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التعايش السلمي

سـارة و نـارة أختـان شـقيقتان، كانتـا تسـكنان يف ضيعـة بعيـدة، وعندمـا ضاقـت 
عليهمـا سـبل العيـش يف الضيعـة قررتـا الرحيـل إىل املدينـة، فجمعتـا الثيـاب 
واحلاجـات، واحندرتـا إىل العاصمـة مثـل دمعتـن تنحـدران مـن عـنٍ واحـدة.

ويف العاصمـة سـكنت األختـان يف بيـتٍ مؤلـفٍ مـن غرفتـن ومطبـخ ومّحـام وممـرّ، 
وقد عاشـت األختان يف هذا البيت شـهرًا كامالً، كان كافيًا الكتشـاف جو املدينة، 

ولتتخـذ كلَّ واحـدةٍ منهمـا قرارها املسـتقّل واحلاسـم يف احلياة.

فقـررت سـارة أن متتهـن مهنـة شـريفة، فامتهنـت اخلياطـة، بينمـا رأت نـارة بـأن 
الشـرف ال يناسـبها، فقـررت أن متتهـن مهنـًة غـر شـريفة، فامتهنـت تلـك املهنـة 

الـي تقـدم فيهـا بعـض اخلدمـات غـر املشـروعة للرجـال الغربـاء.

مرهف رياض الحلبي*

* أديب شاب من السويداء، قرية عرى، حيمل إجازة يف احلقوق.
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وهكذا افرتق مسار الشقيقتني، فأصبحت 
سارة متّثل الفضيلة وتتشدّد فيها، وأصبحت 

نارة متّثل الرذيلة وتتهالك يف سراديبها.
وحيث أن الفضيلة ال ميكن هلا أن ختتلط 

مع الرذيلة، فقالت األوىل للثانية:
»ال أجالسك بعد اليوم يف جملٍس واحد، 
وال آكل معك على طبق، وال أشرب من إناءٍ 
أنت تشربني منه، وال أدوس على أرٍض أنت 

تدوسني عليها.«
التشدد؟  هذا  كل  »ولِمَ  الرذيلة:  فقالت 

أليس البيت يتسع يل ولك؟« 
ولكن  يتسع  إنه  »بلى،  الفضيلة:  فقالت 
ال  األخرى،  الغرفة  يف  وأنا  غرفة  يف  أنت 

تدخلني غرفيت وال أدخل غرفتك«
وهكذا انقسم البيت الواحد إىل قطاعني، 
رمز  وهو  )ف(  الرمز  األول حيمل  القطاع 
)ر(  الرمز  الثاني حيمل  والقطاع  الفضيلة 
يف  الفضيلة  فسكنت  الرذيلة،  رمز  وهو 
غرفة، وسكنت الرذيلة يف الغرفة األخرى، 
املمر وقسمتاه  ثم رمستا خطاً طوالنياً يف 
متضي  الفضيلة  أن  وحيث  قسمني،  إىل 
وجباهتا  وتتناول  العمل  هنارها يف  ساعات 
هناك، فقد رأت بأهنا غري حمتاجة  للمطبخ 

وميكنها االستغناء عنه.
وهي  ومهمة  حيوية  مسألة  بقيت  ولكن 
األمر  هناية  يف  فالفضيلة  احلمام،  مسألة 
حتتاج لالستحمام بني الفرتة واألخرى، وإال 
رائحة قطرميز  رائحتها ستصبح مثل  فإن 
وأيضاً  بعيد،  زمن  منذ  املنسي  الشنكليش 
حيث  الطبيعة،  نداء  تليب  ألن  فإهنا حتتاج 
أهنا تتمتع جبهاز هضم نشيط وجيب عليها 

أن تطرح خملفاته بني فينة وأخرى.
وأمام هذه املعطيات االضطرارية، كسرت 
الفضيلة على أنفها بصلة، وقررت بأّنه البدَّ 

من االشرتاك مع الرذيلة يف احلمام ذاته.
املكان  والرذيلة  الفضيلة  اقتسمت  وكما 
فيما  الزمان  اقتسمتا  كذلك  بالتساوي، 
النهار  يف  تعمل  الفضيلة  فكانت  بينهما، 
وتنام يف الليل بينما الرذيلة تعمل يف الليل 

وتنام يف النهار.
وكما أهنما أُجربتا على التشارك يف قسم 
من املكان فقد أُجربتا أيضاً على التشارك 
يف قسم من الزمان وهو وقت املساء عندما 
الرذيلة  تستيقظ  العمل  من  الفضيلة  تعود 

من النوم.
فاقتسمت الفضيلة - وهي كارهة - مع 
مرت  و  الزمان،  وذلك  املكان  ذلك  الرذيلة 

األيام بسالٍم وهبدوءٍ حذِر.
ويف أحد األيام التقت الفضيلة مع أختها 
على باب املكان املشرتك يف الزمان املشرتك، 

فقالت الفضيلة:
»أنا أدخل أوالً«

فقالت الرذيلة: »ولِمَ ذاك؟«
ردّت الفضيلة وقالت: »األمر ال حيتاج إىل 

سؤال، فأنا الفضيلة وأنت الرذيلة«
فإذا  مقنع؟  سبب  هذا  »وهل  الرذيلة: 
سلّمنا جدالً بأنك أفضل مين فهل فضالتك 

أيضاً أفضل من فضالتي؟«
الفضيلة: »ليست أفضل، فكالمها جوهر 
أن  وجيب  باألخالق  ملتزمة  ولكنين  واحد 

أكون مقدَّمة عليكِ يف كل شيء«
»ومن وضع هذه األخالق؟ ومن  الرذيلة: 

180 المعلم العربي- العدد: 479 - 2021 

ت
عا

دا
إب



الذي قرر قواعدها؟«
املسلّمات،  يف  تناقشني  إنك  الفضيلة:« 
فاألخالق موجودة منذ آالف السنني، حيث 

أوجدها واتفق عليها اجملتمع«
الرذيلة: » هذا اجملتمع الذي تتكلمني عنه، 
هو نفسه أيضاً من وضع قواعد الرذيلة، إّنه 
بينما  معك  فضائله  ليمارس  إليك  يذهب 

يعود إيلَّ ليفرّغ محولة خطاياه«
من  ألنّ  يستويان،  ال  »كال،  الفضيلة: 
ميارسون الفضيلة هم غري الذين ميارسون 

الرذيلة«
فاحلياة  قاصر،  فهمك  »إنّ  الرذيلة: 
واألسود،  األبيض  فقط  لونني  من  ليست 
يفصِّلون  الذين  الرجال  بأن  لك  أؤكد  وأنا 
إيلَّ  يأتون  النهار،  األنيقة عندك يف  ثياهبم 
كمن خيلع عن  الليل،  وخيلعوهنا عندي يف 
ثقيالً، ثمّ قويل يل أنت: إنك كل  قلبه مهّاً 
بقلة  وتتهمينين  الشرف  يوم حتاضرين يف 
معيار  على  نتفق  لكي  فتعايل  الشرف، 
ثابت حيدّد املهنة الشريفة من املهنة قليلة 

الشرف«
أتعب  فأنا  التعب،  هو  »رمبا  الفضيلة: 

وأنت ال تتعبني«
أتعب؟  ال  بأنين  لك  قال  »ومن  الرذيلة: 
فهذا  أيضاً،  منك  أكثر  ورمبا  أتعب  فأنا 

املعيار ليس صحيحاً«
احلاجة  هو  فاملعيار  »إذاً  الفضيلة: 
ثياب،  إىل  الناس حتتاج  فكل  االجتماعية، 
دون  من  رجالً  تتخيلي  أن  ميكنك  فهل 

ثياب؟«
الرذيلة )تضحك ضحكًة صاخبة وتقلب 

على قفاها من شدة الضحك(: »أنا باألصل 
من  وهم  إال  الرجال  أختيل  أن  أستطيع  ال 
أراهم  أن  يقتضي  عملي  ألن  ثياب،  غري 
أن  ميكنك  هل  يل،  قويل  أنتِ  ولكن  عراة، 

تتخيلي رجالً من دون امرأة ؟«
فما  زوجاهتم،  للرجال  »إن  الفضيلة: 

شأنك أنت هبم؟«
الرذيلة: » وهل لكل الرجال زوجات؟ وهل 
زوجاهتم؟  حيبون  املتزوجني  الرجال  كل 
وال  آخر  كوكب  يف  تعيشني  بأنك  أعتقد 

تعرفني ما الذي حيدث يف هذا العامل«
الذي  الكوكب  أنا من هذا  »بل  الفضيلة: 
إصالحه،  أنا  وأحاول  إفساده  حتاولني 
فلماذا ال تنتهني عمَّا أنت فيه من ضالل، 

وتسلكني سبيالَ مستقيماَ؟«
طبيعيت،  فهذه  أستطيع،  »ال  الرذيلة: 
سبيلك  ترتكي  بأن  لك  أقول  لن  ولكنين 
بل  املنحرف،  سبيلك  وتتبعي  املستقيم 
سأقول لك ملاذا ال تتقبّلني وجودي ببساطة؟ 
الليل  وجود  يتقبّل  إنه  النهار،  إىل  انظري 
اآلخر  ليعود  هدوء،  بكّل  مكانه  له  وخيلي 
وخيلي مكانه لألول عندما يأتي وقته، إهنم 
كما  يتناوبون  بل  بعضاً،  بعضهم  يلغون  ال 
واآلن  احلمّام،  هذا  على  معك  أنا  أتناوب 
وأنا  النهار،  الليل ال يسبق  أنت ألن  ادخلي 

سوف أدخل بعدك«
الفضيلة: » شكراً«

الرذيلة: »عفواً«
تتناوبان  والفضيلة  الرذيلة  ومازالت 
أن  دون  هذا  يومنا  ذاته حتى  احلمام  على 

تصطدم إحدامها باألخرى.
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     روح تحلق في السماء..

األخضـر  اللـون  فيهمـا  تناغـم  عينـن  علـى  وأسـدل جفونـه  القرفصـاء،  جلـس 
واألسـود فامتزجا لوحة مجيلة تتوق الروح إىل النظر إليها، واسـتغرق يف تفكر 
عميـق، أيقظـه عـواء كلـب جائـع يقـرب منـه، شـعر بـأمل يف ركبتيـه، وتنميـل يف 
أصابـع قدميـه، فاعتـدل يف جلسـته، ليسـمح للـدم التسـّكع يف عـروق قدميه بكّل 
حريّـة، وسـأل نفسـه، مَل ال جيلـس جلسـة التأمل الي ميارسـها أتباع بـوذا، فربّما 
يشـعر مبـا يشـعرون، فتصعـد روحـه إىل عـامل آخـر، عـامل مجيـل، ميتلـئ باحلـب 

والسعادة...

ماجدة البدر*

* ماجدة البدر: كاتبة وقاصة سورية من دمشق، حتمل إجازة يف اللغة العربية.
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أن جيرب هذه احلالة،  فتبادر إىل ذهنه 
ويبدأ بالتفكري يف األمور السعيدة اليت مرت 
به يف حياته، حبث يف ذاكرته، فلم جيد أياً 
منها، رمبا نسيها ورماها يف سلة القمامة، 
وهو يرمي قمامة منزله الومهية، فهو يعرف 
أنّ منزله صديق للبيئة، ألّنه ال ينتج القمامة، 
وال فضالت الطعام غري املوجود أصالً، إذاً؛ 
فليتأمّْل ويتفّكرْ يف أمور هذه الدنيا، أحسَّ 
أقنع  ولكنه  قدميه  حتت  األرض  بربودة 
الوقت  مع  سيزول  الشعور  هذا  بأن  نفسه 
ولن يشعر به، ألن روحه حسب قوانني بوذا 
ستصعد  بعمق،  التفكري  يف  يستغرق  حني 

الوئام  يسوده  مجيل  عامل  آخر،  عامل  إىل 
والطيور  األلوان  متنوّعة  والورود  والسعادة 
بتأمالت  روحه  انشغال  ورمبا  املّغردة، 
سعيدة، ينسيه برودة هذه األرض املعطاء، 
فخذيه  فوق  التأمّل  وضعّية  يداه  اختذت 
ورفع رأسه إىل األعلى، واستنشق اهلواء ملء 
ما  يستنشّقه  الذي  اهلواء  بأنّ  رئتيه، شعر 
يزال ملّوثاً، حاول حماوالت يائسة استنشاق 
روحه  ينّقي  ظامئتني،  برئتني  نظيف  هواء 
ومن  والعافية،  الصحة  ومينحه  وجسده، 
ربّما جائع،  كلب،  عواء  ينبعث صوت  بعيد 
ربّما سعيد، ربّما يندب حظه بعد أن هجرته 
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مرتف،  ثري  كلب  من  وتزوجت  حبيبته، 
يتبارى اخلدم يف تقديم اخلدمات األفضل 
له، فذاك يقدم له قطع اللحم الشهي، وهو 
تعبرياً  عو«..  »عو  ويقول  بقرف،  يتذوقها، 
مطهو  غري  الطعام  هذا  ألن  سخطه  عن 
أنه شعر  أو »عو« أخرى تعين  بشكل جيد، 
بامللل والقرف من هذا القصر املنيف، وهو 
حباجة للنزهة، أحس أن عواء الكلب يرتفع 
ويرتفع، فإذا بصوت قطة خافت ينبعث  يف 
هزت  وقد  أمامه  متر  هبا  وشعر  األرجاء، 
العواء  بصوت  فإذا  ودالل،  بغنج  مؤخرهتا 
خيفت شيئاً فشيئاً ويتحول إىل أنني خافت، 
هدأت ثائرة هذا الكلب الشرس، )يا عمي( 
لألنثى تأثري بالغ على أي ذكر كان، حتى لو 
كانت قطة، والذكر كلب شرس، مسع صوت 
وتطوف  منه،  تقرتب  ملونة  سرب عصافري 
حوله، وكأهنا حتاول أن حتمله إىل األعلى، 
بعضها أصفر، وبعضها ملون ألوان متناغمة  
مع بعضها، وبعضها اآلخر خيفق جبناحيه 
اهلواء  تربّد  أن  حتاول  وكأّنها  وجهه،  أمام 
ذاك  أمّا  وجهه،  إىل  يتدّفق  الذي  الساخن 
فارتدى  امللون،  املنقار  ذو  اجلميل  الببغاء 

صورة  اخلالق  رسم  وقد  الريش،  من  حلة 
مجيلة من األلوان املتداخلة واملنسجمة مع 
بعضها البعض يف صدر هذا الببغاء حيث 
تداخل اللون األصفر مع اللون الليلكي تاله 

اللون األخضر الفاتح.. 
لقد محل الببغاء باقة من الورود املتفتحة 
على  صفراء  وردة  فتدّلت  عليه،  وألقاها 
وجهه تفوح منها رائحة املوز الفاخر، الذي 
يزين موائد األثرياء، شعر بكلب يقرتب منه 
صفعة  فصفعه  يده،  ويعض  هدوء،  بكل 
الكرة، وبدأ يعض  الكلب عاود  قوية، ولكن 
صفعة  املرة  هذه  فصفعه  أخرى،  مرة  يده 
أقوى.. قذفته إىل مسافة بعيدة، فإذا هبذا 
الكلب ينهض من كبوته، ويهجم على وجهه 
بأمل  شعر  الغض،  خده  يف  خمالبه  غارزاً 
فمه  وغّطى  غزيراً  الدم  وتدفق   شديد، 
وأنفه، فلم يعد يستطيع التنفس.. وإذا بيدِ 
وتُبْعِدُ  السماء،  من  متتدّ  احلنون،  اخلالق 
هذا الكلب عنه، وصوته يهمس من عليائه: 

»استيقْظ... استيقْظ.. استيقْظ«
األجنحة حتيط  ذات  املالئكة  بأنّ  وشعر 

به، من كل مكان، وإذا بأحدها يقول: 
- »دعْهُ رمبا فارقت احلياة جسده الفقري 

الضئيل الذي أضناه اجلوع«
فتح عينيه لريى أمامه عامل النظافة، أبو 
عبيد ميسك به ويهزه بعنف، ويصفعه وهو 
أن يوقظه، وقد تدّلت قشرة  قلق، وحياول 
موز عَفِنَة أمام وجهه، بينما تكوّمت أمامه 
الروائح  متنوّعة  السوداء  القمامة  أكياس 
واحملتويات، تفوح منها روائح الطعام املتعّفن 

والقمامة النَتِنَة...

184 المعلم العربي- العدد: 479 - 2021 

ت
عا

دا
إب



زارُع الورد...*

زجَـرَ رُوحَـهُ، مُطلِقـًا مههمـًة مشـحُونًة باألسَـف، تقلَّـب على فراشـه، الذي مل يعد 
رُ مّتى بـدأت على وجه التحديد،  يعـدُّه وثـرًا منـذ فرة مـن الزمن، ما عاد يتذَكّ
عـب اجلسـديّ الـي بـات يلقاهـا منـذ  متابعـًا ليلـه يف نـوٍم َقلِـٍق، ُتعينُـهُ أسـبابُ التَّ

بدئِـهِ عملَـهُ هـذا، وتعيقه أسـبابٌ أخـرى تتعلَّقُ بالعمِل نفسـه...

ليندا ابراهيم**

سورية،  يف  عرفتها  السورية،  الساحلية  »بانياس«  من  حقيقية  واقعية  شخصية  الورد«:  »زارع   *
وعايشتها ورأيتها أثناء مراسم تشييع وتأبني العشرات بل املئات من شهداء األزمة السورية.

** شاعرة وأديبة سورية، من مواليد طرطوس، حتمل شهادة يف اهلندسة، هلا عدد من الدواوين 
الشعرية منها: على اجلسر العتيق، لدمشق هذا اليامسني، فصول احلب والوحشة، سيدة الصنوبر.
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ويرفضُ  مقابل،  أيَّ  يأخذ  أن  يأبى  كان   
ى أيَّ أجٍر، ولو كلمَة شكٍر أو موقفَ  أن يتلقَّ
هور، بِل العمَل بإنكاٍر  تنويه، أدمَنَ عدمَ الظُّ
منذ  به  يقوم  ملا  ومثابرة،  وجهدٍ  وخفاءٍ 
على  تراق  قطرة  أوّل  مع  بدأت  سنوات، 
الوصول  يستطيعُ  أو  يعِرفُ،  ما  امتداد 
الذاتيَّة  بإمكاناته  بشريّاً  أو  جغرافيّاً  إليه، 
احملدودة جدّاً، لكنّ الفاعلة جدّاً جدّاً، أكثر 
من أيّة جهة أو مؤسَّسة أو تنظيم أو جلنة 
ل مبا أناط نفسَهُ  أو مجعيّة، منوٌط هبا التكفُّ

ِبهِ...
تابع ليله، كما باقي لياليه، اليت نسي مّتى 
والتبلوّر  ل،  بالتشكُّ هذه  حالته  فيها  بدأت 
هُور، حياةٌ، وال حياة، حزن ال حيتمل،  والظُّ
ال  لكنّه  وواضحاً،  قليالً  كان  وإن  وفرح، 
يصدَّق أنَّه حيدثُ، بل األجدر، أن ال ميارَسَ 
إال مشوباً بشعوِر األسفِ أو اخلجل واحلال 

اليت مترّ هبا البالد...
مجيعها،  األوقات  يف  تامَّة  جاهزيتُه 
استعان  قدميٌة،  سيارةٌ  كاّفة:  واألحوال 
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أبيها  بكرة  عن  به ممتلئًة  اخلاصَّة  اجليب 
بالتَّواريخ واألمساء واملواعيد واألرقام، بينما 
اري  روحُهُ كانت مشحونًة بذلك األسَفِ الضَّ
الذي يفتك هبا، وذلك احلزِن السَّامق الذي 
بات من أكثر عوامل قوَّتِهِ وثباتِ شخصيَّتِهِ 

رُسُوخاً وجَالءً مع األيَّام...
***

استفاَق متأهّباً كالعادة، على صوت مُنَبِّهِ 
استُشهد  »لقد  اتصاالً:  ى  ليتلقَّ اهلاتف، 
يف  رفيقه  أنا  األسود،  احلجر  يف  حممود، 
املعركة، متَّ إخطارُ وحدتِهِ املقاتلةِ، وجثمانه 
يف  اجلديد  حرستا  طريقَ  خيرتُق  اآلنَ 

طريقه إليكم«.
ريق الذي عبَّدته دماء من قضى  ذلك الطَّ
اجلرحية  األبيّة  سورية  أبناء  من  عليه 
البطلة، فاحتاً دروب سورية كلّها إىل جمدٍ 

مل يعرْفهُ بلَدٌ و مل يُحِْرْزهُ وطنٌ من قبُل.
هبَّ من فراشه، فارتدى لباسه »امليداني« 
الكامل بسرعة الربق، وروحُهُ تتاِبعُ هَمْهَمَتَها 

حبزٍن وعويٍل أخرَسَني،
- »فعلتَها يا حممود«!...

وحترّكت سيارتُهُ اجلبَّارةُ خترتُق طريَقها 
ابنَهُ  ليستقبَل  العسكريّ،  املشفى  إىل 
وأوعِرها على  املَهَمَّاتِ  الشَّهيدَ، يف أصعِب 
املَرَاسِِم  بذاتِ  الثَّرى، متاماً  ليواريَهُ  نفسه، 
املعهودة، زارعاً إيَّاهُ شتلًة من حبق إىل جانب 
ورودِ أيَّار، يف ذلك السَّهِل اخلصيِب من تلك 
البلدة من قرى سورية الصَّاعدة إىل ملكوت 
من  وتاج  فخار  من  بإكليل  مكلَّلًة  اريخ  التَّ

يامسني.
***

ترميم  على  عمله،  من  تقاعده  بعد  هبا 
مزوَّدة  حياته،  آلخر  الشخصيّة  احتياجاته 
مبولدة صغرية للكهرباء لزوم حضور مراسم 
انقطاعُ  باتَ  حالةٍ  يف  التأبني،  أو  التشييع 

الكهرباء يف البلد معها أمراً اعتياديّاً.
الوطين«  »الدِّفاع  من  استلمها  وبندقيٌّة   
هبا،  إال  يظهر  ال  وبدلٌة مموَّهٌة،  بلدته،  يف 
يف األوقات واألحوال واملناسبات واألعمال 
يتميَّزُ  ممنْ  »كاوتشوك«  وجزمة  مجيعها، 
أو  احلفريَّات  حقل  يف  يعمل  من  هبا 
وعبور  اجلبال  صعودِ  أو  رُقات  الطُّ أعماِل 

البَِريَّات...
كان أشيبَ الشَّعر، لدرجة يصعبُ معها أن 
تعثر على خصلة واحدةٍ غريِ بيضاءَ، بدمعةٍ 
شفتيه،  تفارق  ال  وبسمة  عينيه،  تبارح  ال 
شهيداً،  دُفِنَ  كلّما  دمعة  نومه:  يف  حّتى 
وبسمة لكّل ثاكلة يواجهها هبا، أنْ ال تيأسي 
وتأسَّي فاحلياة أهمُّ شروطها بقاء شذراتِ 

األمل يف حميط قامت... 
التَّشييِع  مراسِِم  من  مئاتٌ  بل  عشراتٌ، 
بلدته  أبناء  من  لشهداء  واملواكبة،  والدفن 
منْ  أوّل  بات  اليت  وبلده،  ومدينته  وحيِّه 
قبل  هبا،  إخطاره  ويتمّ  ويعرفها،  هبا،  يعلم 
أيّ من البشر، وقبل علم أيّة جهة رمسيّة أو 
إىل  وينطلق  مكانه،  ليهبَّ من  غري رمسيّة، 
»واجبه املقدَّس«، فيستلم اجلثامنيَ، ويتمِّم 
والدَّفن،  التَّشييع  قبيل  الرَّمسيَّة  أوراقها 
الدَّفن  مكان  إىل  وصوالً  املواكبَ  م  يُنَظِّ
أخرى مماثلة  مهمٌَّة  بعدها  لتبدأ  وإمتامه، 

يف مكان آخر...
كان جدول أعماله مكتظاً دائماً، ومفكرة 
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ً أَتَبَنّى َماًء َماِلحا

َعلى يَِمّ القَِصيَدْة

القَلَُم ُجْرِحْي

أَْبِكْي

أَْبِكْي

قُرابَةَ َوَطْن

أَتََزْنبَُق ِحْبراً تَْحَت فَْيِء الَمْنفى

هُ رائَحةُ الُخْبِز تَُهزُّ

َكَسنابِل ِأَْرَملَْة

َويَْهَجُع فِي رابِعَِة الفَْجِر

في َرأِْس تِْمثاٍل ِللثَّْلجِ

يَْحِمُل كاِهَل الَمْجهوْل

َويَْستَريُح تَْحَت ِظّلِ التَّعَِب

ُط ُرموَشهُ األَْمُس يَُمّشِ

َويَْغفو َعلى َصْدِر ما كاْن

َكأَنَّ أَباهُ الشََّجَرْة

َوتُفّاُحها َعْصٌف َمأْكوْل

عاَدِت القَصيَدةُ إِلى ِحْبِرها

َوما ُعْدِت

ْكَرياْت َمْلُح الذِّ
كّرار ماجد حميد*

أَْسأَُل الَكِلماِت أَيُّها أَْنِت

تَْسأَُل األَْلُف ياَءها

َوَوْجُههُ شاِحُب الَحْرِف

َحتّى َظنَْنُت أَنَِّك ما ُوِلْدِت،

َوتَعَلَّْمُت:

ْحلَْة. يَدوُم الِغياُب َوأَْهلُهُ الّرِ

* أديب عراقي حيمل شهادة اهلندسة املدنية.
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الَقصيـدُة
صالح محمود سلمان*

املريقب طرطوس عام 1953م، له 12 جمموعة شعرية منها:  * شاعر وأديب سوري، من مواليد 
للصهيل طقوسه، أمسيك سيدتي وأحبك، مكاشفات العاشق، من أوراقها، هل تكفي األسئلة؟.

َوفتَْحُت أَبَواَب القَصيـدِة
لـْم يَقُـْل أََحـٌد: »َصبـاُح الَخيـِر«

ال َعْيٌن تُْمِعُن في ُزُهْوِر األَْحُرِف النَّْشَوى

ْوحِ بِِعْطِر الـرُّ
ِدّيْ !! ال أُْذٌن تُِجْيـُد السَّْمَع للنَّغَـِم النّـَ

لََكأَنَّ ذَاَك الَحْشَد مْن َحَطٍب
ْيِن تََشظَّى في َمَهّبِ الّطِ

ما َجدوى الَكالِم!
يَِجيُء َصْوُت الشَّاِعِر الَمْرُكوِن

في الُكتُِب العَتيقَِة
هـْل تاَلَشْت ِحْكَمةُ اإلْصغاِء ؟!

ما ذَْنُب الَكالِم إذا ارتَدى ثَْوَب الَجَماِل
وبَاَح ِللَحسناِء بالنَّْبِض الَجليِل

وقَاَل ما لْم يَْشَهِد البُلَغاُء
َمِن الشهّيْ ؟! في الزَّ

هَي ذْي القصيدةُ َمْنـِزٌل،
شيِق، َحْقـٌل ِمَن الِعنَِب الرَّ

فَراشةٌ تَصبو إلى نُـوٍر تَُشْعِشعُهُ العُيوُن،
حديقـةٌ يَتباَدُل العُّشاُق في أَحضانِها

كأَس الِلقاِءاِت الَحِميمِة،

َوْمَضـةٌ َغنّـاُء تَتَُرُك في الَمدى قََمـراً
ْيِب وقَْلبَـاً َعاِمراً بِالّطِ

ِضّيْ والنَّْبِض الرَّ
فَِلـَم ابتِعاُد النَّاِس عْن َملَكوتِهـا ؟!

وِلَم التَّثاقُُل في ُدروبِاألَحُرِف الفْيحاِء ؟!
ْمِل ـةً للرَّ هـْل َغَدِت القلوُب َمَضخَّ

ـَر في َجَسٍد تََصحَّ
فَاْضَمَحلَّْت فيـِه ُرْوٌح

واْنَزوى نَْجٌم تَراَءى ذَاَت ُعْمـٍر
في تأَلُِّقِه الشَّذّيْ ؟!

يَبكْي على نُـوٍر تاَلشى
ْعنـاِء في َمَهّبِ الظُّلَمِة الرَّ

َمـْن يُؤويـِه لّما تـاَه في َغبَِش
قيِع الُمـّرِ ؟! الصَّ
َمن يَحنو عليِه،

ـهُ، يَُضمُّ
ِليصيَر نَْبضاً فِيـِه ؟!

يا نَجمـاً تَراَءى ذاَت ُعْمـــٍر
ُعــْد إليهم َعلَّهم يَحيُوَن

. في زَمـٍن بَهـّيْ
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م. فايز فوق العادة*

أسئلة حول عصر المعلوماتّية 
والمتغّيرات المتسارعة في التعليم 

والتكنولوجيا واإلعالم

لقـد تركـت إجنـازات نيوتـن العلميّـة والفلسـفيّة آثـارًا واسـعة يف حيـاة اجملتمعات 
العلـم،  الرتقـاء  تـاٍل  تطـوٍّر  ويف  الصناعـيّ،  العصـر  والدة  أقّلهـا  ليـس  البشـريّة 
طرحـت قوانـن احلركـة احلراريّـة. حيـث صـاغ عـدد مـن املفّكريـن علـى هامـش 
تلـك القوانـن مناهـج اقتصاديّـة يُفضـي تطبيقهـا إىل تغيـر العالقـات الناظمـة 
عصـر  بنـا  يذهـب  أيـن  إىل  اآلن:  والسـؤال  املنتجـة.  والقـوى  اإلنتـاج  لعمليّـات 
املعلوماتيّـة؟ كيـف تتأّثـر علـى سـبيل املثـال وليـس احلصـر املناهـج التعليميّـة يف 

املعلوماتيّـة؟  عصـر 

* باحث علمي، ورئيس اجلمعية الكونية السورية.



طرائق  صياغة  على  اليوم  العلماء  يعمل 
حمدّدة وحامسة حلّل املسائل بالغة التعقيد. 
الرياضيّات  بلغة  عادة  الطرائق  هذه  تكتب 
أمّا  ووفق املصطلحات الرياضيّة املتقدّمة. 
عن حتويل هذه الطرائق إىل برجميّات قابلة 
للتنفيذ على احلواسيب املختلفة، فاملوضوع 
للوهلة  يبدو  قد  كما  وبسيطاً  سهالً  ليس 
التحويل املذكور يتطلّب عمالً  األوىل، ذلك 
يتدرّج عرب سويّات من التجريد أكثر  شاّقاً 
بدائيّة من السويّات املقابلة يف الرياضيّات، 
كان  أيّ  على  يستحيل  أّنه  مثالً  ذلك  من 
كان  إن  حّتى  حاسوبيّاً  برناجماً  يُراجع  أن 
املُراجع خبرياً مبثل ذلك النوع من الربامج. 

ضرورة  احلقيقة  هذه  على  ترتّتب 
لتحويل  طويلة  زمنيّة  مدّة  ختصيص 
حاسوبيّة  برامج  إىل  الرياضيّة  الطرائق 
أنّ  العلماء  بعض  يرى  مقبولة،  كفاءة  ذات 
التكنولوجيا  تغيري  يف  يكمن  املشكلة  حّل 
أجيال  تصنيع  من  يُمّكن  مبا  املعلوماتيّة 
من احلواسيب مبقدورها استيعاب الصيغ 

الرياضيّة املتقدّمة  بسرعة وسهولة.
أنّ  آخرون  علماء  يقرّر  آخر،  جانب  من 
يف  خاصّة  التعليميّة  املناهج  تغيري خمتلف 
املطروحة.  الرئيسة  املهمّة  هو  اجلامعات 
مناهج  تكون  أن  اجلديدة  باملناهج  يُفرتض 
معلوماتيّة مبعنى من املعاني، يوافق العلماء 
التكنولوجيا  تغيري  ضرورة  على  اآلخرون 
املنشود  التغيري  أنّ  املعلوماتيّة. لكنّهم يرون 
عرض  مع  يرتافق  مل  إن  غاياته  حيّقق  لن 
املناهج التعليميّة يف مصطلحات وأجبديات 
املعلوماتيّة  التكنولوجيا  مع  تتفق  خمتلفة 

إىل  التصوّرات  هذه  تُفضي  أبداً.  املتطوّرة 
قواعد  تعليم  من  بدّ  ال  أّنه  مفادها  نتيجة 
باخلوارزميّة  تصميم اخلوارزميات، نقصد 
يؤدّي  اخلطوات  من  متتالية  جمموعة 
للمسألة  مقبول  حّل  توفري  إىل  تطبيقها 
بعض  عرض  إعادة  من  بدّ  ال  املطروحة، 
وفق  الرياضيّات  يف  األساسيّة  النظريات 
صيغ معلوماتيّة مناسبة. فعوضاً عن تعليم 
حتوّل  ناجزة،  كأطروحات  النظريات  تلك 
تعليمات مبسّطة ترُتجم إىل  النظريات إىل 
كّل  تطبيق  على  يرتّتب  قصرية.  برجميّات 
تُغّذى  مرحليّة  نتائج  توفري  منها  برنامج 

انتقاالً إىل الربنامج التايل.
ويف النهاية حيصل املستخدم على النتائج 
الربجميات  ختزن  حيث  املرجوّة،  النهائيّة 
الضروريّ  من  ليس  مناسبة،  أوساط  يف 
مسألة  كّل  يف  الربجميّات  كّل  تستخدم  أن 
مطروحة. بل ميلك املستخدم حريّة توظيف 

بعض الربجميّات وحسب.
لقد حتوّلت بعض الكليّات يف اجلامعات 
املعلوماتيّ،  الطابع  ذات  االمتحانات  إىل 
كان  الذي  الشمويلّ  السؤال  من  فبدالً 
املواضيع، ميسح  من  عدداً حمدوداً  يغّطي 
اليت  كاّفة  املواضيع  املعلوماتيّ  االمتحان 
هكذا  معيّن.  فصل  يف  الطالب  درسها 
جند يف االمتحان املعاصر أعداداً كبرية من 
منها  كّل  اإلجابة على  تُختزل  اليت  األسئلة 
اإلجابة  كلمات  ترصف  واحدة.  كلمة  يف 
عادة يف سطر السؤال نفسه ويطلب من كل 
مَنْ حيضر االمتحان أن يُسوِّد كلمة اإلجابة 
املناسبة مبا يسهل عمليات تصحيح أوراق 
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االمتحان.
كتابة  إىل  االمتحان  يتحوّل  أن  يُمكن 
خوارزمية وبرنامج حاسوبي هبدف تصميم 

مشروع حبثي أو حتى مشروع عملي.
إنّ تصحيح األخطاء اليت تقع أثناء إرسال 
من  هو  املعلوماتيّة  األقنية  عرب  املعلومات 
أهمّ املشاكل اليت تواجه العلماء والباحثني. 
القرن  منتصف  منذ  املختصون  سعى  لقد 
تعكس  رياضيّة  صيغ  إبداع  إىل  املاضي 
حجم األخطاء الواقعة. ال تكفي الدراسات 
إزالة األخطاء بشكل  بدّ من  إذ ال  النظريّة 
ليس  املعلوماتيّة،  الشبكات  يف  عمليّ 
بدّ  ال  إذ  وبسيطاً  سهالً  العمليّ  اإلسقاط 
إلزالة  خاصّة  وبرجميّات  أجهزة  توّفر  من 

األخطاء.
هي  حاسوب  أليّ  املركزيّة  الذاكرة  إنّ 
مبثابة قناة معلوماتيّة إذ تتحرّك النبضات 
خلية  إىل  ذاكراتَيه  خلية  من  املعلوماتيّة 

أخرى.

للمعلوماتيّة غدا  العايل واملميّز  األداء  إنّ 
واضحاً وشامالً يف عصرنا، ليس هناك من 
لتطوّر  رهناً  إال وغدا  أو عمليّ  فرع علميّ 
املعلوماتيّة. إنّ صيغاً رياضيّة كاملة وقوانني 
فيزيائيّة تطبيقيّة جيري إبداعها يف سياق 
أنّ  هو  ذلك  يف  يهمّ  ما  كثرية.  تطبيقات 
منظومة برجميّة صمّمت يف قطاع معيّن قد 

تصلح بعد حتويالت مناسبة لقّطاع آخر.
هو  الرياضيّ  الفكر  أنّ  إىل  هنا  نشري 
املعلوماتيّة  التطبيقات  ويُفعّل  يوجّه  الذي 
املعاصرة مجيعها، من هنا كانت تسمية تلك 

التطبيقات الرياضيّة بالتجريبيّة.
عُرفت الرياضيّات لقرون طويلة بفرعَيها 
البحتة  الرياضيّات  والوحيدين:  الرئيسيني 
الرياضيّات  أمّا  التطبيقيّة،  والرياضيّات 
جديد  إضايف  فرع  فهي  التجريبيّة 
للرياضيات تكامل وبرز ليغدو )املعلوماتيّة( 

كما نعرفها اليوم.
ال ميكن للعلم أن يستمرّ بدون هذه الفروع 
الثالثة للرياضيّات، فلكّل فرع دور أساسيّ 
هلذه  البنّاء  التداخل  إنّ  العلم.  ارتقاء  يف 
بساط  على  املطروحة  املسألة  هو  الفروع 
البحث اليوم. ال يعين هذا التداخل أن يعمد 
الدارس إىل استخدام كّل الفروع يف حل أيّة 
مسألة، إذ قد يكفي فرع واحد أو فرعان. 
النفس  وعلم  الرتبية  يف  الباحثون  يذهب 
يتمّكنون  الذين  هم  الطالّب  أجود  أنّ  إىل 
من حتليل الرباهني الرياضيّة اجملرّدة ومن 
يف  استظهارها  ويستطيعون  بل  فهمها 

مرحلة تالية.
وقدرات  مبواهب  الطالب  هؤالء  يتميز 
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املذكورة  والقدرات  املواهب  إنّ  خاصّة. 
هي اليت تدفع أصحاهبا إىل استلهام حلول 
معظم  يُصنّف  ال  للمشاكل.  مستحدثة 
املواهب نفسها  الطالّب يف سويّة أصحاب 

قدراهتم اخلاصّة.
ينصح املربّون أغلبية الطالّب باستخدام 
إنّ  الرياضيّات.  لتجريب  كأداة  احلاسوب 
هو  ليس  واخلوارزميّات   الربامج  اختبار 
احلاسوب،  استخدام  من  الوحيد  اهلدف 
وغري  العشوائيّ  التجريب  إنّ  العكس  على 
قد  احلاسوب  باستخدام  أحياناً  املنّظم 
الطالّب  أحد  ذهن  يف  جديدة  فكرة  يدفع 
أو  مساعد  كعامل  ويطرحها  السطح  إىل 
أساسيّ يف حّل مشكلة معيّنة. بكلمات أخرى 
مطرد  حنو  على  املعلوماتيّة  عصر  يُحوّل 
التجربة اليدويّة املُلِهمة إىل جتربة رياضيّة 
وجهة  إبداع  على  الدماغ  حتثّ  حاسوبيّة 
نظر غري مألوفة. ليست وجهات النظر اليت 
إّنها جمرّد  نتحدّث عنها ذات طابع هنائيّ. 
قاعدة  غريها  مع  تشّكل  لالستئناس  رؤى 
مثالً  نذكر  مغايرة.  أفكار  لتوليد  ومرتكزاً 
أنّ نظرية فريما األخرية يف الرياضيّات اليت 
بقيت معلّقة لثالثة قرون قد مّت حلّها على 
احلاسوب  يستخدم  مل  رياضيّات  عامل  يد 
يف  نفسه  يصنّف  إّنه  تقنياته.  يتعلّم  ومل 
الذين  البحتة  الرياضيّات  مُريدي  عِداد 
يؤمنون بالربهان الرياضيّ الصلد املتماسك 
والتجريب  االستقراء  لعمليات  يأهبون  وال 
اليت توّفرها احلوسبة واملعلوماتيّة. يقع هذا 
الربهان الذي أبدعه العامل املذكور يف أكثر 
برهاناً  كان  لقد  صفحة.  وثالثني  مئة  من 

بالغ التعقيد حبقّ.
قمت بدوري بتوفري برهان بالغ البساطة 
لنظرية فريما األخرية استلزم تسع صفحات 
العاملية.  اجملالّت  يف  عدد  يف  ونُشر  فقط 
يراجعه  أن  جامعيّ  طالب  أليّ  ويُمكن 
البحتة  الرياضيّات  استخدمتُ  ببساَطة. 

