وضع  واخلربات يف جمال  الكوادر 
ملاليني  املناهج  تلك  تدريس  كما يف جمال 
وبضمن  القطر،  أرجاء  مجيع  يف  الطالب 
وشبه  النائية  واملناطق  والقرى  املدن  ذلك 

النائية.
يف  والرياضيات  الفيزياء  تدريس  تطوير 
اجلامعات السورية ألهنا اخللفية األساسية 
لصناعة املعلوماتية والربجميات كما لغريها 

من االختصاصات.
يف مرحلة التعليم العايل والدراسات 

العليا :
اعتماد مناهج جديدة يف التعليم العايل، 
يف  احلالية  املناهج  مفردات  قدم  بسبب 
معظمها وميكن القياس على مناهج عاملية 
العلمي  للتقييم  أسس  واعتماد  رائدة، 

والنشر ال تستند للهدف املادي.
إلغاء العمل بالقبول يف الكليات اجلامعية 
على  اجلامعية  املفاضلة  أسلوب  وفق 
العامة،  الثانوية  أساس معدل الدرجات يف 
اليت  املعيارية  بالفحوص  عنه  واالستعاضة 
لثبوت عدم جدوى  املهارات،  قياس  تعتمد 
معايري القبول احلالية، وينطبق ذلك متاماً 

على أساس القبول بالدراسات العليا.

دعم األشكال اجلديدة للتعليم مثل التعليم 
ألهنا  واالفرتاضي،  واملفتوح  اإللكرتوني 
تشكل أساساً قويا يف اقتصاد املعرفة ورفع 
بالبريوقراطية  املتمثلة  والصعوبات  العوائق 
يف  املساواة  وعدم  املالية  والصعوبات 
االعتمادية، خاصة أن هلذه األشكال مزايا 
كبرية تفوق ما يقدمه التعليم التقليدي، كما 
أهنا حتل مشاكل كثرية إذا ما قورنت بالتعليم 

التقليدي )كاجلودة واملوثوقية والسرعة(.
واجملالس  الكليات  استقاللية  دعم 
القرارات  اختاذ  يف  املختصة  اجلامعية 
العمل  مع  خمرجاهتا،  كفاءة  لرفع  الالزمة 
اليت  »الشخصنة«  ظاهرة  تقليل  على 
حتكم بعض قرارات هذه اجملالس، واختاذ 
املطلوبة،  بالسرعة  املناسبة  القرارات 
وختفيف مركزية القرارات املتمثلة مبجلس 

التعليم العايل.
وأعضاء  املعيدين  باختيار  النظر  إعادة   
معايري  إىل  باالستناد  التدريسية  اهليئة 
متعددة وواضحة، إذ ال ميكن اعتماد املعدل 

اجلامعي أساساً لالختيار.
يف  العليا  بالدراسات  للقبول  الباب  فتح 
كّل االختصاصات، إذ ال ميكن تقييد البحث 
اليت  الرسائل  عدد  حتدد  بقرارات  العلمي 
بل  التدريسية،  اهليئة  عضو  عليها  يشرف 
ملعاجلة  مالءمة  أكثر  حلول  إجياد  ميكن 

املشكلة.
والفنية  التدريسية  اهليئتني  أعضاء  منح 
ختفيف  عرب  العلمي  للبحث  الكايف  الوقت 
وما  والتصحيح  التدريس  ساعات  عدد 
العالية  اجلودة  ذات  األحباث  ودعم  شابه، 
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مادياً ومعنوياً، واعتماد مبدأ التقييم الدقيق 
واحملاسبة يف تقييم األحباث.

اختيار األحباث العلمية من خالل الطلب 
العامة  واجلهات  والوزارات  املؤسسات  إىل 
وتوجيه  ومشاكلها،  احتياجاهتا  ملعرفة 
األحباث العلمية حلل مشاكل دقيقة بعينها، 
يساهم  ومبا  اإلعمار  إعادة  خيدم  ومبا 
وإلزام  التنمية،  مستوى  رفع  يف  مباشرة 
خمرجات  برتمجة  االقتصادية  املؤسسات 
هذه األحباث عرب قرارات حكومية خاصة 
اهليئة  أو  الوزراء  رئاسة جملس  تصدر عن 

الوطنية املذكورة أعاله.

رابعًا- على صعيد االبداع واالبتكار 
وتبنّي التقانة 

العلمي  البحث  على  اإلنفاق  زيادة 
اكتشاف  عرب  التقاني  والتطوير 
املفتاح  ألنه  جديدة  متويل  مصادر 

األساسي لإلبداع واالبتكار. 
آلية تنفيذ املقرح  

إحداث  جمال  يف  آلية  وضع  ميكن 
صناديق خاصة لدعم عملية متويل البحث 
خمتلف  من  اإليرادات  وتلّقي  والتطوير، 
مصادرها، ورفع القيود املفروضة من وزارة 
املالية أو اجلهاز املركزي للرقابة املالية عن 
اإلنفاق.  حبسن  يتعلق  فيما  إال  الصرف 
على  موقعها  املستحدثة  »اهليئة«  أخذ  ومع 
أرض الواقع سيمكن ذلك من تطوير آليات 

التمويل واإلنفاق. 
ومثال ذلك: 

صناديق ممولة من القطاع اخلاص 

صناديق متويل حكومية.
صناديق متويل إقليمية.

هو  واحد  صندوق  سورية  يف  ويوجد 
والتطوير  العلمي  البحث  دعم  صندوق 
التقاني ، مع اإلشارة إىل أن التمويل يف هذه 
الصناديق خيضع للمنافسة يف ضوء جدوى 

الطرح ومدى قابلية التنفيذ.
كذلك ميكن تنفيذ برامج تعاون إقليمية. 
تعاونية دولية. )مع  برامج حبث وتطوير 
أمريكا  ودول  وإيران  والصني  روسيا  دول 

اجلنوبية( 
متويل دويل أو ثنائي أو إقليمي. )املنظمات 

الدولية - الدول الصديقة(.
قروض / منح ثنائية )ميكن اللجوء هلذا 
اخليار ولكن بعد استنفاد فرص احلصول 

على مصادر التمويل(.
ميكن اللجوء إىل مجع إيرادات هبذا الشأن 
ومؤسسات  شركات  حتميل  خالل  من 
حجم  على  مبالغ حمسوبة  بدفع  ومشاريع 
أعماهلا، ومنها على سبيل املثال ال احلصر: 
مبيعات شركات إنتاج األدوية يف القطر.

نسبة من إيرادات اهليئة العامة للضرائب 
والرسوم.

إيرادات شركات اهلاتف اخللوي.
مؤسسات التأمني.

املربمة فيما بني املؤسسات  العقود  قيمة 
القطاع  ومؤسسات  جهة  من  والشركات 

العام من جهة ثانية. 
شركات توزيع احملروقات والكازيات.

البطاقة  نظام  تفعيل  عن  الناتج  الوفر 
العمل  من  بدالً  احلكومية  لآلليات  الذكية 
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بنظام القسائم، وميكن حساب الوفر الناتج 
بطريقة املقارنة بني السنوات.

التكنولوجيا  شراء  سياسة  اتباع 
قدر  امللكية  حبقوق  مصحوبة  غر 
القيود  من  سيقلل  وهذا  اإلمكان. 
املفروضة على نقل التقانة وتوطينها 
يف خمتلف اجملاالت، وحتسن القدرات 
من  التكنولوجيا  نقل  يف  التفاوضية 
خال تدريب خرباء متخصصن يف 
التكنولوجيا،  استراد  عقود  إبرام 
وسن قوانن ضمان نقل التكنولوجيا 
إمكانية  مع  االستثمار،  عقود  يف 
الغيار  وقطع  الصيانة  توفر  ضمان 

للتكنولوجيا املستوردة.
- آلية تنفيذ املقرح

التقانة  بنقل  خاص  قانون  إصدار 
التكنولوجيا  شراء  وعقود  وتوطينها 
شراء  عقود  أسس  تفصيالته  يف  يتضمن 
التكنولوجيا، حبيث يتضمن كل التفصيالت 
التبديل  بقطع  يتعلق  فيما  خاصة  الالزمة 
والصيانة وتدريب العمالة، وإمكانية تصنيع 
ومبا  وطنية،  بأيادٍ  مستقبالً  التقانة  هذه 
عن  الوطين  االقتصاد  خدمة  يف  يسهم 
هذه  استخدام  على  العمالة  تدريب  طريق 

التقانات ومعرفة تفاصيل أجزائها.
كل  يف  العايل  التعليم  مناهج  تضمني 
أسس  والتطبيقية  العلمية  االختصاصات 
شراء التكنولوجيا وإعداد دراسات اجلدوى 
لشراء  التفاوض  وأسس  االقتصادية، 
ضرورة  مراعاة  مع  الالزمة  التكنولوجيا 
يف  وتوطينها  التقانات  هذه  نقل  إمكانية 

سورية.
التطوير  منطق  يتغلب  حتى 
الضروري  من  االقتصادي،  واإلمناء 
على  جديدة  ضريبية  آليات  تبي 
غرار الدول األخرى لتشجيع االبتكار 

على مستوى الشركات الصناعية.
- آلية تنفيذ املقرح 

طرف  من  املنفقـة  املصـاريف  إعفـاء 
البحث  أنشطة  على  الصناعية  الشركات 
أن  على  الضرائب.  من  واالبتكار  والتطوير 
يتم وضع آلية للرقابة الدقيقة أثناء اإلنفاق 

على ذلك.
التكنولـوجـي  للتطـويـر  احتياطات  إنشـاء 
والتجارية  الصناعية  الشركات  طرف  من 

)2%من رقم األعمال مثالً(.
املستحقة  الضريبة  من  الشركات  إعفـاء 
على أجور اخلرباء والتقنيني األجانب الذين 
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بأنشطة  تتعلق  إعانات  لتقديم  إليهم  يلجأ 
البحث واالبتكار.

والرسوم  احلقوق  من  الكلي  اإلعفـاء 
املنـتجـات  التجهيـزات،  لآلالت،  اجلمركية 
املستوردة  التقنـيـة  والـوثـائـق  الكيميـائيـة 

ألغراض البحث والتطوير.
والرسوم  الضرائب  من  الكلي  اإلعـفـاء 
لآلالت،  األجنيب  الَقطع  ومستلزمات 
التجهيـزات، املنتجـات الكيميـائيـة والوثـائـق 
التقـنـيـة اليت يتم اقتناؤها حملياً ألغراض 

البحث والتطوير.
اخلاص  القطاع  مسامهة  رفع 
يف  والداعمة  الوسيطة  واملؤسسات 
املتعاقبة،  التنمية  خط  توجيهات 
املوارد  استغال  يف  الفعال  لدوره 
واستثمارها  احمللية  االقتصادية 
الدخل  مصادر  زيادة  هبدف 
القاعدة  وتوسيع  وتنوعها،  الوطي 
احمللي  الناتج  ومنو  االقتصادية 

اإلمجايل.
- آلية تنفيذ املقرح

إنشاء شبكات معلوماتية متكاملة لتبادل 
وفرص  العلمية  البحوث  ونتائج  املعلومات 
االستثمار بني اجلهات احلكومية والبحثية 
واجلهات  والصناعية  التجارية  والغرف 

الوسيطة والداعمة وكل فعاليات اجملتمع.
الصناعية  املنشآت  تقوم  أن  ميكن 
بأحباث  واحد  املتشاهبة يف جمال صناعي 
من  الفائدة  وتعم  الكلفة  لتتوزع  مشرتكة 

نتائج البحث العلمي على اجلميع.
املتعددة  األشكال  إنشاء  وتشجيع  دعم 

ملبادرات بناء القدرات العلمية والتكنولوجية 
الثالثني  السنوات  خالل  ظهرت  اليت 
املاضية، وذلك بالقياس على جتارب رائدة 

لكثري من الدول، ومن هذه األشكال:
حدائق التقانة

مدن التقانة
حدائق العلم / البحث واملدن العلمية 

احلاضنات التقانية 
الرفيعة  التقانة  على  املعتمدة  التجمعات 

املستوى 
شبكات االبتكار التقاني  

مراكز البحوث التقانية االفرتاضية
األقطاب التقانية.

واحات التقانة 
 

خامسًا- على صعيد تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت 

واملتقدمة  السريعة  تنفيذ احللول 
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لاتصاالت  التحتية  البنية  لتأهيل 
يف املناطق املتضررة

- ألية تنفيذ املقرح:
الضوئية  النفاذ  وحدات  اعتماد 
املخدمة  غري  املناطق  لتخديم  والالسلكية 

باخلدمة اهلاتفية وخبدمة اإلنرتنت. 
إنشاء مركز أحباث لالتصاالت من مهامه 
لتأهيل  التقنية  احللول  إجياد  األساسية 

وترميم البنى التحتية.
الالسلكي  االتصال  على شبكات  الرتكيز 
البيانات  نقل  يف  بالسرعة  تتسم  لكوهنا 

وتتجاوز مشاكل الشبكات السلكية.
إنشاء مركز للحوسبة عالية األداء )بنية 

إدارية، شبكة موزعة(.
املصدر  مفتوحة  موارد  مركز  إنشاء 
صناعة  لتشجيع   )Open Source(

الربجميات ملن يرغب من اخلرباء والدارسني 
جمال  يف  االختصاص  وذوي  والطلبة 
جمال  يف  التطبيقات  لتوجيه  املعلوماتية 
األمتتة يف املنظمات والشركات واملؤسسات 
الصناعية والتجارية وكذلك دعم احلكومة 

اإللكرتونية.

التنمية  التأكيد أن  ويف اخلتام ال بد من 
التكنولوجية واالقتصادية والبشرية ال ميكن 
أن تتحقق إال عندما تصبح العلوم والتقانة 
جزءاً ال يتجزأ من الثقافة وأنظمة القيم اليت 
حتكم جمتمعنا، إال أننا حنتاج يف سورية أن 
اليت  املكانة  والتقانة  العلوم  نعطي منظومة 
تستحقها، نظراُ لعدم توفر املتطلبات بشكل 
كاف، وهي تعترب كحاجات أساسية للدخول 

إىل اقتصاد املعرفة.
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تأمالت في واقع الثقافة العربية 
وتحديات المستقبل 

 د. عبدلله الشاهر*

شــبهت الثقافــة بالنســبة إىل جمتمعهــا كالرائحــة للزهــرة وتعــددت أوصــاف 
الثقافــة يف باقــة مــن التعريفــات زادت علــى /150/ تعريفــًا تؤكــد يف جمملهــا 
أن الثقافــة جتمــع بــن كوهنــا منتجــًا وإنتاجــًا فالثقافــة هــي املنظــار الــذي 
ــه ذاتــه وجمتمعــه ومــن خــال الــراث و اهلويــة والقيــم  يــرى الفــرد مــن خال
واملعتقــدات واملعــارف والفنــون والعــادات الــيت يتــم اســتهاكها وإعــادة إنتاجهــا، 
وتظــل الثقافــة ذلــك الشــائع الغامــض يف حياتنــا وســلوكنا والواقــع خــارج حــدود 

ــى حــد ســواء. ــي عل الوعــي الفــردي و اجلمع

* باحث وناقد سوري، من مواليد امليادين يف حمافظة دير الزور عام1956، حيمل شهادتي دكتوراه 
األوىل يف العلـوم السياسـية والثانيـة يف اللغـة العربيـة )النقـد احلديـث(. أسـتاذ حماضـر يف جامعي 

الفرات و االحتاد، أصدر أربعة عشـر كتاباً يف قضايا األدب و النقد األدبي و السياسـة و اإلعالم.
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وحتديات  العربية  الثقافة  عن  واحلديث 
أقضّ  ولطاملا  ذو شجون،  حديث  املستقبل 
انتماءاهتم  اختالف  على  املثقفني  مضاجع 
املتشائمني  و  املتفائلني  وأفرز  وتوجهاهتم 
احلال  وكأن  العربية  الثقافة  مستقبل  يف 
الذي وصلت إليه األمة العربية شّكل حالة 
عن خمرج  البحث  يف  العربية  للذات  وعي 
من األزمات اليت تعاني منها األمة العربية 
الذي  املالذ  هي  العربية  الثقافة  فكانت 
توجه إليه العرب على اختالف مستوياهتم 
أمام هذا العجز العربي الذي جتلّى واضحاً 

يف مجيع جماالت احلياة .
تشكل  أن  العربية  الثقافة  على  أن  وبدا 
الغزو  وأمام  الواقع،  حتديات  أمام  صداً 
داخلياً  ذاهتا  تركيب  تعيد  وان  اخلارجي، 
لكي حتقق حالة التوازن وتتخلص من مجلة 
اليت  والرتاجعات  النكبات  و  اإلرهاصات 

محلت على الواقع العربي.
تقوم  أن  العربية  للثقافة  ميكن  فهل 
مسته  عصر  يف  وحنن  الدور  هذا  مبثل 
يردع  حاجزاً  تشكل  السرعة حبيث  األوىل 
املادية  و  الفكرية  البنى  يف  االخرتاقات  كل 
بعملية  ويقوم  االهنيار  يوقف  سنداً  وتكون 
البناء و الصعود بقدرهتا على خلق توجهات 
وهل  العربية؟  الفكرية  الساحة  يف  جديدة 
هذا  حتقيق  على  قادرة  العربية  الثقافة 
يطمح  الذي  الوقت  منها يف  املأمول  الدور 
أن  بالعوملة  يدعى  ما  ظل  يف  الغرب  فيه 

يطبع العامل بطابعه اخلاص .
إن فعالً من هذا النوع يضع على ساحته 
املكاشفة  يستدعي  األمة،  فعاليات  جممل 

بروح التقصي والتدقيق والنقد الذي يوصل 
إىل احلقيقة مهما كانت نتائجها.

ولذلك بداية علينا أن نعرتف بأن عصراً 
من  مرأى  على  واألفكار  النظم  به  تتهاوى 
أوج  يف  وهي  األشياء  فيه  وتتقادم  بدايتها 
جدهتا هو عصر مفتوح ال حدود له وعلى 
حيقق  كي  اجتاه  بكل  فيه  يسبح  أن  املرء 
تواجداً ملحوظاً. عصر تتآلف فيها األشياء 
والقوة   قوة  املعرفة  فتصبح  أضدادها  مع 
معرفة، فاملعلومات باتت رأمساالً مثيناً بعد 
يفوق يف أمهيته  تنموياً  أن أصبحت مورداً 
املوارد املادية، واملال أوشك أن يكون جمرد 
و  وإشارات  نبضات  عن  وعبارة  معلومات 

شيفرات تتبادهلا البنوك.
املستقبل  ثقافة  العلم  أصبح  فلقد  إذن 
أن تصبح هي  الثقافة من  اقرتبت  يف حني 
تناول  فإن  ولذلك  الشامل  املستقبل  علم 
معرفية  خلفية  إىل  حيتاج  العصر  ثقافة 
عليه  كانت  ملا  متاماً  مغايرة  وتكنولوجية 
أن  باإلمكان  يعد  فلم  املاضي  يف  احلال 
واحد  نسق  يف  الثقافة  عمق  يف  ندخل 
باملتناقضات  زاخراً  اليوم عاملاً  ألننا نواجه 
دويالته  تفتت  مع  دوله  تكتل  فيه  يتوازى 
عدد  زيادة  إال  االقتصادي  منوه  يفوق  وال 
فقرائه وهبذا املعنى أصبحت الثقافة حمور 
عملية التنمية االجتماعية الشاملة يف حني 
التنمية  التكنولوجيا حمور عملية  أصبحت 
عهود  األبد  وإىل  وّلت  فقد  وعليه  العلمية 
املسارات  وسالسة  احلتميات  و  البساطة 
اآلثار  اقتفاء  رفاهية  وفقدنا  اخلطية 
علينا  حتم  وهذا  األسباب  من  انطالقاً 
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أمام  وحتفز  دائم  توثب  حالة  يف  نظل  أن 
جمهول نريد اقتناصه فالقرن العشرين كما 
بأكمله  كوكبنا  يقول برجيوجني: )قد حوّل 
إىل  اليقينية  احلقائق  من  متناه  عامل  من 

عامل ال متناه من الشكوك(.
على  الثقايف  خطابنا  نضع  أن  أجل  ومن 
بصدده  ما حنن  فإن  متقدمة  بداية  نقطة 
حديث  بل  الثقايف  التدخل  حديث  ليس 
التداخل الثقايف مع التكنولوجيا انه حديت 
خطوط التماس الفاصلة بني التخصصات 
ظاهرة  أخطر  نواجه  فإننا  وهلذا  املعرفية 
اجتماعية يف ظل تقانة هادرة وثقافة ثائرة 
النشاط   أوجه  جممل  على  ظالهلا  متد 
اإلنساني حبيث أصبحنا نرى العامل بصورة 
التلفزيون  من خالل شاشات  أكثر جتريداً 
ولوحات  املبكر  اإلنذار  وملبات  والراديو 
املاضي  يف  كنا  بينما  اإللكرتوني  التحكم 

نتعامل مع احملسوسات؟
فيا له من حتد جسيم ذلك الذي  ينتظر 
أمتنا العربية يف هذا العامل احلثيث اخلطى 
معظم  ليشمل  التحديات  نطاق  امتد  وقد 

جوانب حياتنا.
أرسم  أن  أريد  ال  اجملال  هذا  يف  وإنين 
صورة قامتة عن واقعنا العربي ولكنين أريد 
أن أتلمس احلقيقة بعيداً عن كل الرتتيبات 
مباشر  بشكل  سأتعرض  إنين  البيانات  أو 
إىل بعض خطابنا الثقايف القائم، علّنا جند 
سبيالً إىل واقع جيعلنا حنث اخلطى حنو 
مبا  فخور  وإنين  عصرية  ثقافية  منظومة 
منلك من كم ثقايف كبري أنتجه أسالفنا لكن 

علينا أن نتحرك لننتج حنن أيضاً.

اليوم  أداءنا  أن  عديدة  شواهد  تؤكد 
أدنى بكثري من قدراتنا وإن ما حققناه أقل 
بكثري مما أنفقناه، وإننا أهدرنا من مواردنا 
تارخينا  ويشهد  الكثري  تراثنا  و  وأفكارنا 
على حجم مشاركتنا كأمة و حضارة يف بناء 
العقالنية والعلم فماذا جرى لنا لكي ينضب 
جماالت  معظم  يف  النحو  هذا  على  فكرنا 
الثقافة بعد أن كنا يف السابق منارة يهتدي 
هبا ؟ وملاذا فشلت جمتمعاتنا يف أن تصنع 
فالسفة كباراً كما يف السابق ؟ يقيمون لنا 
صروحاً فكرية شاملة. أم أننا نكتفي بتلك 
 - اجلابري   ( أمثال  من  الفردية  املبادرات 
أمني العامل- حسن حنفي - حممد أركون - 
تركي احلمد - جورج طرابيشي - وغريهم(.

بأن هنضة  لنؤمن  بعد  الوقت  أو مل حين 
القنوات  إقامة  يف  ليست  العربي  اإلعالم 
الفضائية وإمنا يف القدرة على إنتاج رسالة 
هذا  كل  وما  ونافذة؟  مبتكرة  إعالمية 
فرعية  ثقافية  روافد  وجود  من  االنزعاج 
تصب يف املسار الثقايف العام يف حني يزهو 
من  خوفنا  إن  الثقايف؟!  بتنوعهم  اجلميع 
اإلقرار بوجود هذه الروافد لدليل على مدى 
إذ  الثقافية بصفة عامة  هشاشة أوضاعنا 
أن ما خنشاه أن تكون العتمة الثقافية اليت  
طريقها  وجدت  قد  ديارنا  داخل  تتغلغل 
و  غرينا  معرفة  عن  تعوقنا  حدودنا  خارج 
جمهول  نواجه  أن  لنا  فكيف  ذاتنا.  معرفة 
عاملاً  إن  شديدة  وببساطة  العصر.  ثقافة 
املاضي  تلغي  ثقافة جديدة ال  يعين  مغايراً 
لكنها تؤكد على روح العصر فواقعنا حيمل 
مشهداً ثقافياً مأساوياً تنعى فيه معظم أمور 
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ثقافتنا ، شعرٌ ميوت ومسرح حيتضر وقراءة 
تنقرض ومعدل إنتاج سينمائي يتناقص إىل 
كان  أن  بعد  و  أفالم سنوياً  دون عشرة  ما 
 /900/ من  يقرب  ما  تنتج  اهلند  باملئات. 
املكسيك،  مع  الربازيل  ومثلها  سنوياً  فيلم 
عندنا املسلسل جيرت ذاته والصحف نسخة 
التبعية  هاجم  الذي  األدبي  ونقدنا  واحدة 
الفكرية ها هو نفسه - باستثناء نزر يسري 
غريه  نظريات  يلوك  التبعية  فخ  يف  يقع   -
ودون  العربية  خلصوصياتنا  تطويع  دون 
تطبيق عميق على إبداعنا احمللي، ورضينا 
ما  ثم  بنا،  التبعية  ترضى  ومل  بالتبعية 
معنى هذه اخلصوصية اليت تصل إىل حد 
والديين  القومي  فكرنا  فِرق  بني  القطيعة 
والسلفي والعلماني فكل فريق يضع شروطاً 
 ، انطالقه  قواعد  تنسف  للحوار  مسبقة 
ومعاركنا الثقافية ما بني الضجيج وتصفية 

احلسابات .
وفكرنا  بأكمله  قرن  على  يربو  ما  منذ 
الثقايف يدور حول األسئلة القدمية العقيمة 
احمللية   ، واملعاصرة  األصالة  مثل  ذاهتا 
املاضي  من  إلينا  احندر  ماذا   ، والعاملية 
وماذا وفد علينا من الغرب . لقد آن األوان 
لنتجاوز هذه البدهات الثقافية فما من ذي 
هويتنا  أصالة  بني  جنمع  أن  يرفض  عقل 
وما  الراهنة  حياتنا  ومعاصرة  احلضارية 
الال  بني  تائهني  نقف  أن  يقبل  أحد  من 
تاريخ والال حاضر لقد حسم غرينا أمره يف 

مواجهة هذه األسئلة .
فها هي اليابان تتباهى مبسرح الكابوكي 
حركة  وهناك  وطقوسها  بقيمها  وتتمسك 
بناء  إلعادة  حالياً  الصني  يف  ناشطة 
التعاليم  أسس  على  الصينية  الثقافة 
الكثريون  يرى  ال  فلماذا   ، الكونفوشيوسية 
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أو  عربية  هنضة   - اجلابري  يقول  كما   -
إسالمية إال يف غيبة اآلخر أو إلغائه وهل  
نستسلم إىل ما يشيعه اآلخرون عنا من أننا 
بني  سواء  الديالوج  على  املونولوج  نفضل 

أهلنا أو مع غرينا.
يكسر  عدونا)إسرائيل(  تركنا  كيف  بل 
بصيغ  التطبيع  ورفض  املقاطعة  حلقة 
وقد  ندري  أن  دون  أنفسنا  لنجد  خمتلفة 
أذرعه يف عواصمنا وما خفي كان  تغلغلت 
اآلن  إىل  مثقفونا  يدرك  مل  وكيف  أعظم. 
أمهية الثقافة العلمية يف حني ختطط اهلند 
خطتها  يف  للعلوم  معرض   1000 إلقامة 
العشرية للتنمية البشرية ثم ما تلك األرقام 
الرتمجة  جمال  يف  إلنتاجنا  للغاية  اهلزيلة 
فإمجايل ما يرتمجه العامل  العربي حبدود 
/300/ كتاب سنوياً وهو أقل من مخس ما 

ترتمجه اليونان يف السنة الواحدة.
ترمجناه  ما  لكل  الرتاكمي  اإلمجايل  إن 
حدود  يف  اآلن  وإىل  املأمون  عصر  منذ 
ما ترتمجه  يساوي  وهو  كتاب  آالف  عشرة 

إسبانيا حالياً يف عام واحد.
إننا مسحنا ألنفسنا أن نرتك مبدعينا - 
سائغة  لقمة  الثقافة-  موارد صناعة  أمثن 
الستغالل املتاجرين بالثقافة  املنتشرين يف 
بعض إدارات مؤسساتنا الثقافية حتى حبت 

أصواهتم ومخدت.
يف  غرينا  عنا  ينوب  أن  ارتضينا  ولذلك 
املفهرس  فاملعجم  ثقافتنا  صورة  صناعة 
مستشرق  به  قام  الكريم  القرآن  أللفاظ 
أملاني و املعجم املفهرس لألحاديث النبوية 
الشريفة قام به مستشرق هولندي وترمجة 
قام  الفرنسية  إىل  الكريم  القرآن   ألفاظ 
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نصوصنا  تركنا  إننا  فرنسي  مستشرق  هبا 
فنسمع  ينقحوها  و  يدرسوها  كي  لغرينا 
عن مركز الدراسات الشرقية يف بطرسربج 
)لينينغراد سابقاً( خيوض يف عالقة النص 
يسعى  اجلاهلي  يف حني  بالشعر  القرآني 
إىل  )إسرائيل(  يف  اليهودي  الشعر  منظرو 
تفكيك شعرنا يف البطولة والرثاء وطقوس 
ظاهرة  لتفسري  منهم  حماولة  يف  عاشوراء 
االستشهاد بني ثوار املنظمات الفلسطينية.

وخارطة  نتساءل  أن  لنا  ميكن  أال  وهنا 
املنعزلة  اجلزر  من  سلسلة  العربي  الفكر 
و  بالفجوات  مليئة  اجلسور  من  خالية 

املناطق اجملهولة. 
الكثري  الكثري  جنهل  أننا  اكتشفنا  لقد 
هنا  لنا  أال حيق  الشعبية  أمورنا  عن  حتى 
بنا  تشعبت  وقد  الطريق  عن  نتساءل  أن 
الطرق؟ وهل ميكن إجياد إسرتاتيجية بديلة 
هلا  حموراً  السياسة  ال  الثقافة  من  تتخذ 
خاصة أن هذا التوجه يتوافق مع تعاظم دور 

الثقافة إقليمياً و عاملياً وتنموياً وسياسياً؟
علينا أوالً أن نقر بأننا نعيش أزمة ثقافية 
البد من تلمس الطريق للخروج منها وأراني 
أقول ما أشد حاجتنا إىل احلكمة الصينية 
وفرصة  مشكلة  هي  أزمة  كل  أن  القائلة 

مواتية يف آن.
فرصة  املشكلة  هذه  أن  نعترب  مل  وإذا 
مواتية لنا فستتقلص سيادة حكوماتنا على 
حدودنا و مواردنا بفعل العوملة ومؤسساهتا 
ورمبا متنعنا قلة مواردنا اليت تتآكل باطراد 
من إقامة البنى التحتية مما يقلص فرص 
القريب  املستقبل  يف  أجيالنا  أمام  العمل 

وهذا يفاقم تبعيتنا الفكرية وسننزوي بعيداً 
حادة  لغوية  فجوة  وستحدث  العامل  عن 
يتيح  مم  املتقدم  العامل  ولغات  لغتنا  بني 
)إلسرائيل( تشويه صورة ثقافتنا العربية و 
اإلسالمية على اإلنرتنت وستضمر ثقافتنا 

أمام جحافل ثقافة العوملة.
ثقافية  صحوة  إىل  نكون  ما  أحوج  إننا 
شاملة وكفانا مدحياً وقريضاً ال حيقق إال 
الواقع  إذ أعرض هذا  إنين  سجاالً عقيماً. 
ألننا حباجة إىل العمل، حباجة إىل مبضع 
ما  إذا  فاألمل  مسكن،  عالج  إىل  ال  جراح 
استفحل قاتل والزال األمل قائماً فإن أمتنا 
على  قادرة  جيعلها  ما  املقومات  من  لديها 
تواصالً  حتقق  وأن  ذاهتا  ترتيب  تعيد  أن 
فهل  السابق،  يف  كانت  كما  خالقاً  ثقافياً 
سيعاد للثقافة العربية جمدها القديم بعد 
اجتماعياً  ديكوراً  أصبحت  و  مهشت  أن 
بسيوف  مناضالً  أو  للسلطة  خادماً  أو 
لنا  ميكن  املأزق  هذا  مواجهة  يف  خشبية؟ 
مقالة  ففي  العربية،  الثقافة  دور  تفعيل 
للكاتب األمريكي بريان بيدهام منشورة يف 
القرن  أن  يرى   1994 آب  يف  اإلكونومست 
حضارات  بني  صراع  حلبة  سيكون  القادم 

ثالث:
عن  نتجت  اليت  الغرب  حضارة  األوىل: 
النهضة العلمية واالنفتاح احلضاري وأفرزت 

الرأمسالية والدميقراطية املعاصرتني.
تدعى  ما  أو  الصفراء  احلضارة  الثانية: 

بالثقافة الكونفوشيوسية.
فهي  بيدهام  إليها  يشري  اليت  الثالثة: 
الثقافة العربية اإلسالمية وخيلص بيدهام 
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اإلسالمية  العربية  الثقافة  بأن  القول  إىل 
هي املنافس الفكري الوحيد للغرب يف هناية 

القرن العشرين.
وأنا أعلم أن تقرير األمر على هذا النحو 
سيثري الدهشة أمام ما أسلفنا لكن احلقيقة 
العربية قادرة على  الذات واألمة  كامنة يف 
أمة عريقة وذات  إنتاج ثقافة متميزة ألهنا 
رسالة وال ميكن هلا أن تذوب وهذه الرسالة 
إنسانية ومتعدية ومبنية على التوازن الكلي 
مرحلة  يف  اإلخفاق  وإن  اإلنسان  حلاجات 
ال يعين اهلزمية النهائية و املوت وإمنا هي 
جذور عطشى فإذا ارتوت مبياه من احلرية 
والعلم اهتزت وربت وأنتجت فعالً حضارياً 

رائعاً.
إن بيدهام الذي نادى بصراع احلضارات 
ندّاً  تكون  أن  على  العربية  الثقافة  وخصَّ 
واألصول  العربية  الثقافة  أن  ذلك  للغرب 

وهي  عليها  السيطرة  يتم  مل  هلا  املؤسسة 
بيت القصيد وإن املشكل األكرب الذي يواجه 
للثقافة  املنتجة  األصول  أن  هو  الغرب 
ذاكرة  يف  ومستقرة  قائمة  الزالت  العربية 
يومي  غذاء  وهي  العربي  اإلنسان  ووجدان 
الغرب  نبّه  ومما  االجتماعية  الفئات  لكل 
أكثر هو جذوة املقاومة الكامنة فينا و اليت 
ظهرت هبا االنتفاضة الفلسطينية يف ثورة 
احلجارة وما ترمجته على أرض الواقع من 
إميان مطلق باملبادئ يف الوقت الذي كانوا 
يعتقدون فيه أن االحتالل قد أجهز عليها.

املتحدة  الواليات  يف  اجتاهاً  فإن  ولذلك 
األمريكية يتزعمه كل من صموئيل هتنجتون 
وغريهم  أجنتوس  وديفيد  بيدهام  وبريان 
الثقافية  اهلويات  بني  التصادم  أن  مؤداه 
وهذا  والعرب.  الغرب  بني  يكون  ما  أوضح 
يتصل بالتعارض جزئياً بني القيم العلمانية 
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والقيم الدينية وكذلك الشعور بالنقص جتاه 
من  الناشئ  بالسخط  وجزئياً  الغرب  قوة 
السياسية  اهلياكل  على  الغربية  السيطرة 
اليت ظهرت يف الشرق األوسط يف عصر ما 
الناشئتني  واملهانة  وباملرارة  االستعمار  بعد 
احلضارتني  إجنازات  بني  املقارنة  عن 
القرنني  والغربية خالل  العربية اإلسالمية 

املاضيني.
وهنا ووسط هذا الكم اهلائل من األسئلة 
لإلجابة  الثقافة  تتصدى  أن  جيب  اليت 
عنها تطل علينا من جديد أسئلة البدايات 
أي مآل  وإىل  األشياء  تبدأ  والنهايات كيف 
من  نوع  فأي  بذلك  سلّمنا  فإذا  تؤوب. 
حتتاج  الثقافة  من  نوع  وأي  حنتاج  املثقف 
من  احلامسة  الفرتة  هذه  العربية يف  أمتنا 

تارخينا؟
هل هو املثقف الناقد الراصد؟ أم املثقف 
املناضل؟ أم صانع األيديولوجيا  وحارسها؟ 
أم املثقف املاضوي املتشبث بأحالم عصره 
الذهيب برغم إدراكه لتناقضاته؟ أم املثقف 
النظرية؟  بالقضايا  املنشغل  األكادميي 
لدينا  وليس  الواقع  يطرحها  كثرية  أسئلة 
التساؤالت:  هذه  كل  عن  واحدة  إجابة  إال 
الذي  ذلك  هو  املطلوب  العربي  املثقف  إن 
القوى  هيكلية  تفكيك  على  القدرة  ميتلك 
مبهمة  يستمر  وأن  املسيطرة  االجتماعية 
الناقد واملشارك مع اجلماهري عندها تكون 

الثقافة فاعلة ومؤثرة.
لقد قرئ التاريخ قراءات كثرية وكان لكل 
تارخينا  فليكن  ومراميها  أهدافها  قراءة 
لقد  علينا.  عبئاً  يكون  أن  ال  لنا  حافزاً 

أن  وعلينا  املاضي  يف  الغوص  يف  أسرفنا 
نعلن احلاضر استناداً إىل املاضي وأن تكون 
وليس  متينة  بركائز  املستقبل  إىل  نظرتنا 
سراً أن البلدان العربية تواجه حالياً أزمات 
الثقافة هي  اقتصادية طاحنة وعادة تكون 
أول ضحية لضغط اإلنفاق يأتي ذلك وحنن 
حموراً  الثقافة  جعل  إىل  احلاجة  أمسّ  يف 
ثقافية  صناعة  إقامة  وإىل  التنمية  لعملية 

عربية ميكنها املنافسة عاملياً.
إىل  حاجة  يف  إننا  القول  ميكن  وهنا 
مؤسسات ثقافية تتسم بالدينامية وسرعة 
التكيف واختاذ القرار وأن تكون ماهرة يف 
الغايات  ونقل  احلديثة  الوسائل  استخدام 
رصده  ميكن  ملموس  علمي  واقع  إىل 
عائده  وحتديد  وتقوميه  وتصويبه  وقياسه 
إىل  حاجة  يف  حنن  املباشر.  وغري  املباشر 
تشبعها  بل  الثقافة  حتتكر  ال  مؤسسات 
الغري  ثقافة  من  نستفيد  وأن  وتؤازرها 
رسائلنا  وشحذ  الثقايف  فكرنا  لتجديد 
الثقافية وتقوية دروعنا ضد غزو الثقافات 
الوافدة واستحداث تنظري ثقايف جديد قادر 
وابتكار  العصر  متغريات  مع  التعامل  على 
يف  الثقافات  بني  املزج  يف  جديدة  مناهج 
فكرها وإبداعها وقيمها ولغاهتا والبحث يف 
الثقايف حبيث  الرتاث  بث احلياة يف  كيفية 
يساهم بالفعل يف معرتك احلياة املعاصرة.

يفهموا  أن  الرتاث  حتت  الراقدين  وعلى 
أن الرتاث ماء احلياة وإكسري إلحياء العقول 
أن يضيفوا مضامني من  والنفوس وعليهم 
النور  لريوا  الدثار  عنهم  وينزعوا  احلاضر 

ميأل املكان. 
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استطالع العدد

مجلة المعلم العربي 

 عين على اإلبداع
)جولة في ثالث محافظات(

   أمين التحرير التنفيذي

مــن أكثــر العوامــل تأثــرًا يف تنميــة قــدرات اإلبــداع لــدى الطالــب هــو مــا 
تقدّمــه املؤسســات املعنيّــة مــن رعايــة واهتمــام ودعــم، إضافــة إىل حالــة 
التفاعــل اإلجيابــيّ مــع إبداعــه، هــذه احلالــة الــيت ختلــق لديــه حافــزًا حنــو 
ــه ويأخــذ  ــن يدعم ــى التطــوّر حــن جيــدْ م ــه عل األفضــل وتســاعد موهبت
ــى حــدّ قــول فرانكلــن - »بــا  ــة الصحيحــة، فاإلبــداع - عل بيــده إىل الضّف
اهتمــام كالفّضــة يف املنجــم«، حيتــاج مــن يبحــث عنــه ويعتــي بألقــه حّتــى 

يتطــوّر ويســاعد يف بنــاء مســتقبل أفضــل للمجتمــع الــذي ينتمــي إليــه.
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كرّست  اليت  مكتوبة،  إعالميّة  كوسيلة  العربيّ  املعلّم  جملّة  مبادرة  دور  يربز  هنا 
اهتمامها إلبداع الطالب السوريني من خالل جولة على احملافظات السوريّة، لتلتقي 
بطالب مبدعني حققوا مراكز متقدّمة يف جمال موهبتهم إمّا على مستوى القطر أو 

على مستوى العامل.
هذه املبادرة اليت كانت بتوجيه من السيّد الوزير الدكتور دارم طبّاع هبدف اللقاء 
عن  حوارات  وإجراء  املتميزين  واملربني  واملوهوبني  املبدعني  الطالب  من  عدد  مع 

إجنازاهتم املضيئة. 
 إضافًة إىل متتني مبدأ التواصل الفكريّ مع املثقفني السوريني والكّتاب مبختلف 
اجملاالت واملوضوعات، وفتح اجملال ألكرب عدد ممكن من املقاالت واألحباث الرتبويّة 
والثقافيّة من احملافظات مجيعها، والتعريف أكثر باجمللّة وأهدافها الفكريّة والرتبويّة، 
لذا قامت مديريّة جملّة املعلّم العربيّ ممثلّة برئيس التحرير السيّدة )مسر طعمة( 
جبولة إىل عدد من احملافظات لتحقيق هذه األهداف، مع أمني التحرير التنفيذيّ 

)سالم خالد الرتكماني( وحضور مديري مكاتب كّل حمافظة.

كانت حقيبة احملّطة األوىل يف مدينة الاذقيّة غنيّة مبا دار من حوارات مع 
جمموعة من طاب مدارس املدينة املبدعن الذين حّققوا مراكز متّقدمة، 

ومنهم: 
) حا مارية 12 عامًا(

 سفرية منصة COSPACES EDU العامليّة لتصميم مشاريع خاصّة تعليميّة وترفيهيّة، 
الطفلة الدؤوبة اليت أصرّت على حتقيق هدفها بدعم والديها ومدرّبتها بدرية تعمري، حيث 
استغلّت التقانة ووسائل التواصل االجتماعي بطريقة إجيابيّة للوصول إىل اهلدف رغم كّل 
املنصّة وحصلت بذلك على لقب  التحديات واستطاعت تصميم مخسة مناذج على هذه 

السفرية.  
)الطالب حممود مهنا(

بطل اجلمهوريّة بلعبة الشطرنج 2018، واملركز الثاني بأوملبياد بطولة الفرق 2017، 
واألوّل يف بطولة صيدا، وببداية مشواره مل حتبطه اخلسارات اليت تعرّض هلا بفضل دعم 

والدته ومدرّبه علي زيدي بل حّفزته أكثر للوصول إىل النجاح وحتقيق اإلجنازات.
)الطالب كرم بوبو(

احلجر  فرتة  بديالً يف  حالّ  وجد  الثاني،  الربجميّ  باملارثون  األوّل  املركز  على  احلاصل 
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الصحيّ فلجأ إىل التعلّم الذاتي عرب منصّات خمتصّة ليطوّر مستواه بالربجمة، إضافة على 
أّنه قارئ هنم هبدف توسيع مداركه. 

)املدرّسة بدرية تعمري( 
مدرّبة تقانة التعليم ومناهج مطوّرة وسفرية عدد من منصّات التعليم العامليّة، اعتمدت 
على التعلّم الذاتيّ ووصلت إىل هدفها، وهي اآلن مدرّبة لعدد من مدرّسي سورية مبجال 

التقانة والتعلم املدمج.
)الطالبتان ماري يونس، زينة صاحل( 

الفريق األوّل باملناظرة املدرسيّة على مستوى سورية 2019م، وقد حتدّثتا عن طريقة 
املناظرات واملعايري اليت كانت لديهما ليحصال على املركز األوّل من )ثقافة، دعم معنويّ، 

سرعة بديهة(.
)الطالبة جوى جركس(

ببطولة  الثاني  واملركز  التنس،  بلعبة  للناشئني  باألوملبياد  األوّل  املركز  على  احلاصلة 
اجلمهوريّة، وهي العبة املنتخب الوطينّ أيضاً، وعبّرت حبديثها بأنّ املوهبة ال تعيق الدراسة 
لذا هي من الطالب األوائل يف حتصيلها الدراسيّ، وتتمنّى من املؤسسات املعنية بالرياضة 

زيادة االهتمام باملالعب والالعبني. 
)الطالبة هند بدويّة( 

املبدعة باحملادثة باللغة اإلنكليزيّة، قرأت أمام كادر اجمللّة نصّاً من تأليفها باللغتني عن 
سبل مواجهة كورونا يف سورية.
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املبدعن،  بطاّهبا  الزاخرة  طرطوس  مدينة  يف  فكانت  احملطات  ثاني  أمّا 
قدّموا  الذين  املتميزين  مدارسها  من طاب  بعدد  اجملّلة  كادر  اجتمع  حيث 
أبناء مدينتهم وزمائهم الطاب من خال ما حققوه من  منوذجًا عن وعي 

مراكز أوىل، ترَفع هلم قبّعات الفخر بإجنازاهتم:

)الطالب علي غامن(
 رائد على مستوى القطر يف جمال )اإلعالميّ الصغري( اختصاص: تعليق رياضيّ، وقد 
اكتسب من هذه اجملال دّقة الرتكيز واللفظ الصحيح للكلمات وقوّة الشخصيّة، وتدرّب على 
التلفزيونيّة متابعة دقيقة وتقوية  املهارات اإلعالميّة عن طريق متابعة الصحف والربامج 

اللغة بقراءة القرآن الكريم والكتب.
)الطالب ريان ديب( 

بطل سورية بالشطرنج حصل على املركز األوّل بالفئات العمريّة والنخبة واملركز اخلامس 
ببطولة آسيا، الذي وصف هذه اللعبة بلعبة األذكياء فهي تقويّ التفكري اإلبداعيّ واملنطقيّ 
واإلبداعيّ، واستطاع أن حيّقق مراكز متقدّمة من خالل متابعته احلثيثة للتدريب املستمرّ، 

إضافة إىل إتقانه العزف على آلة األورغ وحمبته للمطالعة.
)الطالبة طيبة أمحد( 

رائدة مبجال العزف على آلة األورغ وحاصلة على ريادتني )على مستوى احملافظة والقطر( 
وُكرِّمت بزيارة إىل بيالروسيا، وهي حاصلة أيضاً على املركز الثاني على مستوى القطر يف 
رقص الباليه، إضافة إىل إتقاهنا العزف على آلتَي الكمان والغيتار، وقد خلق لديها تعدّد 

املواهب نوعاً من الطاقة اإلجيابيّة اليت حّفزهتا على التفوّق الدراسيّ بدعم والدهتا.
)الطالبة مايا شعبان(

 رائدة باللغة اإلنكليزيّة على مستوى القطر واحملافظة ملدّة ثالث سنوات متتالية، وحاصلة 
على العالمة التامّة بالشهادة الثانويّة عام 2020م، شغوفة بتعلّم اللغات الذي حيتاج ملتابعة 
وممارسة من خالل قراءة الكتب ومساع أغاني ومشاهدة أفالم باللغة اإلنكليزيّة بعيداً عن 
الرتمجة، هذا التفوّق مل يؤّثر يف حبّها للغتها األمّ، على العكس متاماً فهي بقيت على صلة 

وثيقة هبا من خالل املطالعة.
)الطالبة نور بشاوي( 

بالعمليّات  الرياضيات، شغوفة  الوطينّ مبجال  باألوملبياد  السادس  املركز  على  حاصلة 
احلسابيّة والرياضيّة، شاركت بالعديد من االختبارات العامليّة عن بعد )االختبار السويسريّ، 
األمريكيّ، اهلندسيّ اإليرانيّ(، وتطمح مستقبالً أن تكون مدرّبة يف فريق األوملبياد، كي تنقل 

خربهتا لغريها من املشاركني.
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)الطالب حممّد بال(
 حاصل على املركز األوّل باألوملبياد العلميّ/اختصاص الكيمياء 2018 وعلى امليداليّة 
باألوملبياد  شارك  وأيضاً  بعد،  عن  للكيمياء  الدويلّ  األوملبياد  يف  2019م  عام  الربونزيّة 
العامليّ للكيمياء يف فرنسا، ويهتم أيضاً إىل جانب شغفه بالكيمياء بالربجمة والرياضيّات 

ويعتمد كثرياً على التعلّم الذاتيّ والبحث عن املعلومات.
أضافت مشاركاته باألوملبياد إضافات غنيّة إىل شخصيّته سيّما يف اجملال االجتماعيّ 

وعزّزت ثقته بنفسه من خالل فتح اآلفاق اجلديدة أمامه.
)الطالبة أليس خليل(

باللغة  اختبارات  لثالث  تعرّضها  بعد   UWC جامعة  يف  بريطانية  منحة  على  حاصلة 
اإلنكليزيّة عن طريق شبكة اإلنرتنت، إضافة حلصوهلا على جمموع 233 بالشهادة الثانويّة، 
شاركت بأطول ماراثون شعريّ يف مدينة بانياس )إلقاء شعريّ ملدّة 50 ساعة متواصلة( 
مع فريق كلنا للوطن، إىل جانب موهبتها بالتمثيل، وهلا مشاركات عديدة باملسرح التفاعليّ 

واجلوّال.
    )املعّلمة نغم علي( 

معلّمة صف، تدمج التعليم باملوسيقا حتت شعار »التعلّم حببّ« كوسيلة تعليميّة مطوّرة، 
تستطيع من خالهلا االبتعاد بالطالب عن التلقني لتصل املعلومة بشكل جذاب وحمبّب، إىل 
جانب تنمية املهارات، األمر الذي حيّفز مدارك الطالب وجيعله عنصراً فعّاالً يف احلصّة 

الدراسيّة.
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الوّضاءة  حلب  مدينة   ... اإلبداع  مدينة  كانت يف  للجولة  الثالثة  احملّطة 
اليت  مواهبهم  تنوّعت  املقبلن على احلياة حببّ وطموح،  املثابرين  بطاّهبا 

حققوا فيها إجنازات هامّة على املستوين احملليّ والعامليّ:

)الطالب أمحد غوري(
احلاصل على املركز األول يف جمال احلساب الذهينّ )على مستوى احملافظة أوالً، ثم على 
مستوى القطر(، شجّعته مدرسته التباع دورة للحساب الذهينّ لتميّزه بالعمليات احلسابيّة، 
وبعد التدريب استطاع أن حيصل على مراكز متقدّمة وينصح زمالءه بتعلّم هذه املهارة كوهنا 

تنشّط الذهن وتقوّي شخصيّة الطفل.     
)الطالبة يارا برم( 

النوع من  الرغم من صعوبة هذا  الــ )بورتريه( على  متميّزة يف رسم املالمح اإلنسانيّة 
الفنّ بالنسبة لألعمار الصغرية، ومل يشغلها حبّ الرسم عن التفوّق الدراسيّ فهي حاليّاً 
يف مدرسة املتفوقني وأيضاً يف الفريق الوطينّ لألوملبياد العلميّ السوريّ اختصاص /علم 

األحياء/.
)حممّد صبحي أبو ردان(

عضو الفريق الدويلّ لألوملبياد العلميّ السوريّ اختصاص/الفيزياء/، وحائز على املرتبة 
الثالثة على مستوى سورية عام 2018م، والثانية عام 2019م، ويستعدّ حاليّاً للمشاركة 
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مبسابقات على مستوى العامل.. 
وما دفعه لالهتمام مبادّة الفيزياء هو حبّه لعلم الفلك والفضاء وطموحه أن يكون يوماً 

ما رائد فضاء.
)الطالب بشر زيبق(

السوريّ  العلميّ  األوملبياد  يف  سورية  مستوى  على  الذهبيّة  امليداليّة  على  احلاصل 
اختصاص /املعلوماتيّة/، متابعته ملوهبته وتدريبه املستمرّ وسّع دائرة عالقاته االجتماعيّة 

مع أشخاص من اهتمامات مشرتكة.
)الطالبة سارة هارون(

قلعة  ساحة  العربيّة يف  للغة  العامل  يف  درس  أضخم  )معلّم صغري( يف  بصفة  املشاركة 
حلب ضمن أهداف التنمية املستدامة، تطمح بأن تكون مدرّبة كي تنقل خربهتا لغريها من 

الطالب.
)الطالبة رود أبو عابد(

والكمان  العود  آلتَي  على  العزف  متتاليني يف جمال  لعامني  القطر  مستوى  على  رائدة 
ومتميّزة أيضاً يف جمال الغناء، وسفرية الطفولة بالربملان الدويلّ بأملانيا، تشارك عزفاً وغناء 
مع فرقة معهد صباح فخري، وهتتم أيضاً بالتمثيل ولديها العديد من املشاركات املسرحيّة.
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)الطالب حممّد نذير ترمانيي(
احلاصل على املركز األوّل بلعبة الشطرنج والثاني بالسباحة على مستوى سورية، اكتسب 
مهارات الشطرنج من والده منذ الصف الثاني، ويف كّل مسابقة يشارك فيها يكتسب أفكاراً 
وخططاً جديدة، لكنّه يفّضل املسابقات اليت جتري على أرض الواقع وليس عن طريق شبكة 

اإلنرتنت ألّنها متنحه فرصة التحدّي اخلالّق.
)الطالب حممود محام(  

تربطه عالقة صداقة  قويّة مع آلة العود منذ ست سنوات فهي - حسب قوله - رمز 
من  بتشجيع  وذلك  الصعوبات  كل  رغم  عليها  العزف  إتقان  على  أصرّ  الشرقيّ،  للرتاث 

أساتذته وأخوته العازفني أيضاً. 
)الطالب خالد أطلي(

احلاصل على املركز الثالث على مستوى سورية 2018م باختصاص /الغناء/ وشارك 
بأنّ متيّزه  2019م، ويعترب  الثالث عام  املركز  مبسابقة يف بيالروسيا وحصل فيها على 

مبوهبة الغناء حيّفزه على التفوّق الدراسيّ وحتقيق طموحاته.
)الطالب عبد اهلل الشامي( 

احلاصل على املركز األوّل على مستوى سورية 2019م يف جمال /احلساب الذهينّ/ 
واملركز الثالث عامليّاً مبشاركة 75 دولة وكانت املشاركة األوىل لسورية. إضافة إىل إتقانه 
العزف على آلة الكمان ومكعبات الروبك ولعبة الشطرنج، هذه املواهب جمتمعة مل تبعده 
عن التفوّق الدراسيّ بل شجعته أكثر ليتفوّق من خالل قدرته على تنظيم الوقت بني املوهبة 

والدراسة.
)الطالب حممّد حاجي رشيد(

احلاصل على املركز األوّل يف جمال العزف على آلة البزق، وتعلّم أيضاً على آلة العود، 
ومشارك بفرقة معهد صباح فخري، يطمح للمشاركة بآلة البزق على مسارح عامليّة ألّنها 

ترمز إىل تراث بلده.
)الطالب حممّد حسن(

عازف على آلتَي البزق والغيتار، وهو مطلع على تاريخ هاتني اآللتني وتراثهما املوسيقيّ 
املستمرّ يف  تدريبه  يؤّثر  للعزف، ومل  يزداد حبّاً  الذي جيعله  العازفني األمر  أهمّ  وأمساء 

دراسته فهو حاليّاً طالب يف مدرسة املتفوقني.

