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�شروط الن�شر يف املعلم العربي

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

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

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

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

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

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

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

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

قب�ل الكاتب.

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

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

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

تاأ�س�ست املجلة عام ١٩٤٨
العدد: 480

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

على النحو االآتي:

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

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

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

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

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

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

إمتام�ه. بع�د 
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تحّية لصاِنعي المستقبل وجنود الكلمة

عام دراسيّ كامل انتهى مبشّراً بعام دراسيّ جديد ال يلبث أن طالعتنا بشائره يف أيلول وقد 
حّقق اجملتمع السوريّ فيه خطوة رائدة يف الرتبية والتعليم متجاوزين العقبات مجيعها اليت 
 19-COVID منعت مليني الطلّب عرب العامل من التعلّم، وعلى رأس هذه العقبات جائحة

اليت اجتاحت العامل وقلّبت موازينه كلّها.
عام دراسي مضى وسورية اليت أّنت حتت وطأة احلرب عشر سنوات بدأت تتنّفس الصعداء 

وتلتقط أنفاسها لتنفض عنها ركام احلرب وخترج عنقاءها املعتادة.
املعلّمني  لوال جهود آالف من  العالية  ينجز هبذه احلرفيّة  أن  الدراسيّ  العام  مل يكن هلذا 
واملعلّمات والرتبويني الذين نسوا مصاعب احلياة مجيعها وتذّكروا رسالتهم السامية اليت 
محلوها رسلً جملتمعهم  فكانوا خري من محل الرسالة. رجال ونساء ثابروا وتعبوا وحتمّلوا 
بصمت وحمبّة معظم مشاق احلياة ليكون الغد القادم أحلى، وليشعر أبناء وطننا بأنّ التعليم 

مفتاح املستقبل.
واليوم يصدر عدد جديد من جملّة املعلّم العربيّ ويف طيّاته مواضيع عدّة يف األدب والعلم 
تبدّدها  السوريّ من مخرية حضاريّة عظيمة مل  املعلّم  تنبّئ عمّا حيمله  والفكر  والثقافة 

احلروب ومل تنقصها الشدّة. 
فتحيّة من القلب لصانِعي املستقبل.. جنود الكلمة احلقّ والرسالة السامية. أبطال امليدان 
الرتبويّ يف كّل مدرسة أو صفّ على كامل مساحة هذا الوطن الغايل الذي أوجد أوّل أجبديّة 

يف التاريخ. 
حتيّة لكم مجيعاً وكلّنا ثقة بأّنكم ماضون يف حتقيق رسالتكم مهما قست الظروف ومهما 

حاولت قوى الشر أن ختمد عزميتكم.
وها هي وزارتكم وزارة الرتبية تفخر جبهودكم اليت أمثرت مثاراً يانعة يف أصعب فرتة جفاف 
يعاني منها وطننا نتيجة ما عاشه من حرب ودمار وحصار اقتصاديّ وحماوالت األعداء 

من خارجه.
واجلهلة من داخله تقويض دعائمه، لكنّنا واثقون بأنّ بلدنا خبري طاملا أنّ هناك معلّمني 

ومعلّمات نذروا أنفسهم خلدمة أبنائهم مهما كانت الظروف.
ولعّل هذا العام القادم يكون مبشّراً بانفراجات كبرية وضعتم أنتم لبنتها من خلل اهتمامكم 

بأبناء بلدكم ومثابرتكم على تعليمهم فلكم منّا ومنهم كّل احملبّة والتقدير.

المعلم العربي- العدد: 480 - 2021 
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ختصّصهما  يف  االختلف  من  الرغم  على  النفسيّة  الصحة  وعلماء  الرتبية  علماء 
وهو جمال  مشرتك،  تطبيقيّ  ويف جمال  واحد  حقل  يف  أّنهما خيدمان  إال  األكادمييّ 
األطفال والشباب والكبار ويعملن على حتقيق هدف مشرتك هو إعداد بناء الشخصيّة 
املتكاملة لإلنسان القادر على إدارة حياته بطريقة يشعر هبا بالسعادة والصحّة وأيضاً 

التوافق النفسيّ واألخلقيّ واالجتماعيّ.

إنّ من أهمّ أهداف الصحّة النفسيّة بناء الشخصيّة املتكاملة للطفل وال بدّ من أن يكون 
هذا البناء سليماً من اجلوانب كاّفة اليت حيتاجها الطفل حّتى ينشأ بشخصيّة متكاملة، 
وال بدّ أيضاً أن يكون إعداد هذا الطفل إعداداً صحيحاً نفسيّاً واجتماعيّاً وأخلقيّاً وأن 
يكون املربّي سواء كان املدرّس أو الوالدان شخصاً سويّاً حّتى يكون التعامل مع الطفل 

باإلطار األخلقيّ.

املدرسة والصحّة النفسيّة ألبنائنا

تُعترب املدرسة املؤسّسة االجتماعيّة اليت تلي األسرة مباشرة يف أمهيّتها وتأثريها على 
الصحّة النفسيّة ودرجة توافق األبناء نفسيّاً واجتماعيّاً، ال سيّما أنّ األسرة يف العصر 
احلديث ال تتيح هلا إمكاناهتا وظروف اآلباء فيها أن تضطلع باملهام مجيعها اليت كانت 
تقوم هبا قدمياً عندما كانت احلياة بسيطة ومتطلباهتا حمدودة، فاملدرسة هي الوسط 

الصحة النفسية 
وأثرها في التربية

رئيس التحرير - سمر طعمة

المعلم العربي- العدد: 480 - 2021 
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ليست  واملدرسة  فيها.  أيامهم  أغلب  وميضون  األسرة  خارج  التلميذ  فيه  ينمو  الذي 
جمرد مكان يتمّ فيه تعلّم املهارات األكادمييّة والعلميّة وإّنما هي جمتمع مصّغر يتفاعل 

فيه األعضاء ويؤّثر بعضهم يف البعض اآلخر.

وإذا كانت أسس الصحّة النفسيّة للفرد تبدأ من البيت خلل السنوات التكوينيّة حلياة 
أثر تكويينّ هامّ يف حياة الطفل  أنّ املدرسة تظّل رغم ذلك ذات  إاّل  الطفل مع أسرته 
وشخصيّته، وال يكاد تقّل أمهيّته عن أثر البيت. ذلك أنّ املفهوم احلديث للمدرسة ال 
تفاعليّاً  يتزوّد الطفل فيه باملعرفة وحسب، بل ميداناً  يقتصر على جمرّد كوهنا مكاناً 
إمكاناته وتنمو فاعليته يف اجملتمع، وهي  تتفّتح فيه شخصيّته وترتقي يف جوّه  رحباً 
بذلك ذات رسالة تربويّة هتدف إىل ما هو أمشل من جمرّد التعليم وحتصيل املعرفة. 
ومن أهمّ أهداف هذه الرسالة: تكوين الشخصيّة املتكاملة للتلميذ وإعداده ليكون مواطناً 
صاحلاً، كما تُعنى املدرسة برعاية منوّه البدنيّ والذهينّ والوجدانيّ واالجتماعيّ يف آن 
على  قادرة  ستكون  النحو  هذا  على  رسالتها  حتقيق  يف  املدرسة  جنحت  فإذا  واحد، 
توفري خري األجواء ملءمًة لصحّة نفوس تلمذهتا وطلّهبا واليت تتمّثل أهمّ مؤشراهتا 
يف قدرهتم على التوافق الداخليّ يف علقتهم ببيئتهم احمليطة مبا فيها ومَن فيها من 

موضوعات وأشخاص.

افتتاحّية العدد
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كيف تؤّثر املدرسة يف الصحّة النفسيّة اخلاصّة بالطفل؟

املدرسة هي املؤسّسة الرمسيّة اليت تقوم بعمليّة الرتبية ونقل الثقافة املتطوّرة وتوفري 
الظروف املناسبة للنموّ جسميّاً وعقليّاً وانفعاليّاً واجتماعيّاً. عندما يبدأ الطفل تعليمه 
يف املدرسة يكون قد قطع مرحلة ال بأس هبا يف التنشئة االجتماعيّة، ويكون مع هذا مع 
األسرة، فالطفل يدخل املدرسة مزوّداً بالكثري من املعلومات واملعايري االجتماعيّة والقيم 
واالجتاهات بشكل منّظم، وهذه املعايري واملعلومات والقيم واالجتاهات توسّع دائرة هذه 
الدراسيّ  باملنهج  ويتأّثر  التلميذ مع مدرّسيه وزملئه  يتفاعل  املدرسة  املعلومات. ويف 
مبعناه الواسع علماً وثقافة، وتنمو شخصيّته من جوانبها كاّفة. ولذلك فإنّ مسؤوليّات 

املدرسة بالنسبة لنموّ الصحّة النفسيّة اخلاصّة بالطفل تتلّخص بـ:

1- تقديم الرعاية النفسيّة إىل كّل طفل ومساعدته يف حّل مشكلته.

2- تعليمه كيف حيّقق أهدافه بطريقة ملئمة تتفق مع املعايري االجتماعيّة.

3- االنتقال به من طفل يعتمد على غريه إىل راشد مستقّل.

4- االهتمام بعمليّة التنشئة االجتماعيّة والتعاون مع املؤسّسات االجتماعيّة األخرى 
وخاصّة األسرة.