فقط يف صياغة هذا الربهان.
واملعلوماتيّة من صياغة  مّكنت احلوسبة 
حتدٍّ  إطار  يف  وُضعت  جديدة  خممنات 
وأُدرجت  البحتة  الرياضيّات  لعلماء  كبري 
يف قائمة املسائل اليت يتوجّب عليهم حلها. 
إّننا يف عصر جديد. سجّل التاريخ البشريّ 
ينطوي على عمليات  كّل عنصر جديد  أنّ 

انتقاليّة مل تكن متوّقعة على اإلطالق.
املراهقة.  طور  يف  التكنولوجيا  زالت  ال 
بتوّفر  التكنولوجيا  تطور  يقرتن  وبينما 
الصيانة وقطع التبديل، تستمرّ البيولوجيا 

وترتقي دومنا حاجة لذلك.
بل  للتكنولوجيا،  التكنولوجيا  ليست 
طابع  ذات  وظائف  ألداء  التكنولوجيا 
اإلنسان  يُنضج  أن  من  بدّ  ال  إنسانيّ. 
التكنولوجيا  أخذ  عن  التكنولوجيا، فعوضاً 
إىل  املشكلة  دفع  من  بدّ  ال  املشكلة،  إىل 
تكون  أن  جيب  مناسبة.  تكنولوجيا  جوار 
وغري  مرئيّة  وغري  مغمورة  التكنولوجيا 

مالحظة، بينما اإلنسانيّات على السطح. 
التكنولوجيا  الستخدام  البعيدة  النتائج 
املنظور  مع  باملقارنة  األهمّ  أّنها  شكّ  ال 
واملردود القريبني لذلك االستخدام. ترتكز 
التكنولوجيا املعلوماتيّة على مبدأ اجلاهزيّة 
املعلوماتيّة. ال تعمل أيّة منظومة معلوماتيّة 

194 المعلم العربي- العدد: 479 - 2021 

م
لو

 ع
 و

ئة
بي



إاّل بتوّفر املعلومات الضروريّة. بينما تدفع 
احلياة باملعلومات إىل الالوعي وال تستلها إاّل 
عند اللزوم. ال بدّ من توسيع قاعدة املبادئ 
املعلوماتيّة  املنظومات  بتصميم  اخلاصّة 
كأن تكون املنظومة بسيطة بقدٍر كافٍ، كما 
ملستخدمها  واالنفتاح  باملتعة  شعوراً  وتوّفر 
وتفسح اجملال ملزج املعلومات وتداخلها. ال 
يرقى املرتجم احلاسوبيّ يف أدائه إىل سويّة 
املرتجم  يغوص  فبينما  اإلنسان.  املرتجم 
اإلنسان عند ترمجته أحد النصوص اللغويّة 
إىل املعاني ويدركها حبدسه، يكتفي املرتجم 
احلاسوبيّ بالعالقات احلرفيّة مبا يؤدّي يف 
معظم احلاالت إىل أخطاء كبرية ومفارقات 

واسعة يف عملية الرتمجة.
الفضاء  وعلماء  الفلكيون  يستثمر 
عالية.  مبردودية  املعلوماتيّة  التكنولوجيا 
املعلومات  كّل  بتجميع  احلواسيب  تقوم 
الرقميّ  التصوير  وتنجز  املتوّفرة  الكونيّة 
إىل  الضوئيّة  غري  املعلومات  حتوّل  كما 
صور ملوّنة منظورة. ترتكز معاجلة الصور 
تكنولوجيا  على  كامل  بشكل  الفضائيّة 
املعلومات. كان الفلكيون يسجّلون يف مراجع 
عليها  اليت حيصلون  املعلومات  كّل  مكتوبة 
الكتبَة.  من  كبرية  أعداداً  لذلك  ويوّظفون 
إلجراء  كونيّ  مبخرب  أشبه  احلاسوب  غدا 
التجارب عرب احملاكاة نظراً النعدام إمكانيّة 
التجريب على صعيد الكون. من ذلك مثالً 
الكون  لتاريخ  معلوماتية  البحث عن مناذج 
املراصد  بناء  يكن  ومل  واجملرّات،  والنجوم 
ممكناً  واألرضيّة  منها  الفضائيّة  الكونيّة 
تقوم  اجلبّارة.  احلواسيب  استخدام  لوال 

احلواسيب املعاصرة بإدارة عمليات الرصد 
هذه  الكونيّات  عامل  يتابع  بينما  الكونيّ 
العمليات عن بعد. تُصنّع حواسيب خاصّة 
منها  سواء  الفضائيّة،  املركبات  لتوجيه 
أو  الفضائيّة  املركبات  منت  على  احملمولة 
أو  األرضيّة  املراكز  من  باملتابعة  تقوم  اليت 
التوابع املداريّة، فكان بذلك ظهور احلاسوب 
حاسوب  يُبنى  نوعه.  من  األوّل  التماثليّ 
متاثليّ لكّل ظاهرة حمدّدة أو قضية معرّفة 
حبدّ ذاهتا. فعلى سبيل املثال وليس احلصر 
إحدى  يف  املياه  توزيع  مشكلة  عند  نتوّقف 
املناطق. إنّ أهمّ العوامل املؤّثرة اليت ال بدّ 
من اعتبارها الضاغط املائيّ الذي يفرضه 
الشبكة. جند  على  للماء  الرئيسيّ  اخلزّان 
املاء  احتكاك  األخرى  العوامل  عداد  يف 
جبدران األنابيب والذي يقاوم جريان املاء. 
)سكورة(  الشبكة  طول  على  تنتشر  كما 
تسمح  أو  املاء  توّقف  خاصّة  سكر«  »مجع 
التماثليّ(  )احلاسوب  يتكوّن  باجلريان.  له 
دارة  من  املذكورة  العوامل  كّل  يغّطي  الذي 
بقوّة  فيها  املائيّ  الضاغط  يتمّثل  كهربائيّة 
مقاومات  الدارة  تضمّ  كهربائيّة.  حمرّكة 
يقاوم  كما  الكهرباء  تقاوم جريان  كهربائيّة 
االحتكاك جريان املاء. أخرياً تلعب القواطع 
الكهربائيّة دور السكورة. لنالحظ أّنه يلزم 
وهو  منفصلة  قضيّة  لكّل  متاثليّ  حاسوب 
إىل  التحوّل  مّت  لذا  اقتصاديّ.  غري  أمر 
احلاسوب الرقميّ حيث تتمّ ترمجة القضيّة 
يقوم  رياضيّة  عالقات  من  جمموعة  إىل 
بعض  يف  يُضمّ  حبلّها.  الرقميّ  احلاسوب 
األحيان حاسوب متاثليّ إىل حاسوب رقميّ 
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تُستخدم  اهلجني.  باحلاسوب  يُعرف  فيما 
التطبيقات  يف  خاصّة  اهلجينة  احلواسيب 
الطبيّة. يربز النشاط التماثليّ للحياة خبلق 
احلياتيّة  الرقميّة  الفعّاليّة  أمّا  املعلومات. 
فتنجز يف الالوعي واهلدف منها هو حذف 
أيّ تشويش قد يطال عمليّة خلق املعلومات 
عمليات  ممارسة  من  الوعي  ميّكن  مبا 

اإلبداع.
تُوفر مع كّل منتج تكنولوجيّ مبا يف ذلك 
نشرات  املعلوماتيّة  التكنولوجيّة  املنتجات 
اخلاصّة  التعليمات  تتضمّن  إرشاديّة 
يتعامل  آخر،  جانب  من  املنتج  باستخدام 
حاجة  دومنا  احليّة  األجناس  يف  األفراد 
للرجوع إىل أيّة تعليمات خاصّة. هل يُمكن 
إىل  ترتقي  أن  املعلوماتيّة  للتكنولوجيا 
االستعمال  تعليمات  بإلغاء  احلياة  سويّة 
عن  نتحدّث  أن  يُمكن  هل  واالستخدام؟ 
الوعي معلوماتيّ كما الالوعي عند الكائنات 
فعّالياته  احليّ  الكائن  يستشعر  احليّة؟ 
التفاصيل  أمّا  االستبصار،  عرب  احلياتيّة 

فتختفي يف الالوعي.

ماذا عن إمكانيّة تصنيع الوعي 
معلوماتيّ مماثل؟ يقودنا ما تقدّم 
إىل طرح تساؤل هامّ: هل يُمكن أن 
نعترب املعلومات مكوّنًا أساسيًّا من 

مكوّنات الوجود؟
تفيدنا املعارف املرتاكمة بأنّ املادة والطاقة 
نتخيّل  الوجود.  املرجعيان يف  املكوّنان  مها 
فيه  وتنعدم  فقط  والطاقة  املادّة  من  كوناً 
لكّل  بافتقاره  الكون  هذا  يتميّز  املعلومات. 

يكتفي  الذي  الكون  أمّا  التشكيالت.  أنواع 
توجد  وال  واملعلومات  بالطاقة  بنيانه  يف 
فيه أيّة هباءة ماديّة، فإنّ صياغة التعارف 
من  كون  مّثة  كان  إذا  فيه.  تغدو مستحيلة 
املعلومات واملادّة فقط، ال أثر للطاقة فيه، 
عند  متجمّداً  الكون  هذا  موت  يعين  هذا 

درجة حرارة الصفر املطلق.
غدت شبكة اإلنرتنت أشبه ببنية عصبيّة 
أساسيّة لكوكب األرض. يتعرّض املشرفون 
على عمل وتوسيع شبكة اإلنرتنت إىل ضغوط 
متزايدة من قبل املشرتكني اجلدد والقدامى 
لتلبية طلباهتم املتنامية أبداً. يلجأ املشرفون 
تبعاً لذلك إىل التجربة واخلطأ بينما يسعى 
يغّطي  النظريون إىل صياغة منوذج شامل 
الفجوة  تتوسّع  الشبكة. هكذا  تفاصيل  كّل 
بني النظريني واملشرفني العمليني على حنو 
مطرد. جيري التحّكم باإلرسال عرب شبكة 
اإلنرتنت احلالية بواسطة منظومة برجميّة 
املرتبطة  احلواسيب  كّل  يف  تُخزّن  معّقدة 
بالشبكة مبا يسهّل عمل احلاسوب كمصدر 

للمعلومات ومستقبل هلا.
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وفق  اختصاراً  املنظومة  هذه  تُعرف 
األحرف TCP وهي اختزال السم املنظومة 
باإلرسال  التحّكم  )بروتوكول  الربجميّة: 
املستقبل  تصل  اإلنرتنت(،عندما  لشبكة 
االستيعاب  يف  إمكانياته  عن  تزيد  رسائل 
وسرعان  أكثر  أو  معلوماتيّة  رزمة  تضيع 
التخمة  املرسل إىل حالة  املستقبل  ينبّه  ما 
TCP املنظومة  تبطئ  إليها:  انتهى  اليت 

يف إيقاعات عملها ثمّ ال تلبث أن تعود إىل 
ختمة  حالة  تقع  أن  إىل  املعهودة،  سرعتها 
والتباطؤ  التسارع  حالتا  تسهم  تالية. 
اليت  املعلوماتيّة  األقنية  كّل  عن  بالكشف 
يُمكن أن تتحمّل بعض الرسائل مبا خيّفف 
هذا  إنّ  العلماء  يقول  التخمة.  حاالت  من 

االستنتاج ليس صحيحاً على الدوام.
على أيّة حال، يرتبط اقتسام جمموعة من 
األقنية املعلوماتيّة الرزم املرسلة مبفهومني 
بدّ  ال  كعاملني جتريبيني  يُعتربان  أساسيني 
عمل  لضمان  االعتبار  بعني  أخذمها  من 
هو  األوّل  املفهوم  اإلنرتنت.  لشبكة  منتظم 
مفهوم استقرار عمل الشبكة. صُنّف املفهوم 
اهلندسيّة  العوامل  من  باعتباره  البدء  منذ 
يرتكز على حتليل عميق  والذي  األساسيّة 
للعشوائيّة والتغذية الراجعة يف فرتات زمنيّة 
املسألة  تبسيط  شئنا  إذا  نسبيّاً.  قصرية 
بعدم حدوث حالة  الشبكة  استقرار  نُعرّف 
ختمة يف أيّ حاسوب مربوط بالشبكة. أما 
التعريف الرياضيّ الدقيق فيأتي يف سياق 
صياغة مسألة البحث عن حالة مثلى يوّفر 
للشبكة  الضمينّ  الرياضيّ  التشغيل  تابع 
الرياضيّات  علماء  يدعوه  تابعاً  مبوجبها 

الديناميكيّة  للمنظومة  ليابانوف  تابع 
مبعدّالت  التحّكم  خوارزميّة  حتدّدها  اليت 
معّقداً  الرياضيّ  التعريف  يبدو  اإلرسال. 
املثلى  احلالة  تتميّز  كذلك.  بالفعل  وهو 
العدالة  إنّ  مناسب.  عدالة  للشبكة مبعيار 
االستقرار.  مفهوم  بعد  الثاني  املفهوم  هي 
ينظر العلماء إىل مفهوم )العدالة( على أّنه 

مفهوم اقتصاديّ يف مضمونه.
ربّما هلم بعض احلقّ يف ذلك، إذ ينطوي 
املفهوم على إمكانيّة مقارنة أشكال املنفعة 
سكونيّ.  أساس  على  الشبكة  من  املختلفة 
يعين ما تقدّم أن جتري املقارنة بعيداً عن 

احلقيقة الفعّالة النشطة للشبكة. 
بني  املسافة  تقليص  إىل  العلماء  يسعى 
مفهومَي العدالة واالستقرار بإضافة مقاطع 
مصمّمة على أساس الذكاء االصطناعيّ إىل 
منظومة TCP حيثما وُجدت، واليت تعمل 
اإلنسانيّ  املستخدم  متطلّبات  ترمجة  على 
الزال  فائقة.  بسرعة  لكن  رغباته  وعكس 

هذا املشروع يف عداد املشاريع املستقبليّة.
األقنية  تسهم  أاّل  احتمال  عن  أمّا 
املعلوماتيّة اإلضافيّة بإزالة التخمة، فيطرح 
بإرسال  يُختزل  بسيطاً  مثاالً  العلماء 
عرب  املستقِبل  إىل  املصدر  من  املعلومات 
من  حالة  أنّ  نفرض  انتقاليتنَي.  حمّطتني 
أبلغ  وأّنه  التخمة قد حدثت لدى املستقبل 
املصدر بذلك عرب أقنية ال عالقة هلا بشبكة 
اإلنرتنت. توصل احملطتان االنتقاليتان بقناة 
شبكة  من  جزء  هي  القناة  وهذه  إضافية. 
هذه  عند  علينا  يصعب  بالطبع.  اإلنرتنت 
املسألة وعرضها يف مجل  تبسيط  املرحلة 
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الدقيقة  الرياضيّة  املعاجلة  لكنّ  مقتضبة. 
األداء  اخنفاض  إىل  احلالة  هذه  يف  تشري 
تصالن  اللتني  القناتني  يف  عامّة  بصورة 

احملطتني االنتقاليتني باملستقِبل.
املفارقات  من  احلقيقة  هذه  تُعترب 
اُشتقت  وقد  اإلنرتنت  شبكة  يف  األساسيّة 
الطرق.  على  املرور  دراسات  من  أصالً 
وصل  أنّ  األوىل  للوهلة  البال  على  خيطر 
القناة اإلضافيّة خيلق نوعاً من املوازنة بني 
القناتني اللتني تصالن احملطتني اإلضافتني 
باملستقبل. لكنّ النتيجة ختالف هذا الرأي.

اإلحصائيّة يف  القواعد  تطبيق  أال ميكن 
هناك  إنّ  اإلنرتنت؟  شبكة  على  الفيزياء 
كتكوين  اإلنرتنت  منظومة  بني  تشاهباً 
الفيزياء  على  املرتّتبة  النتائج  وبني  مشويلّ 
اإلحصائيّة. يوصف سلوك الغاز يف السويّة 
الصغائريّة بداللة موقع وسرعة كّل جزيء 
سرعة  تربز  حدة.  على  الغاز  جزيئات  من 
اجلزيء عند هذه السويّة باعتبارها ظاهرة 
التوزيع  أنّ  من  الرغم  على  هذا  عشوائيّة. 
ما  وفق  مستقرّاً  يبقى  الكليّ  اإلحصائيّ 
الغازات  نتعامل مع  إّننا ال  أثبته ماكسويل. 
إاّل على السويّة اجلهاريّة. هنا تربز احلاجة 
بواسطتها  منيّز  إمجاليّة  ملعايري  امللحّة 

احلاالت املختلفة للغازات.
من هذه املعايري درجة احلرارة والضغط. 
املقرّرة  السمة  أنّ  نواجه مفارقة، ذلك  هنا 
للحاالت اجلهاريّة للغازات تتسق متاماً مع 
التظاهرات العشوائيّة جلزيئات الغازات يف 
الفيزيائيون  يتحدّث  الصغائريّة.  السوية 
عن أحوال مشاهبة يف قطاعات أخرى من 

الدارات  يف  اإللكرتونات  فحركة  الفيزياء. 
التجوال  أساس  على  تُدرس  الكهربائيّة 
العشوائي يف السوية الصغائريّة. لكن هذا 
الصغائريّة  السوية  على  البسيط  التناول 
السوية  التعقيد يف  بالغ  ينجلي عن سلوك 
اجلهاريّة إذ أنّ أمناط الكمون عند املقاومات 
مبا  تتحدّد  كهربائيّة  شبكة  يف  املتوّضعة 
يُخّفض الضياعات احلراريّة إىل أدنى حد 

ممكن من أجل سوية معيّنة لدفق التيار.
بني  بوجود مماثلة  الباحثني  بعض  يعقد 
شبكة  وبني  املوصوفة  املقاومات  شبكة 
السوية  على  العشوائيّة  أنّ  ذلك  اإلنرتنت. 
على  مثلى  حالة  إىل  تنتهي  الصغائريّة 
يطلبه  ما  هو  هذا  إنّ  اجلهاريّ.  املستوى 
تبدو  اإلنرتنت.  شبكة  حالة  يف  الباحثون 
هذه املماثلة وغريها مثرية. لكنّ الرياضيّات 
اخلاصّة بشبكات االتصاالت الكبرية كشبكة 
العامليّة ختتلف  اهلواتف  شبكة  أو  اإلنرتنت 
عن الرياضّيات املستخدمة يف النماذج اليت 
السوية  عرفنا  إذا  مثالً  ذكرها.  على  أتينا 
بالتعليمات  اإلنرتنت  شبكة  يف  الصغائريّة 
املدرجة يف املنظومات الربجميّة جند أّننا يف 
السوية  عن  الكثري  نعرف  احلالة  هذه  مثل 
الصغائريّة لكنّنا ال نتوّقع ما الذي قد يرتّتب 
على فعل األحكام اخلاصّة هبذه السوية. إنّ 
إليها  املشار  األحكام  خنتار  أن  مبقدورنا 
عن  ما  شيء  لتوّقع  فرصة  لنا  يوفر  مبا 
أكثر  هناك  أن  نؤّكد  أن  من  بدّ  ال  النتائج. 
مزايا  لكّل منوذج  وأنّ  لإلنرتنت  من منوذج 
ببعض  يتعلّق  فيما  سلبيّة  وأخرى  إجيابيّة 
واملنفعة  املعلومات  تدفق  كسرعة  املعايري 
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لكل مستخدم وسوية  الشبكة  توفرها  اليت 
أن  باملستخدم  يُفرتض  اليت  التفاصيل 

يعرفها عن بنية الشبكة.

ما هو دور املعلوماتيّة يف اإلنتاج 
اإلعالميّ؟

اإلعالميّ  اإلنتاج  إنّ  قلنا  إذا  نبالغ  ال 
على  كليّ  بشكل  معتمداً  اليوم  أصبح 
يعد  مل  لذلك  تبعاً  واملعلوماتيّة.  احلوسبة 
بل  واحدة  طبيعة  ذا  اإلعالميّ  اإلنتاج 
وُلدت أصناف متباينة من اإلنتاج اإلعالمي 
الربجميّة  منها منظوماته  كّل صنف  يعتمد 
اخلاصّة. نعرّج فيما يلي على صنف واحد 
وليس  املثال  سبيل  وعلى  اإليضاح  هبدف 
إنتاج  على  الصنف  هذا  ينطوي  احلصر. 
واحلوسبة  الربجميّات  باعتماد  األفالم 
كأدوات أساسيّة يف اإلنتاج. قد يلجأ املخرج 
الربجميّات  باستخدام  املشهد  إعداد  إىل 
العنصر  يلعب  ال  وحسب.  واحلوسبة 

البشريّ يف هذا املشهد أيّ دور.
العناصر  تربز  حيث  املشاهد  يف  أمّا 
البشريّة كمكونات أساسيّة فال بدّ أوّالً من 
العناصر  هلذه  التمثيليّة  اللقطات  تصوير 
واملكوّنات  اخللفيّات  تصوير  وكذلك 
اإلضافيّة لكّل مشهد. تُحوّل املادّة املصوّرة 
بأكملها بعد ذلك إىل رموز رقميّة. يُمكن عند 
واحلوسبة  الربجميّات  إقحام  املرحلة  هذه 
إلجراء التعديالت اللونيّة املناسبة ومداخلة 
التحويالت  كّل  وإجراء  واللقطات  املشاهد 
وجاهزاً  مقنعاً  املشهد  يصبح  كي  املناسبة 
املشهد  ذلك  املقنع  باملشهد  نعين  للعرض. 

بنيته  كشف  عن  متابع  أيّ  يعجز  الذي 
الرتكيبيّة.

اخللفيّات  أو  اخللفيّة  مسح  عادة  جيري 
بشكل  الرقميّة  الرموز  تصنيع  جيري  كما 
املؤثرات  تدبري  جيري  كذلك  منفصل. 
وعمليات  اجلسيمات  كمنظومات  الرقميّة 
أيضاً..  منفصل  بشكل  الفيزيائيّة  احملاكاة 
يف املرحلة األخرية توضع كّل هذه العناصر 
اليت  نفسها  الساحة  خلفيّة  على  الرقميّة 
من  كلقطة  بعد  فيما  املشاهد  يتابعها 
توضيع  إنّ  حال،  أيّة  على  الفيلم.  لقطات 
املشاهد وتركيبها هو عملية واسعة وممتدّة 
وتعديالت  إجراءات  يلزم من  ما  كّل  تشمل 

إلخراج اللقطة يف صيغتها النهائيّة.
يتطلب  الذي  ذاك  هو  تركيب  أبسط  إنّ 
دمج مشهد فوق مشهد آخر. جيب أن يكون 
املشهد األوّل شّفافاً كي يبدو املشهد اآلخر 

حتته واضحاً دون أيّ تشويه.
لبعض  مشهد  بتصوير  املخرج  قام  لو 
خلفيّة  بإضافة  ذلك  بعد  ورغب  املمثلني 
للمشهد ال بدّ من تركيب وتوضيع املشهدين 
على بعضهما كما أشرنا. تربز هنا مشكلة، 
من  لكل  مسحاً  احلاسوب  يُجري  عندما 
املشهدين قبل دجمهما ال بدّ له من متييز 
املواقع اليت تنتمي إىل املشهد األوّل واملواقع 
تطوير  مّت  الثاني.  املشهد  إىل  تنتمي  اليت 
الشاشة  أو  الزرقاء  بالشاشة  يُعرف  ما 

اخلضراء للمساعدة يف حّل هذه املشكلة.
خلفية  على  أدوارهم  بأداء  املمثلون  يقوم 
لونت بشكل خاصّ. هكذا يستطيع  شاشة 
وجه  أحسن  على  املواقع  متييز  احلاسوب 
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سالسل  إىل  املشهدين  ترمجة  تتم  أن  بعد 
رقميّة.

ببساطة يستبدل احلاسوب كّل املواقع من 
املشهد اخلاصّ باملمثلني باملواقع املقابلة من 

املشهد الثاني. 
تبقى هناك مشكلة، قد يواجه احلاسوب 
املمثلني  أخيلة  حدود  بني  التخوم  على 
ذات  مواقع  خاصّ  بشكل  امللوّنة  واخللفية 
إىل  تنتمي  مواقع  أي  مزدوجة  طبيعة 
نفسه.  الوقت  يف  اخللفية  وإىل  املمثلني 
برجميات  إلعداد  عديدة  حماوالت  جرت 
املشكلة  لكنّ  املشكلة،  هذه  حّل  تساعد يف 
يف  املدّقق  يالحظ  كامل،  بشكل  حتل  مل 
بعض األفالم أخطاء بصرية تُعزى إىل هذه 
ذكرها  على  أتينا  اليت  احلالة  إنّ  املشكلة. 
سياق  يف  اإلطالق  على  حالة  أبسط  هي 
تركيب املشاهد. عادة يتم تركيب املشاهد 
باستجرار برجميات ونظم واستخدام أدوات 

تكنولوجيّة متقدّمة يف الوقت نفسه.
إنّ التخزين الرقميّ للمشاهد هو مسألة 
احللول.  وطرح  التفكري  تستوجب  أخرى 
فقد تؤدّي طريقة ختزين معيّنة إىل إفقاد 
املشاهد جودهتا الفنية مما يؤدي إىل كشف 
يقول  املتابعني.  قبل  الرتكيبيّة من  طبيعتها 
العلماء إنّ مقدرة األعني على كشف الطبيعة 
العقدين  يف  ازداد  قد  للمشاهد  الرتكيبيّة 
األخريين مما حدا بالفنيني إىل البحث عن 

طرائق أكثر تقدّماً لرتكيب املشاهد.
كيف تطوّر صنع أفالم الصور املتحرّكة يف 
ما يصعب  إنّ  واملعلوماتيّة؟  احلوسبة  إطار 
عند  ملتبساً  يبدو  اإلنسان  على  صنعه 

اللجوء إىل احلوسبة واملعلوماتيّة جتري اآلن 
مقاربة صنع أفالم الصور املتحرّكة بواسطة 
اجتاهات  ثالثة  من  واملعلوماتيّة  احلوسبة 
خمتلفة. يفرض االجتاه األوّل ضرورة توفري 
أدوات وبرجميات ملساعدة  يلزم من  كّل ما 
ما  حتقيق  يف  املتحركة  األفالم  صانعي 

يرمون إليه.
أنّ  املذكورة  والربجميّات  لألدوات  بدّ  ال 
االجتاهات  كّل  يف  احلركة  إمكانات  توّفر 
على أاّل يؤدّي ذلك إىل أيّ تشويه يف الصورة 

األصلية املعدّة من قبل صانع الفيلم.
يذهب مؤيدو االجتاه الثاني إىل االستغناء 
بشكل كليّ عن العنصر البشريّ يف تصنيع 
باألدوات  واالكتفاء  املتحرّكة  الصور  أفالم 
هذا  يف  بد  ال  والربجميات.  التكنولوجية 
ونظرية  التحكم  نظرية  تطبيق  السياق من 
بناء السلوك اهلادف. تربز يف االجتاه الثالث 
وتعديلها  فعلية  لقطات  استخدام  فكرة 
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التكنولوجية  األدوات  باستخدام  وحتويلها 
والربجميات مبا يضمن احلصول على أفالم 

من نوعية أفالم الصور املتحركة.
بالتحول  مؤخّراً  األفالم  خمرجو  أخذ 
معظم  مييل  أفالمهم.  إلنتاج  احملاكاة  إىل 
الظواهر  كل  حماكاة  إىل  اآلن  املخرجني 
احملاكاة  فألنّ  لسبب  يكن  مل  إن  الطبيعيّة 
مناظرة  ظاهرة  توّفر  للظاهرة  احلاسوبيّة 
يغدو  هكذا  هبا.  التحّكم  يسهل  حموسبة 
كي  ممكناً  بالظاهرة  احلوسيبّ  التالعب 
ولربّما  بل  مغايراً  سلوكاً  وتسلك  تتصرّف 
الطبيعيّة  الظاهرة  مع  باملقارنة  غريباً 
الظاهرة  رصد  أنّ  عن  ناهيك  األصليّة. 
تصنيع  هبدف  معها  والتعامل  الطبيعيّة 
مشهد من فيلم هو أمر مكلف وقد ينطوي 
علينا  ما  متوّقعة.  غري  مجّة  خماطر  على 
إاّل رسم خّطة نظريّة  املشكلة  لتصوّر هذه 
لقفزة يقوم هبا ممّثل الفيلم يف شالل مائي 
ذي ارتفاع كبري. نذكر هنا إنّ صانعي فيلم 

ببناء منوذج  فّكروا فعالً  املشهور  )تيتانك( 
واستخدام  الفعليّ  مبقياسها  للباخرة 
النموذج من ثمّ لتصوير أحداث الفيلم. إذا 
قد  واليت  جانباً  النموذج  تكاليف  وضعنا 
الفيلم  ميزانية  من  كبرية  نسبة  تشّكل  ال 
قد  اليت  املخاطر  نستطيع جتاهل  ال  فإّننا 
التصوير واليت  أثناء  النموذج  إليها  يتعرّض 
قد تفضي إىل توّقف تصوير الفيلم. مل يكن 
املعلوماتيّة  إىل  اللجوء  إاّل  حّل  من  هناك 
لبناء  التجريبيّة  والرياضيّات  واحلوسبة 
باخرة حموسبة تتوّضع يف ذاكرة احلاسوب 
يتوّقف األمر عند هذا احلد بل  فقط. مل 
تركيب أشخاص حموسبني على  إىل  تعدّاه 
هذا  يكن  مل  احملوسبة.  الباخرة  سطح 
طرائق  فيه  واستخدمت  سهالً  الرتكيب 
لقد  واملعلوماتيّة.  الرياضيّات  من  متقدّمة 
النموذج  الباخرة  مثن  الفيلم  صانعو  وّفر 
واليت كان ال بدّ أن تغرق يف النهاية وتُدرج 

تكاليفها يف قائمة اخلسائر.
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 بقلم ديفيد الروسيري - ترجمة: انتصار جمال الدين نيوف*

الكوكب القزم سيريس 
هل هو صالح للحياة؟

قـاَل مؤلِّـف الدراسـة ِإنّ امليـاه واملعـادن الـي وجَدهـا الباحثون يف سـريس مهمٌَّة 
للغايـة يف مصطلـِح عِلـِم األحيـاء الفلكـيّ أَلّنهـا ضروريٌة لظهـور احلياة.

يُعَتبَـرُ سـريس بالتنـاوب كوكبـًا يف حـدّ ذاتـه، ثـمّ كويكبـًا واآلن كوكبًا قزمـًا. َلمْ 
يََتوقـفَ سـريس عَـنْ ِإثـارةِ اهتمـاِم العُلمـاءِ وذلك منذ اكتشـافه عـام 1801م.

* مرتمجة ومربية، من مواليد محاة عام 1973م، حتمل إجازة يف اللغة الفرنسية.



دراســاتٍ  سبع  منْ  سلسلة  نشر  مّت 
جمالّت  يف  آب   من  العاشر  يف 
 Nature Astronomy ،Nature

 Natureو   Geoscience

اعتمدتْ فرضيّة   Communications

أنّ الكوكب القزم سرييس هو عامٌل حميطيٌّ 
أي وجود املاء السائل حتت سطحه.

استَغرَقتْ  رحلة  وبعد  2015م،  عام  يف 
املسبار  وَضع  متَّ  ونصف،  سنوات  سبع 
األمريكيّ )داون( يف اجملال حول هذا النجِم 
الواقِع بني املريخ واملشرتي. كانت هذه أوّل 
زيارة لسفينة فضائيّة تدور حول مثل هذا 

اجلسم السماويّ.
قلّة  وبسبب  2018م،  عام  هناية  منذ 
الوقود، مل يرسل املسبار أيّ شيءٍ للباحثني، 
الصور  بتحليل  استمرّوا  الباحثني  ولكن 
والبيانات اليت مّت مجعها حّتى ذلك احلني.

 معادن ضروريَّة لظهور احلياة 
على  خاصّ  وبشكل  داون  املسبار  رّكز 
اليت تظهر على  العديدة  واحدة من احلفر 
سطح سرييس )أوكاتور( واليت يبلغ عمرها 
إِحدى  ملؤّلفِي  ووفقاً   . عام  مليون  عشرين 
الدراسات، بقيادة كارول رميوند من معهد 
كاليفورنيا للتكنولوجيا، يف الواليات املتحدة 
حملول  من  كبري  خزّان  خيتبئ  األمريكيّة، 
حتت  بامللح،  مشبع  مائيّ  وحملول  ملحيّ 

فوّهة الربكان.
كريستينا  ماريا  أشارت  آخر،  مقاٍل  يف 
الوطينّ  املعهد  دي سانكتيس وزمالؤها يف 
اإليطايلّ للفيزياء الفلكيّة إىل وجود كلوريد 

مضيئة  منطقة  أكرب  يف  املائيّ  الصوديوم 
ملاريا كريستينا  بالنسبة  أوكاتور.  فوّهة  يف 
عن  النتائج  هذه  تكشف  سانكتيس،  دي 
سطح  حتت  السائلة  باحلالة  املاء  وجود 
العامل  من  نوع  سرييس  وأنَّ  الكوكب  هذا 
احمليطيّ، مثل بعض أقمار زحل واملشرتي. 
وخلصت إىل أنّ املوادّ املوجودة يف سرييس 
الفلكيّ  للغاية من حيث علم األحياء  مهمّة 
ضروريّة  كلّها  املعادن  هذه  أنّ  نعلم  ألّننا 
يف صحيفة  النشر  مّت  كما  احلياة.  لظهور 
لوموند الفرنسية بالتعاون مع وكالة فرانس 
سرييس،  )يف  2020م،  آب   11 يف  برس 

مكوناتٌ تساعد على ظهور احلياة(.
مادّة  وجود  عن  داون  املسبار  كشف 
عضويّة على هذا الكوكب القزم الواقع بني 
املريخ واملشرتي، واألكثر إثارة للدهشة، أّنها 

كانت تُصنَّعُ يف موقعها.

هل من املمكن أن تظهر احلياة على 
مكان آخر غر األرض؟ 

اليت  املزعجة  األسئلة  من  واحد  هذا 
وغريهم  الفلكيّة  الفيزياء  علماء  يطرحها 
من علماء األحياء على أنفسهم. احلياة، أو 
باألحرى جزيئات الكربون املعّقدة، يبحثون 
على  البحث  يف  مستمرّين  زالوا  وما  عنها 
كيوريوسييت   الروبوت  مع  املريخ  كوكب 
وجدوا  روسيتا،  األوروبيّ  املسبار  وبفضِل 
كما   .p.67 املذّنِب  على  منه  أوليّة  طوباً 
املشرتي  كوكب  أقمار  أنّ  يف  يشتبهون 
أنسيالدوس(  )تيتانو  زحل  أو  )أوروبا( 
العضويّة  اآلثار  هذه  مثل  أن حتتوي  ميكن 
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يف احمليطات السائلة واليت يشتبه بوجودها 
مسبار  وبفضل  املتجمّد.  سَطحها  حتت 
أخرى  متطوّعة  هناك  لناسا،  التابع  داون 
بالكوكب  املُسمّى  سرييس  أنّ  إىل  تشري 
القزم، يدور يف حزام الكويكبات بني املريخ 
مليون   370 حوايل  بعدِ  على  واملشرتي 
كرويّاً  يكون  يكاد  الشمس.  من  كيلومرتاً 
ألّنه  كوكباً،  ليس  لكنّه  جنمنا  حول  ويدور 
مل يقم ِبتنظيفِ مداره الذي حتتلّه أجسام 
صخريّة متعدّدة. ومع ذلك هو قِطعة كبرية 
950 كيلومرتاً، وهو ما ميّثل  يبلغ قطرها 

ثلث كتلة حزام الكويكبات.

جسم له بنية قشرة البصل
منذ وصول مسبار داون إىل مداره يف آذار 
واملفاجآت.  االكتشافات  تتالت  2015م، 

بيضاء  بقعاً  األوليّة  الصور  أظهرت  حيث 
خالل  من  الباحثون  وفسّرها  احلفر  يف 
أيلول  ويف  السطح.   إىل  األمالح   صعود 
عام 2016م، اكتشفوا جبالً يبلغ ارتفاعه 
أربع كيلو مرتات، مل يسبق له مثيل، عبارة 
عن بركان خامد خيرج منه طني لزج. ويف 
آخر  فريق  أظهر  2020م،  الثاني  كانون 
سريس  أحناء  يف  بكثرة  متوّفرة  املياه  أنّ 
مجيعها باستثناء خط االستواء، على شكل 

منظر إلحدى احلفر العديدة لسريس مع بقعة بيضاء يف املنتصف، مّت التقاُط الصورة 
بواسطة مسبار داونفي 17 أكتوبر 2016م، ناسا 
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جليد حمبوس حتت السطح. تُشري الدالئل 
بنية  له  اجلسم  أنّ  إىل  واملختلفة  األخرى 
قشرة البصل، مع قلب صلب يف املنتصف، 

ومغلّفات جليديّة حوله.
 17 يف  الصادرة  العلوم  جملّة  يف  أخرياً، 
شباط، أوضح باحثون إيطاليّون وأمريكيّون 
الفلكيّة  الفيزياء  ومعهد  ناسا  وكالة  من 
روما،  يف   )IAPF( الفضاء  كواكب  وعلوم 
جزيئات  وجود  األوىل  وللمرّة  اكتشافهم 

عضويّة يف زوايا معيّنة من الكوكب القزم.
الباحثون  يستطيع  ال  اليت  املادّة  هذه   
من  مصنوعة  بالضبط،  مكوّناهتا  حتديد 

سالسل كربونيّة طويلة. 
ترتبط هذه اجلزيئات بالزيوت أو الشمع 
أو القار اليت تصلّبت بفعل درجـات احلـرارة 

100 درجة مئويّة(. وصرّح   -( املتجمِّدة  
يف  األحباث  معهد  من  أوليفيهفورني، 
تولوز  يف  الكواكب  وعلم  الفلكيّة  الفيزياء 
قياسات  مع  جدّاً  جيّدة  نتيجة  »بأّنها 
مفاجئة  ليست  االكتشافات  هذه  مقنّعة«. 
كليّة، ألّنه وبفضل التلسكوبات األرضيّة، مّت 
بالفعل رصد مثل هذه الدالالت الكيميائيّة 
على الكويكبات سايبيل وتيميس. »لكنّ هذه 
الدالالت كانت ضعيفة« هذا ما صرّحت به 
املتحدّثة  سانكتيس،  دو  كريستينا  ماريا 
الفلكيّة  الفيزياء  معهد  يف  التجربة  باسم 

وعلم كواكب الفضاء.
جند  مل  أّننا  هو  البداية،  يف  املفاجأة 
اكتشفنا  أخرياً،  العضويّة!  للموادّ  آثار  أيّة 
وجودها وبنسبة أكرب من املتوّقع، مبا يقارب 

مقارنة بن سريس واألرض وفقًا لوكالة فرانس برس
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10% من حيث احلجم.