***
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طاب  جمموعة  حلب  مدينة  يف  اجملّلة  التقت  الثالثة،  جولتنا  سياق  ويف 
من مدينة الرقة تابعوا حتصيلهم العلميّ يف مدارس محاة بإصرار، متحدين 
الظروف القاسية اليت فرضتها عليهم احلرب اإلرهابيّة، حيث رمسوا ألنفسهم 
هدفًا، فحّققوه بدعم أسرهم وعزميتهم اليت تنمّ عن وعي كبر، جتّلى يف 

إجنازاهتم وتفوّقهم الدراسيّ :
اإلعداديّة(  بالشهادة  األوّل  اخللف  )عمر  العلمي(  بالفرع  األوّل  األمحد  )إبراهيم  وهم: 
)واّلدة احلسني  العلميّ(  بالفرع   231 األمحد  )نسيم  األدبيّ(  بالفرع  األوىل  الفداوي  )آالء 

الثالثة بالفرع العلميّ(
يُذكر بأنّ معظمهم انقطع سنتني وأكثر عن الدراسة، ثمّ تابعوا ليحققوا النجاح بتفوّق.

***
وقامت إدارة اجمللّة خالل هذه اجلوالت:

* بزيارة فروع احتاد الكّتاب العرب يف كّل حمافظة للتوصّل إىل آليّات مشرتكة هدفها 
رفد اجمللّة مبقاالت وأحباث من كّتاب ومفكرين هلم بصمات واضحة يف الساحة الثقافيّة 

السوريّة وأيضاً العربيّة.
* كما التقت يف جلسات حواريّة تفاعليّة مع املوجهني االختصاصيني والرتبويني لرصد 
حاالت اإلبداع والتميز لدى الطالب وإسقاط الضوء عليها، من خالل  التواصل مع املعلمني 

الذين سيُلقى على عاتقهم الكشف عن أبنائنا املتميزين واملبدعني.
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الدكتور محمود السيد حارس العربية وأمينها

 )حوار : سالم خالد التركماني(
123

حوار العدد
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الدكتور محمود السيد
حارس العربية وأمينها

حوار: سالم خالد التركماني

ــوار  ــارس مغ ــارسٌ ف ــاك ح ــادام هن ــر، م ــى اخلط ــة عل ــة املنيع ــي اللغ ــة ه العربيّ
مثلــه، فهــي تنــام قريــرة احلــروف مطمئنــة البــال حلاهلــا وأحواهلــا ومســتقبلها.

الدكتــور حممــود الســيّد: فــارسٌ امتطــى صهــوة العربيــة بــكل أصالــة وحرفيــة، 
واملنابــر  املؤمتــرات  يف  عنهــا  دافــع  وكنوزهــا،  أمينــًا ألســرارها  حارســًا  فغــدا 
ــبَ فيــه حارســًا ملعانيهــا، فبعــد حصولــه علــى  وكتــب التأليــف ويف كّل مــكان تنصّ
ــة(  ــة العربيّ ــس اللغ ــق تدري ــج وطرائ ــص )مناه ــة يف ختصّ ــوراه يف الرتبي الدكت
ــًا  ــة الرتبيــة جامعــة )عــن مشــس( بالقاهــرة، عمــل موجّه عــام 1972م مــن كليّ

أوّل للغــة العربيّــة يف وزارة الرتبيــة.
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ويف عام 1974م ذهب معاراً إىل اجلزائر 
يف  العربيّة  اللغة  ليدرّس  الكويت  ثمّ 
وبعد عودته  جامعاهتا مدّة مخس سنوات، 
جامعة  يف  الرتبية  كليّة  يف  أستاذاً  أصبح 
عام  الكليّة  هلذه  عميداً  عُيّن  وقد  دمشق، 
خلربته  ونتيجة  1992م  عام  ويف  1986م، 
الرتبية  إلدارة  مديراً  اختري  املميّزة  الرتبويّة 
يف املنظمة العربيّة للرتبية والثقافة والعلوم، 

فأقام يف تونس أربع سنوات.
ثمّ  للرتبية،  وزيراً  عُيّن  2000م  عام  ويف 
وزيراً للثقافة عام 2003م، ويف عام 2007م 
لتمكني  الوطنيّة  للجنة  رئيساً  اختياره  مّت 
اللغة العربيّة، ويف عام 2013م عُيّن مديراً 

عامّاً هليئة املوسوعة العربيّة.
عربيّ  تربويّ  خبري  فهو  كلّه  ذلك  وفوق 
من  عدد  لدى  حافل  سجّل  وله  معروف، 
املختصّة  واإلقليميّة  العربيّة  املنظمات 

بشؤون الرتبية.
على  دؤوب  مواظب  جممعيّ  هو  كذلك 
أصبح  منذ  جهوده  كّثف  العربيّة،  خدمة 
عضواً يف جممع اللغة العربيّة بدمشق عام 
2001م، ونائباً لرئيس اجملمع عام 2008م، 
من  عقدين  من  أقّل  خالل  يقدّم  هو  فها 
يف  هامّاً  كتاباً  وعشرين  اثنني  عضويته 
بينما  املعاصرة،  وشجوهنا  العربيّة  اللغة 
بلغ جمموع نتاجه الفكريّ الرتبويّ والثقايفّ 
خالل نصف قرن من حياته العمليّة أكادمييّاً 
كتاباً،  وستني  واحداً  ولغويّاً،  تربويّاً  وباحثاً 
ما خال أزيد من مئة حبث ومقال منشور يف 

العديد من اجملالت العربيّة واحملليّة.....
بصدره الرحب وشغفه بالعربيّة، استقبلنا 

الدكتور حممود يف مكتبه الكائن يف مدينة 
دمشق حبي الروضة مبنى هيئة املوسوعة 
العربيّ  املعلّم  جملّة  فريق  ماحناً  العربية، 
علماً  اجمللة  قيمة  إىل  يضاف  مثيناً  حيّزاً 

وفكراً، وكان لنا معه احلوار اآلتي:

العربية  اللغة  دارسي  بعض 
فيايف  يف  وهم  الورق،  على  خرّجيون 
التكسري يهيمون، كيف لنا أن نصنع 
الفصحى  يفدون  أمينن  حرّاسًا 

بأرواحهم؟
دارسي  فهمنا  إذا  أمينني  حرّاساً  نصنع 
فعرفنا  حقيقياً،  فهماً  العربية  اللغة 
حاجاهتم ومتطلباهتم، وقدّمنا الزاد الكايف 
هلم بأساليب شائقة، وكنّا قدوة أمامهم يف 
أمّتنا،  إىل  وانتمائنا  للغتنا  كفايتنا وحمبّتنا 
ويُعنى  يهتمّ  حيبّ  ومن  اخلالدة،  ولغتها 
ومن  املدرّسني.  من  أو  الدارسني  من  إنْ 
يف  للطالب  يقدَّم  الذي  الزاد  أنّ  املالحظ 
غري  والثانويّ  األساسيّ  التعليم  مرحلتَي 
اللغة  الدخول إىل قسم  كافٍ ملساعدته يف 
العربيّة، ألنّ املتفوقني يف اللغة وغريها من 
الطبّ  كليّتَي  إىل  يذهبون  ما  غالباً  املواد 
ترميم  عملية  من  البدّ  كان  لذا  واهلندسة. 
وتركيز على األساسيات، وأن تكون املناهج 
الوظيفيّة  وهذه  نفسه،  الوقت  يف  وظيفيّة 
حياته  مستقبل  يف  إليها  حيتاج  اليت  هي 
ليوّظفها يف أدائه، إضافة إىل أّننا جند يف 
اخلطط اليت توضع املناهج وفقها يف كليّات 
واملماحكات  التأويالت  من  الكثريَ  اآلداب، 
واالستثناءات والشذوذ على حساب القواعد 
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سيستخدمها  اليت  األساسيّة  اجلوهريّة 
يصبح  حني  العمليّة  حياته  يف  الطالب 
مدرّساً، لذا ينبغي أن يكون زاده األكادمييّ 
يف  التواصليّة  الكفاية  من  كافٍ  قدر  على 
الفهم واالستماع واحملادثة والكتابة وغريها 
النحو  وهبذا  األخرى،  اللغويّة  املهارات  من 
الذي  بالزاد  مزوّدة  أطراً  خنرّج  أن  ميكننا 

يساعدهم يف حياهتم العمليّة.
املعلّمني  بعض  هناك   ! لألسف  ويا 
يرتكبون أخطاءً فادحة بسبب عدم هتيئتهم 
التدريس، لذا  هتيئًة مناسبة ملمارسة مهنة 
وزارتي  بني  تنسيق  هناك  يكون  أن  جيب 
الرتبية والتعليم العايل، للرتكيز على األمور 
يف  ستستخدم  اليت  األساسيّة  الوظيفيّة 

احلياة العمليّة.
من  منرب  األزرق،  الشبح  بوك«  »الفيس 
الصحافة،  موت  األزرق،  البوق  له،  منرب  ال 

والعديد من التسميات واألوصاف...

كيف يصف الدكتور حممود السيّد 
هذا الكائن األزرق، وهل أصبح يعترب 
عن  ينوب  جديدًا  إعالميًّا  منربًا 

الكثري من الوسائل؟
والتقانة  التقانة،  عصر  يف  نعيش  حنن 
يف  وتوظيفها  استخدامها  أحسنّا  إن  كنز 
فالشّابكة  مدروس،  بشكل  حياتنا  مواقف 
املالحظ  من  ولكن  كبرية،  نعمة  حياتنا  يف 
أنّ ما يُبَثّ عرب مواقع التواصل االجتماعيّ 
أن  للفرد  والبدّ  السمني،  وفيه  الغثّ  فيه 
يكون مزوّداً مبهارات التفكري العلميّ الناقد 
بني  التمييز  على  تساعده  اليت  املوضوعيّ 

الزيف واحلقيقة، وبني األصيل وغريه، وبني 
اخلربة املربيّة واخلربة غري املربيّة يف أغلب 
هذه املنابر اإلعالميّة اليت سادت فيها قيم 
والتضليل  الثقافيّة  والضحالة  االستهالك 

اإلعالميّ.
من هنا كان البدّ أن نكون مهيّئني بوعي 
للتعامل مع ما يُبثّ عرب هذه املواقع، فهنالك 
أمور مفيدة ومجيلة ومغّذية للوجدان والعقل 
والروح، وتساعد الفرد على ممارسة حياته 
بكّل راحة نفسية، ويف الوقت نفسه هنالك 
اللغة  جمال  يف  وخاصّة  مستهجنة  أمور 
العربيّة، حيث ساد على هذه املواقع اهلجني 
اللغويّ والكتابة باللهجة العاميّة وباألحرف 
بعض  حذف  ذلك  من  واألدهى  الالتينيّة، 
باألرقام  والكتابة  العربيّة  اللغة  حروف 
مكاهنا، وانتشرت ظاهرة العربيزيّ أو اللغة 

الفيسبوكيّة على نطاق واسع.
عرب  الفصيحة  للغتنا  هدم  معول  هناك 
مواقع التواصل االجتماعيّ إن مل نكن واعني 
فصيحة  باستخدام  نطالب  ولسنا  لذلك، 
اللغة  نطلب  وإمنا  اجلاحظ،  أو  التوحيديّ 
روح  فيها  وكأن  والقريبة،  وامليسرة  السهلة 

العامية وثوب الفصيحة.

لغتنا  على  سورية  حتافظ  كيف 
العربية من الضياع واهلدم ؟

حنن يف سورية من نعم اهلل علينا أن اللغة 
العربيّة على الرغم ممّا نشكوه من ضعف 
االنتماء إليها لدى بعضهم، وتفشّي العامية 
أنّ  إال  االجتماعيّ،  التواصل  مواقع  عرب 
العربيّة  الساحة  على  متميّزة  تبقى  سورية 
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ومتكينها  العربيّة  اللغة  على  حفاظها  يف 
الراحل حافظ األسد -رمحه  فالقائد  هلا، 
واملتمسّكني  العربيّة  عشّاق  من  كان  اهلل- 
هبا، وحني أدرك ضعفها على ألسنة بعض 
لتعليم  مرسوماً  أصدر  اجلامعة،  خرّجيي 
اللغة العربيّة لغري املتخصصني، كما أصدر 
الدكتور بشّار األسد قراراً مجهوريّاً بتشكيل 
العربيّة، ومهامها وضع  للغة  التمكني  جلنة 
والتمكني  بالعربيّة  لالرتقاء  عمل  خّطة 
اللجنة  تنفيذها، وقد وضعت  ومتابعة  هلا، 
الوطنيّة،  العمل  خّطة  برئاسيت  املشّكلة 
ألنّ  املعنيّة  اجلهات  مع  تنفيذها  وتتابع 
خدمة اللغة مسؤوليّة أبنائها مجيعهم، فهي 
اللغة األمّ والوطن الروحيّ، وحافظة الرتاث، 
وهلا  اإلسالميّة،  العربيّة  الثقافة  وحاملة 
وهي  وقوميّاً،  ودينيّاً  وطنيّاً  متعدّدة:  أبعاد 
وكما  واملوحِّدة.  املوحَّدة  الكريم  القرآن  لغة 

قال الشّاعر الرّصايفّ:
وجتمعنا جوامع كربيات

                        وأوهلنّ سيّدة اللغات

وقال الشّاعر بدوي اجلبل:
للضاد ترجع أنساب مفرّقة

                 فالضاد أحسن أمّ برّةٍ وأب
وجتدر اإلشارة إىل أنّ سورية يضرب هبا 
املثل على الصعيد العربيّ بأّنها تدرّس مجيع 
مواد املعرفة باللغة العربيّة يف مجيع مراحل 
التعليم اجلامعيّ وما قبله، وبأنّ جممع اللغة 
العربيّة يف سورية هو أوّل جممع أنشئ على 
مرَّ  قد  وها  1919م،  عام  العربيّة  الساحة 

قرن كامل على إنشائه.

األسد  بشار  الرئيس  السيّد  وجّه  وقد 
إىل  األجنبيّة  اللغات  إتقان  إىل  األمة  أبناء 
الفصيحة،  العربية  إتقان لغتهم األم  جانب 
وقد جنحت جلنة التمكني للغة العربية يف 
مسعاها إىل إضافة شرط النجاح يف اللغة 
العربية إىل جانب اللغة األجنبية واملعلوماتية 
التعيني يف وظائف الدولة، كما جنحت  يف 
جملس  من  قرار  إصدار  إىل  مسعاها  يف 
التعليم العايل يرمي إىل تدريس مجيع مواد 
املعرفة يف اجلامعات اخلاصة بالعربية على 
مقررين  عدا  ما  الرمسية  اجلامعات  غرار 

اثنني يدرسان باألجنبية.

الفضاء  عصر  يف  اليوم  نعيش 
ومئات  األفكار  مالين  املفتوح.. 
من  الكثري  والكثري  اللهجات 
وهي  والسوداء..  السلبية  الثقافات 
على  سلبًا  تنعكس  بآخر  أو  بشكل 

واقع الفصيحة..
ماذا يقول الدكتور حممود يف أفضل 
الوسائل لتعزيز لغتنا الفصيحة لدى 
أبنائنا ومن أيّ املراحل العمرية جيب 

أن تبدأ هذه اجلهود املركزة؟
كثرية  حتديات  تواجه  العربية  اللغة 
اللغات  مزامحة  أمهها  وداخلية،  خارجية 
األجنبية هلا على أرضها من جهة، وانتشار 
اللهجات العامية على نطاق الوطن العربي، 
وهي عامل مفرّق بني أقطار األمة الواحدة، 
أمة  أمتكم  هذه  »وأن  الكريم  القرآن  ويف 

واحدة«.
نكون  أن  علينا  يوجب  التحدي  فهذا 
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السهلة  العربية  استخدام  على  حريصني 
على  والعمل  بلغتنا،  لالرتقاء  وامليسرة 
سريورهتا وانتشارها على األلسنة واألقالم 
مراحل  يف  التعلمية  التعليمية  العملية  يف 

التعليم كافة.
أن  التحديات،  جتاه  أيضاً  احللول  ومن 
نرّكز على مرحلة رياض األطفال، ألن هذه 
اللغة  الذهبية الكتساب  املرحلة  الفرتة هي 
العربية الفصيحة بطريقة ال شعورية، نعوّد 
واألمناط  القوالب  اكتساب  على  الطفل 
الكلمة  هذه  أن  يعرف  أن  دون  اللغوية 
نرّكز على  أو حال، وإمنا  أو متييز،  فاعل، 
يف  الدخول  دون  اللغوية  والبنية  الرتكيب، 
املصطلحات، وبعد ذلك تصبح اللغة ميسرة 
أن  دون  بسهولة  هبا  ويتحدث  الطفل،  عند 
يف  يتعلمها  اليت  النحوية  القواعد  يعرف 
النحو  أن  البيان  التالية، وغين عن  املراحل 
العربي وضع حفاظاً على القراءة الصحيحة 

للقرآن الكريم، ومل يكن معروفاً من قبُل.
االرتقاء عن طريق املناهج  ويلزمنا أيضاً 
اليت يتفاعل معها الطالب، بأن تكون وظيفية 
يف مرحليت التعليم األساسي والثانوي وأيضاً 
واهتمامه  حلاجاته  ملبية  أي  اجلامعي، 
العربية  اللغة  درسنا  فإذا  واختصاصه. 
النصوص  تكون  أن  ينبغي  املختصني  لغري 
من  اجلامعي  الطالب  معها  يتفاعل  اليت 
الطب نضع هلم  كليّة  مثالً يف  اختصاصه، 
احلديث،  أو  القديم  تراثنا  من  طبياً  نصاً 
وتكون  واحد،  حبجر  عصفورين  فنضرب 
طبية،  نصوص  على  اللغوية  التدريبات 
قدمية  تربوية  نصوصاً  نضع  الرتبية  ويف 

ومعاصرة.
نصوصاً  نقدم  االجتماع  علم  ويف 
ويف  اجتماعية،  مشكالت  تعاجل  اجتماعية 
عن  نصوصاً  نقدّم  اجلميلة  الفنون  كلية 

وصف الطبيعة الطبيعية والصناعية.
وظيفية،  النصوص  تكون  أن  جيب  أي 
ونرّكز على القواعد األساسية، ونبتعد عن 
ويكفينا  والتقعّر،  واالستثناءات  الشذوذ 
من  خالية  بلغة  ويقرأ  الطالب  يكتب  أن 
ويتحدث  إليه،  يستمع  ما  ويفهم  األخطاء، 

بلغة سليمة.
ومن احللول اهلامة أيضاً، تعزيز االنتماء 
ضعف  لدينا  فنحن  العربية،  اللغة  إىل 
خلخلت  عوملة  ظل  يف  االنتماء  يف  حقيقي 
أن  البال  يغيبَنَّ عن  االنتماء حبيث ال  هذا 
يفرّق بني  ابتعاث كل ما  تعمل على  العوملة 
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ووأد  تفرّق،  العامية  واللهجات  األمة،  أبناء 
الفصيحة  والعربية  ويوحّد،  جيمع  ما  كل 

توحّد.
كما أن االلتفات إىل إعداد املعلمني على 
املستوى اجلامعي جييء يف طليعة األولويات 
على أن ميّكن هذا اإلعداد املعلمني كافة على 
استعمال العربية السليمة، وال يقتصر األمر 
وحدهم،  العربية  اللغة  معلمي  كاهل  على 
وإمنا ينبغي أن يكون هناك تكامل وتآذر بني 
مجيع املعلمني يف العناية باستعمال العربية 
وهذا  املعلم،  ختصص  يكن  مهما  السليمة 

يساعد على التمكني للغة واالرتقاء هبا.

جمللة  توجهها  اليت  النصائح  ما 
ومقاالهتا  بكادرها  العربيّ(  )املعّلم 
وأحباثها كي تكون وفيّة للغة العربية 
الثالثة  سنتها  يف  وهي  األصيلة، 
والسبعن، هل تعترب أهنا أدّت رسالة 

ثقافية فكرية إىل حدّ ما ؟
إسهاماً  تسهم  العربي  املعلم  جملة 
وجيب  العربية،  باللغة  االرتقاء  يف  كبرياً 
واملختارات  واملقاالت  البحوث  تكون  أن 
املنشورة فيها هتمّ شرحية كبرية من طلبتنا 
وأن  نفسه،  الوقت  يف  مدراسنا  ومعلمي 
الطلبة  إىل  املوجهة  املختارات  أيضاً  تكون 
جذابة ومشوقة وشائقة وملبية لتطلعاهتم، 
وقريبة  احلوشيّة  األلفاظ  عن  وبعيدة 
وبالنسبة  بيئتهم  ومن  اهتماماهتم،  من 
الوظيفية  باألمور  تأتي  أن  للمعلمني ميكن 
فنبتعد  واجباهتم،  أداء  يف  تساعدهم  اليت 
ونرّكز  التنظريية،  األمور  يف  اإلغراق  عن 

وميكننا  األساسية،  التطبيقية  األمور  على 
تتضمن  منوذجية  دروساً  نعرض  أن  أيضاً 
كذا  املرحلة  يف  الدرس  هذا  نعطي  )كيف 
نستخدمها؟  أن  ميكن  اليت  التقانة  وما  ؟ 
وما أساليب التقويم املناسبة؟ وما التمهيد 

املناسب لنبدأ هبذا الدرس؟(. 

العربية  اللغة  أدوار جممع  أبرز  ما 
حراسًة للفصحى؟

يف  كبري  بدور  العربية  اللغة  جممع  يقوم 
احلرص على اللغة العربية والتمكني هلا، من 
خالل جلانه )جلنة ألفاظ احلضارة، جلنة 
جلنة  الطبية،  املصطلحات  جلنة  البيئة، 
الفيزياء، جلنة الرياضيات، جلنة الكيمياء، 
وغريها  والنفسية(،  الرتبوية  العلوم  جلنة 
من اللجان اليت تعمل يف اجملاالت املعرفية 
إصداره  أيضاً  خالل  ومن  مجيعها...(، 
املعاجم باللغات الثالث العربية واإلنكليزية 
لدى  كبرياً  فراغاً  تسدّ  اليت  والفرنسية، 
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الكتب  وإصداره  عموماً،  واملثقفني  الطلبة 
املؤلفة.

جمال  يف  كبري  بشكل  اجملمع  يسهم  كما 
إىل  إضافًة  تراثية،  ملخطوطات  حتقيقه 
اليت  واملؤمترات  واحملاضرات  الندوات 
الوطن  نطاق  على  اجملامع  رؤساء  جتمع 
من  معيّن  موضوع  يف  وتبحث  العربي، 
خالل مناقشات وحوارات تنتهي مبقرتحات 
املعنية  اجلهات  إىل  توجه  وتوصيات 

بتنفيذها.

)قصيدة  الزرقاء  القصيدة  شعراء 
»اللغة  عبارة  ميتطون  الاليك( 
ويعبثون  متجددة«،  العربية حيوية 
قصيدتنا  حنمي  كيف  بأصالتها. 

العربية من مدّعي الشعرية؟ 
األصيل  الشعر  بني  نفرق  أن  ينبغي 
والشعر غري األصيل، فالشعر إن مل يهززك 
طه  اهلل  رحم  بشعر،  ليس  مساعه  عند 
حسني حني قال »هناك أناس  جبنوا عن أن 
يصنعوا شعراً أصيالً فاختذوا من الضعف 

مذهبًا هلم «.
أنا مع الشعر سواء أكان حديًثا أم قدميًا، 
ولكن ينبغي أن تتجلّى فيه األصالة العربيّة 
الفصيحة اليت ال ميكن أن يؤدّي إليها اللبس 

والغموض واأللغاز والطلسمات. 
وجيب أاّل نطبع أي شعر بلهجته العاميّة، 
شعر  مللتقيات  الثقافية  املراكز  نفتح  وأاّل 
العاميّة يف  اللهجات  نستخدم  وأاّل  الزجل، 
الرواية والقصّة ألن ذلك عامل هدم للغتنا 

العربيّة. 

حلارسها  العربيّة  اللغة  تعين  ماذا 
بعد هذه العالقة الطويلة بينكما؟ 

وكّل  أمّيت،  روحي،  كياني،  العربية  اللغة 
أنا فخور  وكعربيّ:  كياني،  شيء جيري يف 
بأن جعل  العرب  كرّم  تعاىل  بلغيت ألنّ اهلل 
يقدّرون  ال  أبناءها  ولكن  بالعربيّة  رسالته 
هذا الُغنم، كما أهنم ال يقدرون أن لغتهم هي 
من اللغات الست املعتمدة يف األمم املتحدة، 
ويف املنظمات التابعة هلا، يف حني أن دوالً 
ليست  وإيطاليا  واليابان  كأملانيا  عظمى 
لغاهتا بني اللغات املعتمدة عاملياً، ولكم هو 
معيب ومقزز أن يعمد بعض ممثلي الدول 
استعمال  إىل  الدولية  احملافل  يف  العربية 

اللغة األجنبية، ويهجر لغته األم !
ورحم اهلل شاعرنا الكبري املتنيب القائل:

ومن جهلت نفسه قدرها
                       يرى غريه منه ما ال يرى

وأنا سوري أفتخر وأعتز بأن أول أجبدية 
أرضنا  من  كانت  إمنا  البشرية  عرفتها 
ومهما  أوغاريت،  يف  الساحلية  وشواطئنا 
حضارة  يشوّهوا  أن  األمة  أعداء  حاول 
يفلحوا، وصدق  فلن  عليها،  ويعّتموا  أمتنا، 
نور  ليطفئوا  »يريدون  القائل:  العظيم  اهلل 
ولو  نوِره  متمُ  اهلل  ولكن  بأفواههم،  اهلل 
والذاخرة  العطرة  مسريته  الكافرون«.  كره 
تعين  اليت  العربية  للغة  حقيقيّ  بانتماء 
ويستمرّ  ينتهي،  أاّل  احلوار  تستفزّ  هويّتنا 
الصفحات  أنّ  نرى  لذا  وساعات،  ساعات 
إجنازات  من  يسرياً  جزءاً  تفِ  مل  القليلة 
بعشق  الوّضاءة  السيّد  حممود  الدكتور 

العربيّة، حارس اللغة العربيّة األمني.
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 اللغة
كيف نشأت وتكونت

د. هيثم إبراهيم جبيلي*

اللغــة هــي القــدرة علــى اكتســاب واســتخدام ُنظــٍم معّقــدةٍ مــن االّتصــاالت 
والتواصــل بــن البشــر، ال ســيّما بســبب قــدرة اإلنســان علــى اســتخدام تلــك 
ــروءة هــي املقصــود هبــذا  ــة واملق ــة املنطوق ــدة يف االتصــال، واللغ ــة املعّق األنظم
لِلُّغــة باللغويــات، واللغــة كنظــاٍم وُجــدت  النظــام. ُتســمّى الدراســة العلميّــة 
ــى التعبــري ونقــل أفــكاره ومشــاعره ومهومــه إىل األفــراد  لتســاعد اإلنســان عل

اآلخريــن؛ فهــي بذلــك طريقــٌة قويــٌة وفعّالــٌة خلدمــة التواصــل.

* أسـتاذ يف كليـة العلـوم جامعـة تشـرين، مـن مواليـد اللالذقيـة، 1955، لـه عـدد مـن الكتـب العلميـة 
اجلامعيـة يف : هندسـة الطـب النـووي، والفيزيـاء النوويـة، وفيزيـاء الطاقـة، وكتـاب يف أصـول العلـم.

131 المعلم العربي- العددان: 477 - 478 - 2020 



نشأة اللغة
أ - النظرية التوقيفية

) وَعَلَّمَ  الكريم:  كتابه  تعاىل يف  اهلل  قال 
آَدَمَ اأْلَسْمَاءَ ُكلَّهَا ( البقرة31،

اآلية  بنص  ثابتة  التوقيفية،  فالنظرية 
ولكن  الكريم،  القرآن  يف  السابقة  الكرمية 
يف  أو  اآلية،  هذه  فهم  يف  يكمن  اخلالف 
االهتداء إىل تفسريها تفسرياً قطعيَّ الداللة 

على املراد. 
فالقائل هبذه النظرية يتوقف عن البحث 
اهلل  على  وقف  ألهنا  اللغة،  نشأة  أصل  يف 

تعاىل. ولذلك مسّيت: النظرية التوقيفية.

ب ــ النظرية الوضعية
صنع  إن اللغة من  تقول:  نظرية  نشأت 
وهلذه  احملاكاة،  بطريقة  اإلنسان  )وضع( 
النظرية أعالمها ومنهم من ظل حائراً بني 
نفسه على  القدرة يف  النظريتني، ال ميلك 

ترجيح إحدى النظريتني على األخرى.

أما افرتاضُ اللغةِ أهنا وضعية فهو أبعد يف 
من  وأهنا  اللغة،  نشأة  معرفة  الغموض عن 
صنع اإلنسان وأهنا حماكاة أصوات الطبيعة 

واحليوانات.
املوضوع،  هذا  يف  تستثار  كثرية  أسئلة 
وأسئلة كبرية تفرض نفسها يف هذه اجملال، 
صنع  من  اللغة  أن  يف  يبحث  افرتاض  وكل 
احلدس  من  ضرباً  إال  يكون  لن  اإلنسان، 
والتخمني. ألنه ال سبيل إىل نتيجة يطمئن 
األدلة  لفقدان  وذلك  العلمي،  املنهج  إليها 
عن  اإلجابة  يف  كفايتها  لعدم  أو  القاطعة، 
هذا السؤال الغامض، إجابٌة يُطمأن إليها. 
اللغوية يف باريس قررت  حتى إن اجلمعية 
هذا  يف  أحباث  تقديم  منع  1878م،  سنة 
بعض  استمرت  فقد  ذلك،  ومع  املوضوع، 
أحباث اللغويني تتناول هذا اجلانب بالدرس 

والتحليل.
»نشأة  عنوان  حتت  عربي  باحث  ويقول 

الكالم«:
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مل يظفر حبث من البحوث اللغوية بقدر 
وفري من التأمل والتفكري مثل الذي ظفرت 
به نشأة اللغة. ومع هذا، فقد كانت النتيجة 
كّل  بعد  الباحثون  يهتدِ  ومل  سلبيًة،  دائماً 
ما بذلوه من جهد، إىل رأي يُجمعون عليه 
ومنذ  العصور،  كل  ففي  إليه.  يطمئنون  أو 
ال  والعلماء  القدمية،  اإلنسانية  احلضارة 
ينقطعون عن البحث يف نشأة الكالم وأصله 

ويفرتضون، يف هذا، الفروض. 
النطق  أو  اللغة  إن  تقول:  أخرى  ونظرية 
مجاعية.  صورة  يف  أوالً  نشأ  اإلنساني، 
فقد صدر عن جمموعة من الناس يف أثناء 
قيامهم بعمل شاق تعاونوا على أدائه. ويشبه 
هذا ما نسمعه أحياناً من بعض العمال اآلن 
حيث يؤدون عمالً شاقاً مضنياً، إذ نراهم 
ال  تكاد  بدائية  عبارات  يرددون  أو  يغنون، 
فيكرّروهنا  مفهوماً،  معقوالً  معنىً  تتضمن 

ويعيدون تكرارها دون ملل أو سأم. 
ولعل هذا أهم ما متتاز به هذه النظرية 
على النظريات السابقة؛ أهنا عاجلت النشأة 
اللغوية يف ضوء اجملتمع اإلنساني، وربطت 
بني اللغة واجملتمع ربطاً وثيقاً. يف حني أن 
الكلمات  أن  تفرتض  األخرى  النظريات  كل 
األوىل صدرت عن اإلنسان املنفرد، ثم قلّد 

غريه يف نطقه.

أحدث اآلراء:
وقد اهتدى بعض املُعاصرين من اللغويني، 
فتُستعرض  االستقرائية  الطريقة  إىل 
منها  تكوّن  ثم  والتجاربُ،  املالحظاتُ 

النتيجة.

يؤسسون  النظرية  هذه  وأصحاب 
نظريتهم على أسس ثالثة:

ــ دراسة مراحل منو اللغة عند األطفال. 1ـ 
عند  اللغة  منو  مراحل  أن  منهم  اعتقاداً 
هبا  مير  اليت  نفسها  املراحل  هي  األطفال 
اإلنسان األول، وال تزال دراسة هذه املرحلة 
عند األطفال حباجة إىل النتائج املؤكدة هلا.

 2 ـــ لغة األمم البدائية.
هؤالء  لغات  أن  الباحثون  هؤالء  ويرى 
اللغات  األقوام متثل مرحلًة قدمية يف منو 
على  ضوءاً  تلقي  هلذا  وهي  وتطورها، 
العصور  يف  اإلنسان  لغة  عليه  كانت  ما 

السحيقة.
 3 ـــ الدراسة التارخيية.

أهم  الثالث  األساس  هذا  كان  ورمبا 
النشأة  حبث  يف  السابقني  األساسني  من 
اللغوية، إذ إهنم بدؤوا بطريقة عكسية؛ أي 
أهنم بدؤوا البحث يف لغات العصر احلاضر 
وقرناً  بعد جيل  الوراء جيالً  إىل  عادوا  ثم 

بعد قرن. 
اإلجنليزية  اللغة  حال  يقارنون  فمثالً 

احلديثة حباهلا يف عصر شكسبري.  
الطريق  هذا  عن  الباحث  متكن  ورمبا 
الوصول إىل تكوين فكرة واضحة املعامل عن 

أقدم املراحل يف النشأة اللغوية.

حروف اللغة
إن الشيخ عبد اهلل العاليلي، يلقي الضوءَ 
على هذا املوضوع يف كتابه )مقدمة لدرس 
التطور  قضية  يف  يعاجل  فهو  العرب(  لغة 

اللغوي ثالثة أمور:
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املقطع  أو  الواحد،  احلرف  دور  ـــ   1
الواحد.

األحادية،  املقاطع  األول:  الدور  هذا  يف 
هذا  ويف  اهلجائي.  اجلدول  أساس  هي 
اجلوفية،  على  تدل  )اهلمزة(  أن  اجلدول 
وما هو وعاء للمعنى و)الباء( تدل على بلوغ 

املعنى يف الشيء بلوغاً تاماً.
و)التاء( تدل على االضطراب.

و)اجليم( تدل على العَِظِم مطلقاً، كاجلبل 
واجلمل.

2 ـــ دور ذي املقطعني أو احلرفني. 
ثنائية.  إىل  األحادية  تطورت  وذلك حني 
وهذا الدور نشأ من تقليد صوت الطبيعة 
يف خمتلف أصواهتا، فمثالً )عو( يدل على 

احليوان املفرتس يف اللغات السامية.
ــ الدور الثالث يبدأ من العصر احلجري  3ـ 
اللغة  نضجت  الربونزي، حني  العصر  حتى 

نسبياً.
ويف ثالثية احلروف يقول: كلمة )مسك( 
وهو  الدعامة،  ومعناها:  )س(  إىل  حتلّل 

يرمز إىل مطلق القوى.
و)م( معناها: املياه.

و)ك( معناها: كفّ، واملعنى هو: )كف املاء 
القوي( وهو تصور عن السمك.

ومن هذا الدور، الثالث،  كثرت املفردات 
وتركيب اجلمل وعرفت األلفاظ ذات الداللة 
املعنوية واالسم والفعل واالشتقاق والكتابة.

على  العاليلي  رأي  يف  تدل  )عو(  كلمة 
فهل  السامية،  اللغة  يف  املفرتس  احليوان 
يدل هذا الصوت على غري املفرتس يف أي 
لغة من لغات العامل، يف أي زمان ومكان؟ هل 

تدل مثالً على الظيب يف اللغة اإلجنليزية أو 
الفرنسية أو اإلسبانية...؟ 

معنى  على  احلروف  بعض  دلت  وإذا 
العَِظِم،  على  اجليم  كداللة  مقبول  معقول 
العاليلي  يقول  فماذا  واجلبل،  كاجلمل 
واجلرثومة  واجلزر  واجلوز  اجلبنة  يف 

واجلينات واجلن؟
وهو  اجتهاده،  وقدّم  اجتهد،  العاليلي 
يُشكر على جمهوده، ولئن قبلنا معاني بعض 
الكرب  على  يدّل  أنه  اجلبل،  مثل:  احلروف 
استعماٍل حلرف  كلُّ  ليس  لكن،  واالرتفاع. 
قول  معنى  وما  الداللة،  هذه  له  اجليم، 
العاليلي: الباء تدل على بلوغ الشيء بلوغاً 

تاماً؟
اللغة  يف  احلروف،  بعض  دلت  وإذا 
كداللة  مقبول  معقول  معنى  على  العربية، 
احلروف  دالالت  عن  نقول  فماذا  اجليم، 
عن  نتحدث  أننا  ذلك  األخرى؟  اللغات  يف 
حروف اللغة، أيُّ لغة كانت، ومل نقصد اللغة 

العربية فقط.
ضرب  لكنّه  ممتع،  العلم  هذا  أن  نعتقد 
أن  البحث ال ميكن  العلمي، ألن  الرتف  من 
يصل إىل نتائج ذات داللة قاطعة، لفقدان 
النظريات  هذه  من  ثابت  دليل صحيح  أيّ 

على نشأة اللغة وعلى حروفها.
هناك يف قواميس اللغة الصينية 47,035 
للغة  جيداً  قارئاً  تصبح  كي  لكن  حرفاً، 
 7000-5000 إىل  حتتاج  فإنك  الصينية 
قليلة  األحرف  وباقي   ،!!! فقط  حرفٍ 
االستعمال. فهل دالالت العاليلي ميكن أن 

تنطبق على أحرف اللغة الصينية؟
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نسلّم  فإننا  العلمي،  النهج  طريقة  وعلى 
مخس  ألهم  احلروف  من  حمدّد  بعدد 
لغات رمسية عاملية، نذكرها حسب أولوية 

االستخدام عاملياً:
اللغة  اإلسبانية،  اللغة  اإلجنليزية،  اللغة 

الفرنسية، اللغة العربية، اللغة اإليطالية. 
وتتألف اللغة اإليطالية من واحد وعشرين 

حرفاً وحرفٍ واحدٍ صامت.
مثانية  من  اإلسبانية  اللغة  وتتألف 

أما  واحد صامت.  وحرف  وعشرين حرفاً 
منهما  فكل  والفرنسية  اإلنكليزية  اللغتان 
وشكل  حرفاً.  وعشرين  ستة  من  مكونة 
والفرنسية  اإلنكليزية  اللغتني  يف  احلروف 
إمنا  واحد،  هجائي  ترتيب  وهلما  واحد، 

خيتلف لفظ احلرف بني اللغتني. 
 )28( من  العربية  اللغة  حروف  وتتكون 
الـ  متام  وهي  ألف(  )الالم  ال  غري  حرفاً 

.)29(
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1 - هيثم جبيلي، يف أصول العلم، األدب العلمي، مطبعة جامعة دمشق، 2020م.

2 - على عبد الواحد وافى، نشأة اللغة عند اإلنسان والطفل، هنضة مصر للطباعة والنشر، 
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3- Marcello Barbieri, On the Origin of Language, Springer 
Science+Business Media B.V. 2010.

4- Ray Jackendoff, How did language begin?, Linguistic Society of 
America,2003.
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أهمية اللغة العربية ودورها 
في إذكاء خيال الطفل

الدكتور منيف أحمد حميدوش* 

نتنــاول يف هــذا املقــال )أمهيــة اللغــة العربيــة ودورهــا يف إذكاء خيــال الطفــل( 
ــة ،  ــارات اللغوي ــة امله وهــو موضــوع يقــارب أثــر األدب املوجــه لألطفــال يف تنمي
ومــن ثــم يف بنــاء الشــخصية اللغويــة لــدى األطفــال، وهلــذا فاملوضــوع  يف البداية 
يطــرح ســؤااًل عــن ماهيــة اللغــة املوجهــة لألطفــال وطبيعتهــا وعــن األدب املوجــه 
لألطفــال واألدب املوجــه للكبــار، وكل ذلــك مــن أجــل أن نبــن أمهيــة اللغــة ودورها 

يف إذكاء خيــال الطفــل ،..

* إعالمـي وأديـب سـوري، مـن مواليـد الالذقيـة عـام 1965، حيمـل دكتـوراه يف اللغـة العربيـة عـام 
2008، مديـر أكادمييـة سـوريانا للتدريـب وبنـاء القـادة يف دمشـق، مديـر إذاعـة سـوريانا وموزاييك يف 
الالذقيـة، لـه كتـاب: أدب املقاومـة بـن الواقـع والطمـوح، 2020، وعـدة جمموعـات شـعرية قيـد الطبع.
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أشكال  وكل  القصص  يسمع  فالطفل  
واألناشيد،  األشعار  يسمع  كما  السرد، 
اسم  املنضوية حتت  األدبية  األجناس  وكل 
ومربيته،  وأبيه  أمه  من  يسمعها  األدب، 
ومن  ومعلّميه،  مدرّسيه  من  يسمعها  كما 
املواقف  الطفل  يلتقط  السماع  هذا  خالل 
وتشكل يف  وجدانه،  يف  فتستقر  واخلربات 
األخري شخصيته بكل أبعادها وعناصرها، 
وخاصة اللغوية منها، ومن هنا تكمن أمهية 
أن ننشىء أدباً خاصاُ هبم يقدم من خالله 
فيها  حتول  ال  نصوصاُ  الواعي  األديب 
الرتبوي،  اإليصال  دون  الفنية  الصياغة 
اإليصال  على  احلرص  يكون  ال  وباملقابل 
الرتبوي سبيالُ إىل فساد الفن واحنطاطه .

من  یتجزأ  ال  جزء  الكلمة  استعمال  إن 
احلیاة اإلنسانیة، فمن طریق الكلمة یستطیع 
حقیقته  عن  متاماً  یكشف  أن   اإلنسان 
یندمج  أن  ویستطیع  ولآلخرین  لنفسه، 
بصورة فعّالة يف احلیاة االجتماعیة، وتبادل 
اخلربات واألفكار واآلراء، ومن هنا نستنتج 
وهي  الطفل،  عند  اللغة  اكتساب  أمهیة 
أثناء  يف  كثیرة  بطرائق  شواهدها  ستظهر 

احلیاة بأسرها.
وعالقة الطفل مع األشخاص ومع األشیاء 
تتم عن طریق اللغة، ومن ثمّ فإن اللغة تقدم 
العامل للطفل بصورة منّظمة ومنسّقة، ويف 
الوقت نفسه تكون مبثابة أداة لبلورة ذكائه 

واندماجه االجتماعي . 
وإذا كان للغة هذه األمهیة، فال شك يف 
أن أمهیتها ستزداد وتأثیرها سیكون عمیقاً 
يف حیاة الطفل إذا اسُتعملت استعماالً فنیاً، 

بوصفه  فاألدب  )األدب(،  یسمّى  ما  وهو 
على  یعتمد  اإلنسانیة  اإلبداعات  من  شكالً 
ركائز ثالث : األوىل هي قدرته على التعبیر، 
والثانیة ارتباطه بقواعد فنیة تكسبه الصفة 
یستعملها.  اليت  الكلمة  نوع  والثالثة  الفنیة، 
ولقد أصبح االهتمام بالطفولة من مسات 
هذا العصر الذي نعیش فیه، فاألطفال هم 
مرآة اجملتمع، ففیهم یستطیع اجملتمع أن یرى 
كیف یمكن أن تكون علیه صورته مستقبالً، 
بناء  يف  مرحلة  أهم  الطفولة  مرحلة  وتعدّ 

اإلنسان. 

أواًل - معنى اللغة، خصائصها، 
وظائفها.

معنى اللغة : توجد مفاهيم متعددة للغة 
منها :

عن  قوم  كل  هبا  يعبِّرُ  أصوات  إنَّها   -1
أغراضهم.

وجمموعة  اجتماعية،  حصيلة  إهنا    -2
من العادات الصوتية اليت بواسطتها يتبادل 

أفراد اجملتمع الواحد األفكار واملعارف .
وإنسانية،  غريزية،  غري  وسيلة  إنَّها   -3
إليصال األفكار، والعواطف، والرغبات، عن 

طريق نظام من الرموز املؤدّاة اختيارياً.
ومن املالحظ أنَّ املفاهيم السابقة  تكاد 
أو  منطوقة،  رموز  هي  اللغة  أن  على  تتفق 
اصطلحت  أو  تعارفت  معنى،  هلا  مكتوبة 

عليها جمموعة من أفراد جمتمع ما . 
أنَّها  هو  ترتضيه  الذي  اللغة  تعريف  إنَّ 
وسيلة تفاهم خاصة باإلنسان، وغري غريزية 
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والرغائب،  األفكار  تبادل  من  متّكنه  فيه، 
على  واصطالحية،  صوتية  رموز  بواسطة 
أعضاء  تصدرها  والتعميم،  التغليب  وجه 
من  خالهلا  اهلواء  باندفاع  إرادياً،  النطق 

الداخل إىل اخلارج .
من هذا التعريف يتبني بوضوح ما ينطوي 
اللغة  تصف  دقيقة  مالحظات  من  عليه 
العربية، فاللغة ليست فطرية يولد اإلنسان 
بيئته،  من  طفالً  انتزعنا  فلو  هبا،  مزوَّداً 
أخرى،  لغة  له  آخر،  جمتمع  يف  ووضعناه 
من  أخذه  مبا  يتخاطب  الطفل  هذا  لنشأ 
الكالم عن هذا اجملتمع اجلديد، يف حني أن 

املشي حركة عضوية طبيعية .

خصائصها: 
1- اللغة نظام، فهي ليست فوضوية، بل 
مستوياهتا  يف  حمددة  لتنظيمات  ختضع 
والداللية،  والصرفية،  والنحوية،  الصوتية، 
ال  غالباً  ما  لغة  تبديه  الذي  النظام  ولكن 
فيها  اللغات  بعض  فمثالً  لتربير،  خيضع 

يدافع  أن  املرء  يستطيع  وال  عادة،  بالفعل 
عن النوع األول، أو النوع الثاني، فاملسألة ال 

ختضع لتربير أو منطق .
2- اللغة صوتية، فلقد تكلم اإلنسان اللغة 
اللغة  يتكلم  الطفل  أنَّ  كما  يكتبها،  أن  قبل 
أساساً  فاللغة  كتابتها،  يستطيع  أن  قبل 
نشاط شفوي، وما الكتابة إالَّ متثيل للكالم.

مفهوم اخليال : 
يلجأ  العقل  داخل  تصوير  هو   : اخليال 
والتدوير  التصوير  يف  ويبدأ  صاحبه،  إليه 
من  يكون  قد  باحلياة  عالقة  له  بشيء 

الصعب حتقيقه.
ومن هنا نبدأ خبيال الطفل الذي هو عامل 
وشخصيات  صور  فيه  تعيش  حدود،  بال 
من  مستمّد  بعضها  ومرئيات،  وأحداث 
واقعه احمليط به، واآلخر حكايات ال أصول 
هلا، إهنا دنيا يستوحيها الطفل مما يسمعه 
من قصص أو حكايات، ويعيد فيها تنظيم 

العامل حسب رؤيته، وكما حيلو له .
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صاحب  الطفل  هو  اخليايل  والطفل 
ألعابه   يعامل  نراه  فقد  اإلبداعي،  اخليال 
مكاملة  اهلاتف  يف  ويتكلم  أشخاص،  كأهنا 
طويلة، وكأن شخصاً آخر حيادثه، ويستطيع 
من  الياء  إىل  األلف  من  قصة  يؤلف  أن 
ويتساءلون:  األهل،  انتباه  يثري  مما  خياله، 

هل كالمه صحيح أم ال ؟ . 
بقدرات  يتمتع  الطفل  أن  احلقيقة  لكن 
خياليه عالية، مما يدفعه لإلبداع والتميز، 
أطفالنا،  خيال  دائماً  حنرتم  أن  فيجب 
يف  احلرية  من  مساحة  عقوهلم  ونعطي 

التخيل . 

إجيابيات اخليال لدى األطفال :
خيال الطفل له تأثري بالغ القوة واحليوية 
األطفال  توظيف خيال  فيمكن  التعليم،  يف 
بإعداد  وذلك  اللعب،  طريق  عن  تربوياً 
األطفال يف املدرسة أو البيت للعب بألعاب 
كقيام  اجتماعية،  بأدوار  القيام  تتضمن 
الطفل بأداء دور األب، أو املعلم، أو اجلندي، 
أو غريه ... وذلك من أجل تعليمهم حقيقة 

هذه األدوار، وطبيعة عملها يف اجملتمع .
خياله  استخدام  على  الطفل  اعتاد  إذا 
فقد يؤدي ذلك خللق عوامل جديدة مبتكره 
كما يف قصص اخليال العلمي، اليت تعتمد 

يف األساس على املعرفة اجليدة .
زمان  بال  يرتقي  اخليال  من  النوع  وهذا 
أو مكان، وال يعين ذلك انفصاالً عن الواقع، 
وإمنا تنبؤات مبنية على قدرات لفهم أنواع 

اخليال .
الطفل  يضع  أنه  اخليال  إجيابيات  ومن 

وبالتايل  احلل،  تستوجب  مشكالت  أمام 
يعمد إىل ختيّل احللول املالئمة ويقرتحها، 

وهذا نوع من اإلبداع .

منابع اخليال :
الثقافة  أجهزة  اخليال  موارد  من   -
واإلعالم بصفة عامة، واإلذاعة والتلفزيون 

بصفة خاصة األساطري منها:
- األساطري الطقوسية املرتبطة بالعبادة .
- األسطورة التعليمية اليت تفسر الكون .

- األسطورة الرمزية .
- األسطورة التارخيية ) أوديب وسيزيف(.

أمهية اخليال عند األطفال :
املعريف  النمو  على  يساعد  اخليال 
ويساعدهم  األطفال،  عند  والعاطفي 
إبداعية  حلول  وإجياد  أفكار  توليد  على 
التعليم  عملية  يساعد يف  كما  للمشكالت، 

املبكر لألطفال وتنمية الثقة يف النفس.
من  للكثري  شتى  دراسات  أكدت  وقد 
خرباء الرتبية: قدرة اخليال على تنمية ذكاء 
الطفل ومهاراته ؛ فاخلبرية الرتبوية »هيلني 
ملراحل  متابعتها  خالل  من  وجدت  نيفيل« 
أهنم يف مرحلة  األطفال:  لدى  منو اخليال 
)مثل  هبم  احمليطني  تقليد  حياولون  معينة 
واملعلمني(؛ كأن حياول  واألم واإلخوة  األب 
والتظاهر  التليفون  لعبة  استخدام  الطفل 
بأنه يتحدث هاتفيًا مع صديق له ويناقشه 
يف أمر ما، أو يؤنب دميته على خطأ ختيلي 
مل حيدث، متقمصاً  يف ذلك األسلوب الذي 
يتبعه والديه معه يف توجيه سلوكه ؛ ليس 
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ذلك فحسب، بل إنه قد يلجأ أيًضا لتأليف 
حكايات أو رواية أحالم مل يرها للفت نظر 
والديه إىل أشياء معينة، يفكر هبا أو أشياء 

أخرى يتطلع إليها ويريد احلصول عليها.

وفيما يلي مجلة من األفكار لتنمية 
اخليال عند األطفال :

1-  من خالل قراءة القصص:
للقصص،  فطري  حب  لديهم  األطفال 
للخيال،  امتداد  هي  القصص  أن  ومبا 
ويقرؤون  فقط  يسمعون  ال  األطفال  فإن 
القصص،  تلك  يعيشون  إهنم  ؛  القصص 
ويتقمصون كل مشهد وكل شخصية فيها، 
لذلك لتنمية اخليال عند طفلك: فمن املهم 
؛  واألبطال  القادة  ويقرأ قصص  يسمع  أن 
حتى يرتبط خياله هبؤالء األبطال، ويتقمص 

أدوراهم منذ صغره.
وأفالم  للربامج  الطفل  مشاهدة  وأيضاُ 
لكن  لديه،  اخليال  ملكة  تُنمّي  الكارتون: 
بعناية  األعمال   هذه  انتقاء  يتم  أن  ينبغي 

مبا يتوافق وقيمنا وعقيدتنا.