دور املدرسة ككّل يف حتقيق الصحّة النفسيّة للتالميذ

يف املدرسة تتكوّن الصداقات بني التلميذ بعضهم بعضاً من خلل التفاعل االجتماعيّ 
الذي يتوّلد عن األنشطة املدرسيّة املختلفة، ويؤدّي التفاعل االجتماعيّ الدراسيّ الناتج 
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املشكلت  حّل  على  مقدرته  ويف  التلميذ  تفكري  تنمية  يف  دوراً  اجلماعة  نشاط  عن 
والصعوبات اليت تعرتيه يف حياته اليوميّة. وهكذا فإنّ املدرسة تُعترب مرحلة من املراحل 
اليت تؤّثر تأثرياً رئيساً يف تكوين الفرد تكويناً نفسيّاً واجتماعيّاً، كما تسهم يف تطوير 
الطفل ومنوّ شخصيّته، كما أّنها متّثل حلقة الوصل بني البيئة األوىل للطفل وهي األسرة 
وبني جمتمعه الكبري الذي سيضطلع فيه مبسؤولياته ويقوم مبا عليه من أدوار وواجبات، 
فاعليّة يف  أكثر  كانت  وسليمة  واضحة  للمدرسة  الرتبويّة  األهداف  كانت  فكلّما  وهلذا 

تكوين األبناء وتكيّفهم مع أنفسهم وجمتمعاهتم.

دور املدرّس يف العمليّة الرتبويّة

1- إشباع حاجات التلميذ العقليّة واملعرفيّة واحرتام ميوهلم واجتاهاهتم.

2- تدعيم السلوك املرغوب فيه والذي يتماشى مع قيم اجملتمع.

3- استخدام التعزيز اإلجيابيّ أكثر من ممارسة أيّ نوع من العقاب.

4- التوجيه واإلرشاد الرتبويّ بصورة مستمرّة للتقويم الفوريّ لألخطاء السلوكيّة اليت 
يقع فيها التلميذ.

ومن هنا ميكن القول: 

إنّ مدى حتقيق التوافق النفسيّ للتلميذ يف املدرسة يعتمد إىل حدّ كبري على مدى 
متّتع معلّميهم بالصحّة النفسيّة.
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اإلدارة الصفّية ودورها في االنتماء الوطنّي
 د. صالحة سنقر

م وعسر القراءة )الديسلكسيا(
ّ
صعوبات التعل

د. هاني رومّية

لمحات في التربية والتعليم من كوريا الجنوبّية
 د. أحمد المحّمد

التنّمر ضد التالميذ ذوي اإلعاقة السمعّية
ميساء علي سليمان

النظرية البنائّية في التربية
د. عمر أبو عون

العالقة بين المدرسة واألسرة
د. شكرية حقي

من أعالم التربية: المربّية اإليطالّية )ماريا مونتيسوري(
مدير التحرير

دراسات تربوية ونفسية
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أ. د. صالحة سنقر*

المعلم العربي- العدد: 480 - 2021 

اإلدارة الصفّية 
ودورها في االنتماء الوطنّي
مفهوٌم ُيناقش من جديد

الرتبيـة هـي األداة الفعّالـة الـي تعمـل علـى بنـاء الشـخصيّة املتكاملـة للمتعّلـم 
واملؤسّسـات الرتبويّـة هـي الـي تقـوم هبـذا الـدور، وأمهّها املدرسـة.

اسـتمراره  اجملتمـع هبـدف  أوجدهـا  اجتماعيّـة  تربويّـة  مؤّسسـة  هـي  واملدرسـة 
وتقدمـه وتربيـة أبنائـه، وهـي كمـا وصفهـا جـون ديـوي املنـزل الثانـي أو اجملتمـع 
املصّغـر للتالميـذ، حيـث يتمّ إعدادهم للمسـتقبل وتطبيعهـم بأخالقيّات اجملتمع 
ومبادئـه وقيمـه ومعتقداتـه وتقاليـده وعاداتـه, وهـي تتأّثـر هبـذه املبـادئ وتؤّثر 
بدورهـا يف ثقافـة اجملتمـع، ووظيفتهـا عنـد إميـل دوركهايـم: نقل القيـم الثقافيّة 
واألخالقيّـة واالجتماعيّـة إىل املتعّلـم, والـي تسـاعده علـى االندمـاج يف بيئته.  

* وزيـرة سـابقة للتعليـم العـايل، رئيـس اجمللـس األعلـى لـآداب والفنـون سـابقاً، هلـا أكثـر مـن 
الرتبـويّ. والتوجيـه  املناهـج  فـاً يف قضايـا  عشـرين مؤلَّ



بنيتها  يف  املدرسة  أمهيّة  وتتجلّى 
التنظيميّة املتكاملة اليت جتمع بني اإلداريني 
واملعلّمني والطلّب، ممّا يساعدها يف أداء 
تنمية  املسامهة يف  القيم  دورها يف غرس 

اجملتمع.
دوراً  الصفيّة  اإلدارة  يف  املعلّم  ويلعب 
وإعدادهم  الطلّب  تربية  يف  أساسيّاً 
للعمليّة  األساسيّ  احملرّك  فهو  للحياة، 
واملصلح  النفسيّ  واملرشد  التعليميّة، 
على  واحلريص  هلم،  واملوجّه  االجتماعيّ 
تعزيز االنتماء الوطينّ يف نفوسهم. ويُنظر 
إىل التعليم اجليّد كنقطة انطلق لتحسني 
نوعيّة احلياة. فهو يقدّم صورة عن أسلوب 
التعلّم  جمتمع  بني  جيمع  الذي  احلياة، 

والعامل احلقيقيّ.

إدارته  يف  للمعّلم  ميكن  فكيف 
لصّفه أن يزرع حبّ الوطن يف نفوس 

طالّبه؟
إنّ اإلجابة على هذا التساؤل يتطلّب أوالً 
نسمّيه  ما  أو  الوطن  حبّ  مفهوم  حتديد 
االنتماء الوطينّ، ومن ثمّ بيان جوانب العمل 
اليت ميارسها املعلّم يف إدارته لصّفه لتعزيز 
هذا املفهوم يف نفوس الناشئة، وما يتضمّنه 
من مواقف تعليميّة توجيهيّة تعتمد طرائق 
املساعدة   واألساليب  الفعّالة  التدريس 

لتعزيز االنتماء الوطينّ فيهم.

فما معنى االنتماء؟ وما هو االنتماء 
الوطينّ؟

إليه  تصبو  ضروريّاً  مطلباً  االنتماء  يُعدّ 

اجتماعيّة  ظاهرة  وهو  بشريّة،  نفس  كّل 
أكثر منها فرديّة، تتأّثر بالتغيّرات السياسيّة 
واالقتصاديّة والثقافيّة اليت تتمّ يف اجملتمع، 
وهو أيضاً ظاهرة إنسانيّة فطريّة تعود يف 

تارخيها إىل بداية الوجود اإلنسانيّ.
بني  االنتماء،  طبيعة  حول  اآلراء  وتتباين 
حاجة  أَو  وإحساساً،  وشعوراً  اجتاهاً  كونه 
واالجتماعيّ  النفسيّ  البناء  يف  أساسيّة 
إلجياد  اإلنسانيّة  الذات  تطلبها  لألفراد، 
إليه.  تنتمي  الذي  اجملتمع  يف  هلا  مكانة 
وللنتماء أنواع عدّة، منها: االنتماء للوطن 
أَو للحزب أَو للدين أَو للمؤسّسة أو للعشرية 

أَو للعائلة وغريه. 
أمّا االنتماء الوطينّ فهو يعين حبّ الوطن 
من  والعمل  بقيمه،  وااللتزام  له،  والوالء 
أَجل تنميته وتطوّره، واحلرص على التقيّد 
رموز  واحرتام  وتقاليده،  وعاداته  بقوانينه 
وعلم  الوطينّ  كالنشيد  الوطنيّة  سيادته 
وهويّته  جبنسيّته  الفرد  واعتزاز  الوطن. 
السياسيّة  الرابطة  هي  اليت  الوطنيّة 
التضحية  إىل  وتدفعهم  الناس  جتمع  اليت 
وتقدّمه،  الوطن  صون  سبيل  يف  والتفاني 
الوطينّ  االنتماء  أنّ  أي  ممتلكاته،  ومحاية 
هو الرابط القوي الذي يربط الفرد بوطنه، 
وااللتزام  الوطنيّة  باهلويّة  االعتزاز  وهو 

بالنظم والقوانني السائدة فيه. 
إنّ فهم الفرد ملعنى االنتماء للوطن حاجة 
وسبب  ذاته  معرفة  من  تُمّكنه  ضروريّة 

وجوده، وأليّ هدف يسعى؟
على  الكبار  تساعد  النوعيّة  والرتبية 
حتقيق ذلك لدى الناشئة. فاألسرة الذكيّة، 
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تُكسب أبناءها العادات والتقاليد اإلجيابيّة، 
يف  وتُنمّي  الوطنيّة،  اهلويّة  لديهم  وتُرسّخ 
قلوهبم حُبّ الوطن، وأن الوطن هو أغلى ما 
نوفيه  فلن  ألجله  بذلنا  مهما  وأّننا  منلك، 
من  وأكلنا  ظلّه،  حتت  عشنا  فقد  حّقه، 
خرياته، وترعرعنا فوق أرضه وبني جنباته.

وترسّخها،  املهمّة  هذه  املدرسة  تُتابع 
اليت جيب  القِيَم  أهمّ  من  للوطن  فاالنتماء 
على  حترص  أن  الرتبويّة  املؤسّسات  على 
سلوكات  من  عليها  يرتّتب  ملا  تنميتها، 
إجيابيّة، ينبغي غرسها يف نفوس الناشئة. 

الفرد  لدى  يتوّلد  للوطن  االنتماء  ومن 
مفهوم اهلويّة اليت هبا يعتزّ ويفتخر.

لعملة  واالنتماء ميّثلن وجهَني  والوطنيّة 
واحدة، واالنتماء الذي يشعر به الفرد حنو 
واليت  الوطنيّة،  بالروح  يُعرف  وطنه  أبناء 

بتارخيه  واالعتزاز  الوطن،  حبّ  يف  تتجلّى 
وبطوالته. 