مّتت مالحظة هذه املادة أخرياً يف منطقة 
مربٍّع،  مرٍت  كيلو   1000 مساحتها  تبلغ 
الكرة  نصف  يف  بركان  فوّهة  من  بالقرب 
املوجودة  تلك  عن  ختتلف  وهي  الشمايلّ، 
عن  أيضاً  وختتلف  البدائيّة،  النيازك  يف 
تلك اليت توجد يف املذّنب P.67 ويالحظ 
الكواكب  بيري بيك من معهد غرونوب لعلم 
إىل  هذا  »يُضاف  أّنه  الفلكيّة  والفيزياء 
يف  هو  الذي  القزم  الكوكب  هذا  فضول 
لنا  يُظهرُ  النهاية كوكب خاصّ جداً، وهبذا 
بأّنه ما زاَل هناك مادّة غري مستكشفة يف 

نظامنا الشّمسيّ«.

البنى الكيميائيّة اهلشَّة
يعتقد باحثو مسبار داون أنّ هذه السالسل 
الكربونيّة قد متَّ صُنعها يف موقعها، ومل يتم 
اليت  القصف  عمليّات  بسبب  إحضارها 
البنى  هذه  الواقع،  يف  النّجم.  هلا  تعرّض  
بَعد  دُمِّرت  قد  كانت  اهلشّة  الكيميائيّة 
ذلك. من ناحية أخرى، إنّ وجود الكربونات 
واألمونيا والسيليكات والطني وخاصّة املاء 
على سرييس جيعل من املمكن تطوير هذا 
النوع من املوادّ يف موقعه، حتى لو كانت ما 

تزال تفاصيل الطريقة غري معروفة.
بالطبع، بني أكوام الشمع الداكن وازدهار 
األرض،  على  نعرفها  اليت  كتلك  احلياة 
يتمّ  مل  املثال،  سبيل  على  طويل.  الطريق 
من  واحد  وهو  أميينّ،  محض  أيّ  حتديد 
على  الربوتني،  لتكوين  األساسيّة  املكوّنات 
أو  النّيازك  يف  اكتشافه  مّت  أّنه  من  الرغم 

حدث  الذي  الكيمياء  فهم  لكنّ  املذّنبات. 
سيساعد  ضعيفاً،  كان  مهما  سرييس،  يف 
على فهم التوزيع يف النظام الشمسيّ هلذه 
املكوّنات، واليت قد تكون مفيدة للحياة. لكن 
ل سرييس،  جيهل عماء الفيزياء مكان تشكُّ
أو إذا ما كان قد شغل املوقع نفسه دائماً، أو 
إذا ما مّت جتميعه خارج نبتون، قبل اهلجرة 

إىل النظام الشمسيّ.
الفضاء  وكالة  من  كوبرز  مايكل  قال 
من  ومزيج  سرييس  حجم  »إنّ  األمريكيّة: 
اجلوفيّة  املياه  وربّما  العضويّة  واملوادّ  املاء 
يضعها يف قائمة األشياء اليت حتتوي على 
أشكال حياة بدائيّة ومن السهل جدّاً بلوغها 
عرب أقمار املشرتي أو زحل«. ومع ذلك فإنّ 
الصينني وحدهم من فّكروا يف الوقت احلايل 
بعد  القزم  الكوكب  هذا  من  قطعة  بإعادة 
العام 2030م. إنّ وكالة الفضاء الفرنسية 
الفضاء   لشؤون  الوطين  الدراسات  ومركز 
إىل سرييس،  فرنسيّة  مهمّة  على  يُبقيا  مل 

تسمّى نوتيلوس، يف صيف 2016م.
املادّة  هذه  عن  املزيد  معرفة  يف  لألمل   
تكون  أن  الضروري  من  سيكون  الغامضة، 
يف  حاليّاً  املوجودَين  املسبَارين  عن  راضياً 
يكونا  أن  آملني  الكويكبات،  إىل  طريقهما 
املسبار  وسيحّقق  لسرييس.  مشاهبني 
هايابوسا 2 هدفه الكويكب ريوجو، والذي 
عام  يف  ليعود  2018م  عام  يف  انطلق 
2020م بعد أن يكون قد أجنز دورته حول 

الذي  ريكس   - أوزيريس  واملسبار  األرض، 
الصخور  بإعادة  آمالً  2016م  عام  غادر 

من الكويكب بينو يف عام 2022م.
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* مهندس وباحث خمتص يف شؤون املنابع الطبيعية، يعمل يف شعبة الرتبية البيئية يف وزارة الرتبية.
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مقوالت بيئّية

إنّ قضيـة البيئـة ومحايتهـا واحملافظة عليها من أهمّ القضايا األساسـيّة املعاصرة 
والـي باتـت تفـرض نفسـها علـى األصعـدة كاّفـة، إذ إنّ اإلنسـان يؤّثـر مـن خـالل 
أنشـطته تأثـرًا كبـرًا يف بيئتـه سـلبًا أو إجيابـًا؛ فمعظم املشـاكل البيئيّة ترجع 
للمعـارف  االفتقـار  ُتعـزى بدورهـا إىل  الـي  السـلوكيّة اخلاطئـة،  إىل األمنـاط 
واالجتاهـات البيئيّـة )رجـاء حممـد رزق، 1990(، فمواجهـة املشـكالت البيئيّـة 
ينبغـي أن تبـدأ باإلنسـان نفسـه، فهـو العنصـر الرئيسـيّ يف البيئـة واملسـتفيد 
منهـا، والسـبب املباشـر يف مشـاكلها )حممـد عبـد الرمحـن الشـرنوبي، 1977(.

م. مصطفى الدوس*



وقد أّكد القائد اخلالد حافظ األسد على 
أمهية البيئة وعدّها الوطن حني قال:

»الوطنية تعين أن نكون غيارى على كّل ما 
يف الوطن، على اإلنسان واألرض، على كّل 
شجرة، وعلى كّل قطرة ماء، على كّل بيت 
ومدرسة، على كّل درب وشارع يف كّل قرية 
أو مدينة، على كّل زهرة ووردة يف طريق أو 
ونصون  فنحافظ  غيارى  نكون  أن  حديقة، 
الوطن  هذا  أرض  فوق  شيء  كّل  وحنسّن 
الرئيس  السيد  أّكد  كما  مسائه«،  وحتت 
بالبيئة  الدكتور بشار األسد على االهتمام 

حني قال: 
»إضافة إىل كّل مهامنا واهتماماتنا، ال بدّ 
لنا من إيالء موضوع البيئة االهتمام الذي 
يستحقّ ألنّ القضايا البيئيّة غالباً ما تكون 
أو  نتائجها  نرى  وعندما  وقائيّة،  معاجلتها 
نشعر بآثارها يكون الوقت قد فات ودفعنا 

الثمن صحيّاً واقتصاديّاً وتنمويّاً ومجاليّاً«

معنى البيئة:
 البيئة هي اإلطار الذي حييا به اإلنسان 
حيصل  اليت  احليّة  الكائنات  من  غريه  مع 
منها على مقوّمات حياته من مأكل وملبس 
ومسكن، وميارس فيها عالقاته املختلفة مع 

بين جنسه.
يّتجه  موارد  ليست جمرّد  بذلك،  والبيئة 
إليها اإلنسان ليستمدّ منها مقوّمات حياته، 
وإّنما تشمل أيضاً عالقة اإلنسان باإلنسان 
االجتماعيّة  املؤسّسات  تنّظمها  اليت 

والعادات والتقاليد والقيم واألديان.

البيئة 
مبعناها اللغويّ: 

اإلنسان  إليه  يرجع  الذي  املوضع  هي 
فيتخذه منزالً ومعاشاً:

اختذه  أي  بيتاً،  فالن  »تبوّأ  فيقــــــــال 
منزالً«.
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البيئة باملعنى االصطالحيّ:
 إطار أوسط حييا فيه اإلنسان وحيصل 
فيه  وميارس  حياته  مقوّمات  على  منه 
عالقاته مع أقرانه من بين البشر، ويتكوّن 
طبيعيّ  شّقني،  من  للبيئة  املعنى  هذا 
 ،man - made ومُشيّد   natural

ويتأّلف الشقّ الطبيعيّ من األرض وماعليها 
عليها  ينمو  وما  واهلواء  املاء  من  وماحوهلا 
الشقّ  ويتأّلف  واحليوانات،  املزروعات  من 
املُشيّد من املكوّنات اليت أنشأها سّكان البيئة 
الطبيعيّة وتشمل املنازل واملدارس واملصانع 
واملستشفيات والطرق واملطارات.... إضافة 
إىل العادات والتقاليد واملعتقدات اليت تنّظم 

العالقات بني السّكان.
هيكيل آرنست  البيولوجيّ  العامل  ويُعترب 

هو   )1869(    ERNEST HEAKEL

وتعين  إيكولوجيا  كلمة  استعمل  من  أوّل 
علم البيئة Ecology وأدخلها كاصطالح 
الكائنات  تكيّف  على  به  ليدّل  علميّ 
أخذ  وقد  حميطها،  إىل  بالنسبة  احليّة 
اليونانيّ  املصطلح  من   Ecology تسمية 
Oikos  مبعنى House مسكن أو منزل،  

 Science أي لوجيا مبعنى علم Logos

علم  وهو  املوطن،  علم  أو  املسكن  علم  أي 
حيث  وسطه،  يف  الكائن  بدراسة  يهتمّ 
العوامل  من  مبجموعة  احليّ  الكائن  يتأّثر 
احليّة )البيولوجيّة(  وغري احليّة )كيميائيّة 
تكون  قد  عالقات  عنها  ينتج  وفيزيائيّة( 
هو  أو كالمها، وحتديداً  أو سلبيّة  إجيابيّة 
علم يدرس العالقات الطبيعيّة القائمة بني 
تعيش  الذي  احمليط  وبني  احليّة  الكائنات 

املتبادلة  العالقة  يف  أيضاً  يبحث  كما  فيه، 
البعض  على  بعضها  وتأثري  بينها  فيما 

اآلخر.
الذي  احليّز  ذلك  هي  البيئة  فإنّ  وعليه 
ميارس فيه البشر أنشطة حياهتم املختلفة، 
احليّة  الكائنات  اإلطار  هذا  وتشمل ضمن 
كاّفة، من حيوان ونبات، واليت يتعايش معها 
اإلنسان ويشّكلون معاً سلسلة متصلة فيما 

بينهم.

 مقوالت بيئيّة: 
من  وخمتارات  اقتباسات  يأتي  فيما 
شعراء،  مفّكرين،  )أدباء،  وأقوال  كتابات 
كّتاب، ومشاهري( حول أمهيّة البيئة والعيش 
ومصري  الطبيعة  مع  ووئام  انسجام  يف 

البشريّة واألجيال القادمة.
 Think( ًفّكرْ عامليّاً ، تصرّفْ حمليّا  

)Globally, Act Locally

 شعار بيئيّ 

209 المعلم العربي- العدد: 479 - 2021 



مجيعاً  فيه  نشرتك  ما  هي  األرض   
 The earth is what we all have(

)in common

Wendell berry 

 األرض تكفي حاجة اإلنسان، لكنّها ال 
تكفي جشعه. 

سياسيّ  )قائد  غاندي  موهانداس   
وروحي هندي، 1869- 1948(

بذور  نزرع  األشجار،  نزرع  عندما   
السالم وبذور األمل.

 وانغاري ماثاي )سيّدة املليار شجرة(

الربيّة  املاء،  اهلواء،  محاية  خطط   
واحلياة الربيّة هي يف الواقع خطط حلماية 

اإلنسان.
(Plans to protect air and 

water, wilderness and wildlife 

are in fact plans to protect 

man)

)سياسيّ   Stewart udall  
أمريكيّ(

وليس  العامل،  ملساعدة  وُلِدنا  لقد   
لتدمريه، ثمّ ملاذا حنن ندمّر البيئة؟

(We were born to help the 

world, not to destroy it, then 

why we are destroying the 

environment? )   

 كاتب جمهول

إجراء حاسم.  الوقت الختاذ   قد حان 
ورساليت إىل احلكومات واضحة: فلْنفِرض 
دعم  عن  ولنُكفْ  التلوّث؛  على  الضرائب 
حمّطات  بناء  ولنوقِفْ  األحفوريّ؛  الوقود 
جديدة لتوليد الطاقة بالفحم. فنحن نريد 

اقتصاداً أخضر ال رماديّاً.
  أنطونيو غوتريش ) األمن العام 

لألمم املتحدة(

 حنن مل نرث األرض من أسالفنا، بل 
استعرناها من أطفالنا. 

 من أمثال اهلنود احلمر

أطوَل  وما  األرض  أيّتها  أكرمَكِ  ما   
أناتكِ... 

وأنتِ  بالسيوف،  صدركِ  نكلّم  حنن 
تغمرين كلومَنا بالزيت والبلسم. حنن نزرعُ 
راحاتِكِ بالعِظام واجلماجم وأنتِ تستنبتينها 
حوراً وصفصافاً. حننُ نستودعُكِ اجليف، 
ومعاصرنا  باألغمار  بيادرنا  متلئنيَ  وأنتِ 
وأنتِ  بالدِم  وجهكِ  نصبغ  بالعناقيد. حننُ 
نتناوُل  حننُ  بالكوثر.  وجوهنا  تغسلني 
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والقذائف  املدافع  منها  لنصنعَ  عناصرَكِ 
منها  وتكوّنني  عناصرَنا  تتناولني  وأنتِ 

الورود والزنابق!
أكثرَ  وما  األرض  أيّتها  صربَكِ  أوسعَ  ما 

انعطافكِ!
 جربان خليل جربان )مفكر وشاعر 

لبناني، 1931-1883(

 أعتقد أّنين مهما رأيت؛ لن أرى قصيدة 
يف مجال شجرة.

جويس  أمريكي(  وشاعر  )كاتب   
كيلمر

كبرية،  عائلة  ختصّ  األرض  أنّ  أفهم   
هم  وقليلون  ماتوا،  أفرادها  من  كثريون 

أحياء، وأعداد ال تُحصى مل تُولدْ بعد.
  كاتب جمهول

 أنتم نسيتم أنّ الثمار ختصّ اجلميع وأنّ 
األرض ال ختصّ أحداً.

وكاتب  )فيلسوف  روسو   جان جاك 
فرنسيّ، 1712- 1778(

 اإلنسان جزء من الطبيعة، وحربه ضد 
الطبيعة هي حتماً حرب ضد نفسه.

 راشيل كارسون )عاملة أحياء حبرية 
وكاتبة أمريكية(

 إذا كان طريق ما أفضل من طريق آخر 
فتأّكد أّنه طريق الطبيعة.

 أرسطو )فيلسوف يوناني(

جتعلنا  ألّنها  معنا  لطيفة  الطبيعة  إنّ   
جند املعرفة حيثما أدرنا وجوهنا يف العامل.

 ليوناردو دافنشي )فنان إيطايل(

إذا  الطبيعة  ضد  حرباً  نشن  حنن   
انتصرنا فيها فقد خنسر. 

 هوبرت ريفز )كاتب كندي(

 لنرتك الطبيعة على هواها، فهي تفهم 
شؤوهنا أفضل منّا. 

فرنسيّ،  )مفكر  مونتان  دو  ميشال   
)1592-1533

أّننا  توهّمنا  البيئيّة من  تنشأ مشاكلنا   
اجلهاز العصيبّ للطبيعة أو دماغها . حنن 
لسنا الدماغ ، حنن سرطان يفتك بالطبيعة.

أمركيّ  كاتب   ( فورمان  ديف   
معاصر(

عود  مليون  تصنع  واحدة  شجرة   
 One tree make million     ثقاب

matches

شجرة       مليون  يدمر  واحد  ثقاب  عود   
 One match destroy a million

 trees

 كاتب جمهول

إاّل  الطبيعة  على  السيطرة  ميكننا  ال   
بإطاعتها.

إنكليزي،  )كاتب  بيكون  فرنسيس   
)1626 -1561
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فيه  ختتلف  شيء  من  هناك  ليس   
الطيور عن اإلنسان أكثر من الطريقة اليت 
كما  الطبيعي  املنظر  ترتك  هبا حبيث  تبين 

كان من قبل.
 روبرت ليند )عامل اجتماع أمركي، 

)1970 -1892

 اختبار القداسة يف الوجود، يف الطبيعة 
حيّثنا  مجيعاً،  والبشريّة  واحليّة  اجلامدة 
على التعامل مع كل ما حولنا كأّنما هو جمال 
للتجلّي اإلهليّ. وإذا أخذنا التقنيّة املتطوّرة 
اليت أسفرت عنها العلوم العصريّة، لوجدنا 
أنّ يف استطاعة اإلنسان استخدامها للهدم 
اختيار  للخري.أمّا  كما  للشرّ  للبناء،  كما 
نظرة  على  فيتوقف  االستخدام  طريقة 
الوجود.فإذا مل جيد أي بعد  الشخص إىل 
غائيّ أو معنويّ أو قداسيّ يف الطبيعة ،كان 
من السهل جداً ألن يسيء استخدام علومه 
أمّا  للهدم  إياها  مسّخراً  وأدواته،  وتقنياته 

إذا قرأ قداسًة يف كتاب الطبيعة،إذا رأى إهلاً 
يف كل شيء، إذا جتلّى له العجز يف ما قد 
يبدو عادياً جداً وبسيطاً جداً، فالبدّ هلذه 
استعمال  إىل  تدفعه  أن  من  النبيلة  النظرة 

كّل قوّة نظريّة وعمليّة حتت يديه للبناء.
لبنانيّ  وشاعر  )مفّكر  صعب  أديب   

معاصر وكاتب يف فلسفة الدين(

أنّ  ظنه  يف  اإلنسان  غطرسة  تتجلّى   
فقط،وكأّنما  لفائدته  وجدت  الطبيعة 
ولفّ  تفاحاته  إلنضاج  أُشعلت  الشمس 

ملفوفاته. 
)كاتب  برجراك  دو  سرانو   

ومسرحي فرنسيّ، )1655-1619(

 ماذا تريد من اإلنسان الذي استقر يف 
نفسه، على اتصال القرون وتعاقب األجيال، 
أنه سيّد، وأنه ال بدّ من مسود؟ وأنّ أغراضه 
وغاياته ومنافعه ينبغي أن يذّلل هلا الكون.
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وإذا كان هذا رأيه يف الطبيعة، وإذا كان 
أنه سيدها  له  خيّل  قد  للطبيعة  استغالله 
يتصرّف  أَمَتُه،  بل  خادمته  وأهنا  ومالكها، 
وأتاح  امللك؛  السيّد  يتصرّف  كما  فيها 
استكشاف  من  إليه  اهتدى  مبا  عقله  له 
يزداد  أنَّه  الطبيعة  لبعض موارد  واستغالل 
بنفسه  يفنت  وأن  الغرور،  هذا  يف  إمعاناً 
فتوناً ال حدّ )له(، حتى يُلقي يف روعها أنه 
أتيح له استغالل الطبيعة  يستطيع بعد أن 
أن يستغّل اإلنسان أيضاً ويسّخره ألغراضه 
ما  يصلح،  مل  وما  منها  صلح  ما  وغاياته، 
كان منها مستقيما، وما كان معوجّاً شديد 

االعوجاج... 
حياته  أنفق  الذي  العالء  أبا  اهلل  ورحم 
التواضع  من  شيء  إىل  اإلنسان  يدعو 
بأن  الذكرى  نفعته  إن  ويذّكره  والقصد.. 
إال  فيها  ليس  وبأنه  ملكه،  ليست  الطبيعة 
شيئاً ضئيالً.. بل يذّكره بأن النحل ال تنتج 
العسل له، وال تفّكر فيه حني تنتج العسل؛ 
من  جتد  ال  وألهنا  لنفسها  تنتجه  وإمنا 

إنتاجه بُدَّاً.
واعتداده  بنفسه  وامتالؤه  اإلنسان  غرور 
بقوّته، خيّل إليه أنَّ لكّل شيء غاية إنسانية 
هذا  يلبث  مل  ثم  اإلنسان،  يبلغها  أن  جيب 
ومأله  نفسه حقيقة،  أصبح يف  أن  اخليال 
كل  هو  حياته  من  فسّخر  وتيهاً..  إعجاباً 
حاجاته،  وإرضاء  أغراضه  لتحقيق  شيء 
الطبيعة إلرضاء هذه احلاجات  كما سّخر 

وحتقيق تلك األغراض.
 األديب املصري طه حسن ) خصام 

ونقد، ص 60-59(

 أمحد اهلل على أنّ البشر ال يستطيعون 
الطريان ، فيخربون السماء بعد األرض .

  هنري دافيد ثورو )كاتب أمركيّ، 
)1862-1817(

 نقول إّننا حنبّ األزهار، لكننا نقطفها.
ذلك  ومع  األشجار،  حنبّ  إّننا  ونقول 
نقطعها.ومازال الناس يتساءلون ملاذا خياف 

البعض عندما يُقال هلم إّنهم حمبوبون. 
 كاتب جمهول 

البالسيتك  كيس  اإلنسان  وخلق   ....  
وعلبة األلومنيوم وأغلفة السيلوفان وصحن 
الورق . ورأى أنّ هذا حسن ، ألنّ اإلنسان 
وشراء  بسيّارته  االنطالق  عندئذ  يستطيع 
أن  ويستطيع   ، واحد  مكان  يف  طعامه  كّل 
الثالجة  يف  لألكل  صاحل  هو  ما  حيفظ 
ويرمي ما ليس له استعمال آخر . وسرعان 
ما غّطت األرض أكياس البالسيتك وعلب 
ومل   ، والقناني  الورق  وصحون  األلومنيوم 
.فهزّ  للجلوس  أو  للمشي  مكان  هناك  يعد 

اإلنسان رأسه وصرخ :
 )يا هلذا العامل البغيض !(

أمركيّ  )كاتب  بوكوالد  آرت   
معاصر(

 مييل مفهومنا للملكية اخلاصة، الذي 
اإلجيابية  املوارد  من  االستفادة  من  يعيقنا 

لألرض، إىل التلوث.
بيئة  )عامل  هارديـــن  غاريت   

أمركيّ(
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 الناشط ليس من يقول إنّ النهر وسخ . 
الناشط هو من ينّظف النهر. 

أمركيّ  أعمال  )رجل  برو  روس   
معاصر(

 عامل بال غابات هو عامل بدون )هواء..
ماء..حياة..حيوانات..نباتات(.

A world without forests is a 

world without (air  water  life  

animals  plants)

 كاتب جمهول

 بان الفسادُ هُنا يف األرِض وانتشرَا           
            يف الربِّ والبحِر، ال فرٌق نَرى العِلاَل
مةٍ              تبكي السَماء على أرٍض معظَّ

               أصاهبا الضرُّ، باتت تُْدمعُ املُقالَ 
أين الرياحُ اليت كانت تُغاِزهلا؟   

       هل جاءتِ األرضَ ريحٌ صَرصرٌ بَدَال؟ 
تلكَ الَكوارثُ ما كنَّا نُشاهِدُها        

                   حتَّى متلَّكَ أعضاءٌ هلا نُزُال 
نتاجُ فعلتِنا وضعٌ يُخوُِّفنا             

لمُ حلَّ على أرضي وما رَحال           فالظُّ
ألغى املناُخ لعهدٍ كان وثَّقهُ         

             مشى عليهِ إىل أن أدرَك األَجَال 
قسُ هَدَّدَها                النّاسُ يف َقلٍق فالطَّ

               والعلمُ منشغٌل حتَّى نرى احلِيَال 
اآلن تُرعِبُنا أخبارُ بيئتِنا                   

                    فمَن يُخلِّصُنا يَسرتِجعُ املِلاَل 
ضجَّ اهلواءُ بغازاتٍ مُبعثرةٍ                

               تراكمَت وأَتَتنا حْتدثُ اخَللال 

باألمِس قد غادرَ الكربونُ مضجَعَهُ         
          مِن باطِن األرِض حنوَ اجلوِّ مُنتقِال 

طابت إقامتُهُ إذ جاءَ إخوتهُ              
                وساءَ ما َفعَلوا إذ غيَّروا املُثاُل 
تلك األكاسيدُ والغازاتُ قد عَبَثت            

          عاثَت فساداً إىل األوزوِن قد وَصال 
اجلوُّ ما عادَ يف األحَناءِ يُسعِدُنا          

           مذ أرسَل الشَّرُّ يف أحيائِها رُسُال 
أضحى الرذاُذ مع اإلشعاِع يُقلُقنا              

             قد جاءَ ميلؤها من بعدِ أن نَزَال 
محضٌ، مسومٌ، غبارٌ.. كوَّنت مطراً          

           حرارة اجلوِّ زادَت، أمسَتِ اجَللال 
أرى احلرارةَ ما عادَت تُفارقنا              

          قد باتَ أكثَرُها يف األرِض معتََقال 
أين الفصوُل اليت كنَّا نُعدِّدُها            

       والصيفُ جارَ على أرضي وما عَدَال؟ 
يَمشى التَّلوثُ يف األحناءِ قاطبًة   

          يُهدّدُ األرضَ مُذ أمسى هوَ البَطال 
)شاعر  القطب  علي  معتز  د.   

فلسطيين(

لو  كبشر  كياننا  من  شيئاً  سنفقد   
تركنا ما تبّقى من بريّة يدمّر ، ولو مسحنا 
صحف  إىل  العذراء  غاباتنا  آخر  بتحويل 
القليلة  األعداد  دفعنا  ولو   ، وعلب سجائر 
حدائق  إىل  الربية  األنواع  من  املتبّقية 
آخر  لوثنا  ولو   ، االنقراض  إىل  أو  احليوان 
نظيف  جدول  آخر  ووسّخنا  نقيّ  هواء 
 ، سكون  آخر  املعبّدة  بطرقاتنا  واخرتقنا 
السيّارات  ودخان  الضجيج  رهائن  فنصبح 
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إذا كان للجنس البشريّ أن يبقى.

 ألربت أينشتاين )فيزيائيّ أمركيّ، 
أملاني املولد، 1955-1879(
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بني  مساملة  جمرد  يعد  مل  فالسالم   
األساس مساملة  بل هو يف  والبشر،  البشر 
واجبة بني البشر واألرض. ألن احلرب على 
بينما  سرمدية،  مأساة  هي  األرض  بيئة 

مآسي أشد احلروب فتكاً يف تاريخ البشرية 
ميكن للزمن أن يتجاوزها.

وكاتب  )طبيب  املخزجني  حممد    
وأديب مصري (

 ال نعرف قيمة املاء حّتى تنضب البئر. 
وكاتب  دين  )رجل  فولر  توماس   

إنكليزيّ، 1661-1608(  

  حنن ال نفّكر باألجيال املقبلة ، لذلك 
لن تنسانا أبداً .

فنلنديّ،  )كاتب  تيكانن    هينريك 
)1984-1924

قانون  هو  فذلك  بالتعاون،  علينا   
الطبيعة.

كاتب  و  )شاعر  الفونتن  دي  جان   
فرنسي(
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القنوات المائّية
 صدارة اإلبداع السورّي

جيهـل الكثـرون اليـوم يف سـورية والعـامل أنّ وراء تدّفـق النوافـر والبحـرات 
وسـط معابـد وقصـور رومـا القدميـة فكـر سـوريّ متطـوّر أبـدع أعظـم نظـام مائـيّ 
بالعـامل ال تـزال آثـاره ماثلـة أمـام أعيننـا، شـاهدًا علـى عظمـة اإلنسـان السـوريّ 

وقدرتـه اهلائلـة علـى االبتـكار واإلبـداع..۔

الدكتور دارم طّباع*

* باحث وأكادميي سوري، وزير الرتبية يف سورية.



واملؤسف أكثر أن تسود تسمية هذه النظم 
املائيّة السوريّة بالرومانيّة ألّنها اشتُِهرت يف 
الرغم  على  الرومانيّة،  اإلمرباطوريّة  زمن 
من أّنها كانت مستخدمة يف سورية القدمية 
اليت  املتتابعة  السوريّة  احلضارات  عرب 
السنني،  بآالف  بل  مبئات  الرومان  سبقت 
ولعّل أكرب مثال على ذلك نواعري محاة اليت 
عهود  منذ  وُِجدت  أّنها  الدراسات  أثبتت 
الرومانيّ  العصر  يف  وتطوّرت  اآلراميني 
وحدث هلا تطوّر آخر يف العصور اإلسالميّة 

إىل أن أصبحت اليوم بشكلها احلايلّ.
اإلبداع  صدارة  املائيّة  القنوات  وحتتّل 
السوريّ حيث نُشرت هذه القنوات يف أرجاء 
املعمورة، تنقل املاء إىل مناطق مل تكن تصلها 
املياه وفق نظام شبكيّ مذهل ال تزال آثاره 
على  مرفوع  منها  قسم  اليوم؛  حّتى  باقية 

محامات كركال حفيد جايوس يوليوس باسيانوس كاهن معبد محص عام 217 م

جسور ممتدّة عرب املدن واحلقول إلروائها، 
أنفاق حتت  على شكل  آخر حمفور  وقسم 
األرض، لتكتشف أطول قناة مائيّة أثريّة يف 
العامل حتت األرض ضمن سورية، وهي ما 

تُعرف يف درعا اليوم بقناة فرعون.
حتت  احملفورة  القنوات  استُخدمت  
واحلدائق  احلقول  لريّ  سورية  يف  األرض 
منها  العديد  فحص  مّت  ولقد  عدّة،  لقرون 
وغريها.  وتدمر  والسلمية،  دمشق،  حول 
وهناك قسم آخر منها مبعثر عرب األراضي 
ولكن  مكتوب،  بشكل  يوصف  مل  السوريّة 
القنوات  هذه  وّفرت  ذلك  من  بالرغم 
مصدراً هاماً للريّ وملياه الشرب ملئات آالف 
تتوفر  ال  اليت  املناطق  يف  حّتى  املواطنني، 
12%فقط  تزال  وال  السطحيّة.  املياه  فيها 
قناة   29( متدّفقة  القنوات يف سورية  من 
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غري  املثقوبة  وفتحاهتا  القنوات  مبجاري 
بشدّة  تتنوّع  القناة  أنفاق  أنّ  كما  متناغمة، 
يف تصميمها )ارتفاعها وعرضها، وأشكاهلا 
الطبيعيّ  وباطنها  املستطيلة،  أو  البيضويّة 
أو  والقرميد  للخشب  املختلفة  األشكال  أو 
مكوّناهتا،  يف  الداخلة  اإلمسنتيّة  االطارات 
وأرضيّة النفق احملفور لوضع صهريج خمفي 
أو أكثر على صّفه األفقيّ(، وقد تتواجد فيه 
صهريج  ضمن  جمموعة  أو  متدّفقة،  املياه 
أوبئر  الري  مياه  أجل  أو حاوية من  صغري، 

ضخم.
ويزعم بعض املؤرّخني أنّ قناة حلب، وهي 
واليت  كم،   12 طوهلا  يبلغ  مطمورة  قناة 
القرن  هذا  من  األوّل  اجلزء  حتى  بقيت 
تعود  لألرمن وحلصنهم يف حلب  معاصرة 

للقرن الثالث عشر قبل امليالد۔ 
كذلك من املؤّكد أنّ اإلغريق تبنّوا تقنيات 
حيث  حبريّة  وطبّقوها  األدنى  الشرق 
من  باملاء  أثينا  زوّدت  قناة  فأوّل  استقرّوا، 
كانت   Mt.Pentelicus بنتيليكوس  جبل 

لوحة من آثار مدينة أفاميا متّثل نواعر محاة تعود إىل ما يقرب من 1700 عام

على  ومعظمها  منفصل(  موقع   16 يف 
املياه  تدّفق  حاّفة اجلفاف، مؤدّية ملعدّالت 
تدّفقها  حجم  من   %30-10 فقط  تبلغ 
يف فرتة ما قبل عام 1960م. ومن 210 
قناة إفراديّة جّفت اآلن، توّقف 193 منها 
)92%( عن التدّفق منذ بداية استخدام آبار 
أنابيب الضخّ، ثمّ مشل هذا الوضع معظمها 
منذ منتصف السبعينات عندما بدأت آبار 

الضخّ باالنتشار عرب األراضي السوريّة.
بل  فقط  القنوات  عند  احلدّ  يقف  ومل 
األمطار  مياه  ترشيح  نظام  إىل  جتاوزها 
وجتميعها يف خزانات حجريّة كبرية وسط 
أُقيمت وسطها،  الصحراء لريّ مدن كاملة 
كما هو احلال يف خزّانات مياه الشرب يف 
مدينة الرصافة قرب الرّقة اليت كانت تروي 
مدى  على  فيها  مواطن  ألف   12 من  أكثر 

العام.
ويبدو أنّ تنوّع أنواع القنوات يعكس تنوّعاً 
جند  املثال  سبيل  فعلى  ألصوهلا.  عظيماً 
املرتبطة  واهلندسيّة  املعماريّة  األشكال 
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الشرق  من  املأخوذة  القناة  نوع  من  جمرى 
عموماً ومن سورية على وجه الدّقة.

العديد  أنّ  اليوم  أيضاً  املؤّكد  ومن 
الفرتة  يف  أُسِّست  السوريّة  القنوات  من 
الرومانيّة البيزنطيّة، حيث اهتمّ السوريّون 
امليالد  قبل   64( الرومانيّة  الفرتة  خالل 
لعام 330 بعد امليالد(، والفرتة البيزنطيّة 
الشرقيّة  الرومانيّة  اإلمرباطوريّة  أسالف 
)من عام 330 – 630 بعد امليالد( ببناء 
واآلبار  املياه  جرّ  قنوات  من  عظيم  عدد 
منها  كبري  عدد  اليزال  واليت  سورية،  يف 
بعد  الريّ  تقنيّات  مستخدم بشكل عامّ يف 
أن توسّعت مساحات األراضي الزراعيّة يف 

املنطقة. 
كذلك اشتُهرت بعض هذه القنوات خالل 
اخلالفة األمويّة )661- 750 بعد امليالد(، 
عندما كانت اإلمرباطوريّة العربيّة يف أوجها 
دمشق  وحّققت  واجلغرايفّ،  السياسيّ 
عظيماً  جمداً  اإلمرباطوريّة  هذه  عاصمة 

بني مدن تلك الفرتة، وأصبحت سورية أكثر 
مقاطعة ازدهاراً أليّة خالفة إسالميّة أخرى، 
الفرتة  هذه  خالل  الزراعيّ  اإلنتاج  وتوسّع 
عرب معظم أرجاء املنطقة. كما مّتت زراعة 
معظم املواقع املرتبطة بالقنوات خالل هذه 
الفرتة، وأضيفت اهلندسة املعماريّة األموية 
لتلك اخلاصّة بالفرتة الرومانيّة والبيزنطيّة 
احلري  وقصر  والرصافة  وحلب  دمشق  يف 
حيث  سورية  يف  أخرى  وأماكن  وحوارين 

وُِجدت القنوات. 
ومتيّزت قنوات سورية أيضاً يف تلك الفرتة 
ذات  والصهاريج  للنفق  الداخليّة  باألطر 

التصميم األمويّ اخلاص بالقرن السابع.
ويُالحَظ ذلك يف جنوب مدينة األندرين 
يتواجد خارج  واليت  تقع شرقيّ محاة  اليت 
الشكل  مربّع  واسع  ماء  خزّان  أسوارها 
حبجارة  مبين  مرتاً،  الستني  طوله  يتجاوز 
تأتي من اجلهة  قناة  تغّذيه  وكانت  كلسيّة، 
أم  رسم  أراضي  من  الشرقيّة  اجلنوبيّة 

قناة املياه ونواعر محاة
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األميال )أم امليال(. 
األندرين،  مشال  يقع  آخر  خزّان  وهناك 
يف  تقع  أقنية  بوساطة  املياه  إليه  تصل 
املدينة،  من  الغربيّ  واجلنوب  الغرب  جهة 
كان  الذي  الزراعيّ  النموّ  على  يدّل  وهذا 
بكرومها  اشتُهرت  أّنها  لدرجة  املنطقة  يف 
وكرمها فكتب فيها الشاعر عمرو بن كلثوم 
املعلّقة اخلامسة اليت تُعدُّ من أغنى الشعر 
واحلماسة  امللحميّة  بالعناصر  اجلاهليّ 
الشاعر  أنشأ  بيت  مئة  تضمّ  وهي  والعزّة، 
قسماً منها يف حضرة عمرو بن هند ملك 
قبيليَت  بني  الناشب  اخلالف  حلّل  احلرية 

بكر وتغلب ويقول فيها:
أاَلَ هُِبّي ِبصَحْنِكِ َفاصْبَحِينَـا

                        وَالَ تُبْقِي خُمُـورَ األَنْدَِرينَـا
مُشَعْشَعًَة َكَأنَّ احُلصَّ فِيهَـا

                   إَِذا مَا املَاءُ خَالََطهَا سَخِينَـا
وَنَشْرَبُ إِنْ وَرَدْنَا املَاءَ صَْفـواً

                  وَيَشْـرَبُ َغيْرُنَا َكدِراً وَطِيْنَـا
وعُِرف السوريون بأّنهم قد بنوا القنوات 
يف أجزاء أخرى يف الشرق األوسط ومشال 

إفريقيا يف املنطقة قبل وجود الرومان فيها. 
وإنّ االستخدام التارخييّ للقنوات يف العامل 
ملنتصف  القوقاز  جزيرة  شبه  من  القديم، 
من  التارخييّ لإلسالم  التأثري  يعكس  آسيا 

خالل إبداعات السوريني.
السوريّة  القنوات  من  العديد  ظلّت 
املسافرون  وكان  قرون،  لعدّة  مهجورة 
األوروبيون األوائل قد وصفوا القنوات امليتة 
الثامن  القرننَي  يف  أسفارهم  سجالت  يف 
العديد  مّت هجر  كما  والتاسع عشر.  عشر 
العشرين  القرن  من  األخري  اجلزء  منها يف 
منذ  وذلك  املياه  جداول  هلذا  أشارت  كما 
الكهربائيّة  اآلبار  استخدام  وانتشار  بداية 

وآبار الضخّ بالديزل.
غالباً  بالقنوات  الريّ  انتشر  وتارخييّاً 
بشكل يتوافق مع منوّ املستوطنات البشريّة 
األصغر  املستوطنات  زادت  فلقد  القدمية. 
املدعومة بطبعها جبداول أو ينابيع سطحيّة 
القنوات،  مياه  خمزون  من  وأحياناً  دائمة، 
ازدهاراً  وأكثر  أضخم  أصبحت  وبالتايل 
خاصّة عندما مسحت كّل قناة جديدة هلم 
التجاريّ  والنشاط  الزراعيّ  اإلنتاج  بزيادة 
اختفت  وعندما  السياسيّة.  السلطة  وحّتى 
مثل  القنوات  بإنشاء  املرتبطة  املواقع 
)اهنيار املستوطنات الرومانيّة - البيزنطيّة 
هذه  ضعف  عند  األمويّة  العباسيّة  أو 
الصيانة  عمليّات  توّقفت  اإلمرباطوريات( 
الروتينيّة املطلوبة للحفاظ على تدّفق هذه 

القنوات وهجرت.
والزراعة  االستيطان  أماكن  تراجع  ومع 
بعد القرن العاشر تراجع  يف املنطقة غرباً 

خزّانات املياه يف مدينة الرصافة
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معها االهتمام بالقنوات املائيّة، ولكن حّتى 
حيث  سلمية  سهل  قنوات  تزال  ال  اآلن 
يوجد حوايل نصف عدد القنوات السوريّة 
معروفة بنقاوة مياهها. وقد دمّر تيمورلنك 
1400م،  عام  يف  مجيعها  سورية  أحناء 
إال أنّ قنوات السلمية أُعيدت صيانتها يف 

أواخر القرن اخلامس عشر. 
يف  البلد  وقعت  1516م  عام  ويف 
التالية  األربعة  القرون  ويف  األتراك،  يد 
هجرت  ولقد  ببطء.  تفسد  سورية  بدأت 
تنظيفها  يُعاد  ومل  السلمية  منطقة  قنوات 
واستخدامها ثانيًة حّتى أواخر عام 1800م 
عندما استقرّ سّكان املنطقة هناك ونّظفوا 
125 جمرى قناة قدمية  وأصلحوا حوايل 
ليؤمّنوا مياه الريّ. ويف عام 1950م ازداد 
عدد آبار الضخّ باملازوت يف منطقة السلمية 
خاصة، مبا أّنها وسيلة لزيادة خمزون املياه 
قنوات  وبدأت  القطن،  لريّ  تستخدم  اليت 

واليوم  باجلفاف.  جد املنطقة  تو

لريّ  املاء  تضخّ  آليّاً  بئراً   5000 حوايل 
وكنتيجة  السلمية.  حول  هكتاراً   3600

3م يف   -1 من  املاء  تراجع منسوب  لذلك 
م   30  -10 إىل  )1950م(   عام  العمق 
)اليوم( وجّفت 125 قناة مجيعها يف سهل 
السلمية أو تناقصت مياهها لتصبح جماري 
عدمية الفائدة. وبقيت فقط مخس قنوات 
تدّفقها  أنّ  من  بالرغم  تتدّفق  املنطقة  يف 
حول  مجيعها  وتتواجد  ومتقّطع،  حمدّد 
صغري  سدّ  يساعد  حيث  السعن  منطقة 
يف  البلدة  غرب  مشال  موجودَين  وخزّان 
املائيّة  الصخريّة  الطبقة  تغذية  إعادة 

املتامخة متاماً هلذه القنوات اخلمس.
)شرق  طيبة  واحة  قنوات  هجرت  كما 
سورية( مع القرية بعد هجوم تيمورلنك يف 

سورية عام 1400م. 
القرون  يف  القنوات  هذه  جتديد  وأُعيد 
خالل  عشر  والتاسع  عشر  الثامن 
املنطقة،  على  )العثمانيّ(  الرتكيّ  االحتالل 
األتراك  رحل  عندما  ثانيًة  هجرت  ولكنها 
عندما  جتديدها  وأُعيد  عام1917م، 
عام  طيبة  يف  البدو  عائالت  استقرّت 
عام  جديد  من  وهجرت  1940م، 

1952م عندما استنفذت آبار 

احلديثة  باملازوت  الضخّ 
الصخريّة  الطبقة 
تغّذي  اليت  املائيّة 

هذه القنوات.
افتتاح  ومّت 
)من  واحدة  قناة 
قنوات(   4 أصل 
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حفر  طريق  عن  نفسه  العام  يف  بعد  فيما 
يف  قناة  آخر  وهجرت  أعمق.  جامعة  آبار 
طيبة عام 1987م بعد أن سدّها فيضان 
بالرواسب واستُبدلت بآبار الضخّ باملازوت 

احلديثة. 
تُعدُّ قناة جادارا واحدة من أطول قنوات 
املياه املعروفة يف العامل، واليت تسمّى أيضاً 
مّت  سوريّة  مائيّة  قناة  وهي  فرعون،  قناة 
جتهيزها إلمداد بعض مدن ديكابوليس أو 
املدن العشر اليت نشأت يف العصر الرومانيّ 
من  مكوّن  قويّ  كتحالف  سورية  جنوبيّ 
املعاصرة(،  مدن دمشق وفيالدلفيا )عمّان 
)جرش(،  وجراسا  حرثا(،  )أو  وأبيال 
وجدارا )أم قيس(، وكانثا )القنوات(، وبيال 
وهيبوس  )إيدون(،  ودايون  فحل(،  )طبقة 

)احلصن(، وسكيثوبوليس )بيسان( .
من  أكثر  طوله  واحد  قسم  هناك  وكان 
106 كيلومرتات، مّت بناؤه بتقنيّة القنوات. 