أفكار عملية :
املختلفة  واملشاهد  الفصول  ناقشي   -
على  طفلك  وساعدي  واألفالم،  الكتب  يف 

التوصل إىل هنايات بديلة.
مع  اخلاصة  قصصك  بإنشاء  قومي   -
الطفل، واجعليه يؤلف قصصاً ويرويها لك 

وإلخوته.
- تقمصي أنت وطفلك بعض املشاهد يف 

القصص، وانتقلي إىل عامل خيايلّ.
قبل  ما  ملرحلة  املصورة  الكتب  قراءة   -
الوقت  بعض  طفلك   وامنحي  املدرسة، 

ملراقبة الصور.
جديدة،  كلمات  تعلم  على  ساعديه   -
من  التاريخ  واستكشاف  األماكن،  أمساء 

خالل القصص .
 

2- التلوين والرسم :
األوىل لطفلك  اللوحة  املنزل هي  جدران 
أن حتذري  لذلك جيب  ؛  اإلبداعي  للتعبري 
الرسم  وأدوات  الكراس  له  توفري  وأن 
عن  التعبري  على  تشجعيه   وأن  والتلوين، 
الذات، والتفكري اخليايل من خالل الرسم .

ذكاء  تنمية  على  الوسيلة  هذه  تساعد 
الطفل، وذلك عن طريق تنمية هواياته يف 
هذا اجملال، وجتعله يتقصى أدق التفاصيل 
املطلوبة أثناء الرسم، إضافًة إىل أهنا تنمي 
اكتشاف  االبتكارية، عن طريق  استعداداته 
العالقات، وإدخال التعديالت اليت تزيد من 

مجالية الرسم.

أفكار عملية :
- أعطي أدوات الرسم وكراسات التلوين 

لطفلك.
التلوين  دروس  يف  طفلك  تسجيل   -

والرسم.
فقط  الساخر،  التعليق  عن  االمتناع   -

كوني مراقبة.
- ال حتاويل ترشيد فن طفلك، قد ال تكون 
مشسهم صفراء، أو أشجارهم خضراء، فال 
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ترشديهم حتى ال يكونوا أطفاالً منطيني.
- دعيهم يستخدمون ما هو متاح إلنشاء 
صناديق  الفارغ،  البيض  كرتون  روائع، 
كل  الصغرية،  الفخارية  واألواني  الكرتون، 

هذا مبثابة لوحات ممتازة لألطفال .

3-  لعب األدوار املختلفة :
أو  الطبيب  بدور  القيام  األطفال  حيب 
الضابط أو املعلم ؛ لذلك جيب مساعدهتم 
فيما يقومون به من أدوار، وعدم توبيخهم، 
الربك،  يف  بالرذاذ  يتعلق  األمر  كان  سواء 
ورسم  واألتربة،  األوراق  مع  طبق  وصنع 
لفهم  امتداد  هو  شيء  كل   - سوداء  مساء 

الطفل للعامل .
وفقاً لألحباث: »إذا كان األطفال يفتقرون 
إىل الفرص لتجربة التظاهر، فإن قدراهتم 
املعرفة،  وراء  مبا  املتعلقة  األمد  الطويلة 
االجتماعي،  واإلدراك  املشكالت،  وحل 

حمو  مثل:  األكادميية،  اجملاالت  وكذلك 
األمية والرياضيات والعلوم، قد تتضاءل.

يتعرف  اخليالية:  األلعاب  خالل  من 
ومن  ويكرهه،  حيبه  ما  على  أوالً  الطفل 
خالل لعب األدوار يصبح األطفال مرتاحني 

ومألوفني للعامل احلقيقي.
بدور  يتظاهر  عندما  طفلك  مع  العيب 
شخصية ما، وال بأس إذا قال ابنك: »لقد 
الكعكة  »تذوقي  أو  اليوم«  أسداً  صدت 

اللذيذة اليت خبزهتا«.

أفكار عملية :
- شجعي طفلك على إعادة كتابة قصته 

املفضلة، ومتاهي معه إىل أبعد من ذلك.
وتفعيل قصصه  للعب،  الدعائم  توفري   -
أشياء  الدعائم  تكون  أن  ميكن  اخليالية، 
دمى  أو  احملشوة،  األلعاب  مثل،  يسرية، 
اجلورب، أو شيء مصنوع من الورق، وليس 
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بالضرورة الشراء من املتجر.
- تساحمي مع الفوضى اليت قد ختلفها 

هذه األلعاب.
دعاك  إذا  القصص  هذه  يف  شاركي   -

طفلك للعب شخصية.

4-  استكشاف الطبيعة :
بقدرة  األطفال  يفنت  األحيان،  غالب  يف 
ال  ملاذا  ويتساءلون:  الطريان،  على  الطيور 
يستطيعون هم أيضاً الطريان مثلها.  تشري 
األحباث إىل أن اخلروج املتكرر من األماكن 
على  إجياباً  يؤثر  الطبيعة:  إىل   الضيقة 
واالجتماعية  واجلسدية  النفسية  الصحة 

للطفل.
املهارات  يعزز  رائع،  حمفز  هي  الطبيعة 
املعرفية والتفكري النقدي والوعي االجتماعي 

والتصور.

أفكار عملية :
حمميات  بزيارة  طفلك  مع  قومي   -
واحلدائق  النباتية  واحلدائق  الربية  احلياة 

الطبيعية.
يف  طفلك  مع  جتلسي  أن  املمكن  من   -

اهلواء الطلق وتذاكري له دروسه.
املساحات  يف  الوقت  من  مزيد  قضاء   -
منزلك،  حديقة  ذلك  كان  سواء  اخلضراء، 

حديقة عامة، أو غابة.
- اقرئي معه كتباً عن الكون والكوكب.

األصداف  مثل:  أشياء،  جيمع  دعيه   -
اليت  الشجر،  وأوراق  واحلصى  البحرية 

جتعله فضولياً.

5-  الفضول :
التفكري  على  الطفل  يشجع  الفضول 
النشط واستكشاف اجملهول، ويثري األسئلة 
من  لذلك  ؛  للمعرفة  عطشه  ويروي 
الضروري ختصيص بعض الوقت للرد على 
أسئلة طفلك، أو استكشاف اإلجابات معاً، 
من  اخلارجي،  العامل  فهم  على  ساعديه 
خالل احلديث عن هذا العامل واألشخاص 

وأعماهلم وأفكارهم.

أفكار عملية :
حبيث  مفتوحة،  أسئلة  عليه  اطرحي   -

ميكنه اإلجابة عنها بطرائق إبداعية.
- اسأليه: »كيف؟ وملاذا؟ وماذا لو؟«

- تزويدهم بأدوات لتلبية فضوله، إذا كان 
ابنك مفتوناً بالنمر، شاهدي فيلماً وثائقياً 

عن النمر، وأجييب عن مجيع أسئلته.
- قوموا معاً بزيارة أماكن جديدة.

6- التقليل من األنشطة السلبية :
من  التقليل  اإلمكان  قدر  املهم  من 
األنشطة اليت تؤثر بشكل سليب على خيال 
واجللوس  التلفاز  مشاهدة  حنو  طفلك، 
فّكري  اللوحية،  األجهزة  على  لساعات 
ممارسة  يتم  مل  إذا  كعضلة:  اخليال  يف 
من  تعاني  فسوف  هبا،  اخلاصة  التمارين 
يف  ينخرطون  الذين  فاألطفال  الضمور، 
أنشطة سلبية - على سبيل املثال مشاهدة 
التلفاز - يأخذون صور اآلخرين وأفكارهم، 
بدالً من اخلروج بأفكارهم اخلاصة، تقول  
الدكتورة جني م. هيلي، وهي عاملة نفسية 
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تعليمية ومؤلفة كتاب »فشل يف االتصال«: 
بصوت  القراءة  مثل  العادية،  األنشطة  »إن 
عاٍل، أو املشي خارج املنزل تفعل أكثر بكثري 
اإلبداعي  اجلانب  لتطوير  التلفزيون  من 

للطفل«.

أفكار عملية :
التلفاز  ملشاهدة  للجلوس  وقتاً  حددي   -

بشكل مجاعي، ووقتاً لألجهزة اللوحية.
اإلجيابية،  أنشطته  طفلك  شاركي   -

واجعلي منها عمالً ممتعاً.
- تقوية اجلانب االجتماعي عند طفلك، 
مثل  يف  أصحاب  عن  البحث  خالل  من 

عمره، ومن ثم يقّل جلوسه أمام التلفاز.

وأخريًا :
من  حيدّ  أن  ميكن  الذي  الوحيد  الشيء 
لذلك  ؛  اخلاص  خيالك  هو  طفلك  خيال 
العامل  واستكشفي  أخرى،  مرة  كوني طفلة 
يف  وانغمسي  طفلك،  مبنظور  أخرى،  مرة 
األنشطة اليت ميكن أن ختلق خيال طفلك .

مقرتحات 
لتنمية خيال الطفل :

نسبة  ارتفاع  بني  وطيدة  عالقة  هناك 
من  اإلبداع  وتنمية  اخليال  وإعمال  الذكاء 
أخرى  ناحية  من  األم  اللغة  وتعلم  ناحية، 
فقد دلت الدراسات الرتبوية على أن أسهل 
لغة للتعليم هي اللغة اليت يفكر هبا الطالب، 

ولذلك البد من بعض املقرتحات لذلك :
- التعامل مع الطفل وخياله باحرتام حتى 

تنضج عناصر التفكري، وتكتسب الشخصية 
قوامها وانسجامها .

أساسياً  جزءاً  التخيلية  األلعاب  تعترب   -
تعترب  واليت  للطفولة،  اليومية  األلعاب  من 
عامالً مهما يف تنمية قدراته، والتغلب على 

خماوفه، كلعب دور الطبيب مثالً.
بالعرائس  األطفال  مع  اللعب  مشاركة   -

والدمى وتقليد األصوات املختلفة .
- األطفال يعشقون ألعاب الكمبيوتر ألهنا 
من حيث أسلوب العرض واملضمون تساير 
وجتذهبم،  وقتهم  وتشغل  الواسع  خياهلم 
وعلينا الرتكيز أال يقع أبناؤنا أسريو التلقي 
املادة مبا  يقدم  ألنه  الكمبيوتر  من  السليب 

يصاحبها من التصور واخليال . 
تكوين  بداية  يف  مهمة  العربية  اللغة   -
خماطبة  واألشياء  األلعاب  ملخاطبة  خياله 
اللغوية يف  الذخرية  هذه  تبقى  كي  سليمة، 

خميلته عندما ينضج .
العربية  احلروف  نطق  على  الرتكيز   -
نطقاً سليماً، وحفظ خمارجها، مما يسهل 
عليه النطق، والتعامل بسهولة يف املخاطبة.

والشعر،  الغناء  إىل  مييلون  األطفال   -
والصوت الطيب بفطرهتم إذا كانت الكلمات 
سهلة، من خالل اإللقاء الشفهي، وأن يكون 
النشيد منغماً بلحن عذب، وبكلمات تناسب 
سن الطفل، وتعود أمهية شعر األطفال إىل 

أنه يفيد يف :
1- حتقيق املتعة وإثارة البهجة يف نفس 

الطفل .
2- إثراء خيال الطفل وتنمية قدراته على 

االبتكار 
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واألدبي  الفين  واحلس  الذوق  تنمية   -3
لديهم 

4- تنمية الثروة اللغوية .
5- تنمية قدرته على النقد والتقويم .

6- تثقيف العقول وهتذيب النفوس ورقي 
اخليال .

7- حتبيب الطفل باألدب العربي وفنونه.
أما األغاني فيستفاد منها  يف : 

1- ضرورة مناغاة الطفل وهدهدته حتى 
ليس  النفسية  الناحية  من  سليماً  يشبَّ 

منعزالً وال متأخراً وال ناقماً أو قاسياً .
2- هذه األغاني بإيقاعاهتا جتعل الطفل 
يف صحته مزاجية، فيبتسم ويضحك ويعلو 

صياحه حماوالً التفاعل مع األغاني .
احملروم  الطفل  أن  األحباث  أثبتت   -3
املزاج،  عصيب  يكون  املداعبات  هذه  من 
واحلقد  العزلة  إىل  مييل  الطبع  عدواني 

على اآلخرين.
أما املهارات اللغوية اليت تساعد على منوه 
اللغوي، مثل متارين الطالقة اللفظية اآلتية:

 10  - نقط  فيها  ليس  كلمات   10  -1
كلمات فيها حرف مكرر مرتني 

 10  - معنيان  منها  لكلٍّ  كلمات   10  -2
أشياء غريبه، أو طيور، أو حيوانات 

3- 10 كلمات تبدأ حبرف ) العني، السن، 
الدال، الالم ...... اخل(.

رؤساء.........................  10  -4
اخل.

5- معنى األمساء ..................اخل. 
6- املهارات العقلية اليت تنمّي ذكاء الطفل 

مثالً : 

استعماالت  من  عدد  أكرب  يف  التفكري   -
األشياء : 

اخلشب، الورق، احلرب، النقود، الرموش، 
العني، الشمس، الشجر .

املستحيالت  من  عدد  أكرب  التفكري يف   -
)طريان اإلنسان، تشابه كل البشر ...(

- التفكري يف النتائج املرتتبة على األشياء 
وجود  عدم  اإلنسان،  )طريان  واألحداث 
وجود  عدم  دائماً،  العني  فتح  الكتابة، 

رموش.....( 
- التفكري يف كيفية التصرف يف املواقف 

احملرجة 
لغة  فوجده  الرياضيات  امتحان  )دخل 
يف  جيد  ومل  عصري  كأس  شرب  أجنبية، 

جيبه ما يسدد مثنه،.....(
- ماذا حيدث لو  كان لدينا عني واحدة، 
أو يد، أو ال يوجد لنا أسنان، أو تكلم البشر 
لغة واحدة، أو فهمت لغة الطيور، أو مشى 
يف  يدور  ما  عرفت  أو  املاء،  على  اإلنسان 

أذهان اآلخرين،.....( 
تعد مرحلة الطفولة من املراحل املهمة يف 
احلیاة، واألطفال هم مرآة اجملتمع ؛ ففیهم 
یستطیع اجملتمع أن یرى كیف یمكن أن تكون 

علیه صورته مستقبالً.
األنواع  أحد  الطفولة  مرحلة  أدب  إن 
اإلنسانیة،  اآلداب  يف  املتجددة  األدبیة 
فالطفولة هي الغرس املأمول لبناء مستقبل 
األطفال،  أدب  أمهیة  تأتي  هنا  من  األمة، 
یعمل هذا األدب بشتى اجتاهاته القصصیة 
والشعریة  واملسرحیة على بناء الطفل علمیاً 

كوهنا ترسخ فیه القیم واألفكار.
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اإلثراء اللغوي ضرورة للمتفوقين
سمر طعمة*

حرصــًا علــى رعايــة الطــالب املتفوّقــن الذيــن ميّثلــون رافــدًا غنيــًا للثــروة 
ــة وجســرًا للعبــور لشــواطئ الرقــي والتقــدّم مــن خــالل تنميــة قدراهتــم  الوطنيّ
اجلســميّة  اســتعداداهتم  مــع  ينســجم  ومبــا  والتقنيّــة،  والعلمّيــة  الفكريّــة 

والنفســيّة والعقليّــة جتســيدًا لقــول

سيادة الرئيس املناضل اخلالد حافظ األسد 

ــف  ــة نستكش ــم واملعرف ــة، وبالعل ــرد واألم ــات الف ــد إمكان ــة ُنصعِّ ــم واملعرف »بالعل
األبعــاد احلقيقيــة للقيــم النضاليــة احلياتيــة ...«

* رئيسة حترير اجمللة.
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أُحدثت مدارس املتفوقني مبوجب البالغ 
تاريخ   )4/3(543/1197 رقم  الوزاري 
اجلمهوريّة  حمافظات  يف   1998/7/4
الطالب  لتضمّ  كاّفة  السوريّة  العربيّة 
وفق  الدراسيّ  حتصيلهم  يف  املتفوّقني 
ومتمّكنة  خمتصّة  حمددّة  ومعايري  شروط 
وتوفر مناخاً إجيابيّاً داعماً للتمّيز واإلبداع.

حتقيقاً ألهداف إحداث مدارس املتفوقني 
مالئمة  متمايزة  مناهج  إىل  احلاجة  كانت 
فالدراسات  املتفوّقني  الطالب  لقدرات 
مدارس  يف  الطالب  أنّ  أظهرت  احلديثة 
العام  املنهاج  إتقان  على  قادرون  املتفوقني 
يف فرتة زمنية أقل من أقراهنم يف املدارس 
العامّة، ومن هنا برزت مشكلة عدم كفاية 
املنهاج العام، وضرورة إغنائه مبنهاج إثرائي 
مناسب يغطي الفجوة بني املنهاج العام وما 
مع  تتالءم  خربات  من  املتفوّقون  حيتاجه 
تسارع جمريات  مواكبة  قدراهتم، حماولني 
الصُعد  على  مبستوياتنا  باالرتقاء  احلياة 
كاّفة، والسيما ما يتعلق منها مبيدان العلم 
والتعليم، فال حظَّ ألمّة باالرتقاء إن مل تسُم 

فكريّاً وعلميّاً؛ إذ أننا إن مل نتقدم نتقادم.

مفهوم اإلثراء: 
على  إضافات  أو  تعديالت  إدخال  هو 
املناهج املقررّة للطلبة العاديني حتى تتالءم 
واملتفوقني  املوهوبني  الطلبة  احتياجات  مع 
يف اجملاالت املعرفيّة واالنفعاليّة واالبداعيّة 

واحلركية.
ويزيد  الفكريّة،  البُنى  خيصِّب  فاإلثراء 
املهارات  تفعيل  عرب  اخلالّق  التخيل  فرص 
املختلفة، وإعطاء أفقاً أوسع للمتعلمني بفتح 
وتزيد  تفوقهم،  مع  تتالءم  إبداعيّة  نوافذ 
حنو  رحبة  أفاقاً  وتفتح  إبداعهم،  نسب 
التعليم  تداوله يف  يتم  عنوانات أخرى عما 

التقليديّ.
وحتى يكون اإلثراء فعّاالً ال بدّ أن يراعى 
يف ختطيطه وتنفيذه جمموعة من العوامل 

أمهها:
1- ميول الطلبة واهتماماهتم الدراسية.
2- أساليب التعلم املفّضلة لدى الطلبة.

االعتياديّة  الدراسيّة  املناهج  حمتوى   -3
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أو املقررّة لعامّة الطلبة.
سيقومون  والذين  املعلمني  تأهيل   -4

بالعمل وتدريبهم.

املنهاج اإلثرائي للغة العربية يف 
مدارس املتفوقن:

بُين املنهاج اإلثرائي بشكل أنشطة تعليميّة 
إىل  الرتبويّة  اخلربات  من  جمموعة  تنقل 
والعمق،  باالتساع  تتسم  املتفوقني  الطالب 
جديدة  موضوعات  تقديم  باالتساع  ونعين 
بالعمق  ونعين  املقرّر،  مبفردات  مرتبطة 
واإلبداعيّ  التأمّليّ  والتفكري  التبصّر  زيادة 
اإلثراء  يشكل  أن  آملني  املتفوقني،  لدى 
أرضية خصبة للنبوغ الفكريّ لدى أحبّائنا 
األساسي  التعليم  مرحليت  يف  الطلبة 
إىل  املتفوّقني  الطالب  جلذب  والثانوي؛ 
املتعة  حيّقق  بأسلوب  اإلثرائيّة  األنشطة 
أمراً  اإلثرائيّة  احلصة  وجعل  والفائدة، 
حمبّباً لديهم، مما يسهم يف زيادة تفاعلهم 
أّنها  على  معتمدين  األمّ،  للغتهم  وحبهم 
احلامل لبقية العلوم على اختالف أمسائها، 
فاإلثراء يسهم يف إثبات حيوية اللغة العربية 
ويعزّز  والتجدّد؛  التطوير  على  وقدرهتا 
باجملاالت  بربطها  القيم  اإلثرائي  الكتاب 
اإلبداعيّة واحلياتيّة املختلفة، ماحناً شعوراً 
تطوير  بذور  زارعاً  املادة،  جتاه  إجيابياً 
والبالغيّة  والصرفيّة  النحويّة  القدرات 
واإلنشائيّة وغريها من ملكات اللغة العربية 
الطلبة مدعّمة مبجموعة  أبنائنا  يف عقول 
القيم اليت تسهم يف تعميق االنتماء للوطن، 

واحلب للمجتمع.

وانطالقاً من تنوّع الذكاءات عند الطالب 
اإلثرائيّة  األنشطة  تنوّعت  املتفوقني 
باملرونة؛  األنشطة  فاتسمت  معا،  لتتناسب 
لتتيح للمدرّسني قدراً كبرياً من احلريّة يف 
انتقاء طرائق التدريس املناسبة لكّل نشاط 
املتنوعة  والذكاءات  العمرية،  املرحلة  وفق 
القدرة  بتنمية  االهتمام  مع  املتعلمني،  لدى 
أن  إلمياننا  وحتدثاً؛  كتابة  لديهم  التعبريية 
اللغة ال حتيا يف بطون الكتب، بل مشافهة 

بني أبنائها ناقلة فكرهم ومشاعرهم.
القول: إن املنهاج اإلثرائي  وهكذا ميكننا 
له  فاعل  حيويّ  جسمٌ  املتفوقني  ملدارس 
فلسفته اخلاصة اليت تتمثل يف انعتاق الفكر 
من قيوده، وهذا طبيعيّ؛ ألّنه بين ملتعلمني 
يتمتعون مبلكات فطرية فذة أثبتت للعامل – 
العربية  املنابر  مبا حققوه من إجنازات يف 
ألبنائنا  املعرفية  الذخرية  أنّ   – والعاملية 
اإلبداع  غراس  فيها  تنمو  خصبة  أرض 
الفيايف  باسقة  شجرة  لتصبح  والرقي 
تنهل  ظالهلا  وارف  حتت  العامل  يستظل 
طلبته  مبكانة  العامل  شهد  بلد  عراقة  من 

املتفوقني.
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محنة مي زيادة 
في رائعة واسيني األعرج
) ليالي إيزيس كوبيا(

  دعد ديب*

ــيين  ــح واس ــيت افتت ــراء، ال ــة ذات اإلغ ــة النصي ــوان؛ العتب ــا؛ العن ــس كوبي إيزي
األعــرج هبــا منجــزه األدبــي األخــري )ليــايل إيزيــس كوبيــا(، إصــدار دار اآلداب 
لعــام 2018، ومــا خيتزنــه هــذا االســم »ايزيــس وكوبيــا« مــن معــاٍن ختتبــىء يف 
جنبــات األســطورة املرمّــزة ألخــت اإللــه وعروســه، وأيضــًا املعنــى اآلخــر ل«كوبيا« 
الشــيء الفائــض والزائــد، ممــا يالقــي يف املعنــى الســم مــي زيــادة  األديبــة ذات 
عــت بــه باكــورة أعماهلــا،  الشــهرة والنبــوغ الــذي بلــغ اآلفــاق، وهــو االســم الــذي وقَّ

يف املرحلــة األوىل مــن إبداعاهتــا .

* أديبة وناقدة سورية، حتمل إجازة يف االقتصاد، صدرت هلا رواية: »وترتّنح األرض« عام 2019.
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يتقصى األعرج أحوال بطلته يف تلك األيام 
اليت أمضتها يف مصحّة األمراض النفسية، 
العصفورية(  )ليايل  كتاهبا  عن  باحثاً 
األيام  تلك  عن  مذكراهتا،  فيه  كتبت  الذي 
يف  متوغالً  صفحاته،  ويقلب  العصيبة، 
غرار  على   ، وظروفه  احتجازها  تفاصيل 
من  كثري  يف  ومتبعة  تقليدية  باتت  أساليب 
األعمال، مثل البحث عن خمطوطة ضائعة، 
يف  زيدان  يوسف  اتبعها  أوراقها،  وتقليب 
يف  معلوف  أمني  عنها  وحبث  »عزازيل«؛ 
»البيت  يف  نفسه  وواسيين  »مسرقند«؛ 
للسرد،  كمنتٍ  غريهم  وآخرون  األندلسي«؛ 
واالتكاء على سرية تارخيية؛ أو النسج على 
كبناء  ختيلت،  أو  حصلت  واقعية؛  حكايا 
الرواية  عالقة  لفكرة  إثارة  يف  بناء،  على 
بالتاريخ أو ما أطلق عليه الرواية التارخيية، 
يف حماولة لفهمها بصورة مغايرة، ملا سطره 
حقائقها  واستقراء  املنتصرون،  املدوّنون 
وحتليل  واستنطاقهم  شخوصها  بتحري 

سلوكهم وأقواهلم. 
حياة   سري  على  االعتماد  بات  وقد 
لشخصية شهرية ذات أثر ملحوظ يف زمن 
ما، على مستوى األدب أو الفن أو السياسة، 
حممود  رائج،  عمل  أو  نص  على  واالتكاء 
بشكل  التكرار,  له طابع  أسلوبًا  بات  األثر، 
تكاد تغيب بصمة الروائي ذاته،  برزت على 
حممد  اعتماد  يف  احلصر  ال  املثال  سبيل 
يف  عربي  ابن  على شخصية  علوان  حسن 
روايته »موت صغري«، أو نسج واسيين نفسه 
لعمٍل مواٍز كذلك يف »أصابع لوليتا«، ورغم 
مجاليته وسالسة األسلوب الذي يصيغ به 

وخاصة  نفسه،  يطرح  فالتساؤل  سردياته، 
والسرد:  الكتابة  عرف  يف  عريًقا  بات  ملن 
أين املخيلة املبتكرة؟ وأين فكرة اخللق؟ وأين 
الذي  اجلديد  هو  ما  اإلبداع؟  يف  األصالة 
والبالغة، رغم  اللغة  لعبة  باستثناء  أضافه 
أننا الننفي مقولة روالن بارت بأن كل نص 
يبنى على نص سابق ضمن معنى التناص 
ال الطريقة املباشرة للحدث والشخصية .  

يتحدث واسيين يف منجزه عن حمنة مي 
األمراض  مشفى  يف   أودعت  اليت  زيادة 
العقلية، وهي املرأة ذات العقل النيّر، مطعونًة 
إىل  الناس  أقرب  من  روحها  صميم  يف 
قلبها، ابن عمها الدكتور جوزيف، مستغالً 
املتتايل  فقداهنا  إثر  هبا،  أملّت  اليت  الكآبة 
ألبيها وصديقها شبه الشقيق »جربان خليل 
أمها،   وبعدمها  املعروف،  الكاتب  جربان« 
وليلة،  ليلة  العصفورية ثالمثئة  فتمكث يف 
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وقد أراد من احتجزها، أن يستغل وحدهتا؛ 
النفسية؛  بنيتها  ورّقة  املرهف؛  وحسّها 
حتى تتطور كآبتها لتصل إىل فقدان اتزاهنا 
ورجاحة عقلها،  ابن عمها الذي ربطتها به 
أحاسيس طفولة، ومشروع ارتباط، فذهب 
من  آفاقٍ  سدّ  إىل  املادي،  بإرثها  الطمع  به 
املعرفة واألدب لتلك العبقرية اليت كان هلا 
باملزيد  اإلنساني،  الفكر  مسرية  ترفد  أن 

املزيد لو قيِّض هلا أن تعيش طويالً.   
األديبة،  اآلنسة  مظلومية  أشكال  تنوعت 
لغات عدة مكنتها من االطالع  أتقنت  اليت 
العاملية  األدبية  واملنجزات  الثقافات  على 
من  الفيض  فذاك  األم،  األصلية  بلغاهتا 
املعرفة الثرة، قوبل بنكران وجتاهل، ال من 
أصدقائها  من  بل   أسرهتا وحسب،  وسط 
األدباء وعشاقها، فقد عاصرت جيالً مهماً 
والرافعى،  العقاد،   »: أمثال  كبارهم،  من 
السيد،  لطفى  وأمحد  فهمى،  ومنصور 
حسني،  وطه  والزيات،  اجلميل،  وأنطون 

شوقي،  وأمحد  موسى،  وسالمة  واحلكيم، 
وأمني  مبارك،  وزكى  بركات،  وداوود 
الغطاء  ليُكشف  وكثريون غريهم،  الرحيانى 
يف  الكامنة   مفاهيمهم  من  خفي  عمّا 
أعماقهم،  مفسّرًا قلة الوفاء ممن حكمتهم 
يف  املرتسبة  الذكورية،  والغطرسة  العقد 
وال  احلداثة  تستطع  مل  واليت  وعيهم،  قاع 
الثقافة حموها، ولرمبا كان  إحساسًا خفيًا 
جهة،  من  جناحها  من  لغريهتم  بالتشّفي، 
فهمهم  بطريقة  معهم  تتجاوب  مل  وكوهنا 
للحب والعالقات اإلنسانية من ناحية أخرى، 
وألهنا امرأة حرة  مل تكن تابعة ألحد، وظل 
بالفرادة والتميز قائمًا حتى مع  إحساسها 
شعرت  اليت  املتناوبة  األحاسيس  هارموني 

هبا.
اختفاء  وراء  كانت  اليت  اجملرمة  اليد   
اإلدانة  ،  خلوفها من  نتاجاهتا  العديد من 
مكتوبًة خبط صاحبتها، خاصة املخطوطة 
أخريًا   « دوّنت فيها مذكراهتا  اليت  املفقودة 
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كان  ومما   « قليب  وهم  وجعي  يا  دونتك 
عواملها  على  اإلضاءة  تعميق  يف  يفيد  أن  
الفكرية  باإلشغاالت  والتعريف  الداخلية،  
الزمن،  اليت كانت حمور اهتمامها يف ذاك 

حالت دون وصوهلا إىل قرائها يف زمنها  .
واسيين األعرج وهو يتقصى حمنة ايزيس 
فجربان  حياهتا،  خفايا  على  أضاء  كوبيا، 
خليل جربان كان صديًقا وأخًا هلا أكثر منه 
حبيبًا كما هو معروف لدى العامة، إذ قالت 
يف وصفه » إله من غيم ومطر وعواصف، 
مل يكن عاديًا، وكنت عشبة خضراء يف مهب 

الدين واليقني«. 
رمبا توقع القارئ، مبناسبة احلديث عن 
اليت  والقسوة  للمظلومية  وتكراره  حمنتها 
الفكري  منجزها  على  إطاللة  عاشتها، 
على  وقيمي  موضوعي  كمعادل  واألدبي، 
شخصيتها وحضورها الفكري واالجتماعي، 
وخاصة كون مغامرته يف بعث مذكراهتا من 
يف  تكمن  النسيان،  وغياهب  الذاكرة  رماد 
والتهميش  اجلحود  من  بإنقاذها  رغبته 
يدفعنا  مما  هبا،  حلق  الذي  والنكران 
جمهول  من  القارئ  عرف  ماذا  للتساؤل: 

فكر ميّ زيادة وعقلها وأدهبا ؟؟  
 لقد وقعت مي يف ازدواجية املتناقضات 
ملدارس  الصارمة  الرتبية  قوالب  يف 
الراهبات، وسجن الروح يف مفاهيم أعراف 
الواسعة،  الفضيلة، وبني ما تتيحه ثقافتها 
حتليق  من  الشعوب،  آداب  على  واطالعها 
بني  املعرفة،  فضاءات  يف  والعقل  للروح 
مسو الفكر وهشاشة الروح، تبدّت يف قوٍل 
فلماذا  اهلل،  يا  أنا،  »مرميتك  للرب  معاتب 

املسيح  صرخة  يقابلها  ؟«   عين  ختلّيت 
للرّب: »إيليا إيليا ملاذا شبقتين« يف انعكاس 
للثقافة الدينية اليت نشأت عليها، واحتجاج 
على قمع الفطرة العفوية للبشر حتت الفتًة 

الدين.
لكامي  ظلية  جتربة  استحضار  لعل 
وعالقتها  املعروفة  النحاتة  كلوديل، 
تعيش  أن  هلا  قيض  اليت  رودان  بأوغست 
يف الظل رغم أمهية أعماهلا، وكوهنا ملهمة 
رودان وعشيقته، وحكاية إنكاره هلا، وزجّها 
يف مصحة نفسية،  حتاكي قصة مي وإنكار 
وفنانني  أصدقاء  من  منها،  املقربني  أغلب 
مينع   مل  احلاد  وأيًضااالكتئاب  ومفكرين، 
بفيض  اإلنسانية  رفد  من  وولف  فرجيينا 
فاألزمة  واألدبية،   الفكرية  اإلجنازات  من 
املبدع  لدى  القلقة  البنية  تكشف  النفسية 
لدى  قوي،  نتيجة صراع  الغالب  وتكون يف 
شخصية مثل مي، بني مجوحها وطموحها 
مُضٍن  وتعبري  هبا،  والواقع احملدود احمليط 
ولكن احلجر  من مكابدات روحية عميقة، 
عليها والتضييق على فكرها،  ومنعها من 
احلياة،  والطمع بثروهتا واالستيالء عليها، 
وحبق  إنسانيتها  وحبق  حبقها  جرمية  هو 
األدب كذلك.  ولعل فكرة أن »أمجل ما يقوم 
بنجاحاته  قاتله  يعّذب  أن  هو  املظلوم  به 
العالية  للنفس  الطبيعي  الرد  هي  فقط«  

الزهو على الوضاعة والرياء.  
مي زيادة رائدة الثقافة أتت باكرًا ورحلت 
حمرتقة  انطفأت  كشمس  توهجت  باكرًا، 
بآالمها وقهرها، بزمن ظامل، وواقع جيحد 

مبدعيه؛ وينكر كباره، وينسى عظماءه. 
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الطفولة عند عبد الله عبد
 حسن م. يوسف*

ــًا آخــر هلــذه املقالــة، جلعلتــه: »عبــد اهلل عبــد رجــل  لــو شــئت أن أختــار عنوان
قــادم مــن املســتقبل«.

ولــو أتيــح يل أن أعيــد النظــر يف العنــوان املعتمــد نفســه جلعلتــه »أدب األطفــال 
عنــد عبــد اهلل عبــد«. ألن الطفولــة موجــودة يف جــل إبداعــات عبــد اهلل عبــد، 
فــإن مل تكــن الطفولــة موجــودة يف نصــه األدبــي بشــكل مكشــوف، ففــي مقــدور 
الباحــث املدقــق أن جيدهــا خلــف النــص يف موقــف الكاتــب مــن العــامل ونظرتــه 

إليــه.

* حسـن م. يوسـف صحفـي وأديـب سـوري معـروف، وسيناريسـت اشـتهر بكتاباتـه الدراميـة لبعـض 
مـن أهـم األعمـال الدراميـة السـورية يف العقـود الثالثـة األخـرة ، مـن مواليـد الالذقيـة )الداليـة( 
عـام 1948، حيمـل شـهادة اللغـة اإلنكليزيـة ، أصـدر عـدداً مـن اجملموعـات القصصيـة بـدءاً  مـن عـام 
1978 منها: العريف غضبان، قيامة عبد القهار عبد السـميع، اآلنسـة صبحا، أب مسـتعار، السـاخر 

خيـرس، كمـا كتـب مسـرحيتان لألطفـال.
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مثرة  هو  الطفل  أن  الصاحل  سلفنا  يرى 
قدرة  قدم  قديم  األطفال  وأدب  القلب، 
يدخل يف صنع  وهو  التعبري،  اإلنسان على 
البشر ويعترب »من أقوى الدعامات يف بناء 

اإلنسان« 
كتابه  يف  احلديد  علي  الدكتور  يقول 
الصادر عن مكتبة األجنلو  »أدب األطفال« 

القاهرية عام 1988: 
آدمية  وطفولة  أمومة  توجد  »حيثما 
يوجد بالضرورة )أدب األطفال( بقصصه، 
وأساطريه،  وأغنياته،  وترانيمه،  وحكاياته، 
القانون  هذا  عن  خيرج  ال  وفكاهاته، 

الطبيعي لغة وال يشّذ عنه جنس«.
حيكونه  كانوا  ما  الفراعنة  دوَّن  وقد 
لصغارهم من قصص، ولعلها أقدم القصص 
يف التاريخ وهي يف معظمها تروي حكايات 
»التاج  و  الثعبان«  »جزيرة  مثل  خرافية، 

والفريوز«، و »النسر املسحور«. 
إال أن أدب األطفال رغم قدمه يف التاريخ 
من  بشيء  إليه  ينظر  طويلة  لفرتات  ظل 
االستخفاف يف معظم اجملتمعات، بوصفه 
أدباً من الدرجة الثانية، أدباً مير يف مرحلة 
وهذه  لألطفال!  يتوجه  أدباً  ال  الطفولة، 
النظرة  كان هلا حضورها يف معظم بلدان 
األكادميية  عضو  قام   فعندما  العامل، 
بريو  تشارلز  الكبري  الشاعر  الفرنسية 
عام  وزة«  ماما  »حكايات  بتأليف جمموعة 
اجملموعة  تلك  تشوش  أن  خشي   ،1697
على )جمده األدبي ( فلم ينسبها لنفسه بل 
نشرها باسم ابنه )بيريو دار مانكور(.  وبعد 
واسعة  شهرة  اجملموعة  قصص  نالت  أن 
خاصة قصة »سندريال واجلميلة النائمة«، 
أصدر  الطويل«،  احلذاء  يف  »القط  وقصة 
املؤلف جمموعة قصصية جديدة لألطفال 
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بعنوان » أقاصيص وحكايات الزمن املاضي« 
ووضع امسَهُ الصريح عليها.

ماتزال  املغلوطة  النظرة  هذه  أن  واحلق 
منها.  وحنن  البلدان  من  كثري  يف  موجودة 
تتسم  ماتزال  لألطفال  دولنا  فنظرة 
دراسة  فقد جاء يف  والقصور.  باحملدودية 
صادرة عن األمم املتحدة أن نسبة األطفال 
باملئة   43 إىل  تصل  العربي  الوطن  يف 
على  ينفق  ما  أن  إال  السكان،  جمموع  من 
العربية ال ميثل  الدول  األطفال يف جمموع 
أكثر من ثالثة باأللف من الدخل العام  يف 

تلك الدول. 
وأدب األطفال، كما أدب البالغني، يضرب 
جذوره عميقاً يف األخالق، فاألدب على حد 
قول ابن منظور يف لسان العرب: »مسي أدباً 
ألنه يأدب الناس إىل احملامد وينهاهم عن 
املقابح. واألدب أدب النفس والدرس، وهو 

الظرف وحسن التناول«.
إىل  الولوج  قبل  الضروري  من  أجد  هنا 
أن  عبد  اهلل  عبد  لدى  األطفال  أدب  عامل 
أقدم لكم حملة سريعة عن حياته، ألن هذا 
من شأنه أن يكشف مدى عضوية العالقة 

بني حياة املبدع وإبداعه.
ولد األديب عبد اهلل عبد يف الثامن من 
عادي  بيت  يف   ،1928 عام  الثاني  تشرين 
متواضع من بيوت مدينة الالذقية الساحلية 
أن  تقتضي  األسرة  كانت ظروف  السورية. 
اليت  البكلوريا  بشهادة  اهلل  عبد  يكتفي 
ناهلا عام 1948 وأن يلقي بنفسه يف سوق 
معلماً  فعمل  بنفسه.  لقمته  لكسب  العمل 
الساحرة  الطبيعة  ذات  الرتكمان  قرية  يف 

تلك  ألطفال  حبه  كان  ورمبا  البحر،  قرب 
القرية، هو الذي حفزه أن يتوجه يف كتاباته 

لألطفال فيما بعد. 
الالذقية  مدينة  إىل  عبد  اهلل  عبد  عاد 
بعد أن عثر على وظيفة يف احملجر الصحي 
هناك  ومن  البعوض.  مكافحة  يف  للعمل 
على  تعرف  حيث  املرفأ،  يف  للعمل  انتقل 
املياومني،  »والعمال  البحارة،  فقراء  حياة 
ينتزعون  الذين  والصيادين،  واحلمالني، 
لقمتهم الدامية من براثن األخطبوط الذي 

يسكن املرفأ«. 
إىل  عبد  اهلل  عبد  انتقل   1960 عام  يف 
حياة  عاش  حيث  الالذقية  يف  التبغ  إدارة 
آخر.  نوع  من  شقاء  على  وتعرف  العمال 
حرمته  ما  ينجز  أن  أراد  املرحلة  هذه  ويف 
الظروف منه، فسجل يف كلية الفلسفة يف 
البيت،  من  الدراسة،  وتابع  دمشق،  جامعة 
إىل  الرجيي  يف  العمل  عن  يتوقف  أن  دون 
أن خترج يف كلية الفلسفة عام 1966، غري 
أنه مل يعادل شهادته يف العمل، فظل وضعه 
الوظيفي على حاله إىل أن وافته املنية، إثر 
نوبة قلبية، قبل أن يتم اخلمسني من عمره 

يف صبيحة الرابع من أيلول عام 1976.
قراءة  أعيد  وأنا  استوقفين  ما  أول   
كتبها  اليت  الثالث  القصصية  اجملموعات 
اليت  العناوين  هو  لألطفال  عبد  اهلل  عبد 
األوىل  اجملموعة  فقد محلت  هلا،  اختارها 
محلت  كما  املسافر«.  العصفور   « عنوان 
وفاته  بعد  صدرت  اليت  الثانية  اجملموعة 

عنوان »الطريان األول«  
بالطيور  عالقة  له  العنوانني  وكال 
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والطريان، ولعل هذا يعرب بشكل غري مباشر 
عن رغبة املبدع عبد اهلل عبد يف االنعتاق 
واقعه  من  والتحرر  األرضية  قيوده  من 

البائس.
للكبار  األوىل  القصصية  جمموعته  يف   
عن  عبد  اهلل  عبد  يعرب  البنفسج«  »مات 
األمر  هذا  ويتجلى  أيضاً،  األطفال  معاناة 
فبطلة  رتيبة«.  »متاعب  قصته  يف  بوضوح 
عمرها،  من  الثامنة  يف  طفلة  القصة  هذه 
تدعى رتيبة، والدُها صياد سابق حتول إىل 
سكري عاطل عن العمل، لذا تلزمها أمها يف 
يوم شتوي قارس ببيع الكعك واحللوى على 
خالل  من  للراهبات  خاصة  مدرسة  باب 
الفتاة من اجلوع  تعاني  الباب.  فجوة قرب 
تستسلم  أن  وبعد  القارس،  والربد  الشديد 
قد  كانت  أمها  أن  رغم  احللوى  إلغراء 
إحدى  أكلت  أن  بقسوة ألهنا سبق  عاقبتها 
الرتيب  غري  اليوم  ذلك  يف  احللوى.  قطع 
رتيبة  رأس  عن  احللوى  طبقَ  الريحُ  توقع 
بكل ما حيويه يف الوحل! فال متضي رتيبة 
إىل  تلته  اليت  األيام  وال يف  اليوم  ذلك  »يف 

بيت ذويها«.
خالدة  بقصة  رتيبة«  »متاعب  تذّكرنا 
»بائعة  العاملي هي قصة  األطفال  أدب  من 
هانز  البارز  الدامناركي  لألديب  الكربيت« 
كريستيان أندرسون )1805- 1875(، فكال 
واجلوع،  الربد  وتعانيان  فقريتان  الفتاتني 
البائعة  الكربيت  عود  دفء  يغري  وكما 
كذلك  السنة،  رأس  عيد  ليلة  يف  الصغرية 
اجلائعة  رتيبة  احللوى  قطعة  طعم  يغري 

الربدانة بأكلها. 

تذكرنا  رتيبة«  »متاعب  قصة  أن  واحلق 
مبا جرى مع األديب الكبري جنيب حمفوظ، 
ملا رأى طفالً يبيع احللوى عند إشارة املرور، 
فبكى. ثم كتب: »... وأحالمُ األطفال قطعُة 

حلوى ... وهذا طفٌل يبيع حُلمه!«
عبد  إن  القول  السهل  من  يكون  قد   
أدب  كاتب  حبياة  كثرياً  تأثر  قد  عبد  اهلل 
األطفال هانز كريستيان أندرسون وإبداعه، 
بني  مشرتكة  كربى  قواسم  مثة  أنه  واحلق 
والفقر،  الشقاء  عاشا  فكالمها  األديبني؛ 
يف  وأبرزا  الطبيعة  مجال  أحبا  وكالمها 
أدهبما الصبغة احمللية بأسلوب فين رشيق، 
البيئة  مالحظة  بدقة  يتسمان  وكالمها 
والعامل وتتميز كتاباهتما بالنزعة اإلنسانية 
وباملضمون الواقعي، مع قالب فين مجيل. 

ما  »أول  أن  سليطني  وفيق  الدكتور  يرى 
أن  للمتأمل يف جتربة عبد اهلل عبد  يبدو 
الرصد  على  يقوم  ثانوياً  أمراً  ليست  اللغة 
يؤسس  فعل  بل هي  واالستقصاء،  واجلمع 
ذلك  احلي.  حضورها  ويكسبها  التجربة 
أهنا لغة تغوص يف العامل وتتقدم من داخل 
اليومي املعيش دون أن تذوب فيه. مما يعين 
أهنا ال تضحي بقسماهتا لتبين نفسها على 
رمبا  بل  عنه.  بذاهتا  لتنشغل  أو  حسابه، 
للموضوع،  احلي  احلضور  هذا  كان شرط 
من  قدراً  نفسها  على  اللغة  أن متارس  هو 
الضبط واالختزال حبيث تغدو مفصلة على 
قدّ موضوعها، أو حبيث يبدو املوضوع هو 

الذي ينطق هبا وحيفظ امتالءه اخلاص«.
ال  الرصينة  املالحظة  هذه  أن  واحلق 
اهلل  عبد  كتبها  اليت  القصص  على  تنطبق 
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حد  إىل  تنطبق  بل  وحسب،  للكبار  عبد 
بعيد على ما كتبه من أدب لألطفال أيضاً، 
»العصافري  قصة:  ذلك  على  مثال  وأوضح 
يف  املنشورة  اخلشيب«  احلقل  وحارس 
يعقوب«  أوالد  ولعبة  »السريان  جمموعة 
اليت صدرت عن احتاد الكتاب العرب عام 

 .1972
حيرص عبد اهلل عبد يف قصصه املكتوبة 
لألطفال على اإلمتاع والتشويق ويبتعد عن 
األدب  إىل  يتكئ  كما  والوعظية،  التقريرية 
الشعيب واألدب العاملي، كما يقف يف بنيته 
القصصية مع ما يتناسب ومجيع الشرائح 
البسيط،  اإلنسان  عن  تصوراته  لنا  ليبث 
الفقراء  لصف  احنيازه  خيفي  ال  وهو 
جيعل  مما  البسطاء  واملهمشني  والغرباء 

أعماله كاملة تتسم بنزعة إنسانية غامرة.

يف بعض األحيان تضيع احلدود بني كاتب 
األطفال،  قصص  وكاتب  البالغني  قصص 
كما يف قصة »امللك والغزال« من جمموعة 
تصلح  قصة  فهي  املسافر«.  »العصفور 
سويات  حتتمل  إهنا  إذ  والصغار،  للكبار 
خمتلفة من القراءة. ويف هذه القصة يتكئ 
يف  املقفع  ابن  جتربة  على  عبد  اهلل  عبد 
الطفل  بقراءهتا  يستمتع  اليت  ودمنة  كليلة 

كما يستمتع هبا الفيلسوف. 
احلوار  أسلوب  عبد  اهلل  عبد  يستخدم 
السريع الرشيق لعرض األفكار كما يستخدم 
الرمزية بسويات وأشكال خمتلفة. يف قصة 
حكاية حب  لنا  املسافر« حيكي  »العصفور 
يشكر  قمح.  وسنبلة  مسافر  عصفور  بني 
أن  له  كشفت  القمح ألهنا  العصفور سنبلة 
ليس سوى فزاعة، فتجيبه  ما ظنه صياداً 
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باهنا أخربته احلقيقة ألهنا حتبه ومن واجب 
فيتخلى  بعضهم!  على  يكذبوا  أال  احملبني 
عن كربيائه يف النهاية وخيرب السنبلة أنه هو 
حيبها أيضاً ويعدها بأن يلتقي هبا يف العام 

التايل. 
فلسفية  نفحة  الثقيلة«  »البطة  قصة  يف 
واضحة، فالبطة تعجز عن الطريان بسبب 
تتنقل  داجنة  كانت  ألهنا  جناحيها  ضعف 
على رجليها يف القرية. ومل تكن حتتاج إىل 

جناحني.
على  وتتمنى  الطريان  تشتهي  وعندما 
البحرية  إىل  معه  حيملها  أن  العصفور 

جييبها: »كل عصفور يطري جبناحيه«.
وال يقصر عبد اهلل عبد يف انتقاد عامل 
الكبار، ففي قصة »السمكة الكبرية« تتمكن 
إحدى األمساك الكبرية من اإلمساك بسمكة 
صغرية من ذيلها، وترفض أن ختلي سبيلها 
رغم توسالهتا إال بعد أن تقتطع جزءاً من 
اليت  الصغرية  السمكة  تكرب  وعندما  ذيلها، 
اقتطع جزء من ذيلها ال تسمع أيضاً لتوسِل 
كانت  أهنا  أخرى«...وتنسى  صغرية  مسكةٍ 
إىل  توسلت  وأهنا  يوم  ذات  صغرية  مسكة 
مل  ولكنها  تلتهمها،  أن  كادت  كبرية  مسكة 

تظفر منها إال جبزء صغري من ذيلها.«
ويولد  عبد  اهلل  عبد  عند  القصة  تولد 
شكلها املتميز معها، فعبد اهلل عبد ميارس 
فن الكتابة باعتباره أرقى أشكال االقتصاد، 
وهلذا  الكالم،  يف  االستفاضة  يتجنب  فهو 
واحد  سطر  إىل  عنده  القصة  تنكمش  قد 
الشمس  حيث  »الغميضة«  قصة  يف  كما 

والقمر جيري كل منهما يف أعقاب رفيقه.

التنبؤ  يستطيع  قد  القارئ  أن  صحيح 
بينما هو منغمس  القصص  بنهايات بعض 
ختبئ  القصص  بعض  لكن  قراءهتا،  يف 
»الشجرة  يف  كما  كلمة  آخر  حتى  سحرها 
حتمي  اليت  الصبار  شجرة  حيث  املنسية« 
العام  يف  مرة  اال  الفالح  يراها  وال  احلقل 

عندما يأتي جلين مثارها.
وكما يف قصة »النورس« الذي كان مسكة 
أجنحته  ختتفي  أن  أمل  على  يعيش  وهو 
ذات صباح لريجع مسكة وينزلق يف املاء من 

جديد.
باإلقناع  تضحي  القصص  بعض  أن  إال 
»الباشق  قصة  يف  كما  الرمز  تعزز  كي 

والعصفور«،
حيث يرفض العصفور الشجاع اخلضوع 
للباشق رغم ضرباته له مبخلبه، »ألنه كان 
اللحظة  تلك  يف  كان  وألنه  احلرية،  حيب 
يطري خبياله فوق حبر أزرق ال حتده حدود«.