ساطع  القوميّ  املفّكر  وصف  وقدمياً 
احلصري الروح الوطنيّة بأّنها تَعلّق اإلنسان 

باألرض اليت وُلد ونشأ فيها.
اإلجنليزيّة  اللّغة  يف  االنتماء  كلمة  تقابل 
كلمة  belonging  وهي مشتقة من فعل 
بالصفات  يتمّتع  أو  ينتمي  ويعين   belong

االجتماعيّة الضروريّة للندماج يف مجاعة 
مّت  اليت  الدراسات  بعض  كشفت  كما  ما، 
املواطنني يف  آراء بعض  الوقوف على  فيها 
فمنهم  الوطينّ،  االنتماء  معنى  يف  سورية 
امتثال  هو  الوطينّ  االنتماء  أنّ  رأى  من 
السائدة يف جمتمعه،  الوطنيّة  للقيم  الفرد 
وااللتزام  الوطنيّة  بالرموز  كاالعتزاز 
واحملافظة  السائدة،  واألنظمة  بالقوانني 
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وتشجيع  وممتلكاته،  الوطن  ثروات  على 
بالعادات  والتمسّك  الوطنيّة،  املنتجات 
والتقاليد، واملشاركة يف األعمال التطوعيّة 
للتضحية  واالستعداد  الوطنيّة  واملناسبات 
أنّ  رأى  من  ومنهم  الوطن.  عن  دفاعاً 
اإلرهاب  حماربة  الوطينّ يعين  االنتماء 
والوفاء  الشهداء  وتقدير  األرض  وحترير 

هلم، والعمل من أجل الصاحل العامّ.
يعين  الوطينّ  االنتماء  أنّ  رأى  وبعضم 
أكمل  على  منه  املطلوب  بالواجب  القيام 
التطوعيّة  باألعمال  واملسامهة  وجه، 
على  واحملافظة  كاّفة،  بأنواعها  واخلرييّة 
والرتاث،  اآلثار  ومحاية  العربيّة،  اللّغة 
امللئمة  والتقاليد  بالعادات  والتمسّك 

للعصر احلاضر.
الوطينّ عند آخرين، هو حفظ  واالنتماء 
املوارد الطبيعيّة، وعدم االستهلك اجلائر 
واألنظمة،  القوانني  واملاء، وطاعة  للكهرباء 
ومحاية املمتلكات العامّة، وحسن استخدام 
االشجار  وزرع  االجتماعيّ،  التواصل 

ومحايتها، واحرتام اجلميع.
يف  الرتبويّة  السياسة  حرصت  لقد 
تعميق  على  السوريّة  العربيّة  اجلمهوريّة 
الشعور باالنتماء للوطن يف نفوس املتعلّمني 
وتنشئتهم على حب الوطن واالعتزاز باهلويّة 

الوطنيّة.
وبتجلّى الدور الوطينّ للمؤسّسات الرتبويّة 
معرفيّاً  للمتعلّمني  الشاملة  الرتبية  يف 

ومهاريّاً وقيميّاً. 
ويف توضيح املفاهيم األساسية للمواطنة 
والعربيّة  احملليّة  القضايا  فهم  وخباصّة 

االنتماء  مفهوم  املعاصرة، حيمل  والقضايا 
الوطينّ أَبعاداً كثرية، منها:

اهلويّة  بني  وطيدة  علقة  فهناك  اهلويّة: 
تأكيدٌ  هو  فاالنتماء  الوطينّ،  واالنتماء 

للهويّة.
من  عليه  تنضوي  وما  اجلماعيّة:  الروح 
حمبّة ومتاسك وتفاعل اجتماعيّ، واليت من 

خلهلا يتعمّق االنتماء.
على  يعمل  االلتزام  جوهر  وهو  الوالء: 
مدى  إىل  ويشري  الوطينّ،  الضمري  تنمية 
بناء  على  والعمل  اجلماعة،  إيل  االنتماء 
وأَعلى  مشرق،  ومستقبل  مزدهر  حاضر 
درجات الوالء واالنتماء تتجلّى يف التضحية 

يف سبيل الوطن.
االجتماعيّة  واملعايري  بالقوانني  االلتزام: 
والتعاون بني أفراد اجلماعة جتنّباً للنزاعات 

الداخليّة.

16 المعلم العربي- العدد: 480 - 2021 

ية
س

نف
 و

ية
بو

تر
ت 

سا
درا



اإلخلص: وهو من أهمّ العوامل اإلنسانيّة 
اليت تؤدّي إىل التطوّر واالستمرار.

حريّة  لألفراد  تتيح  اليت  الدميوقراطيّة: 
العامّ،  النظام  إطار  يف  الرأي  عن  التعبري 
والنقد البنّاء مع االلتزام باحرتام القوانني. 

كلّها  االنتماء  أبعاد  أنّ  سبق  ممّا  يتضح 
بني  والتماسك  التعاون  تعزيز  على  تعمل 

أفراد اجملتمع.

تعزيز  يف  الصّفيّة  اإلدارة  دور 
االنتماء الوطينّ: 

يسعى املعلّم يف إدارة عمليّة التعلّم يف صّفه 
إىل حتديد املبادئ واالسرتاتيجيّات اللزمة 
وحتقيق  الوجدان  وتنمية  العقل  إلثارة 
واجملاالت  املعرفيّة  اجملاالت  بني  التكامل 
تعطي  مؤسّسيّة  ثقافة  لرتسيخ  االنفعاليّة، 
والدفاع  الوطن  للتفاني يف حبّ  أكرب  قيمة 
للتنمية  التقليديّة  األساليب  وجتاوز  عنه، 

الوجدانيّة.
للوطن  االنتماء  روح  تعزيز  أنّ  وبدهي 
والدفاع عن وحدته وسلمة أرضه يتطلّب 
ملواجهة  املتعلّمني  لدى  التحدّي  روح  تنمية 
متطلّبات  مع  والتكيّف  املستقبل  رهانات 
وطنيّة  ثقافة  تبنّي  جانب  إىل  العصر، 
ترتكز إىل خصائص األمّة العربيّة وأصالة 
الوطنيّة  بالوحدة  والتمسّك  حضارهتا، 

ورموز األمّة.
إىل  الصّفيّة  اإلدارة  املعلّم يف  يسعى  كما 
الدراسيّة  املوضوعات  حمتوى  توظيف 
نفوس  يف  الوطن  حبّ  ترسيخ  يف  كلّها 
املوضوعات  على  الرتكيز  مع  املتعلّمني. 

والفنيّة  والوطنيّة  واجلغرافيّة  التارخييّة 
واللّغة العربيّة،  واليت تعزّز االنتماء للوطن 
واإلخلص له والذود عن حياضه، والرتكيز 
اكتشاف  يف  تساعد  اليت  املوضوعات  على 
واليت  تطوير اجملتمع  الفعّالة يف  األساليب 
تثري اهتمام الطلب وحتافظ على طاقاهتم 
العامل  مع  التفاعل  فرص  وتوّفر  اإلبداعية 
ألمهيّة  ونظراً  اجملتمع.  وأحداث  الواقعيّ 
وأثرها  االجتماعيّة  العلوم  مناهج  حمتوى 
فل  الوطنيّة،  املتعلّم  شخصيّة  تكوين  يف 
بدّ من التقويم املستمرّ حملتواها للتأّكد أنّ 
األهداف املرجوّة منها قد حتّققت. فهناك 
هذه  حمتوى  تقويم  بني  عضويّ  ترابط 
من  املتعلّمني  نفوس  ترسّخ يف  وما  املناهج 

حبّ للوطن ومتسّك باهلويّة الوطنيّة.

الفعّاليّات الصّفيّة املعزّزة لالنتماء 
الوطينّ:

الطلّب،  لدى  الوطينّ  االنتماء  تعزيز  إنّ 
أمّتهم  بقضايا  اهتماماً  أكثر  وجعلهم 
اسرتاتيجيّة  املعلّم  تبنّي  يتطلّب  وجمتمعهم 
القوة  كونه  للصفّ،  إدارته  يف  به  خاصّة 
هذه  تقوم  التغيري،  إلحداث  تأثرياً  األكثر 
االسرتاتيجيّة على احلوار البنّاء والتشاركيّة 
بني اجلميع، ومعرفة املعلّم للخصائص اليت 
بأنفسهم   الثقة  وتعزيز  الطلّب  هبا  يتمّتع 
وهذا  تقديم ملحظاهتم،  وتشجيعهم على 
تعليميّة مرحية هلم  بيئة  توفري  يقتضي  ما 
وحمّفزة على تعلّمهم، تتيح لكّل منهم حتمّل 
املسؤوليّة وتساعدهم على إدراكهم لذواهتم 
على  طاقاهتم  وجتديد  توقعاهتم  وحتديد 
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حنو أفضل ومبا حيّقق املتعة.
يف  املعّقدة  األدوار  تعلّم  أضحى  لقد 
املؤسّسات  بني  العلقة  وتطوير  احلياة، 
التعليميّة واجملتمع احملليّ جزءاً من الرتبية 
يف  األفراد  هلا  خيضع  اليت  اجملتمعيّة 

الثقافات مجيعها.
وتعدّ الرتبية التفاعليّة هي البيئة التعليميّة 
باالنتماء  اإلحساس  تعمّق  اليت  املناسبة 
التعاون  وتعزّز  للوطن،  ثمّ  ومن  للمدرسة 
يف  يساعد  ممّا  وطلّبه،  املعلّم  بني  والثقة 