وكانت األعمدة فيه مجيعها تقريباً مائلة 
وجود  مع  درجة،  و60   45 بني  قطرها 
داخل  احلقيقية  املياه  قناة  إىل  سالمل 
منحدرات  على  اخلط  سار  كما  اجلبل. 
شديدة االحندار ومّت مجع املياه من مصادر 

عديدة يف أحناء املنطقة مجيعها.
احتوى جزء من قناة جادارا على تدرّجات 
لكل ميل لقسم النفق الذي  من 0.3 مرتاً 
يعبّر خّط اجملاري املائيّة العديد من الوديان 

عرب جسور بارتفاع 5 إىل 10 أمتار. 
وقد مّت خالل العقود القليلة املاضية هدم 
أكثر من ثالثة كيلومرتات من البنى الفرعيّة 
املتبقية يف السهول الواقعة بني ديلي ودرعا 

بالقرب من احلدود األردنيّة. 
ما أحوجنا اليوم إىل تلك العقول املبدعة 
املاضي  يف  لسورية  أجماداً  صنعت  اليت 
ملشاكلنا  حضاريّة  حلوالً  لتبدع  الغابر، 
يف  املاضي  ذكريات  معها  نعيد  املعاصرة، 
اليت  املقدّسة  البقعة  هبذه  يليق  حاضر 

نكتشف أسرارها العظيمة يوماً بعد يوم.
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كوكبة من األوفياء الغيارى، وحماية األوابد األثرية
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الـدول مبتاحفهـا،  ازديـاد عنايـة  اليـوم،  العاَلـم  الثقافيـة يف  املظاهـر  أبـرز  مـن 
وسـعيها إىل ترسـيخ مـا هـو قائم منها حاليًا، لتشـمل كل مدينة مـن مدهنا، لعرض 
شـواهد احلضـارات اإلنسـانية، واألحـداث الـي مـرّت علـى الـدول، عـرب العصـور 

التارخييـة، ومـا أجنزتـه مـن مدنيـات مزدهـرة.

محمد مروان مراد*

* توّفى الباحث حممّد مروان مراد يف 28 شباط 2021، يف أثناء التجهيز لطباعة العدد.



يف  دورها  من  باملتاحف  االهتمام  وينبع 
التعريف بثقافات األجيال ومظاهر التقدّم 
يف  احملفوظة  اآلثار  خالل  من  احلضاري، 
هذه  اّتسعت  الزمن  مرور  ومع  املتاحف، 
وغدت  اختصاصاهتا،  وتنوّعت  املتاحف 
وجامعات،  ومعاهد  ثقافية  مبراكز  أشبه 
بل  فقط  الرتفيه  وظيفتها  تعدْ  مل  حبيث 
إغناء النشاط الثقايف والقضاء على اجلهل، 
القتباس  ينضب  ال  ينبوع  الواقع  يف  فهي 
الفكر  جماالت  سائر  يف  املعارف  أنواع 
والعلوم واإلبداع.. وبالتايل مل تعد املتاحف 
الباقية  اآلثار  لتكديس  مستودعات  جمرّد 
لعرض  موئالً  بل  الغابرة،  العصور  من 
الرتاث التارخيي والتطور العلمي والصناعي 
وإذكاء  والدراسة  للبحث  ومراكز  للشعوب، 
املتاحف  محلت  كذلك  الوطنية.  املشاعر 
بتخليد  اهتمامها  خالل  من  وطنية  رسالة 
العظماء واألبطال، وفاءً ملنجزاهتم، واعتزازاً 
ننسى  وال  الوطن...  بتضحياهتم يف سبيل 
إذ  السياحي  النشاط  املتاحف يف  دور  هنا 
العادات  إىل  التعرّف  على  الزوّار  حيرص 
والتقاليد وفنون الصناعات اليدوية، وتاريخ 
من  جعل  الذي  األمر  وأصوله،  الشعب 

السياحة مورداً هاماً للدخل القومي.

محاية اآلثار مسؤولية وطنية:
إرثاً  متتلك  اليت  سورية  إىل  بالنسبة 
حضارياً باهراً، هو يف الواقع كنز نفيس من 
نوعه، يتجسّد يف أوابد أثرية ومعامل حضارية 
تعرض شواهد حيّة على تاريخ طويل ممتد 
من العصور القدمية وإىل عصرنا. مل يكن 

يف سورية حتى هناية احلرب العاملية األوىل 
كانت  حني  يف  متحف،  أي  1918م  عام 
أعماهلا  تواصل  األجنبية  التنقيب  بعثات 
األثرية،  املواقع  من  وغريه  حلف«  »تل  يف 
ويف  املتنوّرة،  السورية  النخبة  تنبّهت  وقد 
مقدّمتها الباحث العالّمة »حممد كرد علي« 
إىل خطر تسرّب اآلثار السورية إىل اخلارج، 
فأخذت تطالب بإنشاء »دائرة لآلثار« أُسوةً 
كنوزنا  على  للمحافظة  مصر  بالشقيقة 
وأنشئ  النداء،  املسؤولون  فلبّى  اآلثار،  من 
»ديوان املعارض« عام 1918م، ليؤدّي دوره 
يف مهمات ثقافية متعددة، وكانت من بينها 
عليها  باإلشراف  كلّف  اليت  اآلثار«  »شعبة 
باهتمامه  املعروف  كحيل«  »عبده  السيد 
وخُصّصت  اجملال،  هذا  يف  وخربته  باآلثار 
العادلية  املدرسة  مبنى  يف  غرفة  للشعبة 
لتكون مقرّاً هلا، وقد لقي املشروع ترحيباً 
الدمشقية  العائالت  بادرت  حيث  كبرياً 
وحتف  آثار  من  متلكه  ما  املتحف  إلهداء 
وهدايا، وسجّل األمري »جعفر احلسين« يف 
اآلثار  دار  ملقتنيات  خمتصر  »دليل  كتابه: 
شخصية   80 من  أكثر  أمساء  الوطنية«، 
إغناء  يف  األكرب  القسط  هلا  كان  وعائلة، 

جمموعات متحف دمشق.
وحني توّج األمري فيصل ملكاً على سورية 
متحف  مسّي  1920م،  عام  آذار   8 يف 
فرض  وبعد  امللوكي،  باملتحف  دمشق 
على  االنتداب  نظام  الفرنسي  املستعمر 
سورية مل يبقَ من املؤسسات الرمسية سوى 

متحف دمشق واجملمع العلمي العربي.
وأدرك اجلميع بُعيد االستقالل، أنّ اآلثار 
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فأوفِد  واختصاص،  علم  ميدان  واملتاحف 
األمري جعفر احلسين إىل فرنسا للتخصّص 
إىل  عودته  وإثر  القدمية،  اآلثار  قسم  يف 
الوطن أقنع احلكومة بضرورة إنشاء مبنى 
خاص ملتحف دمشق يليق مبكانة العاصمة 
التارخيية اخلالدة. ومّت بالفعل تشييد البناء 
1936م..  الذي بدأت مراحله األوىل عام 
املتحف  وغدا  البناء،  عمليات  تتابعت  ثمّ 
باآلثار  العامل  متاحف  أغنى  من  الوطين 
إىل  الفضل  ويعود  التارخيية،  واملقتنيات 
األمري يف تأسيس »مديرية اآلثار واملتاحف« 
احملافظة  أمانة  عاتقها  على  حتمل  اليت 
على تراث الوطن ومحاية كنوزه التارخيية، 

وتقدميه إىل العامل بأرقى وأهبى صورة.
ممكنا  يكن  مل  ذلك  فإنّ  وبالتأكيد، 
من  املتميزة  النخبة  وإخالص  جهود  لوال 
الشخصيات الوطنية والعلمية واحلضارية، 
هذه  صرح  يف  األوىل  اللِبنات  أرست  اليت 

هلا  وحققت  الراقية،  الثقافية  املؤسسة 
النجاح يف إجناز مشاريع كثرية على امتداد 
أرض الوطن. وسنُضيء يف هذا البحث على 
ما  اليت  الشخصيات  هذه  من  عدد  سِيَر 
تزال بصماهتا شاهداً حيّاً على نُبل العطاء 
وصدق الوطنية يف سجل التقدّم والنهضة.

)1( األمر جعفر عبد القادر 
احلسين )1895 – 1971م(: بناء 

املتحف الوطينّ ... فكرة إنشاء 
مكتبة األسد 

ينتسب األمري جعفر اجلزائري إىل عائلة 
آل احلسين اجلزائرية، وهو حفيد اجملاهد 
العربي البطل األمري عبد القادر اجلزائري، 
ضاحية  يف  »طاهر«  والده  مزرعة  يف  ولد 
»حوش بالس« عام 1895م، وتلّقى تعليمه 
العازاريني«  »اآلباء  مبدرسة  االبتدائي 
املدرسة  إىل  انتقل  ثمّ  بدمشق،  الفرنسية 
منها  ونال  بريوت  يف  )الالييك(  العلمانية 

سنة 1914م شهادة الدراسة الثانوية.
األوىل دون  العاملية  وحاَل نشوب احلرب 
السلطة  وأبعدته  العالية،  الدراسة  إمتامه 
يف  »بروسة«  إىل  عائلته  مع  العثمانية 
األناضول، وبعد اإلفراج عنه سنة 1918م 
يف  جديدة  مرحلة  ليبدأ  دمشق،  إىل  عاد 

مسريته.
للمتحف  أميناً  السورية  احلكومة  عيّنته 
العلمي  »اجملمع  أنشأه  الذي  العربي، 
العربي«، ثمّ أوفد يف تشرين األول 1921م 
اآلثار  علم  يف  للتخصّص  فرنسا  إىل 

226 المعلم العربي- العدد: 479 - 2021 

ون
فن

 و
فة

قا
ث



دراسته  يف  مضاعفاً  جهداً  فبذل  القدمية 
لعِلمني يف وقت واحد، ليحصل من مدرسة 
اآلثار  )1924م( شهادهتا يف »علم  اللوفر 
الشرقية« وشهادة يف دراسة اللغات السامية 

القدمية من جامعة باريس.

 دمشق ومتحفها الوطين الكبر:
دمشق  إىل  عودته  بعد  األمري  استأنف 
وما  العربي«  »املتحف  يف  عمله  1928م 

صار  أن  بعد  له،  حمافظاً  عُيّن  أن  لبث 
األمري  ووجّه  مستقلة،  رمسية  مؤسسة 
والعمل  املتحف  لتنظيم  جهوده  احلسين 
أوضح  كما  وازدهاره،  شأنه  رفع  على 
أمهية بناء متحف جديد، وحتققت أمنيّته 
آثار  دار  لدمشق  وأصبح  1936م،  عام 
اآلثار  من  بكنوزها  وتعتز  مبكانتها،  تليق 

واملقتنيات النفيسة.
مسريته  يف  الفاصلة  احملطة  وكانت 
عام  سورية  يف  لآلثار  عاماً  مديراً  تعيينه 
احلسين  األمري  عيّن  ذلك  وبعد  1947م، 

عام 1951م حمافظاً يف جبل العرب، إال 
واعتزل  نفسه  العام  يف  استقالته  قدّم  أنه 

اخلدمات احلكومية.

 مسرة خيّرة طوال نصف قرن:
اليت  واملتاحف«  اآلثار  »مديرية  شغلت 
اهتمامه،  جّل  احلسين  األمري  أسّسها 
فكان  وعنايته،  وقته  من  بالكثري  فخصّها 
اآلثار  عن  التنقيب  بعثات  ألعمال  متابعاً 
عنها  يكتب  باكتشافاهتا،  مهتمّاً  األجنبية، 
والفرنسية،  بالعربية  أنشطتها  عن  وينشر 

تلك  تصدرها  اليت  التقارير  أهم  ويرتجم 
واألثرية  العلمية  أعماله  وتنوّعت  البعثات، 

اليت كان من أبرزها:
- اإلشراف على إعادة بناء كنيس صاحلية 
التدمري  واملدفن  اوربوس«  »دورا  الفرات 
وقصر احلري األموي، وترميم خرائب تدمر 

ومسرح بصرى الشام الروماني.
اآلثار  العديد من مؤمترات  - شارك يف 
ممثالً لسورية من بينها مؤمتر اآلثار الدويل 
للدول  اآلثار  ومؤمتر  1937م(  )القاهرة 

العربية الذي انعقد بدمشق 1947م.
دليالً  وأصدر  واملقتنيات  لآلثار  وّثق   -
طبع  بدمشق،  الوطنية  اآلثار  دار  ملقتنيات 
كما  1930م،  عام  صفحة   130 يف 
نقدية  قِطع  عن  بالفرنسية  دراسات  نشر 
إسالمية، وأواٍن زجاجية مل يُسبق أن نشر 
عنها، حّقق ونشر كتاب »الدارس يف تاريخ 
وتنوّعت  جزئني،  يف  للنعيمي  املدارس« 
العربي«  العلمي  »اجملمع  جملة  يف  كتاباته 
متنوعة،  ومقاالت  دراسات  على  فاشتملت 
املصطلحات  »معجم  يف  النظر  يف  وأسهم 
»حييى  الكاتب  أعدّه  الذي  األثرية« 
أعمال  أهم  1967م، ولكن  الشهابي« عام 
اجلغرايف  »املعجم  إجنازه  العلمية  احلسين 
التارخيي للجمهورية العربية السورية« وكان 
مهيّئاً للطباعة، إال أّنه مل يُطبع. إضافة إىل 
أحباثه وحماضراته املنشورة يف جملة اجملمع 
وغريها من اجملالت العربية واألجنبية، مّت 
العربيّ  العلميّ  اجملمع  يف  عضواً  انتخابه 

بدمشق عام 1942م.
ومن أعماله اقرتاحه على الرئيس الراحل 
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حافظ األسد تأسيس مكتبة وطنيّة جديدة، 
وذلك بسبب خشيته على املخزون النفيس 
يأتي  قد  حريق  من  الظاهريّة  املكتبة  يف 
عليه، فكان ذلك بعد رحيله خبمسة عشر 
عام  رمسيّاً  املكتبة  افتتحت  حيث  عاماً، 

1985م باسم )مكتبة األسد الوطنيّة(.

)2( د. سليم عادل عبد احلق 
)1913 - 1992م(: متحف التقاليد 

الشعبيّة .. مديريّة الوثائق 
التارخييّة.

واحلضارة،  اجملد  عاصمة  »دمشق«  يف 
يف  احلق  عبد  عادل  سليم  ولد 
منذ  النظر  ولفت  1913/12/14م،  

لألمور،  الواعي  وتنبّهه  بذكائه  طفولته 
االبتدائي  التعليم  مرحلة  يف  تعليمه  تلّقى 
مبدرسة البحصة، ثمّ مدرسة امللك العادل 
اإلعدادية  املرحلتني  وأكمل  االبتدائيتني، 

والثانوية يف ثانويات دمشق. 
شهادهتا،  ونال  املعلّمني  لدار  انتسب   •
وحني قامت وزارة املعارف بإيفاد عدد من 
الفرصة  وافته  القطر،  إىل خارج  املتفوقني 
اإلجازة  نال  حيث  فرنسا،  إىل  إيفاده  ومّت 
بدبلوم  وأتبعه  الفن،  تاريخ  )الليسانس( يف 
درس  كما  واآلثار،  الفن  يف  اللوفر  معهد 
املدن  ختطيط  هندسة  نفسه  الوقت  يف 
)األوربانيزم( يف باريس، ومنها حصل على 
شهادة الدكتوراه بالتخصص ذاته، ومّت ذلك 
وما  الثانية  العاملية  احلرب  وخالل  قبل 

أفرزته من ظروف صعبة على املوفدين.

حياته  احلق  عبد  عادل  سليم  بدأ   •
العملية معلّماً يف املدارس االبتدائية مبدينة 
يف  مدرّساً  عُيِّن  ثم  1920م،  عام  دمشق 
ثانويات دمشق عام 1940م، وبعد عودته 
من فرنسا عام 1945م عُيّن حمافظاً عاماً 
للمتحف الوطين بدمشق خلفاً لألمري جعفر 
إدارة املتحف،  توّلى  الذي كان قد  احلسين 

وقام بإنشاء نواته األوىل عام 1935م.
• ُكلّف »عبد احلق« بعد ذلك بفرتة قصرية 
التاريخ(  )قسم  اآلداب  كلية  يف  بالتدريس 
جبامعة دمشق، واستمرّ هبذا العمل منذ عام 
1948م وحتى عام 1964م، فكان أستاذاً 

والتاريخ  الروماني  التاريخ  يف  حماضراً 
)تاريخ  مادة  بتدريس  كلّف  كما  البيزنطي، 
دمشق  جبامعة  اهلندسة  كلية  يف  العمارة( 
فيما بني األعوام 1959 – 1964م، قد 
الرصني  بأسلوبه  احلق  عبد  الدكتور  متيّز 
املعبّرة،  وفصاحته  القوية،  ولغته  واملثري. 
فيها  ملا  حملاضراته  يسعون  الطالب  فكان 
واألدبي  العلمي  واألسلوب  التشويق  من 

الرائعني.
الدكتور  عيّن  1950م  عام  حلول  مع   •
عبد احلق مديراً عاماً لآلثار، وما إن تسلّم 
منصبه حتى حتوّل املتحف الوطين بدمشق 
ودائرة اآلثار العامة إىل ورشة دؤوبة للعلم 

والعمل معاً.
• يف جمال اإلدارة: عمل على استصدار 
قانون اآلثار السوري، كما عمل على إصدار 
املديرية  يف  العاملني  لعمل  الناظم  القانون 
إحداث  إىل  سعى  واملتاحف.  لآلثار  العامة 
من:  كلٍّ  إحداث  فتمّ  املديريات،  من  عدد 
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احلفريات  مديرية   - اهلندسة  مديرية 
 - املتاحف  مديرية   - البحوث  مديرية   -
مديرية التفتيش - وكلّف الدكتور حممد نادر 
العطار بتأسيس مديرية الوثائق التارخيية 
ذلك  العظم،  خالد  بيت  يف  مقرها  وجعل 
سوق  يف  والشهري  العريق  الدمشقي  البيت 

ساروجا.
• يف جمال املتاحف: عمل الدكتور عبد 
احلق على إجناز توسعتني تاليتني للتوسعة 
األوىل اليت جرت سابقاً يف املتحف الوطين 
قسم  إنشاء  فتمّ  1939م،  عام  بدمشق 
الشرقي،  احلري  وقصر  الكالسيكية  اآلثار 
الدكتور  هبما  قام  اللتان  التوسعتان  أما 
1947م،  عام  أوالمها  فكانت  احلق  عبد 
ومشلت بناء بعض قاعات القسم اإلسالمي 
جرت  حني  على  والرواق،  الدائم  واملعرض 
التوسعة الثانية عام 1955م، وفيها بنيت 
اإلسالمي  القسم  يف  العرض  قاعات  بقية 
هبا  وأحُلق  القدمية،  الشرقية  اآلثار  وقسم 
يف الستينيات من القرن املنصرم بناء القامة 
الشامية اليت كان قد تربع هبا )مجيل مردم 
بك( من أقطاب احلركة الوطنية يف سورية، 
من  وزخارفها  وأخشاهبا  أحجارها  ونُقلت 
منطقة  يف  الواقعة  دمشق  قصور  أحد 

سيدي عامود جبانب سوق احلميدية.
الدكتور »سليم عادل عبد  * كذلك قام 
احلق« بتقسيم املتحف الوطين بدمشق إىل 
أربعة أقسام ضمّت: القسم السوري القديم 
- القسم الكالسيكي - القسم اإلسالمي - 
القسم احلديث، وعَيّنَ حمافظاً لكل قسم، 
عليهم  اإلشراف  يتوىل  رئيساً  وحمافظاً 

مجيعاً، والتنسيق فيما بينهم، وميّثلهم أمام 
املدير العام لآلثار واملتاحف واملديرية.

* قام بتأسيس متحف التقاليد الشعبية 
مع  بالتعاون  دمشق  يف  العظم(  )قصر 
اإلمام(،  )شفيق  الراحل  »اإلتنوغرايف« 
متاحف  بني  األمجل  املتحف  هذا  ويُعترب 
العامل لروعة بنائه، وحُسن تنظيمه، ناهيك 
دمشق  مدينة  قلب  يف  موقعه  متيّز  عن 

القدمية.
احلق  عبد  الدكتور  أسس  محاه،  ويف   •
العظم،  قصر  يف  الشعبية  للفنون  متحفاً 
واجهة  نقل  وإمتام  متابعة  على  وأشرف 
املتحف  إىل  تدمر  من  الغربي  احلري  قصر 

الوطين بدمشق.
الكاتدرائية  حتويل  على  عمل  كما   *
طرطوس  حمافظة  يف  الرائعة  األثرية 
وتكييفها  ترميمها  إجناز  بعد  متحف،  إىل 
الكنوز  نفائس  لعرض  صاحلة  لتصبح 

األثرية املكتشفة يف الساحل السوري.
• متحف حلب : خُصّص آلثار الشرق 
1929م،  عام  تأسس  قد  وكان  القديم، 
حلفظ القطع األثرية الواردة من كل أحناء 
القطر ونتائج حفريات البعثات ضمن هذا 

املتحف.
يف  لتشّقق  ونتيجة  1955م،  عام  يف 
وهتديد  حبلب،  الوطين  املتحف  جدران 
بناء  إعادة  مّت  تداعيها،  خطر  من  كنوزه 
املتحف بالفعل، ووُضع على مدخله األسدان 
يف  حلف  تل  موقع  يف  املكتشفان  اهلائالن 
لثاني  احلياة  وأُعيدت  السورية،  اجلزيرة 

أضخم متحف بالقطر.
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لرتميم  الالزمة  الدراسات  وُضعت  كما 
ما  إىل  العرش  قاعة  وإعادة  حلب،  قلعة 

كانت عليه.
فرتة  يف  مّت   : التوثيق  جمال  يف   •
خمتلف  تصنيف  احلق  عبد  الدكتور  إدارة 
وعلمياً  عملياً  تصنيفاً  األثرية  األبنية 
أثري  ومبنى  موقع  لكل  فأصبح  دقيقاً، 
به، حيتوي على دراسة علمية  ملفاً خاصاً 
إرفاق  ومّت  للبناء،  دقيق  تارخيي  ووصف 
وطبوغرافية  هندسية  مبخططات  امللف 
الكادر  بإعدادها  )قام  املوقع وحميطه  عن 
كل  فكان  اهلندسة،  مديرية  يف  اهلندسي 
ملف صورة حيّة عن املواقع واألبنية األثرية 
السورية تزوّد مرتاديها بكافة ما يطمحون 
إليه من معلومات ووثائق وصور وخمططات.

عبد  الدكتور  أنشأ   : الفين  املعمل   •
احلق املعمل الفين بأقسامه املختلفة يف قبو 
املديرية العامة واملتحف الوطين معاً، حيث 
كان خرباؤه يقومون برتميم كافة ما يردهم 
من قطع أثرية )نقدية - حجرية - فخارية 
- برونزية - ذهبية - عاجية - فسيفساء.. 

اخل(.
• يف جمال التأليف والنشر العلمي: 
عمل الدكتور عبد احلق على إصدار جملة 
1950م،  عام  السورية  األثرية  احلوليات 
يف  ومتخصصاً  وثيقاً  مرجعاً  غدت  واليت 
جماالت التنقيب والرتميم األثري، وما تزال 

اجمللة تصدر إىل يومنا.
• من مؤلفات الدكتور سليم عادل 

عبد احلق:
اليوناني«،  الفن  يف  »الرموز  كتاب   -1

دمشق، 1943م. 
سورية«،  يف  أثرية  »نزهات  كتاب   -2

دمشق 1947م.
األثرية«،  دمشق  »مشاهد  كتاب   -3

دمشق 1950م.
4- كتاب »الفن اإلغريقي وآثاره املشهورة 

يف الشرق« دمشق، 1950م.
الوطين«  دمشق  متحف  »كنوز  كتاب   -5

1959م.

يف  الروماني  والشرق  »روما  كتاب   -6

العهد اجلمهوري حتى هناية عهد قيصر«، 
دمشق، 1959م.

وقد ترمجت أكثر هذه املؤلفات إىل اللغات 
اإلنكليزية والفرنسية واألملانية.

مقاالت  احلق  عبد  الدكتور  ونشر 
األثرية حول  ودراسات يف جملة احلوليات 

املكتشفات األثرية واملتاحف السورية.
اختياره فيما  مّت  يف اجملال الدويل:   •
رئيساً  1964م   -  1954 األعوام  بني 
للجنة الدولية للمتاحف األثرية والتارخيية، 
للمتاحف  العاملي  اجمللس  يف  وعضواً 
ICROM، وعضواً مراسالً للمعهد األثري 

األملاني، وعضواً يف اجمللس األعلى لرعاية 
الفنون واآلداب يف سورية.

العديد من املؤمترات األثرية  وشارك يف 
والثقافية الدولية، ومّت تعيينه مشرفاً على 
مسارح منظمة اليونسكو فغادر إىل مقرها 

يف باريس عام 1966م.
تقاعده،  لدى  اليونسكو  يف  عمله  انتهى 
ليكون  ليبيا  يف  بنغازي  جامعة  فاختارته 
جلهوده  وتقديراً  فيها.  اآلثار  لقسم  مديراً 
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املتميّزة وعطائه السخي نال تقدير واعتزاز 
ووسام  االستحقاق  وسام  فمُنح  الوطن 
األوىل،  الدرجة  من  السوريني  اإلخالص 
مُنح أومسة رفيعة من عدة دول  أن  وسبق 
أخرى مثل: )فرنسا - إسبانيا - إيطاليا - 

بلجيكا - الدامنارك...(.
شهر  من  عشر  الرابع  صبيحة  يف   •
الوطن  ودّع  1992م  سنة  الثاني  تشرين 
عبد  عادل  سليم  الدكتور  وتقدير  بإجالل 
احلق الذي رحل خملّفاً وراءه أجياالً عديدة 
لتتسلّم  واحملبني،  والطالب،  األساتذة،  من 
الراية من بعده كوكبة من اآلثاريني األوفياء، 
احلق  عبد  الدكتور  مسرية  تابعوا  الذين 

حبماس وإخالص.

)3( اإلنتوغرايف الفنان نسيب 
صلييب )1923 - 1996م(: كشف 
الكنوز األثرية ... ترميم املعامل 

األثريّة
تنقلنا الذاكرة إىل مبدع من طراز خمتلف، 

اجتمعت له مناقب عديدة:
- خمزون معلومات موّثقة، خربة طويلة، 
أهّلته هذه  مهّة عالية، ووفاء صادق، وقد 
املواقع  يف  كبرية،  مهمّات  لتنفيذ  املناقب 
النتيجة  وكانت  إليه،  أسندت  اليت  املختلفة 
الذي  الرحيب  امليدان  يف  رائعة  منجزات 
أوقف عليه طاقاته العلمية ومحاسه الدفاق.

عالِم  صلييب«  »نسيب  عن  أحتدث   •
اآلثار املرموق الذي كتب سطوراً متأّلقة يف 
سجل التنقيب عن اآلثار اخلالدة، والكشف 
اإلنسانية يف احلضارات  الفنون  روائع  عن 

القدمية.
1923م  عام  صلييب«  »نسيب  ولد 
من  خنباً  أجنبت  اليت  محص  مدينة  يف 
الباحثني واألدباء ورجال العلم والفن، تعلّم 
يف املدارس األهلية اليت توفرت - يومذاك 
- يف املدينة، وشاءت الظروف أن يغادر إىل 
إخوته  لزيارة  1938م  عام  »تدمر«  مدينة 
البعثة األثرية  الذين كانوا يعملون فيها مع 
العاملة مبواقعها، فاستهواه النشاط الدائب 
للعالِم الفرنسي »شلومبريجيه« رئيس البعثة 
الغربي«  احلِري  »قصر  يف  تنّقب  كانت  اليت 
يرتدد  اليوم،  ذلك  من  وراح  اهلوية،  األموي 
على املوقع، ويُبدي اهتماماً بتفاصيل العمل 
املثري، مما دفع العالِم »شلومبريجيه« لضمّه 
إىل بعثته يف املوقع، ولفت انتباهه محاسه 
وأتاح له الفرصة الكتشاف املعرفة واخلربة، 
ملرافقته  اختاره  باملوقع،  العمل  انتهى  فلمّا 
إىل متحف دمشق الوطين ليشاركه يف ترميم 
اليت مجعتها  الغربي،  احلري  قصر  زخارف 
البعثة وكانت حمّطمة ومتناثرة يف األرض، 
وجرى ترميم القِطع األثرية، اليت نُقلت إىل 
عددها  وقد جتاوز  الوطين.  املتحف  أقبية 
األحجام،  خمتلفة  كِسرة   )40.000(
ومّتت دراستها على أيدي مهندسني وفنيني 
خمتصني يف اهلندسة املعمارية، وما هي غري 
فرتة قصرية حتى أتقن الفتى قواعد الرسم 
والرتميم ليُضيفها إىل معلوماته عن التنقيب 
والتوثيق األثري... واملدهش أنه حبكم عمله 
أجاد اللغة الفرنسية قراءةً وكتابة وحمادثة، 
1994م  عام  تعيينه  يف  سبباً  كان  مما 
مبديرية اآلثار العامة يف دائرة احلفريات، 
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رحلته  يف  جديدة  مرحلة  بذلك  وبدأت 
ذلك  من  امتدّت  اليت  والتطبيقية  العملية 
التاريخ إىل ثالثة ومخسني عاماً، أمضاها 
بدون  موقع آلخر  من  والتنقيب  البحث  يف 
بالنشاط  رحلة حافلة  وكانت  كلل،  أو  تواٍن 
على  يومنا شاهداً  تزال إىل  واحلماس، ما 
العطاء،  يف  واإلخالص  العمل  يف  الصدق 

واحلسّ الوطين النبيل.
تعدّدت جماالت العمل األثري اليت مارس 
الباحث فيها، وتوّزعت على حماور عديدة:

والرميم:  األثري  التنقيب  يف   -1
1950م(   -  1938( األعوام  يف  اشتغل 
الغربي،  احلري  قصر  وتنقيبات  أعمال  يف 
اليت  الرتميمات  يف  املشاركة  على  وواظب 
ويف  بدمشق،  األموي  اجلامع  يف  جرت 

مواقع أثرية أخرى.
• 1942م قام بوضع خمططات هندسية 
الزاوية  جدران  ورسم  ترميم  وأعمال 

الشمالية للجامع هبدف إجناز الرتميم.
• يف العامني 1944 - 1945م، اشرتك 
املهندس  مع  بالرقة  احلفريات  بأعمال 

الفرنسي »رميون دوري«.
األعوام  خالل  ومحاس  بنشاط  وشارك 
1946 - 1949م يف حفريات كشف عن 

باجلوالن  العال  موقع  يف  الرومانية  املقابر 
اجلناح  خمططات  بتعديل  وقام  السوري، 
الغربي باملتحف الوطين بدمشق وتابع بناء 
مدافن  عن  الكشف  يف  عمل  ثمّ  هيكله، 

الرسنت حبمص.
عام  بني  التالية  السنوات  يف  ثابر   •
يف  احلفر  بأعمال  1958م   -  1950

»الرقة« ومسرح جبلة، وحفرية قرية الكفرة 
يف جبل العرب.

- وانتقل يف املواسم التالية بني »محص« 
بني  رخامي  مدفن  عن  الكشف  مّت  حيث 
الرقة وعمريت، وتل اخلويرة وتل أم حوران 

مبشاركة الدكتور »عدنان البين«.
• وقد كان من أهم أعماله يف تلك الفرتة 
إجناز بناء مدخل قصر احلِري الغربي الذي 
بدمشق،  الوطين  للمتحف  واجهة  أصبح 
وقد تأّلفت الواجهة من حوايل /54000/ 

قطعة كان له الفضل يف إجنازها.
 -1956 بني  األعوام  يف  وعمل   •
»الرصافة«،  موقع  حفريات  يف  1960م 

الكزل  وتل  الالت«  »ثلم  تدمر  ويف 
والدياميس يف محص، كما تابع العمل من 
جديد يف حفريات الرصافة وعمريت، ويف 
مدفن »دير مقرن« بوادي بردى، وحفريات 

الرسنت.
• وظّل الباحث يتنّقل بني املواقع األثرية 
يف سورية بنشاط دافق ودأب ال يكل، فحّقق 
يف املواسم التالية بني 1960 - 1969 م 
ويف  األموي،  اجلامع  مشهودة يف  جناحات 

سور املعبد عند باب احلرير بدمشق.
حيث  وأفاميا  تدمر  إىل  ثانية  وعاد   •
ومشلت  فيها.  املستقيم  الشارع  ترميم  مّت 
أعمال الكشف عن موقع »املشرفة« حبمص، 
وحفريات »تل السلطان« وبرج قلعة دمشق 
جديد  من  عمريت  موقع  وناداه  الشرقي، 
وأمضى عدداً من املواسم يف احلفريات يف 

ذلك املوقع األثري اهلام.
عشرات  على  أعماله  سجل  واشتمل   •

232 المعلم العربي- العدد: 479 - 2021 

ون
فن

 و
فة

قا
ث



والالذقية  ومحص  دمشق  يف  املواقع 
وصافيتا ويف الرقة وجبلة، ففي الفرتة بني 
1970 – 1979م واظب الباحث »نسيب 

صلييب« على املشاركة يف أعمال التنقيب يف 
وكشف  بالرقة،  حسن  الشيخ  وتل  عمريت 
يف  األعمدة  ونّظم  التجاري جببلة،  السوق 
هاني  ابن  موقع  ويف  الالذقية،  ساحات 
بأكملها  وكان ميضي مواسم  ورأس مشرا، 
منقطع  حبماس  املواقع  هبذه  العمل  يف 
النظري. وكانت النتائج طوال هذه السنوات 
يف  املخبوءة  الكنوز  عن  الكشف  يف  موّفقة 
)التنقيب  أمهها:  من  ونذكر  املواقع،  تلك 
»مسلمة  - حصن  »الفاو«  مدينة  موقع  يف 
رفع  الرقة حيث  امللك« مبحافظة  عبد  بن 
مرافقها،  بسائر  كاملة  مدينة  عن  الستار 
هناية  يف  وذلك  األموي  للعهد  تعود  وهي 

السبعينات.
األثري:  الرميم  أعمال  يف   -2
باهتمام  األثري  الرتميم  أعمال  حظيت 
وكانت  صلييب«  »نسيب  الراحل  من  كبري 
إعجاب  حمط  اجملال  هذا  يف  مسامهاته 

املسؤولني واملهتمني، وكان من بينها:
بناء  زخارف  ترميم  يف  مسامهته    -
املتحف  والبناء احلديث يف  الغربي  اجلناح 

الوطين.
-  مشاركته يف ترميمات »معبد عمريت« 
ترميمات  ويف  الرئيسي،  أفاميا  شارع  ويف 
العظم  باشا  أسعد  وخان  دمشق،  قلعة 
بدمشق، ويف موقع مسكنة، وحماريب تدمر 

وغريها.
تعدّ  اهلندسية:  املخططات   -3

الباحث  وضعها  اليت  اهلندسية  املخططات 
يف  فيها  نّقب  اليت  املواقع  لكافة  الفنان 
أكثر  من  تعدّ  سورية،  مناطق  خمتلف 
أعماله دقة ومنهجية علمية، مبا وّفره هلا 
ومساقط،  ومقاطع  ورسوم  تفاصيل  من 
األموي  للجامع  وكان من أمهها خمططات 
احلنابلة،  وجامع  باشا،  درويش  وجامع 
وجامع التريوزي، وجامع يلبغا، وكانت هذه 
إىل  إضافة   ،100/1 مبقاس  املخططات 
املديرية  لدى  احملفوظة  املخطوطات  مئات 

العامة لآلثار واملتاحف.
4- اجملسّمات: أشرف الباحث »صلييب« 
على تنفيذ عدد من اجملسّمات منها جمسّم 
خشيب ملتحف دمشق، وجمسّم لقصر احلري 
قصر  جملسّم  دراسات  أعدّ  كما  الغربي، 
املعتصم املكتشف ضمن حفريات الرقة عام 

1958 وغريها.