وكما يف قصة »األطفال ينتظرون الفرح«، 
حيث يهب الطائر جناحيه للفرح كي يطري 

هبما إىل املدن احلزينة.
أخذ  قد  عبد  اهلل  عبد  أن  النقاد  يُجمع 
من  املدينة،  قاع  من  وأفكاره  شخصياته 
من  املرتاصة،  والبيوت  الضيقة  األزقة 
البؤس الذي يعانيه والبؤس الذي يعيشه مع 
الناس من حوله. وصاغ من كل ذلك عاملاً 
أدبياً ميتزج فيه الرمز بالواقع. فكل شيء 
يف عامل عبد اهلل عبد األدبي ميلك القدرة 
والنباتات،  البشر واحليوانات  الكالم؛  على 

حتى الفزاعة عنده حتكي. 
ما ال شك فيه هو أن عبد اهلل عبد كان 
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لقرائه  احرتامه  بقدر  الصغار  قراءه  حيرتم 
الطفل  خياطب  فهو  أكثر.  ورمبا  الكبار، 
كصديق له وال يغايل يف التأستذ عليه، كما 
حيرتم ذكاءه وال يستخف بقدراته. فقصصه 
هتدف لتقريب املفاهيم اجملردة مبا يتناسب 
ومستوى اإلدراك لدى الطفل، وحتريره من 
حمدودية واقعه كي ينطلق خبياله إىل عوامل 

أخرى. 
فنجد  القصصية،  البنية  حيث  من  أما 
أن بعض قصصه تعتمد على حادثة واحدة 
موجزة، يف حني يتكون بعض آخر من عدة 
مما  منها  الواحد  ينبثق  مرتابطة  أحداث 

سبقه وميهد ملا يليه.
بسالسة  عبد  اهلل  عبد  قصص  تتسم 
والصدق،  بالتشويق  تتسم  كما  األسلوب 
لذا فهي تنجح بسهولة يف استدراج الطفل 
يف  القصة  أبطال  يشارك  كي  القارئ 
وميكن  وأوضاعهم.  ومواقفهم  مشاكلهم 
ينوع  أن عبد اهلل عبد  أن يالحظ  للباحث 
وأشكاهلا  قصصه  موضوعات  يف  كثرياً 
فقد  التكرار،  يف  يقع  ال  كي  ومعاجلاهتا، 
كتب القصة االجتماعية، والقصة الوطنية، 
التارخيية،  والقصة  العلمية،  والقصة 
يستخدم  وهو  اخل،   ... الضاحكة  والقصة 
كل أنواع التقنيات إال أن )احلوار الدرامي( 
يلعب دوراً مركزياً يف عامله القصصي، وقد 
أثبتت الدراسات احلديثة أن أسلوب احلوار 

هو األكثر جذباً الهتمام القراء األطفال. 
أن  الصفدي  بيان  والناقد  الشاعر  يرى 
عبد اهلل عبد: »يتلو زكريا تامر يف األمهية 
والريادة يف القصة الفنية لألطفال«. إال أن 

أكثر حضوراً يف قصص عبد  الوطين  اهلم 
أو  للكبار  املكتوبة  منها  سواء  عبد،  اهلل 

املكتوبة للصغار.
هناك من يعتقد أن كاتب األطفال جيب 
أن يعود طفالً أثناء كتابة نصوصه، »يشطب 
يفعل  كما  الكتابة  ويعيد  وميسح  ويصحح 
األطفال ...« وميكن القول إن هذا ما كان 
يفعله عبد اهلل عبد بكل تلقائية، فمن يقرأ 
أنه  يدرك  والكبار  للصغار  املكتوب  أدبه 
يراقب  كلها وهو  القصرية  قد عاش حياته 
يغادر  مل  أنه  لو  كما  طفل،  بعيين  احلياة 

الطفولة أبداً.
أحسب أن خري ما ميكن أن أختتم به هذه 
املقالة عن عبد اهلل عبد، هو عبارة وردت 
يف  حورانية  سعيد  األديب  نشره  مقال  يف 
أيام من  بعد  الثورة  الثقايف جلريدة  امللحق 

رحيله:
اإلنسان  املتواضع،  املوهوب  »األديب   
املقهور فتوقف  القلب  العذب، خانه  الوديع 
فرتات  أخصب  من  فرتة  يف  اخلفقان  عن 
عبد  احتمل  وإشراقاً.  تألقاً  األدبية  حياته 
اهلل عبد آالم الناس كمسيح صغري بصمت 
دون  هبرج،  دون  صادقة،  ومعاناة  متواضع 
زيف، دون استعراض، ورزح قلبه احلساس 

حتت ثقل البؤس البشري الذي ال يطاق.
تقدمي خبري  وطين  أديب  عبد  اهلل  عبد 
ونصري  الكادحة  الفقرية  الطبقات  حبياة 
هلا. وتقدميته تبدو يف أحاسيسه أكثر من 
ثقافته، ولعل هذا إىل جانب عوامل أخرى، 
املستوى  يكون على هذا  أن  قد ساعده يف 

العايل من كتابة القصة القصرية.«
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القراءة المركبة / قراءة القراءة

محمد راتب الحالق*

قــد يكــون مــن اللغــو التذكــري بــأن اللغــة مــن أهــم وســائط التواصــل بــن النــاس؛ 
ــاة اتصــال ،  ــالً ومســتقِبالً ورســالًة وقن والتواصــل بواســطة اللغــة يفــرتض مرسِ
وحتــى يكــون التواصــل فعــااًل وناجحــًا البــد أن تكــون الرســالة واضحــة وحمــددة، 
ــًا كانــت، حبيــث يفهــم املســتقِبل املعنــى  متحاشــيًة مصــادر التلــوث والتشــويش أيّ
ــل بالضبــط ، دون أي تأويــل ؛ أي البــد مــن أن ينجــح املرســل  الــذي قصــده املرسِ
ــة الــيت  ــة والقيمي ــة، توظــف املشــرتكات اللغويــة واملعرفي يف إنشــاء رســالة نقي
تواطــأ عليهــا اجملتمــع الــذي ترســل فيــه الرســالة ، ألن تلــك املشــرتكات املســتقرة 

واملتعــارف عليهــا جتنِّــب الرســالة اللبــس والغمــوض وتعــدد القــراءات.

* أديب وناقد سـوري معروف، حيمل شـهادة املاجسـتر يف الدراسـات الفلسـفية واالجتماعية، عضو 
سـابق يف املكتـب التنفيـذي الحتـاد الكّتـاب العـرب، أشـرف لسـنوات علـى صفحـة األدب والنقـد يف 
جريـدة العروبـة احلمصيـة، عمـل حماضـراً يف كليـي اآلداب والرتبيـة يف جامعـة البعـث، ُتـويف يف  

أثنـاء إعـداد هـذا العـدد :2020/9/10.
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األحاديث  يف  حيدث  أن  ينبغي  ما  هذا 
األدبية،  غري  النصوص  ويف  العادية، 
اللغة  )بُنية  كتاب  يف  كوهن(  )جان  يقول 
يقول  أن  واحد  كل  »يستطيع  الشعرية(: 
إن  املخاَطب،  يفهمه  أن  شريطة  يشاء،  ما 
اللغة تواصل، ويستحيل أن نوصل شيئاً إذا 
للخطاب  ينبغي  مفهوماً،  اخلطاب  يكن  مل 
البديهية  هي  تلك  للفهم،  قابالً  يكون  أن 
ما  والقواعد  ؛  الكالم  لقواعد  األساسية 
الفهم  وقابلية  ذلك،  لتحقيق  إال  وجدت 
يقدمه  الذي  املعنى  أن  أساس  على  تؤخذ 
الكالم جيب أن يكون قابالً لإلدراك من قبل 
املتلقي، ولذلك ال يكفي احرتام قواعد اللغة، 
وإمنا البد أن يكون تفكيك الرسالة )القول/ 

الكالم( ممكناً ...«. 
األقوال  ينطبق على  كوهن(  )جان  وكالم 
مباشراً  انطباقاً  األدبية  غري  والنصوص 
عموماً،  األدبية  النصوص  أما  وكامالً.. 
هبذه  ليس  فاألمر  خصوصاً،  والشعرية 
البساطة، ذلك أن من طبيعة هذه النصوص 
ويشوهبا  وملتبسة،  أوجه،  مّحالة  تكون  أن 
وجوه  أحد  وهذا  الغموض..  من  شيء 
مع  املقالة  هذه  تلقاه  قد  الذي  االختالف 
منهم،  األلسنيني  والسيما  النقاد،  بعض 
تعامالً  كافة  النصوص  مع  يتعاملون  الذين 
واحداً، دون متييز النص األدبي من سواه .   
دون  من  ألحد  ملكاً  ليس  األدبي  النص 
أن  بعد  غريه،  مثل  النص  ومنتج  اآلخرين، 
يوقع على نصه ويتبنّاه ويدفع به إىل النشر، 
يعد  النص( مل  الذي قصده )منتج  واملعنى 
مهماً، إنه أحد املعاني املمكنة واحملتملة، ال 

أكثر وال أقل، والصفة األساس هلذا النمط 
والقراءة  للتأويل،  قابل  أنه  النصوص  من 
أحد  هو  كان،  أياً  والقارئ،  القراءة.  بعد 
قراءة  التأويل، ويف  أصحاب احلق يف هذا 
النص قراءة شخصية إلنتاج املعنى اخلاص 
به )املغزى(، والسعي إىل الوصول إىل قراءة 
يقتضي  مما  العبارة(،  صحت  )إن  القراءة 
وقراءاهتم  اآلخرين  شغل  على  االطالع 
على  خمتلفة،  قراءة  إجناز  بقصد  للنص، 
أساس أن كل قراءة جديدة البد أن تنطلق 
مع  واالختالف  والتجاوز،  التعارض،  من 
التماثل،  السابقة، ألن قراءة  القراءات  تلك 

والتشابه، والتطابق... قراءة نافلة .
إنتاج  إعادة  يف  يتمثل  قراءة  أية  وهدف 
القارئ  قدرات  مع  يتناسب  مبا  املعنى 
واستعداداته وما حصله من معرفة وخربة. 
اجلرجاني(  القاهر  )عبد  حسب  واملعنى، 
ضربان:  أو  معنيان،  اإلعجاز(،  )دالئل  يف 
؛  وحده  اللفظ  بداللة  عليه  يُستدّل  ضربٌ 
)مدلوله(  إىل غرضه  ثاٍن ال تصل  وضربٌ 
بداللة اللفظ وحده، ولكن يدّلك اللفظ على 
معناه الذي يقتضيه موضوعه يف اللغة، ثم 
جتد لذلك املعنى داللة ثانية، وهي أن تقول 
املفهوم  باملعنى  تعين  املعنى،  ومعنى  املعنى 
بغري  إليه  تصل  والذي  اللفظ،  ظاهر  من 
واسطة، ومبعنى املعنى أن تعقل من اللفظ 
معنى ثم يفضي بك ذلك إىل معنى املعنى...

)دالئل اإلعجاز- ص251(.
ومعنى املعنى هذا قد يكون عاماً، ميكن 
القراء  من  مجلة  قبل  من  إليه  الوصول 
ما  إىل  فيصلون  خاصاً،  تأهيالً  املؤهلني 

161 المعلم العربي- العددان: 477 - 478 - 2020 



بني  وما  تارة،  اخلطاب  بفحوى  يسمى 
إىل  تارة...  احلال  ومقتضى  تارة،  األسطر 
غري ذلك من املصطلحات، وقد يكون معنى 
إليه  يصل  مغزىً شخصياً حمضاً،  املعنى  
ثقافة  من  حصله  ما  حبكم  الفرد،  القارئ 

خاصة، وما مرّ به من خربات شخصية . 
وإنتاج  القراءة،  تتم  ال  أن  البديهي  ومن 
على  باالشتغال  إال  املعنى..  ومعنى  املعنى، 
، فما زالت القراءة ) النقد( عالة  نصٍّ معنيٍّ
على النصوص، والسيما النصوص األدبية، 
ومل تستطع إىل اآلن أن تنتج نصها املستقل، 
ندّاً  ينهض  أن  ميكن  والذي  بذاته،  القائم 
ألي نص آخر وموازياً له. كما فعلت بعض 
اإلنسانية، حني استقلت، وصنعت  املعارف 
وله  مناهجه  له  خاصة،  هوية  ذا  علماً 
موضوعه. أما النقد، فبقي تابعاً، وسيبقى 
كذلك، ما دام يضع نفسه يف خدمة نصوص 
وال  والتأويل،  والتفسري  الشرح  عرب  أخرى، 
مل  النقاد  دام  وما  ذلك،  من  أبعد  يذهب 
يدركوا بعد أن فعل النقد فعل تفلسف، من 
فإن  ولألسف  للوجود.  رؤية  يبين  أن  حقه 
اعتاد  نادرة،  إال يف حاالت  هذا مل حيدث 
دائرة  من  أن خيرجوا نصوصها  الدارسون 

النقد ليضعوها على ختوم الفلسفة.
النقد  املماهاة بني  بوارد  وإذا كنت لست 
والفلسفة، إال أنين أود أن أشري إىل ضرورة 
الفكر  مستوى  إىل  األدبي  النقد  ارتقاء 
ولن  الفلسفة،  مع  يتقاطع  الذي  الناقد 
يستطيع أن يصل إىل ذلك إال حني يشتغل 
على نصوصه النقدية، أي حني يقرأ القراءة 
ذاهتا، فقراءة القراءة، هذه العملية املتعدية، 

هي اليت تنتج النص النقدي، وإىل أن يتحقق 
ذلك وما أظنه سيتحقق قريباً يف اخلطاب 
هذه  يف  سأتعامل  فإنين  العربي،  النقدي 
املقالة مع  )القراءة( حسب املفهوم املتداول 

يف النصوص النقدية السائدة . 
فهناك  قراءات،  القراءة  فإن  ذلك،  ومع 
صدق  إىل  املطمئنة  املستسلمة  القراءة 
مما  املطلقة..  وحقيقته  وثبوته  املكتوب 
وتتحول  تالوة،  إىل  تتحول  القراءة  جيعل 
حالة  يف  تعبّدي  إىل طقس  ثم  من  التالوة 
تالوة النص الديين، وشبه تعبّدي عند تالوة 
والكتاب  الشعراء  من  املشهورين  نصوص 
اليت  الكسولة،  القراءة  وهناك  والباحثني. 
ختفف من عبء الدخول يف حوار مع منتج 
فضائه،  ويف  النص  أرضية  على  النص 
بسبب  أو  معرفياً،  القارئ  تواضع  بسبب 
االنضباع أمام شهرة منتج النص، أو بسبب 
استقالة العقل نتيجة االنتماء اإليديولوجي 
الذي يعد مساءلة النص هرطقة واحنرافاً .

بأهنا  تتميز  اليت  املركبة،  القراءة  وهناك 
ترفع القارئ إىل مرتبة الند مع منتج النص، 
فيحاوره.. ويساجله.. ويردّ نصّه إىل أصوله 
و منطلقاته العميقة، وهذه القراءة مسلّحة 
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باألدوات املعرفية و الفنية الضرورية، مما 
ميّكنها من اخرتاق النص الذي حيصّن نفسه 
بالشغل الفين عادة، كما ميّكنها من تفكيك 
 - الديريدي ضرورة  باملفهوم  )ليس  النص 

نسبة إىل ديريدا(.
هذه  بعض  بأن  االعرتاف  من  بد  وال 
القراءات )املرّكبة( يصل إىل درجات قصوى 
من االستبداد يف التعامل مع النصوص اليت 
تشتغل عليها، وأقصد بالقراءة املستبدّة )أو 
العنيفة.. أو القاسية( حالتني: احلالة اليت 
تذهب فيها إىل آفاق أبعد من طاقة النص 
ومن إمكاناته الكامنة فيه، وحتمّله فوق ما 

حيتمل، وتقوّله ما ال يستطيع أن يقوله.
ذلك  من  النقيض  على  الثانية،  واحلالة 
إمكاناته،  من  النص  حترم  حني  متاماً، 
وتنزل به إىل احلضيض، وحتبسه يف قفص 
مصاحلها.  أو  مزاجها  أو  إيديولوجيتها 

والتحطيم  اهلدم  يف  أدواهتا  مستخدمة 
القراءة،  وهذه  ؛  املرة  هذه  والتقويض 
لألدوات  استخدام  سوء  تضمر  بوجهيها، 
اليت  املتعة  على  احلصول  بقصد  املتاحة، 
من  تعاني  اليت  النفوس  بعض  جتدها 
مركب النقص وسوء التكيف،  فتنخرط يف 
النفاق واجملاملة الزائفة. أو بعض النفوس 
تقزيم  يف  متعتها  جتد  اليت  العدوانية 

اآلخرين والنيل منهم وحتطيمهم.
العنيفة  القراءة  تكون  فقد  ذلك  ومع 
تسعى  حني  ومطلوبة،  حممودة  واملستبّدة 
وكشف  النصوص،  بعض  زيف  كشف  إىل 
جوقة  متارسها  اليت  الفين  النصب  عملية 
حني  النقاد،  من  واملستفيدين  املريدين 
إهنم  فيهم  يقال  ما  أقّل  نصوصاً  يسوّقون 
يقومون بعملية تدليس باسم احلداثة.. وما 
بعد احلداثة.. وما إىل ذلك من االدعاءات.
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المالزم أول

بقــيَ ســبعُ دقائــق علــى موعــدِ مغــادرة القطــار، الــذي كنــت أعــود فيــه مــن رحلــة 
عمــل إبداعيــة. جلــسَ ُقبالــيت يف املقصــورة شــابٌّ أشــقر يف اخلامســة والعشــرين 
مــن عمــره، كان لدينــا متســعٌ مــن الوقــت للتعــارف وتبــادل بعــض العبــارات 
الروتينيّــة. فالنتــن، هــو اســمُ رفيق الطريق، مســافر مباشــرة إىل مدينة مينســك 
نفســها. أســعدني اعتقــادي أننــا ســنكون وحدنــا و ال أحــد ســوانا حنــن االثنــن 
ــد يومــن  ــق بع ــن الراحــة يف الطري ــن أخــذ قســطٍ م نُ م يف املقصــورة، و ســأمتكَّ
ــتُ عــن صــوت طــرق عجــالت القطــار،  متعبــن، والتفكــري يف الصمــت، إذا تغافل

وقــد يكــون بإمكانــي اقتنــاصُ بعــض األفــكار الشــعريّة يف الطريــق.

   تأليف: ميخائيل بوزدنيكوف - ترجمة: د.ثائر زين الدين*

* شاعر وناقد سوريّ، رئيس اهليئة العامّة للكتاب يف وزارة الثقافة.
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املغادرة،  من  بالضبط  دقيقة  قبل  ولكن 
أوّالن.  مالزمان   - شابّان  ضابطان  دخل 
أحدمها كان ثرثاراً للغاية، ومتحرّراً من أيَّ 
قيود. بدأ منذ الدقائق األوىل، بعد التعارف 
سانده  بإحلاح.  الضيافة  بتقديم  السريع، 
الفور.  على  ليس  ولكن  فالنتني،  ذلك  مع 
بعد االنتهاء من الضيافة، ذهبا بسرعة، إىل 
مطعم آخر، حني مل جيدا الدعم من جانبنا. 
أندري،  امسه  كان  الذي  الثاني،  الضابط 
املطعم.  إىل  الذهاب  قاطعاً  رفضاً  رفض 
وبعينيهِ  واجلدّي،  الوسيم  بوجهه  نظر 
املناظر  إىل  تقريباً،  الزرقاوين  الذكيّتني 
وفّكر  النافذة،  خارج  تتألأل  وهي  احمليطة 
بأمٍر ما باهتمام. ثم، بعد شرب الشاي مع 
الكعك، أخرجَ كتاباً مسيكاً من الرف العلوي 
ثنيةِ  على  قرأت  أمحر مخريّ،  لون غالفه 

الغالفِ اخللفيّة: »علم النفس العملي«.
من  بشيءٍ  األوىل  الدقائق  منذ  شعرت 
وبعض  الشاب  هلذا  اخلاص  االحرتام 

الفضول. 
لوالديه،  فرحتُ  داخلي  يف  إنين  حتى 

وللجنود الذين خيدمون حتت قيادته.
  التقط على ما يبدو، يف عيين احرتاماً 

واضحاً له، وقال املالزم األول فجأة:
- عِش قرناً، وتعلّم قرناً -كما اعتاد جدي 

أن يقول -  وسوف متوت أمحق... 
أجبته مبتسماً:

الكأس،  مع  تتعامل  مل  إذا  حسناً،   -
الكتب اجلادة، فإن هذه  ودرستَ مثل هذه 

األخرية ال هتددك.
-  يف بعض األحيان ليس كل شيء متعلّق 

بك. يف حياتنا املعقدة والسريعة من املمكن، 
أاّل  الوقت احملدد،  ما يف  تتعلّم أمراً  إذا مل 

تتمكن من إدراكه، وال معرفته بعد ذلك.
  سألته: 

يف  خدمتك  على  مضى  سنة  كم    -
اجليش؟

- ما يقرب من ثالث سنوات.
- وغالباً ما تتعرّض لفكّ العقد النفسية؟

- أحياناً.. وإذا متكنت من فّكها فحسب، 
حيدث  النفسية..  العقد  وهذه  تقول،  كما 
لسوء احلظ، أن تكون أكثرَ تعقيداً. كي أكون 

دقيقاً، وقد حدث ذلك مؤخراً.
يُحدّق  أخرى  مرة  وبدأ  الضابط،  صمت 
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يف احلقول والغابات. مل أكن يف عجلة من 
أن  وشعرت  أفكاره،  إىل  الدخوِل  يف  أمري 
وجهَة  سيُقامسُين  األمر،  لزم  إذا  أندريه، 

نظرهِ املؤملة. وتابع بعدَ فرتة:
-  ما زلتُ ال أستطيعُ أن أسامحَ نفسي، 

على الرغم من أنين لستُ خمطئاً.
أدركت أن الضابط الشاب كان قلقا جدّاً، 

بشأن أمٍر حدث يف اخلدمة. وكان كذلك.
-  خدم يف سرّييت اجلندي كوديلني. وهو 
شاب ذكي ولطيف من أبناء الريف. مُحبّ 
ُذ واجباته، ربَّته والدته وحدها.  للعمل. ينفِّ
عرفَ والده يف طفولته فحسب؛ ما إن غادر 
للعمل يف بولندا اجملاورة، حتى ضاع  طلباً 
ر  يف مكان ما يف أوربا الواسعة. ولكَ أن تفكِّ
مبا تشاء، أسرة من دون أخباٍر عن األِب أو 
دعم: إما أّنه اختفى أو هرب.. ومل يكن ذلك 

أمراً سهالً عليهم على اإلطالق.
وهي  والدته،  إليه  َقدِمت  احلادث  قبل 
تُحبّهُ  أنَّها  لوحظ  للغاية.  عطوفة  امرأة 
بشكٍل كبري.  كم تغيّر الشاب بعد رحيلها. 
ذوى، أظلمت عيناه، وأصبح كسوالً. حتى إنَّه 
رفض اإلجازة ذات مرّة. انغلق على نفسه، 
أحياناً  يقولون  الضياع.  من  نوع  فيه  ظهر 
املشي.  أثناء  ينامون  بأنَّهم  يُشبهُهُ  عمَّن 
الذي  ما  وسألته:  منه،  االقرتاب  حاولت 
حدث، وماذا حصل؟ لكنه نظر إىل األسفل، 
ومل يُجب.. أو باألحرى، مل أستطع التقاَط 
مفتاِح الروِح، الثقةِ.. مل أمتّكن، تفهمين، من 
دعوته لالنفتاح واملُصارحة، وتقريبه منّي.. 
تعرف كيف حالنا؟ الركض دائماً، وكل شيء 
عشوائي وعرضي، والوقت ال يكفي ألحد، 

وال وقت ألي شيء.. يف احلقيقة، كنت آمل 
ما،  بطريقة  مناسبة  أجد حلظة  أن  الحقاً 
يسعفين  مل  لوجه..  وجهاً  إليهِ  فأحتدث 

الوقت.
حالة  حدثت  الوقت،  بعض  مرور  بعد 
جنديُّنا  اختفى  لقد  وحدتنا؛  يف  طوارئ 
 18:30 الساعة  يف  غيابه  سُجَِّل  كوديلني. 
رحل  قد  هُ  أنَّ املناوبُ  الضابُط  عَدَّ  مساءً. 
من دون تصريح.. وحينما بدأت يف الصباح 
وردييت، ووجدت أن كوديلني قد اختفى، مل 
أصدّق أنه غادر من دون إذن. أعلنت على 
أراضي  فتَّشوا  عنه.  البحث  حالَة  الفور 
اجلولة  من  جيدوه  مل  بأكملها.  الوحدة 
بعد  لكن  له.  أثٍر  على  يعثروا  ومل  األوىل. 
ذلك بقليل، وعند تفحّص املكان الذي منا 
الصغرية،  التنوب  شُجريات  من  دُغٌل  فيه 
الدماء.  من  بركة  يف  جنديّنا..  وجدنا 
وعثرنا على ورقة مطوية يف جيبه، حتمُل 
تعرّفت  األبدان.  هلا  تقشعرّ  كلمات  بضع 
أن  أريد  ال  »ساحموني،  يده:  خط  على 
وداعاً«.  بنفسي.  أغادر  اآلن.  بعد  أعيش 
دون  من  قصرية  رسالة  آخر،  جيب  ويف 
هبدوء.  اخدم  »كوديلني،  فتاة:  من  مغلف 
وقعت يف حب  لقد  اآلن.  بعد  تكتب يل  ال 
وافهم  ساحمين  وسأتزوج.  آخر  شخص 
كنّا جمرد أصدقاء«. توقيعٌ واسم تلك  أننا 
الفتاة. اتضحَ أن األم أعطته الرسالة عندما 
وصلت إىل الوحدة. يبدو أنَّها مل تأخذ يف 
قاتلة  تكون  قد  الضربة  هذه  أن  احلسبان 

لروحه احلسّاسة والضعيفة.
أن  حاول  أنه  احلادث،  بعد  فقط  أدركتُ 
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وعمله  باجتهاده  العميقة  مشاعره  يكتم 
وقراءة الكتب. مل يستطع، على ما يبدو، يف 
حياته القصرية التغلب على اخليانة الثانية، 
يقلُّ مودَّةً عنده  اليت جاءت من شخص ال 

من والده.
اكتشف األطباء أن الوفاة حدثت يف حنو 
الثالثة صباحاً.. لو أن املناوب، وهو النقيب 
الوقت  يف  اخلطر  ناقوس  دق  زفوناريف، 
الوقت  يف  البحث  عملية  ونّظم  املناسب، 
كوديلني.  إنقاذ  بإمكاهنم  لكان  املناسب، 
مذنب  وهو  امليثاق  النقيب  انتهك  وهكذا 
شكليّاً بوفاة اجلندي. قرّرَ، كما ترى، بشكل 
ذلكَ  وأعلن  اختفى  قد  كودلني  أنّ  مستقل 

يف الصباح.
أخذتُ نفساً عميقاً، وسألت:

- ماذا عن األم؟
-  وصلَتْ يف اليوم نفسه.. وعانيتُ من 
قاتلت  كيف  عانت..  عمّا  تقلُّ  ال  صدمةٍ 
نفسها، وكيف رثته، فقدت الوعي أكثر من 
مرة.. االبن الوحيد. مل يُسِئ يف حياته حتى 

للذباب، كان ابناً حانياً مُهتمّاً.
تغادر،  وهي  نفسها  إىل  عادت  عندما 
اهتمتين لسبٍب ما بأنين مل أحِم طفلها. ال 
ألنين  رمبا  بالذات؟  أنا   – ملاذا  حتى  أدري 
يف تلك الزيارة األوىل كنت مناوباً وحتدثتُ 
إليها؟... لكنها مل تقل كلمة عن أّنها محلت 
الرسالة املشؤومة من فتاةِ ابنها احملبوبة.. 
يبدو،  ما  على  سرّي؟  شيء  بشأن  خجولة 
هي نفسها مل تستطع طمأنة ابنها، وإقناعه 
أن  حاول  وهنا  عاطفيّاً..  التأّثر  بعدم 
التعامل  األفضل  من  كان  كيف   - تكتشف 

مع األمر؟
-  وماذا عن النقيب زفوناريف؟

عملت   .. بالطبع  عوقب  النقيب،    -
مروِّعة..  حادثة  إهنا  طويلة..  لفرتة  اللجنة 
من  التخلص  أستطيع  ال  زلتُ  ما  لكن 
الشعور بالذنب، ربّما كان غري مباشر، لكنه 
موجود: رأيتُ، وفهمتُ أن اجلندي كوديلني 
عن  عاجزاً  وكنت  ويعاني،  يتعذب،  كان 
ومساعدته  أمله،  وفهم  روحه،  إىل  الدخوِل 
على استيعاِب العذاب، ومنِع املأساة.. وها 
األسئلة  عن  إجاباتٍ  عن  وأحبث  أقرأ،  أنا 
أنَّ  أفهم  أنا  كتب خاصّة..  بين يف  تعذِّ اليت 
ال  الوقت  بي وحدي.  تتعلقُ  ال  كلَّها  األمور 
يرحم، وحلَّ شيءٌ من الالمباالة. الفظاظة، 
بني  نادرة  ليست  والقسوة  التمييز،  وعدم 
الناس... يف كل مكان وأينما نظرت.. كأنّ 
شيئا مهمّاً، ومقدّساً، ورئيسياً، قد انزاح .. 
فّكروا،  الناس،  أيّها  أصرخ:  أن  فقط  أريد 

توقفوا، توبوا!..
إىل  والصاخبان  البهيجان  عاد صاحبانا 
وغاصَ يف  الكتاب  أندريه  وفتح  املقصورة، 

القراءة.
جدار  على  واتكأت  الزاوية،  يف  جلست 
العربة، متظاهراً بالنوم. مل أرغبْ يف خوِض 
حديثٍ فارٍغ مع القادِمَني. وشعرا مها هبذا، 
فسارعا يضطجعاِن طلباً للنوم. مل أغمض 
عيين حتى ال أغّط يف النوم، حلظَة خيرجُ 
الطريق،  منتصف  يف  األوّالن  املالزمان 
فيكون بإمكاني أن أنظرَ يف عيين أحدمها 
للحظات  بيده  وأمسك  دافئة  أبوية  نظرة 

قليلة وأشدّ عليها.
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كائنــات هرمـونيــة

علــى  املشــاهدينَ  بألبــاِب  تســتأثرُ  الســيناريو حببــك قصــٍص  كّتــاب  يتفنّــن 
اختــالفِ أمناطهــم واهتماماهتــم الســينمائية،  فيصبــحُ هاجــسُ السيناريســت ومن 
خلفــه املخــرج وكلُّ كادر العمــل  أن يَشُــدَ مشــاهديه مــن أول لقطــة يبصرهــا هــذا 
الكائــن املتســمرُ أمــام الشاشــة الفضيــة، فكيــف إن كان الفيلــم ذا حمتــوىً مرعــٍب، 
ــد مــن  ــن، وتزي ــع األدرينال ــة حتبــس األنفــاس وترف ــدي موســيقا تصويري ويرت

ضــخّ الكورتيــزول، فتحــوِّل املتابــع املســكن إىل كائــٍن هرمونــيّ بامتيــاز؟! 

فيصبــح متحفــزًا مرتقبــًا مُســَتنَفرًَا علــى مــدار الفيلــم .. ويف هــذا يتنافــس 
املتنافســون مــن صنّــاع املشــهد الســينمائيّ، ومــن خــالل هــذي املعايــري يبــين 

النّقــاد أحكامهــم القطعيّــة الــيت حتيــي الفيلــم أو متيتــه.

   عبيد فضيل عبيد*

* رئيس حترير قناة نور الشام الفضائيّة.

خاطرة من وحي )كورونا فوبيا(
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واملصوّر  واملمثل  واملخرج  فالسيناريست 
ومرآة  خبصوصيتها،  جمتمعاهتم  أبناء  هم 
البشرية بعمومها، حياولون اجتذاب مشاعر 
املشاهدين وأحاسيسهم من خالل قصص 
السيناريوهات  هذه  أكثر  ولعّل  تالمسهم، 
أفالم  هي  العامل  مستوى  على  جذباً 
عوامَل  تستدعي  اليت  تلك  املاورائيات، 
جمهولة لتضعها أمامنا سائغًة مع إضافات 
البشر ملاهيتها اليت جنهل وضمن تصوراتنا 
نرتقب  فتجعلنا  األرضيّة،  الفيزياء  وقوانني 
تََكشُّفَ بعض احلقائق اليت تؤرقنا من عامل 
رأس  على  املوت  ويأتي  الساحر،   وراء  املا 

خيارات صناع املاورائيات السينمائية.
 the others ومن شاهد فيلم اآلخرون
فقد  حرفيّا،ً  أحتدث  عما  متاماً  يدرك 
من  انتباه  يسرتعي  أن  الفيلم  استطاع هذا 
اللقطة  وحتى  األوىل  اللقطة  من  شاهده 
الوقائع  يقلب  أن  أيضاً  واستطاع  األخرية، 
حتى  ومترساً،  خربة  املشاهدين  أكثر  أمام 
النقاد وهِموا مبا أراد املخرج السيناريست 
فقد   .. يُرينا  أن   ) آمينابار  )أليخاندرو 
يف  خياراتنا  يضيق  أن  على  املقدرة  امتلك 
االستقراء، فقلب الصورة وجعل من األحياء 

أمواتاً،  ومن األموات أحياءً..
االسرتالية   املمثلة  بطولة  من  الفيلم 
منزٍل  بشراء  تقوم  اليت  كيدمان(  )نيكول 
عائلة  بأرواح  مسكونٌ  أنه  بعد  فيما  يتبني 
وتعاني من خالل جمريات  قطنته مسبقاً، 
الفيلم يف احلفاظ على الصحتني اجلسدية 
باالحتكاك  بدؤوا  الذين  ألبنائها  والنفسية 
حتبس  كثرية  مشاهد  يف  األرواح  تلك  مع 

كل  ومعه  املخرج  يبدع  وفجأة  األنفاس. 
املمثلني يف جعلنا نشاهد الصورة احلقيقية، 
وهي أن األم )نيكول كيدمان( وعائلتها هم 
األموات املتطفلون على هذا املنزل وعائلته 
، يف مشهدٍ واحد مليءٍ باحلقيقة املمزوجة 
هرمونات   .. واألدرينالني  بالكورتيزول 
واليت  دمائنا  يف  املستعرة  والقلق  اخلوف 
احللق  يف  جفافاً  أجسادنا:  على  تتبدى 
وتََقُطعاً باألنفاس وكأننا مل ننعم يوماً براحة 
البال.  تطالع األم كتاباً يضم صوراً لبعض 
وأبناءها  نفسها  فتجد  القرية  يف  املوتى 
داخل  األخرية  الوداع  نظرة  يف  سُجّوا  قد 
الصورة  هذه  ومن خالل   .. القرية  كنيسة 
صُدمت  الذي  نفسه  بالقدر  صدمتنا  اليت 
الكاذب  الوهم  عشنا  أننا  أدركنا  فيه  هي 
بكل تفاصيله كما عاشته نيكول كيدمان مع 

أسرهتا.
ضخ  بدأ  وعشرين  األلفني  بدايات  ويف 
مساحة  اتساع  على  اخلوف  هرمونات 
وأرقام  إحصائياتٌ   .. نعرف  الذي  العامل 
ملصابني مبرض  اللحظة  مدار  على  تتبدل 
مل  قصرية  فرتة  فخالل   .. كورونا  العصر: 
أو عاملية من  تلفزيونية حملية  ختُل شاشٌة 
هذه اإلحصائيات اليت باتت تشبه املوسيقا 
على  اعتدنا  الرعب،  أفالم  يف  التصويرية 
قراءة شريط األخبار يف أي قناة نشاهدها 
تلقائياً  وبدأ  اجلمعي  شعورنا  ال  تبدَّل   ..
شريط  حنو  وعقلياً  بصرياً  بالذهاب 

كورونا..
مقاطع  السينما،  كعادة  وليس  املرة  هذه 
الفيديو اليت سُرِّبت للمصابني حول العامل 
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باتت  اليت  التصويرية  املوسيقا  رافقت 
أغذية  كل  من  أكثر  عليها  تقتات  عقولنا 
الروح والعقل، أصبحت نفوسنا مدمنًة على 

شريط كورونا.
البشر اليوم خيافون من اإلصابة أكثر من 
اإلصابة حبد ذاهتا .. استطاع املستثمرون 
يف هذه اجلائحة أن جيعلوا البشر مرضىً 
جتد  ال  فتكاد   .. يصابوا  أن  قبل  نفسيني 
اجلائحة،  مع  التعاطي  يف  متوازناً  شخصاً 
حدّ  إىل  وصل  قد  إما  مستنزف،  الكل 
ذا  هو  فها  الكوروني،  القهري  الوسواس 
يبالغ يف التعقيم واختاذ االحتياطات .. أو 
ال مباٍل وال يصدّق كل ما جيري، ويعتربها 
جمرد مؤامرة جملموعةٍ ما، تريد االستيالء 

على العامل ومن فيه.
ما  أنه  جند  ضيّقة،  سطحية  وبرؤية 
كربى شركات  إال  املشهد  هذا  رابح يف  من 
الصناعات الطبية واملتممات الغذائية اليت 
أصبحت الشغل الشاغل لبين البشر .. عليك 
فينصح  آخر  أما  أحدهم،  يقول  بالزنك!  
باقتناء أكرب عدد ممكن من األزيرتومايسني 
هذه  ليقول  ثالث  ويأتي   .. والسيتامول 
سي  وفيتامني  الزنك  بني  جتمع  توليفٌة 
الرابع  أما   .. إي  فيتامني  إىل  ودال إضافة 
يف  واملشي  الرياضة  مبمارسة  فينصحك 
احلائط  عرض  تضرب  وأن  الطلق  اهلواء 
بكل ما نُصحت به مسبقاً .. ونسي اجلميع 

أن املناعة ال تُرفع بني ليلة وضحاها. 
املهمّ أصبحت اجلائحة اليوم تقضّ نفوس 
ومل   .. يصابوا  أن  قبل  أصيبوا   .. الناس 
هي  املناعة  مدمرات  أهم  أحد  أن  يعرفوا 

يسيطر  فعندما   .. املزرية  النفسية  احلالة 
اهللع على البشر فال صوت يعلو على صوت 
استطاعت   .. والكورتيزول  األدرينالني 
تتقبل  أن  اآلخرون  فيلم  كيدمان يف  نيكول 
فكرة املوت عندما صُدمت، وحزمت أمرها 
نوافذها  ففتحت  لوجه،  وجهاً  وواجهته 
للشمس، فانسابت روحها تطوف يف عاملها 
اجلديد، وحنن ما زلنا منتلك املقدرة على 
كورونا  عامل   - اجلديد  عاملنا  مواجهة 
هذه  ونواجه  للشمس  نوافذنا  فلنفتح   -
ما  بأن  وبرضاً  عالية  مبعنويات  اجلائحة 
مرّ  قد  فأغلبنا  ليخطئنا،   كان  ما  أصابنا 
القدر،  مع  لوجه  وجهاً  فيها  وقف  بتجربة 
وانتصرت إرادة احلياة ألن يف العمر بقية ..

الشمس  على  أرواحكم  افتحوا  لذا 
وانطلقوا !
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جبهة ال مبرر لها 

وأنــتَ أنــتَ أيّهــا اإلنســان اّلــذي خُلــق علــى الصّــورة املُثلــى والغايــة الُفضلــى، وأنــتَ 
أنــتَ ال ســواَك كنــتَ وســتبقى بــدء الكــون والغايــة واملُنتهــى، وال ميكــن للحيــاة أنْ 
رَتْ ألجلــه  تكــون وال أن تســتمرّ إنْ مل يكــن اإلنســان حمورهــا األســاس اّلــذي سُــخِّ

وألجــل ســعادته كّل موجــودات األرض. 

نعيم علي ميا *

*شـاعر وأديـب ومربـي مـن حمافظـة الالذقيـة، عضـو احتـاد الكّتاب العرب، له عـدد من الدواوين واجملموعات 
املطبوعـة منهـا: بعـض الـذي ، مشـروع مفكـر ، مسـافرين يف مـدار مقلـي ، لوجهك يرهج ضوء النهار.

تأمالت

172 المعلم العربي- العددان: 477 - 478 - 2020 

ت
عا

دا
إب



أنتج  مبا  السّعيد  اإلنسان  أيُّها  وألّنكَ 
أسباٍب  من  يُهيّئ  أو  يُنتج  أنْ  له  وما ميكن 
للسّعادة لنفسه ولآلخرين مِن حوله، ألّنكَ 
أبوابه  من  اخللود  تَدخل  أنْ  على  القادر 
ختتصر  ألّنكَ  واملتنوّعة،  املتعدّدة  الكثرية 
احلياة وتُعيد رمسها بأدواتك اّليت ال تنعدم 
أو  موضوع  على  تقتصر  وال  تتجدّد،  بل 
شخٍص بل تتناول اجلميع، ألّنكَ متتلك مِن 
أسباب احلياة ما جيعلها كذلك فإّني أقف 
ظاهرها،  ال  عمقها  ألنظر يف  مرآتي  أمام 
أنْ  ميكن  اّلذي  ذاك  هو  إنسان  أيّ  وأرى 
يكون إذا أراد له أنْ يكون، وأيّ إنسان جيمع 
كّل هذ الكمّ مِن اآلخرين يف داخله العميق 
السّعي  على  القائم  السّليم  السّويّ  وفكره 
اإلنسان  جيعل  اّلذي  السَّينّ  اهلدف  إىل 
الرّسالة والرّسول معاً ويف الوقت ذاته، هذا 
اّلذي ال يطول وال يقصر وال قيمة  الوقت 
اّليت  ومربّراهتا  احلياة  أسباب  توّفر  مع  له 
جندها مع كّل آخر نلتقيه كما جندها يف كّل 
تفصيل مِن تفاصيل يومنا، اليوم ذاته اّلذي 

ال يشبه سابقه كما ال يشبه الحقه وتاليه.
األنيس واجلليس  اّلذي هو  اإلنسان  أيُّها 
لنفسه ولآلخر يف كّل األوقات وكّل األمكنة 
ألحد  ميكن  فال  املوضوعات،  وخمتلف  بل 
األرض  إعمار  يف  اإلنسان  دور  يُنكر  أنْ 
عزَّ  اخلالق  أوجدَ  ومبا  ومحلَتْ،  حوَتْ  مبا 
وعال من تنوّع واختالف يف خمتلف األمور 
اّلذي  الّتنوّع  البشر، هذا  وتعدّدها بني بين 
جيعلنا نستمدّ منه أسباب القوّة ألجل البقاء 
بعيداً عن مفهوم الصّراع القائم على اإللغاء 
واإلقصاء، بل هو مفهوم الصّراع للبقاء يف 

نصري  حّتى  وضمائرهم  اآلخرين  أذهان 
ليكون  املَثل  به  يُضرب  يُحتذى  إنْ مل  مثاالً 
تشجيعاً من جهة وتربيراً من جهة أخرى أمّا 
الّتشجيع فهو تشجيع على أنْ نكون أفضل 
للسّلوك  تربير  فهو  الّتربير  وأمّا  وأفضل، 
اّلذي  البقاء  هذا  البقاء،  إىل  ينتهي  اّلذي 
وفعله  اخلري  فكرة  بقاء  من  صوره  تتعدّد 
والقيام به، إىل بقاء احملبّة واالستمرار هبا 

كعنوان أساس ورئيس يف احلياة. 
احلياة  حقيقة  أَدرَك  اّلذي  اإلنسان  أيُّها 
السّعيدة وأّنها لن تقوم إاّل انطالقاً منه هو 
أخرياً، فاحملبّة حتتاج  وال  آخراً  وليس  أوّالً 
إىل انطالق ال انتظار. نعم، احملبّة انطالق 
ال انتظار، وليست احملبّة أنْ تسعى ألجل أنْ 
أو  أو منفعًة ما حتّققها هنا  حتّقق مكسباً 
هناك مع هذا أو ذاك، إذ كيف لكَ أنْ تقول 
سأحبّ ؟! بالّتأكيد لن تقدر ولن تقوى على 
ذلك ال لسبب سوى أّنكَ أيُّها اإلنسان مفطورٌ 
حتصر  ال  اّليت  الفطرة  مثاليّة  فطرة  على 
نفسها وال تقيّدها أو تؤّطرها، هذه الفطرة 
بداخلك  اّلذين  مجيع  إخراج  على  القائمة 
اجلميع  إىل  وتوجيههم  املأل  على  وإعالهنم 
خيتصر  احلقيقيّ  فاإلنسان  املأل،  وعلى 
الكون بأكمله يف داخله، هذا الدّاخل اّلذي 
إنسان  أليّ  اخلارجيّ  واحمليط  الكون  هو 
اختالف  على  زمان  وأيّ  مكان  أيّ  يف  كان 
الّثقافات وتعدّد الّتسميات للحضارات اّليت 
ال أراها حتتمل سوى االسم الوحيد األوحد 
انطلقتْ  اّليت  اإلنسانيّة  احلضارة  وهي  أال 

لغاية اإلنسان وكان منطلقها. 
نفعيّة  احملبّة  تكون  أنْ  املعقول  مِن  وهل 
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مادّيّة أو تسعى إىل الكسب املادّي؟ بالّتأكيد 
تكون كذلك،  أنْ  واملعقول  املنطقيّ  مِن غري 
النّفع  لكنّه  كسٍب  وذات  نفعيّة  هي  نعم، 
والكسب املعنويّ اّلذي يؤسّس حلياة أفضل 
يعود  اّلذي  والنّفع  الكسب  هو  بل  وأمجل، 
والغاية  األوّل  البدء  إىل  اإلنسانيّة  باحلياة 
ورُبّ  األمثل،  اإلنسانيّ حيث احلياة  للخلق 
أقصد؟  اّليت  املثاليّة  هي  ما  يسأل:  سائٍل 
فيها،  مَراء  ال  اّليت  احلقيقة  هي  فأجيبه 
يف  األشياء  لوجود  األوىل  الصّورة  وهي 

الّظهور األوّل واالكتشاف األوّل 
وجه  على  لإلنسان  األوّل  الّظهور  إنّ 
كان  بل  والدّمار  للحرب  يكن  مل  األرض 
اإلنسان  هو  نعم  واإلعمار،  احلياة  خلدمة 

به مِن موجودات  يُحيط  اّلذي نظر إىل ما 
اآلخرين  وسعادة  سعادته  ألجل  ليسّخرها 
من  كلّه  ذلك  يف  مُنطلِقاً  اإلضرار،  دون 
لنفسه  ال  يعمل  جتعله  اّليت  احملبّة  مُنطلَق 
غري  هو  اّلذي  الغري  وهذا  لغريه،  بل  فقط 
هو  بعينه،  وال  لذاته  ال  حمدّد  أو  معروف 
؟  هو  مَن  ؟  أين  مِن  ولكنْ  القادم  اإلنسان 
ماذا حيمل يف قلبه وعقله ؟ ما لونه ؟ ما 
اإلنسان  يعين  وال  يهمّ  ال  ذا  كّل  ؟  انتماؤه 
العاقل اّلذي يعمل انطالقاً من احملبّة اّليت 
كأشعة الشّمس تنطلق منتشرة وتدخل بال 
استئذان وال حيدّها مكان وال يعيقها عائق، 
بل تراها خمرتقة كّل احلدود ومتجاوزة كل 
كما  وهدوء،  بلطف  تنقر  فرتاها  العوائق، 

174 المعلم العربي- العددان: 477 - 478 - 2020 

ت
عا

دا
إب



العصفور،  زجاج نافذتك لتوقظ اإلنسان. 
من غفوته املالئكيّة اّليت تأخذه ليالً فيكون 
املالك ويبدأ يومه باإلنسان وأيّ إنسان هو 
ذاك اّلذي نصفه مالك ونصفه بشر؟! وأيّ 
وقد  مالئكيّته  من  العائد  ذاك  هو  بشريّ 
الرّسول  ليكون  واستعدّ  الرّسالة  معه  محل 
بشائر  وألّنه سريى  يَسعد مبا حيمل  اّلذي 

الرّسالة على املتلّقي ولو بعد حني. 
انطالق  احملبّة  أنّ  مِن  وانطالقاً  هنا  من 
أيّها اإلنسان العاقل مبا  ال انتظار، أدعوك 
الغاية  اإلنسان  أسباب جتعلك  من  امتلكتَ 
اّليت  نفسه  غايته  إنسان  الغابة،  إنسان  ال 
أنْ  واستطاع  واختصره  فيها  الكون  اجتمع 
كانت  اّليت  بأفعاله  اإلنسانيّة  هذه  يرتجم 

مَن استطاع  َفـ سعيدٌ هو  مرتمجة ألقواله، 
أنْ يقرن القول بالفعل وأنْ يرتجم ذلك القول 
مصغية  أذناً  فيجد  اآلخرين  يؤثِّر يف  فعالً 
للحبّ  مُستوعِباً  وقلباً  مُدِركاً  واعياً  وعقالً 
اّلذي اختاره اهلل عزَّ وعال  واإلخاء، القلبُ 
سََكناً له وهل يُعقل أنْ يُشارك الشّرّ اخلري 
يف سََكنه؟! ولذا فإّني أدعو اإلنسان أنْ يكون 
صورةً حقيقيّة ملا يُريده مِن اآلخرين هو قبل 
أنْ يكون هو هو، وما ميكن له أنْ يكون بعيداً 
مثاالً،  و  حقيقة  جيعلونه  اّلذين  هم  عنهم 
فيصبح نصباً منصوباً يف ساحات املعرفة 
ومنتصباً أمام أعني السّاعني للخري الدّاعني 
له، وأدعوه أنْ ينبذ مِن فكره وسلوكه مفهوم 
اإللغاء واإلقصاء، هذا املفهوم اّلذي لن يأتي 
إاّل حبروب ال مربر هلا، ومشاحنات ومعارك 
ال سبيل لنهايتها إاّل بانتهاء الّطرفني اّللذين 
أوقدا احلرب والعراك وقد نسيا أنّ احلياة 
مجيلة مبا فيها واإلنسان أمجل ما فيها وهو 
كّل ما فيها من روعة ومجال وأناقة وإبداع، 
فكرة الرّوعة واجلمال اّليت تؤّكد نفسها مِن 
خالل مجال اخَللق اإلنسانيّ، وفكرة األناقة 
واإلبداع اّليت تؤّكد نفسها مِن خالل سلوك 
اإلنسان الّسلوك السّويّ اّلذي ينتهي بنا إىل 
مرّةً  لتجتمع  اآلخرين  يف  املوّزعة  أنفسنا 
أخرى وتعود إلينا بأشكال شّتى، جتتمع يف 
مركز اإلنسان حيث اخلري املُطلق واحلقيقة 
األبديّة اّليت تؤّكد نفسها بأّنها تسعى دائماً 
والسّالم  للحقّ واخلري  تكون رمزاً  أنْ  وأبداً 
واجلمال وكّل قيم الفضيلة، ولذا فإّني أقول 
أنفسنا  مع  أنْ خنلق  أبداً  داعي  ال  قويل:  

جبهة مواجهة ال مربر هلا!                
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فوضى الرعد

األمكنة تثرثر بتارخيها، أال تعرفنا يا حبر، فنحن أحفاد الكنعانين؟!

 )1(

شــاخ الــربق وكاد الرعــد أن يتالشــى، لــوال رعــود زامحتــه، فأخــذ جرعــًة وأطلــقَ 
أنفاســه، تأمــل الفالحــون والعمــال واآلخــرون مياهــه، إال أنَّ اهلاطــل منــه مل 
يعــد مــاءً. راقبــت ثــالث نســوة، إحداهــن حامــل، ذلــك، تشــاورن ورفضــن أن يكــن 
احلصــاد. اتفقــن علــى اهلــرب بعيــدًا عــن القتــال. أدت كلُّ واحــدة صالهتــا علــى 
ــن  ــدا هدفه ــن، وغ ــن وآماهل ــوى أحالمه ــن ُك ــى اهلل؛ وأغلق ــن عل ــم توكل ــا، ث بيته
الوصــول ســاملات إىل أراٍض تبعــد عــن بيوهتــن آالف األميــال. يذرفــن الدمــوع  

وجيمعــن ثياهبــن وحاجياهتــن يف صــرر.

عوض سعود عوض

* قاص فلسطيين، عضو احتاد الُكّتاب العرب.

قصة قصيرة
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قالت األوىل: كم هو مؤمل نزوحنا!
قالت الثانية: الوطن معادل الروح، فراقه 

حمزن. احلرب قتلت كلَّ مجيل.
الثالثة يدها على بطنها وقالت:  وضعت 
أحن إىل الطفولة، إىل الغوطة وجبل الشيخ، 
مكان  وكلِّ  والساحل،  ومحص  دمشق  إىل 
عشت فيه أو سرت يف طرقاته، اجلمر يف 
صدري، أما الطبيعة ففقدت أمجل ما فيها، 
إنساهنا وحيواناهتا ونباتاهتا وحضاراهتا. ال 
طيور تغرد، بل دموع أشرهبا فتزيد امللوحة 

يف فمي . مهّيت ثقيلة، انتظرنين يابنات!.

)2(
قضني آخر ليلة قبل السفر، وهن يتوكأن 
سهول  أمامهن  وصربهن،  دموعهن  على 
حمروقة سيّجها احلزن، قطعنها مسرعات، 
جوقات  رافقتهن  الوحيدات،  يكنّ  مل 
بينما  الدوري، توقف مدُّ قلوهبن،  عصافري 
بعد  ساعة  طوالً  ويزداد  ميتدُّ  طريقهن 

ساعة. محلن مشوعهن ومهومهن. ليال ال 
يغفون، افرتشن األرض بال غطاء وال غذاء 
الصعاب.  ليتخّطني  يتخّفني  وماء. صباحاً 
داخت املسافات وهن مضطرات أال يدخن. 
صمتت الليايل وثرثراهتن ال تنتهي. األمكنة 
خالية، والسكون عميق وخميف. طلع صبح 
إىل  وأوصلهن  هبن  طاف  جديدة.  أوجاعه 
الورد يف فوضويته  فبدا  تاهت هبن.  أرض 
مزهرة،  نباتات  مثة  ابتساماهتن.  حييي 
عشقهن  تعيد  أجسادهن،  تعطر  ونسمات 
للحياة. أما الفراغ فريدد موسيقا وصوهلن 
إىل بَر السالمة. يسألن الطبيعة، أم يسألن 

أنفسهن، أم يسألن من؟

)3(
يبدو القمر وديعاً يف رحالته، لكنه عندما 
يستعيد  عبوره،  ينتظرن  حبر  فوق  يصري 
ممن  ومنتقماً  خميفاً  يبدو  وجنونه،  قوّته 
يغازلونه،  زالوا  وما  كانوا  ممن  أحبوه، 
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بنوره،  يتباركون  باكتماله،  احتفاالً  ويغنّون 
وهتدأ  يرأف  لعله  بامسه،  بناهتم  ويسمون 
البحر  عربدة  ويرتك  أذنيه  يصمُّ  جاذبيته. 
حبر  أنه  ينسى  الذي  هذا  تشاء،  ما  تفعل 
وإيبال، حبر  وصيدون  حيفا  العشاق، حبر 
يسلط  تعربد،  ويدع أمساكه  يودّع ماضيه، 
شرِّ  من  بالنقود  متزّنرات  نسوة  على  مدَّه 
وجهتهن  حقائب،  بال  يسافرن  اإلمالق؛ 
مشاالً وصوالً إىل احمليط املتجمد الشمايل.

يغفو احلزن يف املراكب، ويف مياه نسيت 
ماضيها، أمواجه مل تألف متوالية اهلروب. 
اختلط الزمن، ومل تعد للفصول تسمياهتا، 
ارحتلت، فال شتاء وال ربيع وال صيف، بل 

خريف وخريف وخريف.

)4(
ميناء  قصدن  تركيا،  إىل  وصوهلن  بعد 
أزمري، حيث صعدن مركباً غصَّ باملهاجرين. 
املركب  حترك  مع  لكن  ساكنة،  املياه  بدت 
احلامل  أحسّت  وتدافعت.  األمواج  علت 
بالضيق. عيناها الذابلتان دامعتان، وبطنها 
أمواجه. تصرخ وهي متسك طرف  يصدر 
ثوهبا، وباليد األخرى يدَ إحداهن، وعندما 

يشتدّ األمل تصيح: يا أهلل ساعدني!
ويرفعن  ويتعوّذن  يبسملن  النسوة  باقي 
أيديهن. الدموع تغلبها وجتري على خدَّيها. 
اقرتبت غري واحدة منها، إحداهن سألتها: 

مابكِ؟!
إنه الطلق يابنيت!