حّل املشكلت وإحداث التغيري املناسب. 
الوظائف  حول  اآلراء  تباين  ورغم 
املنزليّة، إال أّنها تساعد يف تطوير العادات 
الدراسيّة، وإشراك األهل يف اإلشراف على 
عمل أبنائهم، حيث يقتصر دور املعلّم على 
الدقيقة  وامللحظة  واإلشراف  الرعاية 
هذه  املعلّم  مهمّة  يسهل  وممّا  لسلوكاهتم، 
هو معرفة اخللفيّات الثقافيّة واالجتماعيّة 

واالقتصاديّة لكّل منهم. 
الصفيّة  الفعّاليّات  من  الكثري  كان  وملا 

كان  جمموعات،  يف  الطلب  عمل  يتطلّب 
اللزمة  املساعدة  تقديم  الضروري  من 
هلم وتشجيعهم على مدّ يد العون لبعضهم 
اجلماعيّ  العمل  يتطلّب  فالنجاح  البعض، 
على  القائم  السلوك  وتعزيز  والتشاركيّة 
اآلخرين،  نظر  وجهات  واحرتام  احلوار 
املتنوّعة  األنشطة  هبذه  الطلّب  وقيام 
هلم  اللزمة  احلياتيّة  املهارات  يُكسبهم 
للعيش يف جمتمع متغيّر، وهو تعبري واقعيّ 
عن وجهات نظرهم وعن ممارستهم احلياة 
الدميوقراطيّة يف جوّ من الثقة وعلى أسس 
صحيحة. ويتوّقف ذلك على مدى استخدام 
حتوي  اليت  املناسبة  االسرتاتيجيّات  املعلّم 
الطلب  تساعد  اليت  التحديات  من  الكثري 
يف استكشاف العامل اخلارجيّ وتعمل على 
جديد  كّل  ملعرفة  لديهم  الفضول  إثارة 
على  يتوّقف  كما  خصائصه.  واكتشاف 
مدى مسامهتهم يف حّل املشكلت الصفيّة 

واملدرسيّة واجملتمعيّة.
يكون  أن  لصّفه  إدارته  يف  املعلّم  وعلى 
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حتيط  اليت  بالظروف  كافٍ  اطلع  على 
نشأ  اليت  البيئة  حيث  من  طالب،  بكّل 
والثقافيّة  االقتصاديّة  وخصائصها  فيها 
والسياسيّة. فقد ال تكون تلك البيئة مؤهّلة 
الصحيحة  الوطنيّة  االجتاهات  لتكوين 
من  للمعلّم  بدّ  ال  احلالة  هذه  ويف  لديه. 
لتصويب  متكاملة  اسرتاتيجيّة  يعتمد  أن 
املسار تشمل أسرة الطالب واجملتمع احملليّ 
الذي حييط به وأقرانه يف احلي، وأن يوّفر 
البيئة الصفيّة املناسبة لتفاعله مع الطلّب 
اجليّدين. فل بدّ من تقويم االجتاه ليكون 
يف املسار الصحيح، إّنهم حيتاجون اىل وقت 
الوطنيّة  رؤيتهم  تكوين  من  ليتمّكنوا  أكرب 
على  يقوم  متكامل.  نظام  وفق  الصحيحة 
حقيقة  على  واطلعهم  واإلرشاد  التوجيه 
عن  الدفاع  من  ليتمّكنوا  حوهلم  يدور  ما 
الوطن، ومواجهة التحديات املستقبليّة اليت 

تواجههم وتواجه وطنهم.

االنتماء  تعزيز  متطّلبات  بعض 
الوطينّ عند الطالّب: 

حبّ  لتعزيز  إجيابيّة  اجتاهات  تكوين   -
الوطن يف نفوسهم بعيداً عن أيّ ضغط. 

روح  وبثّ  الطلّب  قدرات  تطوير   -
التنافس بينهم للقيام بأعمال، ذات جدوى 

إجيابيّة يف خدمة الوطن.
- حتمّل املسؤوليّة واملشاركة يف األعمال 
التطوعيّة واالحتفاالت اليت تتمّ باملناسبات 

الوطنيّة.
وأولياء  املعلّم  بني  والتنسيق  التعاون   -
األمور يف كّل ما حيّقق وحدة التوجيه ويعزّز 

االنتماء الوطينّ لدى الطلّب.
الصّفيّة  اإلدارة  يف  األهمّ  املعيار  إنّ 
عادات  تنمية  على  قادراً  املعلّم  يكون  أن 
الطلّب  لدى  تنمّي  إجيابيّة  وسلوكيّات 
املسؤوليّة،  وحتمّل  اجلماعيّ  العمل  حمبّة 
والتضحية  اآلخرين،  مساعدة  يف  والرغبة 
من أجل الدفاع عن الوطن، وتطوير املدرسة 

واجملتمع احملليّ.
كلّه  ذلك  لتحقيق  الكفء  املعلّم  وحيرص 
يراعي  جمموعات  يف  الطلّب  تنظيم  إىل 
بينهم، فهناك  الفرديّة  الفروق  يف تشكيلها 
العصبونات  بليني  ميتلكون  أذكياء  طلّب 
للتفكري وطلّب أقّل ذكاءً، وقدرة املعلّم على 
وتشجيعهم  للمجموعات  الصحيح  التنظيم 
على العمل التشاركيّ حيّقق التنافس ويثري 
الفائدة  جانب  إىل  للمشاركة،  احلماسة 

واملتعة للجميع.
للتقويم  يعمد  أن  للمعلّم  الضروري  ومن 
الطلّب  مشاعر  لرصد  واملناسب  املستمرّ 
صحيحة  اجتاهات  من  لديهم  حتّقق  وما 
حنو حبّ الوطن والشعور باالعتزاز للنتماء 

إليه.
يف  يأتي  الوطن  حبّ  مفهوم  تعزيز  إنّ 
إطار التنمية املتكاملة اليت جيب أن تشّكل 
تكوين  بضرورة  فإمياهنم  للمعلّمني،  حتدياً 
الدفاع  على  حريص  بوطنه،  معتزّ  جيل 
عنه، حيتاج منهم معرفة كافية باألساليب 
املشاركة  حنو  الطلّب  جلذب  املناسبة 
والعمل اجلماعيّ يف كّل ما يقومون به ومبا 
ومدرستهم  عائلهتم  على  إجياباً  ينعكس 

واجملتمع الذي يعيشون فيه.
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مؤهّلني  معلّمني  يتطلّب  ذلك  وحتقيق   
أتقنوا فنّ اإلدارة الصفيّة من خلل الربامج 
وّلدت  وقد  فيها.  شاركوا  اليت  التدريبيّة 
وبفضل  الطلّب،  لدى  التشاركيّة  الثقافة 
الوسائط  وانتشار  االتصاالت  شبكة  تطوّر 
املعلومات  جلمع  جديدة  طرقاً  املتعدّدة 
ومبعدّالت متسارعة، وكان هلا األثر الكبري 
وتكوين  مهاراهتم  وتنمية  الطلب  تعلّم  يف 

اجتاهاهتم.
يف  الواضح  أثرها  للتكنولوجيا  وكان 
بنشاط  يستخدمها  الذي  اجليل  خصائص 
كبري، فقد أّثرت يف تعلّمهم وتنمية مهاراهتم 
وتكوين اجتاهاهتم. فلم تعد جزءاً من تعلّم 

أيضاً.  حياته  من  جزءاً  بل  وعمله  الفرد 
العمل  من  للمعلّم  بدّ  ال  التغيّر  هذا  وأمام 
على تبنّي اسرتاتيجيّة مرنة يف مهامه وإدارة 
صّفه قوامها احلوار وتبادل األفكار وصوالً 
واملوضوعات  للمفاهيم  موحّدة  رؤية  إىل 

اليت أّكدت عليها األهداف الرتبويّة.
ممّا سبق يتبيّن أنّ للمعلّم يف جودة إدارته 
وقدرته  العمل،  تنظيم  يف  ومهارته  لصّفه، 
على  وحرصه  الوطنيّة،  القيم  ترسيخ  على 
األمور  وأولياء  املدرسة  إدارة  مع  التعاون 
على  يفرض  ما  احملليّ،  اجملتمع  وأفراد 
جهده  تقدير  والوطينّ  اإلنسانيّ  الضمري 

واإلعلء من شأنه.
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د. هاني نسيم رومية*

صعوبات التعّلم وعسر القراءة والكتابة
 ) الديسليكسيا (

يف هنايـة عـام 1٨60م قـدّم اجلـرّاح الفرنسـيّ بول بروكا إىل كليّـة الطبّ يف باريس 
دراسـة تطبيقيّـة ملريـض فاقـد القـدرة علـى التعبـر بالـكالم أو بالكتابـة بسـبب 
إصابتـه مبـرض عصـيّ، ويف العصر نفسـه اكتشـف األملانـيّ كارل فرنيك أنّ نصف 
املـخ الصدغـيّ األيسـر يتدخّـل يف القابليّـة علـى تعّلـم الّلغـة، والحـظ أنّ بعـض 
املرضـى يعانـون مـن صعوبـات كبـرة يف فهـم أصـوات الّلغـة والـردّ علـى األسـئلة 

الـي ُتطـرح عليهم. 

* طبيب أطفال، وأستاذ حماضر يف كلية الطبّ يف جامعة البعث.
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 ويف عام 18٩٦م تساءل برينجل مورجان 
من  عشرة  الثالثة  يف  صيبّ  خبصوص 
الرياضيّات،  يف  وموهوب  ذكيّ  عمره 
فوصف  ويكتب،  يقرأ  أن  يستطيع  ال  لكنّه 
مورجان هذه االضطرابات بالعمى اخللقيّ 
للكلمات، ولتشاهبه مع األليكسيا وهي عجز 
عن  املخ  يف  اضطراب  يف  املصابني  الكبار 
القراءة، فأعطى طبيب العيون األسكتلندي 
اسم  االضطراب  هلذا  هينشلوود  د.ج. 
الديسيلكسيا. وهي ليست إعاقة أو مرضاً 

باملعنى احلقيقيّ للمرض. 
بصعوبة  بالديسيلكسيا  املصاب  يتميّز 
يف القراءة أو يف هتجئة الكلمات أو القراءة 
لفظ  يف  أو  الكلمات  كتابة  يف  أو  بسرعة 

الكلمات عند القراءة  بصوت عاٍل. 
منظمّة  حسب  الديسيلكسيا  تعريف 
الصحّة العامليّة: »هي صعوبة دائمة يف تعلّم 
القراءة واكتساب آليّتها عند أطفال أذكياء، 
ملتحقني عادة باملدارس، وال يعانون من أيّة 
مشاكل جسديّة ونفسيّة موجودة مسبقاً«. 