الفنان صلييب يف  املتاحف: شارك   -5
وقام  معروضاهتا،  وتعديل  املتاحف  بناء 
الغربي  اجلناح  لقاعات  اخلزائن  بتصميم 
تصميم  وأجنز  بدمشق،  الوطين  للمتحف 
طرطوس،  مبتحف  األثرية  القطع  وعرض 
وعرض اخلزائن يف متحف تدمر، وشارك 
محص  ملتحف  األولية  الدراسات  يف 

1947م.

6- مؤّلفاته: قام الباحث صلييب بتوثيق 

كافة أعماله رمساً وتصويراً وتوثيقاً، فوضع 
أكثر من عشرين حبثاً يف جملة »احلوليات 

األثرية السورية«.
من أهم مؤّلفاته: »دليل عمريت« عام 
1948م، و»دليل رأس ابن هاني« باالشرتاك 

233 المعلم العربي- العدد: 479 - 2021 



مع الدكتور عدنان البين و»جاك الغارس«.
مع  باالشرتاك  عمريت  مدافن  كتاب   •

»موريس دونان«.
باالشرتاك  تدمر  مدينة  أحجار  كتاب   •

مع الدكتور »عدنان البين«.
• كتاب قصر احلري الغربي مشاركة مع 

»شلومربغر« و»إيكوشار«.
التدريس،  إىل  »صلييب«  نشاط  وامتدَّ 
لآلثار،  العامة  املديرية  يف  لعمله  إضافة 
املعماري  الرسم  مادة  تدريس  إليه  فُأوكل 
أستاذاً  وعمل  1971م،  من  بدءاً  األثري 
زائراً جبامعة »قاريوش« يف مدينة »بنغازي« 
للعمل  وانتدب  -1979م،   1976 بني 
)مشروع  1980م  الكويت  آثار  بدائرة 
وترميمه(،  القديم  السوق  على  احلفاظ 
من  عديد  إىل  مرة  وعشرين  وأوفد مخساً 

عواصم العامل.
بالشكر  يذكر  »صلييب«  الباحث  وكان 
والتقدير أساتذته من علماء اآلثار، ويشيد 

مبا قدّموه له من العون والرعاية.
صباح  ذات  األوفياء:  يكرّم  هكذا   •
الفنان  الباحث  قدّم  1984م  عام  من 
املديرية  من  استقالته  صلييب«  »نسيب 
العامة لآلثار، بعد رحلة طويلة، فلمّا عرض 
آنذاك  اإلدارية  الشؤون  مدير  على  طلبه 
إنسانية  شهادة  سجّل  الداالتي«  »فهمي 

رائعة التقدير:
صبور،  فاضل،  إنسان  صلييب«  »األستاذ 
لواجباته،  خملص  العريكة،  ليّن  سكوت، 
مادته  من  متمّكن  عمله،  على  دؤوب 
تامة.  معرفة  القطر  آثار  يعرف  »العلمية« 

وأمضى أربعني عاماً، منّقباً ومرمّماًً، حتى 
العامة،  املديرية  به  تفخر  أستاذاً  أصبح 
وتعتز بعمله الواسع، ويفتقر الوطن العربي 
ولذا  عنه،  االستغناء  وال ميكن  أمثاله،  إىل 
جيب أن حنرص على بقائه طاملا ظّل قادراً 
من  ذلك  كلّف  ومهما  والعطاء  العمل  على 

كرم مادي ومعنوي«.
تشرين  من  والعشرين  الثامن  يف   •
اخليّرة،  املسرية  انتهت  1996م،  الثاني 
وودّع الوطن ابناً وفياً من أبنائه أدّى واجبه 
مسرية  على  شاهداً  أعماله  وظلّت  كامالً 
منوذجاً  األجيال  فيها  ترى  باهرة،  عطاء 

لإلخالص والوفاء.

)4( شفيق اإلمام )1913 – 
1993م(: متحف قصر العظم

عام  اإلمام  احلميد  عبد  بن  شفيق  ولد 
»سوق  حبي  شعبية  حارة  يف  1913م، 

ساروجة، وقد نشأ يف أسرة متواضعة، كان 
»اآلستانة«  يف  الدينية  للعلوم  مدرّساً  جدّه 
للجندرمة  وإماماً  مُفتياً  بعدها  وعيّن 
على  »اإلمام«  بلقبه  عرف  ومنها  الرتكية، 
موظفاً  احلميد«  »عبد  أبوه  كان  حني 

مبصلحة املواصالت.
تويف األب مبكراً خملّفاً ولداً وبنتاً »شفيق« 
وأخته، وبذلك عاش وحيداً بغري أخ.. تلقى 
»األخوة«  مبدرسة  االبتدائية  علومه  الفتى 
ومتابعة  دونه  حالت  صعبة  ظروفاً  أنّ  إال 
تعليمه، وإن كان قد أبدى يف حداثته ذكاءً 
ونشاطاً عُِرف هبما إىل أواخر حياته. وقد 
واظب على الرتدّد إىل بيت خاله حبي مئذنة 
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وتعرّف  القدمية،  دمشق  مدينة  الشحم يف 
فكره  وأسرت  الدمشقية،  العادات  إىل 
الدمشقي  البيت  اإلبداع يف عمارة  شواهد 

ومياهه الوفرية، ومزروعاته الناضرة.
• رجل املهمات وشروطه للعمل: يف 
جعفر  األمري  عودة  وبعد  1928م،  العام 

احلسين اجلزائري من بعثته إىل فرنسا.
لآلثار  وطين  كادر  تأسيس  على  عمل 
حقل  يف  تعمل  وطنية  عناصر  وتأمني 
واملتاحف يف سورية، وجنح يف ضم  اآلثار 
نواة  كانوا  الناشط  الشباب  من  جمموعة 

املديرية العامة لآلثار واملتاحف.
»شفيق  الشاب  الكوكبة  هذه  وكان يف   •
اإلمام« املشارك يف أفواج الكشفية والنوادي 
له،  بتأمني عمل  أبوه  اهتمّ  الرياضية، وقد 
فطلب إىل صديقه األمري »جعفر احلسين« 
فوافق  اآلثار  دائرة  يف  العاملني  إىل  ضمّه 
لبث سريعاً  وما  الدائرة،  يف  بعمل  وأحلقه 
وحمبّته  الالئق،  مبظهره  االنتباه  لفت  أن 
كوامن  اكتشاف  يف  الرفيع  وذوقه  للعمل، 
الفن يف القطع األثرية، ومهارته يف التصوير 

الضوئي، وطالقته يف اللغة الفرنسية، ومن 
ملوافقته  اشرتط  اإلمام  أنّ »شفيق  املدهش 

على العمل:
1- أن يكون دوامه حرّاً. 

2- أن يكون عمله جمانياً بدون أجر.

األمري احلسين  مع  تكون عالقته  أن   -3

مباشرة.
والتحق  الشروط  على  األمري  ووافق 
مبتحف دمشق الوطين عام 1939م، كهاٍو 
بالقطع  احتكَّ  أن  وما  خاص،  مزاج  ذي 
أسَرته  النفيسة، حتى  األثرية، واملكتشفات 
يعمل  فراح  تفكريه،  مجاع  عليه  وأخذت 
بدأب ومحاس، ويصل الليل بالنهار، منكبّاً 
وتصويرها،  وصيانتها  اآلثار  ترميم  على 
ومنحه  اآلثار،  يف  العاملني  إىل  قرّبه  مما 
الذين  البارزين  اآلثار  علماء  مع  صداقات 
املنتشرة  األثرية  املواقع  يف  يعملون  كانوا 
يف أرجاء سورية، والوافدين من دول أوربا 

والعالَم.
• قصر العظم يتحوّل إىل متحف: 
الدكتور  باإلمام،  املعجبني  مقدّمة  يف  كان 
سبق  الذي  احلق«  عبد  عادل  »سليم 
عام  الوطين  دمشق  ملتحف  وعيّن حمافظاً 
متينة،  صداقة  بينهما  ونشأت  1945م 

وأخذ الدكتور »عبد احلق« ينتدبه لكل عمل 
كونه  رغم  أنه  اكتشف  إذ  ومتيّز  إبداع  فيه 
عند  كان  فإنه  منهجياً،  وباحثاً  خمططاً 
الضرورة يبدع أعماالً غري مسبوقة، توحي 
بأنه درسها لفرتة طويلة وبرباعة فائقة، وهو 
بكل  لتكليفه  احلق«  »عبد  الدكتور  دفع  ما 
إجناز  ولكل  مهارة،  تتطلب  جديدة  مهمة 
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يتطلب إبداعاً وتنظيماً وابتكاراً.
خطط  وضمن  1952م،  عام  يف   •
إلنشاء  واملتاحف  لآلثار  العامة  املديرية 
متاحف متنوعة يف سائر حمافظات القطر، 
كانت األولوية لتنفيذ مشروع حتويل مبنى 
قصر العظم إىل متحف للتقاليد الشعبية، 
املباشرة  بالفعل  ومّت  اليدوية،  والصناعات 
املتهدّم  للقصر  الشاملة  الرتميم  بعمليات 
عام  الفرنسي  اهلمجي  القصف  جرّاء 

1952م.

اختار الدكتور »عبد احلق« السيد »شفيق 
يف  الرتميم  أعمال  على  لإلشراف  اإلمام« 
كافة  ومتابعة  إدارته  إليه  وأسند  القصر، 
متحف  إنشاء  بعد  وفيما  فيه،  األعمال 
مجع  إىل  لفوره  فبادر  الشعبية،  للتقاليد 
كافة  من  والفلكلورية  الرتاثية  املقتنيات 
الشراء  طريق  عن  القطر،  حمافظات 

واإلهداء.
ركناً  واختار  اجِلد،  ساعد  عن  ومّشر 
من القصر اختذه مقراً إلقامته طوال مدة 
وليالً يف  خدمته، وراح يواصل العمل هناراً 
دراسة وتوثيق نوادر املقتنيات، وأنشأ قسماً 
للتصوير، وّثق فيه بالصور الضوئية وسجّل 
كل ما ميتلكه املتحف يف سجالت نظامية 
ما تزال إىل يومنا مصدراً غنياً من مصادر 
التوثيق الدقيق. ومَن يطفْ بأركان املتحف، 
واخلربة  املهارة  تُدهشه  قاعاته  بني  ويتنّقل 
الباهر،  الفين  عمله  اإلمام  هبا  أجنز  اليت 
ويقرّ له حبماسه وإخالصه وحُسن اختياره 
للمقتنيات الرتاثية اليت لواله الندثر ذكرها 

من قاموس الرتاث الشعيب يف سورية.

النائية  واملدن  القرى  بني  يتنّقل  كان 
باحثاً عن كل ما هو فولكلوري وغري شائع 
األسبوع،  يف  يوماً  ختصيصه  إىل  إضافة 
يعرضها  اليت  واملقتنيات  التحف  فيه  يقيّم 
الذي فاضت هبا  إىل احلد  للبيع  أصحاهبا 
والتحف  القطع  بآالف  القصر  مستودعات 
»اإلمام«  يغفل  مل  والشعبية:  الرتاثية 
الشعبية،  األزياء  مناذج  كافة  اقتناء  عن 
املطعّمة  واخلشبيات  والسجاد،  والبُسط 
بالعظم والصدف، وأنواعاً من القش املزيّن 
واحللّي  الزجاجيات  جانب  إىل  واملزخرف، 
املستخدمة  اليدوية  واآلالت  والنحاسيات، 
املوسيقية  واآلالت  الشعبية،  احلِرف  يف 
النادرة، واألسلحة واللوحات الفنية للفنّانني 
التيناوي، وأبو  أبو صبحي  الشعبيني، مثل: 

سليمان اخلياط.
لتجسيد  كبرية  »اإلمام« جهوداً  بذل  وقد 
والتقاليد  االجتماعية،  احلياة  صور 
»املقهى  لتقدّم  التماثيل  فصنع  املتوارثة 
احلج  وحممل  ووكيله«  و»الباشا  الشعيب« 
الدمشقية،  املهن  إىل  إضافة  الشامي، 
كصناعة املنسوجات والزجاجيات واجللدية 
لعرض:  مساحات  وأفرد  والنحاسية، 
العروس،  وجلوة  العربي،  النجّار  جمسّمات 
وغرفة  الدراسة  وغرفة  والكنّة،  واحلماة 

االستقبال، واحلمّام الشعيب.
على  املقتنيات  هذه  بتوزيع  »اإلمام«  قام 
بذوق  وعرضها  الواسعة  املتحف  غرف 
جرى  مهمّته،  أجنز  فلما  وخربة،  وأناقة 
ت  1954/9/13م،  يف  املتحف  افتتاح 
بعودة  احتفاالً  وثقافياً  وطنياً  عرساً  مشق 
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أمجل متاحف العالَم إىل احلياة من جديد.
)5( مروان مسلماني 1953-2013م: 
التصوير الضوئي ... وتوثيق اآلثار السوريّة

• ويف صفحة جديدة من صفحات السجل 
يف  شاركوا  الذين  األعالم،  للرواد  الذهيب 
بعد  سورية  يف  الشاملة  النهضة  مسرية 
الوطين  العمل  يف  واخنرطوا  االستقالل، 
بعزمية صادقة، ومحلوا على أكتافهم أمانة 
لتأخذ  اجلديدة،  الدولة  صروح  ترسيخ 
وجنّدوا  املتقدّمة،  األمم  موكب  يف  مكاهنا 
لتطوّرها  ومواهبهم  وخرباهتم  طاقاهتم 

وهنضتها.
مبدع،  فنّان  اسم  يربز  الصفحة  هذه  يف 
محاساً،  نفسه  امتألت  أمني،  وباحث 
العمل  فاختار  الوطنية،  مشاعره  وتوّقدت 
يف ميدان اآلثار واملواقع التارخيية املنتشرة 
متميّز  بنشاط  وثابر  الوطن،  مساحة  على 
يف محاية اإلرث احلضاري املتمّثل يف اآلثار 
عدّته يف  وكانت  املكتشفة،  األثرية  والقطع 
حبب  مشحونة  دقيقة  باهرة  امليدان  هذا 
وآلة تصوير ضوئي متواضعة  للوطن،  كبري 

رافقته يف خطواته األوىل.
بدأت  املستعملة:  التصوير  آلة   •
حي  يف  1953م،  عام  يف  املسرية 
ولد  حيث  الدمشقي،  »الشريبيشات« 
»مروان مسلماني« يف حضن أسرة دمشقية 
يف  مسلماني«  »كمال  أبوه  عمل  متواضعة، 
خالل  السورية،  احلديدية  السكك  دائرة 
الفرنسي على سورية، وكان  االنتداب  فرتة 
أول إداري سوري يف هذه املؤسسة. وتلّقى 
تعليمه االبتدائي يف مدارس دمشق، وعُرف 

يف تلك اآلونة بذكائه وهدوئه وطيبته، وكان 
يف الثانية عشرة من عمره حني أبدى ولعه 
بالتصوير، فاختار صوراً من اجملالت اليت 
تتوفر له، يقصّها ويرّتبها يف دفاتر صغرية 
ومتكن  ورفاقه،  أهله  أمام  بشغف  يقلّبها 
»املسلماني« من شراء آلة تصوير مستعملة 
مسّاها »العلبة« وكانت تشبه العلبة املربّعة، 
وتتبع لفيلم مكوّن من مثاني سلبيات مّتصلة 
سرعات  للعلبة  تكن  ومل  6×6ملم  مبقاس 
للتصوير، أو فتحات متطورة للعدسة، لكن 
ذلك مل مينعه من ممارسة هوايته، بل انكبّ 
على تصوير كل ما تقع عليه عيناه، بدءاً من 
أفراد األسرة وإخوته الذين شجّعوه ومّكنوه 
جواز  كانت  اليت  صوره،  بواكري  نشر  من 

سفره لدخول عالَم فن التصوير الضوئي.
املخترب  انتباه صاحب  الصور  هذه  لفتت 
الذي كان الفنان يطبع صوره عنده، ودفعه 
إىل تعلّم غسل األفالم، ثمّ طباعتها بنفسه، 
وبالطرق البدائية اليت سادت يف تلك الفرتة. 
انتشرت  الثانية  العاملية  احلرب  هناية  ويف 
يف  وأسلحتهم  احللفاء  جلنود  ملوّنة  صور 
عن  إعالناً  فكانت  واجملالت،  الصحف 
ما  وهو  امللوّنة،  والطباعة  التصوير  بداية 
أثار فضول الفنان وشدّه إىل عالَم التصوير 
بشكل أكرب.. وبدأت موهبته تتوهج وتتقدّم 
به على مدارج الشهرة، حني صارت دمشق 
عشقه األول، وملهمته األمجل، فأخذ يتنّقل 
وحاراهتا  التارخيية،  العمائر  روائع  بني 
املتعانقة، وبيوهتا األنيقة الدافئة، كما فتنته 
غوطة دمشق ببساتينها الناضرة، ومقاسم 
هبر بردى وتفرّعاته، وجبل قاسيون حارسها 
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املهيب، فأوقف عدسته على املدينة وصوّر 
كنزاً  لنا  وقدّم  ووّثقها  اجلميلة  معاملها  كل 

نفيساً.
• رحلة باريس أول خطوات املسرة: 
إىل  »مسلماني«  سافر  1957م  عام  يف 
اللقطات  من  مئات  أجنز  وفيها  »باريس« 
وهو  السني«،  »هنر  صوّر  املبهرة،  الفنية 
يرتّقب مرور  وراح  نوتردام«،  »كنيسة  يعانق 
الصور  أبدع  ليلتقط  النهر  يف  القوارب 
تواجههم  اليت  احلاالت  كل  يف  للصيّادين 
إىل  دفعه  ما  وهذا  اليومية،  أعماهلم  يف 
وحميطها  وكادرها،  الفنية،  اللقطة  دراسة 
فكرة  لديه  تتبلور  بدأت  إذ  التقاطها،  قبل 
وقد  تصويرها،  يف  الشروع  قبل  الصورة 
الفنية  اللقطات  مئات  رحلته  خالل  مجع 
الضوئي  املعرض  نواة  كانت  اليت  املبهرة، 
األول له يف صالة املتحف الوطين بدمشق 
يف  »مشاهداتي  عنوان  حتت  1959م، 

من  كبري  مجع  املعرض  وحضر  باريس« 
الرسامني والنحاتني واملصوّرين، إضافة إىل 
احلاشد  واجلمهور  املرموقة  الشخصيات 
الكبرية  مبقاساهتا  الصور  أدهشته  الذي 

واإلحساس املرهف.
والطبيعة  لآلثار  صورة  مليونا   •
»سليم  القدير  اآلثاري  اهتمّ  الساحرة: 
لآلثار  العام  املدير  احلق«  عبد  عادل 
واملتاحف بالفنان »مسلماني« ودعاه للعمل 
واألرشيف  الضوئي  التصوير  لقسم  رئيساً 
جديد  فصل  بذلك  وبدأ  باملديرية،  األثرية 
يف مسريته، استمرّ 38 عاماً )بني 1958 
مثاالً  فيها  الناس  عرفه  1996م(   –

للُخلق الرفيع، والعمل بإخالص وجَلَد على 
عرفه  من  كل  فيه  فأكرب  املهنة،  مصاعب 
زهده وتواضعه، إذ مل يقنتِ آالت التصوير 
بآلة  اكتفى  بل  الدولة،  نفقة  على  الثمينة 
يف  وبقيت  لديه،  األثرية  كانت  بسيطة، 
الوظيفة،  يف  خدمته  مدة  طوال  صحبته 
وقام يوم تقاعده بتسليمها خللَفه وكانت ما 
تزال يف حالة جيدة بعد أن صوّر هبا ما ال 
يف  اخلالدة  لآلثار  صورة  مليوني  عن  يقل 
سورية، والقطع األثرية املكتشفة واللوحات 

الفنية لطبيعة سورية الساحرة.
كذلك كلّفه الدكتور »صباح قباني« املدير 
برنامج  بتقديم  والتلفزيون  لإلذاعة  العام 
مبادئ  يعلّم  التصوير،  فن  عن  أسبوعي 
التصوير وتاريخ الفن، وقد استمرّ الربنامج 
باهتمام  خالهلا  حظي  عديدة،  سنوات 
املشاهدين وإعجاهبم بسبب األسلوب املميّز 

واملعلومات املفيدة اليت يعرضها.
لآلثار  يوّثق  الضوئي  التصوير   •
الشايب«  »فؤاد  األستاذ  اختاره  السورية: 
لعمل  واألنباء  الدعاية  ملديرية  العام  املدير 
اجلزيرة  ملنطقة  وثقايف  اجتماعي  مسح 
أرجائها،  يف  يتنّقل  إليها  فانطلق  السورية 
ما  وهو  املنطقة  معامل  كل  بعدسته  ويوّثق 
»مشاهداتي  الثاني  معرضه  إلقامة  دفعه 
يف اجلزيرة السورية« الذي قدّم فيه صوراً 
وحقق  اجلزيرة،  عن جمتمع  واقعية  باهرة 
1982م  عام  ويف  كبرياً.  جناحاً  املعرض 
التصوير  فن  نادي  »مسلماني«  أسس 
الضوئي، وجرى انتخابه أول نقيب للفنانني 
عدة  املوقع  هذا  يف  واستمرّ  الضوئيني، 
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سنوات، وكان يف الوقت نفسه يقوم بتدريس 
الصحافة  الضوئي يف قسم  التصوير  مادة 
بكلية اآلداب بدمشق. وكان الفنان حاضراً 
يف كل الربامج واملهمات اليت تعدّها مديرية 
اليت  األثرية  التنقيب  بعثات  ويرافق  اآلثار، 
ويصوّر  عديدة،  مواقع  يف  سنوات  عملت 
صداقات  اكتسب  وقد  األثرية،  املكتشفات 
الوطنيني  اآلثار  علماء  من  العديد  مع 
بأروع  الوطين  املتحف  وأغنى  والعامليني، 
»عمريت«  من  اآلثار  لتلك  الضوئية  الصور 
وأوغاريت،  وماري،  وإيبال،  »تدمر«  إىل 
لوحاته  خالل  من  اجلميع  مع  وأسهم 
احلضارات  عن  مثينة  مؤلفات  بإصدار 
واآلثار السورية. مل يرتك »مسلماني« متثاالً 
وال ختماً أسطوانياً وال قصراً وال معبداً إال 
شاهداً  القادمة  لألجيال  وقدّمه  وصوّره 
منذ  السوري  قدّمها  اليت  احلضارة  على 

آالف السنني.
• ملاذا األبيض واألسود: عرف الفنان 
باألبيض  بالتصوير  باهتمامه  »مسلماني« 

التصوير  فن  يف  األساس  وهو  واألسود 
الضوئي، وكان يعترب التصوير امللوّن تصويراً 
كونه  شأن،  بذات  ليست  وطفرة  آنياً، 
معارضه  أما  ألوانه،  بأطياف  العني  خيدع 
الفنية  والصور  باللوحات  ازدانت  فقد 
األبيض  بني  ما  املتدرّج  اللوني  البعد  ذات 
التصوير،  أنواع  أصعب  من  وهي  واألسود، 
وهذا ما رفع من شأنه ومكانته العامليتني، 
إذ أنّ التصوير باألبيض واألسود هو عماد 

اللوحات الضوئية الفنية يف العامل.
للعاَلم:  احلضارية  اآلثار  سفر   •
الرتاث  الفنان جّل حياته يف خدمة  أمضى 
للعاملني  مرجعاً  أعماله  وغدت  الفين، 
والباحثني يف جمال الرتاث والعمارة والفن، 
كما جعل من التصوير الضوئي يف سورية، 
من  الرتاث  حفظ  يف  أسهم  مما  راقياً  فنّاً 
أقامها،  اليت  املتخصصة  املعارض  خالل 

واليت ناهزت السبعني معرضاً بينها:
الذي  السورية  األثرية  األختام  - معرض 
والذي  بأملانيا  »توبنغن«  جامعة  يف  أقيم 
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استمرّ عرضه عاماً كامالً.
من  كل  يف  إيبال«  »مكتشفات  معرض   -

دمشق واألردن وروما.
إسبانيا  يف  اإلسالمية  اآلثار  معرض   -

واليمن.
فن  من  عام  آالف  »مخسة  معرض   -
التمثال يف سورية« عُرض يف دمشق وبرلني.

- معرض »احلضارات السورية القدمية« 
أقيم يف اجلامعة األمريكية: )الوست هول( 

يف دمشق وأملانيا.
- معرض املخلوقات األسطورية للنحات 

)سعيد خملوف( يف دمشق وباريس.
احلضارات  أرض  »سورية  معرض   -

اإلنسانية« أقيم يف لندن.
- معرض »املرأة سحر وشعر« الذي عُد 
لوحاته  متيّزت  حيث  معارضه،  أهبى  من 

بروح انسيابية شاعرية.
ينوف  ما  مسلماني  أّلف  مؤّلفاته:   •
عن 15 كتاباً متخصصاً عن اآلثار واملواقع 
»البيوت  بينها:  من  لغات،  بعدة  األثرية 
»اجلامع  وعمارة«،  فن  »تدمر  الدمشقية«، 
األموي الكبري«، »الكنائس واألديرة التارخيية 

يف سورية«، »بصرى املدينة الكاملة«.
• تأّلق يف الرسم والنحت والتأليف: 
مل يبهر الفنان »مسلماني« بإضافاته العلمية 
الضوئي  التصوير  علم  جمال  يف  والفنية 
وحسب، بل أسهم يف فنون الرسم والنحت 
وصب التماثيل بطريقة متميّزة أيضاً، وقام 
بأسلوب  األثرية  القطع  من  الكثري  بنسخ 
منها  األصلية  بني  باملقارنة  يسمح  ال  فين 
واملنسوخة عنها. إضافة إىل التقنية العالية 

اليت امتاز هبا الفنان الراحل.
اآلثار  صور  بنقل  مسلماني  جنح  لقد 
اليت  لوحاته  من خالل  العامل  إىل  السورية 
األثر  بإبراز  متيّز  ضخماً  أرشيفاً  شّكلت 
وخصائصه وزخرفاته، فكان للحجر عنده 
مواقع متباينة، وألوان تبدو متغيّرة من كل 

وجه من وجوهه.
- مل يدخل »مروان مسلماني« كليّة، ومل 
حيمل شهادة أكادميية، حالَه كحال املبدعني 
إبداعاهتم  سوى  حيملوا  مل  الذين  الكبار 

وتأثريهم اخلالد يف احلياة والناس.
يف  الكيميائية  الوطنية  اجلمعية  قامت 
الفخرية  الدكتوراه  شهادة  مبنحه  باريس 
الكتشافاته  الضوئي«  التصوير  »علم  يف 

وإسهاماته الفنية اليت هبرهتم.
بوفاة  السوري،  األثري  العمل  فقد 
يوم اخلميس  »مروان مسلماني«  د.  الفنان 
عشق  موهوباً  فناناً  2013/2/21م 

من  مدلوالهتا  عن  وعبّر  ورصدها  اآلثار 
الذكية  اللقطة  خالل  ومن  الصورة،  خالل 
واللمسات الدافئة اليت كان يُضفيها عليها. 
وخسر الوطن مبدعاً مجع يف شخصيته 
واحليوية،  والدأب  اهلدوء  من  نادراً  مزجياً 
األحفاد  األجداد ألجيال  منجزات  فأوصل 
على  العالَم  وأمام  أمامهم  شاهداً  لتكون 
عظمة احلضارات اليت أقامها السوري منذ 
آالف السنني.. كانت عدسته تعمل بال كلل 
القدمية  السورية  املواقع  شّتى  يف  ملل  وال 
املهمة  الصور  مئات  هبا  يرصد  واحلديثة، 
مقروء  مفتوح  كتـــاب  إىل  والنادرة وحيوّهلا 

بكل لسان.
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سألوا ذات مّرة عن سّر اهتمام الدول بالتعليم والتربية فكان 
الجواب بكّل بساطة ألّن تكلفة الجهل غالية جداً

أفضل أنظمة تعليمّية في العالم*

التعليـم هـو حجـر األسـاس يف تقـدّم وهنضـة الـدول وهـو الوجـه احلضـاريّ هلـا، 
ويقـاس تطـوّر الـدول وقوّهتـا مبسـتوى نظامهـا التعليمـيّ وجودتـه، ويف كّل مـرّة 
تظهـر قائمـة تصنيفـات جديدة حول أفضل النظـم التعليميّة يف العامل، فتتقدّم 

دول وتراجـع أخـرى إاّل أنّ بعـض الـدول تبقـى يف املقدّمـة.

يف هـذه املقالـة، حملـة موجـزة عـن أفضـل أنظمـة تعليميّـة يف العـامل وترتيبهـا مـن 
خالل اسـتطالع سـنويّ.

 ترجمة: إيمان الحصري**

* www.edsys.in/best-education-system-in-the-world/
** حمررة يف جملة املعلم العربي
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أفضل أنظمة تعليميّة يف العامل:
 - اجلنوبيّة  كوريا   - اليابان   - فنلندا 
اململكة   - النرويج   - روسيا   - الدامنارك 
كونغ - هولندا  السويد - هونغ   - املتحدة 
سنغافورة   - الصني   - أملانيا   - بلجيكا   -
الربتغال - اجملر - إستونيا - فرنسا -   -

الواليات املتحدّة األمريكيّة.

فنلندا: أفضل نظام تعليميّ
ذلك،  ومع  بعد؛  رمسيّاً  يكن  مل  العنوان 
وفقاً ملسح مّت إجراؤه مؤخّراً، متتلك فنلندا 
يف  كانت  العامل،  يف  تعليميّ  نظام  أفضل 
وجنحت  2000م  عام  منذ  الضوء  دائرة 
يف  تعليميّ  نظام  أفضل  إىل  الوصول  يف 
عندما  الواقع،  يف  2018م.  عام  املسح 
مّتت إضافة مخسة معايري جديدة يف عام 
تعليميّة  أنظمة  أفضل  لتصنيف  2017م 

يف أحناء العامل مجيعها، متّكنت فنلندا من 
لكوريا  قويّة  منافسة  وقدّمت  اجليّد  األداء 

اجلنوبيّة واليابان.
احتلّت أعلى مرتبة يف املؤشّرات مثل:

- نسبة املعلّمني إىل الطالّب.
املدارس  يف  الناجحني  الطالّب  عدد   -

االبتدائيّة.
املدارس  يف  الناجحني  الطالّب  عدد   -

الثانويّة.

ملاذا حتتّل فنلندا املرتبة األوىل يف 
نظام التعليم يف العامل؟

1- تقدّم فنلندا التعليم اجمّلانيّ للمواطنني 

بدون طرق مسدودة.

2- كانت الدولة األفضل أداءً يف الربامج 

مجيعها الستطالع تقييم الطالّب دوليّاً.
3- تتبع فنلندا أحباث التعليم والفالسفة 

ديوي(  املثال جون  )على سبيل  األمريكيني 
وهي مستوحاة منهم.

بتقدير  فنلندا  يف  التعليم  نظام  حيظى 
التعليم  أنظمة  أفضل  أحد  ويُعترب  كبري، 
الدولة  هذه  تفوّقت  لسنوات،  العامل  يف 
العلوم  األمريكيّة يف  املتحدة  الواليات  على 

والرياضيات والقراءة.

ماهي املبادئ الرئيسيّة الي يتفوّق 
فيها نظام التعليم يف فنلندا؟

هناك جمموعة من احلقائق وراء ذلك:
1- لديهم أيّام دراسيّة أقصر )190يوماً 

يف السنة(.
اليت  األساسيّة  املبادئ  بعض  هناك   -2

يقوم عليها نظام التعليم يف فنلندا.
مسارهم  اختيار  يف  أحرار  الطالّب   -3

التعليميّ.
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دعونا نرى كيف يعمل نظام التعليم 
يف فنلندا؟

فنلندا  يف  املبّكر  التعليم  نظام  يتمحور 
حول مفهوم التعليم من خالل اللعب. حّتى 
الطالب  من  يتطلّب  ال  سنوات،   6 عمر 

االلتحاق باملدارس.
توّفر التعليم األساسيّ عندما يبلغ الطفل 
التسع  السنوات  مدى  وعلى  السابعة  عمر 
واحداً،  تعليميّاً  نظاماً  يّتبعون  املقبلة، 
وجتديد  ملراجعة  خاصّة  خطوات  يتخذون 
كّل  احتياجات  لتلبية  الدراسيّة  مناهجهم 

فرد.
للتعليم  الفنلنديّة  الوطنيّة  الوكالة  تعزّز 
واملدارس  املعلّمني  من  لكّل  الذاتيّ  التقييم 

ملساعدهتم على حتسينها.
أيضاً، ال تدمج فنلندا االختبارات املعياريّة 
تقييمات  بإجراء  تقوم  ولكنّها  الوطنيّة 
الختبار نتائج التعليم، ومن السمات األخرى 

الالفتة للنظر الوجبات اجملانيّة.
عامّ  قسمني  إىل  الثانويّ  التعليم  ينقسم 

ومهينّ:
- يف التعليم العامّ، يتمّتع الطالّب بكامل 
ويف  دراستهم  جداول  اختيار  يف  احلرية 
ويتمّ  القبول  اختبار  النهاية، عليهم حضور 
احتساب هذه الدرجات لطلبات جامعتهم.

- يرّكز التعليم املهينّ على الوظيفة بينما 
إىل  جنباً  والتدريب  املدرسيّ  التعليم  يسري 

جنب.
القائمة  املؤهّالت  على  الطالب  حيصل 

على الكفاءة بعد ذلك.
متاماً،  جمّانيّ  العايل  الثانويّ  التعليم 

الكتب  مقابل  الدفع  إىل  الطالب  وحيتاج 
األخرى  املدرسيّة  واللوازم  واملواصالت 

فقط.
نوعني  إىل  مقسّمة  فنلندا  يف  الكليّات 
جامعات وجامعات العلوم التطبيقيّة، وترّكز 
اجلامعات يف فنلندا على العلوم التطبيقيّة 
بينما ترّكز جامعات العلوم التطبيقيّة على 

التطبيقات العمليّة.

كيف تستطيع فنلندا توفر تعليم 
شامل للمواطنن مجيعهم؟

ويكرّس  التعليم  الفنلنديّ  الشعب  يقدّر 
األحباث  بأفضل  يلتزم  نظام  لبناء  وقته 

التعليميّة.
درجة تصنيف القوّة: 114

جتربة  تشبه  اليابان  جتربة  اليابان: 
فنلندا، حافظت أيضاً على مركزها الثاني 
ملدّة ثالث سنوات على الرغم من املنافسة 
ودول  اجلنوبيّة  كوريا  قبل  من  الشديدة 
باملركز  باحتفاظها  تتفاخر  كانت  أخرى، 

الثاني. 
واملؤشّر الرئيسيّ الذي ساهم يف جناحها 
هو تطوير فهم الطالب بني سنّ 5 إىل 14 

عاماً.
درجة تصنيف القوّة: 104

كوريا اجلنوبيّة: فازت كوريا اجلنوبيّة 
أنظمة  )أفضل  استطالع  يف  مرّات  ثالث 
احلصول  يف  وجنحت  العامل(  يف  تعليميّة 
مرة،وكانت  كّل  يف  الثالث  املركز  على 
الثاني  املركز  على  لليابان  قويّة  منافسة 
جيّد  بشكل  عملت  اليت  الوحيدة  كوهنا 
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لتحقيق تنمية هائلة للطالب من سن 5 إىل 
14 عاماً، وفقاً للمسّاحني، كان من املمكن 

بعض  لكنّ  الثاني،  املركز  على  حتصل  أن 
املؤشّرات جعلتها ختسر.

املؤشّرات اليت حرمت كوريا اجلنوبيّة من 
املركز الثاني يف االستطالع هي:

املدارس  اخنفاض درجات اختبار طالّب 
الثانويّة )حمسوبة سنويّاً(.

التخرّج  طالّب  اختبار  درجات  اخنفاض 
)حمسوبة سنويّاً(.

درجة تصنيف القوّة: 101
الدامنارك: مل تكن الدامنارك أبداً دولة 
مشهورة برتتيبها يف االستطالع. ومع ذلك، 
بني  متطوّر  تعليميّ  بنظام  اشتُهرت  فقد 

النَُّخب. 
يف وقت سابق، كانت الدامنارك يف املركز 
الثامن، ولكن نظراً الجتياز نظامها التعليميّ 
فقد  حديثاً،  املُدرجة  اخلمسة  املؤشّرات 
إىل  الثامن  املركز  من  هائلة  قفزة  اختذت 

املركز الرابع.
املؤشّر الذي ساعد الدامنارك على القفز 
املعلّم  حصّة  زيادة  هو  الرابع  املركز  إىل 

للطالب يف املدارس الثانويّة واالبتدائيّة.
درجة ترتيب القوّة: 94

قد  روسيا  أنّ  عن  النظر  بغضّ  روسيا: 
حصلت على املركز اخلامس، إال أّنه ينبغي 
اإلشادة هبا لكوهنا ضمن أفضل مخس دول 

لديهم أفضل نظام تعليميّ يف العامل.
يُعرَف النظام التعليميّ يف روسيا بتجهيزه 
أنّ لديها نسبة  ملساحة عمل الطالّب، كما 
جيّدة من املعلّمني إىل الطالّب. وإذا حتدّثنا 

)مدرّس  نسبة  لديها  روسيا  فإنّ  باألرقام، 
واحد إىل 9 طالّب تقريباً(.

درجة ترتيب القوّة: 91
يف  السابق  يف  النرويج  كانت  النرويج: 
وبسبب  ذلك،  ومع  عشر.  السادس  املركز 
بعض التغيريات يف نظامها التعليميّ، قفزت 
عشر مراتب وجنحت يف الوصول إىل املركز 

السادس. 
إىل  املدرّسني  نسبة  عن  حتدّثنا  إذا 
الطالّب، فستكون مدرّساً واحداً مقابل 10 
طالّب. نافست النرويج بشكل قويّ كّل من 
املدرّسني  نسبة  حيث  من  واليابان  روسيا 

إىل الطالّب.
درجة ترتيب القوّة: 82

أنّ  من  الرغم  على  املتحدة:  اململكة   
هذا البلد كان من املمكن أن يكون منافساً 
كبرياً باملؤشرات اخلمسة مجيعها يف القائمة 
احلكومة  بني  احلاليّة  االشتباكات  أنّ  إال 
واملعلّمني جعلتها ترتاجع إىل املركز السابع.