إحداهن:  علّقت  حوهلا،  الطوق  التحم 
حتاملي على نفسك!

وقالت ثانية: سنطلب النجدة، بقاؤك يف 
هذا املركب بال إسعاف، موت لكِ وللجنني.

أو  طبيب  من  هل  صوهتا:  ثالثة  ورفعت 
قابلة؟ وهل من ممرضة؟

.....................
على  وتشدُّ  جسدها،  تعصر  احلامل 
ختفي  أن  حتاول  تسبح،  دموعها  أسناهنا. 
حالتها،  من  تتخلص  لعلها  وأوجاعها  أملها 
تشتم  فخذها.  بيدها  وتضرب  فتتلوى 
وتضع  ممدودة،  أيادي  ومتسك  الزمن، 
سائالً  أحسّت  فمها،  يف  منديلها  طرف 
لزجاً وحاراً يتدفق. تغمض عينيها، حتاول 
أن تعتصر معدهتا وأحشاءها، إال أن املولود 
يأبى اخلروج وسط ضوضاء وجتمّع أناس 
من اجلنسني. يستمر الوجع واملعاناة ، فجأة 
التوقف.  املركب  من  تطلب  سفينة،  تقرتب 
إىل  وأخريات،  رفيقتيها  مبساعدة  انتقلت 
هيأت  طبيبة  استقبلتها  املنقذة.  السفينة 
هلا املكان املناسب، مسحت حوضها وقالت:

اهلل،  شاء  إن  استطعت!  ما  اضغطي 
واخلربة،  الصرب  من  مبزيد  اآلن.  ستلدين 
ت رأس املولود، ثم شدَّت باقي اجلسد،  تلقَّ
بكاؤه وهي  ارتفع  أمه،  خلّصت اجلنني من 
أمه  إىل  نظرت  باألغطية،  وتلّفه  حتمّمه 

وقالت:
املياه  يف  حنن  ياسيدتي،  حمظوظة  أنتِ 
اإلقليمية األوربية، قانوهنا مينحه اجلنسية، 

أيَّ جنسية أوربية ختتارين له؟!
جنسيته عربي سوري!

وناولتها  الوالدة،  وثيقة  الطبيبة  كتبت 
لألم.
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أطلْق شراعك  فالّسماُء  َمَراقي

وانشْر  ِلواءك  في  ذُرا اآلفاق  

ً واعرج  إلى عليائها  ُمتسنّما

هرم الخلود على جناح بُراق  

ة  رفَّ  في  َملَكوتِِه قمر الَمَسرَّ

يرنو إليك  بقلبه الخفّاق  

يا عاِلماً .. يا َمْعلَماً .. وُمعَلِّماً 

يا ُمخصب  األفكار  ..  واألذواق    

ر  فِكرنا مّرت يداك  على تََصحُّ

فإذا العلوم   مناهٌل  وســــواقي  

بيني  وبينك  ..  ُمطلٌق   وُمقيٌَد

شـتّان  بين  القيد  ..   واإلطالق  

* شـاعر وأديـب سـوري، رئيـس فـرع احتـاد الكّتـاب 
العرب يف مدينة محاه ، مواليد 1948، حيمل إجازةً 
يف اللغـة العربيـة مـن جامعـة دمشـق، لـه دراسـات 
مسـرحية   19 ولـه  والشـعر،  املوسـيقا  يف  عديـدة 

مطبوعـة.

ملهم األجيال

مصطفى الصمودي*

كيف  علّمين  الذي  األوّل  أستاذي  إىل 
ألغي أمّييت األجبدية، وإىل أستاذي الثاني 
الثقافية،  أميّيت  ألغي  الذي علمين كيف 
هي  املسيحية  يف  املعمودية  كانت  وإذا 
رأت  فلقد  روحيّاً   للمرء  الثانية  الوالدة 
الفلسـفة اهلندية من قبل  أنّ  )املـرء يولد 

والدة ثانية عنـدما يغدو مثّقفاً(.
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ة في وجهك الشفَِقّيِ ..  فَْيُض  نُبوَّ

لّما  شــكرتك ..  لُْذَت  باإلطراق  

ُمتََسلّحاً بالوعي .. حلمك َوْمضةٌ

تْنداح   بين  الحبـــر  و األوراق  

ألبســْتَني   نهج  البالغة  بُْرَدة

و َمَحْوَت   ذّل  جهالتي    ووثاقي  

وسقيتني  ماء  الحضارة   َكْوثراً

يا روعة السُّــقيا  ونُْبل  الّسـاقي!  

ألهمتني بالعلم  أختصر الَمَدى

و أصون أرضي بالّدم الُمَهراق  

علّمتني  أن الحيـــــاة مواقٌف

ليســـــت  بدار  تََزلٍَّف   و نِفاق  

علّمتني أن العروبة  أّمة

ال فرق بين  جزائــر  و عـِــراق  

و إذا بََكْت  عيُن  الخليج  ضَمْمتُه

َكَحنين  ٌمشــتاق  إلى ُمشــتاٍق  
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لتظَل  رايـة  موطــــني   خفَّاقة

فأمانة اآلباء في األعناق  

ها اآلَن  آُن  الُمعجــــزات  َو َمّدِ

و العصــر ملك الُمبِدعِ  الخالَّق  

إن لَْم يكْن لي في الوجود مكانةٌ

يا هول ما ألقى  و ما  سأالقي  

يا واهب الطبشور  َعْنَدلَة الّضحى

عّمْدت قلبي بالّســــــنا الّدفَّاق  

ً ة  حانـــيا يا واهبي عطف  األبُـوَّ

ة   باقي إني  على  عهــد  البُنُــوَّ  

َديٌن علّي أردُّ بعض جميله

           والمرء ما كسبت يداه مالقي

من ليس من أخالقه  طبـع الَوفا

ال ترتضيـه   َمكارُم   األخـــالق  

يا سـعَد   من وهب  الحياة  لغيره

ليعيـش في  األذهان ..  واألحداق  
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سطَّرت  معجزة  البقاء فما انطفا

نجٌم  تسامى  في  ُرؤى األعماق  

يا أخضر الكفَّْين  ُدْمَت منارةً

قدســيّة  من نفحة اإلشــراق  

لو كان  في يَِدَي  الحياة  وهبتُها

لك  حلّة َوْرديّة  األنســــــاق  

إني امتدادك يابهّي  مدى المدى

خذني لصدرك في أحّر ِعناق  

ها لقَّنتني  لغةً  تعالى  ِسرُّ

وكتابُها آي البيان الراقي  

الّضاد أّمي  والعروبة أّمتي

من ياســـمين يديهما أطواقي  

الضاد  سحر العبقريَة والنُّهى

في حبّها .. أنا ســيَُد  العَُشاق!   
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سنّةٌ تعاتُب أُفقها

واللّيل يروي

ما تبّقى من أنيني

كاتماً سّر الجموع الّصابرة

غشي النّعاس

جدائَل األحالِم

في أسرارها
والّروح كانْت طفلةً

في هدأة اإليقاظ

صلّت غافِرة..

بين األنامِل

خيُط ضوٍء

عالٍق في جيدها

يا شهوة الوجد

التي تجتاحني

في ليلتي..

* شـاعر وأديـب مـن طرطـوس ) الشـيخ بـدر( رئيـس فـرع احتـاد الكتـاب العـرب يف احملافظـة، مـن مواليـد 
1948، حيمـل إجـازة يف اللغـة العربيـة، عمـل مديـراً لـدار املعلمـن ومعهـد إعـداد املدرسـن، أصـدر عـدداً مـن 
الدواويـن الشـعرية والكتـب النقديـة منهـا: قيامـة الرؤيـا، أدراج حافية، خريـف املرايا، حضارة النص املعاصر، 

املنظومـة الصياغيـة يف الشـعر العربـي املعاصـر.

عشاق السماء 
محي الدين محمد*

ماذا أقول لها؟!

وقد رحلت نجوم

األمِس تغفو ساهرْة

دار اللّساُن..

وضجَّ في بغداَد

صوت القادمين

إلى دمشق..
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إلى قلوٍب ماطرة

الّشرق يلقي ظلَّه

متثاقالً..

والغْرب يكذُب صوتُه

كّل المعابر نحوه

كّل المعاني قاصرْة

ظفرت أهازيج التّحدي

والّرؤى فيها تهاتف باصرْة

بغداد.. تسأل عن مداْر

عن مرايا من خطاها

في العصور الغابرْة

واإلرث من أعالمها

دهر نقّي

يرتدي ثوب المدى

والّدجلةُ الغنّاُء

فيها حاضرة

بغداد.. تسأل

عن رداء الّشاْم

في حلك الدُّجى

كي ال تضّل األفئدة..

فيروزة األمواه

من أنهارها

ستّظل فينا عالقْة

بغداد.. عفوِك!

عفَو عشَّاق

السَّماِء العاشرة 

سنةٌ تعاتب أفقها

والّشام في إيثارها

كانت وما زالْت

تغالب دهرها

كي ال يغيب الظلُّ

عن أعتابها

عند العشيّات النَّديمة

تلبس الغفران
ً ثوباً وادعا

واألرض أمُّ الذّاكرة 

سنةٌ تعاتب أُفقها

بغداد .. تسأل:

عن مداْر

عن أمهاٍت

تحت قيظ في الّدواْر

والّشام..

تبسط كفّها

والباب مفتوح

إلى شهدائها

حتى الّسماء العاشرة 
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* تويف الشاعر ، والعدد قيد اإلعداد.

في ذكرى النكبة:
) صدى وجدان أهلنا في فلسطين... كل فلسطين(

الشاعر المناضل الراحل، قائد جيش التحرير الفلسطيني اللواء محمد طارق الخضراء*

أنا سألوذ بالّصمِت

فيا عشتاُر.. ال تأتي!

هنا العدواُن.. داهمنا

هنا اإلعصاُر.. حاصَرنا

ونُقتُل طيلةَ الوقِت

قنا هنا ناٌر.. تُحّرِ

قنا هنا قهٌر .. يُفّرِ

يؤّرقُنا..

فما عاَد الكالُم

يعيُد بهيَج وحَدتنا..

فنوقُد بين محَرقَتين..

ركام الغدِر والقتْلى

وُحرقة ناِر فُرقَتِنا..

نُعاني من لظى الَوْجَهين..

فنَْغرُق.. في مدى الَكْبِت..

وبيَن القَهِر والكْبِت..

أنا سألوذُ بالصَّمِت..

ألُْخفَي ُحرقةَ المْقِت..

فال عشتاُر تسمعُني..

ولو سمعْت فلن تأتي

سأحمُل بندقيّةً خرساَء..

ال تنطْق..

وتطلُق دوَن أّيِ كالْم

سأجمُع أّمةً شماَء

ال تْحني..

ةً وهماْم.. وتبني همَّ

.. تَبَعثَر ُحْلُمها الورديَّ

قهراً..

في خالف وانقساْم

د.. تائه.. وشعبي المَشرَّ

بيَن الخياِم و االزدحاْم..

خرائب.. مع بقايا َعتْمٍة..

وأطالٍل ركاْم..

فيثوُر من تحِت الّرماد السَّاخن الّصْمُت
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ويَنهُض األحراُر.. واألنوار

من قلِب الغمام.. ويُدحُر المْوُت..

ويثوُر فخُر الذّكرياْت..

ويبدو القوُل.. قوَل الفعِل..

ال ُحلَم الّزهور.. وزهَو األمنياْت

ليشدَّ أْزَر الحائريَن.. من األنيْن

وِهمةٌ .. من بقايا عزمنا..

تُحيي حقوَق الصابريَن..

مَن الضحايا.. والخطايا..
ومن جميِع المفرداْتّ

فلْم يَعُد للقوِل معنى..

وال لالتكال أو التّرُهِل

والسُّباْت..

فيا عشتاُر.. هْل تأتين..

في زحمة األمواجِ.. وغْضبِة الوقِت؟!

فبرغِم حزني واشتياقي..

أنا سألوذُ اليوَم بالصمِت..

وأنِت ُهناَك.. لست ُهنا..

ولسُت أنا..

ولْن أكوَن أنا.. أنِت..

فياعشتاُر هل يُجدي كالٌم..

خائٌر وصياْح..

أو المسحوُر والمخموُر..

يُْشرُق في صباْح

فنزُف القهِر .. بركاٌن من الصمِت..

وإحياٌء من الموِت..

وآماٌل .. بدوِن جراحٍ.. أو نواح..

تثور.. من اإلنسان والوجداِن

إْعصاراً.. بعمق الروح والّسمت

لدحِر الّصمت .. والموِت

فهذي..صحوةُ الِحرماِن..

والوجداِن.. والمقِت..

ُر  زهوةً كبرى.. تُفّجِ

لتُحيي.. عزةَ الصوِت

فيا عشتاُر.. التخَشْي..

من الغرباِن.. والعدواِن

والموِت!!

أنا.. َحّطمتُهُ َصمتي

ولن أخشى ِمْن الموِت

صحيٌح.. أنِت لسِت أنا

ولْن أُصبَح أنا.. أنِت

وكْي تزهو الحياةُ ُهنا

سأخرُج.. من صدى الصوِت

وأنهُض.. من مدى الموِت

فيَسُمو الحقُّ في وطني

ويزهو الخيُر في بْيتي

وأنِت.. عليِك أْن تأتي

عليِك اآلَن .. أْن تأتي!!
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أحبُّ الشتاء

نشيد الرجاء

شتاٌء بديٌع، يغّرُد في الروح وعد السماء

بغيٍم كثيٍف ورعد وبرق

وحبي إليه شديد، وشوقي..

عواصُف تمضي، تَُدْغدغِ  سمعي

وتبهج قلبي،  وتثلج صدري

غيوم تداعب نبض الفضاء

وتبدُع في األرض عرس البيادر خيراً وجودا

وحبُّ الشتاء يعانق روحي، 

ألنَّ التراَب يحبُّ الشتاء،

وعشُق التراِب زهور التمني

وعيٌد يغني

 سخيُّ العطاء..

وقوسٌّ تألّق في األفق  حسنا،

بألوان سحٍر عجيب البهاء،

أحب الشتاء

صبحي سعيد قضيماتي*

حبيب إلى القلب نرنو إليه

 بشيراً، يغّرد حلم الطفولة عذب النداء

يراقص  في األفق وجَد السنابل،

فاضْت حبوراً بوعد اللقاء.

* شاعر وأديب سوري، عضو احتاد الُكّتاب العرب.

187 المعلم العربي- العددان: 477 - 478 - 2020 



الكون إلى أين؟

 )جاسم الفواز(
189

األهمية البيئية واالقتصادية للنباتات الطبية والعطرية

 )د. ليلى الضحاك(
195

أيام الوعي البيئي

 )م. مصطفى الدوس(
203

بيئة وعلوم
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الكون ... إلى أين ؟

جاســم الفـــواز*

بذرة النبات اليت تزرعها.

لنتأمل هبا قليالً!

تبدأ كبذرة صغرية.. ميرّ الوقت

تصبح نبته، ثم تكرب شيئًا فشيئًا.

تصبح شجرة تنتج مثارًا.

ثم ماذا؟!

البد أن متوت يف آخر املطاف.

لكل بداية هناية ولكل خملوق فناء، هذا مصري حتمي وال مهرب منه.

هــذه البدايــة وهــذه النهايــة تشــكل التكامــل ... والتكامــل يف هــذه احليــاة هــو 
امليــزان الصحيــح لفهــم حقائــق هــذا الكــون.

* حماضـر جبامعـي حلـب ومحـاة،  نائـب رئيـس جملـس إدارة اجلمعيـة الفلكيـة السـورية يف محاة، 
مـن مواليـد الطبقـة عـام 1985، حيمـل ماجسـتري يف الفيزيـاء النوويـة مـن جامعـة حلـب، ويُحّضـر 

.)TLD( ،أطروحتـه للدكتـوراه يف جمـال تطويـر كاشـف األشـعة النوويـة
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هل الكون أزيل ؟!
تلك الصورة املرحلية اليت ذكرناها للنبات 

تشبه صورة الكون .
أي إن للكون أيضاً مرحلية وصوراً وأشكاالً 

مرّ هبا وميرّ هبا !
بداية،    ثم   منو،  ثم يف آخر املطاف، 

كما كان بداية البد من هناية.
هذه املرحلية وهذا التبدل يعين أن الكون 
ثابتة  صورة  تعين  األزلية  ألن  أزلياً   ليس 
أنه مرحلي  بالشكل والوصف واحلال ومبا 

ويتبدل، فهو ليس أزلياً.
وما  الذرة  من  دائمة  حركية  يف  فالكون 

داخلها حتى اجملرات وحركتها الدائمة.
عدم ازلية الكون تعين أنه كان له بداية، 

وقبل هذه البداية مل يكن موجوداً.

كيف بدأ الكون؟!
كما أثبتنا عدم أزلية الكون،. فال بد من 
التسلسل،  البداية تعين بطالن  بداية، هذه 

فنحن ال ندور حبلقة مفرغة أو سفسطائية 
ال تنظيم فيها 

رغم  البداية  وجود  على  يتفقون  الكل 
االختالف يف ماهيتها ومتى ؟؟

أقوى النظريات اليت تتحدث عن البداية 
هي نظرية االنفجار العظيم.

مبراحل  ايضاً  مرت  النظرية  هذه 
منذ  بدأ  الكون  أن  على  وتدل  وتطورت، 
الكون  كان  مليار سنة عندما    13 حوايل 
جداً  جداً  وكثيفة  جداً  جداً  صغرية  نقطة 
مبراحل  ومرّ  وشيئاً  شيئاً  وتربد  انفجر  ثم 
وصور بدأت من أول إلكرتون دار حول أول 

نواة فنتجت الذرة ؟؟
إذا بدأنا بأول إلكرتون حترك، ومن أعطى 

أول الكرتون أول حركة !!
إذاً، الذرة اليت نتج عنها كل شيء ليست 
أزلية ايضاً ولو كانت أزلية ملا كان هلا بداية 
والصورة  الشكل  وجامدة  ثابتة  ولكانت 

واملضمون، وهذا منافٍ للواقع.
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حتدثت النظرية عن تكون الذرات الغازية 
اللفظ  ألن  دقيقاً  كالماً  ليس  وهذا  فقط، 
حالة  عن  يتحدث  دخان(  )وهي  القرآني 
املادة اليت تكونت عند بدء اخللق وهي حالة 
غازاً  املادة حتوي  من   وهو حالة  الدخان، 
وغباراً من املواد الصلبة، وهذا أدق من أن 

نقول غاز فقط.
االنفجار  أن  على  النظرية  حتدثت  كما 
والفوضى  العشوائية  من  نوع  وأتبعه  حدث 
وهذا أيضاً ليس كالماً دقيقاً ألن العشوائية 
ال تنتج تنظيماً إمنا أعقب االنفجار حدوث 
والبعيدة  الدقيقة  التفاعالت  من  سلسلة 
كل البعد عن العشوائية والفوضى.... لكن 
عليه  يطلق  جيعله  أمر  بأي  اإلنسان  جهل 
العشوائية فيه، إمنا  كلمة عشوائي، ال ألن 

لعجز االنسان عن سر التنظيم فيه.
أينما  بتأمل،  الكون  هذا  إىل  نظرنا  اذا 
قائماً  ليس  الكون  هذا  أن  نالحظ  نظرنا 
بقائه  على  املشرف  هو  وليس  بذاته، 
عاقلة  حيَّة  قوةٍ  من  بدَّ  فال  واستمراره. 
عليه  وتسيطر  الكون  هذا  تضبط  قادرة 
عنه ألصبح  لو غفلت  كل حلظة، ألهنا  يف 
الكون  مثل حبات املسبحة املنقطة املتناثرة 
حمصلة  حلظة  كل  ففي   ... املتصادمة، 
القوة يف الكون صفر، ألنه متوازن رغم تغري 
كل قوة يف كل حلظة اال ان احملصلة تبقى 

صفراً .

ماذا عن النهاية؟
الشمس  ملعان  يزيد  الفلك،  لعلماء  وفقاً 

حبوايل 6٪ كل مليار سنة.

على الرغم من أن 6٪ قد ال يبدو كثرياً، 
إال أنه يكفي جلعل كوكبنا غري صاحل للحياة، 
كما هو حالة املالئم للحياة منذ 1,1 مليار 

سنة.
رغم ذلك، يصعب التنبؤ بنهاية هذا الكون 
بشكل دقيق، لكن ذلك مل مينع العلماء من 
طرح ما لديهم من تصورات علمية أو حتى 

فلسفية لنهاية هذا الكون
واجلدير بالذكر أن مصري الكون النهائي 

يعتمد على ثالثة أشياء:
 universe’s للكون  العام  الشكل   -

overall shape
density وكثافته -

 dark وكمية الطاقة املظلمة املوجودة -
energy

كيف سينتهي الكون؟؟
 نظرية التمزق الكبري 

The Big Rip
رعباً  األكثر  النظرية  البعض  يسمّيها 

لنهاية الكون.
حيدث  التوسع.  يف  آخذ  الكون  أن  مبا 
ذلك بسبب شكل غامض من الطاقة تعرف 
 dark energy  باسم »الطاقة املظلمة
هذه الطاقة املظلمة تتسبب يف زيادة معدل 
تفرتض  مستمر.  بشكل  الكوني  التوسع 
التوسع  هذا  أن  الكبري  التمزق  نظرية 
سيستمر إىل أجل الالهناية النسبيّة - حتى 
واملادة  والكواكب  والنجوم  اجملرات  تعد  مل 
هذه  تعود  لن  حتى  الذرية(  حتت  )البناء 
إىل  فتصل  التماسك  على  قادرة  املاديات 
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هذه  تسمى  لذلك  عندها،  تتمزق  نقطة 
النظرية التمزق الكبري.

 Robert كالدويل  روبرت  يعرض 
الفلك  وعلم  الفيزياء  أستاذ   ،Caldwell
يف كلية دارمتوث األمريكية  يف حبثه عام 
ويوم  الشبحية  »الطاقة  بعنوان   2003
 Phantom Energy »القيامة الكوني
 and the Cosmic Doomsday
وملخص ما أجراه من حسابات أنه إذا كانت 
وكثافة  املظلمة  الطاقة  ضغط  بني  النسبة 
الطاقة املظلمة -2/3 يف هذه احلالة اليت 
ندعوها الكثافة احلرجة، سيحدث التمزق 
مليار   22 حوايل  بعد   Big Rip الكبري 
سنة من الوقت احلايل، مع انفجار األرض 
على  هذا  النهاية.  من  دقيقة   30 قبل 
فرض بقاء األرض لذلك الوقت الكبري« يف 
كل سيناريوهات هناية العامل املبينة يف هذه 
املقالة، فإن احلدث سيحدث يف حوايل 22 
مليار سنة، عندما تكون الشمس قد انتقلت 
بالفعل من جنمة تسلسلية إىل عمالق أمحر 
قزم  إىل  ثم  لذلك(  نتيجة  األرض  )حرق 

أبيض.

ماذا بعد التمزق الكبري؟؟؟
حتى تاريخ كتابة هذا املقال ال جواب عن 

هذا السؤال.
طبعاً لن تكون األرض موجودة من الناحية 
الكبري  التمزق  تاريخ حصول  النظرية حتى 
ألن الشمس تكون قد دمرت احلياة بشكل 

كامل ودمرت األرض.

التجمُّد العظيم 
) املوت احلراري( 

The Big Freeze
يف  الكون  يستمر  السيناريو،  هذا  يف 
التوسع بسرعة متزايدة. عند حدوث ذلك، 
الفضاء  أحناء  مجيع  يف  احلرارة  تنتشر 
والنجوم  اجملرات  كل  هجرة  تتم  بينما 
يف  البعض.  بعضها  عن  بعيداً  والكواكب 
سيتم  املطاف،  هناية  يف  البعيد،  املستقبل 
تفكيك الكواكب والنجوم واجملرات إىل حد 
بعيد حبيث تفقد النجوم يف هناية املطاف 
لتشكيل  الالزمة  اخلام  املواد  إىل  الوصول 
حتماً  األضواء  ستنطفئ  وبالتايل،  النجوم، 

إىل األبد.
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برودة  على  احلصول  يف  تستمر  سوف 
وبرودة حتى تصل درجة احلرارة يف مجيع 
أحناء الكون إىل الصفر املطلق. عند الصفر 
أن  ميكن  ال  احلركة.  كل  تتوقف  املطلق، 
ال  حيث  املكان،  هذا  مثل  يف  شيء  يوجد 

 توجد طاقة حرفياً. على اإلطالق. 
هذه هي النقطة اليت يصل فيها الكون إىل 
أقصى حالة من االنرتوبيا ستصبح اجملرات 

توابيت مليئة ببقايا النجوم امليتة.
االهنيار العظيم 

The Big Crunch
النتيجة  هي  الكبرية  األزمة  أن  يُعتقد 
املباشرة لالنفجار الكبري. يف هذا النموذج، 

 ال يستمر توسع الكون إىل األبد. 
)رمبا  الوقت  من  حمدد  غري  مقدار  بعد 
يف  الكون  سيبدأ  السنني(  من  تريليونات 
عملية االهنيار على نفسه. يف هناية املطاف، 
سيتم جتميع كل املادة واجلزيئات املوجودة 
يف حالة كثيفة فائقة )تشبه الثقب األسود(.

من  بالفعل  حدث  قد  احلدث  هذا  مثل 
الكون  أن  العلماء  بعض  افرتض  لقد  قبل. 
الذي نراه هو نتيجة لتكرار دوري لالنفجار 

العظيم، إذ حدث احلدث الكوني األول بعد 
اهنيار الكون السابق. هذا شيء يسمى علم 

الكون الدوري املطابق.
خبالف السيناريوهني األولني، يعتمد هذا 
»مغلقة« )مثل  الكون  النموذج على هندسة 
سيكون  احلدث  هذا  مثل  الكرة(.  سطح 
»يتنفس« االنفجار  الكون  مثل نفس واحد: 

الكبري، و »يستنشق« االنفجار الكبري.
انعكاساً  رأينا  إذا  أيضاً  هذا  حيدث  قد 

لتأثري التوسع احلايل للطاقة املظلمة.
)واالنفجار  النظرية  هذه  غرار  على 
نوع  هنا  يُقرتح  الكبري.  االرتداد  هو  الكبري( 
من  مستمرة  حلقة  يف  الكون  التماثل:  من 
حنو  على  نفسه.  على  االهنيار  ثم  التمدد 
فعال، ميكن أن نكون واحدة من العديد من 
تكرارات الكون. يف هناية املطاف، قد يكون 
الكون مثل طائر الفينيق األسطوري: موته 

هو يف الواقع والدة جديدة نارية.
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االبتالع العظيم )الفقاعة( 
The Big Slurp

سنوات  بضع  قبل  النظرية  هذه  ظهرت 
الطبيعة  عن  الكشف  مت  أن  بعد  فقط، 
احلقيقية للجسيم األويل »بوزون هيجز«* 
اهلادرونات  »مصادم  األوروبي  املسرع  يف 
الكبري« والذي أعلن عنه خمترب »سرين« عام 
2012 وهو اجلسيم الذي يلعب دوراً يف 
منح الكتلة للجزيئات األولية. بسبب ظهور 

فقاعة، رمبا من كون آخر.
ستبدأ الفقاعة يف التوسع بوترية سريعة، 
ميهد  مما  طريقها،  يف  شيء  كل  وتبيد 

الطريق لكون جديد.

مسبار بالنك
planck 

أُطلقَ القمر الصناعي Planck يف عام 
الفضاء األوروبية  من قبل وكالة   ،2009
ويدور  ناسا.  وكالة  من  كبرية  مبشاركة 
لنظامنا  الثانية  الغرانج  نقطة  حول  اآلن 
الشمسي الواقعة على خط امتداد املسافة 

املراجع:
- https://www.wired.co.uk/article/how-will-universe-end
- https://futurism.com/four-ways-the-universe-could-end
-https://io9.gizmodo.com/the-big-rip-theory-says-the-universe-

could-end-in-tears-5919193
- https://www.express.co.uk/news/science/658752/End-of-the-world-

The-ways-that-Earth-and-the-universe-could-DIE

حوايل  بعد  على  األرض،  إىل  الشمس  من 
ميل    930،000 كيلومرت   مليون   1.5
وقضى 4 سنوات يف إعداد خريطة عالية 
خلفية  وهي  الكون،  يف  ضوء  ألقدم  الدقة 
امليكروويف الكونية )CMB(، اليت انطلقت 
عمر  كان  عندما  سنة  مليار   13.8 قبل 
مما  فقط،  عام   470،000 يبلغ  الكون 

 أعطانا »صورة الطفل« للكون. 
بالتعرف  للباحثني  اخلريطة  هذه  تسمح 
على تاريخ الكون البالغ 13.8 مليار عام، 
مبا يف ذلك عمره، ومعدل التوسع، وتوزيع 

الكتلة والطاقة يف كل مكان. 

* بوزون هيجز higgs boson: هو اجلسيم األويل الذي يعتقد العلماء أنه املسؤول عن اكتساب 
املـادة لكتلتهـا، تنبـأ بـه عـامل الفيزيـاء السـكوتلندي »بيـر هيجـز« عـام 1964 لذلـك مسـي بـوزون 

. هيجز
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األهمية البيئية واالقتصادية 
للنباتات الطبية والعطرية

  د. ليلى الضحاك*

يَمتــد تاريــخ بعــض النباتــات الطبيــة إىل قــرون عديــدة قبــل امليــالد فبعضهــا كان 
معروفــًا عنــد األقدمــن والشــعوب البدائيــة الــيت اســتطاعت اســتيعاب الفلــورة 
احملليــة، وانتخبــت العديــد منهــا تلــك املفيــدة مــن النواحــي الغذائيــة والدوائيــة، 

كمــا ميّــزت بــن النباتــات النافعــة والســامّة والضــارّة منهــا.

* باحثة يف شؤون البيئة والنبات، أستاذة يف كلية اهلندسة الزراعية يف سلمية، جامعة محاه.
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يعترب العرب من أوائل الشعوب اليت اهتمت 
بعلم األعشاب، وجتلى ذلك من خالل الطب 
الوسطى  العصور  يف  تطور  الذي  العربي 
وذلك بدءاً من الطب اإلغريقي القديم حتى 
الطب الشرقي احلديث، و تبني العديد من 
املخطوطات اليت كتبت على ورق الربدي أن 
عدداً كبرياً من النباتات كان معروفاً يف مصر 
منذ زمن بعيد، فقد ترك املصريون القدماء 
إرثاً من مئات الوصفات بالربديات الطبية، 
مثل بردية » هريست« و« إيربس« و« برليت« 
املدون عليهم وصفات لعالج أمراض العيون 
وبعض  والوالدة  النساء  وأمراض  واحلروق 
حاالت اجلراحة واألورام، وبعض األمراض 
واإلسهال  اإلمساك  عالج  مثل  اخلفيفة 

والديدان والقروح.
النباتات  أمساء  أيضاً  العلماء  وجد  كما 
على  وجدت  اليت  النقوش  على  الطبيعية 
والرمان  والدوم  البلح  مثل  املعابد  جدران 
الربكة  وحبة  والكتان  والشعري  والعنب 
والعرقسوس  الفريز  وحب  والداتورة 
وغريها. كما اهتموا جبلب بعض األنواع من 
اخلارج، فأحضروا نبات املر من السعودية 
ليزرعوه مبصر، وقد عثر على  والصومال 
الثانية  األسرة  مقابر  بعض  يف  الفجل 
يستعملونه  كانوا  أهنم  عرف  وقد  عشرة، 
الفراعنة  استخدم  كما  لألذن.  كقطرة 
يف  املوجودة  للبكترييا  املضادة  اخلواص 
حتنيط  أجل  من  بكثرة  العطرية  الزيوت 
املوتى، فقد اعتمدوا يف حتنيط جثث املوتى 
النباتات  بعض  على  التلف  من  وحفظها 
واللبان  واملر  والصمغ  والبصل  احلنة  مثل: 

والكتان ونبيذ البلح.
بني  عاشت  اليت  الشعوب  عرفت  وقد 
ففي  الطبية،  النباتات  من  الكثري  النهرين 
طبية  وصفة   33 على  عثر  نينوى  مدينة 
القدمية  املعلومات  من  مستقاة  أهنا  تبني 
السومريني  أن  كما  واآلشوريني،  للبابليني 
عرفوا زيت السمسم، ويف مصر حتدثوا عن 

فوائد نبات اخلروع واستعماله يف العالج.
العرب  األطباء  ألفها  اليت  الكتب  تتميز 
عرفها  اليت  املعلومات  على  باحتوائها 
القدماء إضافًة إىل املعلومات اليت مجعوها 
األطباء  ومن  ومالحظاهتم،  جتارهبم  من 
العرب: الرازي، ابن سينا، جابر بن حيان، 

ابن البيطار، واألنطاكي وغريهم. 
النمط  على  املستشفيات  العرب  افتتح 
كانت  اليت  الصيدليات  وكذلك  اهلندي 
أجل  ومن  املستشفيات،  عن  مستقلة 
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جيوبون  كانوا  الطبية  املادة  على  احلصول 
قوافلهم  محلت  فقد  املختلفة.  البلدان 
الوسطى،  آسيا  من  السنطيق  بغداد  إىل 
حتتوي  اليت  الشيح  أزهار  عن  عبارة  وهو 
من  وحصلوا  للديدان،  الطارد  السانتونني 
احلنتيتة،  نبات  راتنج  على  إيران  صحاري 
ويتصدر ابن البيطار مبؤلفه )مفردات ابن 
النباتية،  الطبية  املؤلفات  قائمة  البيطار( 
ووصفة  نبات   1000 على  حيوي  فهو 

طبية ذات منشأ حيواني ونباتي.

دور النباتات الطبية والعطرية يف 
صناعة األدوية:

الطبية والعطرية تعترب من أهم  النباتات 
الدواء،  صناعة  يف  االسرتاتيجية  املواد 
كثرية  كميات  إىل  تزداد  احلاجة  أن  مايعين 
األدوية  من  فالعديد  الصناعة،  يف  منها 
املستخدمة مستمد بصورة مباشرة أو غري 
حالياً  املعروف  ومن  النباتات،  من  مباشرة 
العامل  يف  املستعملة  املواد  من   ٪60 أن 
القسم  وأن  طبيعي،  أصل  من  هي  كأدوية 
األعظم من هذه املواد مستمد من النباتات، 
وتنقيتها  الفعالة  العناصر  استخالص  وإن 
وحتديد وزهنا الذري كيميائياً وإجياد مثيل 
هلا عن طريق الرتكيب الكيميائي ال يعطي 
ضمانة أن النتيجة ستكون واحدة من حيث 
احلقيقة  ويف  املريض،   التأثري يف عضوية 
إجياد  ميكن  ال  الطبيعة  يف  صيغ  هناك 
العضوية  الكيمياء  بطرق  سواء  عنها  بديل 
أو الطرق الصيدالنية، فقد تفردت الطبيعة 
الصعب  من  النباتات  يف  مركبات  بإنتاج 

حماكاهتا، وبالنظر لتاريخ العقاقري نالحظ 
أن عدد النباتات الطبية املعروفة كبري جداً 
مقارنة مع الفائدة املتحصل عليها من قبل 
أمهيتها  على  وبناء  اآلن،  حلد  اإلنسان 
وتصنيفها  هلا  حمدد  تعريف  وضع  جرى 

وتوصيفها.

أواًل- النباتات الطبية: 
مادة  على  حتتوي  اليت  النباتات  وهي 
علـى  فسيولوجي  تـأثريٌ  هلـا  أكثر  أو  فعالة 
جـسم الكـائن احلي، وهذه اجملموعة ميكن 
لنـوع  تبعـاً  جمموعـات  عـدة  إلـى  تقسيمها 

املـادة الفعالـة املوجـودة هبا إىل:
نباتات حتتوي على قلويدات.

نباتات حتتوي على جلكوسيدات.
)مواد  تانينات  على  حتتوي  نباتات 

قابضة(.
نباتات حتتوي على مواد مرة.

نباتات حتتوي على صابونينات.
واملواد  الصبغات  على  حتتوي  نباتات 

امللونة.
نباتات حتتوي على مواد هالمية.

نباتات حتتوي على راتنجات ومشتقاهتا.
معدنية  أمالح  على  حتتوي  نباتات 

وفيتامينات.

ثانيًا- النباتات العطرية:
 هو أي نبات حيتوي على زيت عطري يف 
أي جزء من أجزائه. وتتكـون الزيوت الطيـارة 
فـي النبـات أثنـاء عمليـات التمثيل الغذائي 
املركبـات يف  هذه  وتتجمـع  ثانويـة،  كنـواتج 
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تركيبـات خاصـة مثـل الـشعرات الغدية كمـا 
أو يف غدد  الـشفوية،  الفـصيلة  نباتـات  يف 
الـسذابية،  الفـصٌلة  نباتـات  يف  كمـا  زيتية 
العائلة  أو يف قنـوات زيتية كمـا يف نباتـات 
يف  إما  الطيارة  الزيوت  وتوجد  اخليمية، 
مجيع أجزاء النبات أو يف أجزاء معينة منه 

مثل:
- أوراق كما يف نباتـات العائلـة الـشفوية 
)النعنـاع - الربدقـوش - الزعتـر - الالفنـدر 

- حصالبان(.
- بتالت أزهار )الورد - اليامسني(.

- قلف أشجار )القرفة(.
- الثمـــــار مثـــل مثـــار العائلـــة اخليمية 
)الـــشمر - الكراويــة - اليانسون - الكمـــون 

- الكزبرة(.
- قشر الثمار )الربتقال - الليمون(.

- البذور )حبة الربكة(.

 - اخلشب )الصندل(.
أن تستخدم  اليت ميكن  وتتعدد اجملاالت 
فيها النباتات الطبية والعطرية، ومن أمهها:

تسكني  أدوية  مثل  األدوية  بعض  حتضري 
الروماتيزمية  وااللتهابات  املفاصل  آالم 
وأدوية ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايني 

وكمطهر.
بذور  الثابتة حبيث حتتوي  الزيوت  إنتاج 
بعض هذه النباتات على زيوت ثابتة تدخل 

يف تركيب بعض املستحضرات الطبية.
مرض  بعالج  اخلاصة  األغذية  جتهيز 
مثل  الصدرية،  والذحبة  الشرايني  تصلب 
الشمس،  وعباد  اجلوجوبا،  بذرة  زيت 

والكتان، واخلروع.

وكرميات  التجميل  مساحيق  حتضري 
الشعر والصابون. 

والعطور  الروائح  صناعة  يف  تستخدم 
ومن هذه النباتات الورد، واليامسني.

تعتمد  وهي  احلشرية  املبيدات  تصنيع 
على ما يوجد يف النباتات الطبية والعطرية 
أو  للحشرات  سواء  قاتلة،  مسوم  من 
الفطريات ومن بني هذه النباتات البرييثرم، 

واحلناء والدخان.
تستخدم كتوابل أو هبارات أو مشروبات أو 

مكسبات طعم أو رائحة.
وهذا التعدد يف االستخدامات ساهم يف 
خلق سوق كبرية للنباتات الطبية والعطرية، 
يف  تداوالهتا  جتارة  حجم  يتجاوز  اليت 
مليار  حنو  60   سنوياً  العاملية  األسواق 
للنباتات  املصدرة  الدول  أهم  ومن  دوالر، 
العامل:  مستوى  على  والعطرية  الطبية 
الصني - اهلند - فرنسا - الواليات املتحدة 
وأهم  شيلي،   - سنغافورة   - األمريكية 
والعطرية  الطبية  للنباتات  املصدرة  الدول 
يف الشرق األوسط: مصر - إيران - سورية 

- املغرب - تونس.
بظروف  السوري  العربي  القطر  وميتاز 
مما  القطر  امتداد  على  متنوعة  مناخية 
ساهم يف تنوع نباتي كبري يزيد عن 3600 
نوع   200 من  أكثر  يوجد  بينها  من  نوع، 
نباتي طيب، وال تتوقف القيمة االقتصادية 
كوهنا  على  والعطرية  الطبية  للنباتات 
القومي  للدخل  داعماً  تصديرياً  حمصوالً 
هاماً  ومورداً  للدولة  األجنبية  والعمالت 
متكامل  اقتصادي  مشروع  هي  بل  للغذاء، 
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الصناعات  العديد من  يفتح اجملال إلقامة 
مما  الزراعية،  املنتجات  هبذه  ترتبط  اليت 
يساهم يف توفري فرص عمل كبرية للشباب، 
وقد بدأت تلقى عناية بالغة يف سورية من 
الدول املنتجة هلا والنباتات الطبية النباتية 
يف  تدخل  اليت  الفعالة  للمواد  مصدر  أو 
أو  خالصات  شكل  على  الدواء  حتضري 
إلنتاج  خام  كمادة  تستعمل  أو  فعالة  مواد 
النواة  الكيميائية اليت تعترب  بعض املركبات 
الدوائية  املواد  لبعض  الكيميائي  للتخليق 
اهلامة كمادة الكورتيزون وبديل بالزما الدم 

وغريها. 

األمهية االقتصادية للنباتات 
الطبية والعطرية والوضع 

التسويقي:
ذات  والعطرية  الطبية  النباتات  تعترب 
طبيعة  من  هلا  ملا  عالية  اقتصادية  قيمة 

باملواد  الغين  النباتي  التكوين  يف  خاصة 
أغراض  اليت تستخدم يف  والزيوت  الفعالة 
بأسعار  متعددة  وعطرية  ودوائية  غذائية 
مرتفعة نسبياً، كما أن ازدياد التوجه العاملي 
وطبيعي  صحي  هو  ما  كل  إىل  احلديث 
على  واإلقبال  الطلب  ارتفاع  إىل  أدى  قد 
الصناعية  الدول  وخاصة  النباتات،  هذه 
املتقدمة كأملانيا واململكة املتحدة والواليات 
ارتفاع  إىل  أدى  مما  األمريكية،  املتحدة 
العائد  ارتفاع  االقتصادية، والحقاً  األمهية 
التصديري على املستويني العاملي واحمللي.

اإلنتاج  دراسة  بيانات  أظهرت  وقد 
سعر  ومتوسط  النباتات  هذه  من  للهكتار 
الواحد  اهلكتار  أن  أعوام  خلمسة  الشراء 
دوالر   600 حبدود  أعطى  اليانسون  من 
ريعاً صافياً للمزارع، يف حني أعطى هكتار 
املريمية 1750دوالراً، أما امللّيسة فقد كان 
ريعها 2340 دوالراً يف حني كان ريع الزعرت 
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حيث  السابقة  النباتات  مجيع  من  أعلى 
اهليئة  وبيّنت  دوالراً،   2530 إىل  وصل 
السورية  الزراعية  العلمية  للبحوث  العامة 
أن االستثمار يف النباتات الطبية والعطرية 
لكوهنا  راحباً  اقتصادياً  مشروعاً  يعترب 
املناطق  خمتلف  يف  طبيعي  بشكل  تنتشر 
السورية، وهي تعترب نباتات صديقة للبيئة، 
إذ ال حتتاج إىل كميات كبرية من األمسدة 
واملبيدات، ومايعين أن تكلفة إنتاجها قليلة 
إىل  حتتاج  ال  أهنا  كما  للمردود،  بالنسبة 
كميات كبرية من املياه وكذلك ميكن أن تنمو 
يف أراض متوسطة اخلصوبة، وقلة تكاليف 
بعد  ما  معامالت  وسهولة  اإلنتاج  عمليات 
لفرتات  للتخزين  والقابلية  نسبياً  احلصاد 
اخلضار  باملقارنة مبحاصيل  نسبياً  طويلة 
حملياً  تسويقها  سهولة  وكذلك  والفاكهة، 
وعاملياً، إضافًة إىل قلة حاجتها ملياه الري، 

سقف  وجود  وعدم  اجملزية،  وعوائدها 
كافية  أسباب  وهي  ملنتجاهتا،  تصديري 
حتى يقبل على زراعتها أصحاب املساحات 

الصغرية والكبرية.

األمهية البيئية للنباتات الطبية 
والعطرية:

الطبية  للنباتات  مصدرًا  الغابات  كانت 
اإلنسان  أدرك  أن  منذ  بثمن،  تقدر  اليت ال 
للنباتات  والعالجية  الوقائية  اخلصائص 
الصحية  للرعاية  استخدامها  يف  وبدأ 
اهلندية  الطب  أنظمة  تعد  البشرية. 
من  واحدة   ،)ISM( القدمية  التقليدية 
للعامل،  املعروفة  الطب  ممارسات  أقدم 
النباتات  من  القصوى  الرتكيبات  وتستمد 
واملستخلصات النباتية املوجودة يف الغابات. 
يتم استخدام حوايل 400 نبات يف اإلنتاج 
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 ٪75 حوايل  القبلي.  الطب  يف  املنتظم 
الغابات  املناطق االستوائية و25٪ من  من 
مشتقة  املستحضرات  من   ٪30 املعتدلة، 
نباتات   ٪16 حلاء،   ٪14 اجلذور،  من 
كاملة، 5٪ زهور، 10٪ فواكه، 6٪ أوراق، 
7٪ بذور، 3٪ خشب، 4٪ جذور 6٪ جذوع 
20٪ من األنواع املستخدمة يتم  وأقل من 

زراعتها.
على  سلبًا  الغابات  تدهور  عمليات  تؤثر 
سكان  إن  الطبية،  النباتات  موارد  قاعدة 
املنتجات  هذه  على  يعتمدون  الذين  الريف 
بشدة، هم األكثر تضرراً، وتتفاقم املشاكل 
السوق  املدفوع بالطلب يف  بسبب احلصاد 
دون أي اهتمام بالتمثيل واحلفظ. يف هذه 
التجديدية  األجزاء  جتميع  يتم  العملية، 
والدرنات  اجلذور  مثل  للنبات  األساسية 
بشكل  واللحاء  الزهور  وبذور  والفواكه 
عشوائي، مما يؤدي إىل تدهور أنواع معينة 
هذا  بسبب  انقراضها.  وحتى  واستنزافها 
من  العديد  أصبحت  القاسي،  االستغالل 
أنواع النباتات الطبية املهمة نادرة، وبعضها 
معرّض خلطر شديد. تشري التقديرات إىل 
مهددة  النباتات  أنواع  مجيع  من   ٪10 أن 

باالنقراض حاليًا يف اهلند.
والربوتوكوالت  النماذج  إعداد  مت  لذلك 
بشكل  واستخدامها  النباتات  حلفظ 
مستدام، يرمي هذا اهلدف إىل تعزيز إعداد 
جبميع  املتصلة  والربوتوكوالت  األدوات 
جوانب حفظ النباتات، لكن مع الرتكيز على 
تلك اليت خضعت لالختبار، واستندت إىل 
البحث واخلربة، واستخدمها ممارسو حفظ 

النباتات على حنو أفضل. ومع أن ذلك قد 
يركز على استخدام األدوات احلالية بشكل 
احمللية،  االحتياجات  مع  وتكييفها  أفضل 
هذه  إىل  الوصول  مستوى  حتسني  فإن 
األدوات يعترب أيضاً عنصراً أساسياً لتحقيق 
هذا اهلدف، أبرزت التقارير الوطنية خمتلف 
والتكنولوجيات  واألدوات  الربوتوكوالت 
االسرتاتيجية  أهداف  بتحقيق  ترتبط  اليت 
على  وكمثال  النباتات.  حلفظ  العاملية 
املتعلقة  والتكنولوجيات  األدوات  ذلك جند 
باإلكثار األنبوبي )يف اجلزائر(، والتخطيط 
من  كل  )يف  املخاطر  من  واحلد  لإلنعاش 
التخضري  وعملية  وأسرتاليا(،  النمسا 
أسرتاليا(،  )يف  النباتية  البذور  باستخدام 
وبروتوكوالت اإلكثار واحلصاد )يف شيلي(، 
وتنفيذ هنج النظم اإليكولوجية )يف أملانيا(، 
مراعاة  مع  باألنواع  املتعلقة  العمل  وخطط 
الوطنية  والتشريعات  االتفاقيات  خمتلف 
مناطق  وحتديد  هنغاريا(،  )يف  والدولية 
ورومانيا  بيالروس  )يف  اهلامة  النباتات 
وسلوفينيا(، وحفظ النباتات خارج مواقعها 
وداخلها )يف كولومبيا وشيلي والصني واهلند 
وأندونيسيا وإيران(، وزراعة أشجار الغابات 
)يف اليابان(، ومناذج حفظ النباتات القائمة 
والقطع  اجلغرافية  املعلومات  نظام  على 
إدارة  ومناذج  ماالوي(،  )يف  اإليكولوجية 
ماليزيا(،  )يف  مستدامة  بصورة  الغابات 
اجملتمعات  يف  الغابات  استخدام  ومناذج 
مراعاة  مع  أراضيها  واستئجار  احمللية 
مصاحل الفقراء وبشكل مستدام )يف نيبال(. 
األخرى  والربوتوكوالت  األدوات  وتشمل 
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درويش نضال. )2016(. دراسة اجلدوى االقتصادية إلنتاج النباتات الطبية والعطرية )منوذج 
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Anonmous: Amruth, August, FRLHT, Banglore 1997:10.
Pandey AK, Patra AK, Shukla PH: Medicinal plants in Satpura 

Plateau of Madhya Pradesh: Current Status and Future Prospects. Indian 
Forester 2005, 131(7):857-883.

Verma, A. K., Kumar, M., & Bussmann, R. W. (2007). Medicinal 
plants in an urban environment: the medicinal flora of Banares Hindu 
University, Varanasi, Uttar Pradesh. Journal of Ethnobiology and 
Ethnomedicine, 3(1), 1-4.

حنفي ياسر. )2010(. إنتاج وزراعة النباتات الطبية والعطرية وطرق االستخالص املالئمة 
http://kenanaonline.com/users/agrinserve/ املستصلحة،  األراضي  ظروف  حتت 
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 حلام جورج، حممد العودات. )1979(. النباتات الطبية يف سورية. ص )296(.

احلدائق النباتية الرئيسية وحدائق الغابات 
الواسعة )يف أندونيسيا(، ومشاريع فصائل 
النباتات واإلدارة املتكاملة لغابات األرز )يف 
)يف  واملفيدة  الطبية  واألعشاب  لبنان(، 
نيبال(، وحفظ األنواع املعرضة للخطر )يف 
الفلبني(، وعملية اإلكثار وممارسة الزراعة 

جنوب  إىل  تنتمي  اليت  املهددة  لألنواع 
واستخدام  إفريقيا(،  جنوب  )يف  إفريقيا 
فييتنام(،  )يف  خاص  بشكل  الغابات 
ماليزيا(  )يف  للغابات  االقتصادي  والتقييم 
والزراعة اإليكولوجية والسياحة املستدامة 

)يف الصني(.
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أيام الوعي البيئي
)تاريخها - هدفها- موضوعها لعام 2019م(

م.مصطفى الدوس*

لقــد بــرزت العديــد مــن املشــكالت البيئيــة الــيت أصبحــت هتــدد مصــري البشــرية 
واألجيــال القادمــة، وذلــك نتيجــة لتفاقــم تأثــري اإلنســان علــى بيئتــه يف مرحلة 
ــكالت  ــكالت؛ مش ــذه املش ــة ه ــي، ويف مقدم ــدم التكنولوج ــة والتق ــورة العلمي الث
التلــوث، واســتنزاف املصــادر الطبيعيــة، والتغــريات املناخيــة، والتصحــر، ونضــوب 
األوزون وغريهــا..، فتحولــت قضايــا البيئــة ومشــكالهتا إىل قضايــا ســاخنة 
تفــرض نفســها علــى الشــعوب واجملتمعــات، وبضمنهم املعنيــون بالبيئــة وبالقضايا 

البيئيــة.