مكميلن  موسوعة  تعريف  حسب  أمّا 
األسريّة: إنّ العسر القرائيّ يشري إىل قدرة 
بسبب  الفرد  يقرؤه  ما  فهم  يف  ضعيفة 
قصور تكويينّ أو جرح مكتسب باملخ. وهي 
كلّيّ  قصور  إىل  بسيط  قصور  من  ترتاوح 

لعدم القدرة على القراءة.
عمر  يكون  عندما  املشكلة  هذه  تظهر 
الطفل سبع سنوات ولكنّه يفشل يف القراءة 
مثاني  عمره  أو  األوّل.  للصفّ  املخصّصة 
يف  يُخطىء  مازال  فهو  ذلك  ومع  سنوات 

قراءة الكلمات البسيطة.

الوالدان  ويلحظها  كثرية  احلاالت  هذه 
بالنسبة  والديسيلكسيا  واملدرّسون، 
للمصابني هبا واقع تصعب معايشته وعقبة 
حقيقيّة أمام تطوّرهم الدراسيّ واالجتماعيّ، 
واملصاب هبا مهدّد باضطرابات تفاعليّة يف 
السلوك، ممّا يستدعي أحياناً علجاً طبّيّاً 
أو علجاً نفسيّاً. و لكن ميكن التغلّب عليها 

إذا مّت اكتشافها مبّكراً.
إنّ القراءة اليت تبدو للبالغ أمراً  بسيطاً 
هي يف الواقع عمل معّقد تشتغل فيه حواسّ 
البصر والسمع والكلم. فالقراءة هي إعادة 
مناسب  ترتيب  بواسطة  اخلربات  خلق 

خلطوط مثلّثة أو دائريّة.

أشكال الديسلكسيا: 
األطفال  فبعض  عصبيّة،  أو  صوتيّة  إمّا 
يقلبون احلروف أو املقاطع فيقرؤون عامل 
بدالً من عامل والبعض خيلطون يف األصوات 
والبعض  و)ت(،   )د(  وبني  و)ج(  )ش(  بني 
بدالً  ورد  مثلً  متاماً  مغايرة  كلمة  يقرؤون 
من بدر. وهناك من يقوم خبلط بصريّ بني 
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احلروف اليت تتشابه يف الشكل كما يبدّلون 
القراءات جمهدة  الصغرية، فتكون  الكلمات 

وغري مرحية. 
)الديسلكسيا  الصوتيّ  القراءة  عسر   -1
الصوتيّة(: يقرأ أصحاهبا بالطريقة املباشرة 
أي يقرؤون الكلمات الشائعة ولكن جتهدهم 
القراءة غري الشائعة وال يستطيعون معرفة 

أصوات الكلمة.
2- عسر القراءة السطحيّ أو الظاهري: 
يف  واضح  قصور  من  هنا  األفراد  يعاني 
تتعلّق  أخطاء  ويرتكبون  ككّل،  الكلمة  قراءة 
نطقها،  وقواعد  للكلمات  البصريّ  باملظهر 
الكلمات. وهم  تتعلّق مبعاني هذه  ولكن ال 
يقرؤون الكلمات الشائعة لكنّهم يعانون من 
صعوبة يف قراءة الكلمات غري الشائعة مثل 

استرباق، استدراك، سيكفيهم....
هذا  يتميّز  العميق:  القراءة  عسر   -3
املستوى  على  بعجز  االضطراب  من  النوع 
أخطاء  وجود  إىل  باإلضافة  الفونولوجيّ، 
املعزولة، وعدم  الكلمات  أثناء قراءة  دالليّة 
القدرة على قراءة الكلمات اجلديدة وأشباه 
يؤدّي إىل ظهور اضطرابات  الكلمات. ممّا 
مصاحبة كاالضطرابات اللغويّة واضطراب 
التعرّف على الكلمات انطلقاً من الصور. 

يتميّز  املختلط:  القراءة  عسر   -4
ذات  الكلمات  قراءة  يف  سواء  بصعوبات 
النطق غري العادي أو أشباه الكلمات. ويبدو 
نوعَني  وجود  عن  تنتج  الصعوبات  هذه  أنّ 

من النقص املعريفّ، ومها: 
خلل وظيفيّ صوتيّ.
خلل بصريّ انتباهيّ.

أعراض الديسليكسيا:
القراءة،  يف  الصعوبة  تعين  يونانيّة  كلمة 
والتعبري  الصحيحة  التهجئة  تعلّم  وخاصّة 
من   %  1٠ إىل   ٥ من  وتصيب  األفكار،  عن 
أعراضها  أمّا  املدرسة،  سنة  يف  األطفال 

فتتجلّى يف: 
1- صعوبة التمييز بني اليمني واليسار.

2- صعوبة يف تعلّم الوقت.
3- صعوبة يف تعلّم ربط شريط احلذاء. 

4- صعوبة يف اتباع التعليمات. 
املناسبة  اليد  اختيار  يف  التأخّر   ٥
يده  متييز  بل  فيستخدم  املستخدمة، 

اليمنى أو اليسرى يف الكتابة أو الرسم. 
األشكال  مع  التعامل  صعوبة   -  ٦

واجملسّمات الفراغيّة.
اإلدراك  مجع  على  القدرة  عدم   -٧
السمعيّ للفظ احلرف الصوتيّ مع اإلدراك 

البصريّ لشكل احلرف نفسه.
ويف  والرتكيز  االنتباه  يف  اضطراب   -  8

حفظ األمساء والقصائد.  
املدرسيّ  اإليقاع  متابعة  صعوبة   -  ٩

وصعوبة التوجّه املكانيّ والزمانيّ.
1٠- عدم املهارة حبركاته. 

وتأخري  وتقديم  بالكتابة  صعوبة   -11
احلروف وعدم التنقيط.

يف  وصعوبة  احلساب  يف  صعوبة   -12
حفظ جدول الضرب. 

13- بطء شديد يف أداء الوظائف.
األفكار  بني  وقيتّ  وتفاوت  تعب   -14
واحلركة، عندها نقول بأّنه يشرد أو حيلم.

1٥- التوّقف عند التفاصيل الصغرية دون 
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االنتباه للمهمّة منها. 
1٦- صعوبة وبطء يف القراءة مرتافقة مع 
اخللط والتكرار والتبديل والقلب واحلذف، 

أي إسقاط حروف ومقاطع.

 األسباب:
وراثيّة  عوامل  سببها  القراءة  عسرة  إنّ 
لدى  توريثها  يتمّ  احلاالت  فبعض  وبيئيّة، 
بعض األسر، وغالباً  ما حيدث ذلك  لدى 
االشخاص الذين يعانون من اضطراب نقص 
وقد  احلركيّ،  النشاط  فرط  مع  االنتباه 
حيدث نتيجة إصابات دماغيّة كالرضوض 

والنزوف.
وقد تعود إىل صعوبات نفسيّة مثل القلق 
اآلخرين   نظرات  من  واخلوف  النموّ  من 

وعدم األمان. 

 التشخيص: 
يف  تعثر  حالة  كّل  تشخيص  جيوز  ال 
ديسلكسيا،  حالة  بأّنها  والكتابة  القراءة 

والكشف عنها يتمّ  بطرق عدّة: 
- يتمّ من خلل سلسلة اختبارات، الذاكرة 
منيّز  أن  وجيب  والقراءة،  والرؤية  واهلجاء 
عسرة القراءة عن صعوبات القراءة الناجتة 
بسبب  أو  الرؤية  أو  السمع  عن مشاكل يف 

عدم كفاية التدريس.
الطفل  لدى  االستيعاب  تقييم مستوى   -
معروفة  وسائل  باستعمال  حتصيله  ومدى 

كاألسئلة الشفويّة وامتحانات الكتابة.
باجلانب  يتعلّق  الطيبّ:  التشخيص   -  
اجلانب  من  الفرد  يُشّخص  أي  الصحّيّ، 

والبصريّة  السمعيّة  الناحية  ومن  العصيبّ 
والصحّة العامّة.

أجل  من  النمائيّ:  اللّغوي  التشخيص   -
معرفة التطوّر اللّغويّ. 

اجلانب  تشخيص  وجب  التوافق:   -
التوافقيّ للمعسر قرائيّاً وتشخيص توافقه 

النفسيّ واملدرسيّ واألسريّ. 
اكتشافها  مّت  إذا  خطورة  أقّل  وتكون   
الدراسيّ  املسار  خلل  مبّكرة،  مرحلة  يف 
للطفل، فهي ال تكشف عن نفسها صراحة 
األطفال  فبعض  الكتابة.  خلل  من  إاّل 
الصعوبة  أمّا  جيّد،  بشكل  شفويّاً  يقرؤون 

لديهم فتكمن يف تعلّم اللّغة املكتوبة. 
يف  تأهيلهم  إعادة  تتمّ  األطفال  بعض 
األوىل  السنتنَي  يف  أو  احلضانة  مرحلة 
الصفّ  ويف  االبتدائيّة  املرحلة  من  والثانية 
يتم  اإلعداديّة،  املرحلة  يف  أو  السادس 
اكتشاف صعوبات حمدّدة يف التعبري أو يف 
املواد العلميّة أو يف اللّغة األجنبيّة ، ممّا يزيد 
االضطراب والقلق لدى الطفل وال سيّما يف 
مرحلة املراهقة، فيمكن أن يكون الشخص 
أو  قليلة  بدرحة  بالديسليكسيا  مصاباً 
والقدرات  االضطراب  منشأ  حبسب  كبرية 
اخلطورة  إنّ  تكويرها.  مّت  اليت  التعويضيّة 
احمليط  مساندة  مدى  حبسب  أيضاً  تزيد 
أو  متخصّصة  مساعدات  ووجود  العائليّ 

عدم وجودها مثل إعادة التأهيل.