اململكة  مركز  يتحسّن  أن  املمكن  من 
حبكمة  احلكومة  تعاملت  حال  يف  املتحدة 
يف الوضع احلايلّ مثل إعطاء أجور أفضل 
املعزّز  الدراسيّة  الفصول  ودعم  للمعلّمني، 
تعليميّة  كّل فصل مبرافق  وجعل  للطالب، 

حديثة.
درجة ترتيب القوّة: 78

يف  اآلخرين  جرياهنا  مثل  السويد:   
الشمال، فلندا، النرويج، والدامنارك، حيث 

كان أداء السويد جيّداً ملواكبة الوترية.
التعليم  السويد يف جمال  تقدّم  كان  لقد 
مثرياً لإلعجاب من عام 2015م  إىل عام 
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بني  الثالثة  املرتبة  احتلّت  فقد  2018م. 

يف  الطالب  التحاق  زيادة  حيث  من  الدول 
 15 بني  أعمارهم  ترتاوح  الذي  املدارس 

و18 عاماً.
درجة ترتيب القوّة: 75

االعتبار  يف  أخذنا  إذا  كونج:  هونج   
أنظمة  ألفضل  املاضي  العام  استطالع 
كونج  هونج  كانت  حيث  العامل  يف  تعليميّة 
يف املركز الرابع عشر، جند أّنها عملت جبدّ 
على املؤشّرات الرئيسة لتتمّكن من الوصول 

إىل املراكز العشرة األوىل.
املؤشّر الذي ساعد هونج كونج على رفع 
الطالّب  التحاق  معدّل  ارتفاع  هو  مركزها 

يف املدارس االبتدائيّة.
التعليميّ  النظام  ارتفاع مركز  من املمكن 
يف هونج كونج  ويكون ضمن أفضل مخس 
إذا جنح يف تسجيل الطالّب مجيعهم  دول 

بكّل األعمار ودرجاهتم يف اختبار النجاح. 
درجة ترتيب القوّة: 70

هولندا  فقدت  احلظ،  لسوء  هولندا:   
مكاناً واحداً وتراجعت من املركز العاشر إىل 
املركز احلادي عشر، والسبب يف تسارعها 
االختبارات  درجات  اخنفاض  هو  السليبّ 
والرياضيّات  العلوم  مثل  مواد  يف  الدوليّة 

والقراءة. 
إىل  جنباً  املؤشّر  هذا  على  عملت  إذا 
جنب مع اآلخرين، فمن احملتمل أن تستعيد 

مكانتها السابقة.
درجة ترتيب القوّة: 67

 بلجيكا: مع نظام التعليم األكثر تعقيداً، 
مثل  ثالث جمتمعات خمتلفة  ذلك  ممّا يف 
تتأّلق  والفرنسيّة،  واألملانيّة  الفلمنكيّة 

بلجيكا يف املركز احلادي عشر.
حصلت  السنويّة،  االستطالعات  خالل 
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على املركزين الرابع والتاسع لنسبة املعلّمني 
لزيادة  اخلامس  واملركز  الطالّب،  إىل 
والثانويّة  االبتدائيّة  املرحلة  تسجيل طالّب 

يف املدارس.
لتسجيل مركز أفضل يتعيّن على بلجيكا 

العمل جبد على مؤشّرين أساسيَني:
معدّالت التحاق الطالّب.

نسبة املعلّمني إىل الطالّب.
درجة ترتيب القوّة: 65

 أملانيا: تشتهر أملانيا بالعدالة االجتماعيّة 
واالقتصاديّة يف أحناء العامل مجيعها. لقد 
املراكز  إىل  للوصول  جبدّ  البالد  عملت 
بسبب  تستطع  مل  ولكنّها  األوىل،  العشرة 
يف  املؤشّرات  بعض  يف  وجود حتسّن  عدم 

العامَني املاضيَني.
حاليّاً، تقاتل البالد لالحتفاظ مبركز من 
املراكز العشرة األوىل، لكنّها مل تستطع ذلك 
نظام  يف  املطلوبة  التغيريات  حتدث  حتى 

التعليم.
درجة ترتيب القوّة: 63

أنّ معدّل التوظيف يف  ال شكّ   الصن: 
الصني مرتفع جدّاً، ولكن اليزال هذا العامل 
ال ميكن أن جيعل البالد يف مركز مضمون 

ضمن قائمة العشرة األوائل هلذا العام.
احتلّت املركز التاسع عام 1916م، لكنّها 
فشلت يف االحتفاظ باملركز عام 2017م، 
ومنذ ذلك احلني، تعمل الصني على حتسني 
أفضل  موقع  يف  جلعلها  التعليميّ  نظامها 

بني العشرة األوائل. 
يساعد  أن  ميكن  الذي  الوحيد  الشيء 
الصني هو حتسني معدّالت التحاق الطالب 

يف سنّ مبّكرة.
درجة ترتيب القوّة: 62

بأّنها  سنغافورة  تشتهر  سنغافورة:   
لالختبارات،  تقدّماً  العامل  يف  دولة  أفضل 
االختبارات  يف  مرتبة  أعلى  احتلّت  وقد 
مثل  مواد  يف  والثانويّة  االبتدائيّة  الدوليّة 
الرياضيّات والعلوم والقراءة عام 2016م.

يف  النتيجة  تسوية  الحق، متت  وقت  يف 
مكان ما، مما جعلت البالد تكافح الستعادة 
مركزها. لكنّها فشلت يف حتقيق مؤشرَين، 
االبتدائيّة  السنّ  يف  الطالب  تسجيل 
الدوليّة يف  االختبارات  ودرجات  والثانويّة، 

الرياضيّات والعلوم والقراءة.
التعليم  قّطاع  يف  اجليّد  االستثمار  إنّ 
من  التأّلق  يف  سنغافورة  يساعد  أن  ميكن 

جديد وحتتّل مكانة أفضل.
درجة ترتيب القوّة: 57

246 المعلم العربي- العدد: 479 - 2021 

ون
فن

 و
فة

قا
ث



أن حتصل  املتوّقع  من  كان  الربتغال:   
الربتغال يف عام 2018م على مركز ضمن 
العامل،ولكنّها  يف  تعليميّ  نظام  أفضل 

أخفقت. 
الربتغال ضمن  العام، مل تدخل  ويف هذا 
العامل  يف  تعليميّ  نظام  أفضل  قائمة 
السادس  املركز  على  حصلت  بل  فحسب، 

عشر وهو أمر جيّد نسبيّاً.
يف  األفضل  االلتحاق  معدّالت  حيث  من 
حتتّل  فهي  والثانويّة،  االبتدائيّة  األعمار 
حتتّل  قد  جبدّ  عملت  إذا  الثانية،  املرتبة 

مركزاً أعلى من 15 قريباً.
درجة ترتيب القوّة: 54

حصلت  املاضي،  العام  يف  هنغاريا:   
متّكنت  لكنها  العشرين،  املركز  على  اجملر 
حيث  مراتب،  ثالث  القفز  من  العام  هذا 
حافظت اجملر على أعلى نسبة من املعلّمني 
فهناك  الثانوّية،  املدارس  يف  الطالّب  إىل 
احتماليّة أن تنتهي يف املراكز اخلمسة عشر 

األوىل.
عن  اجملر  تعجز  الذي  الوحيد  املؤشّر 

حتقيقه هو ارتفاع معدّالت التخرّج. 
يف حال زيادة معدّالت التخرّج، قد حتتّل 
15نظاماً  أفضل  ضمن  مركز  هنغاريا 

تعليميّاً.
درجة ترتيب القوّة: 52

 إستونيا: خارج أوروبا الشماليّة، حتتّل 
عام  يف  فشلت  الثامنة،  املرتبة  إستونيا 
2018م، احلصول على مركز ضمن أفضل 

من  العام  هذا  بينما متّكنت يف  دولة،   20

احلصول على املركز الثامن عشر. 

إذا عملت الدولة قليالً على مؤشّرات مثل 
املدارس  لطالّب  األعلى  االلتحاق  معدّالت 
االختبارات  ودرجات  والثانويّة،  االبتدائيّة 
مركز  على  حتصل  فقد  األعلى،  الدوليّة 

أفضل هذا العام.
إستونيا  يساعد  الذي  الوحيد  املؤشّر 
معدّل  هو  أفضل  مركز  على  احلصول  يف 

التحاق أعلى لطالّب املدارس االبتدائيّة.
درجة ترتيب القوّة: 50

معدّل  أعلى  على  احلصول  إنّ  فرنسا:   
لاللتحاق يف مرحلة الطفولة املبّكرة، جعل 
يف  نظاماً   20 أفضل  ضمن  تظّل  فرنسا 

العام املاضي.
االستثمار  يف  واستمرّت  جبدّ  عملت  إذا 
حبكمة يف نظام التعليم، فيمكنها االحتفاظ 
مبكانتها بنجاح ضمن أفضل أنظمة تعليميّة 

يف العامل.
نظراً ألنّ احلكومة احلاليّة تُويل اهتماماً 
التعليميّ،  النظام  يف  وتستثمر  إضافيّاً 
العشرة  املراكز  يف  مركز  تأمني  فيمكنها 

األوىل يف األعوام املقبلة.
درجة ترتيب القوّة: 50

انتقال  بسبب  املتحدة:  الواليات   
حكومة الواليات املتحدة كان عليها أن حتتّل 
مركز ضمن أفضل أنظمة تعليميّة يف العامل. 
احتلّت يف العام املاضي املركز السابع لكنّها 
فشلت بشكل كارثيّ يف احلفاظ عليه هذا 

العام. 
املتحدة  الواليات  أنّ  إىل  املؤشّرات  تشري 

ستستعيد مركزها أو تقفز إىل الوراء.
درجة ترتيب القوّة: 47
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التربية والفضاءات العلمية

يبـدأ بنـاء اإلنسـان املتعّلـم واملسـّلح علميـًا وثقافيـًا يف األسـرة ويسـتمر بنـاؤه يف 
املؤسّسـات التعليميّـة واجلامعـات.

ولقـد أضحـت اليـوم الفرصـة سـاحنة للربـط بـن اجلامعـة واجملتمـع لبنـاء هـذا 
الـي دخلـت  املعلوماتيّـة،  أدوات  واملثّقـف، مـن خـالل اسـتثمار  املتعّلـم  اإلنسـان 

املنـازل واملؤسّسـات التعليميّـة علـى اختالفهـا وشـّتى مناحـي احليـاة.

د. بّسام الخّباز*

اهلندسة جبامعة  كلية  وعميد  والكهربائية،  امليكانيكية  اهلندسة  كلية  دمشق  جامعة  أستاذ يف   *
االحتاد اخلاصة ، مهندس رأي واستشاري يف نقابة املهندسني السوريني.
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بعد  األساسي  الركن  هي  واجلامعة 
يقع  وعليها  املدارس،  يف  الرتبويّة  املراحل 
العلميّ  العمل  وتطوير  إمتام  مسؤوليّة 
مع  التفاعل  حلقات  استكمال  يف  والرتبويّ 
خالل  من  اجملتمع،  ومتطلبات  مستلزمات 

األداة الوسيط، وهي املعلوماتية ووسائلها.
العلميّة وتطوير األحباث  السوية  إنّ رفع 
املتبادلة  العالقة  بتطوير  يتعلّق  اجلامعيّة، 
اجملتمع،  وحاجة  والتكنولوجيا  العلم  بني 
فال تطوير وال حتديث إاّل مبعرفة حاجات 
اجملتمع احمليط، فاحلاجة - كما يقال - أمّ 

االخرتاع.
بناء  يساعد يف  باجملتمع  وربط اجلامعة 
وتقنيات  وعلوم  خبربات  متسلّحة  أجيال 
الفكريّة  القوّة  يغّذي  معلوماتيّ،  وفكر 

لإلبداع واالبتكار.
لذلك، ال بدّ لنا من بناء فكر علميّ تطويريّ 
واخلدمات،  العمل  جماالت  يف  مرتبط 
بفكر  احلاصل  العلميّ  التطوير  ليواكب 
ليقود  احلاضر  ويستوعب  يرفع  ديناميكيّ 

ملستقبل أفضل.

الواقع التقينّ واجملتمعيّ:
املعاجلات  بظهور  املعلوماتية  انتشرت 
االتصاالت  ثمّ  ومن  واحلاسبات  الصغرية 
على  الالسلكيّة  االتصاالت  وشبكات 
اختالف أنواعها، ودخلت هندسة الربجميّات 
الصنعي،  والذكاء  واإلنرتنت  واملتحّكمات 
العامل  فيها  يتنافس  ابتكارات  من  وغريها 

العلميّ.
اليوم  املعلوماتيّة  أصبحت  ولقد 

يف  أساسيّاً  ركناً  واالتصاالت  والربجميات 
ال  واإلدارة،  والتخاطب  العلميّة  األحباث 
يف  اهلامّ  االقتصاديّ  املؤّثر  أصبحت  بل 
للدول  العلميّ  االبتعاد  لكنّ  العامل،  دول 
الفقرية والعامل الثالث عن التقدّم الصناعيّ 
ولقد  بينها،  كبرية  اهلوّة  جعل  واملعلوماتيّ، 

أشارت الدراسات إىل أنّ:
أصحاب الثروات اجملمّعة ألغنى أشخاص 
يف العامل تعادل جمموع الدخل ألكثر الدول 
يتجاوز  ال  األغنياء  عدد  إنّ  حيث  فقراً، 
الفقرية  الدول  سكان  وعدد  اليد  أصابع 

جتاوز 800 مليون نسمة.
واملتطوّر  الغين  العامل  سّكان  خُمس   -2
أسواق  من   %86 حبوايل  يتحّكم  صناعيّاً 
التصدير و71% من االستثمارات األجنبيّة، 
أنّ  علماً  اهلاتفيّة.  االتصاالت  أرباع  وثالثة 
 %80 لـــ  واملعادلة  األجنبيّة  االستثمارات 
هلذه الدول الغنية موجّهة إىل الدول النامية 

والعامل الثالث.
3 - إنّ نسبة مستخدمِي صفحات مواقع 
اإلنرتنت من الدول الصناعيّة املتقدّمة يقدّر 
مع  العامل،  يف  مستخدمِيها  من   %70 بـــ 
الصفحات  أكثر مستخدمِي  أنّ  إىل  التنويه 
التسلية  برامج  يف  ينحصر  جمتمعاتنا  يف 

والرتفيه واألفالم.
الدول  أنّ  إىل  املؤشرات  هذه  تدّل 
معظم  على  حتتوي  الكربى  الصناعيّة 
التقنيات الصناعيّة واملعلوماتيّة، وأنّ الدول 
مستهلِكة  دول  الثالث  العامل  ودول  العربيّة 
املتحّضر  العامل  البتكارات  ومستخدِمة 
موارده  معظم  أنّ  من  بالرغم  صناعيّاً 
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ودول  العربيّ  عاملنا  من  وخاماته مستوردة 
العامل النامي والعامل الثالث.

متأخراً  العربيّ  عاملنا  جعل  ما  هذا 
غري  إدارة  بوجود  تتعلّق  داخليّة  ألسباب 
فعّالة وختطيط خاطئ ونُظم غري متكاملة، 
املعلومات  شحّ  من  خارجية  وألسباب 
اجملتمع  أفراد  يدي  بني  العلميّة  واحلقائق 

الفتقاره ملثل هذه التقانات.
نلهث  ما،  جلهاز  حنتاج  عندما  فنحن 
إىل استرياده، أمّا الغرب فيسعى إىل فهمه 
وإنتاجه، ال بل إنتاج األفضل منه، والصني 

وتايوان وإندونيسيا خري مثال لذلك.
وحّفزت  املعرفة  استوردت  أمم  تلك 
مها  واملعرفة  العلم  أنّ  واستوعبت  شعبها، 
تصدّر  وأصبحت  تطوير،  لكّل  األساس 
واستقطبت  تريد،  الذي  بالثمن  معرفتها 
الثروات، وحوّلت الرتاب إىل ذهب واخلردة 
وخاماهتا  ثرواهتا  شحّ  رغم  أجهزة،  اىل 

الطبيعيّة.
أمّا حنن أمة )اقرأ( فأصبحنا ندفع مثن 
تُستَغلَّ  بأن  اهلل،  أمر  عن  وابتعادنا  جهلنا 

ثرواتنا وتُسرَق مواردنا مثناً جلهلنا.
بني  ربط  أداة  تفعيل  من  بدّ  ال  لذلك 
واجلامعات،  التعليميّة  واملؤسّسات  اجملتمع 
وضرورياته  اجملتمع  احتياجات  ملعرفة 
مؤسّساتنا  يف  الباحثني  يدي  بني  ووضعها 
العلميّة  السوية  ورفع  والبحثيّة  العلميّة 

أيضاً.
إال  يرقى  ال  والصناعيّ  العلميّ  والتقدّم 
املتبادلة  والعالقة  الفعّال  الرابط  بوجود 
العلميّة  فاحللول  واجملتمع،  اجلامعة  بني 

املنطلقة من أساس احلاجات اجملتمعيّة ركن 
احلضاريّ  وللرقي  العلميّ  للتقدّم  أساسيّ 
على  تعتمد  اليابان  هي  فها  واالجتماعيّ. 
العيون  الشباب،فرتسل  وآراء  الطفل  خميلة 
والباحثني من وزاراهتا ومؤسّساهتا العلميّة 
املدارس  ألطفال  لتستمع  والصناعيّة 
أفكارهم  من  وتقتبس  الثانويات،  وطالب 
لتحويلها إىل واقع عمليّ بعد إجياد احللول 
العلميّة والعمليّة، ممّا وضع دولة اليابان يف 

الركب الصناعيّ األوّل.
صفحة  على  طفلة  كتبت  وعندما 
 - بوك  الفيس   - االجتماعيّ  التواصل 
»سأصنع صاروخاً فضائيّاً من بعض اللعب 
وسأنطلق  املهمالت،  سلة  من  واألخشاب 
أحد  يره  ما مل  اخلارجيّ ألشاهد  للفضاء 
من قبل«، جاء الردّ من وكالة ناسا بأمريكا 
كالتايل: »روّاد الفضاء الذين سيذهبون يف 
أوّل رحلة مأهولة بالبشر للمريخ سيكونون 
بعمرك، وجنري اآلن التجربة على املركبة، 
تكنولوجيا  لتطوير  مثلك  ملبدعني  وحنتاج 
جديدة. استمري يف التجارب واالختبارات 

واحلفاظ على احللم«.
لذا، وجب على جمتمعاتنا التسلّح بالعلم 
واملعرفة واالنطالق إىل التطوير الذاتيّ،وال 
يرتك العامل اآلخر يفرض تقنياته ومعلوماته 
ويستعمر عقولنا وأفعالنا، وعلينا أن نفّكر 
وخنطط  الالزمة  االسرتاتيجية  بوضع 
فعّالة  دوالً  لنكون  أطفالنا،  ملستقبل 
وبنّاءة،وليست دوالً مستهلكة يزداد فقريها 
فقراً وجاهلها جهالً، وتبقى الدول العظمى 
اهلل  وهبنا  اليت  شعوبنا  مقدّرات  تسرق 
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وعقول  البشريّة  طاقاتنا  وتسرق  إياها، 
استقبال  من  حصل  كما  وعلمائنا،  شبابنا 
إىل  بالدنا  هجروا  الذين  هلؤالء  وتشجيع 

أوروبا وغريها من دول.
إنّ االنفجار املعلوماتيّ ودخول املعلوماتيّة 
يف شتى جماالت احلياة، هو املنفذ األساسيّ 
كأداة ربط اجملتمع مع اجلامعة، ممّا ينهض 
إىل  ومستخدم  مستهلك  من  مبجتمعنا 
جمتمع مطوّر للذات ولصناعاته باجملاالت 

مجيعها.
فقد أصبحنا دول مُستغلَّة شرّ استغالل 
العامل الصناعيّ املتحّضر ومستعمَرين  من 
لذلك،  دليل  وخري  وعلميّاً،  وفكريّاً  ثقافيّاً 
)الكورونا(،   /19/ كوفيد  مرض  أزمة  هو 
فدول العامل الثالث مبا فيها دولنا العربيّة 
اللقاح  إجياد  اجلمر  من  أحرّ  على  تنتظر 

الالزم لتشرتيه وقاية من هذا املرض.

 فأين عقولنا ومراكز أحباثنا؟
هذا ال يطيقه عاقل وال يطيقه شخص حرّ 
النزاعات واألهواء الشخصيّة  ..... لنهجر 
لدول  والتطلّع  االنبهار  هذا  ونرتك  ونبتعد 
الغرب، ولتكن املعلوماتية أداة تطوير فكريّ 
ثقايفّ أخالقيّ، ال أداة ترفيه وتسلية هتدم 
والعقل، فما  الفكر  القيم واألخالق ومتيت 

هو املطلوب لتحقيق ذلك؟
البدّ وحتقيقاً لشعار الربط بني اجلامعة 
ملعرفة  والدراسة  بالتحليل  القيام  واجملتمع 
مواطن اخللل، ومنه إجياد الوسيلة الناجعة 
واخليارات  البدائل  وطرح  املشاكل  حل  يف 
والزراعة  والصناعة  والتعليم  العلم  لتطوير 

لتحقيق النمو واالزدهار الالزمة للوطن.
بني  للربط  واألنفع  األسرع  والوسيلة 
ووسائل  املعلوماتيّة  هي  واجملتمع  اجلامعة 
اإلنرتنت  وصفحات  مواقع  من  االتصال 
العلمية  ومؤسساهتا  اجلامعة  حيث 
احتياجات  واستقبال  لتلّقي  والبحثية 
طرح  اجلامعة  وعلى  ووسائله،  اجملتمع 
احللول والنتائج للمجتمع. إذاً حلقـات ثالث 
مؤّثرة ومتأّثرة فيما بينها وهي: اجملتمع - 
املعلوماتية - اجلامعة، وهذه احللقات تتأّثر 

بعوامل عدّة، فما هي هذه العوامل؟

العوامل اخلارجية:
1- احتياجات اجملتمع اآلنية واملستقبليّة.

اخلاصّ  والقّطاع  العامّ  القّطاع   -2
حرّة  وأعمال  وأفراد  شركات  من  بأطيافه 

ذات التأثري االقتصاديّ واالجتماعيّ.
للكفاءات  البشريّة  املوارد   -3

واالختصاصات كلّها.
نوعيّاً  واملؤّثرة  املتاحة  اإلمكانيات   -4
التعليميّة  للمؤسّسات  التطوير  إجياد  على 

ملواجهة التحديات املستقبليّة ومواكبتها.
والنظم  واإلدارة  التخطيط  نظم   -5
الالزمة  االحتياجات  ومعرفة  التطبيقيّة، 

لتنفيذ اخلطط حبسب أمهيتها وأولويتها.
ببعض  تتأّثر  اخلارجيّة  العوامل  أنّ  علماً 
التقينّ  التطوّر  عن  الناجتة  املتغريات 
واملعلومات ونظم التطبيق، وميكن أن تكون 

كاآلتي:
التطوّرات والتغريات يف تقنية املعلومات.

األخرى،  الدول  يف  التطوّرات  متابعة 
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هلذه  اخليارات  وإجياد  التطوير  ملواكبة 
املواكبة، ومدى فعّاليّتها.

العوامل الداخليّة:
أمّا العوامل الداخليّة فهي تتشارك ببعض 
األفكار واملتغريات مع الدول األخرى، لكنها 
البلد  يف  الوزارة  أو  املؤسسة  ضمن  تتعلّق 

الواحد، ومنها:
األنظمة  و  الواقع  حتليل  و  دراسة   *

املستخدمة لتحديد اهلدف الالزم.
* دراسة و حتليل الواقع و مدى إمكانية 
ومواكبة  احمللية  لالحتياجات  حتقيقه 

املستقبل.
اإلبداعيّ  املستوى  وتقييم  حتديد   *
خاصّ  بشكل  اجلامعة  يف  والتعليميّ 

واملؤسّسات األخرى بشكل عام.
هيكليّة  بناء  ميكن  ذلك  من  وانطالقاً 
املؤّثرات  بني  فيما  متشاركة  نظم  أو  عمل، 
من  ويُحلّل  يُدرس  والداخليّة  اخلارجيّة 
تطويريّة  حلول  لتقديم  الواقع  خالهلا 
حديثة،وذلك من خالل املخّطط الصندوقيّ 

املقرتَح يف املخطط )1(.

خطـّــــة عـمـــل وأمـل:
وتقانة  املعلوماتيّة  بأنّ  علمنا  أن  بعد 
احللقة  أصبحت  واالتصاالت  املعلومات 
واجلامعة  اجملتمع  بني  للربط  األساس 
علينا  وجب  والبحثيّة،  العلميّة  واملؤسّسات 
انطالق  نقاط  أو  عمل  اسرتاتيجية  وضع 
أهمّ  ومن  اهليكلية،  هذه  وتفعيل  لتطبيق 

النقاط:

1- تنسيق وتوزيع وحتديد املهام املطلوبة 
واملعلوماتيّة  اجملتمعيّة  املؤسّسات  بني 
لتحديد  والبحثيّة،  العلميّة  واملؤسّسات 
الالزمة  واالحتياجات  واملسائل  العوائق 

للمجتمع وحماولة حتقيقها على الواقع.
2- إجياد حلقة تعاون ما بني املؤسّسات 
العمل  لربط  البحثيّة  والعلمية  املنتجة 

العلمي باإلنتاج والصناعة.
املنظمات  بني  الدائم  التعاون   -3
بتبادل  القطر  يف  مجيعها  واملؤسسات 
على  احملّفزة  النشاطات  وإجراء  املعلومات 

اإلبداع واالبتكار.
الواحد  القطر  منظمات  بني  التعاون   -4
شتى  يف  والعربية  الدولية  املنظمات  مع 

العلوم واجملاالت.
األنظمة  التعليم وحتديث  رفع سوية   -5
التعليميّة وتطوير املناهج بشكل دوري رفداً 

للمنهاج بكل جديد ومتطوّر.
6- إجياد البنية التحتية املتطوّرة وتأمني 
واملراجع  العلمي  البحث  وأدوات  األجهزة 
العلميّة ملواكبة التقدّم العلمي يف دول العامل 

املتطوّر.

املخطط )1(

252 المعلم العربي- العدد: 479 - 2021 

ون
فن

 و
فة

قا
ث



باملستويات مجيعها  الطالب  تشجيع   -7
من املدرسة إىل ما بعد اجلامعة يف الدراسة 

على العمل يف البحث والتطوير.
اخلربات  وتبادل  التعاون  ضرورة   -8
مؤسّساتنا  باحثي  بني  املستمرّ  واالّطالع 
العربيّة  الدول  يف  اآلخرين  والباحثني 

واألجنبيّة.
التدريسيّة  اهليئة  أعضاء  تأهيل   -9
بشكل يناسب التطوّرات من خالل البعثات 

والدورات التعليميّة، فال علم إال بالتعليم.
لتطوير  الباحثني  وتشجيع  حتفيز   -10
يف  ملتزماً  ليبقى  باجملتمع  عالقاهتم 
العلميّ وال  والبحث  والتعليم  العلم  مضمار 

ميارس سواه.
 فقد ابتعد باحثونا وأساتذتنا يف اجلامعات 
عن املضمار العلميّ، حبثاً عن لقمة العيش، 
وهذا  واملعنويّ.  املاديّ  وضعهم  لتحسني 
وأخرياً،  أوالً  الدولة  مسؤوليّة  من  التقصري 
الدول  لتطوّر  األساس  البنية  هو  فالباحث 
املورد األمثل لتكون بالده  وازدهارها، وهو 

يف مصايف الدول املتقدّمة. 
متذكرين قول اإلمام الشافعي: )لو كلّفت 
بصلة ما حللت مسألة( إىل غريه من أقوال 

الفالسفة يف هذا اجملال. 
هذه النقاط وهذه العوامل وخّطة العمل 

ميكن طرحها جمموعًة يف املخّطط )2(.

اخلالصــــــــــــة:
رضي  اخلطاب  بن  عمر  سيّدنا  يقول 
ذهباً«،  متطر  ال  السماء  »إنّ  عنه  اهلل 
ونذّكر أنفسنا باملبدأ القائل: »إذا اعرتضت 

فاقرتح....... وإذا اقرتحت فاعمْل ... وإذا 
عملت فأتقنْ«

الواجب األساسي لرفع سوية بالدنا  من 
اجلامعة  ربط  املتقدّمة،  الدول  سوية  إىل 
واالحتياجات،  اآلراء  وتبادل  باجملتمع 
وأدواته،  العلميّ  والبحث  للذات  تطويراً 
وليس استهالكاً ملا يرد إلينا من تطورات من 
العامل الغربي، لنصبح فاعلني غري منفعلني.

فإن مل نكن من األوائل علينا أن نكون يف 
ركب العاملني واملسامهني يف مسرية البحث 
مواردنا  ومستثمرين  مستغلني  العلميّ، 
وأمهّها  إيّاها،  اهلل  وهبنا  اليت  وطاقاتنا 

اإلنسان الذي ال يفيد فكره بشيء.

العوامل  الداخليةالعوامل اخلارجية

تقانة املعلومات وأدواهتا

اجلامعة واملؤسسات 

التعليمية

دراسات وحلول 

ووضع 

االسراتيجيات

املؤثرات

 اخلارجية
املؤثرات 

الداخلية

االسراتيجية

 العامة

جتارب وتطبيق

تطور وواقع جديد

التنفيذ وإدارة 

استخدام املوارد

اسراتيجيات 

اجلامعات واملؤسسات

اجملتمع

املخطط )2(
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الكذب عند األطفال

اليولـد الشـعور األخالقـيّ مـع الطفـل، بـل يتشـّكل نتيجـة امتصاصـه املعايـر 
األخالقيّـة واالجتماعيّـة يف البيئـة الـي يعيـش فيهـا ويرتبـط اخلـر والشـرّ 
بالقيـم والعـادات العائليّـة الـي تتداخـل يف سـلوكه، بالرغـم من ذلك فـإنّ هناك 

مراحـل زمنيّـة يتطـوّر فيهـا الشـعور األخالقـيّ عنـد الطفـل.

نور الدين الحسين*

* باحث ومرٍب، حيمل شهادة يف الرتبية اخلاصة.
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الشعور األخالقيّ يُعتبَر مبنزلة قوّة رادعة 
يفرضها الوالدان على الطفل، فهو متأنٍّ يف 
شعوراً  يصبح  ثمّ  ومن  اخلارج  من  البداية 

داخليّاً.
ال يُعتبَر الكذب خطرياً قبل سنّ السابعة 
عن  نامجة  طبيعيّة  ظاهرة  إّنه  العمر،  من 
الذات،  حول  )التمرّكز  األنويّة  استمرار 
واخليال(  احلقيقة  بني  التمييز  وعدم 
ويعتقد الوالدان أحياناً أنّ الطفل ال يكذب 
على  يكذب  الطفل  أنّ  والواقع  بريء،  ألّنه 
الرغم من ذلك وعن غري قصد بسبب حالة 

الغموض القائم يف ذهنه.
خطرياً  الكذب  يُعتبَر  السابعة  بعد 
ومقصوداً ويستدعي العقاب واملعاجلة حّتى 
الثامنة، حيث يربط الطفل الكذب باألشياء 
فقط  وليس  البشعة  أو  البذيئة  والكلمات 
التاسعة  وبعد  عمداً،  اخلاطئة  باألشياء 
الواقع  ضدّ  هو  الكذب  أنّ  الطفل  يعتقد 

اخلطأ  بني  الطفل  مييّز  وهنا  واحلقيقة، 
العفويّ والكذب املقصود.

ألّنه  الكذب  الطفل  يتجنّب  البداية  يف 
يدرك  الثامنة  بعد  بينما  بالعقاب  يرتافق 
تُحاسب  ال  مُشني  عمل  الكذب  أنّ  الطفل 
هو  بل  فقط،  األخالقية  القوانني  عليه 
الذي  شعور داخليّ مرتبط بالشخص ذاته 
ال يريد أن يكذب على اآلخرين أو أن يكذب 

اآلخرون عليه.
من  يكون  أن  ميكن  الكذب  ولكنّ 
السرقة  واليت منها  السلوكيّة  االضطرابات 

العدوانيّة وغريمها.
وحنن نعلم أّنه إذا جلأ الطفل إىل الكذب 
سبباً،  هناك  أنّ  هذا  فمعنى  كأسلوب 
أربع  أو  ثالث  عمره  طفل  يكذب  فحينما 
سنوات يف بداية اكتشافه إلمكانيّة جديدة 
ميتلكها وأّنه يستطيع أاّل يقول كّل شيء أو 
أّنه يقول ما يريد وخيفي ما يريد وخيرتع 
ويؤّلف القصص من خياله، يف هذه املرحلة 
أّنه  للطفل  بالنسبة  الكذب  يعين  بالذات، 

اكتسب الثقة.
الداخلي  اخليايل  عامله  بأنّ  والتأكيد 
هو  خيصّه  شخصيّاً  شيئاً  يكون  أن  ميكن 
جهة،  من  هذا  لنفسه  به  وحيتفظ  وحده 
ومن جهة أخرى فإنّ الطفل يف هذه السنّ ال 
مييّز كثرياً بني الواقع واخليال ولكنّه ال يلبث 
أن يكتشف يف العامل احمليط به اخلطأ من 
ال  والصواب  اخلطأ  معنى  ولكنّ  الصواب 
أو  ست  قبل  احلقيقيَني  بُعدمها  ُيكتسبان 
املعايري  الطفل  يتمّثل  حيث  سنوات،  سبع 

األخالقيّة واالجتماعيّة.
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ال ننسى وجود أنواع للكذب، مثل:
كذب الفائدة:

هذا النوع من الكذب، من نوع كذب الكبار 
يُجنّب موقفاً حمرجاً، هنا يؤدّي هذا الكذب 
إىل غرق الطفل فيه واالنتقال من كذبة إىل 
أخرى سواء كان هذا املوقف متشدّداً أو غري 
الطفل  على  األهل  يكذب  ما  كثرياً  مباٍل. 
الكاذبني  األهل  أبناء  يتصف  ما  وغالباً 

بالكذب.
يستطيع األهل يف بعض األحيان مساعدة 
أو  الكذب،  جدوى  عدم  فهم  على  الطفل 

مساعدته إلنقاذ ماء وجهه.

الكذب التعويضيّ:
آخر  أيّ شخص  أو  الطفل  يبحث   حيث 

صورة  عن  التعويضيّ  الكذب  خالل  من 
أفضل من صورته يف الواقع.

خياليّة  أحالماً  خيرتعون  األطفال  بعض 
عائلة  الطفل  يؤّلف  مهمّاً،  مكاناً  حتتّل 
أو  أعضائها  خمتلف  مع  باحلوار  ويبدأ 
خيرتع صديقاً يلعب معه وحيدّثه حتى سنّ 

السادسة.
يؤدّي  بأن  للطفل  األحالم  هذه  تسمح 
استمرار  حال  يف  أمّا  النرجسيّة،  هويّته 
أن  فيحتمَل  السن،  هذه  بعد  األمر  هذا 
يكون دليالً على اضطرابات مرضيّة تطبع 
ميسكوباتيّة  شخصية  فتصبح  الشخصيّة، 
أو هسرتيّة غري ناضجة تعبّر عن عدم الثقة 
باهلوية واضطرابات عميقة تعبّر عن عدم 
بوعي  عميقة  واضطرابات  باهلويّة  الثقة 
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الذات، وكذلك فإنّ تضخيم األمور ظاهرة 
خاصّة تسبق إصابة الطفل بالذهان. 

يبالغ  أن  أمثلته  من  االدعائيّ  الكذب 
الطفل يف وصف جتاربه ليحدث لّذة ونشوة 
عند سامِعيه وليجعل نفسه مصدر إعجاب 
أمثلة  من  للسيطرة،  النزوع  يشبع  وتعظيم 
ذلك أن يتحدّث الطفل عمّا لديه من ثياب 

وألعاب ممّا خيالف الواقع.
الذات  لتعظيم  املوجّه  الكذب  فهذا 
وجعلها مركز االنتباه واإلعجاب ينشأ عادة 
الذات  وتعظيم  بنقصه  الطفل  شعور  من 
الشعور  لتغطية  طريقة  الكذب  طريق  عن 
وجود  الكذب  هذا  سبب  يكون  بالنقص، 
إضافة  مستواه،  من  أعلى  بيئة  يف  الطفل 
كثرة  أو  فيها  يعيش  اليت  البيئة  إىل ضعف 
مثل  ويف  عليه،  والواقعني  والقمع  اإلذالل 
النواحي  نكشف  أن  حيسن  احلالة  هذه 
وإن  بأّنه  ونُشعره  الطفل  عند  اإلجيابيّة 
يفوقهم  فهو  ناحية،  غريه يف  عن  يقّل  كان 
أن  من  الطفل  فيتمّكن  عديدة،  نواٍح  يف 
يعيش  أن  من  بدالً  الواقع  عامل  يف  يعيش 
أنواع  لنفسه. ومن  يف عامل خيايلّ ينسجه 

الكذب االدعائيّ أن يّدعي الطفل املرض  أو 
يدّعي أّنه مظلوم ومضطهد أو سيّئ احلّظ 
االهتمام  من  قسط  أكرب  على  ليحصل 
والرعاية، حيدث ذلك للطفل الذي مل ينْل 
الكافيَني، هذا  من والدَيه احلبّ واالهتمام 
النوع من الكذب جيب اإلسراع إىل عالجه 

وإاّل منا مع الطفل.

الكذب االنتقايلّ:
غريهم  ليتهموا  األطفال  يكذب  حني  هو 
اهتامات يرتّتب عليها عقاهبم، وحيدث هذا 
عند الطفل الذي يشعر بالغرية من طفل آخر 
أو الطفل الذي ال يشعر بالعدالة بينه وبني 
غريه، هنا جيب أن يكون اآلباء واملعلّمون يف 

غاية االنتباه إىل هذا النوع من الكذب.

الكذب الدفاعيّ:
والغرض  باخلوف  الكذب  هذا  ويتصّل   
وتغطية  النفس  محاية  منه  األساسيّ 
الذنوب، إذ توجد عالقة وطيدة بني الكذب 
والسرقة والغشّ، ووجد الباحثون يف جرائم 
األحداث أنّ من اتصف بالكذب قابٌل لتعلّم 

السرقة والغشّ.
كثرية  أحيان  يعود يف  هنا  الكذب  وسبب 
إىل أنّ األهل ميارسون العقاب الشديد على 
الطفل، ويكون من املفيد التسامح مع الطفل 
ومناقشة األمور معه مبحبّة وعطف وحزم.

الكذب الوقائيّ:
يف هذه احلالة يكذب الطفل على أصحاب 
أو  أخاه  ليحمي  ومعلّمني  أهل  من  السلطة 
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املراجع :
1- علي، حممد، ورفاقه 1997م الكذب يف سلوك األطفال - الطبعة األوىل - القاهرة - دار 

السراء.
2- الصفطي - مصطفى 2000م الصحة املدرسية والنفسية للطفل - االسكندرية - دار 

املعرفة اجلامعية.
3- الرمياوي - عادل - حممد 2003م علم نفس منو الطفل - دار الشروق للنشر والتوزيع 

- األردن.
الكذب وعالقتها باإلبداع  القادر - حممد - اضطرابات األطفال كما تتضح يف  4- عبد 
لديهم يف مرحلة ما قبل املدرسة - جملة اآلداب - جامعة بورسعيد العدد احلادي عشر الشهر 

األول 2018م. مصر.
5- زهران - حممد - 2000م - اإلرشاد املصغر للتعامل مع املشكالت الدراسية - القاهرة 

- عامل الكتب.