* عضو شعبة الربية البيئية والسكانية يف وزارة الربية.
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أواًل-املفاهيم البيئية:
كل  )Environment(: هي  البيئة   -
ما حييط بالكائن احلي من عوامل ومكونات 

حية وغري حية يؤثر فيها ويتأثر هبا . 
الفعل  هي   :)Education( الرتبية 
الذي متارسه األجيال الراشدة على االجيال 
احلياة  أجل  وذلك من  بعد،  ترشد  اليت مل 
االجتماعية، وهي تعمل على خلق جمموعة 
من احلاالت اجلسدية والعقلية واألخالقية 
اليت  احلاالت  وهي  وتنميتها،  الطفل  عند 
يتطلبها اجملتمع بوصفه كالً متكامالً واليت 
يقتضيها الوسط االجتماعي اخلاص الذي 

يعيش فيه الطفل.
البيئي  التعليم  أو  البيئية  الرتبية   -
 :)Environmental Education(
منهج تربوي يهدف اىل تكوين الوعي البيئي 
واملهارات  باملعارف  الفرد  تزويد  من خالل 
سلوكه  تنظم  اليت  واالجتاهات  والقيم 
االجتماعية  بيئته  مع  التفاعل  من  ومتكنه 
وحل  محايتها  يف  يسهم  مبا  والطبيعية 
مرشداً  استثماراً  واستثمارها  مشكالهتا 

ومستداماً.
 Environmental( التوعية البيئية -
الفرد  نقل  عملية   :)Awareness
توضيح  من خالل  البيئي  الوعي  حالة  إىل 
واملشكالت  والقضايا  واحلقائق  املفاهيم 
هبدف  اإلنسان  حياة  على  وآثارها  البيئية 
حتفيزه وحتقيق الدافعية لديه وصوالً إىل 

السلوكات واألفعال البيئية اإلجيابية.
 Sustainable( املستدامة  التنمية   -
بأهنا  تُعرَّف   :)Development
»التنمية اليت تليب احتياجات احلاضر دون 
تلبية  على  املقبلة  األجيال  بقدرة  املساس 
احتياجاهتا« )اللجنة العاملية املعنية بالبيئة 

والتنمية لعام 1987(.
- املشكلة البيئية: 

حدوث خلل أو تدهور يف مصفوفة النظام 
من  اخللل  هذا  عن  ينجم  وما  اإليكولوجي 
أخطار تضر بكل مظاهر احلياة على سطح 
بطريقة  اخلطر  هذا  كان  سواء  األرض، 
أو مستقبلياً،  آنياً  مباشرة أو غري مباشرة، 

املنظور منها وغري املنظور.
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ثانيًا- املؤمترات الدولية : 
عقد العديد من الندوات واملؤمترات الدولية استجابة ملتطلبات محاية البيئة وتطويرها 

وحتسينها، ومنها:

تاريخ اسم املؤمتر
اإلجنـازانعقاده

مؤمتر قمة األرض استكهومل/ 
اعرتف بدور الرتبية البيئية يف محاية البيئة1972السويد

1975مؤمتر بلغراد
حدد هدف الرتبية البيئية: عامل يكون سكانه أكثر 

وعياً واهتماماً بالبيئة ومشكالهتا

1977إعالن تبليسي/ جورجيا
أعطى معنى أوسع للبيئة، كما وضع مبادئ 

وتوجيهات أساسية
للرتبية البيئية

وضع اسرتاتيجية عاملية للتعليم والتدريب البيئي1987مؤمتر موسكو

هبدف محاية طبقة األوزون1989مؤمتر لندن

اهتمّ باملشكالت البيئية العاملية1989مؤمتر الهاي

مؤمتر قمة األرض يف
1992) ريو دي جانريو/ الربازيل(

دعا إىل إعادة تكييف الرتبية البيئية ناحية 
التنمية املستدامة،

وزيادة الوعي العام، وتعزيز التدريب يف جمال 
الرتبية البيئية

أكد على التوعية البيئية والتعليم البيئي2001مؤمتر البيئة/ القاهرة

مؤمتر القمة العاملي للتنمية 
2002املستدامة يف جوهانسبورغ/ إفريقيا

رّكز على استدامة التطور مع االستمرار يف 
احلفاظ على البيئة

مؤمتر التنمية املستدامة / يف ريو 
2012دي جانريو/ الربازيل

الرتكيز على االقتصاد األخضر يف سياق التنمية 
املستدامة والقضاء على الفقر واإلطار املؤسسي 

للتنمية املستدامة

2015اتفاقية باريس للتغري املناخي
توطيد االستجابة العاملية للتهديد الذي يشكله 
تغري املناخ، يف سياق التنمية املستدامة وجهود 

القضاء عللى الفقر
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ثالثًا-األيام الدولية أو األيام 
العاملية: 

األمم  هبا  حتتفل  اليت  املناسبات   وهي 
دولية  أيام  تُضاف  العام،  ثنايا  يف  املتحدة 
الرموز  وتُحدد  القائمة،  إىل  دورياً  جديدة 
عُيّن  اليت  األممية  القرارات  املعقوفني  بني 

هبا كل يوم من هذه األيام. 
ذات  بالقضايا  الوعي  زيادة  إىل  إضافًة 
تستخدم  املناسبات  هذه  فإن  األمهية، 
اإلجراءات  بشأن  للدول  املشورة  إلسداء 
اليت  اخلطرية  املشاكل  ملعاجلة  املتخذة 
االحتفاالت  هذه  من  الكثري  حوهلا  يتمحور 

)بيئة - صحة - طريان ....(. 

أيام الوعي البيئي أواملناسبات 
البيئية: 

تواجهه  مبا  االهتمام  توجيه  منها  يُراد 
اجلهود  أخطار،وتنسيق  من  العاملية  البيئة 
ومنعها،  األخطار  هذه  من  للحد  الدولية 
بأمهية احملافظة على  العام  الوعي  وإذكاء 

البيئة، وهي: 

1- اليوم العاملي لألراضي الرطبة: 
)رمسار يف 1971/2/2م بعد تعديلها 
 1982/12/3 بروتوكول  مبوجب 

وتعديالت 1987/5/28 (
حيتفل العامل، يف الثاني من شباط )فرباير( 
من كل عام، باليوم العاملي لألراضي الرطبة؛ 
ذات  الرطبة  األراضي  بشأن  اتفاقية  وهي 
مآلف  بوصفها  وخاصة  الدولية  األمهية 
التاريخ  هذا  يوافق  حيث  املائية؛  للطيور 

اعتماد اتفاقية )Ramsar( واليت وقعت 
املدينة  يف   1971 )فرباير(  شباط   2 يف 
املادّة  نصّ  ومبوجب  رمسار.  اإليرانية 
األراضي  تعريف  متَّ  لالتفاقيّة،   )1.1(
اهلور  )مناطق  التايل:  النحو  على  الرطبة 
باملياه،  املغمورة  واألراضي  اخلث  وأراضي 
دائم  اصطناعي،  أو  طبيعي  بشكل  سواء 
أو مؤّقت، وسواء كانت هذه املياه راكدة أو 
جارية، عذبة أو خضماء أو ماحلة، مبا فيها 
مناطق املياه البحريّة اليت ال يتجاوز عمقها 
سّتة أمتار يف حالة اجلزر(، وألغراض هذه 
االتفاقية، تعين عبارة )الطيور املائية( بأهنا 
الطيور اليت تعتمد إيكولوجياً على األراضي 

الرطبة. 
الرطبة  لألراضي  العاملي  اليوم  موضوع 
والتغري  الرطبة  )األراضي  م:   2019 عام 
على  الضوء  تسليط  إىل  ويهدف  املناخي( 
الرطبة،  األراضي  تلعبه  الذي  اهلام  الدور 
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املناخ  تغري  مع  للتكيف  طبيعية  كحلول 
والتخفيف من آثاره.

 واجلدير بالذكر أنَّ حممية سبخة اجلبول 
يف ريف حلب قد مت إدراجها ضمن قائمة 
الدولية  األمهية  ذات  الرطبة  األراضي 
هذه  تؤمن  هبا.  املعرتف  املائية  للطيور 
احلياة  أشكال  من  للعديد  موئالً  البحرية 
عاملية  أمهية  ذا  موقعاً  تشكل  كما  الربية، 
كمحطة اسرتاحة وتغذية للعديد من الطيور 

املهاجرة أو العابرة مثل الفالمنغو.

الربية:  لألحياء  العاملي  اليوم   -2
) 205 /68/A/RES(

كل  من  )مارس(  آذار   ٣ يوم  إعالن  تقرر 
عام، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه اتفاقية 
التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات 
عاملياً  يوماً  باالنقراض،  املهددة  الربية 

لألحياء الربية.

التنوع  بغنى  لالحتفاء  فرصة  وهو 
وزيادة  والنباتات  احليوانات  يف  واجلمال 
من  الناس  على  تعود  اليت  باملزايا  الوعي 
وهو يف  والتنوع،  الغنى  ذلك  على  احلفاظ 
املاسة  ذاته فرصة تذكرنا باحلاجة  الوقت 
ملكافحة اجلرمية ضد األحياء الربية، واحلد 
من تسبب اإلنسان يف تقليل أعداد األنواع.

عام   الربية  للحياة  العاملي  اليوم  موضوع 
يف  البحرية  الكائنات  )لنحم   :2019
األعماق :من أجل البشرية وكوكب األرض(، 
الباهر  بالتنوع  الوعي  إذكاء  إىل  ويهدف 
للحياة البحرية وباألمهية احلامسة لألنواع 

البحرية يف حتقيق التنمية املستدامة. 
 A/( للغابات:  الدويل  اليوم   -3

)200/67/RES
كل  من  )مارس(  آذار   ٢١ إعالن  تقرر 
للغابات، يبدأ االحتفـال به  دولياً  عام يوماً 
اعتباراً من عام ٢٠١٣ من أجل تأكيد قيمـة 
الغابـات واألشـجار املوجـودة خـارج الغابـات 

جبميع أنواعها والتوعية بأمهيتها؛ 
وإذكاء الوعي بأمهية كل أنواع الغابات.

عام  للغابات  الدويل  اليوم  موضوع 
2019م: ) تعلم حب الغابات( 

يُراد منه إبراز أمهية التعلم يف هذا اإلطار 
حتقيق  يف  يساعد  ومبا  املستويات  كل  يف 
على  واحلفاظ  للغابات  املستدامة  اإلدارة 

التنوع البيولوجي.

الرسائل الرئيسة من هذا املوضوع:
١- فهم غاباتنا واحملافظة على صحتها 
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جانب حاسم ملستقبلنا.
التعليم  مشوار  لتبدأ  صغرياً  تعد  مل   -٢

املتعلق باألشجار.
مفتاح  والتقليدية  احلديثة  املعرفة   -٣

احملافظة على صحة الغابات.
ميدان  يف  التعليم  يف  االستثمار   -4
الغابات من شأنه تغيري العامل إىل األفضل.

5- جيب تطبيق تكافؤ فرص التعليم يف 
ميدان الغابات بني النساء والرجال.

يوم  يصادف  بأنه  بالذكر  واجلدير 
اخلميس من األسبوع األخري من شهر كانون 
األول من كل عام  يوم الشجرة يُحتفل به يف 
ألمهية  ؛نظراً  السورية  العربية  اجلمهورية 
الشجرة يف احلفاظ على البيئة وملا هلا من 

فوائد.

A/(  : للمياه  العاملي  اليوم   -4
)193/47/RES

املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  اعتمدت 
) 193/47/A/RES ( رقم  القرار 

األول)ديسمرب(  كانون   22 يف  املؤرخ 
 22 يوم  مبوجبه  وأعلنت   ،1992
اليوم  بوصفه  عام  كل  من  آذار)مارس( 
الدويل للمياه، وذلك لالحتفال به ابتداء من 
عام 1993، وفقاً لتوصيات مؤمتر األمم 

املتحدة املعين بالبيئة والتنمية.
وهو فرصة لرفع الوعي باألمور املتصلة 
اإلجراءات  الختاذ  اآلخرين  وإلهلام  باملياه، 
الالزمة إلحداث فارق،و يعد وسيلة جلذب 
االنتباه إىل أمهية املياه العذبة، والدعوة إىل 

اإلدارة املستدامة ملوارد املياه العذبة. 

2019م حتت  عام  للمياه  العاملي  اليوم 
شعار : )ال ترتك أحداً يتخلف عن الركب( 
مع  للجميع  املياه  إتاحة  ضمان  يف  يتمثل 
حلول عام 2030، وإدارة تلك املياه إدارة 
احلال  بطبيعة  يعين  مما  وهو  مستدامة. 

ضمان أال يتخلف أحد عن الركب.

A/( :5-اليوم الدويل ألمنا األرض
)278/63/RES

االحتفاء هبذا اليوم يف 22 نيسان)أبريل( 
باملسؤولية  اعرتاف  هو  عام  كل  من 
ريو  إعالن  ذلك  إىل  أشار  كما  اجلماعية، 
الوئام  إىل  الدعوة  خالل  من   ،1992 يف 
واألرض مبا يسهم يف حتقيق  الطبيعة  مع 
البيئية  احلاجات  بني  املنصف  التوازن 
واالجتماعية واالقتصادية ألجيال احلاضر 
الضوء  تسليط  منه  يراد  كما  واملستقبل. 
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واألنواع  البشر  بني  القائم  الرتابط  على 
عليه  نعيش  الذي  والكوكب  األخرى  احلية 
مجعياً،إضافًة إىل أنه يتيح الفرصة إلذكاء 
الوعي العام بالتحديات املاثلة يف ما يتصل 
برخاء الكوكب وأمناط العيش اليت يدعمها.

يوم  هبا  يهتم  اليت  األساسية  القضية 
للفت  التنوع،  محاية  هي   2019 األرض 
يف  للتنوع  السريع  االنقراض  إىل  االنتباه 
القضية  هذه  وترتبط  العامل.  أحناء  مجيع 
ارتباطاً مباشراً بالنشاط البشري اخلاطئ.

املهاجرة:  للطيور  العاملي  6-اليوم   
)برنامج األمم املتحدة للبيئة(

حيتفل العامل يومي 11 أيار )مايو( و12 
باليوم العاملي  سنوياً  األول(  أكتوبر)تشرين 
هجرة  دورة  مع  تزامناً  املهاجرة،  للطيور 
عاملية  منصة  احلدث  هذا  الطيور،ويُعد 
وتعزيز  احملافظة  جهود  توحيد  إىل  هتدف 
بشأن  العام  الوعي  مستوى  ورفع  املعرفة 
املهاجرة  الطيور  إىل محاية  امللحة  احلاجة 
مجيع  ويف  املستويات،  كل  على  وموائلها 
أحناء العامل، إضافة إىل تسليط الضوء على 

املشكالت  ومعاجلة  احلالية  احلفظ  حالة 
اليت تواجه الطيور املهاجرة ،وإجياد احللول 

املمكنة لضمان مسارات هجرة آمنة هلا .

للطيور  العاملي  اليوم  موضوع 
املهاجرة عام 2019 :

) محاية الطيور - ُكن حالً ملشكلة التلوث 
البالستيكي( 

 يسلط الضوء على اآلثار السلبية للتلوث 
والطيور  البحرية  الطيور  البالستيكي على 

املهاجرة وموائلها.

7-اليوم الدويل للتنوع البيولوجي: 
)201/55/A/RES (

مبوجب  العامة،  اجلمعية  أعلنت 
قرارها 201/55  املؤرخ 20 كانون األول 
)ديسمرب( 2000، يوم 22 أيار)مايو( يوماً 
دولياً للتنوع البيولوجي لزيادة الفهم والوعي 
هذا  وخصص  البيولوجي.  التنوع  بقضايا 
نص  اعتماد  ذكرى  إلحياء  التاريخ حتديداً 
اتفاقية التنوع البيولوجي يف 22 أيار)مايو( 

. 1992

للتنوع  الدويل  اليوم  موضوع 
)تنوعنا   : 2019م  عام  البيولوجي 
البيولوجي هو تنوع يف غذائنا وتنوع 

يف صحتنا(.
بوصفه  البيولوجي  التنوع  على  تركز 
األساس لنظامنا الغذائي ولصحتنا وحافزاً 
وحتسني  الغذائية  النظم  لتحويل  رئيسياً 

الصحة اإلنسانية.
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8-اليوم العاملي لالمتناع عن تعاطي 
العاملية( الصحة  )منظمة  التبغ: 

منظمة  لدورة   44.19 )القرار 
الصحة العاملية الـ42(

)مايو(  أيار   31 يوم  يف  العامل  حيتفل 
عن  لالمتناع  العاملي  باليوم  عام  كل  من 
املخاطر  فيه  تربز  الذي  التبغ،  تعاطي 
الصحية وغريها من املخاطر )االقتصادية 
عن  النامجة  والبيئية...(  واالجتماعية 
فعالة  سياسات  رسم  إىل  وتدعو  تعاطيه، 

حتدّ من استهالكه.

عن  لالمتناع  العاملي  اليوم  موضوع 
تعاطي التبغ لعام 2019: 

إىل  ويهدف  الرئوية«،  والصحة  »التبغ 
إذكاء الوعي باجلوانب التالية:

التأثري السليب للتبغ على الصحة الرئوية، 
األمراض  إىل  بالسرطان  اإلصابة  من 

التنفسية املزمنة.
األمهية الرئيسية للرئتني يف متتُع الناس 

كافًة بالصحة والعافية.

A/(  : العاملي  البيئة  يوم   -9 
) )XXVII( 2994/RES

A/( اعتمدت اجلمعية العامة قرارها رقم
يوم  بوصف   ،))XXVII(  2994/RES
للبيئة،  العاملي  باليوم  )يونيو(  حزيران   5
منظومة  يف  واملنظمات  احلكومات  وحتث 
ذلك  يف   ، االضطالع  على  املتحدة  األمم 
بنشاطات على  بالقيام  اليوم من كل سنة، 
نطاق عاملي تؤكد فيها من جديد اهتمامها 

بصيانة البيئة وحتسينها؛ بغية زيادة الوعي 
البيئي والتوعية العامة بشأن احلفاظ على 
البيئة، يتزامن هذا التاريخ مع تاريخ اليوم 

األول ملؤمتر ستوكهومل عام 1972.

عام  العاملي  البيئة  يوم  موضوع 
2019 : ) دحر تلوث اهلواء(

هو دعوة للعمل على التصدي هلذه األزمة 
العاملية. ويدعو هذا املوضوع  والذي اختارته 
الدولة املضيفة - العتبار  الصني بوصفها 
كيفية تغيري معايشنا اليومية للتخفيف من 
فضالً  هبا،  نتسبب  اليت  اهلواء  تلوث  كمية 
عن مسامهته يف احلد من االحرتار العاملي 

وتأثريه على الصحة.
الرابع  يصادف  بأنَّه  بالذكر  واجلدير 
يوم  عام  كل  من  األول  تشرين  من  عشر 
اليوم الذي اجتمع فيه  العربي، وهو  البيئة 
التونسية  العاصمة  يف  العرب  البيئة  وزراء 
1986، وذلك بعد أن أصدر جملس  عام 
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جامعة الدول العربية يف 1986/9/22 
على  نص  الذي   ،4738 رقم  القرار 
املسؤولني  العرب  الوزراء  جملس  تأسيس 
التعاون  تنمية  هبدف  البيئة،  شؤون  عن 
وحتديد  البيئة  شؤون  جماالت  يف  العربي 
الوطن  يف  الرئيسية  البيئية  املشكالت 
ملواجهتها  الالزمة  العمل  وأولويات  العربي، 
بني  املتشابكة  العالقات  دراسة  وكذلك 
تناوهلا  يتطلب  ما  وخاصة  والتنمية  البيئة 

بعداً إقليمياً.
البيئة  من أمهية احلفاظ على  وانطالقاً 
الدستوريف  من   27 للمادة  وتكريساً 
تنص  واليت  ؛  السورية  العربية  اجلمهورية 
الدولة  مسؤولية  البيئة  »محاية  أن  على 
واجملتمع وواجب على كل مواطن« فقد مت 
من  الثاني  تشرين  شهر  من  األول  اعتماد 
اجلمهورية  يف  للبيئة  وطنياً  يوماً  عام  كل 
البيئة  حلماية  تعزيزاً  السورية  العربية 
كل  لدى  البيئي  الوعي  مستوى  ورفع 
أفضل  بيئة  إىل  للوصول  اجملتمع  شرائح 
حتقق صحة وسالمة اإلنسان ؛ويتم تفعيل 
من  جمموعة  تنظيم  خالل  من  اليوم  هذا 
األنشطة والفعاليات حتت شعار حمدد على 
مركزية  تنظيم احتفالية  ويتم  العام.  مدار 
يف إحدى احملافظات لتسليط الضوء على 
أمهية هذا اليوم من خالل تنفيذ جمموعة 
إضافًة  البيئية،  والفعاليات  النشاطات  من 
باقي  تنفذها  متعددة  بيئية  فعاليات  إىل 
بيئية - فقرات فنية -  )أفالم  احملافظات 
-محالت  عمل  ورشات   - بيئية  معارض 
نظافة وتشجري - كرنفال بيئي - مهرجان 

بيئي - فعاليات رياضية - مسابقات رسم 
لقاءات   - توعوية  بروشورات   - وغناء 

وندوات وحوارات تلفزيونية توعوية....(.
االحتفالية  أن  إىل  اإلشارة  جتدر  كما 
األول  يف  للبيئة  الوطين  باليوم  املركزية 
2019م  عام  الثاني  تشرين  شهر  من 
شعار  حتت  حلب  حمافظة  يف  أقيمت  قد 

»بتعاوننا .... نرتقي ببيئتنا«.

للمحيطات:  العاملي  10-اليوم 
)القرار 111/63 ، الفقرة 171(    

يف عام 2008 ، قررت اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة، اعتباراً من عام 2009، يوم 
8 حزيران )يونيو( »يوماً عاملياً للمحيطات. 
بشأن  الدويل  الوعي  لزيادة  فرصة  ويعدّ 
للبشرية،  احمليطات  تقدّمها  اليت  الفوائد 
حاليّاً  القائمة  التحديات  إىل  باإلضافة 
على احمليطات  للحفاظ  املساعي  إطار  يف 

نظيفة ومنتجة.
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للمحيطات  العاملي  اليوم  موضوع   
عام 2019م:  

(النوع اجلنساني واحمليطات) 
املعرفة  من  أوسع  قدر  بناء  منه  يُراد 
واستكشاف  اجلنساني،  بالنوع  املتعلقة 
السبل املتاحة لتعزيز املساواة بني اجلنسني 
من  باحمليطات  املتصلة  النشاطات  يف 
ومصائد  البحرية،  العلمية  البحوث  مثل 
عن  واهلجرة  البحر  يف  والعمل  األمساك، 
طريق البحر، واالجتار بالبشر، فضالً عن 

وضع السياسات وممارسة اإلدارة.

11-اليوم العاملي ملكافحة التصحر 
  :)115/49/A/RES( واجلفاف

يوماً  )يونيو(  حزيران   17 إعالن  تقرر 
عاملياً ملكافحة التصحر واجلفاف يُحتفل به 

اعتباراً من عام 1995م.
يف  األراضي  تدهور  هو  التصحر  إنَّ 
واجلافة  القاحلة،  وشبه  القاحلة،  املناطق 
شبه الرطبة، والسبب الرئيسي يف ذلك هو 
املناخية، ،كما  البشرية والتغريات  األنشطة 
العام  الوعي  تعزيز  إىل  اليوم  هذا  يهدف 

باجلهود الدولية املبذولة ملكافحة التصحر. 
لتذكري  فريدة  اليوم حلظة  هذا  يعد  ولذا، 
اجلميع بأنه ميكن احلد من تدهور األراضي 
من خالل حل املشاكل، واملشاركة اجملتمعية 

القوية والتعاون على مجيع املستويات. 

ملكافحة  العاملي  اليوم  موضوع 
التصحر واجلفاف عام 2019: 

(لننمّ املستقبل معاً( مبناسبة حلول الذكرى 
السنوية اخلامسة والعشرين التفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة التصحر، ويُحتفى يف هذا 
اليوم لعام 2019م بالتقدم الذي أحرزته 
املستدامة  باإلدارة  يتصل  ما  يف  البلدان 
الرئيسية  القضايا  وكانت  لألراضي. 
 - واجلفاف  )األراضي  هي:  املطروحة 

األرض واألمن البشري - األرض واملناخ(.

استخدام  ملنع  الدويل  12-اليوم 
A/( احلروب:  يف  البيئة 

)4/56/RES
مبوجب  العامة،  اجلمعية  أعلنت 
 5 قراراها A/RES/4/56 املؤرخ 
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املراجع:
1- )عويس ، فريال، 2016(، دراسات، العلوم الربوية، اجملّلد 43 ، العدد 2 ، واقع الرسائل 
اجلامعية يف الربية البيئية يف األردن والدول العربية من حيث خصائصها وأغراضها وحماور 

اهتماماهتا البحثية يف الفرة 2012 - 1990.
2- )عبد املقصود، زين الدين، 1995( ، قضايا بيئية معاصرة ، منشأة املعارف، اإلسكندرية.

3- ورقتا عمل مقدمتان للمشاركة يف ورشة العمل حول تعزيز الوعي  اجملتمعي بقضايا 
البيئة بني 23-25 نيسان 2011 - جامعة تشرين - كلية الربية من إعداد )أ.د.أديب حسن زيين(

و)أ. د. روعه عارف جناد(.
4-https://www.un.org/ar/sections/observances/international-days/

index.html
5-https://www.un.org/ar/sections/observances/why-do-we-mark-

internationaldays/

يوم   ،2001 )نوفمرب(  الثاني  تشرين 
عام  كل  من  )نوفمرب(  الثاني  تشرين   6
البيئة  استخدام  ملنع  الدويل  اليوم  بوصفه 
العسكرية.ورغم  والصراعات  احلروب  يف 
احلروب  خسائر  دائماُ  حيصون  البشر  أن 
بعدد القتلى واجلرحى بني اجلنود واملدنيني 
ومبا مت تدمريه من مدن وسبل احلياة، تبقى 
غري  ضحية  األحيان،  من  كثري  يف  البيئة، 

معلنة للحروب.

A/(   :للموئل العاملي  اليوم   -13
:)A 202/40/RES

أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة أول 
)أكتوبر(  األول  تشرين  شهر  من  إثنني  يوم 
للموئل،  العاملي  اليوم  بوصفه  عام  كل  من 
ليكون فرصة لعرض حالة مدننا صغريها 
املسكن  يف  اجلميع  حق  ولتوكيد  وكبريها، 
تذكري  كذلك  اليوم  هذا  من  ويراد  املالئم. 

تقع  وعلينا   - القدرة  لدينا  بأن  العامل 
املسؤولية - لتشكيل مستقبل مدننا.

عام  للموئل  العاملي  اليوم  موضوع 
:2019

مبتكرة  كأداة  احلدودية  )التكنولوجيا   
لتحويل النفايات إىل ثروة( 

التقنيات  مسامهة  تعزيز  على  ركز 
للنفايات،  املستدامة  اإلدارة  يف  الرائدة 
وذلك لتحقيق هدف التنمية املستدامة رقم 
البشرية  واملستوطنات  املدن  جعل   :)11
الصمود  للجميع وآمنة وقادرة على  شاملة 
عند  فقط  التوقف  ليس  ومستدامة(. 
مجيع  ذلك  يشمل  بل  الصلبة،  النفايات 
البشري  النشاط  عن  الناجتة  النفايات 
والصناعية  واملنزلية  والسائلة  )الصلبة 
مدمر  تأثري  هلا  يزال  ال  واليت  والتجارية(، 

على تغري املناخ والصحة العامة والبيئة.
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قصر ابن وردان 
تحفة معمارية سورية ال مثيل لها في العالم

   الدكتور دارم طباع*

اشــتهرت ســورية عــرب العصــور بفــنَ العمــارة املميّــز فيهــا، وتعاقبــت عليهــا 
حضــارات متنوعــة عملــت فيهــا علــى تطويــر هــذا الفــنّ وزيــادة حرفيّتــه إذ وصــل 
ــون  ــذا املكن ــى ه ــت شــاهدًا عل ــيت مازال ــه ال ــن أبنيت ــد م ــداع يف العدي حــد اإلب
ــون شــيّدوا يف  ــة عــرب التاريــخ۔ فالفينيقيّ احلضــاري يف أقــدم منطقــة مأهول
العصــور القدميــة دول املدينــة علــى الســاحل الشــرقيّ الســوريّ للبحــر األبيــض 
ــيت ال  ــوريّة ال ــة الس ــارة احلجريّ ــالف العم ــد أس ــت أح ــد عمري ــط ، ومعب املتوس

ــى اآلن. ــم حّت ــزال شــاهدًا عليه ت

*  باحث وأكادميي سوري، وزير الربية يف اجلمهورية العربية السورية.
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اليونانيّــة  احلضــارات  متــازج  وخــالل 
ــاء  والفارســيّة، طــوّر الســوريّون منــاذج للبن
احلجــري علــى أوســع نطــاق مســتخدمني 
هيــاكل القــوس والقبّــة الــيت تركــت أوابــد 
الســورية۔  األرض  خفايــا  يف  نــادرة 
أرجــاء  يف  الكنســيّة  املبانــي  وانتشــرت 
ســورية بعــد انتشــار املســيحيّة مثــل ديــر 
القديــس مسعــان يف قلعــة مسعــان، وقلــب 
لــوزة تلــك الــيت أخــذت عنهــا منــاذج معماريّة 
يف أثناء تشــييد كنيســة نوتردام الشــهرية يف 
باريــس، وامتلكــت ســورية أوّل مســجد كامــل 
يف التاريــخ اإلســالميّ يف العصــر األمــويّ 
البنــاء والزخرفــة  فنــون عصــره يف  مجــع 
املتعاقبــة  احلضــارات  وأّثــرت  والتزيــني۔ 
لتظهــر  الســوري  البنــاء  فــن  تنويــع  يف 
العمــارة الســوريّة تقلّبــات متواصلــة حتــت 

تأثــري احلضــارات اجملــاورة، ولكــنّ »العمــارة 
أمنــاط  خــالل  مــن  املّتســقة  الســورية« 
خمتلفــة علــى ســطح تارخيهــا ميّــزت مهــارة 
وجعلــت  احلجــر،  معاجلــة  يف  الســوريني 
املبانــي املشــادة يف ســورية عبــارة عــن بنيــة 
متقنــة ودقيقــة مــع تفاصيــل رائعــة حممولــة 
يف كّل ركــن مــن أركان أعماهلــا احلجريّــة.

العربي  املعلم  جملة  من  العدد  هذا  يف 
واحدة  على  الضوء  أسلط  أن  أحببت 
على  السوريّة  املعماريّة  األوابد  أندر  من 
من  الشرقي  الشمال  إىل  يقع  إذ  اإلطالق، 
الفخم  »اجملمّع  باسم  ويعرف  محاة  مدينة 
جممّع  عن  عبارة  وهو  وردان«  ابن  لقصر 
قصراً  تضم  كبرية  أبنية  ثالثة  من  مؤلف 
آثارها  التزال  عسكريّة  وثكنة  وكنيسة 
باقية حّتى اليوم وسط البادية، على الرغم 

من احتفالية يوم البادية ضمن مهرجان الربيع حبماة عام 2005
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القرن  من  األخري  الربع  يف  بُنيت  أّنها  من 
السادس امليالدي بني هناية حكم جوستنيان 
األول )527-565( وبداية عهد جوستني 

الثاني )578-565(. 
حيتّل القصر اجلهة الشماليّة من اجملمّع 
وهو عبارة عن بناء مستطيل الشكل ضلعه 
الطويل يف الطرف اجلنوبيّ، وتتوسّطه بوابة 
مبنيّة من احلجر البازليتّ املنحوت بنعومة 
ودّقة، تزيّنها الزخارف النباتيّة، فنرى نبات 
الكرمة املتسلّق على حجارة البوابة اخلارج 
البوابة  ويعلو  املزهرية،  تشبه  آنية  من 
تؤرّخ  كتابة  عليه  ضخم  بازليت  »ساكف« 
للبناء باللغة اليونانيّة بعام 564 ميالديّ، 
بفتحاهتا  للقصر  الواجهة اجلنوبيّة  وتتميّز 
ذات العقود الدائريّة من اآلجر و »الساكف« 
أسلوب  اتبع  وقد  البازلت،  من  املعرتض 
واآلجر  البازلتيّة  »املداميك«  بني  التناوب 
من  معروف  شكل  أوّل  ليعطي  البناء،  يف 
منط »األبلق« الذي أصبح فيما بعد مميّزاً 

للعمارة السوريّة، أما السبب اإلنشائيّ لذلك 
فهو إكساب املبنى املقاومة املطلوبة ملقاومة 
الزالزل اليت كانت تصيب املنطقة من حني 

منظر عام لقصر ابن وردان والكنيسة اجملاورة

خمطط جممع قصر ابن وردان
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اتبع يف  الذي  إىل آخر، وهذا هو األسلوب 
بناء مدينة »األندرين« اليت تبعد حوايل 25 
كم من املكان إىل الشمال الشرقيّ وسيكون 

هلا عرض مسهب يف األعداد القادمة۔ 
بسقف  مقبّب  سرداب  إىل  البوابة  تصل 
مشاالً  يّتجه  أسطوانيّ  بشكل  معقود 
باألسلوب  مبينّ  آخر  سرداب  مع  ويتقاطع 
جمموعة  عليه  وتتوّزع  شرقاً  يتجه  نفسه، 
بناء  يف  استُخدم  والفراغات۔  الغرف  من 
وزنه  خّفة  بسبب  املشويّ  اآلجر  السقوف 
وسهولة استعماله، وقد بين على هذا اجلناح 
طابق ثاٍن على املخطط نفسه، ولكن أضيف 
على  الطريّ  الكلسيّ  احلجر  استخدام 
وبعد  الطابق،  هذا  يف  والفتحات  النوافذ 
الباحة  جند  والسرداب  البوابة  من  املرور 
حوهلا  تصطفّ  اليت  البازليتّ  البالط  ذات 
ثالثة أجنحة أخرى، الشرقيّ منها خمصّص 
غرف  فيه  واجلنوبي  املياه،  وآبار  للمخازن 
الغربيّ  واجلناح  اخليل،  ومرابط  األعالف 
يف  الغرف  بعض  فيه  أيضاً  الطابقني  ذو 
أرضيّته  أنّ  يالحظ  الذي  األرضيّ  الطابق 
كانت مكسوّة باملوزاييك الكلسيّ ذي احلبّة 
الطابق  إىل  ويصعد  سم،   2.5 الكبرية 
القرميد  من  مبنيّة  أدراج  عدّة  عرب  الثاني 
بشكل دائريّ، وقد مّت ترميم هذا املبنى يف 
املديريّة  بإشراف  املاضي  القرن  مثانينيّات 
أظهر  الذي  األمر  واملتاحف،  لآلثار  العامة 
على  كمثال  وروعته  املكان  هذا  مجاليّات 

الفنّ السوريّ يف تلك احلقبة. 
القصر  من  الغرب  إىل  الكنيسة  وتقع 
اّتبع  الشكل،  مستطيلة  وهي  أمتار  ببضعة 

بني  املتناوب  نفسه  األسلوب  إنشائها  يف 
البازلت واآلجر، مع وجود الرواق املعمّد يف 
اجلناح الشمايلّ من الكنيسة مقابالً للمدخل 
اجلنوبيّ. ويرتفع الرواق على أعمدة كلسيّة 
نباتية  بزخارف  مزخرفًة  تيجاناً  حتمل 
للحضور  خمصصة  كانت  شرفة  حتمل 
بقايا قبّة ضخمة  الكنيسة  النسائيّ، وتعلو 
من اآلجر حتملها عقود مرتاكبة تبدأ بأربعة 
عقود يف األسفل حتمل مثانية، ثمّ ينقسم 
املستوى األعلى إىل ستة عشر قوساً تشّكل 
على  الضخمة  القبّة  حيمل  الذي  األساس 
احلقبّة.  تلك  يف  متبعاً  كان  الذي  النمط 
كنيسة  بقبّة  الكنيسة  هذه  مقارنة  وميكن 
»آيا صوفيا« يف اسطنبول إذ يبدو أنّ هذه 
الكنيسة كانت مزيّنة بشكل مرتف باملوزاييك 
الزجاجيّ الناعم الذي كان يغطي اجلدران 
يف  بقاياه  ظهرت  وقد  املعقودة  واألسقف 

تصميم افرتاضي ثالثي األبعاد للقصر
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غري مكان منها۔ 
من  اجلنوب  إىل  العسكريّة  الثكنة  وتقع 
احلصن  مياثل  مربّع  شكل  على  القصر 
وكانت  »األندرين«،  يف  الذي  العسكريّ 
تتسع لـ 2000 جنديّ، وهي مازالت حتت 
تنقيب  أعمال  مستوى األرض وحباجة إىل 

العسكريّ،  ونظامها  للكشف عن خمطّطها 
األمر الذي جيعل من هذا املوقع واحداً من 
املواقع املتفردة يف سورية واملنطقة عموماً.

من  بالعديد  الضخم  اجملمع  هذا  يرتبط 
من  شبكة  عرب  القريبة  والقالع  القصور 
الطرق املعبّدة واملرصوفة باحلجارة واملهيّأة 

مشهد داخلي للقصر

تزيينات بيزنظية على مدخل الكنيسة
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بنظام ريّ ال مثيل له يف العامل، يُعرف بنظام 
القنوات السوريّة، وال يزال املاء ميأل جزءاً 
من هذه القنوات حّتى اآلن، وسيكون هناك 
مقاٌل آخر يف األعداد القادمة حول شبكات 

املياه والقنوات السوريّة عرب التاريخ۔ 
أوّل    Mordtmann موردمتان  كان 
من أعطى وصفاً للمجمع يف مقالة قصرية 
وصفٌ  نُشر  ثمّ   .1884 عام  يف  نشرت 
قبل  من  ختطيطيّ  برسم  آخر  موجز 
أويسرتوب J. Oestrup يف عام 1893، 
بن  الذي توقف عند قصر  ونشر هارمتان 
 ،1900 عام  أعماله   1887 عام  وردان 
كليَة  عسكريّة  وظيفة  نسب  من  أوّل  فكان 

إىل اجملمع، يف حني اقرتح أويسرتوب سابقاً 
عام  ويف  فقط.  رهبانية  مؤسّسة  يكون  أن 
أوبنهايم  فون  فرايهر  ماكس  زاره   1889
 Freiherr von Oppenheim
الحقاً  صوره  بعض  تضمني  ومّت  أيضاً، 
سرتوتغوفسكي  الدكتور  عمل  يف 
وبعد   .1903 عام   Strztgowski
عامني من هذا املنشور أتت بعثة من جامعة 
برينستون إىل سورية لتقوم بتنفيذ التوثيق 
قبل  من  للمجمع  األثرية  للبقايا  املعماريّ 
)1872-1922(۔  بتلر  كروسيب  هوارد 
يف عام 1921 حاول إ. هرتسفيلد تقديم 
الفخمة من  تارخييّ هلذه اجملموعة  تفسري 

الورد اجلوري )الوردة الدمشقية(
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منطقة  ضمن  تقع  كانت  أهنا  على  األبنية 
كانوا  الذين  واملناذرة  الغساسنة  العرب 
ميلكون تراثاً ثقافيّاً حضاريّاً سوريّاً متميّزاً۔ 
وتتالت االكتشافات والبعثات التنقيبيّة، لكنّ 
بدأت  اجملمع  يف  والرتميم  التنقيب  أعمال 
هبدف جتنّب اهنياره النهائيّ خالل السنوات 
و1992  و1990  و1982   1978
 La« بالتعاون مع جامعيت روما السبيانزا 

 .Padua وبادوا »Sapienza
من  الفريد  القصر  هذا  مميزات  ومن 
أّنه يتمّتع بسرّ ميزّه عرب السنني عن  نوعه 
سواه يتمثل بالرائحة العطرة اليت تنطلق من 
جدرانه، ما أدى النتشار عددٍ من األساطري 
منذ  القصر  وزوّار  احمللييّن  السكان  بني 
تصدر  الرائحة  أن  خاصة  السنني،  مئات 
عن جدران القصر يف مواسم األمطار، وهو 
اآلثاريّون بعجن طينه باألعشاب  ما فسّرهُ 
 Rosa × اجلوريّ  الورد  مثل  والورود 
به  اشتهرت  الذي   damascena
سورية، وأدرج هذا العام يف قائمة اليونسكو 

للرتاث الثقايفّ غري املاديّ للبشريّة.
املبنى  أن ننظر إىل هذا  أردنا  إذا  وأخرياً 

املعماري السوري

أّنه  نعلم  أن  علينا  البادية  وسط  الضخم 
حمدّدة،  وتارخييّة  ماديّة  ظروف  نتاج 
أكثر  بناؤه  استمرّ  الذي  وردان  ابن  فقصر 
من عشر سنوات، ارتبط بالتأكيد باستقرار 
وبالتحديد  املنطقة،  يف  وعسكريّ  سياسيّ 
لعام  السالم  معاهدة  على  التوقيع  بعد 
البيزنطية  اإلمرباطورية  بني  562م 
سنوات  تلت  اليت  الفارسيّة،  واإلمرباطوريّة 
طويلة من احلروب بني اململكتني، فقد بُينَ 
جممّع قصر بن وردان يف حلظة سالم مع 
احلروب  وخالل  ذلك  مع  ولكن  الفرس. 
السابقة بينهما متّتعت املقاطعات الشرقيّة 
وسط  املنطقة  باختيار  نسيبّ مسح  بسالم 
البادية الشرقيّة لبناء هذا اجملمّع الضخم، 
طويلة  لسنوات  كانت  سورية  أن  والسيما 
الروم  بني  والصراعات  للحروب  مسرحاً 
والفرس أو بني الشرق والغرب، ومل تستطع 
فيها،  العرب  توحّد  حّتى  بسالم  تعيش  أن 
األمّة  وانضوت  املتناحرين  مجيع  فدحروا 
حتت لواء حضارة جديدة عاصمتها دمشق، 
استطاعت أن توحد الشرق والغرب، ووصلت 
يف أقصى اتساع هلا إىل جنوب حدود فرنسا 
واألناضول  الشرق،  الغرب، والصني يف  يف 
وكانت  اجلنوب.  والسودان يف  الشمال،  يف 
األرض  إمرباطوريّات  أكرب  من  واحدة  هذه 
يف التاريخ.. ويبقى قصر ابن وردان شاهداً 
الذي  السوريّ  املعماري  حرفيَة  على  حياًّ 
ظهرت براعته يف الظروف كافة، يف السلم 
واحلرب، سواء أكان حتت براثن االستعمار 
أم كان يف دولته اليت امتدت حضارهتا عرب 

الشرق والغرب.
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التكوينات في الخط الفارسي
)النستعليق(

الخطاط: محمد فهمي قنا *

    تعتــرب مســامهة اخلطاطــن اإليرانيــن يف تطــوّر اخلــط العربــي اإلســالمي ، 
مــن أبــرز املســامهات الغنيّــة يف هــذا اجملــال  إىل جانــب بعــض الــدول اإلســالمية 
مثــل مصــر و تركيــا وباكســتان  وســورية والعــراق. ورمبــا كانــت املســامهة األبــرز 
تتمثــل يف ابتــكار اخلــط الفارســي املتميــز، والــذي جيمــع بــن خــط النســخ 
وخــط التعليــق ،حيــث قــام اإليرانيــون بعمليــة دمــج ومزاوجــة بــن خــط النســخ 
والتعليــق العربيــن ، وبذلــك أصبــح يعــرف خبــط  »النســتعليق« الــذي قــدم 

مجاليــات اخلــط العربــي علــى حنــو غــري معهــود.

اهلندسـة  البكالوريـوس يف  شـهادة  1961، حيمـل  مواليـد محـاه  مـن  معـروف،  سـوري  * خطـاط 
الزراعيـة، ويعمـل موظفـاً يف تربيـة محـاه، رئيـس مجعيـة اخلطاطـني حبمـاه، حيمل إجازة يف اخلط 
العربـي مـن مسـعد البورسـعيدي نقيـب اخلطاطـني يف مصـر، نـال عـدداً مـن اجلوائـز يف مسـابقات 
عربيـة ودوليـة يف فـن اخلـط العربـي، كمـا شـارك يف ملتقيـات ومعـارض عربيـة ودوليـة حـول هـذا 

الفن.
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وانعدام  ووضوحه  بسهولته  ميتاز  فهو 
التعقيد فيه، وال يتحمل التشكيل، كما يعد 
خاص  طابع  هلا  اليت  اخلطوط  أمجل  من 
يتميز به عن غريه، فهو يتميز بالرشاقة يف 
حروفه فتبدو كأهنا  تنحدر يف اجتاه واحد 
الليّنة  ، كما تزيد يف مجاله تلك اخلطوط 
وأكثر  الرسم  يف  أطوع  ألهنا  فيه،  واملدورة 
وأناقة  بدقة  رُمست  إذا  سيما  وال  مرونة، 

وحسن التوزيع .
وأبعاده،  اخلط  هذا  أصول  وضع  ينسب 
للخّطاط الشهري مري علي اهلراوي التربيزي 
الزمن  ومبرور  هجرية،   9١9 سنة  املتوفى 
باإلعجاب  »النستعليق«  خط  حظي  
العامليّة  والثقافات  األمم  قبل  والتقدير من 

األخرى.
وبات  كثر،  له مهتمون ومعجبون  وأصبح 
الفن،  هبذا  املهتمني  لدى  وشائعاً  معروفاً 

وقد أصبح »النستعليق » له هويته املستقلة 
وشخصيته اخلاصة، كما أنه يوصف بعروس 
اخلطوط نظراً جلماله وملا متتاز به حروفه 
من اختزال أدبي أو معنوي  وروحاني، فبات 
يربط  الذي  املتني  اجلسر احلضاري  يعترب 

إيران بالدول العربية واإلسالمية .
»النستعليق«  خلط  الفنية  اللوحة  إن 
جتمع بني الومضة الفنية واإلضاءة الذكية 
على  نتعرف  وهنا  التجديد،  على  والقدرة 
نقطتني أساسيتني مها : الشكل الفين أوالً، 
و البناء اإلنشائي يف الوصول إىل التكوينات 

اجلميلة ثانياً. 
كما انكشف أهم مواطن مجاله من حيث 
على  تدل  اليت  واستدارهتا،  حروفه،  ليونة 
واملد،  والرشاقة،  التنسيق،  يف  وفن  روعة 
كتابة  طريقة  إىل  يرجع  وذلك  والدوران، 
بعضها  اتصال  عند  خصوصاً  حروفه 
احلروف  فتظهر  أقل،  بضخامة  ببعض 
واختالف  للتباين  نظراً  ويربز مجاهلا  جليّة 
األمر  الواحدة،  الكلمة  يف  الكتابة  ضخامة 

الذي تفتقده بقية اخلطوط.
إن خط النستعليق متيل حروفه العمودية 
احلروف  بينما  أعلى،  من  اليمني  إىل 
حنو  اللينة  اخلطوط  بقية  يف  العمودية 
الشيء  اللغة هو جعل  والتعليق يف  اليسار، 
معلقاّ، وتعليق الشيء بالشيء، ومنه، وعليه، 

تعليقاً.

نشأته:
معظم املراجع أتت على ذكر خط التعليق 
والتواقيع،  الرقاع  خطوط  من  تطور  بأنه 
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كذلك  ومسي  عربي،  خط  باألصل  فهو 
لوقوعه بني الرقاع والتوقيع، جاء على ذكره 
ابن النديم  يف الفهرست يف مجلة خطوط 
املصاحف،و كان خطاً مدوراً ظل مستخدماً 

يف الكتابة حتى القرن الثالث اهلجري .
أصل  أن  للصواب  األقرب  إذ  نقول 
النسخ  خطوط  من  احندر  النستعليق 
اخلطوط  لنا، ألن  مؤكد  وهذا  والرقاع، 
والقرن  األول  القرن  بني  ما  املتداولة 
اخلامس اهلجري هي »اخلط الكويف وخط 
النسخ« وأن خط الرقاع هو الشكل املصغر 
خلط الثلث الذي يعد أصل التعليق، وتنسب 
املراجع يف ابتكار خط التعليق إىل اخلطاط 
»اخلواجة أبوالعال« »واخلطاط حسن علي 
الدولة  عضد  يف  كاتب  وهو  الفارسي« 

البويهي  ٣٢4-٣7٢ .
إن خط التعليق قد اختصّ بعد جتويده، 
والفرمانات  الرمسية  الوثائق  بكتابة 

والرباءات الرمسية.

خصائصه :
التواءات  ذو  احلروف  متداخل  خّط  هو 
متعددة، تبدو فيه احلروف منفصلة وكأهنا 
اليت  الكلمات  من  الكثري  وتظهر  متصلة، 
تكتب به، وكأهنا متالصقة فيما بينها، هلذا 
من الصعب تبديل حروف التعليق أو التغيّري 

فيها .
وتكثر املدّات القصرية، وخاصة يف حريف 
وكلماته  حروفه  على  ويغلب  ش«   - »س 
التفاوت يف أحجامها، ويرجع السبب يف ذلك 
إىل التقنيات اليت يستخدمها اخلطاطون يف 

الكتابة، إذ تُكتب بعض احلروف بكامل رأس 
القلم، يف حني تكتب احلروف األخرى جبزء 
من رأس القلم، وبالرغم من ذلك فإن مجيع 
حروفه  املكتوبة تتسم باالنسيابية واحلركة. 
فخط  السطور  ترتيب  ناحية  من  أما 
األوىل  بارزتني،  مبيزتني  يتصف  التعليق 
والثانية  لألعلى،  ترتفع  هنايات سطوره  أن 
وجود فراغ واضح بني السطور، وإن السطر 
الواحد به، ميكن أن يستوعب عدداً أكرب مما 
يستوعبه أي خط آخر وذلك لقابليته املرنة 
يف القدرة على القصر واملدّ مابني احلروف 

والكلمات والرتكيب.
* ظهر خط النستعليق لعدم تقبّل الذوق 
اإليراني خلط التعليق، بسبب كثرة التفافاته

عدم  إىل  إضافًة  الناقصة  ودوائره   
مع  مقارنته  عند  خصوصاً  انتظامه، 
واجلميل،  واملعتدل  املنتظم  النسخ  خط 
فاستخرجوا من اخلطني )النسخ والتعليق( 
منتظماً  »النستعليق«  امسه  جديداً  خطاً 
ونشأته  جتويده  يف  يعود  والفضل  ومتيناً 
للخطاط مري علي التربيزي، يف القرن الثامن 
اهلجري استخدم، صور احلروف مع شكل 
احليوانات  أشكال  وبعض  الطهيوج  طري 

كاحلوت والثعابني والفيل ...اخل.

ضبط حروف 
النستعليق:

مقياس  على  قائم  حروفه  ضبط  إن 
امليزان  اعتبارها  ميكن  اليت  النقطة 
املستخدم يف كتابة اخلطوط اللينة األخرى 

كالثُّلث والنسخ وغريها.
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ذكريات معلم 
من ستينيات القرن الماضي

إسماعيل محمد إسماعيل*

كان صيــف عــام 1961م صيــف انتظــار. وهــذا االنتظــار، بالنســبة يل ولرفاقــي، 
ــج  ــر األول : نتائ ــن، األم ــا ننتظــر أمري ــق وال خــوف. كن ــًا، ال قل ــًا مَطمْئن كان آمن
شــهادة أهليــة التعليــم االبتدائــي، وهذه الشــهادة نســتحقها بعــد أن أمضينا ثالث 
ســنوات يف دار املعلمــن اإلبتدائيــة  يف حلــب. كنــتُ شــبهَ واثــٍق مــن النتيجــة.  أمــا 
االنتظــار الثانــي فتابــعٌ لــألول، وهــو: يف أيــة حمافظــة ســيكون التعيــن؟ ومل يكــن 
األمــر مقلقــًا، فالعــادة أن يعيَّــن املعلمــون اجلــدد يف إحــدى احملافظــات الشــرقية. 
وأن يعيَّــن املوظــف خــارج منطقتــه، أو حمافظتــه، كان أمــرًا طبيعيــًا يف تلــك 

األيــام.

* مـرٍبّ وباحـث تربـوي، عمـل موجّهـاً اختصاصيـاً ملـادة التاريـخ يف مديريـة الربيـة بطرطـوس، مـن 
مواليـد 1942، حيمـل إجـازة يف التاريـخ عـام 1966.
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وصلتُ إىل مديرية الرتبية يف دير الزور، 
 ٢6 يف  الواقع  الثالثاء  يوم  دوام  هناية  مع 
يف  تعييين   قرار  واستلمتُ  ١96١م.  أيلول 
البوكمال.  مدينة  يف  القادسية،  مدرسة 
والبوكمال تبعد عن دير الزور مسافة ١5٠ 
املدينة  إىل  توجهتُ  التايل  اليوم  ويف  كم. 
املذكورة، وبعد السؤال، وصلتُ إىل مدرسة 
ويف  املدرسي.  الدوام  هناية  مع  القادسية 
وعبّر  برتحاب،  مديرُها  استقبلين  املدرسة 
عن إكرامه يل بأن سجّل التحاقي باملدرسة 
استلمتُ  يوم  أي،  السابق،  اليوم  بتاريخ 
عملي  أباشِرَ  أن  عليّ  وكان  تعييين.  قرارَ 
يف صباح اليوم التايل. لكن هذا مل حيدث. 
مفاجأة  محَل  أنتظره  كنتُ  الذي  فالصباح 
والتدريس.  املدارس  عن  الناس  شغلت 
١96١م،  أيلول   ٢8 اخلميس  يوم  ذلك  كان 
العسكرية:  بالبيانات  الصباحُ  بدأ  فقد 
املتضمنة    ...........٣  ،٢  ،  ١ رقم  بيان 
املصرية.   - السورية  الوحدة  انفصال 
والناس مذهولون مجيعاً، حمبيّن وكارهني، 
يف  الدراسة  وتوقفت  ورافضني.  مؤيّدين 
للمظاهرات  جتنّباً  القطر،  مدارس  مجيع 
أذىً  من  يرافقها  قد  وما  واالحتجاجات، 
أو عنف. وقبل أن أغادرَ البوكمال شاهدت 
املعلمني من أبناء ) اإلقليم اجلنوبي ( وقد 
البلدية،  مبنى  قرب  الساحة  يف  جتمّعوا 
إىل  ستقلّهم  اليت  احلافالت  منتظرين 
دمشق ليغادروا القطرَ هنائياً. وال شكّ أهنم 
كانوا يف موقفِ املنكسر املتخوّف من إهانة 
أرَ ومل  إنين مل  أقول،  أو مشاتة. واحلّقيقُة 
أمسع أنّ أحداً أصاهبم بسوءٍ، أو أذى. وقد 

حّذر البيان العسكري رقم ٣ من إحلاق أيّ 
أذىً باملواطنني املصريني.