عالج الديسلكسيا: 
هذه املسألة ميكن أن يطرحها املدرّسون 
يف وقت مبّكر، وعلى املدرسة أن تنبّه اآلباء 
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الطفل  أبدى  إذا  احلضانة  مرحلة  منذ 
اضطرابات يف اللّغة الشفويّة وصعوبات يف 

التوجّه وعدم مهارة يف احلركات. 
مشكلة  جيدون  الذين  للمدرّسني  ميكن 
عسرة القراءة يف صفوفهم الدراسيّة اتباع 

بعض االسرتاتيجيات اليت نذكر منها: 
التعلّم  على  مساعدة  بيئة  توفري   -1

واالستيعاب. 
2- التحدّث أمام الطلّب بصوت واضح 

الكلمة  ينطق  الطفل  وجعل  سليمة،  ولغة 
ليستخدم احلاسّة السمعيّة.

3- مراعاة مستوى املتعلّمني عند اختيار 

النصوص.
4- طرح األسئلة بشكل واضح واالبتعاد 

عن املعّقد منها.
يعانون  الذين  الطلّب  حتفيز   -5

وتشجيعهم على املشاركة.
6- تفادي إحراج الطلّب املعسرين أمام 

وميكن  اجلهريّة.  القراءة  خلل  زملئهم 
اتباع الطريقة الصوتيّة بالطريقة اهلجائيّة 

أي تعليم احلروف ثمّ الكلمات.
واضح  خبّط  السبّورة  على  الكتابة   -7

ومقروء، وجعل الطفل يتبع الكلمة بإصبعه 

ليستخدم احلاسّة احلركيّة. 
للمعسرين  امللئم  الوقت  ختصيص   -8

وخاصّة يف االمتحانات.
وطول  الصرب  األهل،  مع  التواصل   -9

البال من خلل اإلعادة والتكرار.
القراءة  مادّة  أنّ  نستخلص  النهاية  ويف 
االبتدائيّة،  املرحلة  يف  وخاصّة  جدّاً  مهمّة 
من  بدّ  ال  القراءة  عسر  ظهر  حال  ويف 
األهل  قبل  من  املشكلة  هبذه  االهتمام 
التشخيص  سبل  عن  والبحث  واملدرّسني، 
وأولياء  املعلّمني  بني  الوعي  ونشر  والعلج 

األمور.

املراجع:
الديسيلكسيا، اضطرابات الّلغة يف األطفال، أنى دميون، ترمجة: إيناس صادق، مليس الراعي، املشروع 

القومي للرتمجة،  إشراف د. جابر عصفور، العدد ١008، الطبعة األوىل 200٦م.
صعوبات  بذوي  والتكّفل  التشخيص  ووسائل  اسرتاتيجيات  حول  األوّل  التكويينّ  الوطينّ  امللتقى 

واضطرابات التعّلم يف الوسط املدرسيّ. جامعة الشهيد محه خلضر بالوادي، 20١٩م.
 عسر القراءة: مفهومها، أنواعها، اسرتاتيجيات التدخّل والعالج. حنان دبار: أستاذ حماضر يف علم 

النفس املدرسيّ. سعاد بن بردي: طالبة دكتوراه، التخصّص علوم الرتبية، جامعة املسيلة. 
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د. أحمد المحّمد

لمحات في التربية والتعليم 
من كوريا الجنوبّية

نطـوف هـذ املـرّة يف بلـد جديـد من بالد القارّة اآلسـيويّة لنرى مـا حّققه التوجّه 
حنـو االسـتثمار البشـريّ يف التعليـم من تغيّرات حنو األفضل، وهـذه املرّة نتوجّه 
حنـو كوريـا اجلنوبيّـة هـذا البلـد الـذي اختصـر الوقـت لينهـض مـن بـن الـركام 
والفقـر واجلهـل ويعانـق السـماء بتطـوّره التعليمـيّ ومنـوه االقتصـاديّ ونشـاطه 

التجاري... 
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اجلنوبيّة  كوريا  أدركت  أن  بعد  وذلك 
من  تتمّكن  لن  املوارد  فقرية  كدولة  أّنها 
الطاقة  على  بالرتكيز  إاّل  والتطوّر  النموّ 
أغلب  حال  هو  هذا  واحلقيقة  البشريّة، 
دول جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا واليت 
ولذلك  التعليم،  االستثمار يف  توجّهت حنو 
كوريا  يف  املتعاقبة  احلكومات  انتهجت 
قّطاع  لتطوير  اسرتاتيجيّة  خّطة  اجلنوبيّة 
التعليم يف بلدها، واآلن لنرى هذه اخلّطة 

واالسرتاتيجيّة يف اللمحات اآلتية. 

حملة عن مجهوريّة كوريا اجلنوبيّة: 
شرق  يف  اجلنوبيّة  كوريا  مجهوريّة  تقع 
قارّة آسيا، وعاصمتها مدينة »سيول«. تبلغ 
حوايل  اجلنوبيّة  لكوريا  اإلمجاليّة  املساحة 
املرتبة  بذلك  حتتّل  وهي  كم2،   99,720

التاسعة بعد املئة يف ترتيب دول العامل من 
اليابسة  مساحة  بأنّ  علماً  املساحة،  حيث 
ر حبوايل 96,920 كم2، يف حني  فيها تُقدَّ

أنّ مساحة املياه فيها تبلغ 2,800 كم2.

شبه  مساحة  من   %45 تقريباً  وحتتّل 
اجلهة  من  وحتدّها  الكوريّة،  اجلزيرة 
الشعبيّة  كوريا  مجهوريّة  جارهتا  الشماليّة 
وهي  الشمالية(،  )كوريا  الدميقراطيّة 
الدولة الوحيدة اليت تشرتك كوريا اجلنوبيّة 
يف  الرمسيّة  اللغة  برّيّة.  حدود  يف  معها 

البلد هي اللّغة الكوريّة.
اجلنوبيّة لعام  سكان كوريا  يُقدّر عدد 
نسمة،   51,269,185 بنحو  2021م 

إمجايل عدد  من   %0.66 بنسبة  وذلك 
سّكان العامل.

واسعة  شهرة  اجلنوبيّة  كوريا  نالت 
نتائج  تؤّكده  ما  وهذا  التعليم،  جمال  يف 
لعام  الطلبة«  لتقييم  العامليّ  »الربنامج 
2014م، إذ احتلّت كوريا جمدّداً، كما فعلت 

األوىل  املراكز  2006 و2009م،  يف عامَي 
الثلث  الصناعيّة  الدميقراطيّة  الدول  بني 
والتعاون  التنمية  منظمة  ضمن  واألربعني 
والقراءة  الرياضيّات  مواد  يف  االقتصاديّ، 
والعلوم، متفوّقة على دول اجلوار اإلقليميّ 
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كالصني وسنغافورة وتايوان. )1(. 
ووجه التميّز هنا أنّ كوريا اجلنوبيّة مل يكن 
عرب تارخيها الطويل هذا اإلجناز التعليميّ، 
 50 من  أكثر  اليابان  قبل  من  احُتلّت  فهي 
من  الكوريون ممنوعني  كان  وحينها  عاماً، 
لذلك  التعليميّ.  نظامهم  من  االستفادة 
هناية  يف  كوريا  اليابانيون  غادر  عندما 
معلّمون،  الكوريني  لدى  يكن  مل  احلرب، 
املستوى  على  أحدٌ حاصل  لديهم  يكن  ومل 
املطلوب ليكون معلّماً. وكانت نسبة األمّيّة 
بني سّكان كوريا، حني رحل اليابانيون عنها 
78%. لقد بذل الكوريون ما بوسعهم للقيام 

بقفزة البداية يف نظامهم التعليميّ. )2(.
كوريا  يف  التعليميّ  السلّم  عن  حملة 

اجلنوبيّة:
يتكوّن نظام التعليم يف مجهوريّة كوريا من 
االبتدائيّة  واملرحلة  األطفال  رياض  مرحلة 
الثانويّة  واملرحلة  اإلعداديّة  واملرحلة 
مرحلة  تسبق  اليت  اجلامعيّة  واملرحلة 
السلّم وفق املسار  إذ يقوم  العليا.  الدراسة 
ذلك  إىل  وباإلضافة   ،)4  -3  –  3  -  6(
هناك نظام كليّات ذات السنتنَي أو الثلث 
يأتي وصف  وفيما  مهنيّة،  وكلّيات  سنوات 

تفصيليّ للسلّم التعليميّ:

مرحلة رياض األطفال:
سن  من  األطفال  املرحلة  هبذه  يلتحق 
املرحلة بشكل  6 سنوات، وهتتمّ هذه   -  4
خاصّ بتنمية الشخصيّة يف مخسة جوانب 
أساسيّة هي: النموّ اجلسميّ والنموّ اللّغويّ 
ومنوّ الذكاء العامّ والنموّ الوجدانيّ والتكيّف 

االجتماعيّ، وعلى الرغم من أنّ نظام التعليم 
ما قبل املرحلة االبتدائيّة كان غري إلزاميّ، 
منذ  إلزاميّة  املرحلة  هذه  أصبحت  أّنه  إاّل 
هذه  أمهيّة  إىل  يشري  وهذا  2013م.  عام 
املرحلة من التعليم اليت ازدادت بوضوح يف 

السنوات األخرية. 