زميله من عقوبة قد تقع عليهما.
وقد يكذب الطفل جملرّد السرور الناشئ 
من حتدّي السلطة خاصًّة إذا كانت شديدة 

الرقابة والضغط وقليلة احلنوّ.
وأحياناً يصل الكذب عند الطفل إىل حدّ 
أّنه يكثر منه ويصدر عنه أحياناً بالرغم من 
ال  الدافع إىل الكذب دافعاً  إرادته، ويصبح 

شعوريّاً خارجاً عن إرادته.
وجيب أن نتذّكر أنّ الكذب صفة مكتسبة 
وليست فطريّة، وهي تتكوّن عند املرء عن 
الكذب  إنّ  أيضاً  ونقول  التماهي،  طريق 
ال  واألعراض  عارض ظاهريّ،  ليس سوى 
هتمنا يف ذاهتا إّنما الذي جيب أن يستوقفنا 
هي العوامل والدوافع النفسيّة والقوى اليت 

تؤدّي إىل ظهور هذا العارض.
للكذب  الطفل  يهيّئان  استعدادان  وهناك 
وإذا  اخليال،  وخصوبة  اللسان  لباقة  مها 
الكذب  ميارس  الذي  الطفل  على  حكمنا 

على  حيكم  كمنْ  كنّا  كاذب  بأّنه  اخليايلّ 
يريح  بأّنه كاذب، وممّا  الروائيّ  أو  الشاعر 
هذا  أنّ  يعلموا  أن  واملعلّمني  اآلباء  نفوس 
ليس إال نوعاً من اللعب ليتسلّى به األطفال، 
ل  يُفضَّ اخلياليّة  القوّة  هذه  كشف  وعند 
الطفل  وتوعية  منها  واالستفادة  توجيهها 

بأّنها خمالفة للواقع.
ونقول أخرياً: إّنه إذا نشأ الطفل يف بيئة 
حترتم الصدق ويفي أفرادها بوعودهم وكان 
أن  فطبيعيّ  وعمالً،  قوالً  الصدق  شعارها 
ينشأ صادقاً يف أقواله وأفعاله، هذا إذا ما 
توافرت له عوامل حتقيق حاجاته النفسيّة 
وشعور  وعطف  وتقدير  اطمئنان  من 
يلجأ  فلن  ذلك  كّل  توافر  فإذا  بالنجاح، 
الطفل إىل التعويض عن النقص أو التغليف 
ضدّ القسوة واالنتقام أو غري ذلك من أنواع 
الكذب اليت يتخذها صوراً مناسبة للتعبري 

عن ذاته.
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اليوغا رياضة الروح والجسد

ُتعتـرب الرياضـة مـن أهمّ األمور الي جيب على اإلنسـان ممارسـتها بشـكل يوميّ، 
ملـا لذلـك مـن آثـار إجيابيّـة تنعكـس علـى صحّتـه ومظهـره ونفسـيّته، فالرياضـة 
القلـب واألوعيـة  بالعديـد مـن األمـراض كأمـراض  تقـي اإلنسـان مـن اإلصابـة 

الدمويّـة.

منير محّمد*

* ضابط متقاعد حاصل على ماجستري يف العلوم العسكرية، العب يوغا ومدرب طاقة.
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ما هي اليوغا؟
الكلمة  عن  حمرّفة  هنديّة  كلمة  هي 
)ياج(  اهلنديّة  السنسكريتيّة  األصليّة 
ومعناها االحتاد أو اخلّل الويفّ أو الصديق 

اخلدوم املرافق. 
القدمية  الرياضة  أنواع  من  نوع  واليوغا 
األصول  )ذوي  على  حكراً  تعُد  مل  اليت 

اهلنديّة( فقط، 
العامل  أحناء  يف  كبرية  بشعبيّة  حتظى 
مجيعها ملا هلا من فوائد بدنيّة عديدة مثل 
حتسني مرونة العضالت وتقويتها وحتسني 
احلراريّة  السعرات  وحرق  والتوازن  الثبات 

وختفيف حاالت التوتر والقلق. 
العقل  دمج  هدفها  رياضة  واليوغا 
متجانسة،  واحدة  وحدة  ضمن  واجلسد 
وكلمة )يوغا( تعين وحدة الفكر وهي رياضة 
دون  تتمّ  أّنها  وخاصّة  األعمار  كّل  تناسب 
استخدام أيّ جهاز من األجهزة الرياضيّة، 
وممارستها بشكل مستمرّ حيّقق الكثري من 
الفوائد للجسم، فهي "علم يستهدف إعادة 
وعقالً  جسداً  لإلنسان  الكامل  التوازن 
قديم  نظام علميّ  تشتمل على  كما  وروحاً 
يف  يثري  لكي  القدماء  اهلنود  العلماء  دوّنه 
ويرتقي  فيه،  الكامنة  القدرات  اإلنسان 
والقلق  اجلسد  آالم  فوق  ليسمو  تدرجييّاً 

والفراغ الروحيّ".
 

نشأة اليوغا: 
إىل  األصليّ  الرياضة  هذه  منشأ  يعود 
يقارب  ما  منذ  اهلنود  عرفها  فقد  اهلند، 
5000عام، حيث أنشئ هلا معاهد عظيمة 

والقادة  الرجال  فيها عظماء  لليوغا خترّج 
أمثال غاندي وهنرو. إاّل أنّ الغرب عرفوها 
القرن  التاسع عشر وبداية  القرن  يف هناية 
اليوغا  رياضة  معلّمو  أخذ  وقد  العشرين، 
ينتقلون للغرب، ويف عام1974م مّت افتتاح 
عدد  ازداد  وقد  هوليود  يف  كبري  معهد 

الغربيني املمارسني هلذه الرياضة.
ثمّ تطوّرت  اليوغا يف اهلند  بداية   كانت 
تتسم  رياضة  فأصبحت  السنني،  مرّ  على 
عنصر  إىل  باإلضافة  واإلحساس  بالليونة 
هذه  ميزة  تكمن  وهنا  الرئيسيّ  التأمّل 
الرياضات  عن  ختتلف  فهي  الرياضة 
واالسرتخاء  الغناء  بإمكانك  حيث  األخرى 
والتمّتع بإضاءة الشموع اخلافتة واالستماع 

للموسيقا اهلادئة أثناء ممارسة اليوغا.
حال  يف  التحذيرات  بعض  توجد  أّنه  إاّل 
الدم  ضغط  بارتفاع  مصاباً  الشخص  كان 
القلب،  يف  مشاكل  أو  السكريّ  مرض  أو 
البدء  قبل  الطبيب  استشارة  فيّفضل 
يتجنّب  أن  أيضاً  ويفّضل  اليوغا،  بتمارين 
وضعيات  بعض  األمراض  هبذه  املصاب 
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اليوغا اليت قد تضرّ حبالته الصحيّة.

مدارس اليوغا وأنواعها:
1- أنوسار 

من  1997م  عام  نشأت  األنوسار  يوغا 
هذه  وتتميّز  )جونفريند(،  األمريكيّ  قبل 
املدرسة بكوهنا تعتقد أنّ اإلنسان بطبيعته 
املمارسات  استغالل  ومّت  صاحل،  وغريزته 
املمارسني  وتشجيع  النوع  هذا  يف  البدنيّة 
من  مجيعها  الصاحلة  الصفات  إلخراج 

باطن اإلنسان.

2- إشتانغا
التعاليم  على  اإلشتانغا  يوغا  تقوم 
القدمية لليوغا، وقد قام )باتابيجويس( يف 
هذه  بنقل  العشرين  القرن  من  السبعينات 
وضعيات  لإلشتانغا  حيث  للغرب  املدرسة 
منها  حركة  كّل  ربط  فيها  يتمّ  متسلسلة، 
اليوغا حتتاج  معيّنة، وهذه  تنّفس  بطريقة 
على  تعتمد  أّنها  حيث  وتدريب  ملمارسة 
القوّة واملرونة يف الوقت نفسه، وترّكز على 

أوضاع خمتلفة ملفاصل اجلسم.

3- بيكرام 
)بيكرام  قبل  من  املدرسة  هذه  إنشاء  مّت 
تشودوري( وهي حتتاج إىل قاعات وغرف 

ذات درجة حرارة عالية. 

4- هاذا 
بتعليم  وتقوم  اليوغا  أنواع  من  نوع  هي 
وضعيات وممارسات بدنيّة، وينتمي معظم 

يوغا  إىل  الغرب  يف  املوجودة  اليوغا  أنواع 
هاذا.

وهي  رئيسيّة  أركان  ثالثة  على  وترتكز 
به،  اخلاصّة  واألوضاع  والتأمّل  التنّفس 

واهلدف هو حتقيق التوازن يف اجلسم.

5- اليوغا الساخنة 
تشبه هذه اليوغا إىل حدّ كبري يوغا بيكرام 
ولكنّ  البسيطة،  الفروقات  بعض  باستثناء 
الساخنة  الغرف  على  يعتمد  النوعَني  كال 

أثناء املمارسة. 

6- أيينغار
تتطلّب  حيث  جدّاً،  دقيقة  أيينغار  يوغا 
تركيزاً عالياً من أجل الوصول إىل الوضعيّة 
من  عدّة  أنواع  فيها  وتستخدم  املطلوبة 

الدعائم )وسائد، كراسي....(

7- املنعشة 
التوّتر،  وإزالة  الشخص  بإراحة  تقوم 
وتستخدم أيضاً هذه اليوغا بعض الدعائم 
كاألغطية والوسائد من أجل إراحة اجلسم.

8- الفينياسا  
وهي كلمة سنسكريتيّة تعين )جعل الشيء 
سلسلة  عن  عبارة  متارينها  وتكون  مميّزاً( 
بتصميم  اليوغا  هذه  معلّمو  ويقوم  مكّثفة، 
إىل  وضعيّة  من  االنتقال  تسهّل  رقصات 

أخرى وأحياناً مع املوسيقا.
الذي جيعلك  اليوغا  أنواع  من  نوع  وهي 
تكتشف عضالت ومفاصل يف جسدك مل 
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تكن تستخدمها سابقاً.

9- السيفاندا 
وهي تعتمد على االسرتخاء التامّ والبطء 
يف أداء احلركات، لذا فهي أكثر أنواع اليوغا 

فائدة يف التأمّل واالسرتخاء.

أطراف اليوغا الثمانية: 
الفيلسوف  )باتاجنايل(  احلكيم  قال 
مثانية  هناك  إنّ  اليوغا  رياضة  ومؤسّس 
اليت تشّكل سلسلة  اليوغا  أطراف لرياضة 
يف  والعقل  اجلسم  لتنقية  اخلطوات  من 
رحلته جتاه االستنارة، وهذه اخلطوات هي:

* الياما
أخالقيّة  قواعد  أربع  من  مكوّنة  سلسلة 
وعدم  العنف  وعدم  الصدق  على  حتثّ 

األنانيّة واالعتدال يف كّل األمور.
* اليناما

جيب  خصال  أربع  من  جمموعة  وهي 
النقاء  وهي:  واكتساهبا،  إليها  السعي 
والقناعة واالعرتاف بالوجود اإلهليّ ودراسة 

النصوص الدينيّة.
 * اإلسنات

وهي عبارة عن األوضاع واحلركات اليت 
يقوم هبا اجلسم واملصمّمة ملدّ وتقوية اجلسم 

واحملافظة على أقصى قدرة ومرونة له.
* براناياما

وهي دراسة واستخدام التنّفس ملساعدة 
العقل واجلسم.

* الرباتياهارا 
على  السيطرة  الكتساب  دراسة  وهي 

العقل وليصبح املرء مُدركاً حلساسيّة العقل 
الفائقة جلميع منْ حوله.

* الدارانا
العقل  تركيز  حنو  األوىل  اخلطوة  وهي 
معيّنة  مناطق  حنو  توجيهه  يف  والبدء 

حبسب اإلرادة.
* الديانا

من  العقل  على  السيطرة  مرحلة  وهي 
بذل اجلهد لتوسيع الوعي وزيادة حساسيّة 

العقل.
* الصاماري

على  للسيطرة  النهائيّة  الذروة  هي  تلك 
العقل واجلسم والروح، أي احلالة اليت يكون 
خارج  عليا  قوّة  مع  متوحّداً  اإلنسان  فيها 
الفائق  النعيم  حالة  أخرى  بعبارة  أو  ذاته 

ويتجسّد هذا أثناء اجللوس التأمليّ.
* التنّفس اليوغي

معدته  يُخلي  أن  اليوغي  على  جيب 
مكاناً  خيتار  وأن  الرياضة،  قبل  واألمعاء 
مُنعِزالً،  يكون  أن  ل  ويفضَّ نظيف  هواء  ذا 
دخول  ملنع  جيّداً  األنف  فتحتَي  يغسل  وأن 
أو  عناء  دون  الرياضة  تتمّ  وأن  الشوائب، 
عليه  كما جيب  العضالت،  تقلّص  أو  تعب 
ألنّ  احلركة،  عدم  وضعيّة  يف  الصمود 
احلركة تشوّش صعود الطاقة الروحيّة عرب 
احلفاظ على  الفقريّ، وعليه أيضاً  العمود 
حّتى  والزفري  واالستبقاء  االستنشاق  مُدد 

يتم التوازن واالنسجام الكامل يف النفس.
 

فوائد رياضة اليوغا: 
لتمارين اليوغا فوائد عظيمة منها ما هو 
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النفسيّة  للراحة  للصحّة اجلسديّة وما هو 
ومن هذه الفوائد:

* تعمل بعض متارين اليوغا على حرق 
الدهون وبالتايل خسارة الوزن.

* لليوغا دور كبري يف التخلّص من القلق 
باالسرتخاء  الشعور  من  تزيد  كما  والتوّتر 

ألّنها تعلم اإلنسان كيفيّة التأمّل.
* تزيد من مرونة اجلسم مبا فيها الظهر 

واألكتاف.
* ختّفف من آالم الظهر بشكل كبري.

* حبسب الدراسات القليلة احلديثة فقد 
ثبت أن اليوغا تقلّل من االصابة باالكتئاب.

* تساعد على النوم بشكل أفضل )ألهنا 
حتسن املزاج وحتارب القلق(.

اجلسم  أجهزة  تنشيط  على  تعمل   *
اجلسم  حالة  وحتسّن  الدمويّة  والدورة 

الداخليّة.
* هلا دور كبري يف شدّ اجلسم وعضالته 

بالكامل.
* متدّ اجلسم بطاقة كبرية وجتعله أكثر 

اتزاناً.
وزيادة  العضالت  شدّ  على  تساعد   *

ليونة اجلسم.

* جتعل اجلسم أكثر ليونة ومرونة.
* تعمل علي زياده الطاقة اجلنسيّة.

* تزيد من كفاءة عمليّة التنفس.
* ختّفف من آالم الطمث.

* تعمل على رفع مستوى اهليموغلوبني 
يف الدم.

* تساعد يف العالج من التهاب املفاصل.
لقد أصبحت رياضة اليوغا من الرياضات 
سورية  يف  وخاصّة  املنطقة  يف  الشائعة 
مّت  حيث  املاضية،  العشر  السنوات  يف  
وقيام  اللعبة  هبذه  اخلاصّة  النوادي  افتتاح 
املركز  بالتعاون مع  العامّ  الرياضيّ  االحتاد 
السوريّ لليوغا والتأمّل بافتتاح نوادٍ جمانيّة 
ونشر هذه  للتوسّع  يف احملافظات مجيعها 

الرياضة. 
الذي  لليوغا  العامليّ  اليوم  إحياء  وقد مت 
بالتعاون  عام  كّل  من   6/21 يصادف 
دمشق  )يف  بدمشق   اهلنديّة  السفارة  مع 

ومحص والالذقيّة وجبلة(.
كما مّت التعاون بني املركز السوريّ لليوغا 
هبذه  للتعريف  الرتبية  ووزارة  والتأمّل 
هذه  والقت  احملافظات  كّل  يف  الرياضة 

املبادرة تشجيعاً وإقباالً ممتازاً. 

املراجع: 
* اليوغا للجميع، يسري احلسن. 

* الروس موسوعة القرن العشرين، دار املتوسّط للنشر.
* فلسفة اليوغا، ب. ك. ناريان، املؤسّسة اجلامعة للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، ط1، 

1986م. 

* اليوغا ينبوع السعادة، عباس املسريي، دار املعارف، مصر، 1969م.
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كامل القدسي 
الموسيقي المربي

النهضـة  رواد  مـن  ورائـد  كبـر،  موسـيقي سـوري  وباحـث  مـربّ  القدسـي  كامـل 
املوسـيقية يف كل مـن سـورية واجلزائـر يف النصـف الثانـي مـن القـرن العشـرين. 
خـاض غمـار املوسـيقا مدرسـًا يف ثانويـات دمشـق وملحنـا مبدعـًا وباحثـًا متعمقـًا 

وإداريـًا ناجحـًا.

 أحمد بوبس*

* باحث وأديب سوري، يبحث يف تاريخ املوسيقا والفن والصحافة يف سورية، له العديد من الكتب 
حول ذلك.
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الوالدة والنشأة :
ولد كامل القدسي يف دمشق عام 1922م 
من أب سوري وأم جزائرية )حفيدة مباشرة 
أسرة حتب  ونشأ يف  القادر(.  عبد  لألمري 
اإلنشاد الديين كما حتب املوسيقى العربية 
األصيلة، ومتارسهما هواية إنشاداً وعزفاً، 
على  أسرته  مع  ومارسه  الفن  هذا  فأحب 
والداه  ملس  وحينما  صغره،  منذ  العود  آلة 
موهبته املوسيقية املبكرة شجعاه على تعلم 
املوسيقي  يد  على  الكمان  آلة  على  العزف 
دمشق  اختار  الذي  زوربا  شوقي  الرتكي 
مقراً إلقامته، ثم على يد املوسيقي الروسي 
دمشق  اختار  الذي  بللينغ  أراست  البارون 
إقامة له بعد نفيه من االحتاد السوفيييت. 

ويف مطلع شبابه مارس بعض النشاطات 
التحق  1938م  عام  ففي  املوسيقية. 
الفين  املوسيقي  للنادي  املوسيقية  بالفرقة 
عام  ويف  الكمان.  على  عازفاً  بدمشق 
1940م انتسب إىل نادي أصدقاء الفنون، 

ويف  فيه.  املوسيقية  الفرقة  قيادة  وتوىل 
الوقت نفسه تابع دراسته يف مدارس دمشق. 
وبعد نيله شهادة الثانوية العامة من املعهد 
1942م،  عام  بدمشق  العربي  الفرنسي 
والشباب  الدعاية  وزارة  ملست  أن  وبعد 
خبرياً  ليعمل  اختارته  املوسيقية  موهبته 
الدرويش  علي  الشيخ  جانب  إىل  موسيقياً 
لبثت  وما  بللينغ.  أرنست  البارون  وأستاذه 
ملتابعة  القاهرة  إىل  أوفدته  أن  الوزارة 
1943م  عام  فالتحق  املوسيقية،  دراسته 
مبعهد فؤاد األول للموسيقا العربية، وخترج 
فيه عام 1948م، وكان ترتيبه األول على 

دفعته.  
 يف سلك التعليم :

بعد عودة كامل القدسي إىل دمشق أواخر 
األربعينيات من القرن العشرين اخنرط يف 
سلك التعليم، فعمل يف تدريس املوسيقا يف 
جتربة  فيها  وله  1949م،  عام  السويداء 
رائدة يف تشكيل فرقة موسيقية مدرسية، 
سنخصص هلا فقرة من الدراسة بعد قليل. 
يف   التدريس  ليتابع  دمشق  إىل  انتقل  ثم 
ثانويات دمشق ويف دار املعلمني. ثم أصبح 
الرتبية.  وزارة  املوسيقية يف  للرتبية  موجهاً 
ويف عام 1955م مت تعيينه مديراً للمعهد 
فيه  واستمر  بدمشق.  الشرقي  املوسيقي 
إىل  ذلك  بعد  ليعود  1957م،  عام  حتى 

عمله السابق موجهاً للرتبية املوسيقية. 
 أنشطة موسيقية كثرة :

توىل  التعليم  سلك  يف  عمله  إىل  إضافة 
يف  عديدة  ومناصب  مهام  القدسي  كامل 
اجلانب املوسيقي. ففي عام 1962م شغل 
املسارح  واملوسيقا يف وزارة  منصب مدير 
عمله  ومشل  القومي،  واإلرشاد  الثقافة 
اإلشراف على معهدي املوسيقى يف دمشق 
وحلب التابعني للوزارة، واإلشراف العام على 
وتوىل  الرمسية،  واملسرحية  الفنية  الفرق 
ورأس  الشعبية.  للفنون  أمية  فرقة  رئاسة 
الفرقة عام 1964م يف جولتها الفنية إىل 
اجلزائر حيث قدمت ملدة شهر أوبريت )األم 
املصري يف خمتلف  تلحني مطيع  والوطن( 
يف  شاركت  أن  بعد  اجلزائرية،  الواليات 
مهرجان معرض اجلزائر الدويل األول. ويف 
عام 1966م رأس فرقة أمية اليت شاركت 

265 المعلم العربي- العدد: 479 - 2021 



يف مهرجان املوسيقى األندلسية الذي أقيم 
األوىل،  اجلائزة  فرقته  ونالت  اجلزائر،  يف 
األسطوانات  شركة  موشحاهتا  وسجلت 
املوسيقا  جلنة  رئاسة  وتوىل  اجلزائرية. 
واآلداب  الفنون  لرعاية  األعلى  اجمللس  يف 
عام  تأسيسه  منذ  االجتماعية  والعلوم 
بالتخطيط  املعنية  اللجنة  وهي  1959م، 

للحركة املوسيقية يف سورية.
مدير  منصب  شغل  1968م  عام  ويف 
الرتبية، وركز  بوزارة  املدرسي  إدارة املسرح 
ورعايتهم  املوهوبني  اكتشاف  على  جهوده 
وتنظيم العديد من املسابقات واملهرجانات 

اليت شارك فيها بأحلان موزعة للكورال.
املؤمترات  من  العديد  يف  سورية  ومّثل 
املوسيقية منها مؤمتر بريوت عام 1955م، 
ذكرى  يف  1956م  عام  براغ  ومؤمتر 
النمسوي  املوسيقي  والدة  على  عام  مئيت 
1969م  عام  فاس  ومؤمتر  موتسارت، 
عربي  جممع  إنشاء  بضرورة  أوصى  الذي 
قضايا  يف  العلمي  البحث  يتوىل  للموسيقا 

املوسيقا العربية. 
 أكرب فرقة موسيقية مدرسية :

يف  القدسي  كامل  عمل  ذكرت...  كما 
وبالتحديد  السويداء،  يف  املوسيقا  تدريس 
يف املدرسة الثانوية الوحيدة يف املدينة واليت 
ويف  السويداء(.  )جتهيز  اسم  حتمل  كانت 
املوسيقية  املواهب  باكتشاف  قام  املدرسة 
بني طالب املدرسة. ففي السنة األوىل من 
عمله شكل فرقة غنائية صغرية مؤلفة من 
على  بالعزف  يرافقهم  كان  طالب،  ثالثة 
العود أثناء غنائهم عرب إذاعة املدرسة خالل 

الدراسي  العام  ويف  الدروس.  بني  الفرص 
إىل  طلب  1951م(   -1950( الثاني  
إدارة املدرسة إذا كان باإلمكان شراء بعض 
موسيقية،  فرقة  لتكوين  املوسيقية  اآلالت 
باملدير حممود سعد  متمثلة  اإلدارة  وكانت 
الرقي  من  كبرية  درجة  على  وكان  الدين. 
األستاذ  لطلب  استجاب  إذ  واحلضارة، 
القدسي، واشتُريت اآلالت اآلتية )كمان،عو

اآلالت  وبعض  د،غيتار،أكورديون،ماندولني، 
اإليقاعية(. وبدأ النشاط الفنِّي.

يكتشف  أن  القدسي  األستاذ  استطاع 
املواهب الفنية للطلبة، وينتقي عدداً منهم، 
ما  حسب  املوسيقية  اآلالت  عليهم  ع  ويوزِّ
يف  املوسيقية  الفرقة  تألفت  وقد  ارتآه، 

عامها األول من تسعة عازفني.
لتكوين  اختيارهم  الذين متَّ  الطالب  كان 
انتهاء  بعد  املدرسة  يف  ميكثون  الفرقة 
التدريس، يف  فيوزعهم على غرف  الدوام، 
كل غرفة طالبٌ مع آلته املوسيقيّة، ويعطيه 
متريناً للقوس أو الريشة، وعليه أن يستمر 
بعد ذلك  يف متريناتِهِ مدة ساعة ونصف. 
جيمعهم يف غرفة واحدة ليؤدي كل طالب 
الطالب  كان  له.  أُعطِي  الذي  التمرين 
يُقبلون على التدريب بنهٍم ومتعة، وكان هو 
منو  يلمس  بدأ  ألنه  املتعة،  هذه  يشاركهم 
البذور اليت زرعها يف هذه املواهب املبشِّرة.

استطاعت  الكبرية  اجلهود  هلذه  ونتيجة 
تُقدِّم عدة مقطوعات موسيقية  أن  الفرقة 
وقد  الدراسية.  للسنة  اخلتامي  احلفل  يف 
يف  اللواء  سينما  مسرح  على  احلفل  أقيم 
احلفل  برنامج  ضمن  من  كان  السويداء، 
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مها  تلحينه،  من  بسيطتان  مقطوعتان 
)فالس احلرية( و)الغزالة الشرود(.

وملَّا حلَّت العطلة الصيفية أُعطيت مفاتيح 
الغرفة اليت تُودَعُ فيها اآلالت املوسيقية ألحد 
خالل  التمرين  يستمر  كي  الفرقة  أعضاء 
الصيف، وكان أعضاء الفرقة يذهبون يومياً 
يكن  املدرسة ملمارسة هوايتهم ألنه مل  إىل 
ميتلك  وال  موسيقية،  آلة  ميتلك  منهم  أيٌّ 
الثالث  الدراسي  العام  يف  لشرائها.  املال 
الفرقة  بتدريب  بدأ  1952م(،   -1951(
املوسيقية مبّكراً، وقد أضاف إليها أعضاءً 
مخسني  حنو  للفرقة  تقدَّم  فقد  جدداً، 
آالت  ومتَّ شراء  ثالثون،  منهم  اختري  طالباً 
القدسي  األستاذ  وكان  جديدة،  موسيقية 
ساعات  ثالث  من  أكثر  طالبه  مع  يقضي 
يومياً يف املتابعة واإلشراف والتدريب، وقد 
هلا  كان  مهمة  مواهب  الفرقة  يف  برزت 
ازدهرت  اليت  املوسيقية  احلركة  يف  أثرها 
عام  هناية  وقبيل  السويداء.  حمافظة  يف 
العازفني  املوسيقيني  عدد  وصل  1952م 

عازفاً،  وعشرين  مثانية  إىل  الفرقة  يف 
هلم،  املوحَّدة  األنيقة  املالبس  واشتُريت 
وقد حضر وزير املعارف من دمشق لرعاية 
العام،  ذاك  يف  للمدرسة  اخلتامي  احلفل 
وأبدى إعجابه بالفرقة املوسيقية اليت قال 
عنها )إهنا فخر للسويداء ولسورية(، وشكر 
املبذولة اليت  القدسي على جهوده  األستاذ 
أمثرت بإنشاء هذه الفرقة املدهشة، بعد أن 
الكمان  على  غربية  موسيقية  قطعة  عزف 
احلاضرين  هبا  أدهش  )العاصفة(  بعنوان 
لرباعتِهِ يف العزف وإجادته تصوير العاصفة 

إن  حتى  املوسيقية،  املقطوعة  تلك  يف 
املستمع يكاد يشعر بالربد عند مساعه هلذا 
أن  فيها  يعتقد  لدرجة  العزف  يف  اإلبداع 
احلني  ذاك  يف  عليه.  هتبُّ  عاصفة  هناك 
السويداء جريدة  كانت تصدر يف حمافظة 
)اجلبل( لصاحبها الصحفي جنيب حرب، 
واحملافظات  السويداء  يف  توزع  وكانت 
1952م  عام  نشرت  وقد  السورية. 
كبريٍ  بعنواٍن  تَوَّجتهُ  الفرقة  عن  ريبورتاجاً 
جاء فيه )أكرب فرقة موسيقية مدرسية يف 
يف  يكن  مل  أنه  واحلقيقة  العربي(.  الوطن 
الوطن  أرجاء  يف  مدرسة  أيُّ  احلني  ذلك 
احلجم  هبذا  موسيقية  فرقة  فيها  العربي 
جهد  مثرة  كانت  الفرقة  هذه  والتميُّز. 
وإخالص يف  وإرادة  وتصميم  وخربة  وعرق 
العمل من مؤسسها كامل القدسي، ساعده 
يف ذلك وجود أرض خصبة غنية باملواهب 
ويُرَحِّب  يستوعب  منفتح  وجمتمع  املتميزة 

بكل بادرة فنية وثقافية وعلمية وأدبية.
 إىل اجلزائر :

عام  اجلزائر  إىل  القدسي  كامل  أعري 
للموسيقا يف وزارة  1980م، وعمل خبرياً 

ثم  الوطين  الرتبوي  واملعهد  الوطنية  الرتبية 
الدائمة  الوطنية  اللجنة  يف  عضواً  أصبح 
يف  جهوده  مثرة  وكانت  املوسيقية.  للرتبية 
هذه اللجنة أن ألف كتاباً ملدرسي املوسيقا 
املوسيقية(،  الرتبية  املعلم يف  )دليل  بعنوان 
كان خري عون ملدرسي املوسيقا مبا احتواه 
واألناشيد  احلديثة  التدريس  طرق  من 
الوطنية والرتبوية من تلحينه وتلحني رئيس 
اللجنة. ويف عام 1982م شارك يف أعمال 
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للموسيقا  العربي  للمجمع  السابع  املؤمتر 
حبثاً  وقدم  اجلزائر،  استضافته  الذي 
موسيقياً القى صدىً طيباً لدى املؤمترين، 
ونشر مع غريه من أحباث املؤمتر يف كتاب 
املوسيقية(،  والثقافة  )الرتبية  عنوان  حتت 
املوسيقية يف  الرتبية  ملادة  بداية  وكان خري 
الرتبية  منهجية  تدريس  وتوىل  اجلزائر. 
اجلزائرية  العليا  املعاهد  يف  املوسيقية 
بدءاً من عام 1982م على التوايل )معهد 
الوطين  و)املركز  املوسيقا(  أساتذة  تكوين 
الوطين  و)املعهد  املوسيقا(  مفتشي  لتكوين 
إطارات  لتكوين  العايل  و)املعهد  للموسيقا 
الشباب( و)املعهد الوطين العايل للموسيقا 
املدرسية العليا لألساتذة جبامعة اجلزائر(.

امللتقى  يف  شارك  1990م  عام  ويف 
العايل  التعليم  وزارة  أقامته  الذي  الدويل 
مستفيض  حبث  بتقديم  العلمي  والبحث 
وعملية  والطفل  املوسيقية  الرتبية  حول 
اإلبداع املوسيقي، ضمّنه حملة عن احلركة 
وسلّط  اجلزائر،  يف  املتنامية  املوسيقية 
اجلزائري  الغنائي  الرتاث  على  األضواء 
من  سلسلة  1993م  عام  ونشر  الضخم. 
األحباث املوسيقية )بلغت حنو الثالثني حبثاً( 
يف اجمللة الثقافية األسبوعية اليت تصدرها 
املؤسسة الوطنية لإلذاعة يف اجلزائر، تعدّ 
وطلبتها. املوسيقا  ألساتذة  مهماً  مرجعاً 

ويف عام 1995 م شارك يف املؤمتر الثالث 
عشر للمجمع العربي للموسيقا الذي عقد 
الوفد  يف  بصفته عضواً  وذلك  دمشق؛  يف 
اجلزائري املشارك، وقدم حبثا مهماً حول 
االجتماع  وعلم  املوسيقي  النفس  )علم 

املوسيقي يف خدمة تعليم املوسيقى العربية 
وتطويرها(. نشر يف أربعة أعداد متتالية يف 
جملة احلياة املوسيقية اليت تصدرها وزارة 

الثقافة السورية.
 كتب وأحباث موسيقية

خالل عمله يف سلك التعليم بوزارة الرتبية 
بدمشق شارك كامل القدسي بوضع العديد 
املوسيقية، منها كتاب  املدرسية  الكتب  من 
واملعلمات  املعلمني  لدور  املوسيقية  )الرتبية 
االبتدائية( الذي اشرتك يتأليفه مع هشام 
الشمعة ومصطفى الصواف للعام الدراسي 
من  الكتاب  وتألف  1968م(.   -1967(
الصف  لطالب  األول  اجلزء  أجزاء.  ثالثة 
أقسام  ويضم  املعلمني،  دار  يف  األول 
القراءة  وقسم  العامة  املوسيقية  القواعد 
االغنائي،  الصولفيج  وقسم  اإليقاعية 
واجلزء الثاني خاص بطالب الصف الثاني 
ومشل نفس األقسام الواردة يف اجلزء األول 
الذي  الثالث  اجلزء  أما  أكرب،  بتوسع  ولكن 
خصص لطالب الصف الثالث، فتألف من 
الطرق اخلاصة  قسمني، األول حتدث عن 
بتعليم مادة املوسيقا يف املرحلة االبتدائية، 
والقسم الثاني خصص لألناشيد املدرسية 
الشاعر  مع  وتشارك  الثالثة.  للصفوف 
سليمان العيسى يف وضع )كتاب األناشيد( 

الذي شكل اجلزء األول من دليل املعلم.
كامل  املدرسية وضع  املناهج  عن  وبعيداً 
املوسيقي  )التحليل  بعنوان  كتاباً  القدسي 
لسماعي زمزمة( ملبدعه املوسيقي حممود 
العامة  اهليئة  عن  صدر  والكتاب  العجان، 

السورية للكتاب بدمشق عام 2011م.
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 إبداعاته املوسيقية :
كامل  خيض  مل  اإلبداعي  اجلانب  يف 
واملطربات،  للمطربني  التلحني  القدسي 
على  اجملال  هذا  يف  نشاطه  اقتصر  وإمنا 
تضمن  وقد  املدرسية.  األناشيد  تلحني 
العديد  األول  املوسيقية(  )الرتبية  كتاب 
من األناشيد اليت حلنها إىل جانب أناشيد 
أخرى من تلحني هشام الشمعة ومصطفى 
حلنها  اليت  األناشيد  عدد  وبلغ  الصواف. 
القدسي يف الكتاب أحد عشر نشيداً هي :

السحار  جودة  سعيد  نظم  )األرجوحة( 
العزيز  عبد  نظم  الناهضات(  )البنات   -
العربية( شعر حممد  التميمي - )اجلامعة 
الفلسطيين  للشاعر  )احلياة(   - اجملذوب 
األسر(  يف  )الفارس   - اخلطيب  يوسف 
 - احلمداني  فراس  أبي  العباسي  للشاعر 
العيسى  سليمان  للشاعر  املعلمني(  )صوت 
الغالييين  مصطفى  نظم  العرب(  )فتاة   -
نعيمي  الرمحن  - )فتاة بالدي( شعر عبد 
 - ريشة  أبو  عمر  للشاعر  البالد(  )لنا   -
 - احملاسين  زكي  للدكتور  العروبة(  )وثبة 

)وطين( شعر عبد العزيز التميمي. إضافة 
كتب  عدة  على  موزعة  أخرى  أناشيد  على 
أناشيد  من  جمموعة  وحلن  مدرسية. 
األطفال ملهرجانات منظمة طالئع  وأغاني 

البعث. 
 تكريم :

أشكال  من  العديد  القدسي  كامل  نال 
املوسيقا  خدمة  يف  جهوده  على  التكريم 

العربية وتطويرها منها :
للتأليف  الذهبية  الفارابي  جائزة   -1

عام  السورية   الرتبية  وزارة  من  املوسيقي 
1971م. 

2- وسام مهرجان األغنية العربية األول 

املوسيقي  اجملمع  أقامه  والذي  بدمشق 
العربي عام 1971م.

الفنانني  نقابة  من  تقدير  براءة    -3

عيد  يف  رائداً  فناناً  كرمته  اليت  السورية 
الفنانني عام 1997م.

 رحيله: 
يف  1999م  عام  القدسي  كامل  رحل 

اجلزائر ودفن فيها.

املراجع :
1- املوسوعة العربية - صميم الشريف - اجمللد اخلامس عشر - صفحة 258.

2- كتاب )الرتبية املوسيقية لدور املعلمني واملعلمات االبتدائية( - هشام الشمعة ومصطفى 
الصواف وكامل القدسي - وزارة الرتبية - دمشق للعام الدراسي )1967- 1968(.

3- كتاب )التحليل املوسيقي لسماعي صبا زمزم( - اهليئة العامة السورية للكتاب - دمشق 
.2011

4- جملة احلياة املوسيقية - األعداد 10، 11، 12، 13- دمشق 1996.
الرتاث  - جملة  البدعيش  سلمان   - دراسة  العربي(  الوطن  يف  موسيقية  فرقة  )أكرب   -5

الشعيب - وزارة الثقافة - دمشق 2019.
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رئيس التحرير التاسع عشر
لمجّلة المعّلم العربّي*

الدكتور غازي مفلح
التاسع عشر  التحرير  رئيس  هو  مفلح  غازي  الدكتور 
لفرتة  اجمللّة  حترير  رئاسة  تسلّم  العربيّ،  املعلّم  جمللّة 
وسجّل  ناصيف.  عادل  األستاذ  سفر  بعد  جدّاً  قصرية 
أقصر فرتة بني رؤساء حترير اجمللّة مجيعهم وهي فصل 

واحد فقط. والدكتور مفلح، هو الثاني عشر من بني 
وحيملون  اجمللّة  حترير  رئاسة  قبله  تسلّموا  الذين 
اإلجازة يف اللّغة العربيّة، وهو ثالث موجّه هلذه املادّة 

من بني هؤالء.
وُلِدَ الدكتور غازي حممود مفلح يف قرية سكوفيا التابعة 
حملافظة القنيطرة عام 1949م وتلّقى تعليمه االبتدائيّ 

1965م  ثانوية )فيق( اجملاورة عام  اإلعداديّة من  الشهادة  نال  أن  وبعد  يف مدرستها، 
انتسب إىل )دار املعلّمني( بدمشق وخترّج فيها عام 1969م وعمل معلّماً منذ ذلك التاريخ 
يف حلب ثمّ دمشق. ثمّ تابع تعليمه اجلامعيّ ونال اإلجازة يف اآلداب، قسم اللّغة العربيّة يف 
عام 1973م وأصبح مدرّساً للّغة العربيّة وبعد إهنائه خدمة العلم يف عام 1976م عمل 

مدرّساً يف حمافظتَي دير الزور وريف دمشق.
يف عام 1977م أُعري مدرّساً إىل دولة اليمن الشقيق وبقي فيها أربع سنوات حّتى عام 

1981م.