مل يكن املذياعُ متوفراً يف كل بيت، لذلك 
املقهى   مذياع  ومن  املقهى،  يف  نداوم  كنا 
الكثري  إىل  فاستمعنا  األخبار.  نتسّقط 
اجلديدة.  والرتتيبات  الطارئة،  األمور  من 
واملؤيدين،  املعارضني  إىل  واستمعنا 
إذاعة  من  واإلنفصاليني،  والوحدويني 
دمشق وإذاعات غريها. وأنصتنا إىل نقاش 
املستمعني بآرائهم املختلفة، واملنقسمة بني 
راٍض، وساخط. استمر ذلك حتى أذيعَ بالُغ 
أذكر  ال  والتدريس.  املدارس،  إىل  العودة 
التاريخ بدقة، لكن عرفته بالتقدير من دفرت 
التحضري الذي مازلت أحتفظ به.  وقد كان 
شهر  من  األخري  األسبوع  يف  التاريخ  هذا 
الدراسة قد  أن  األول. ومعنى هذا  تشرين 

توقفت قرابة ثالثة أسابيع.
ذلك  يف  واملسافة  البوكمال،  إىل  عدتُ 
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الزمن حتتاج إىل أكثرَ من يوم واحد. ففي 
ونبيت  الزور  دير  إىل  نصِل  األول  اليوم 
التايل  اليوم  صباح  ويف  فنادقها.  أحد  يف 
علينا  وّزعت  الفندق،  هبو  ويف  لوصويل، 
)الكليجة(،  املشهورة  الديرية  احللوى  امرأةٌ 
واحلزنُ بادٍ على مُحياها، وتدلُّ هيئتها على 
الفندق  يف  العامل  ومن  ريفية.  امرأةٌ  أهنا 
روح  عن  صدَقٌة  احللوى  هذه  أنّ  عرفنا 
ولدِها الذي قضى يف املدينة يوم ٢8 أيلول، 

احتجاجاً على االنفصال. 
البوكمال،  إىل  وصلتُ  التايل  اليوم  يف 
وأستطيع أن أقول اآلن، إن عملي الوظيفيّ 
للصف  معلّماً   أصبحتُ  فقد  ابتدأ.  قد 
للصف  التاريخ  ملادة  ومعلماً  الرابع، 
عربيّ  بيت  القادسية  ومدرسة  السادس. 
بعدد  غرف،  ستّ  يضمّ  مُستأجَر،  قديم 
ويف  للمدير.  سابعة  وغرفة  الصفوف، 
تقّل عن  دار مبساحة صغرية  فناء  الوسط 

مساحة الغرف. 
منا  أكرب  ف(  )ك.  السيد  مديرُنا  كان 
سناً، وأدرى بأمور احلياة واجملتمع. عامَلنا 
معاملة األب، أو األخ األكرب. ويف هذا اجلوّ 
أستاذ،  بكلمة  خناطبه  نعُد  مل  األسروي، 
بل، بـ )أبو صطيف(. و أبو صطيف كان يف 
يشبهُ  ورمبا  أناةٌ،  سَعٌة، ويف سلوكه  صدره 

شيخ العشرية. 
سبعُة  جتمّع  للسكن،  واحدة  داٍر  يف 
هؤالء  من  وزميلي )حممود(  كنتُ  معلمني. 
واحدة.  غرفةٍ  يف  معه   أقمتُ  السبعة. 
ألننا  وصديقاً،  رفيقاً  كان  هذا  وزميلي 
يف  دراستنا  خالل  واحدة،  شعبة  يف  كنا 

اليت  احلياة  متاعبُ  وبدأت  املعلمني.  دار 
الطعام  تأمني  مثل:  علينا،  جديدةً  كانت 
ولكنه  متاعب،  إهنا  أقول  النظافة.  وأعمال 
قوٌل مَجازيّ، ألننا يف سنّ الشباب نتحمّل 
أعادت  املتاعب  هذه  لكن  مشّقة.  من  أكثر 
أمضيناها  اليت  الثالث  السنوات  ذكرى  لنا 
لنا  أمّنت  حيث  حلب.  يف  املعلمني  دار  يف 
الدار الطعام والسكن والنظافة، بل، ومُرّتباً 
كافياً  املتواضع  املُرّتب  هذا  كان  متواضعاً. 
للباسنا وسفرنا إىل أهلنا. ومتابعة األفالم 
السينمائية يف حلب. وقد أدمَنّا ارتيادَ دوِر 
إذا  مرّتني  الفيلم  حضرنا  ورمبا  السينما، 
كانت البطلة ) فاتن محامة ( أو كان البطل 
) عبد احلليم حافظ ( مع أغانيه العاطفية. 
السنوات  بأنّ  الكريم،  القارئ  أذّكر  وهنا 
مع  توافقت  قد  املعلمني،  دار  يف  الثالث 
سنوات الوحدة السورية - املصرية )١958-

إن  ألقول،  التوافق  هذا  وأذكر   .)١96١
الشباب يف  الذي يشغل  السياسي  النشاط 
تلك السنّ، كان حمظوراً، إاّل يف إطار مبادئ 
اجلمهورية. وقد كان الزعيم الراحل )مجال 
السوريني،  على  اشرتَط  قد  الناصر(  عبد 
وقامت  هذا،  فحصل  األحزاب،  حَّل مجيع 
استمرّ،  الذي  السياسي  والنشاط  الوحدة. 
كان يف اخلفاء. لذلك توفر الوقت لنشاطاتٍ 
خمتلفة، منها الرياضة واملوسيقا والثقافة، 
وقد كان سرورُنا عظيماً عندما صدرَ العددُ 
األول من )جملة العربي( الكويتية يف كانون 
على  سهرنا  أننا  أنسى  وال  ١958م.  األول 
شرفة املَهجع، حيث ننام، حتى الثانية عشر 
وهي   ) جناة   ( السيدة  إىل  لنستمع  ليالً 
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تغين ألول مرة قصيدة الشاعر نزار قباني 
)أيظنّ(.

ورتيبة،  البوكمال هادئة  كانتِ احلياة يف 
نزورُ بعض املعلمني  ويزوروننا. وقد تعرّف 
علينا شابّ من أهل املدينة، فألِفناه وألِفنا. 
كان حيدثنا عن آماله وطموحاته، وحيدثنا 
الزور.  دير  يف  ز(  )ي.  الطبيب  أخيه  عن 
وهذا األخ الطبيب، سيصبح بعد الثامن من 
آذار، رئيساً لوزراء سورية. وقد أُطلِق على 
الوقت )حكومة األطباء(  احلكومة يف ذلك 
ألن املناصبَ الثالثة اهلامة يف تلك احلكومة، 
كانت  املناصب  وهذه  أطباء.  ثالثة  شغلها 
الوزراء،  جملس  رئاسة  الدولة،  رئاسة   :
قرية  زرنا  املدينة  وخارج  اخلارجية.  وزارة 
)الباغوز( بعد أن عبَرنا هنرَ الفرات لزيارة 
أحد زمالئنا، معلّم املدرسة. وقد كان العبورُ 
مُحرّك، حيركه  أي  بدائيّ خاٍل من  بقارٍب 

صاحبه بعصاً طويلة، يغرزها يف قاع النهر 
القليل العمق، فيندفع القارب قليالً. وهكذا 
حتى نصَِل إىل الضفة الثانية، وبعد أن يكون 
النهر قد جرَفنا بضع مئات من األمتار حنو 
اجلنوب، باجتاه مسريِه. ورمبا يصُِل عرض 
الوقت مابني ٣٠٠ إىل 4٠٠  النهر يف ذلك 

مرتاً، حسب ما أذكر. 
تقدّم  مقاهٍ،  عدة  البوكمال  مدينة  يف 
فيها  املعتمدة  والكؤوس  لروّادها.  الشاي 
وكنا  الرقيق.  والزجاج  الصغري  احلجم  من 
نرتاد املقاهي، وكثرياً ما هنَضنا لندفع مثن 
الشاي، فنجد أن املبلغ مدفوع. والدافع هو 
أحدُ الروّاد الذي عرف أننا من خارج البلد، 
الصغرية،  واملدينة  الضيافة.  بواجب  فقام 
األحاديث  وأغلب  أيضاً،  صغريةٌ  مهومُها 
فيها تدور حول البضاعة اليت ُجلِبَت هتريباً 
من ) حْصيبَة (. وحْصَيبة هذه، قرية سورية 
حدودية مع العراق. ومنها تدخل البضاعة 
املُهَرّبة، عراقيًة، أو أجنبية،  مثل : الشاي، 
وكؤوس الشاي، و) القواري ( اليت هي أباريق 
ثم  الصيين.  اخلزف  من  املصنوعة  الشاي 
أفضلها  وكان  بأنواعها،  والتمور  السجائر، 
ببعض  احملشوّة  النوى،  املنزوعة  التمور 
وألن  الشفاف.  بالورق  واملغلفة  املكسرات، 
املمنوع مرغوب، وهذه البضاعة قادمة من 
العراق، استهوتنا بعضُ السلع، فاشرتيناها، 
وعندما عدنا إىل حمافظاتنا، وجدنا هذه 
الثمن  وبنصف  أسواقنا  يف  متوفرة  السلع 

الذي دفعناه. 
قبل هناية عام ١96١م جرَت االنتخابات 
جارية  كانت  اليت  الطريقة  على  الربملانية  
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املصرية.   - السورية  الوحدة  قبل  عليها 
احلاضر،  وقتنا  يف  كما  واالنتخابات،  
وأكثرُهم من  الدولة،  يُشرف عليها موظفو 
املعلمني.  ويوّزعون على مراكز اإلقرتاع. ويف 
كل مركز جلنة مؤّلفة من معلّمَني. ومن باب 
املصادَفات أنين عُيّنتُ مع زميلي )حممود( 
إىل  نصَِل  أن  علينا  وكان  واحدة.  يف جلنةٍ 
املركز املُعَيّنني فيه، وهو قرية واقعة شرقيّ 
الفرات، تُدعى )غرانيج(. ويف هذه املرة كان 
عبورُ النهر سهالً وآمناً، ألنه يتمّ على عَبّارةٍ 
والسيارات،  واملواشي  للناس  تتسع  واسعة، 
الذهاب  املاء يف  بشكٍل حيرّكها  مصنوعة  
على  ومثبّت  موَحّدٍ  مساٍر  على  واإلياب، 
الضفتني بأعمدةٍ ثابتة، يربط بينهما حبٌل 

متني. 
كاملني،   يومني  االقرتاع  عملية  استمرّت 

يف  األمساء  اختالف  فيها،  املَشّقة  وكانت 
النقاشات  فتدور  لنا.  املُعطاة  اجلداول 
كان  إذا  املرشحني  موّكلو  ويعرتض  احلادة 
مؤيّديهم.  من  ليس  عليه  املُعرتَض  االسم 
بالشخص  ليعرّف  املختار  فنستدعي 
املُختلَف عليه. وعندما صدرت النتائج، كان 
الفائز أحد شيوخ العشائر وهو ) د. د( نائب 

البوكمال لعدة دورات. 
كان على اجمللس النيابي أن يضعَ دستوراً 
وقد  للجمهورية.  رئيساً  ينتخب  ثم  للبالد، 
القدسي(  )ناظم  السيد  اجمللس  انتخب 
رئيساً للجمهورية.  وقد عرفتُ فيما بعد، 
من خالل قراءاتي لتاريخ سورية، أن السيد 
القدسي كان نظيف اليد والقلب. وأنه كان 
الوحدة السورية - املصرية أحد قادة  قبل 

)حزب الشعب ( ذي األكثرية احللبية. 
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يتم  ال  طويل  سفرٌ  الذهاب،  كما  اإلياب 
بيوم واحد. وخالفاً ملا يقول الشاعر:

 ) تطوُل بيَ الساعات، وهي قصريةٌ.... 
ويف كل شيءْ اليسرّْك، تطوُل (.

يف  واحدة،  مرّةً  الطول  سرّني  فقد   
كانت  حلب.  إىل  الزور  دير  من  الطريق 
السيارة )مارسيدس( دافئة ومرحية، واجلوّ 
صحراويّ صافٍ، والسماءُ مُقمِرة، وصوت 
)أنساك(  الشهرية  بأغنيتها  كلثوم(  )أم 
طول  ذلك  استمرّ  وقد  ويؤنسنا.  يُمتعنا 
بَثٍّ  من  تنبعث  كانت  األغنية  ألن  الطريق، 
أعد  مل  جديدة،  إذاعة  من حمطة  جترييبّ 

أذكر أيّة إذاعة كانت.
انتهت العطلة الصيفية. وعدنا إىل مراكز 
ألننا  مفاجأةً،  العودة  يف  كان  وقد  عملنا، 
باإلحصاء  لنعمَل   احلسكة،  إىل  وُجِّهنا 
السكاني للمحافظة. واإلحصاء يتمّ يف وقت 
واحد لكّل قراها ونواحيها ومناطقها. لذلك 
يوزع العاملون  مُسبقاً على ميدان عملهم، 
استعداداً لليوم املُقرر. أما أنا فقد وضعتين 
سيارة مع زميل يل يف ناحية )الشدّادة( أمام 
دكان قرب اجلسر. وبقينا بضعة أيام ننتظر 
أمام الدكان، نتناول فطورنا وغداءنا وجبًة 
من  ورغيفان  طون،  علبة  وهي،  موحّدة، 
اخلبز. وعند املساء تقلنا سيارة إىل إحدى 
خمتارها،  بيت  يف  لنبيت  القريبة،  القرى 
مايكون   غالباً  عشاء،  لنا  يقدّم  الذي 
حالوةً أو متراً، بعد قليهما بالسمن. بقينا 
طبخ،  ال  ذكرت،  كما  وطعامنا  أيام  بضعة 
وصلت  عندما  لذلك،  الفواكه.  خضار،  ال 
سيارة حممّلة  باجلبس )البطيخ األمحر(، 

جداً،  سُررنا  املكان،  يف  محولتها  وأفرغت 
أو  ساعتني  وبعد  واحدة.  جبسًة  فأكلنا 
أقّل أتبعناها بأخرى، وكان املساء قد حَّل، 
فنقلتنا سيارة إىل ميدان العمل، وهي قرية 
تُدعى )غونة(. ويف غونة  الشدادة،  شرقي 
ليكون  خروفاً،  لنا  وذبح  املختار،  استقبلنا 
الساحة،  يف  القرية  أهُل  وجتمّع  عشاءنا. 
حيث كنا. والنار املوقدة يف وسط الساحة 
تضيء املكان. وهنا بدأت مشكليت. أصِبتُ 
أتقبّل  مل  مربحة.  آالٍم  مع  البول،  حبَصْر 
طعام العشاء، ومل أستطع النوم، ومل أستطع 
التبوّل. وكلما فتحتُ باب الغرفة حيث ننام، 
حماِوالً التبوّل، تتنابحُ كالبُ الساحة، وتتجه 
مذعوراً،  الباب  فأغلق  املفتوح.  الباب  حنو 
وأستصرخ املختار، الذي يُبعِدُ الكالب عين، 
ورغم ذلك مل أستطع التبوّل. وما زلت أقدّر 
اهتمام املختار، الذي سهر معي، وسّخن يل 
املاء، وأجرى يل مغطساً، لكن دون جدوى. 
معنا  العاملة  السيارة  أقلّتين  الصباح  وعند 
أحد  راجعتُ  حيث  احلسكة،  مدينة  إىل 
األطباء يف عيادته، فوصفَ يل دواءً، وأقمتُ 
يف أحد الفنادق حتى شُفيت. وكان العاملون 
ما  وأحصَوا  أهنوا عملهم،  قد  اإلحصاء  يف 
مل  ولكين  معهم  وعدتُ  إحصاءَه.  جيب 

أحِص شيئاً.
أيضاً  كانت  احلسكة،  من  اآلن  وعودتنا 
حتمل مفاجأة، فلم تكن إىل البوكمال، مقرّ 
األصلية،  حمافظتنا  إىل  كانت  بل  عملنا، 
اخلدمة  تدوم  ال  مرة،  وألول  الالذقية: 
كاملني،  عامني  الشرقية  احملافظات  يف 

وتقتصر على عام واحد. 
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قراءة في فكر المربي الدكتور
عبد الله عبد الدايم

ماذا عن واقع الثقافة العربية؟
محمد طربيه*

تقــول معاجــم اللغــة )راد( رودًا وريــادًا األرضَ: تفّقــد مــا فيهــا مــن املراعــي وامليــاه 
ــعى يف  ــه وس ــزاًل: طلب ــى أو من ــه مرع ــا، وراد قوم ــزول فيه ــح للن ــل تصل ــريى ه ل
ــة  ــة املعروف ــال العربي ــب الشــيء، ويف األمث أن جيــده هلــم، أو ذهــب وجــاء يف طل
يقولــون: )الرائــد ال يكــذب أهلــه( مبعنــى أن علــى الرائــد تقــع مســؤولية الصــدق 

يف إنــزال قومــه منــازل الــكأل واملــاء والراحــة والطمأنينــة.

* ناقد وباحث سوري، رئيس مجعية العاديات يف حمافظة السويداء.
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وإن كان ذلك هو أصل الكلمة فإن داللتها 
بطريق  واتسعت  الزمن  مع  تطورت  قد 
االنتقال من التخصيص إىل التعميم لتشمل 
أو  اكتشاف  إىل  اآلخرين  سبق  من  كل 
الطريق هلم،  كان فشقّ  أياً  أو حبث  اخرتاع 
يستوي يف ذلك رائد الفضاء ورائد البحار 
العلوم  جماالت  كل  يف  والرائد  واحمليطات 

واآلداب والفنون وخمتلف حقول املعرفة.
***

إىل  الدايم  عبد  عبداهلل  الدكتور  ينتمي 
جيل الرواد من املثقفني العرب، الذين محلوا 
القومي  النهوض  مسؤولية  عواتقهم  على 
ميادين احلياة،  وتبعاته يف خمتلف  العربي 
مستندين إىل تراث غين وعريق، ومشرعني 
نوافذهم أمام تيارات الفكر العاملي والثقافة 
من  أصدروه  ما  عرب  فقط  ليس  الوافدة، 
بل  ثقافية،  أنشطة  من  به  قاموا  وما  كتب 
هاجسهم  كان  اليت  العملية،  حياهتم  عرب 

هبدفني  والناشئة  األجيال  تثقيف  فيها 
الغين  العربي  الرتاث  إحياء  متآخذين مها: 
جهة،  من  وجوهره  روحه  ومتثُّل  واملتنوع 
وتوظيفها  ووعيها  املعاصرة  الثقافة  ومتثُّل 
وتطلعاهتا  األجيال  تلك  أهداف  خدمة  يف 

إىل مستقبل أفضل من جهة ثانية. 
يبدو ذلك واضحاً بادئ ذي بدء من عنوان 
الكتاب الذي سنخصّه مبداخلتنا هذه، وهو 
شديد الداللة على موضوع الكتاب وهدفه، 
وهو: »يف سبيل ثقافة عربية ذاتية« يعقبه 
هو  وضوحاً  الداللة  يزيد  فرعي  عنوان 

»الثقافة العربية والرتاث«.
أن  عرفنا  إذا  الكتاب  هذا  أمهية  وتزداد 
مؤلفه املولود يف حلب عام ١9٢4 واملتوفى 
يف الشهر التاسع من عام ٢٠٠8، واحلاصل 
باختصاص  األدب  يف  الدولة  دكتوراه  على 
شرف  بتقدير  السوربون  جامعة  يف  تربية 
املديد  عمره  خالل  شغل  قد   ،١956 عام 
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مناصب رفيعة ومارس مهام عدّة يف قطاع 
ملادة  مدرساً  الرتبوي؛  والتخطيط  الرتبية 
يف  اجلامعات  من  كبري  عدد  يف  الرتبية 
توّلى  وقد  ومغربه،  العربي  الوطن  مشرق 
وزارة اإلعالم ثم وزارة الرتبية يف اجلمهورية 
العربية السورية يف أواسط ستينيات القرن 
اليونسكو  املنصرم، كما كان ممثالً ملنظمة 
يف  لبعثتها  ورئيساً  املتحدة  لألمم  التابعة 
دول غربي آسيا، ورئيساً ملشروعات الرتبية 
إىل  باريس..  يف  اليونسكو  مبقرّ  العربية 
واالحتادات  العلمية  اجلهات  من  ذلك  غري 

الثقافية. 
إن هذه املناصب واملهام الرفيعة واملرموقة 
اليت تواّلها حملياً وعربياً وإقليمياً تزيد وال 
ألهنا  تآليفه،  وأمهيه  كتبه  قيمة  من  شكّ 
تكون صادرة _واحلالة هذه_ ال عن جمرد 
الشهادات  ومحل  العلمية،  الكتب  قراءة 
االختصاصية فحسب، بل هي صادرة أيضاً 
الوقت نفسه عن جتربة عملية وخربة  ويف 
شخصية يف شؤون الرتبية والثقافة والرتاث.

ومما يزيد يف أمهية هذا الكتاب املعرفية 
والعملية على حد سواء هو أن موضوعه أو 
هدفه الذي يوحي به العنوان هو موضوع أو 
النهضة  عصر  بدايات  منذ  مطروح  هدف 
العربي عن جسم  وطننا  وانفصال  العربية 
حتى  مطروحاً  يزال  وال  العثمانية،  الدولة 
يوم الناس هذا، بل ال نغلو وال نبالغ إذا قلنا 
إحلاحاً  وأشد  ضرورة  أكثر  غدا  اليوم  إنه 
املتسارعة  التطورات  نتيجة  مضى  مما 
احلياة  جماالت  خمتلف  يف  واملتالحقة 
الثورة  بسبب  أمجع،  العامل  مستوى  على 

والثفافة  االتصال  جمال  يف  التكنولوجية 
املتوحشة  العوملة  باجتاه  اإلعالم،  ووسائل 
اليت تريد أن تسلّع كل شيء وأن تطمس كل 

خصوصية ثقافية وتلغي التنوع الثقايف.
  وإذا كانت أحباث كثريٍ من املهتمني هبذا 
الشأن أو هبذه املسألة اخلطرة تتسم غالباً 
اليت  واالنتقائية،  واإلنشائية  بالعمومية 
مقولة  ترداد  يف  املثال  سبيل  على  ختتزل 
املهامتا غاندي: »أمسح لكل الرياح أن تدخل 
من نافذتي، ولكن ال أمسح هلا أن تقتلعين 
من جذوري.« أو القول: »نأخذ ما يناسبنا 
من الرتاث ومايناسبنا من املعاصرة.« وذلك 
ما  فإن  ملموسة،  عيانية  معاجلة  دون 
الدقة  هو  الدايم  عبد  الدكتور  حبث  مييّز 
بدءاً  وامللموس،  العياني  والبحث  والشمول 
من دقة املصطلحات املستخدمة، اليت غالباً 
غائمة  آخرين  مؤلفني  أحباث  يف  تكون  ما 
أو مطاطة، وصوالً إىل النتائج واملقرتحات، 
بالنوعية  تتميز  اليت  باملعاجلة  مروراً 
أعمى  تعصّب  دون  واملوضوعية  والرصانة 
الثقافة  مبنجزات  جمانيّ  انبهار  أو  للرتاث 

املعاصرة الوافدة.
على  تركيزه  به  الكاتب  يفاجئنا  ما  وأول 
األولوية  وإعطاؤه  البشري،  املال  رأس 
للتنمية البشرية، وليس للنمو االقتصادي أو 
التنمية االقتصادية، خبالف ما هو معروف 
املعنيون  اعترب  »لقد  بقوله:  وذلك  وسائد، 
بأمر النمو والتقدم اهلدف األساسي للتنمية 
)منو االقتصاد( وما يلحق به من زيادة يف 
الدخل القومي، ثم ما لبثوا حتى أدركوا من 
خالل التجربة والواقع، أن رأس املال املادي 
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يصحبه  مل  إن  التنمية  يف  مثراته  يؤتي  ال 
بالقول  معّقباً  البشري«)١(.  املال  رأس  منو 
: »إن العقبات اليت تواجه النمو االقتصادي 
وتواجه النمو الرتبوي، صنوه وخدينه، ترجع 
يف خامتة املطاف إىل قضية الثقافة باملعنى 
الواسع للكلمة، فمعتقدات الناس ومواقفهم 
وأمناط  وعاداهتم  وقيمهم  واجتاهاهتم 
الثقافة،  مقومات  من  ذلك  وغري  سلوكهم 
التنمية.  عملية  يف  األساسي  دورها  هلا 
وليس اهلامّ يف التنمية أن نوظف أمواالً يف 
مشروعات اقتصادية، وال أن نعدّ عن طريق 
الالزمة  الفنية  والكفاءات  املهارات  الرتبية 
إلنفاذ هذه املشروعات، بل اهلامّ فوق هذا 
فيها  املسهمة  البشرية  العناصر  متتلك  أن 
جتعلهم  اليت  والسلوكية  النفسية  املواقفَ 
فعّالة  مشاركًة  فيها  املشاركة  على  يُقبلون 
التنمية  أولوية  سبب  يعلّل  ثم  جمدية.«)٢( 
الثقافية وأمهيتها بقوله: »والشعور بأمهية 
ليس  وضراوة،  حدّة  يزداد  التنمية  هذه 
ثرّ  زاد  من  العاملي  األدب  يفرزه  ما  بسبب 
بل  فحسب،  الذاتية  الثقافة  موضوع  حول 
يف  يتجلى  عضوي  حيوي  موقف  بسبب 
املناعة  ميلك  أن  العربي  اجلسم  حماولة 
الالزمة ضد ما يتهدّده من أخطار سياسية 
واقتصادية واجتماعية يدرك إدراكاً متزيداً 
ضعف  عن  ناجتة  املطاف  خامتة  يف  أهنا 

بنيته الثقافية اخلاصة.«)٣(

1 - ص5.
2 - ص7

3 - ص21

من  أوسع  عنده  الثقافة  مفهوم  أن  على 
بطون  من  واألفكار  املعلومات  مجع  جمرد 
واملؤلفات، فهي تضم »مجلة أمناط  الكتب 
السائدة يف جمتمع معني  السلوك املشرتك 
إىل  فإضافًة  معنوية،  أو  مادية  كانت  سواء 
واملأكل واملشرب وامللبس  العيش  أن أمناط 
وطراز تربية األوالد وآداب التحية واملعاشرة 
وطقوس  والوفاة  والوالدة  الزواج  وتقاليد 
واللباقة  النظافة  وعادات  واألتراح  األفراح 
حضارية  جوانب  الثقافة  تضم  وسواها، 
والعقيدة  والفكر  باللغة  تتصل  أعمق 
والعلم  والفن  واألدب  والقانون  والتشريع 
يقدم  الكاتب  ولكن  وسواها«)4(.  والتقنية 
الداللة  يف  وأذهب  للثقافة  خمتزالً  تعريفاً 
وذلك  واتساعها،  وعمقها  مشوهلا  على 
أضافه  ما  هي  »الثقافة  يقول:  عندما 
به  يرقى  ما  وسائر  الطبيعة،  إىل  اإلنسان 

عن الوجود احليواني.«)5(
عن  احلديث  إىل  املؤلف  ينتقل  وعندما 
الثقافية  واهلوية  األصالة  لتأكيد  الرتاث، 
تسمية  موضوع  مطوالً  يناقش  العربية، 
الرتاث هل هو عربي أم إسالمي أم عربي- 
عربي-  األخري  املصطلح  فيختار  إسالمي، 
ولكن  الباحثني،  أكثر  اختاره  كما  إسالمي 
يقول: »... لكننا نرى لزاماً علينا أن نوضح 
مدلوله: إننا ال نعين بكلمة إسالمي وصفاً 
أن  إىل  الظن  يذهب  حبيث  عربي  لكلمة 
العربي إسالمي، بل القصد هو  كل الرتاث 

4 - ص26+25
5 - ص92
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وأن  معاً،  إسالمي  عربي  تراث  الرتاث  أن 
فالرتاث  مندجمان.  متآخذان  العنصرين 
الرتاث.  من  هو  اإلسالم  على  السابق 
فيه  تآخذ  اإلسالم  بعد  ولد  الذي  والرتاث 
وعطاء  اإلسالم،  عطاء  مع  العرب  عطاء 
من  وولدت  املسلمني،  بعطاء  املسلمني  غري 
بأهنا  نصفها  اليت  الثقافة  بينهما  اللقاح 
الدولة  أن  ويؤكد  إسالمية«)6(.  عربية 
من  الكثري  اقتبست  اإلسالمية  العربية 
األمم  من  واحلياة  الثقافة  وأمناط  النظم 
اليت تفاعلت معها كاهلند وفارس واليونان، 
تأويالت  قدموا  أنفسهم  املسلمني  وأن 
جديدة وأحكاماً جديدة أصبحت جزءاً من 
الرتاث، كما أهنم وال سيما يف العصر األموي 
قد استفادوا من خربة األقوام والشعوب يف 
واإلدارة  التنظيم  يف  فتحوها  اليت  البلدان 
وصك النقود وسواها من وجوه االستفادة. 
وهكذا فقد أصبح الرتاث العربي اإلسالمي 
تراث دين للمتشددين من املسلمني، وتراثاً 
لغري املسلمني وغري املتشددين من املسلمني. 
النهضة  عصر  عن  احلديث  إىل  ينتقل  ثم 
من  كبرياً  عدداً  أن  إىل  فيشري  العربية 
روادها والفاعلني فيها كانوا من املسيحيني، 
وذلك حني يقول: »هل نستطيع الزعم بأن 
تبين  إىل  أدنى  هو  اليوم  العربي  املسيحي 
ثقافة الغرب املسيحية منه إىل تبين الثقافة 
العربية اإلسالمية؟ أو ليس من الصحيح أن 
أرادت  اليت  احلديثة  العربية  النهضة  قادة 
التخلص من ربقة الترتيك ومن خماطر حمو 

6 - ص115

كانوا  األصيلة،  اإلسالمية  العربية  الثقافة 
من املسيحيني؟ ومن املغالطة أن نقول إهنم 
فعلوا ذلك بدافع الفارق الديين، ال سيما إذا 
ذكرنا أهنم أبلوا مثل هذا البالء يف مقارعة 
الثقافية  للهوية  تأكيداً  الغربي  االستعمار 
العربية- اإلسالمية اليت ينتسبون إليها«.)7(

واملفكرين  املؤلفني  ككل  املؤلف،  لكن 
متعصباً  ليس  الرصينني،  املوضوعيني 
حنوه  منساقاً  وال  أعمى  تعصّباً  للرتاث 
بدافع من عاطفة شوفينية قومية أو دينية 
بأنه  بصري  وإدراك  تام  وعي  على  هو  بل 
ليس مشرقاً كله وليس قامتاً كله، وبالتايل 
ويتغنى  املطمئن  ركون  للرتاث  يركن  ال  فهو 
رؤية  عنه  حتجب  حبيث  الغابرة  بأجماده 
ما  حنو  على  به  النهوض  وضرورة  الواقع 
شيء  يف  القومي  العمل  من  »ليس  يقول: 

7 - ص117
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أن نظهر هذا الرتاث مشرقاً مضيئاً كله، أو 
أن نعرضه قامتاً كله، فهو ككل تراث يضم 
الغث والسمني، وليس من شأننا أن نصوغه 
بل نعرضه من جوانبه  نريد،  على حنو ما 
املختلفة عرضاً صادقاً، دون أن حنمّله غري 
أحكام  إطالق  حناول  أن  ودون  حيتمل  ما 
وميضي  مبيّتة.«)8(  أفكار  خالل  من  عليه 
يف تتبع مظاهر الرتاث يف جماالت متعددة 
)عمود  على  اإلبقاء  يف  »هل  بقوله:  وذلك 
)سجع  وعلى  القديم،  العربي  الشعر( 
واصطناع  األطالل(  على  و)البكاء  الكهان( 
التقليدية ما يضمن  البالغة والبديع  صيغ 
لألدب العربي أصالته؟ وهل الفن الزخريف 
وحده هو الفن العربي األصيل؟ وهل بعض 
أمناط الغناء الرتيبة الناعسة اليت ما نزال 
خري  العربية  اجملتمعات  بعض  يف  جندها 
هل  وتأصيله؟  بتطويره  العناية  جتدر  ما 
يف  وجد  الذي  املتخلف  الديين  الفقه  يف 
والذي  اإلسالمي  االحنطاط  بعض عصور 
يذكرنا بالفقه البيزنطي الذي عين بالبحث 
بالرتاث  جدير  هو  ما  املالئكة  جنس  عن 

اإلسالمي األصيل؟«)9(
مظاهر  خالل  من  املؤلف  يبيّن  وهكذا 
خمتلفة  وسلوكية  معرفية  وحقول  متعددة 
مشرقاً  الرتاث  يف  ما  كل  ليس  أنه  فكرة 
التقديسية  النظرة  ينفي  حبيث  ومضيئاً، 
يؤكد  ذلك  خالل  ومن  للرتاث.  الصنمية 
العربية  الثقافة  لبناء  األول  »الشرط  أن: 

8 - ص76
9 - ص104

العربية  الثقافية  التجربة  متثُّل  هو  الذاتية 
التجربة  ومتثُّل  عميقاً،  متثُّالً  اإلسالمية 
مدركاً.  واعياً  متثالً  احلديثة  العاملية 
ونقول،  قلنا  كما  الثقايف،  اإلبداع  وشرارة 
لدى  التجربتني  بني  اللقاء  هذا  من  تنطلق 
ذلك  بعد  ينطلق  حبيث  العربي،  اإلنسان 
حراً مبدعاً يف طريق بناء التجربة الثقافية 

املنشودة.«)١٠(
على أن هذه الدعوة إىل متّثل الرتاث من 
معاً  ثانية  جهة  من  العاملية  والثقافة  جهة، 
الثقافة  أن  ليس جمرّد مجٍع حسابيّ، ذلك 
العاملية الوافدة واحلضارة اليت تنشدها عن 
يقول:  كما  هي  والتكنولوجيا  العلم  طريق 
إهنا  حيادية.  أو  نزيهة  حضارة  »ليست 
حتمل معها كثرياً من قيم احلضارة الغربية، 
وعلى رأسها قيم جمتمع االستهالك والبذخ 
بذور  معها  حتمل  بل  والسيطرة،  واجملون 
التشكيك يف القيم بله احنالهلا وزواهلا.«)١١(

كله  البحث  من  موقفه  املؤلف  ويلخص 
بقوله: »لئن كان رفض االغرتاب واالستالب 
للنموذج  اخلنوع  يولدمها  اللذين  الثقايف 
الغربي الغازي، مبحاسنه ومساوئه، رفضاً 
بل واجباً، فإن الدعوة إىل العودة  مشروعاً 
إىل منوذج ماٍض، دون ما جتديد وتطوير، 
أخرى  غربة  يف  العربي  اإلنسان  يوقع 
حاجات  وعن  واقعه  عن  به  تنأى  خطرية 

عصره.«)١٢(        

10 - ص105
11 - ص46

12 - ص110
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الفنانة التشكيلية السورية ليلى األسطة :
لوال األحالم لمات الشغف، والفنان 

التشكيلي وليد الحلم!
حاورها : عمر شريقي*

ليلــى األســطة فنانــة تشــكيلية ســورية مميــزة وفنانــة شــاملة جتمــع بــن احملليــة 
والعامليــة. وحنــن يف هــذا اللقــاء ســنبحر معهــا لنكتشــف بعضــًا مــن مالمــح عاملهــا 

الفــي الســاحر اجلميــل.

إهنــا الفنانــة التشــكيلية يامسينــة دمشــق ليلــى حممــد ياســن األســطة، مواليــد 
دمشــق وحتمــل إجــازة مــن كليّــة الفنــون اجلميلــة - جامعــة دمشــق، و ماجســتري 
إدارة أعمــال - اختصــاص إدارة عمليات-املعهــد العــايل إلدارة األعمــال، عضــو 
أصيــل -احتــاد الفنانــن التشــكيلين -فــرع دمشــق، عضــو يف جلنــة ســيدات 
ــو  ــاري عض ــل احلض ــة التواص ــو يف مجعي ــق، عض ــارة دمش ــة جت ــال- غرف األعم

ــالم. مــؤازر مجعيــة مشــوع السّ

* إعالمـي سـوري، عمـل مذيعـاً رياضيـاً يف إذاعـة دمشـق، )1998-2001(، ومُراسـالً رياضيـاً لعدد من 
اجملـالت العربية.
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الدّاخلــي  التصميــم  جمــال  يف  عملــت 
علــى  حاليــاً  تعمــل  اإلعالنــي  والتصميــم 
دراســة وتطبيــق معايــري االعتماديــة واجلودة 
الكنــدي بدمشــق، إضافــة إىل  يف مشــفى 
مــن  انطالقــاً  تشــكيلية  كفنانــة  دراســتها 
إمياهنــا بوجــود الفــن يف كل جمــاالت احليــاة 

 .
- حدّثينا عن طفولتك و بيئتك.. 
وكم سامهت يف بروز موهبتك الفنية!

تقدّس  مثقفة  سورية  عائلة  يف  نشأتُ 
حيمل  طبيب  والدي  والتعليم،  الرتبية 
يف  وشهادة  العامة  اجلراحة  يف  شهادة 
جراحة األطفال. والدتي حتمل شهادة من 
التاريخ،  اآلداب، جامعة دمشق، قسم  كلية 
دمشق.  مدارس  يف  مؤهلة  مديرة  وعملت 
منذ نعومة أظفاري الحظ والداي موهبيت 
الفنّية وكان هلما الفضل يف الدّعم األساسي 

وتوجيهي لتنمية قدراتي بشكل ال يتعارض 
كليّة  يف  األكادميية.  خترّجت  دراسيت  مع 
دمشق١997،  جامعة   - اجلميلة  الفنون 
الكبار  أساتذهتا  أيدي  على  وتتلمذت 
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والكرام، وأخص بالّذكر الفنّان الرّاحل ميالد 
عفيف  الرّاحل  الفنان  واألستاذ  الشايب، 
 . شاهني  الفنّان حممود  واألستاذ  هبنسي، 
من  شهادة  على  مع حصويل  تزامناً  وذلك 
مركز أدهم امساعيل للفنون التشكيلية على 
الفنان عدنان محيدة  يد االساتذة األستاذ 
ذلك  ومنذ  أيوبي،  باسل  الفنان  واألستاذ 
البحث عن قصة  احلني بدأتِ مسريتي يف 
مؤخراً  وحصلتُ  الفنّي،  التعبري  يف  احلياة 
على شهادة ماجستري يف إدارة األعمال من 
لوزارة  التابع  األعمال  إلدارة  العايل  املعهد 

التعليم العايل

- لكل فنان أسلوبٌ ميتاز به ويُمّثله، 
الفنانة  أسلوب  خصائص  هي  ما 
وما هي  ؟  ليلى األسطة  التشكيلية  

أوىل لوحاتك الفنية؟

لكل  إنسان بصمة متيّز هويّته،  كما لكل 
أن  املمكن  من   ، فنّية خمتلفة  بصمة  فنّان 
الفنيّة  املدارس  من  بالعديد  الفنّان  يتأثر 
كّل  النّهاية  يف  أنه  إاّل  الكبار،  والفنانني 
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عمل فنّي هو خالصة جتربة ورؤيا وإبداع 
وحالة شعورية فريدة للفنّان، جيسّدها هبذا 
العمل الذي يّتسم باجلمال عن طريق متازج 
لوني أو تشكيل حنيت أو دمج بينهما الفنان 
االجتاه  إىل  بالالشعور  مييل  التشكيلي 
األسطة  ليلى  روحه.  تألفه  الذي  الفنّي 
الكثري  لديّ  واالنطباعية  للتعبريية  تتجه 
من احملاوالت الفنية ولكن أعترب انطالقيت 
تبلورت بعد جتارب وحماوالت بعملي الفنّي 
)سورية( الذي أبصر النّور من رحم األزمة 

السّورية

تعتربينها  اليت  اللوحة  ماهي   -
»اخلطوة الفاصلة« بن الفن كموهبة 

واإلبداع كمسار واالنتشار كهدف ؟
بني  نظري  وجهة  من  الفاصلة  اخلطوة 
الفن كموهبة واإلبداع كمسار،عندما يتمّكن 
جديدة  بفكرة  رؤيته  جتسيد  من  الفنّان 
يُثري  به  خاص  وأسلوب  جديد  موضوع  أو 
فنّي  عمل  خالل  من  والدهشة  التساؤالت 

متكامل

املرأة،  الوطن،  عن  حدثينا   -
الطفولة، يف لوحاتك ؟

 ، تداوهلا  كلمة ميكن  ليس جمرّد  الوطن 
الوطن هو الرّوح اليت تسكننا ومتيّز هويتنا 
وحنن مدينون له ماحيينا ، املرأة هي األمان 
مقابل،  دون  تعطي  اليت  اخلصبة  واألرض 
لعطائها..  تقديراً  تكرميها  الواجب  ومن 
جيب  اليت  اليانعة  الغراس  هي  الّطفولة 

علينا رعايتها لتصبح شجرة مثمرة .

املعارض اليت شاركت فيها  - ماهي 
وهل من مشاريع مستقبلية قريبة ؟

شاركت يف العديد من املعارض يف سورية 
األمن  شهداء  إىل  معرض حتيّة  وخارجها: 
الداخلي )٢٠١8( معرض بورتريه )٢٠١8( 
يف  النّصر  مهرجان  ضمن  فردي  معرض 
سورية بعنوان )سورية .. أمل وأمل - ٢٠١8( 
معرض حتيّة إىل تشرين ) ٢٠١8 ( معرض 
اإلمارات  يف  معرض   )٢٠١9( األرض  يوم 
معرض    )٢٠١9( دبيّ  املتحدة  العربية 
مشوع  مجعية  معارض   ٢٠١9 لبنان  يف 
السالم )٢٠١9(، معرض يف أذربيجان باكو 
 ، هناك مشاريع مستقبلية  )٢٠١9(، طبعاً 
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البحث  يف  خمتلفة  وحمّطات  رحلة  احلياة 
الدائم عن اجلديد .

ومع  املادة،  مع  تتعاملن  كيف   -
األلوان وغريمها؟

من  منّي،  يتجزّأ  ال  جزء  وأدواتي  ألواني 
خالهلا أمتّكن من ترمجة أفكاري وصياغتها 

يف تكوين بصري فنّي مجيل .

لك  وهل  ؟  ليلى  تطمح  ماذا  إىل   -
حلم تتمنن حتقيقه؟ وما هو ؟

أعتربها  اليت  أعمايل  خالل  من  أطمح 
فنية يف  قصة حياة متسلسلة ترك بصمة 
يف  يؤّثر  مجيالً  وانطباعاً  التشكيلي  الفن 

املتلّقي. 
والفنّان  الشّغف  ملاتَ  األحالم  لوال 
التشكيلي وليد احُللم ، وبالّتايل اإلبداعات 
الفنّية مثرة أحالم الفنان،  بشغف وإصرار 
وإرادة أسعى لتحقيق احُللم إىل واقع برتك 
حول  السّوري  التشكيلي  الفن  يف  بصمة 

العامل .

- ليلى األسطة الفنانة مبن تأثرت 
من الفنانن ؟

مونيه  كلود  بالفنان  متأثرة  نفسي  أعترب 
املدرّس  فاتح  الرّاحل  والفنّان  وبول سيزان 
وفناننا   ، شورى  نصري  الرّاحل  والفنّان 
اخلاص يف  زرته يف مرمسه  الذي  العظيم 
فرنسا أطال اهلل بعمره الفنّان األستاذ عيد 
يعقوبي... الذي أثنى على أعمايل وشجعين 

على املثابرة.

هل مثّة كلمة أخرية ؟
أتوجّه خبالص امتناني وتقديري لداعمي 
األجيال  مربّي  والدي  الستمراري،  األول 
وخالص   ، األسطة  ياسني  حممد  الدكتور 
الكبار  الفنّانني  ألساتذتي  والتقدير  الشّكر 
أدّوا الرسالة بأمانة وكل من كان له  الذين 
كما  اآلن،  عليه  أنا  وما  مسريتي  يف  فضل 
أتوجّه بالشكر الكبري للسّيد الرئيس الدكتور 
لرعايتهم  األوىل  والسّيدة  األسد  بشار 
اهتمامهما  و  سورية  يف  الثقافية  للحركة 
بالفن والفنانني، ذلك أن هنضة األمم تكون 

بنهوضها ثقافياً واجتماعياً..
لتسليط  ولإلعالم  لكم  اجلزيل  والشكر 

الضوء على الثقافة الفنيّة .
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الغراب 
في التراث الشعبي العربي

عايش الكليب*

نظــر اإلنســان منــذ أقــدم العصــور إىل طائــر الغــراب نظــره مليئــة بالتشــاؤم 
والتطيّــر، فقــد كان لنعيقــه ولونــه األســود انعكاســات تشــاؤمية كثــرية علــى 
ــذه  ــة هل ــباب العميق ــي األس ــا ه ــراب؟ و م ــر الغ ــو طائ ــا ه ــان، فم ــية اإلنس نفس

التشــاؤمية؟ النظــرة 

يف هــذه اإلطاللــة ســنحاول اإلجابــة عــن هــذه األســئلة مســّلطن الضــوء علــى 
طائــر الغــراب يف الــرتاث الشَّــعيب اإلنســاني ويف الشِّــعر العربــي القديــم، ويف 
القــرآن الكريــم، ويف األدب الشَّــعيب العربــي »الشِّــعر الشَّــعيب الفراتيــط، ويف 

ــي. ــعيب العرب ــرتاث الشَّ ال

* صحفـي وباحـث يف الـراث الشـعيب، مـن حمافظـة احلسـكة، مـن مواليـد 1974، حيمـل إجـازة يف 
الربيـة، حـاز علـى عـدد مـن اجلوائـز وشـهادات التقديـر يف مياديـن ثقافيـة عـدة.
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طائر الُغرَاب
الغراب جنس طري من اجلواثم. يطلق على 
والَّزاغ،  أنواع كثرية منها األسود، والغدّاف، 
والعرب  واألورق.  الزرع،  وغراب  واألكحل، 
يتشاءمون بهِ إذا نعقَ قبل الرحيل ويسمّونه 
السواد،  يف  املثل  به  ويضرب  البني،  غراب 
والبكور واحلذر والبعد: ويقال نعق الغراب 
الغراب  ويعيش  صاح.  ونعاقاً:  نعيقاً   -
فإذا  وتقاليد،  ضوابط  حتكمه  جمتمع  يف 
الغربان على عشّ غراٍب آخر  أحد  اعتدى 
الصغار يف  أكل طعام  أو  أنثاه،  اغتصب  أو 
عٍش، فلكل حادثة حماكمة وعقوبة حبسب 

الفعل)١(.
ومن طبائع الغراب أنه ال يتعاطى الصيد، 
بيض  يسرق  والغداف  اجليف،  يأكل  بل 

البوم ويأكلها. 

الغراب يف الرتاث
 الشَّعيب اإلنساني 

يف  بالغ  باهتمام  الغراب  طائر  حظي 
يف  فهو  عامة،  اإلنساني  الشَّعيب  الرتاث 

معظم تراث الشّعوب طائر مشؤوم .
هو  الغراب  طائر  بأن  االعتقاد  ويسود 
ولعلَّ  العامل،  أرجاء  املوت يف خمتلف  نذير 
على  الغربان  اجتماع  إىل  يعود  ذلك  سبب 

جثث قتلى املعارك.
ظهور  يرمز  الدمناركي  الرتاث  ويف 
الغراب إىل نبوءة موت راعي الكنيسة، ويف 
تشيكوسلوفاكيا يُعتقد بأنَّ أكل قلوب ثالثة 
غربان مسحوقة يعطي اإلنسان مناعة ضد 

القتل.

قتلى.  أشباح  الغربان  تعترب  السويد  ويف 
أما يف املعتقدات الشَّعبية األملانية، فالغربان 
كانت يف األصل أرواحاً حلَّت عليها اللعنة، 
الروسية  الشَّعبية  احلكايات  بعض  ويف 

يظهر الشيطان يف هيئة غراب)٢(.
الُغراب يف الشِّعر العربي القديم

يعترب الغراب والبوم من أهم طيور الشؤم 
القدامى،  العرب  الشُّعراء  ذكرها  اليت 
بالشَّر  الشعيب،  االعتقاد  يف  الرتباطها  

واخليبة واإلحباط، قال أحد الشُّعراء:
أُشاقك ، واللّيل ملقي اجلراِن

                غرابٌ ينوح على غصِن باِن
أَحصُّ اجلناِح، شديدُ الصِّياِح

                      يبـكي بعينـني مـا هتالِن
ويف نعيـِب الُغراب اغتـرابٌ 

            وفـي الباِن بنيٌ بعيدُ التـداني)٣( 
وهذا أحد الشُّعراء يعاتب الُغراب:

أال يا ُغرابَ البني لونك شاحبٌ 
                   وأنت بلوعات الفـراق جديـرُ
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معاتباً  ذريح  بن  قيس  الشَّاعر  وقال 
الُغراب أيضاً:

أال ياغراب البني قد طرت بالذي 
       أُحاذر من لبنى ، فهل أنت واقع ؟)4(

فتشاركه حبيبته »لُبنى« معاتبة الغراب ، 
فتقول بدورها على لسانه:

لقد نادى الُغراب ببنيِ لُبنى 
              فطار القلب من حذر الُغراِب

فقلت: غداً تُباعد دار لُبنى 
                 وتنـأى بعـد ودٍّ واقتـراِب)5(

وأمام كل هذه الصُّور التشاؤمية املرتبطة 
بالغراب، ارتبط هذا الطائر يف أحيان قليلة 

بذكريات سارّة، قال أحد الشُّعراء:
نعبَ الُغراب برؤية األحباب 

             فلِذاك صِرتُ أحبُّ كل ُغراِب)6(
أثار  الغراب  مدح  يف  البيت  هذا  ولكن 
الشَّعراء، فردَّ عليه  حفيظة واستياء بعض 

أحدهم بقولة:
نعبَ الغراب بفرقةِ األحباب 

             فلِذاَك صـرُت أكره كلَّ ُغراب)7( 

الغراب يف القرآن الكريم 
يف  الكريم  القرآن  يف  الُغراب  ذكر  وردَ 
حادثة ابين آدم عليه السالم قابيل وهابيل: 
لرييه  األرض  يف  يبحث  غراباً  اهلل  )فبعثَ 
كيف يُواري سوءةَ أخيه قال يا ويليت أعجزتُ 
أن أكون مِثل هذا الُغراب فاُواري سوءةَ أخِي 

فأصبح من النادمني( - املائدة ٣١.
املروعة  الُغراب هذه اجلرمية  وقد شهد 
األرض  على  شيء  كل  يشيب  لذا  مبفرده، 
ميرون  حينما  والناس  الغراب،  ريش  إالَّ 

مبواقف عصيبة يقولون رأيت يوماً أسود من 
ريش الُغراب، ويعترب الُغراب شاهد اإلثبات 
الوحيد الذي رأى جرمية قتل قابيل ألخيه 
املأساوية  احلادثة  هذه  ولعلَّ يف  هابيل)8(، 
إىل  الناس  نظرة  أسباب  بعض  يفسر  ما 

الغراب كرمز للفجيعة والشؤم.

الُغراب يف األدب الشَّعيب العربي
الشِّعر الشَّعيب الفراتي أمنوذجًا

للتشاؤم  كرمز  الغراب  توظيف  حيضر 
العربية،  الشَّعبية  اآلداب  أنواع  كل  يف 
الشَّعيب  الشِّعر  لفنون  املتتبع  ويالحظ 
العتابا  فنون  سيما  وال  املختلفة،  الفراتي 
وجود  كثرة  واملوليّة  والسوحيلي  والنايل 
رموز التشاؤم كالغربان والبومة. وهذا أحد 
شعراء العتابا يربع يف رسم صورة مأساوية 
جملنون ليلى، فعلى رأسه بنى الغرابُ عشّه:

»مايدركهم خفيف اجلدم ياناسْ
وال قليب لغري الولـف يانـاس ) يستأنس(

مثل جمنون ليلى ظـل يانـاس )يذوب(
وعلى رأسـه بنى عشّ لغراب)9(

»رميم«  أيضاَ يف مأساة  الُغراب  وحيضر 
حيث تذكره احلكاية الشَّعبية القدمية بأنه 
شاب خرج باحثاً عن حبيبته يف الصحراء 
فتاه يف ربعها اخلايل، واختذ من مكان فيه 
بعد  منه  ويشرب  إليه  يأوي  مكاناً  ماء  نبع 
عودته كل يوم من البحث عن منازل حبيبته.

النبع  مياه  بأنَّ  »رميم«  شعر  يوم  وذات 
بيوض  فأخذ جيمع  تنضب،  بدأت  الصغري 
وميلؤها  وحمها  أُحّها  من  ويفرغها  النعام 
أيام  بعدد  فارغة  بيوضاً  مأل  حتى  باملاء 
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فبدأ  الُغراب  أخرب  الشيطان  ولكن  السنة، 
على  مياهها  وسفح  مجيعاً  البيوض  بنقر 
الرمال، وهكذا قضى »رميم« حنبه وحيداً 
دون  الظمأ  من شدة  الصحراء  يف جماهل 
أن يلتقي حببيبته. والبيت التايل من العتابا 
»رميم«  مأساة  جوانب  معظم  لنا  ص  يلخِّ

ودور الغراب فيها:
)صادع:  الماي  ودار  ذلوله  صادع  »ركب 
اسم الذلول(، )دار ال ماي: أخذ يبحث عن 

املاء(.
ومن اجللوات بيَّظ شعـر الماي )اجللوات: 
املصائب( ، )بيّظ شعر الماه: شاب شعره(.

حصى بيظ النعام وحط بي ماي  )حصى: 
املراد هنا: مجع(.

)دليله:  الغراب«  عن   دليله  وصَّـى  وما 
قلبه()١٠(.

وهذه  النايل،  شعر  يف  الغراب  وحيضر 

إحدى الفتيات تطلب من الُغراب أن يدّلها 
على ديار حبيبها وجتعل من نفسها قرباناً 
له إن هو دهّلا، فقد أصبح قلبها أسود من 

أحزان الغياب بلون أجنحته:
دّلين على ديارهم يا غراب كربانك

   قلـيب على فراقهم وبلون جنحانك )١١(

الغراب يف الرتاث الشَّعيب العربي 
يسود االعتقاد يف الرتاث الشَّعيب العربي 
بأنَّ الغراب جيتمع على احليوانات الكبرية 
ويقصد  اآلدمي  وكذلك  والفرس،  كاجلمل 
»القزويين«  أورده  ما  على حنو  عينها،  قلع 

يف كتابه »عجائب املخلوقات«.
»حياة  كتابه  يف  »الدمريي«  أورد  وقد   
من  تتشاءم  العرب  الكربى«:  احليوان 
الغربة،  امسه  من  اشتقوا  ولذا  الغراب، 
األبقع  البني  وغراب  والغريب،  واالغرتاب، 
سواد  فيه  الذي  هو  »اجلوهري«:  قال 
مسِّي  اجملالس«:  »صاحب  وقال  وبياض. 
ليأتيه خبرب  نوح  بان عن  ألنه  البني  غراب 
جيفة)١٢(.  على  ووقع  أمره  فرتك  األرض، 
عن  هذا  كتابه  يف  »الدمريي«  لنا  وينقل 

»املقدسي« قوله يف صفة غراب البني:
احلزين  نوح  ينوح  أسود  غراب  )هو 
واألصحاب  اخلالن  بني  وينعق  املصاب، 
ينعق  بشتاته،  أنذر  رأى مشالً جمتمعاً  إذا 

بصوتٍ حزين ()١٣(.