املرحلة االبتدائيّة:
التعليم  تطبيق  املرحلة  هذه  تستهدف 
وهو  األفراد،  حلياة  الضروريّ  األساسيّ 
تعليم إلزاميّ وجمّانيّ، وتبلغ نسبة االلتحاق 
ذلك  ويرجع   ،%99.9 االبتدائيّة  باملدارس 

الهتمام الشعب الكوريّ والدولة بالتعليم.
اثنتَي  املرحلة  هذه  يف  التلميذ  يدرس 
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عشرة مادّة دراسيّة باإلضافة إىل األنشطة 
الل صّفيّة، وهذه املوادّ هي: اللّغة الكوريّة، 
والدراسات  اخللقيّة  والرتبية  واحلساب 
الرياضيّة  والرتبية  والعلوم  االجتماعيّة 
احلِرَف  ومادّة  اجلميلة  والفنون  واملوسيقا 
اليت تبدأ من الصفّ الرابع االبتدائيّ، ويتمّ 
نقلً  االبتدائيّة  املرحلة  يف  التلميذ  انتقال 
يوجد  وال  أعلى،  صفّ  إىل  صفّ  من  آليّاً 
احلكوميّة  املدارس  مناهج  بني  كبري  فرق 

واخلاصّة.
للمدرسة  اإلداريّ  اجلهاز  قمّة  يقف يف   
هذه  إىل  يصل  ال  مسؤول  مدير  االبتدائيّة 
الدرجة إاّل إذا أمضى مخسة وعشرين عاماً 
يف مهنة التعليم، ويعدّ هذا الشرط مؤشّراً 
من  ويزيد  التعليميّة،  العمليّة  كفاية  لرفع 
ويعود  وظيفتها.  أداء  يف  املدرسة  فاعليّة 
بصفة   - اجلنوبيّة  كوريا  يف  التعليم  متيّز 
يف  باملعلّمني  الدولة  اهتمام  إىل   - عامّة 
املعلّمني  فاختيار  االبتدائيّة،  املرحلة 
انتقاء  عرب  يتمّ  املدارس،  تلك  يف  للتدريس 
أفضل 5% من اخلرّجيني املتفوّقني لتدريس 
املرحلة االبتدائيّة حتى يكون أساس التعليم 

قويّاً يف البداية.)3(.

املرحلة املتوسطة )اإلعداديّة(:
التعليميّة  املرحلة  املتوسّط  التعليم  يعدّ 
التمهيديّة للتعليم الثانويّ األعلى، حيث يبدأ 
إذ  التلميذ،  تشعيب  املتوسّط  التعليم  يف 
وُجدت مدارس متوسّطة ختصّصيّة تُدرّس 
فيها بعض اجملاالت مثل الرتبية الرياضيّة 
والفنيّة والعلوم للتلميذ املتفوقني يف هذه 
اجملاالت، ويتمّ انتقال الطالب من املدرسة 
منذ  امتحان  دون  اإلعداديّة  إىل  االبتدائيّة 
القريبة  املدارس  مراعاة  مع  1969م،  عام 
 3 الدراسة  وفرتة  الطالب،  مسكن  من 
وجمّانيّة.  إجباريّة  أيضاً  وهي  سنوات، 
املرحلة  يف  اخلاصّة  املدارس  ونسبة 
يف  اخلاصّة  املدارس  من  أعلى  املتوسّطة 
االلتحاق  نسبة  وتبلغ  االبتدائيّة،  املرحلة 
ينهون  % ممن   99.5 اإلعداديّة  باملدارس 

مرحلة التعليم االبتدائيّ.
ثلث  املرحلة  هذه  يف  التلميذ  ويدرس 
موادّ  عن  فضلً  دراسيّة،  مادّة  عشرة 
اختياريّة كأنشطة منهجيّة، وهذه املوادّ هي: 
الرتبية اخللقيّة واللّغة الكوريّة وتاريخ كوريا 
والعلوم  والرياضيّات  االجتماعيّة  واملوادّ 
والفنون  واملوسيقا  الرياضيّة  والرتبية 
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الكلسيكيّة  الصينيّة  واللّغتنَي  اجلميلة 
واللّغة اإلجنليزيّة.

تدريسها  يتمّ  اليت  الدراسيّة  املوادّ  وهذه 
أم  االبتدائيّة  املرحلة  يف  ذلك  أكان  سواء 
يف  الفعّال  التأثري  على  قادرة  اإلعداديّة 
على  القادرة  الذات  وبناء  الشخصيّة،  بناء 
املناهج  هذه  إنّ  احلياة.  املتميّز يف  العطاء 
تتمّ دراستها خلل عام دراسيّ تصل أيامه 
وعشرين  مائتني  إىل  األدنى  ها  حدِّ يف 
دراسي  عام  يف  املوجّه  املنهج  هذا  يوماً. 
بعيدة  إجيابيّة  آثار  إىل  يؤدّي  وجادّ  طويل 
كبرياً  وزناً  تقيم  ال  تنتج عن مدرسة  املدى 
مُنصبّاً  اهتمامها  جتعل  بل  للختبارات، 
واملهارات  للمعلومات  طلهبا  امتلك  على 
أن  األمر  تََطلَّب  ولو  األساسيّة،  واملفاهيم 
ساعات  إىل  الطلّب  مع  املدرّسون  يستمرّ 
املفاهيم،  تتأّكد  حّتى  الليل،  من  متأخّرة 

وترسّخ املهارات، وتنمو املعارف.

املرحلة الثانويّة:
يتقدّم التلميذ يف هناية املرحلة املتوسّطة 
وتُنّظم  الثانويّ،  التعليم  قبول  المتحان 
الرتبويّة  اإلدارات  قبل  من  االمتحانات 
بالتعليم  االلتحاق  نسبة  وتبلغ  احملليّة، 
املتوسّط  التعليم  خرّجيي  من  الثانويّ 
الثانويّة  املدرسة  التعليم يف  ويهدف   ،%94

األساسيّ  التخصّصي  التعليم  تطبيق  إىل 
اعتماداً على تعليم املرحلة املتوسّطة، وفرتة 
وليست جمّانيّة  ثلث سنوات  هبا  الدارسة 
باملدارس  االلتحاق  ويتمّ  إلزاميّة.  وغري 
الثانويّة العاديّة على أساس القرعة، وعلى 

القريبة من سكن الطالب،  أساس املدارس 
يف حني يتمّ االلتحاق باملدارس التخصّصية 

حسب رغبة الطالب.
مدارس  إىل  الثانويّة  املدارس  وتنقسم 
مهنيّة  ومدارس  )أكادمييّة(،  عامّة  ثانويّة 
)زراعيّة،  ختصّصية  ومدارس  )فنيّة(، 
باإلضافة  مهنيّة(،  أمساك،  صيد  جتاريّة، 
دراسية  برامج  تقدّم  شاملة،  مدارس  إىل 
واملقرّرات  األكادمييّة  املقرّرات  تشمل 
املهنيّة، ويلتحق بالتعليم الثانويّ العامّ حنو 
65 % من الطلّب، أمّا التعليم الثانويّ املهينّ 

)الفينّ( فيلتحق به 35 % من الطلّب، وبعد 
للخرّيج  ميكن  الثانويّ  التعليم  من  االنتهاء 
ما  وهو  العمل،  بسوق  مباشرة  االلتحاق 
الطلّب  من   %  90 بنسبة  بالفعل  حيدث 
أو أن يلتحق بالكليّات التقنيّة أو اجلامعات 
سنوات. وأربع  سنتني  بني  ترتاوح   ملدّة 

احلياة  عصب  املهينّ  الثانويّ  التعليم  ويُعدّ 
ميدّ  ألّنه  اجلنوبيّة؛  كوريا  يف  االقتصاديّة 
سوق اإلنتاج والعمل بالقوى العاملة املدرّبة، 
فهناك 283 معهداً للتدريب املهينّ لتخريج 
أكثر من 60000 من العمّال نصف املهرة، 
وكذلك 23 معهداً للتدريب املهينّ خلرجيي 
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املدارس املتوسّطة حتت إشراف وزارة العمل 
وملدّة عام واحد إلعداد العمّال املهرة.

الكليّات املهنيّة:
تقدّم الكليّات املهنيّة برامج ما بعد تعليم 
الكليّات  هذه  وتستهدف  الثانويّة،  املرحلة 
إعداد مهندسني مبستوى متوسّط، يتلقون 
ومّتت  ختصّصهم.  يف  وتقنيات  نظريات 
اهلندسة،  التالية:  التخّصصات  إضافة 
والتمريض،  البحريّة،  والشؤون  والزراعة، 
اجتماعيّة،  وخدمات  واألسرة،  والصحّة، 
 150 حوايل  وتوجد  والرياضة.  والفنون 
حكوميّة  كليّات   10 منها  مهنيّة،  كليّة 
أرخص  الدراسيّة  الرسوم  أنّ  كما  وعامّة، 
الربامج  مدّة  ترتاوح  اجلامعات،  رسوم  من 
أمّا  التخصّص.  حسب  سنوات   3-2 بني 
التخصّصات اليت تتطلّب فرتة ثلث سنوات 
والعلج  العامّة،  والصحّة  التمريض،  فهي 
بقيّة  أمّا  واألشعة،  واألسنان  الطبيعيّ، 
التخصّصات فتتطلّب مدّة الدراسة سنتني. 