عاد بعدها إىل عمله يف التدريس يف حمافظة القنيطرة يف مدارس جبا، السيّدة زينب، 
الذيابيّة، ببيال وسبينة.

للربامج التعليميّة املوجّهة إىل أهلنا يف اجلوالن احملتّل واليت تُبثّ يف  ثمّ عمل مقدّماً 
ومنها  اإلذاعيّة  التعليميّة  الربامج  على  وكذلك عمل مشرّفاً  السوريّ،  العربيّ  التلفزيون 

برنامج )أرض وجذور(.
كما ُكلِّف معاوناً ملدير ثانويّة الشهيد أمحد دياب ثمّ مديراً لثانويّة الشهيد خليل يوسف.

دبلوم  ثمّ  الرتبويّ  التأهيل  دبلوم  شهادة  فنال  العايل  تابع حتصيله  الفرتة  هذه  خالل 

* أعد املادة مدير التحرير
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الدراسات العليا /قسم املناهج وطرائق التدريس ثمّ نال شهادة املاجستري يف الرتبية، من 
كليّة الرتبية يف جامعة دمشق.

1993م  عام  ويف  القنيطرة،  تربية  يف  التوجيه  لقسم  رئيساً  ُعيِّن  1991م  عام  يف 
انتُدِب للعمل يف اإلدارة املركزيّة لوزارة الرتبية، موجّهاً أوّل للّغة العربيّة، ثمّ رئيساً لشعبة 
اللّغة العربيّة يف مديريّة املناهج والتوجيه يف الوزارة. ويف عام 1996م عُيِّن رئيساً لدائرة 

البحوث.
عدداً  أصدر خالهلا  لفرتة قصرية  العربيّ  املعلّم  مديراً جمللّة  عُيِّن  1997م  عام  ويف 

واحداً من جملّة املعلّم العربيّ هو العدد الثالث لعام 1997م.
بعد ذلك عُيِّن مديراً للمناهج والبحوث يف وزارة الرتبية.

يف عام 2003م قدّم استقالته من وزارة الرتبية قبل سنّ التقاعد بست سنوات ليتفرّغ 
للدكتوراه.

ويف عام 2004م نال شهادة الدكتوراه يف الرتبية يف كليّة الرتبية، جامعة دمشق.
وكان عنوان أطروحته: »فاعليّة برنامج تدرييبّ يف تنمية مهارات القراءة الناقدة لطلبة 
الصفّ األوّل الثانويّ«. بعد ذلك ذهب إىل اململكة العربيّة السعوديّة، حيث عمل أستاذاً 

مساعداً يف قسم املناهج وطرائق التدريس بالكليّة اجلامعيّة التابعة جلامعة أم القرى.
وبقي يف عمله هذا حّتى وفاته يف 2011/9/9م.

شارك الدكتور غازي مفلح يف كثري من الندوات واملؤمترات وجلان العمل الرتبويّة احملليّة 
يّة والعربيّة، ونشر الكثري من البحوث واملقاالت والدراسات يف اجملالّت األدبيّة  بو لرت ا و

اللّغة  »تدريس  بعنوان:  مطبوع  كتاب  له  وخارجها،  سوريّة  يف 
يزال  ال  آخر  وكتاب  العام«)1(  التعليم  مراحل  يف  العربيّة 

من  نأمل  احلديث«  املدرسيّ  »املنهج  بعنوان:  خمطوطاً 
أسرته وأبنائه)2( أن يعملوا كي يرى النور ونراه مطبوعاً.

)1( طبع يف دمشق عام 2007م. 
)2( ترك املرحوم الدكتور غازي مفلح يف شجرته الطيبة سبعة 

أبناء هم: عمار، قصي، أيهم، قتيبة، يزن، إشراق، عمر.
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فاحل فلّوح مربٍّ وشاعر ومرتجّم، 
وزارة  يف  العاملني  من  أجيال  عرفته  اسم 
الرتبية اليت عمل فيها سبعة وعشرين عاماً 

موجّهاً أوّل للّغة العربيّة.
طوال هذه السنني ساهم بدأٍب مشهودٍ له 
يف محاية اللّغة العربيّة وصوهنا، ويف تأليف 
مسالك  ومواكبتها  وتطويرها،  املناهج 

احلداثة.
قرية بصري يف  فلّوح يف  فوزي  فاحل  وُلِد 
األوّل  تعليمه  تلّقى  1931م،  عام  حوران 
دراسة  تابع  ثمّ  وجباب،  بصري  مدارس  يف 
مدينة  يف  )اإلعداديّة(  املتوسطة  املرحلة 
الشرقيّة مبدينة زحلة  الكليّة  ثمّ يف  درعا، 
ليتابع  دمشق  إىل  عاد  بعدها  لبنان.  يف 
نال  حيث  البطريركيّة،  الكليّة  يف  دراسته 

فيها الشهادة املتوسطة عام 1947م.
مارس التعليم بعد ذلك يف عدد من قرى 
الشهادة  لنيل  وتابع دراسته احلرّة  حوران، 

الثانويّة اليت حصل عليها عام 1950م.
قسم  اجلامعة،  إىل  ذلك  بعد  انتسب 
اللّغة العربيّة يف كليّة اآلداب بدمشق، ونال 

اإلجازة يف اللّغة العربيّة عام 1954م.
للمعلّمني  العايل  املعهد  إىل  انتقل  ثم 
)كليّة الرتبية اليوم( فنال أهليّة التعليم عام 

1955م.

العربيّة  للّغة  مدرّساً  ذلك  بعد  أصبح 
 1955 عامَي  بني  للبنني  درعا  ثانوية  يف 
الشقيقة  اجلزائر  إىل  أُعري  ثم  1966م   -

مدرّساً سنة واحدة.
بعد عودته عام 1967م انتقل للعمل يف 
اإلدارة املركزيّة يف وزارة الرتبية يف مديريّة 
عام  إىل  فيها  وبقي  املناهج،  ثمّ  البحوث 
لكنّ  التقاعد،  فيه سنّ  بلغ  الذي  1991م 

حاجة الوزارة إليه جعلها تتعاقد معه ثالث 
سنوات أخرى خبرياً لغويّاً، فتمَّ التمديد له 
حتى عام 1994م، عمل خالهلا أمنيَ سرٍّ 

للجنة تطوير مناهج اللغة العربيّة.
الرتبية  وزارة  يف  الطويل  عمله  ل  ختلَّ
ثالث  موريتانيا  مجهوريّة  إىل  عمل  إعارة 
الوطينّ  الرتبويّ  املعهد  يف  مدرّساً  سنوات، 

وفاة المرّبي والشاعر فالح فلوح*
14 شباط 2021 م

* أعدّ املادّة مدير التحرير.
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يف نواكشوط.
أديباً  حسّان  أبو  الراحل  األستاذ  كان 
وخملصاً،  نشيطاً  مربّياً  كونه  على  فضالً 
على  والشعريّة ومنت  األدبيّة  ذائقته  تربَّت 
يد والده الذي كان شاعراً شعبيّاً، وأساتذته 
أمثال:  من  كبار  أعالم  وهم  دمشق  يف 
أجمد  ود.  فيصل،  وشكري  جربي  شفيق 
وسامي  التنوخي  الدين  وعزّ  الطرابلسي، 

الدهّان.
شارك األستاذ الراحل يف تأليف مناهج 
اللّغة العربيّة يف املراحل التعليميّة مجيعها، 

مبديريّة  ممّثلة  الرتبية  وزارة  أقامت 
منظمة  مع  بالتعاون  املدرسيّة  الصحة 
األمراض  ومديريّة  العامليّة،  الصحّة 
ورشة  الصحة،  وزارة  يف  واملزمنة  السارية 
عمل مركزيّة حول برنامج الرتصّد الوبائيّ 
فيها  وشاركت   19 كوفيد  كورونا  لفريوس 
دوائر الصحة املدرسيّة يف مديرّيات الرتبية.

يُضاف  وتطويرها،  تقوميها  كما ساهم يف 
الكتاب  احتاد  يف  عضواً  كان  أّنه  ذلك  إىل 

العرب ومن كتبه:
1958م،  عام  غسّان  عذراء  مسرحيّة 
قصص  ترمجاته:  ومن  عربيّة،  بطوالت 

سحريّة لألطفال، قصص قبل النوم.
فاحل فلّوح واحد من حرّاس اللّغة العربيّة، 
وعشّاق مجاهلا يرتجّل اليوم ويغمض عينَيه، 
ويف سجله مخسون عاماً من الكفاح والعمل 
ذكره  سيبقى  واحلياة،  اللّغة  دروب  على 
خالداً يف قلوب تالميذه وكّل الذين عرفوه.

ورشة عمل حول برنامج الترصد الوبائي 
لفيروس كورونا 2021/1/10

وهدف هذه الورشة اليت استمرّت يومني، 
تدريب فريق من املدرّبني من أطباء الصحّة 
الصحّة  يف  العاملني  لتدريب  املدرسيّة، 
املدرسيّة على الرتصّد الوبائيّ يف املدارس 
والتالميذ  والتدريسيّة  اإلداريّة  لألطر 

والطالّب. 
وتناولـــت   موضوعـــات الورشـــة عـــرض 
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الرتصّـــد الوبائـــيّ للكورونـــا يف املـــدارس منـــذ تربوية
 ،2021  -  2020 الدراســـيّ  العـــام  بدايـــة 
كوفيـــد  بفايـــروس  التشـــخيصيّ  القياســـيّ  والتعريـــف 
19، واجلديـــد يف وبائيـــات كوفيـــد 19، والربوتوكول الصحيّ 

املعتمـــد يف املـــدارس واســـتمارة الرتصّـــد، وإجـــراءات أخـــذ العينات 
املخربيـــة والتشـــخيص املخربي. وقد حضر هـــذه الندوة إضافة إىل الســـيد 
الوزيـــر ومعاونيـــه ممثـــل منظمـــة الصحـــة العامليـــة يف ســـورية د. حممـــد العماد، 

ومديـــر األمـــراض الســـارية واملزمنـــة يف وزارة الصحـــة د. مجـــال مخيـــس.

تنفذ وزارة الرتبية بالتعاون والتنسيق مع 
املعهد األوربي للتعاون والتنمية وبدعم من 
التعليم  تطوير  مشروع  اليونسيف،  منظمة 
مكونات  تتضمن  حيث  سورية،  يف  املهين 
املشروع: دراسة مكتبية لتحليل واقع التعليم 
املهين وسوق العمل ودراسة ميدانية لتقييم 
حاجات التعليم املهين، ووضع اسرتاتيجيات 

وبدائل.
ولذلك أقامت الوزارة ورشة عمل مصغرة 
والتدريب  التعليم  حتديث  مشروع  ملتابعة 
مشروع  مدير  حضرها  والتقين،  املهين 
األوربي  املعهد  يف  املهين  التعليم  تطوير 

ورشة عمل لتطوير التعليم المهني بالتعاون مع المعهد 
األوربي للتعاون والتنمية 2021/1/20

للتعاون والتنمية السيد ماهر الرز الذي أكد 
أن املشروع يتضمن اختيار املدارس وإحدى 
للتنفيذ  العمل  سوق  يف  املطلوبة  املهن 

جتريبياً.
وقد مت االنتهاء من املرحلة األوىل يف هذا 
األوىل:  دراستني:  تتضمن  واليت  املشروع 
يف  املهين  للتعليم  الراهن  الوضع  حتديد 
الراهن  الوضع  حتليل  والثانية:  سورية، 
اليت  الورشة  هذه  وتأتي  العمل.  لسوق 
استمرت يومني يف إطار معرفة االحتياجات 
ووضع  املشروع،  من  القادمة  املرحلة  يف 

خارطة تعليمية مهنية.
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دارم  الدكتور  الرتبية  وزير  السيد  أعلن 
طباع أن الوزارة تسعى حالياً إلدخال مادة 
وحتى  الرابع  الصف  من  املهنية  الرتبية 
التاسع األساسي، وذلك ليتمكن الطالب يف 
املرحلة الثانوية من اختيار ختصصه املهين 
سياحياً  أو  صناعياً  أو  جتارياً  أكان  سواءً 
أو زراعياً. جاء ذلك يف سياق لقاء السيد 
وزير الرتبية مع املدير العام للمركز العربي 
لدراسات املناطق اجلافة واألراضي القاحلة 

)أكساد( الدكتور نصر الدين العبيد.

مادة التربية المهنية من الصف الرابع وحتى التاسع األساسي
2021/2/14

وقع السيد الوزير الدكتور دارم طباع يف 
مبنى وزارة الرتبية مذكرة تفاهم بني الوزارة 
زيارة  خالل  وذلك  العرب  الكتاب  واحتاد 
وفد االحتاد للوزارة برئاسة رئيس االحتاد 
أعضاء  يرافقه  احلوراني  حممد  الدكتور 
املذكرة  وتتضمن  التنفيذي لالحتاد  املكتب 
جماالت  يف  واالحتاد  الوزارة  بني  التعاون 

مذكرة تفاهم بين وزارة التربية واتحاد الكتاب العرب
2021/2/17

الحتاد  برنامج  ختصيص  السيما  متعددة 
السورية،  الرتبوية  على  العرب  الكتاب 
جملة  يف  متنوعة  مبوضوعات  واملشاركة 
املعلم العربي، وتبادل املطبوعات والدوريات، 
وحوار(  )كاتب  عنوان  حتت  نشاط  وإقامة 
الثانوية غايته تقديم حملة عن  يف املدارس 
نشاط الكاتب وأعماله وإجراء حوار تفاعلي 

الوزارة  أن  على  الوزير  السيد  أكد  كما 
حدائق  زراعة  على  للعمل  خطة  ستضع 

املدارس لتكون مبثابة مزارع صغرية.
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تربوية

حتت شعار لغتنا العربية إبداع وإمتاع ومبناسبة يوم اللغة العربية مت تنفيذ مسابقة حول 
أنواع اخلطوط العربية يف ثانوية أمحد الفطيمي يف حلب بإشراف مدرسات اللغة العربية 
واملوجهة االختصاصية عالية خلوف عُرضت من خالهلا مناذج حول بعض اخلطوط العربية 

من قبل الطالبات خلود سقا - ميادة جنار.

مع الطالب.
العمل  توطيد  إطار  يف  املذكرة  هذه  وتأتي 
من  انطالقاً  واالحتاد،  الوزارة  بني  والتشاركي  التكاملي 
على  الوزارة  ومن حرص  للمؤسستني.  الثقايف  املشروع  وحدة 

بناء األجيال مزودة بالرصيد الثقايف الزاخر.

جتهيز  على  بالعمل  الرتبية  وزارة  تقوم 
الواقع  تقنيات  وفق  افرتاضية  خمابر 
الرتبوية  دمشق  منصة  وتقوم  االفرتاضي، 
الوطين  املركز  مع  بالتعاون  املشروع  هبذا 

لتطوير املناهج ومركز القياس والتقويم.
املشروع كونه سيحقق  وتأتي أمهية هذا 
للمنصات  مسبوق  غري  علمياً  حمتوىً 
آالف  مخسة  تدريب  سيتم  حيث  الرتبوية، 

وزارة التربية تناقش مشروع تجهيز مخابر افتراضية
2021/2/18  

طالب و750 معلماً، يف إطار مشروع كبري 
تقوم به الوزارة لتعزيز التعلم عن بعد.

مسابقة حول أنواع الخطوط العربية في تربية حلب
2021/2/22
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وزارة التربية تحدث »دائرة التفوق ورعاية الموهبة واإلبداع«
2021/2/24

أحدثت وزارة الرتبية دائرة التفوق ورعاية 
املوهبة واإلبداع واليت تضم ثالثة شعب: 1- 
واإلبداع.  املوهبة  2- شعبة  التفوق.  شعبة 
أن  على  واالختبارات.  املقاييس  شعبة   -3

مديرية  مع  بالتنسيق  الدائرة  هذه  تقوم 
البحوث يف الوزارة.

التأهيل هلذه  عالية  إدارة  ومت ختصيص 
املتفوقني مبا  الطالب  أمور  ملتابعة  الدائرة 
مدارس  إحداث  من  املرجو  اهلدف  حيقق 
أساليب  حتسني  إىل  يؤدي  وما  املتفوقني، 
وتلبية  املتفوقني  الطالب  مع  التعامل 

متطلبات استمرار تفوقهم.

حوار مع رئيس الجمعية الكونية السورية
الكونيّة  اجلمعيّة  رئيس  مع  حواراً  القادم  مابعد  عددها  يف  العربيّ  املعلّم  جملّة  تنشر 
السّوريّة املهندس فايز فوق العادة، واجلمعية تأسّست عام 1980م وهي غري نفعيّة تُعنى 

بنشر العلم واملعرفة وحتفيز الفكر العلمي لدى أفراد اجملتمع.
-2021 الثقايف  للموسم  حماضراهتا  برنامج  السوريّة  الكونيّة  اجلمعيّة  أعدّت  وقد 

2022م. يتكوّن الربنامج من )42( حماضرة تبدأ يف 2 حزيران 2021م، تُلقى احملاضرات 

يف املركز الّثقايف العربيّ بدمشق )أبو رمانة(، واحلضور فيها مفتوح للجميع.

فعاليات المسرح المدرسي لعام 2021م

مكان وتاريخ التنفيذ الفعالية

مسرح معهد احلرية )الالييك( 2021/4/7 عرض درامي راقص
دار األسد للثقافة والفنون 2021/4/10 حفل أوركسرتا وكورال وزارة الرتبية
دار األسد للثقافة والفنون 2021/6/3 حفل إعالن نتائج مسابقة يوم املسرح العاملي
دار األسد للثقافة والفنون 2021/8/1 احتفالية مركزية ليوم الرقص
دار األسد للثقافة والفنون 2021/8/19 حفل الفرقة الشرقية
دار األسد للثقافة والفنون 2021/11/1 معرض الطالب للفنون اجلميلة
دار األسد للثقافة والفنون 2021/11/10 حفل أوركسرتا وكورال وزارة الرتبية
دار األسد للثقافة والفنون 2021/12/18 حفل اليوم العاملي للغة العربية



تاٌء مربوطْة ... وتاٌء مبسوطْة 

تاٌء مربوطْة ... وتاٌء مبسوطْة 

أنا اسمي التَّاُء المربوطْة 

أنا اسمي التَّاُء المربوطْة 

أُْلفَُظ هاًء ِعْنَد الوْقِف

أُْلفَُظ تاًء ِعْنَد الَحَرَكْة 

ْكنِي لكْن بِلُْطٍف  ْكنِي لكْن بِلُْطٍف .. َحِرّ َحِرّ

ي أُْشبِهُ إِسواَرةَ أُّمِ

ي ! ي ما أْحاَلِك يا أّمِ َما أْحاَلِك يا أّمِ

وأنا التّاُء المبسوطْة 

أنا تَاٌء َدْوماً مبسوطْة 

أُْلفَُظ تاًء ُكلَّ الَوْقِت 

ْمِت ِعْنَد الحَرَكِة وحتَّى الصَّ

أُْلفَُظ تاًء ُكلَّ الَوْقِت 

ْمِت ِعْنَد الَحَرَكِة وحتَّى الصَّ

ي  أُْشبِهُ بَْسَمةَ أُّمِ

ي ! ي ما أَْحاَلِك يا أُّمِ ما أْحاَلِك يا أُّمِ

  التاء المربوطة و المبسوطة 
شعر: مرح أحمد العقلة* 

 رسوم: همسة مراد 

* معلمة يف إحدى مدارس ريف دمشق، خرّجية معّلم صف ، هلا قصائد منشورة وأغاٍن تعليمية 
تربوية.
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قَلَِمي قَلَِمي ما أْحالهُ

ماأْجَملَهُ ماأْغالهُ
****

ي وأبِي أكتُُب فيِه أّمِ
أرُسُم فيِه العَلََم العََربّي

****
أْبنِْي فْيِه فوَق الَوَرِق
أْزَرُع فْيِه َشَجَر الَحبَِق

****
أْجمُع فْيِه َعَدَد البطَّاِت

أْطَرُح فْيِه َعَدَد الَوْرَداِت
****

أْحتاُج لهُ في الَمْدَرَسِة
أْحتاُج لهُ في الَمْزَرَعِة

****
يرقُُص فََرَحاً ِلَهنَاَءاتِي
ويذوُب أسًى ِلعَذابَاتِي

***

َقَلِمي
شعر: فوزي شنيور*
رسوم : همسة مراد

* شاعر من حمافظة القنيطرة، وعضو احتاد الكتاب العرب.
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بابا   اشتَرى  حاسوْب

في    بيتِنا    محبوْب

أِحبُّه             كثيراً

أْجني    بِه    الُحبوْر

أقساُمهُ  كثيفْة

أجزاؤهُ  ظريفْة

علوُمهُ            غنيّْة

وَضة       النَّديّْة كالرَّ

أرى    بِه     الحقائْق

كالنُّور ..     كالبيارْق

تسمو   به       العلوْم

يزداُن          كالنُّجوْم

يعطي   لنا   المعارْف

ضاءْت بها الصَّحائْف

أنا     بِه         فخوْر

روْر يجوُد         بالّسِ

ياحبَّذا      الحاسوْب

يمِة     السَُّكوْب كالّدِ

هْل ِمثْلُهُ       سميْر

ُمنّوٌر         نضيْر

الحاسوب
شعر: ثابت مخلف محمد خلف*
 رسوم: همسة مراد

* شاعر وأديب ومرب، من مواليد حمردة محاه عام 1952م ، حيمل إجازة يف اللغة اإلنكليزية، له عدد 
من الدواوين الشعرية منها: أزاهري اخللود، أناشيد عشتار 
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الفوالذيِّة  الشَّوكِة  إلى  تنُظُر بذهوٍل وإعجاٍب  الحْقِل  في طرِف  الدَّجاجةُ  وقفِت 

أسناٍن فوالذيٍّة طويلٍة  تبُرُز منها ثالثةُ  المزارُع األرَض والتي  بها  يَحِفُر  التي 

فوَق  يداُن  الّدِ فتتلّوى  َعِقٍب  على  رأَساً  الطَّريّةَ  التُّربةَ  ثقيلٍة تشقُّ األرَض، وتقلُُب 

السَّطحِ عزالَء عاجزةً شهيّةً، والمزارُع األحمُق ال يكترُث لها بْل يتابُع تقليَب التُّربِة بحثاً 

عن شيٍء ما لْم تستطِع الدَّجاجةُ تخيّلَهُ ولكنَّها راحْت تحلُم بمنقاٍر طويٍل صلٍب ذي ُشعٍب ثالٍث 

تشبُع بِه بطنَها الجائعةَ.

حلم
عبد الحكيم ياسين*  

قصة قصيرة:

* أديب ومرب وفنان، من مواليد محاة عام 1958م ، عمل موجهاً للرتبية الفنية 
يف تربية محاة.
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ثالثّيِ  بمنقاٍر  تحلُم  جميلتي  أنَّ  شكَّ  )ال  قائالً:  أذُنِها  في  التِّرحاِل  كثيَر  يُك  الّدِ همَس  وفجأةً 

، وهو  األسناِن( ... لقد قرأُت ذلَك في عينَيها الطّماعتَين .. ولكنّها لو شاهدِت الجّراَر الزراعيَّ

يفري التُّربةَ فرياً ويُقلبّها في ثواٍن لتمنّْت منقاراً جّراراً .

العذراَء  أحالَمها  واقتحَم  غيَر  الصَّ ها  سرَّ كشَف  أنّهُ  وساَءها  عنهُ  بوجِهها  الدَّجاجةُ  أشاحِت 

ولكنَّها أخفْت غضبَها حالما تذّكرْت أنّهُ لطالما ناداها لتنقَر حبّةً ُمكتنزةً أو لتزدرَد دودةَ أرٍض 

راعّيِ ذاَت يوم(..  مغامرةً .. وابتسمْت بتكلٍّف وقالْت: )هل أستطيُع رؤيةَ الجّراِر الّزِ

راعّيِ  يُك: )لقْد سمعُت المزارَع يقوُل: إنّهُ سيبيُع الدَّجاجةَ األقلَّ بيضاً لصاحِب الجّراِر الّزِ قاَل الّدِ

في القريةَ المجاورِة وحظُِّك في ذلَك قليٌل فأنِت أكثُر الدَّجاجاِت خصوبةً وعطاًء .. واألرجُح 

أنّهُ سيبيُع الدَّجاجةَ البيضاَء(.
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هّزِت الدَّجاجةُ رأَسها بأسًى، وقْد بيّتَْت في نفِسها أمراً .. وفي اليوِم التالي 

لْم يجِد المزارُع تحتَها بيضاً .. وكذلك حدَث في األيّاِم الالحقِة .. لقد وجدِت 

الدَّجاجة مخبأً بيَن األشواِك خلَف السُّوِر تضُع فيِه بيَضها .. ولْم يجِد المزارُع 

دجاجةً أقلَّ بيضاً منها فحملَها لصاحِب الجّراِر وقبَض ثمنَها وعاَد إلى قريتِِه ..

أّما صاحُب الجّراِر فقْد همَس في أذِن زوجتِِه قائالً:  تبدو لي هذِه الدَّجاجةُ

مكتنزةً لذيذةً .. وأعتقُد أّن لحَمها أشهى من لحِم البّطِة التي ُكنِت ستذبحينَها اليوَم.. 

العشاِء..  جاري سهيان على  دعوةَ  والتنَسْي  ديكاً..  فاعتبريها   .. تبيُض  ال  وباعتباِرها 

المرأةُ  أومأِت   .. عودتي  فوَر  لذيٍذ  دجاجٍ  طبَق  منِك  وأنتظُر   ... اآلن  الحقِل  حراثةَ  سأكمُل 

برأِسها وهي تكنُس تراَب المصطبِة أماَم المنزِل وتتفّحُص الّدجاجةَ بعينَيها ..

 بينما راحِت الّدجاجةُ الغافلةُ تنتظُر الحلَم الذي سيتحقُّق أخيراً وسترى الجّراَر كيَف سيفري 

أيّةُ  تملُكه  ال  بمنقاٍر  ذلَك  أثناَء  وستحلُم  فرياً  التّربةَ 

دجاجٍة ..

الفاّلَح  أّن  لوال  َحتماً  ستُذبَُح  الّدجاجةُ  كانِت 

بيَن  البيَض  مخبأَ  اكتشَف  باعها  الذي 

بيِعها  على  شديداً  ندماً  وندَم  األشواِك 

وأسرَع  الُمّدعي  المتبّجَح  الّديَك  ..فحمَل 

لمقايضتِه بالّدجاجِة .. 

رأيتم  فإذا  ذلَك  إلنجاِز  الطريِق  في  اآلن  وهو 

 .. الطريَق  لهُ  فأفسحوا  ديكاً  يحمُل  فاّلحاً 

حفـاظاً على حيــــاِة من يحلُم باألفضل ..
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»وأسطورة بئر الجحيم«

رائد حامد

تشرين   4 )سبوتنيك1( يف  الصناعيّ  القمر  إطالق  بنجاح  موسكو حتتفل  كانت  بينما 
األوّل 1957م، وعلى خلفيّة السباق احملموم يف فرتة احلرب الباردة، قدّم عامل احمليطات 
األمريكيّ )ويالرد إن باسكوم( Willard Bascom من مؤسّسة العلوم الوطنيّة األمريكيّة 
املتحدة  للواليات  العلميّ  التفوّق  إظهار  غايته  األرض  قشرة  الستكشاف  علميّاً  مشروعاً 
األمريكيّة. وكان مّثة اعتقاد سائد يف األوساط العلميّة آنذاك أنّ طبقة )الوشاح العلوي( 
Mantle هي أقرب بكثري إىل قاع احمليط وعلى مسافة )5 إىل 10 كم( فقط، لذلك مّت 

أُطلِق على املشروع اسم )موهويل( اختيار مكان املشروع يف أعماق احمليط اهلادي حيث 
Mohole. وبعد مخس سنوات توّقف العمل فيه بعد أن وصل احلفر يف قاع احمليط إىل 

أوّل مشروع أمريكيّ الستكشاف قشرة األرض، وجرى  )183( مرتاً فقط. وبذلك أخفق 
تعليل األمر آنذاك مبعارضة الكثري من السياسيني يف الكونغرس للمشروع وعدم إمياهنم 

جبدواه.
ويف الوقت الذي اطّلع فيه الروس على قصّة مشروع )موهويل( ويف ظلّ محّى املنافسة 
االحتاد  األرض يف  لدراسة  املشرتك  العلميّ  قدّم اجمللس  الدولتنَي،  بني  الشديدة  العلميّة 
السوفييتّ عام 1962م مشروعاً حلفر بئر يف باطن األرض، ويف عام 1965م مّت اختيار 
موقع احلفر يف شبه جزيرة )كوال( قرب احلدود الروسيّة مع فنلندا مشال غربيّ روسيا، 

غربيّ مدينة )زابوليارني(.
ويف 24 أيار عام 1970م أُعلِن عن بدء العمل بسرّية تامّة يف بئر كوال                

عمق  إىل  بالوصول  املشروع  أهداف  وحُدِّدت   )Kola Superdeep Borehole(
شاقويلّ يف قشرة األرض قدره )15000( مرتاً.

إىل  الوصول  وعند  العامّ  ذلك  يف  1984م،  عام  حّتى  سرّيّة  العمليّة  تفاصيل  وبقيت 
دعا  ما  البئر،  من  قسم  واهنار  العمل،  وتوّقف  السلسلة  انكسرت  مرتاً   )12066( عمق 
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الروس إىل رفع السرّيّة عن العمليّة والكشف عن )جلنة الدراسات رقم3( اليت كانت تتوّلى 
إدارة املشروع، ومّتت الدعوة لعقد املؤمتر اجليولوجيّ الدويلّ يف موسكو ملناقشة صعوبات 
املشروع، وسُمِح للوفود األجنبيّة ألوّل مرّة بزيارة مكان احلفر، وكانت سلسلة احلفر عبارة 
رأس  يرافقها  وزناً  واألقّل  للحرارة  املقاوم  األلومونيوم  من  مصنوعة  مرتابطة  أنابيب  عن 
أنّ درجة احلرارة عند  أيضاً  وتبيّن  بأكمله،  العمود  الصخور منفصل عن  لتكسري  أملاسيّ 

مستوى )12كم( وصلت إىل )180( درجة مئويّة.
بعد ذلك استُؤنِف العمل يف البئر، لكنّه عاد فتوّقف فجأة يف هناية عام 1989م عند 

عمق )12262( مرتاً.
وكانت احلكومة الروسيّة قد أوقفت متويل املشروع يف عام 1995م دون اإلعالن عن 
أسباب توّقف العمل، ثم أُغلِق املشروع رمسيّاً يف عام 2005م وبيعت معدّات احلفر كخردة، 
وما بقي منه إىل اليوم هو أطالل املكان، وسدة البئر املغلقة وعليها رقم )12262(، ومركز 

األحباث اخلاصّ باملشروع.
يف عام 1989م عندما توّقف احلفر يف بئر كوال وكان املشروع قد أصبح حتت األضواء، 
أخذت الصحافة الفنلنديّة تطرح األسئلة حول أسباب توّقفه وجتري مقابالت مع املهندسني 
)أمنيستيا( صحيفة  أجرته  الذي  اللقاء  ذلك  إثارة  أكثرها  وكان  املوقع،  على  واملشرفني 

Ammennustia الفنلنديّة مع شخص قدّمته على أنه كبري مهندسِي املشروع وامسه 

)الدكتور دميرتي آزاكوف( Azzacove ونسبت إليه القول إّنه مسع يف أثناء عملية احلفر 
ميكروفونات  خالل  من  وذلك  خبوف،  ويئنّون  يصرخون  البشر  ملاليني  أصواتاً  البئر  يف 
حسّاسة أُرسلت مع آلة احلفر إىل باطن البئر، وإنّ مثقاب احلفار أخذ يدور بعنف وأصبح 

خفيفاً جدّاً، ما دعا حسب زعمه إىل توّقف عمليّة احلفر على الفور.
ويف مقاالت أخرى عن املوضوع زادت الصحافة الفنلنديّة على هذه املزاعم قول آزاكوف: 
»إن احلفر عندما وصل عمق 14كم مّت اخرتاق األرض حنو جتويف هائل يف األسفل، ما 
دفع الفريق إلنزال ميكروفونات حسّاسة مقاومة للحرارة، وإّنهم بعدما مسعوا أّنات املعّذبني 

القادمة من اجلحيم السفليّ أمروا بوقف املشروع«.
ويف ذلك العام 1989م تلّقف اإلعالم األمريكيّ هذه السرديّات الفنلنديّة املزعومة، وكانت 
البداية مع شبكة )TBN( الثالوث، الدينيّة املسيحيّة العمالقة الشهرية، اليت اعتمدت يف 
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تقاريرها على مدرّس نروجييّ قدّم نفسه شاهد عيان زار املكان وقابل الفنّيّني والعمّال يف 
مشروع كوال، واستعلم عن توّقف املشروع.

هذه  تنشر  الصفراء(  األمريكيّة  )الصحف  التابلويد  صحف  عشرات  أخذت  ذلك  بعد 
 Weekly World( القصص واألساطري حول بئر كوال وكان أكثرها محاساً لذلك صحيفة
News( اليت أرفقت تقاريرها بتسجيل صوتيّ لألصوات البشريّة املزعومة الصادرة من 

أعماق البئر )واليت تبيّن فيما بعد أّنها شريط مفربك وهي جزء معدّل من موسيقا تصويرية 
لفيلم )بارون بلود( الذي ظهر يف الغرب عام 1972م.

األمريكيّة  املتحدة  الواليات  أحناء  عمّت  أسطورة  مّثة  وكان  إاّل  1997م  عام  يأتِ  ومل 
األوساط  يف  الساعة  حديث  وأصبحت   ،Wells‘Hell اجلحيم(  )بئر  اسم  مجيعها حتت 

الشعبيّة.
لقد تركت الصحافة األمريكيّة عن عمد كّل اإلجنازات العلميّة اهلامّة جدّاً واليت كشف 
والغاز،  للنفط  البيولوجيّ  املنشأ  الثوريّة اجلديدة حول  عنها مشروع كوال، ومنها األفكار 
وحول وجود مياه عذبة يف املناطق العميقة من القشرة األرضيّة، وعن إثبات األصل األرضيّ 

للقمر، ورّكزت فقط على املزاعم املفربكة حول »أصوات املعّذبني القادمة من اجلحيم«.
)اجملتمع  تشّكل  واليت  الغرب  العلميّة يف  املؤسّسات  مل حتاول  عاماً  ثالثة عشر  طوال 
والقصص  الشائعات  هذه  مجاح  كبح  األمريكيّة  املتحدة  الواليات  يف  وخاصّة  العلميّ( 
)ناشيونال  بإمكان مؤسّسة علميّة كربى مثل  وكان  كالنار يف اهلشيم  انتشرت هناك  اليت 
جيوغرايف( إرسال بعثة استكشاف خاصّة إىل ذلك املكان ثمّ كتابة تقرير علميّ موّثق عن 
املشروع ليكون ذلك كفيالً بفرملة هذه املزاعم اليت حتوّلت إىل )أسطورة شعبيّة أمريكيّة(، 
لكنّ شيئاً من ذك مل حيدث عِلماً أّنه يف عام 1984م كان مّثة علماء أمريكيون وأعضاء 
يف الكونغرس قد حضروا املؤمتر اجليولوجيّ الذي عُقِد يف موسكو ملناقشة مشروع كوال، 
الروسيّ  التواصل  1990م استمرّ  البئر وقابلوا املشرفني عليه، وبعد عام  وقاموا بزيارة 

األمريكيّ بزخم أكرب وعلى مستويات عدّة.
وحده )ديفيد مرينوفيتش هوبرمان( مدير مشروع كوال كان ينفي يف املؤمترات الدوليّة 
املكرّسة للتنقيب العلميّ كّل القصص واخلرافات عن بئر كوال، وخاصّة الزعم بأّنه مّت إنزال 
ميكروفونات، أو مساع صرخات بشريّة من البئر، لكنّ الصحافة الغربيّة واألمريكيّة بالذات 
مل تُعرْه آذاناً صاغية، ومل ترغب على ما يبدو بسماع شهادته حول قصّة أُريد هلا أن تشغل 
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الرأي العامّ األمريكيّ لسنوات.
وإذا كان هناك مربّر للسياسة يف الغرب أن تفعل ذلك يف ظروف احلرب الباردة، فليس 
معركة  يف  املُريب  خالل صمته  من  يشارك  أن  العلميّ  للمجتمع  اإلطالق  على  مربّر  مّثة 

أيديولوجيّة غايتها إثبات إفالس أفكار الشيوعيّة. 
ومن املفيد أن نعرف هنا أّنه يف الوقت الذي كان فيه مشروع كوال العلميّ يتقدّم لألمام 
الواليات املتحدة يشعرون خبطورة هذا الفصل من املنافسة مع  كان كبار السياسيني يف 
شبيه  آخر  منافس  مشروع  ببدء  األمريكيّة  احلكومة  فقامت  عليه،  الردّ  وضرورة  روسيا 
لبئر نفطيّ استكشايفّ تابع لشركة )بريثا - روجرز(  مبشروع كوال واختارت لذلك موقعاً 
يف مقاطعة )أنادراكو( للنفط والغاز يف والية أوكالهوما، وقد بدأت عمليّة احلفر هناك 
عام 1974م، لكن بعد وصول احلفر إىل رواسب الكربيت املنصهرة أُذيب مثقاب احلفر 
على عمق )9583( مرتاً فأصدر الكونغرس أمراً بإيقاف متويل املشروع يف عام 1979م 
بعد مخس سنوات فقط من بدئه، ربّما يكون هذا العجز األمريكيّ عن املنافسة العلميّة 
وجناح الروس يف حتقيق رقم أعلى بكثري يف حفر بئر كوال، قد دفعهم ودفع اجملتمع العلميّ 
األمريكيّ إىل الصمت عن قيام اإلعالم بصناعة أسطورة )بئر اجلحيم(، ربّما لدفع االنتباه 
النحو  هذا  على  اليت جرت  املواقف  وهذه  آنذاك،  الروسيّ  لإلجناز  العلميّة  األمهية  عن 
تضاف إىل قائمة عيوب اجملتمع العلميّ يف الغرب، ونعين احنيازه أو اخنراطه من طرف 

خفي يف املعارك التنافسيّة مع الروس هبذه الطريقة.
تلّقفت هذه  واملرئية  املقروءة  العربيّ  العامل  إنّ بعض وسائل اإلعالم يف  نقول  أن  يبقى 
األسطورة، وتداولتها بعد ذلك عشرات املواقع اإللكرتونيّة، وال تزال. ومن أبرز األمثلة على 
املوضوع،  للتعليق على  على شاشات فضائيّة عدّة  ذلك ظهور شخصيات مؤثرة إعالمياً 
أّكد بعض هؤالء صحة التسجيل الصوتيّ املنسوب ألّنات البشر القادمة من باطن  حيث 
األرض يف بئر كوال، ومل يكتفِ بذلك فقط بل قال: إّنه وقف على مصدره بنفسه، وروى 

قصة طويلة حول ذلك.
أخرياً يظّل الكالم عن هذه الظاهرة يف العامل العربيّ شيئاً ذا شجون، أمّا يف الغرب فهو 
شيء خمتلف متاماً وأكثر داللة يف جمتمعات عقالنيّة، فيها مؤسّسات علميّة كربى تزعم 

لنفسها دوراً قياديّاً يف إنتاج وتعميم املعرفة العلميّة يف العامل كلّه. 
***
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