أسباب التشاؤم من الُغراب 
بعض  السابقة  األسطر  أوضحنا يف  لقد 
»الدمرييط  لنا  ويوضح  األسباب،  هذه 
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املقدَّم  هو  الغراب  )كان  اآلخر:  بعضها 
أسود  كان  ملا  ألنه  الشؤم،  باب  يف  عندهم 
على  يكن  ومل  أبقع،  كان  إن  ولونه خمتلف 

إبلهم شيء أشدّ من الغراب( )١4(.
للُغراب  العرب  كراهية  زاد يف  ولعلَّ مما 
كقبح  هلم،...  ترق  مل  اليت  الكثرية  صفاته 
على  ى  يتغذَّ فهو  وقذارته،  وشكله،  صورته 

وقذاره  ريشه  وقلة  بدنه  وصغر  اجليف، 
رائحته.

بقدرته  للُغراب  الناس  كراهية  وترتبط 
خريها  باحلوادث  التنبؤ  على   الفائقة 
اكرة  الذَّ يف  الغراب  وارتباط  وشرها، 
الشَّعبية كنذير شؤم منذور للتكهن مبآسي 

املستقبل.
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المربي والباحث الرياضي والسباح 
شاهر شويكاني

عادل شويكاني*

حممــد شــاهر شــويكاني واحــد مــن أعــالم احلركــة الرياضيــة يف ســورية ومــن أهــم 
موّثقيهــا ومســّطري تارخيها.

إىل جانــب ذلــك هــو مربٍّ ومعّلم، درَّس ســنواتٍ طويلــًة يف معهد الرتبية الرياضية 
للمعلمــن، وعمــل موجِّهًا أوَّل ملادة الرتبية الرياضية يف وزارة الرتبية.

* رياضي وسبّاح سوري، وصاحب مدرسة معروفة لتعليم السباحة.
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شاهر  حممد  واملدرب  املربي  ولد 
شويكاني يف دمشق ١94١/4/9، درس يف 
التجارة  كلية  إىل  وانتسب  دمشق  مدارس 
تركها  لكنه  دمشق،  جامعة  يف  واالقتصاد 
يف السنة األوىل وتقدم ملسابقة اإليفاد إىل 
أملانيا لدراسة الرتبية الرياضية، وبعد قبوله 
مخس  وبقي   ١96٣ عام  أملانيا  إىل  غادر 
سنوات يف مدينة )اليبزغ( حيث نال الدبلوم 
باختصاص  الرياضية،  الرتبية  يف  العايل 
األملانية  )املدرسة  من  قدم  وكرة  سباحة 
وعاد   ١968 عام  الرياضية(  للرتبية  العليا 

بعد ذلك إىل الوطن.
بدأ عالقته بالرياضة والسباحة والغطس 
يف  منقذاً  عمله  خالل  من  خاص  بشكل 
اخلمسينيات  يف  القديم  األومليب(  )املسبح 

ومكانه اليوم بني املزّة وبساتني داريا.

يف  يفاعته  منذ  شويكاني  شاهر  شارك 
بطوالت  ونال  والغطس،  السباحة  بطوالت 

فيها منذ عام ١955 إىل عام ١96٢.
- يف عام ١968 أصبح عضواً يف االحتاد 
وُكلِّف  املائية،  واأللعاب  للسباحة  السوري 
بتدريب املنتخب الوطين للسباحة والغطس، 
الذي شارك يف دورة ألعاب البحر األبيض 
املتوسط اليت أقيمت يف إزمري الرتكية عام 

.١97١
ومدرباً  حَكماً  ُكلِّف   ١977 عام  يف   -
العربية  الدورة  يف  والغطس،  للسباحة 
طرابلس  مدينة  يف  أقيمت  اليت  املدرسية 

الليبية.
ملنتخب  مدرباً   ١979 عام  اختري   -
يف  للسباحة  املتحدة  العربية  اإلمارات 
يف  عُيِّن  كما  والشارقة،  ظيب  أبو  مدينيت 
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أثناء وجوده هناك مشرفاً رياضياً يف بلدية 
مدينة )العني( حتى عام ١985.

- يف عام ١987 ُكلِّف مديراً فنياً ملسابقة 
رياضة الغطس، وحَكماً لسباقات السباحة 
يف دورة ألعاب البحر األبيض املتوسط اليت 

أقيمت يف الالذقية.
وزارة  يف  الطويلة  خدمته  سنوات  يف   -
ختريج  يف  ساهم   )٢٠٠٠  -١97١( الرتبية 
دفعات كثرية من طالب الرتبية الرياضية يف 
بدمشق،  للمعلمني  الرياضية  الرتبية  معهد 
التدريب،  علم  مواد:  عدة  فيه  درَّس  الذي 
األلعاب   – القدم  كرة  والغطس،  السباحة 
تشريح  األعضاء،  وظائف  علم  الصغرية، 
من  اإلنسان، كما كتب وترجم عدداً  جسم 
الكتب يف هذه امليادين الرياضية، من كتبه:

)األلعاب  والغطس(،  السباحة  )تعليم 
الصغرية(، )علم احلركة(.

بعد تقاعده عام ٢٠٠٠ تعاقدت معه وزارة 
الرتبية ليعمل موجِّهاً أول للرتبية الرياضية، 
املناهج  تقييم  على  عامني  ملدة  عمل  وقد 
عمل  كما  جديدة،  مناهج  ووضع  القدمية 
من  العديد  تأليف  على  الفرتة  هذه  خالل 
باملشاركة  الرياضية  الرتبية  ملعاهد  الكتب 

مع عدد من اخلرباء السوريني.
االحتاد  بإدارة  ُكلِّف   ٢٠٠٠ عام  يف   -
املائية  واأللعاب  للسباحة  السوري  العربي 

حتى عام ٢٠٠٣.
بطولة  على  أشرف   ٢٠٠١ عام  يف   -
العرب،  وبطولة  العربية،  اجلامعات 

وسباقات جبلة الالذقية للسباحة.
جامعة  يف  السباحة  مادة  مقرر  درِّس   -

ذلك  وبعد   ،٢٠٠5 عام  اخلاصة  القلمون 
درِّس املادة ذاهتا يف اجلامعة العربية الدولية 

حتى عام ٢٠١١.
- عام ٢٠١٠ ُكلِّف عضواً يف جلنة التوثيق 
أجنزت  اليت  السورية  الرياضية  للحركة 
صدر  ضخم،  سفر  يف  األجزاء  من  عدداً 
يف  الرياضية  احلركة  )تاريخ  عنوان  حتت 

سورية(.
عادل  ولده  مع  أسس   ٢٠١5 عام  يف   -
مدرسة لتعليم السباحة والغطس واأللعاب 

املائية يف دمشق.
- درَّس ونقل وعلَّم اللغة األملانية لطالبه 
تعليم  مراكز  يف  التعليم  دورات  خالل  من 

اللغات.
البطوالت  أغلب  حتكيم  يف  شارك   -
والغطس،  السباحة  يف  والعربية  احمللية 
التعليمية  الدورات  تنظيم  كما أشرف على 

والتدريبية والتحكيمية هلذه الرياضة.
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ُكّتاب رحلوا*
يف األشــهر القليلــة املنصرمــة رحــل عــدد مــن كّتــاب جملــة املعلــم العربــي إىل املــأل 

األعلــى، وقبــل ذلــك تــواىل رحيــل عــدد مــن كتابنــا اآلخريــن.

وفــاء مــن )املعلــم العربــي( هلــؤالء الذيــن ســامهوا يف مســرية هــذه اجمللــة فكريــًا 
وتربويــًا وثقافيــًا فأغنوهــا بعصــارة فكرهــم وجتارهبــم وأحباثهــم، نقــدم اجلــزء 

الثانــي مــن أمســاء هــؤالء الراحلــن منــذ عشــرين عامــًا إىل اليــوم:

الباحث بشار منافيخي 

ت 2020/9/27
باحث يف الرتاث الشعيب، من مدينة دمشق، يُعنى بالوثائق والصور 

املتعلقة بتاريخ دمشق، ولديه خمطوطات كثرية تضم روايات شفهية 

عن تاريخ دمشق، نشر مقالة يف العدد: 455/454 لعام ٢٠١4.

الشاعر اللواء محمد طارق الخضراء

2020/8/5 -1941 

مواليد  من  وشاعر  سورية،  يف  الفلسطيين  التحرير  جيش  قائد 

صفد، نشر عدداً من القصائد يف )املعلم العربي( يف األعداد: 4٣6 

لعام ٢٠١٠، والعدد 44١/44٠ لعام ٢٠١١، والعدد 46٣/46٢ لعام 
٢٠١6، والعدد 477 لعام ٢٠٢٠.

الناقد واألديب محمد راتب الحالق 
ت 2020/9/10

لسنوات يف جريدة  عمل  مدينة محص،  من  وناقد سوري  477 أديب  العدد  مقالة يف  العربي(  )املعلم  نشر يف  احلمصية،  العروبة 
لعام ٢٠٢٠.
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الشاعر سليمان العيسى
2013/8/9 -1921 

العربي( العروبي هنجاً يف شعرهم، كرّس جل إبداعه للطفولة، من مواليد  من أبرز الشعراء السوريني والعرب الذين اختذوا اخلط القومي  )املعلم  يف  نشر   ،١9٢١ عام  اسكندرونة  لواء  يف  أدبية، وعشرة خواطر، وثالث قصص )١4٣( قصيدة ومسرحية ومقالة بني عامي ١967 و١998، بينها النعريية  قصرية، آخر ما نشر يف اجمللة قصيدة عن املعلم يف العدد األول عام ١7.١998 مسرحية شعرية غنائية، وعشر مقاالت 

الناقد األدبي يوسف سامي اليوسف
2013/5/2 - 1938 

لثالثني مفكر وناقد أدبي فلسطيين، من مواليد لوبية عام ١9٣8، حيمل  االنكليزية من جامعة دمشق، عمل مدرساً  اللغة  العدد األول يف نظرية الشعر، الديانة الفرعونية، اخليال واحلرية، تلك األيام، واألخري هو سرية الريموك، حاول يف كتاباته بلورة نظرية للشعر العربي، ترك )١8( كتاباً منها: إسهام عاماً، تويف يف خميم هنر البارد يف لبنان بعد جلوئه إليه من خميم إجازة يف  العربي( منها:  )املعلم  من مقاالته يف  أربعة أجزاء. نشر عدداً  ذاتية يف 
٢٠٠8لعام، العدد الثاني لعام ٢٠٠9.

الباحث والموسوعي حسان بدر الدين الكاتب 

 2013/7/12- 1935
باحث ومؤرخ سوري، ولد يف دمشق عام ١9٣5، له ما ينوف عن 

مئة كتاب معظمها ما يزال خمطوطاً منها: املوسوعة املوجزة يف )٢8( 

جزءاً، طبعت بعض أجزائها عام ١97١.

نشر عدداً من مقاالته يف )املعلم العربي( كان آخرها يف العدد ٢+٣ لعام ٢٠٠8.

* أعدّ املادة مدير التحرير.
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الشاعر ممدوح فاخوري
2013/3/3 - 1928 

حيمل   ،١9٢8 عام  محص  مدينة  يف  ولد  سوري،  ومرِب  شاعر، 
وزارة  يف  املدرسية  لألبنية  سابق  مدير  العربية،  اللغة  يف  إجازة 
الرتبية، نشر عدداً من الدواوين الشعرية منها: مهاجر يف زمن الورد، 
خواطر مرحة. نشر يف )املعلم العربي( عدداً من مقاالته وقصائده 

منها: كانون الثاني لعام ١96٠، عدد تشرين الثاني لعام ١964، عدد تشرين األول 
لعام ١966، عدد كانون الثاني لعام ١967، العدد األول لعام ٢٠٠9، العدد الثاني 

لعام ٢٠٠9، العدد 4٣6 لعام ٢٠١٠، العدد 4٣7 لعام ٢٠١٠.

الباحث الدكتور محمد الجبر  ت كانون األول 2012
الكتب  من  له عدد  الفلسفة،  دكتوراه يف  وأستاذ جامعي سوري، حيمل  باحث 

والدراسات الفكرية والفلسفية منها: العقل واجملتمع يف احلضارة املعاصرة، رؤية 
معاصرة يف قضايا التحديث والعلمانية.

 ،٢٠٠7 لعام   4+٣ العدد  يف  منها:  العربي(  )املعلم  يف  املقاالت  من  عدداً  نشر 

لعام  األول  والعدد  لعام ٢٠٠8،  والثالث  الثاني  والعدد  لعام ٢٠٠8،  األول  والعدد 

٢٠٠9، والعدد 4٣6 لعام ٢٠١٠، والعدد 45١/45٠ لعام ٢٠١٣، والعدد 46٠/46١ 
لعام ٢٠١6.

الباحث والمؤرخ نزار األسود 
2011/12/29 - 1936

باحث يف الرتاث الشعيب ملدينة دمشق، ولد يف دمشق عام ١9٣6، 
الشعبية  األمثال  له:   ،١968 لعام  العربي  األدب  يف  إجازة  حيمل 
أجزاء(  الشامية )ستة  الشعبية  أجزاء(، احلكايات  )ثالثة  الشامية 

نشر بعض مقاالته يف )املعلم العربي( يف العدد 4٣8 لعام ٢٠١٠، والعدد 449/448 وما تزال بعض مؤلفاته خمطوطة.
لعام ٢٠١٣.
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المفكر التربوي الدكتور يونس ناصر
2011/8/4 - 1943 

 ،١94٣ ريف طرطوس  ولد يف  وأكادميي سوري،  تربوي  باحث 
الرتبوية  الكتب  له عدد من  الرتبية عام ١984،  دكتوراه يف  حيمل 

منها: طرائق التدريس يف عصر املعلومات.
نشر يف )املعلم العربي( عدداً من املقاالت منها: العدد الثاني لعام ١996، العدد 

الثالث لعام ٢٠٠٢، العدد ٣+4 لعام ٢٠٠7، العدد الرابع لعام ٢٠٠8.

الشاعر الفلسطيني الكبير يوسف الخطيب
2011/6/16 - 1931 

من كبار الشعراء الفلسطينيني، ولد يف دورا )اخلليل( عام ١9٣١، 
حيمل شهادة يف احلقوق من جامعة دمشق عام ١955، له ديوان: 
العيون الظمأى للنور ١954، عائدون ١958، جمنون فلسطني١98٣.

الثاني لعام ١965،  العدد كانون  العربي( يف  من قصائده يف )املعلم  نشر بعضاً 
والعدد 4٣5 لعام ٢٠٠9.

الروائي المصري نهاد شريف 
2011/1/4 - 1932

روائي وأديب مصري، رائد أدب اخليال العلمي العربي، له عدد 
املاسات  الثاني،  العامل  سكان  الزمن،  قاهر  منها:  الروايات  من 

الزيتونية، باإلمجاع، حتت اجملهر.
نشر مقاالً يف )املعلم العربي( يف العدد ١+٢ لعام ٢٠٠5.
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الشاعر عبد المجيد التجار 
2011/2/12- 1916

شهادة  ١9١6، حيمل  عطية  دير  ولد يف  متقاعد،  ولواء  شاعر 
احلقوق عام ١949 له ديوان )حنني(، واجملموعة الشعرية الكاملة، 
لعام  األول  العدد  يف  العربي(  )املعلم  يف  قصائده  من  بعضاً  نشر 

٢٠٠9، والعدد 4٣6 لعام ٢٠١٠.

الباحث التربوي الدكتور عدنان زيتون 
ت  2010/11/19

أستاذ يف كلية الرتبية يف جامعة دمشق، ولد يف ريف دمشق )قلعة 
جندل( ١946، له العديد من الكتب منها: التعلم الذاتي، التفكري العلمي، 
املوهبة، ذوي االحتياجات اخلاصة. نشر يف )املعلم العربي( عدداً من 

املقاالت: يف العدد ٢+٣ لعام ٢٠٠8، والعدد الرابع لعام ٢٠٠8، والعدد الثاني لعام 
٢٠٠9، والعدد 4٣5 لعام ٢٠٠9، والعدد 4٣6 لعام ٢٠١٠، والعدد 4٣7 لعام ٢٠١٠.

الشاعرة سميرة عزام 1967 - 2008/3/7
شاعرة سورية، من مواليد السويداء ١967، عملت يف الصحافة، 
العربي( يف العدد  هلا ديوان: سرية اآلس، نشرت حواراً يف )املعلم 

44٣/44٢ لعام ٢٠١٢.

الباحث فوزي معروف: 2006/12/31-1940
أديب وناقد سوري من مواليد السويداء )ملح( ١94٠، حيمل شهادة 

يف األدب العربي من جامعة عني مشس يف القاهرة، له: هكذا يصنعون 
أنفسهم، املثل الشعيب واملرأة.

نشر مقاالً يف )املعلم العربي( يف العدد الثاني لعام ٢٠٠7.
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رئيس التحرير الثامن عشر 
لمجلة المعلم العربي

الدكتور نايف صياغة

أربعة عشرة  نايف صياغة صحفي وشاعر، عمل  الدكتور 
املعلم  رئاسة حترير جملة  يتسلم  أن  قبل  الصحافة  سنة يف 

العربي.
ولد األستاذ نايف محد صياغة يف قرية )الغارية( جنوبي 

حمافظة السويداء عام ١94٢.
بدأ حياته العملية متطوعاً يف صفوف اجليش والقوات 
املسلحة، حيث خدم ثالث عشرة سنة يف سالح املظالت 
١967-١98٠، خاض خالهلا حربي ١967- و١97٣ ونال يف 

حرب تشرين التحريرية عدة أومسة شرف تكرمياً لبطولته 
يف معارك اجلوالن.

جامعة يف عام ١97٠نال الشهادة الثانوية، ويف عام ١974 نال اإلجازة يف التاريخ  من 
أطروحته  وكانت  التاريخ عام ١984  املاجستري يف  نال شهادة  ذاهتا  دمشق، ويف اجلامعة 
التاسع عشر«، وقد حتولت إىل  القرن  بعنوان: » احلياة االقتصادية يف مدينة دمشق يف 

كتاب طبعته وزارة الثقافة.
ويف عام ٢٠٠6 نال شهادة الدكتوراه يف التاريخ، وكانت أطروحته بعنوان:

» االنتداب الفرنسي على سورية ولبنان«.
أهنى خدمته يف اجليش يف ١98٠/١٠/5 وبدأ العمل حمرراً يف جريدة البعث، ويف عام 

١985انتقل للعمل حمرراً يف وكالة سانا السورية لألنباء.
يف عام ١99٣ انتقل للعمل يف اإلدارة املركزية لوزارة الرتبية رئيساً للمكتب الصحفي يف 
الوزارة. ويف عام ١994 تسلم إدارة ورئاسة حترير جملة املعلم العربي، و بقي فيها عامني 

١994- ١995 صدرت خالهلا سبعة أعداد من اجمللة. 
ويف عام ١996 نُدب للعمل متفرغاً يف القيادة القطرية حلزب البعث العربي االشرتاكي، 

أميناً لسر مكتب النقابات القطري، و بقي يف عمله هذا حتى تقاعده يف عام ٢٠٠٣.
له ديوانا شعر قيد الطباعة مها: أشواق وفراق، ورسائل إىل من يهمه األمر.

كما نشر عشرات املقاالت يف الصحف و اجملالت احمللية و العربية.
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خبار
أ

تربوية

وزير  السيد  أعلن 
تأسيس  عن  طباع  دارم  الدكتور  الرتبية 
الرتبية  وزارة  يف  والتطوير  للبحث  وحدة 
سورية  لرية  ١5مليون  مبلغ  وختصيص 

لتشجيع ودعم البحث العلمي.
مع  الوزير  السيد  لقاء  ذلك خالل  جاء 
الدكتور حممد اجلمايل رئيس اهليئة العليا 

للبحث العلمي.
الوزارة  اهتمام  إطار  يف  ذلك  يأتي 
بتطوير آليات العمل الرتبوي والتخطيط له 
عرب أحباث أكادميية ترصد امليدان وحتدد 
خطط  وضع  إىل  وصوالً  االحتياجات 

اإلعالن عن تأسيس وحدة للبحث والتطوير 
في وزارة التربية 2020/9/24

دورة تدريبية مركزية على الحقيبة التدريبية لمنهاج ب المطور 
وإطالق حملة )المليون فاقد تعليمي( 2020/9/27

التدريبية  الدورة  الرتبية  وزارة  أطلقت 
احلقيبة  على  مدربني  لتدريب  املركزية 
مركز  يف  املطور  ب  الفئة  ملنهاج  التدريبية 

الباسل للتدريب بباب شرقي.
احلقيبة  هذه  إعداد  يف  شارك  وقد 

لتطوير  الوطين  املركز  من  كل  التدريبية 
والتقويم  القياس  ومركز  الرتبوية  املناهج 
والبحوث  التوجيه  ومديريات  الرتبوي 
املدرسية  والصحة  والتدريب  واإلعداد 
والتعاون  والتخطيط  األساسي  والتعليم 

الدويل.
الوزارة قد  تكون  الدورة  إطار هذه  ويف 
محلة  من  عنه  أعلنت  ما  بإطالق  بدأت 
املليون فاقد تعليمي لعام ٢٠٢٠ اليت هتدف 
للرتكيز على األطفال الذين مل يتمكنوا من 
االلتحاق باملدرسة أو انقطعوا عنها من أجل 

تنمية مهاراهتم وشخصياهتم.

التكنولوجي  التقدم  من  تستفيد  مستقبلية 
هيئة  رئيس  مع  اللقاء  حضر  العامل.  يف 
صقر  غيث  د.  معاونيه  العلمي  البحث 
للشؤون العلمية، وعبد الكريم خليل للشؤون 

القانونية.
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ورشة عمل تربوية تناقش الخطة االستراتيجية لضمان جودة 
التعليم في الجمهورية العربية السورية 2020/10/1

افتتحت وزارة الرتبية ورشة عمل مركزية 
ملناقشة اخلطة االسرتاتيجية لوزارة الرتبية 
لعام ٢٠٢٠ واليت وضعت يف رأس أهدافها 
ضمان جودة التعليم يف اجلمهورية العربية 

السورية.
عقدت  اليت  الورشة  هذه  حضر  وقد 
وزير  السيد  باملزة  منصور  يوشع  مركز  يف 
ومديرو  الرتبية  ومديرو  ومعاونيه  الرتبية 

اإلدارة املركزية يف الوزارة.
اخلطة  الوزير  السيد  استعرض  حيث 
بنودها هبدف  للوزارة جبميع  االسرتاتيجية 
مناقشتها ووضع اآلليات التنفيذية للمرحلة 
القادمة، وقد أكد السيد الوزير على مجلة 
يف  الوزارة  عمل  يف  اهلامة  القضايا  من 
االبتكاري  العمل  على  الرتكيز  مقدمتها 

ليكون  واملبادرات  املشروعات  خالل  من 
إىل  الدخول  على  قادرين  الطالب  أبناؤنا 
عن  الوزير  السيد  أعلن  وقد  العمل.  سوق 
التشريعات  تطوير  على  للعمل  الوزارة  نية 
والتنظيمات اليت جتعل التعليم البديل رديفا 
للتعليم العام والتوجيه حنو الربامج التعليمية 
الرتبوية وإدخال مادة التوجيه املهين والرتبية 
الرابع  الصف  من  اختيارية  كمادة  املهنية 
تطوير  على  والعمل  التاسع،  الصف  حتى 

التعليم املتمازج واملنصة االلكرتونية.
الرتبية  مديرو  السادة  قدم  ذلك  بعد 
يف  الرتبوية  العملية  واقع  حول  عرضاً 
حمافظاهتم وأبرزوا احتياجاهتم وأولوياهتم 
اليت قاموا هبا والصعوبات اليت تواجه عملهم 
وآليات تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للوزارة.

توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التربية ووزارة االتصاالت 
2020/10/4

وقع السيد وزير الرتبية الدكتور دارم طباع مع السيد وزير االتصاالت والتقانة املهندس 
إياد اخلطيب مذكرة تفاهم هتدف إىل العمل على إتاحة وصول الطالب مبختلف مراحلهم 
احمللية  املخدمات  على  املوجود  السوري  واحملتوى  املختلفة،  العلمية  املواقع  إىل  التعليمية 
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خبار
أ

تربوية

وزارة  الرتبية )جمانا( مبا يسهم يف لدى 
إثراء العملية الرتبوية والتعليمية يف سورية 
جائحة  ظل  يف  بعد  عن  التعلم  وخاصة 

كورونا.
هذه  أن  الرتبية  وزير  السيد  أكد  وقد 
منظومة  إىل  الوصول  إىل  االتفاقية هتدف 
تدعم التعلم عن بعد، وتستفيد بشكل كبري 
من تقانة االتصاالت واملعلومات يف حتسني 
سرعتها وكفاءهتا يف الوصول إىل املعلومات 

والبيانات.
كما أكد السيد وزير االتصاالت أن هذه 
االتفاقية ستدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد 

توقيعها حبيث تسمح للطالب بالنفاذ ملواقع 
وزارة الرتبية يف سورية جماناً. 

السيد الوزير يلتقي المدير القطري للمجلس النرويجي لالجئين
2020/10/7

استقبل السيد وزير الرتبية املدير القطري للمجلس النروجيي لشؤون الالجئني آنا كرييف، 
حيث جرى البحث يف ضرورة وأمهية تأهيل املدارس وترميمها هبدف ختفيف الكثافة الصفية 
للمدارس  هذا اجمللس غرفاً صفية  تقديم  وإمكانية  املدارس،  توزيع  عرب حتديد خريطة 
الستيعاب  احلسكة  حمافظة  يف 
وتوفري  املدارس  يف  التالميذ  مجيع 
حمافظات  يف  املدرسية  املقاعد 
عدة واملسامهة يف إجراءات تأسيس 

املدرسة اإللكرتونية السورية.
استعداد  كرييف  السيدة  وأبدت 
مع  للتعاون  النروجيي  اجمللس 

الوزارة يف اجملال الرتبوي وتفعيلة.
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إطالق حملة التضامن االجتماعي بين المدارس الخاصة والعامة
2020/10/8

التضامن  محلة  الرتبية  وزارة  أطلقت 
والعامة،  اخلاصة  املدارس  بني  االجتماعي 
ومضمون هذه احلملة أن تتوىل كل مدرسة 
إحدى  يف  عامة  مدرسة  رعاية  خاصة 
تستوعب  وأن  احلرب  أهنكتها  اليت  املناطق 
أعداداً من أبناء الشهداء واجلرحى ومصابي 

احلرب.
مدرسة  من  احلملة  هذه  بداية  وكانت 

البيان والبناء اخلاصتني يف مدينة محاة.
باختيار  الرتبية  مديريات  وستقوم 
املدارس  سرتعاها  اليت  العامة  املدارس 
اخلاصة املبادرة، وسوف تعمم التجربة على 

وزارة التربية تطلق الحملة الوطنية للسيطرة على العنف
2020/10/9

الوطنية  )احلملة  الرتبية  وزارة  أطلقت 
التلميذ  منزل  من  العنف(  على  للسيطرة 
البياضة  قرية  من  مصطفى  الرمحن  عبد 
حبماة الذي تويف بعد ضربه من قبل زميل 

له يف مدرسته.

مجيع احملافظات. 
وزير  طباع  دارم  الدكتور  شارك  وقد 
الرتبية يف إطالق هذه احلملة خالل زيارته 
حديثاً  املفتتحة  اخلاصة،  )البيان(  ملدرسة 

يف محاة.

وكانت االنطالقة األوىل للحملة قد متت 
بدءاً من مدرسة حييى شعبان ناصوري يف 
الرمحن  عبد  التلميذ  اسم  ومحلت  محاة 
مصطفى حيث مت تدريب معلمي وتالميذ 
السيطرة على  املدرسة على وسائل وطرق 

العنف يف املدارس.
وقد أكد السيد وزير الرتبية الدكتور دارم 
انطالقة هذه احلملة  طباع خالل حضوره 
األمهية الكبرية للتوعية هبذا املوضوع الذي 
اليت  للحرب  السلبية  اآلثار  أخطر  يعد من 
بعد  الوزير  السيد  وقام  بالدنا،  على  مرت 
ذلك بواجب التعزية واملواساة ألهل التلميذ 

املذكور أعاله.
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في بستان مليء بأشجار المشمش نسجت عنكبوت شباكها بكل 
إتقان ورصانة وراحت تنتظر أن يعلق فيها صيد ثمين من الحشرات 

المسكينة الصغيرة.
كانت بضع نمالت من فرقة الحراسة في مملكة النمل يقمن بواجبهن 

في استكشاف المنطقة المحيطة بالوكر من أي خطر أو عدو محتمل.
شاهدت إحداهن شباك العنكبوت الشريرة فنادت صديقاتها لكي ينظرن معها 

في حل لهذه المشكلة وإيجاد وسيلة لطرد العنكبوتة الشريرة
وبينما هن في حالة من التفكير والبحث عن حلول اقترب منهما صديقهن الزيز )فرحان( 
وألقى التحية عليهن بكل حب وحبور وقبل أن ينبهنه لخطورة 
)فرحان(  كان  المكان  هذا  في  التحليق 
جمال  االعلى مستعرضاً  نحو  يحلق 
أجنحته الكيتينية الملونة، ولكن...
المحظور  وقع  لقد  لالسف  يا 
فرحان في شبكة  وعلق صديقنا 
العنكبوتة الشريرة، والتي ما إن 
شبكتها  خيوط  باهتزاز  أحست 
مخبأها  من  عرفت  حتى 
في  سقط  من  هناك  أن 
الالصقة  الخيوط 
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التي صنعت منها شبكتها المتقنة، فخرجت من بين أوراق شجرة المشمش 
وراحت تنزل رويداً رويداً نحو الزيز المسكين وهي تبتسم بمكر...

صرخ الزيز المسكين مستنجداً برفيقاته النمالت: أنقذوني أرجوكم. 
هبت النمالت بكل جد ونشاط وجّهزن الحراب من إبر نبات الصبار ورحن 

يقطعن خيوط شبكة العنكبوت.
وقفت العنكبوت مندهشة ومصعوقة من فعل النمالت الدؤوبات 

منها  محاولة  في  فيهن  وتقطيع شبكتها، وراحت تصرخ 
رأت  حين  ولكنها  بالخوف  نملة  شعرت  إلرعابهن... 
عملها  وواصلت  برفيقاتها  أزرها  شدت  فريقها  قوة 
العنكبوتة،  شباك  تقطيع  من  تمكّن  حتى  بشجاعة، 
فأفلت الزيز الصغير وحلّق عالياً وهو يضحك فرحاً 

بتحرره من براثن العنكبوتة الشريرة
الصغيرات:  النمالت  تتوعد  وهي  العنكبوتة  صرخت 

أيتها  أمل  ولن  ثانية  مرة  شباكي  لحياكة  أعود  سوف 
النمالت المشاكسات.

ردت قائدة النمالت بكل شجاعة وتصميم: وسنظل نحن أيضاً 
ع لك ِشباك الشر التي تحيكينها أيتها العدوة الشريرة. نقّطِ

شعرت العنكبوت في األيام التالية باليأس والعجز أمام تصميم 
النمالت المجتهدات، فكلما نسجت شباكها لإليقاع بالحشرات 

الصغيرة المسكينة تقدمت النمالت بكل نشاط وشجاعة 
وقطعت لها تلك الشباك...

قررت  مشمس  ربيعي  يوم  صباح  وفي 
العنكبوت أن تهجر أرض بستان المشمش
وشكرت  البستان،  حشرات  فاحتفلت 

للنمالت شجاعتهن وحسن صنيعهن.
تحيا  الشجاعة  تحيا  الجميع:  وهتف 

البطولة.
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بدت حزينة وحيدة وكئيبة، إنها تلميذة جديدة في مدرستي وشاءت الصدفة 
كثيراًولم  طال  الذي  من صمتها  بحزنها  المقعد، شعرت  في  قربي  تجلس  أن 
أجرؤ للنظر إليها لكّن حزنها بدأ يتسلل إلى داخلي وكأنها تقول لي أنا بحاجة 
لك. استجمعت قواي واستدرت نحوها لكنّها بقيت مطرقة رأسها دون حراك 
إلى  ونظرت  رأسها  فرفعت  أكثر  منها  اقتربت 
وجهي كم بدا وجهها حزيناً لم أتكلم حينها كثيراً 
حاولت  صديقتي«  ألجلك  هنا  »أنا  لها  قلت  فقط 
المعنى  من  بالكثير  الكالم  من  الكثير  أختصر  أن 
واستطعت بلطف أن أعرف سبب حزنها لقد تركت 
إلى  وانتقلت  فيه منذ والدتها  تربت  الذي  منزلها 
على  تعتاد  ولم  جديد  وحي  جديد  منزل 
بعد  الجديد  منزلها  في  النوم 
وجعلها  قلقاً  لها  سبب  مما 
القدوم  في  صباحاً  تتأخر 

إلى المدرسة.
وفي  التالي  اليوم  في 
إلينا  طلبت  الرسم  حصة 
منزالً  نرسم  أن  المعلمة 
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تلفّه حديقة بأزهار ملونة وبدأ كل منا يسرح بخياله ويبدع أجمل المناظر 
ويلونها بأروع األلوان وعندما انتهينا طلبت المعلمة منا أن نرفع لوحاتنا 
صديقتي  لوحة  وحدها  مكان  كل  في  واألزهار  األلوان  كانت  لقد  عالياً 
كانت من دون ألوان لقد ظننت أنها تعمدت ذلك لكنني علمت أنها نسيت 

إحضار علبة األلوان وسط زحام األفكار واإلرهاق الذي تعانيه من فقدان 
منزلها العزيز ولكي أجعلها تتجاوز اللوحة الرمادية وتصنع لوحتها 

معها  ولّونت  أقالمي  أعرتها  وجمالها  بلطفها  تشبهها  التي 
اللوحة حتى أصبحت أجمل وبدت كأنها تبتسم وتشكرني 

ينتهي  لم  األمر  ولكن  تلوينها.  في  سبباً  كنت  ألنني 
تشعر  صديقتي  جعل  مما  مرات  عدة  تكرر  فقد  هنا 
بحل  ففكرت  أقالمي  استعارة  وترفض  مني  بالحرج 
أساعد به صديقتي وأخيراً وجدت فكرة لطيفة فذهبت 
األلوان  بكل  ملونة  شريطة  واشتريت  السوق  إلى 
وانتظرت قدوم اليوم الذي يسبق درس الرسم فاقتربت 
من صديقتي وطلبت منها أن تسمح لي ربط معصمها 
بالشريطة لكي تتذكر أن تحضر أقالم التلوينعندما تراها 
في المنزل وألول مرة شعرت بفرح يتسلل إلى قلبها لم أر 
وجهها بهذا الجمال من قبل فاالبتسامة التي رسمت على 

وانتظرت  األلوان  بأجمل  ولونته  مالمحه  غيرت  شفتيها 
كما  وهاهي  صديقتي  الصبرألرى  بفارغ  التالي  اليوم  قدوم 

لي  تلوح  وهي  بسعادة  نحوي  تركض  أراها  أن  تمنيت 
على  تغلبت  أنها  حينها  علمت  معها  تلوح  والشريطة 

الحياة  ...ألوان  حزنها واستطاعت تذكرعلبة األلوان 
التي ستلون بها لوحة حياتها وصداقتنا الجديدة.

تكتب لألطفال خرجية   ، أديبة شابة   *
معهد جتاري، تنشر يف عدد من الدوريات 

منها جملة أسامة.
** رسامة قصص أطفال، خرجية فنون 

مجيلة، تعمل وتنشر يف جملة أسامة.



264 المعلم العربي- العددان: 477 - 478 - 2020 



* معلمة، خرجية كلية الربية، من مواليد 1994 يف ريف دمشق.

265

كان يا ما كان في قديم الزمان ، قريةٌ جميلةٌ يعيُش أهلها بأمان ...
يموت،  وال  الخير  فيها  يعيش   ، البيوت  فيها  تعانقت  التي   ، التوت  قرية 
لم  القرية  الماء واألكل والملذات. لكن هذه  الحيوانات وتتقاسم  تعيش فيها 
يكن فيها نبٌع يرويها وال نهر يغذيها، فاعتاَد أهلها أن ينتظروا فصل الشتاء 

ليملؤوا كل خزان وإناء من ماء السماء ليستفيدوا منه باقي السنة.
ثعلوب  إال  لديهم  ما  وجهزوا  الماء  لجمع  الكل  تأهب  السنوات  إحدى  وفي 

كان لديه ماء من السنة الماضية، فظن أن ما لديه سيكفيه وغلبه الكسل وتذّرع 
بالمرض ، نصحه أهل القرية ولكنه لم يقبل بأي شكل ، جمع أهل القرية الماء حتى 

جاء الربيع وبعده صيف حراق شديد القيظ ، فبدأ أهل القرية يستهلكون الماء بشدة 
رغماً عنهم إال ثعلوب لم يستهلك ما لديه من ماء وخبأه وراح يستقرض الماء من أهالي 
القرية الكرماء ولم يردوه ، حتى نفد ما لديهم فذهبوا إليه يطلبون منه قطرة وقابلهم بالرفض 

في كل مرة .
جاءت إليه الوردة قائلة: أنا الوردة الذابلة.. عطشانة  ومائلة.. أعِطني شربة ماء وأكون 

لمعروفك حاملة.
قال: ليس لدّي.. هرب الماء بين يدّي.. حالك حالي ابتعدي .

ثم جاء أرنوب محاوالً: أرجوك يا ثعلوب..كن معي حبوب.. أعِطني قطرة ماء تروي ما في 
القلوب..

رد ثعلوب : اذهب عني يا أرنوب .. خزاني فيه ثقوب .
انزعج مختار القرية من هذا الحال فقرر المحاولة مع الثعلب المحتال، فقال : يا ثعلوب يا 

ابني.. بعض الماء أشربني.. اسمعني وال تعذبني .
فقال ثعلوب: اذهب عني يا عجوز.. أعطيك الماء ال يجوز.. الماء لنفسي محجوز.

حزن أهالي القرية من تصرفات ثعلوب وزاد عطشهم، فتشققت شفاههم فقرروا أن يجدوا 
لمشكلتهم حالً وكان الحل بحفر بئر ، جهزوا أدواتهم وجمعوا بعضهم وأخبروا ثعلوب بغايتهم 
عسى أن يتغير حاله ويساعدهم ، فما كان لدعوتهم مجيب فتعاونوا مع بعضهم حتى وصلوا 
ً الماء  للماء وغسلوا عرق العناء.. ومرت األيام ونفد الماء لدى ثعلوب، وراح مستنجداً طالبا
من أهالي القرية ، فرفضوا بداية حتى يتعلم الدرس، ثم أعطوه الماء وملؤوا له الكأس ألن 

أصلهم طيّب .
..شيء سيء  الغير  احترام  واألنانية وعدم  الكذب  كان خطير..  فعله  ما  أن  ثعلوب  وفهم 

وحقير ..أما المحبة والصدق والتعاون دوما ستنتصر حتى لو في األخير.
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شالالً من نوْر 
يا خبَز التنّوْر 
يا خبَز التنّوْر 

..... جّدي صوَب الحقِل تناهى 
تنطُرهُ األشجاْر 

قبَل صياحِ الديِك أتاها 
يحكيها األسراْر 

ماج حناناً بروابيها 
لقّنها لحَن أغانيها 

في حّبٍ وسروْر 
يا خبَز التنّوْر 

يا خبَز التنّوْر ..
. هذي أرضي ما أغناها 

أشجاٌر وحصاْد 
يرعاها هللاُ 

ونرعاها بَشغاِف األكباْد 
وسأرعى خيراِت بالدي 

يرعاها بعدي أوالدي 
بنشاٍط وحبوْر

 يا خبَز التنّوْر 
يا خبَز التنّوْر

خبز التنور
من خيراِت األرِض أكلنا

 يا خبَز التنّوْر 
بسواعَد سمٍر من بلدي 

تتغنّى بالنوْر 
تحنو للقمحِ وترعاهُ 
حتّى يغدو يا بشراهُ 
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اب *  * أديب وشاعر سوري، رئيس مجعية الشعر يف احتاد الكتَّ
جمموعاته  من  أسامة،  جملة  حترير  ورئيس  العرب، 
تفاصيل  يف  هجرة  أيلول،  قبل  تعودين  لو  الشعرية: 

احلنني، سراج وغربتان وليل.
** مهندسة زراعية، خرجية معهد أدهم امساعيل 
أطفال،  قصص  رسامة  بدمشق،  التشكيلية  للفنون 

تنشر يف جملة أسامة.

أبي ما ِزْلَت ُتْعِطْينا           وَتْنَصُحنا، وَتْحِمْينا

وَتأُخُذنــا إلى َغِدنا            إلى أْحلَى أمـــاِنْينا

***

َصَبْرَت، ولْم َتَزْل َتْصِبْر    َوُجْدَت، ولْم َتزْل ُتْؤِثْر

َتِعْبَت ألْجلِنــا َحّقاً             فال َنْنَسى، وال ُنْنـِكْر

***

َتُمدُّ َيَدْيــَك ِبالَعْطِف            ِبُكّلِ الُحّبِ واللُّْطِف

وَتْسَمُعنا، وَتْفَهُمنا           وُتْبِعُدنا عِن الَخْوِف

***

ُعنا على الَعَمِل      على التَّْحلِيِق في األَمِل ُتَشّجِ

لُِنْصِبَح داِئماً أْقَوى          فال َنْدُنـو ِمَن الَكَسِل

***

أُِحبَُّك - يا أِبي - ُحّبا         َفُنوُرَك َيْمــــأُل الَقْلبا

ْعبا وأنَت الُقْدَوُة األْغلَى          ِبُقْرِبَك أْهِزُم الصَّ
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نَا ِعــــــــــــــْلواْن                          يا بَائَِع األْلــــــــــــــواْن يا َعمَّ

كَّـــــــــــــاْن ِجئْنَاَك بِاْلليـْــــــــــراْت                          هيَّا اْفتَحِ الدُّ
نَا ِعْلواْن يَا َعمَّ

َصِدْيقَتِْي فُْرقَـــــــــــاْن                            تَْحتَاُج لْلَخْضـــــــــراْء

ــــــــــاْء ِلتَْرُسَم اْلبُْستــــــــــــاْن                           و اْلواحةَ اْلغَنـَـّ

ْرقَـــــــــــــاْء ــــــــــاْر                            يَْحتَاُج للزَّ وَصاِحبْي َعمَّ

ِليَْرُسَم األْنهـَـــــــــــاْر                          واْلبَْحَر واألْجـــــــــــواْء

ــــــــــاْد                            يَْحتَاُج لْلَحْمـــــــــــــراْء وَصاِحبْي َحمَّ

ْحــــراْء ِليَْرُسَم األْجيـــــــَـــــاْد                            تَْرُكُض في الصَّ

ــــــــــــوداْء وَصاِحبْي بَْهَجـــــــاْت                            يَْحتَاُج للسـَـّ

ِليَْرُسَم اْللَيـْـــــــــــالْت                            فْي قُْدِسنَا اْلعَْصَمــــــــاْء
نَا َعْلواْن يا َعمَّ

نَا َعْلــــــــــــواْن                            يَا أَْكرَم األْعَمــــــــــــاْم يَا َعمَّ

ـــــــــاْم فَنَْحُن لْن نَْنَســـــــــــاْك                            علَى َمَدى األيــَـّ

ألنَّنَا لـَــــــــــــــــوالْك                             ُعْدنَا باَل أَْقــــــــــــــالمء
نَا َعْلواْن يَا َعمَّ

كَّـــــــــــــاْن نَا َعْلـــــــــــواْن                             ال تُْغِلُق الدُّ يَا َعمَّ

قَْد يَْرِجُع األْطفـَـــــاْل                              ِليَْشتَروا األْلـــــــــــوانء
نَا َعْلوانء يَا َعمَّ

* شاعر سوري من حمافظة القنيطرة، نشر عدداً من الدواوين الشعرية لألطفال.
** حمررة يف جملة املعلم العربي.
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 Hallow Earth نظرية األرض المجوفة
هل هي ظاهرة مزعومة؟

رائد حامد

يعرتف العلماء يف )اجملتمع العلمي( أن كل معرفتهم عن »بنية األرض وباطنها« ال تزال معرفة افرتاضية، 
حيث ال توجد معرفة مرتبطة باملالحظة املباشرة لتعذر الوصول املادي إىل باطن األرض.

ويعرتفون أيضاً أن مجيع املعطيات العلمية املتعلقة باألعماق السحيقة لباطن األرض، ما زالت هي أيضاً 
جمهولة ويكتنفها الكثري من الغموض، مبا يف ذلك املواد املكونة هلذا الباطن وطبيعة هذه املواد وتركيبها.

ويقولون إن املالحظات واملعلومات العملية العلمية املباشرة عن بنية األرض الداخلية تقتصر على ثخانة 
إىل النقطة )0( يف  12كم فقط من أصل )6370( كم وهو كامل العمق االفرتاضي لألرض وصوالً 
املعلومات املتحصلة حول ذلك تستند إىل )وسائل غري مباشرة( وهي عبارة عن  الكوكب، وأن  نواة هذا 
افرتاضات علمية جاءت مبساعدة املعطيات اجليوفيزيائية والكهرمغنطيسية والكهربية واحلرارية مثل: 

دراسة االهتزازات النامجة عن اهلزات األرضية، وجتارب سرعة الصوت ضمن الصخور وغريها ..
على موازاة تلك االفرتاضات، وذلك الغموض تنتشر يف كثري من األوساط يف الغرب ويف عاملنا العربي أيضاً 
نظرية قدمية تسمى )نظرية األرض اجملوفة( يزعم أصحاب هذه النظرية أن األرض ليست كرة بيضوية 
صلبة، وليست كرة مصمتة )صامتة( كتيمة، بل هي جموفة، وحتتوي على مدخلني يف كال القطبني. كما 
يزعمون أن مثة حضارة أو حضارات متقدمة تعيش يف جوف األرض، وأن مثة كائنات عاقلة تغادرها أحياناً 

إىل الفضاء وإىل سطح الكوكب.
وأن ظاهرة )اليوفو( الصحون الطائرة، ليست سوى حماوالت استكشاف وتواصل يقوم هبا هؤالء مع سكان 

األرض.
القول بوجود حياة وكائنات يف باطن األرض قديم جداً، حيث ال تكاد ختلو حضارة أو ثقافة شعب عرب 

تاريخ البشرية مبا فيه حنن العرب، منذ أقدم العصور من هذه التصورات واملزاعم.
 فاليونان القدماء حتدثوا عن العامل السفلي وعن مدخله يف كهف )الكونيا(، وعن العامل املشؤوم حتت 

األرض )التارتار(، وعن آهلة املاء اإلغريقية املرتبطة بباطن األرض.
وكاد اليونان يبلورون نظريتهم عن األرض اجملوفة يف كتاب )متون هرمس(، وكتابات الفيلسوف أنكسا 

غوراس عن )العامل املوازي( وما فيه من مدن وشعوب وأجرام مساوية.
وجتد مثل ذلك يف الثقافات األوربية القدمية ففي )األساطري السلتية( مثة روايات عن كهف كروتشان« أو 

بوابة إيرلندا إىل اجلحيم.
ومن بني األساطري »النروجيية« واحدة تتحدث عن »أرض األقزام السود« الذين يعملون حتت األرض.

ومثة أساطري أخرى شبيهة عند األملان والروس.
ومن بني معتقدات )املايا( و )اآلنكا( وكذلك قبائل األسكيمو، اإلميان بوجود عامل سفلي وفردوس داخلي. 
ويف املعتقدات البوذية )التبتية( مثة حديث عن عامل حتت األرض، وعن مدينة كبرية هناك هي )شامباال(.

ويف الديانة اليهودية إشارات إىل )اهلاوية( و )األرض املظلمة( اليت يذهب إليها املذنبون، وكذا يف املسيحية 
حديث عن )اجلحيم(، كما ذكرت يف كتاب  أسرار أخنوخ( وهو من أسفار »لفائف قمران«.

كما كان يعتقد كثري من املسلمني استناداً إىل مسلمات نصية عقائدية مثل »األرضون السبع« يف سورة 
الطالق، و »األرض ذات الصدع« يف سورة الطارق، وإىل قصة ذي القرنني وحربه مع يأجوج ومأجوج يف 
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أحاديث الرسول الكريم، أن مثة عاملاً وحياة يف جوف األرض، وانعكس ذلك بشكل واضح يف كتب عدد 
من اجلغرافيني العرب: أبو احلسن املسعودي، حممد اإلدريسي، شرف الزمان املروزي، وزكريا بن حممد 
القزويين، وكذلك عند عدد من املؤرخني والفالسفة وعلماء التفسري والتصوف مثل: ابن خلدون، وجالل 
بن  الدين  النيسابوري، وحمي  الثعليب  اسحق أمحد  وأبي  املقدسي،  بن طاهر  واملطهر  السيوطي،  الدين 
الذين  وبعضهم  الشمال،  ومأجوج« خلف حبر  »يأجوج  وعن  احلقيقة«  »أرض  عن  الذين حتدثوا  عربي، 
يسكنون جوف األرض، وعن كهف »كلستان« يف خراسان، وعن جبل يف أقصى بالد الرتك والنفق املوجود 

فيه، ومجيعها يؤدي إىل باطن األرض.
والغريب أن هذه املرويات واألساطري اليت حتفل هبا ثقافات شعوب العامل القديم حول األرض اجملوفة، 
 Edmond حتولت يف عصر النهضة األوربي إىل نظريات علمية على  يد علماء كبار مثل أدموند هايل
 Leonard عامل الفلك والرياضيات والفيزياء الربيطاني )1656 – 1742( وليونارد يولر Halley
Euler عامل الرياضيات والفيزيائي السويسري )1707 – 1783( والذي يعد من أعظم رياضيي 

القرن الثامن عشر.
وجون لسلي John Leslie عامل الرياضيات والفيزياء السكوتلندي )1766 – 1832(  حتدث 
هؤالء عن أرض باطنية على بعد 800كم من املركز، كما حتدثوا عن وجود مشس داخلية فيها، كما تكلم 
عنها اإليطايل )دانيت أجلريي( Dante Alighieri أشهر أدباء عصر النهضة يف )الكوميديا اإلهلية(.

وجاء بعد هؤالء العشرات من الباحثني والكتاب واألدباء يف القرن التاسع عشر، الذين ألفوا كتباً كثرية عن 
 )876\1 - 1804( George Sand ومنهم: الروائية الفرنسية جورج صاند )األرض اجملوفة(
والكاتب األمريكي وليام ريد William Reed )1830 - 1920( واألمريكيني: جون كليف سيميز 
 ،Marshall Gardner غاردنر  مارشال  العلمي  والباحث   John Cleved Symmes

.)1905 - 1828( Jules Verne والروائي الفرنسي جول فرين
 1914( Martin Gardner العلمي األمريكي مارتن غاردنر  العشرين: كاتب اخليال  القرن  ويف 
 - 1907( L.Sprague de Camp وكاتب اخليال العلمي ليون سرباغ دي كامب )2010 -
 1906( Willy Otto Oskar Ley والصحفي العلمي األملاني ويلي أوتو أوسكار يل )2000

– 1969(. وغريهم الكثري الكثري.
ومنذ عقود مثة سيل ال يتوقف من الكتابات العلمية واألدبية والصحفية يف الغرب عن )األرض اجملوفة( 
وعن سكاهنا، ومثة مئات من اجلمعيات اليت تتبنى هذه النظرية، من بينها )300( مجعية يف أمريكا 
الدولية  إنتاريو بكندا، و »اجلمعية  الشمالية وحدها، لعل أشهرها: »مجعية أحباث األرض اجملوفة« يف 

ألحباث األرض املسطحة« يف دوفر بانكلرتا.
العامل  الكبري واملستمر يف ثقافات معظم شعوب  الذي يطرح نفسه هنا: ما سر هذا احلضور  والسؤال 
املوازي،  الكون  السفلي،  العامل  األرض:  باطن  يف  عاقلة  أخرى  حياة  أو  عامل  وجود  لفكرة  وعقائدها، 
أغارثا، أمريتا، ...اخل؟! وملاذا نسجت مئات الروايات والقصص واملشاهدات والصور، عرب مئات السنوات أو 
عشرات القرون، عن هذا العامل اخلفي املختفي، وعن بواباته وناسه وشعوبه؟! وهل جاء كل هذا من فراغ؟! 
وأين هي تلك »النار« اليت أطلقت كل هذا »الدخان« الذي جعل هذه األلغاز ترتاكم عرب التاريخ حتى صنعت 
العامل  وراءه جمادلني يف حقيقة وجود هذا  يتمرتسون  العامل  اليوم يف  الكثريون  اإلهبام، الزال  جبالً من 

املزعوم؟!.
مثة أسئلة كثرية تنامت وكربت وتركت بال أجوبة، وظواهر مل يتم جالء غموضها، واجملتمع العلمي العاملي 

ليس بعيداً عن املسؤولية يف ذلك.
يف عدد قادم سنخوض غمار هذا السجال القائم، واملناخات اليت أحاطت وحتيط به يف العامل اليوم.
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