اجلامعات:
شجّع  وهذا  بالتعليم،  الكوريون  يهتمّ 
الدولة ألن تضع رؤية جديدة للرتبية والتعليم 
تستند إىل اإلنرتنت والتقنية العالية، وهذا 
ارتفاع  إىل  أدّى  الكبري  التعليميّ  التطوّر 
إىل  اجلامعات  يف  الكوريني  الطلّب  نسبة 
العامل،  يف  املعدّالت  أعلى  من  وهي   ،%80

وطنيّة  جامعات  إىل  اجلامعات  وتنقسم 
وعامّة وخاصّة، ومعظم اجلامعات يف كوريا 
شهادة  اجلامعات  ومتنح  خاصّة،  جامعات 

 4 ملدّة  الدراسة  انتهاء  بعد  »البكالريوس« 
أكثر  اجلنوبيّة  كوريا  يف  وتوجد  سنوات. 
الطب  لكليّات  وبالنسبة  250 جامعة.  من 
الدراسة  فمدّة  واألسنان،  الشرقيّ  والطب 
6 سنوات، وتُعدّ اجلامعات الكوريّة جامعات 
شاملة، ويوجد هبا العديد من األقسام وفقاً 
للكليّات. تتجه خيارات الطلّب اجلامعيني 
لدراسة املعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا 
فإّنها  ولذلك  مجيعاً،  بأقسامها  واهلندسة 
خيار  ألّنه  اإللكرتونيّ  التعليم  على  ترّكز 
الدولة تقدّم  أنّ  العلم  املستقبل للدولة، مع 
أجهزة احلاسوب للطلب كاّفة يف املدارس 
وربّما  1996م،  عام  منذ  جمّاناً  الكوريّة 
اإللكرتونيّ  التعليم  منوّ  سبب  هو  هذا 
معدَّل  بأعلى  اجلنوبيّة  كوريا  وتتميّز  اآلن. 
على  العايل  بالتعليم  اإلمجايلّ  لللتحاق 

مستوى العامل مبعدّل 103 %.

مرحلة املاجستر والدكتوراه:
ميكن احلصول على درجة املاجستري بعد 
مرحلة  تستغرق  اجلامعيّة،  الدراسة  إكمال 
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املاجستري ما بني 2-3 سنوات، والدكتوراه 
ما بني 2-4 سنوات. يف معظم اجلامعات 
االلتحاق  يف  صعوبة  توجد  وال  كوريا.  يف 
كوريا  بأنّ  ويُذكر  هذا  املرحلتنَي.  هباتنَي 
اجلنوبيّة اهتمّت مبدارس ذوي االحتياجات 
زيادة  مع  األخرية  السنوات  يف  اخلاصّة 
الوعي باحتياجات هذه الفئة من اجملتمع. 
احلياة،  مدى  بالتعليم  االهتمام  جانب  إىل 
Open-. املفتوح  التعليم  جمتمع  بناء  أي 

.)4(Learning Society

املعّلمن يف كوريا اجلنوبيّة:
بالغاً  اهتماماً  الكوريّة  احلكومة  اهتمّت 
يف  وبارزاً  كبرياً  دوراً  له  وأسندت  باملعلّم، 
أجل  من  فاعلة  وسيلة  فاعتربته  اجملتمع 
وميّزته  به،  والنهوض  اجملتمع  تطوير 
ووضعته يف مصايف الطبقة العليا، وأضفى 
تردّدها  اجتماعيّة  هيبة  املعلّم  على  ذلك 
تقف  )ال  الشعيبّ  املثل  ويكرّسها  األجيال 
على ظّل املعلّم(، واعتربت احلكومة والشعب 
لذلك  املقدّسة،  املهن  من  التعليم  مهنة 
اخلدمة  أداء  من  املعلّم  احلكومة  استثنت 
الوقوف  ضرورة  أيضاً  وأّكدت  العسكريّة، 
االقتصاديّة  األزمة  أثناء  املعلّم  رأي  على 
اخلانقة اليت مرّت هبا البلد عام 1997م، 
احلياة  يف  املعلّم  دور  أمهيّة  يعكس  ممّا 
بعد خترّجه  احلكومة  وألزمته  االجتماعيّة 
االخنراط  يف  اجلامعيّة  الدراسة  من 
والتعليم،  الرتبية  بدورتنَي خاصّتنَي مبجال 
الختبارات  املعلّم  خيضع  اجتيازمها  وبعد 
ومقابلت خاصّة، ممّا يعزّز اجلانب العلميّ 

والرتبويّ لدى املعلّم.
كما أولت احلكومة الكوريّة أيضاً اهتماماً 
باملستوى املعاشيّ للمعلّم، وال يقّل اهتمامها 
باجلانب املعنويّ، حيث يتقاضى املعلّم املعيّن 
 )2000( عن  يقّل  ال  شهريّاً  أجراً  حديثاً 
دوالراً شهريّاً، ويزيد أجر املعلّم استناداً إىل 
زيادة خدمته ونشاطه النوعيّ؛ األمر الذي 
على  استثناء  دون  الكوريّة  العوائل  يشجّع 
إلمتام  املدارس  إىل  أبنائها  إرسال  ضرورة 
دراستهم اجلامعيّة من أجل أن يكون يف كّل 

عائلة معلّم. 
املعلّم  احلكوميّة  التشريعات  دعمت  كما 
حصصه  تقليل  خلل  من  مباشرة  بصورة 
الصفّ  تلميذ  عدد  وختفيض  األسبوعيّة 
وجعل  تلميذاً،   )35( إىل  ليصل  الواحد 
 )65( من  بدالً  عاماً   )62( التقاعد  سنّ 
عاماً، ويقوم املعلّم بأداء واجبات متنوّعة يف 
املدرسة الكوريّة، فهو يقوم باإلشراف على 
وكذلك  املدرسة،  تنظيف  أثناء  التلميذ 
وزيارات  املكتبة  أعمال  على  اإلشراف 
والسياحيّة  والثقافيّة  الرتبويّة  املرافق 
كمسامهة تطوعيّة، ويستمرّ الدوام اليوميّ 
بالنسبة للمعلّم الكوريّ من الساعة الثامنة 
وأربعني  الرابعة  الساعة  حّتى  والنصف 
املعلّمني  دقيقة عصراً، ويشمل ذلك مجيع 
وأصحاب املدرسة واإلداريني دون استثناء، 
حّتى إن مل يكن لديهم حصص خمصّصة يف 
األخرية  الساعة  املعلّم  ويقضي  اليوم،  ذلك 
يف اإلعداد وهتيئة مستلزمات دروس اليوم 
الفكريّة  قابلياته  تطوير  وكذلك  التايل، 

والعلميّة والثقافيّة.
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وتُقسم مؤسّسات إعداد املعلّم إىل:
كليّات  أو  املعلّم  إعداد  معاهد   -
ويُعدّ  سنتني،  ملدّة  ومتتدّ  املعلّمني، 
االبتدائيّ. التعليم  معلّم   فيها 

- كليّات الرتبية ملدّة أربع سنوات ويُعدّ فيها 
معلّم التعليم الثانويّ.

وقد كانت مؤسّسات إعداد املعلّم يف كوريا 
اجلنوبيّة مؤسّسات وطنيّة )قوميّة( ختضع 
فيُسمح  اآلن  أمّا  التعليم،  وزارة  إلشراف 
ويف  املعلّم،  إلعداد  خاصّة  معاهد  بإنشاء 
املؤسّسات  هذه  خرّيج  فإنّ  ذلك  مقابل 
الوطنيّة عليه أن يعمل يف مدارس حمدّدة، 
حتدّدها وزارة الرتبية له خلل فرتة معيّنة. 
والنتيجة أنّ 5% فقط من املتقدّمني جيري 
املرحلة  معلّمي  تدريب  برامج  يف  قبوهلم 
قليل  املعلّمني  انسحاب  ومعدّل  االبتدائيّة، 
السنة.  يف   %1 على  بكثري  يزيد  ال  جدّاً، 
إجازات  حيملون  الذين  املعلّمني  نسبة  وإنّ 
جامعيّة واملؤهّلني بصورة تامّة يف كوريا تُعدّ 

من بني أعلى النسب يف العامل. )5(.

 إدارة التعليم 
يف كوريا اجلنوبيّة:

التعليم  مسؤوليّة  التعليم  وزارة  تتوّلى 
جمالس  مع  بالتعاون  مجيعها  مبستوياته 
اجلنوبيّة  كوريا  وتنتمي  اإلقليميّة،  التعليم 
وهي  التعليم،  إدارة  يف  املركزيّ  للنمط 
غري  عامّاً،  جمتمعيّاً  توجّهاً  متّثل  حقيقة 
للتقدّم  ونظراً  الثمانينيات  هنايات  مع  أّنه 
الصناعيّ اهلائل يف كوريا اجلنوبيّة، والتنمية 
طفرة  أحدثت  اليت  والبشريّة  االقتصاديّة 
كبرية يف حتقيق رفاهية اجملتمع، تقلّص دور 
وزارة التعليم وبصفة خاصّة يف املؤسّسات 
التعليميّة(،  واملعاهد  )املدارس  التعليميّة 
اإلشراف  توّقف  1988م  عام  مطلع  ففي 
ال  وأصبحت  املدارس  يف  للوزارة  الرتبويّ 
مشورة  املدرسة  تطلب  حينما  إال  تتدخل 
أو  مشرفِي  من  ما  مشكلة  ملواجهة  خاصة 

موجِّهي الوزارة )6(.
ويتدرّج منط اإلدارة التعليميّة يف مجهوريّة 
وهي  مستويات،  ثلثة  إىل  اجلنوبيّة  كوريا 
اإلقليميّ  واملستوى  التعليم  وزارة  مستوى 
واملستوى الثالث املكتب احملليّ للتعليم، وكلً 
من هذه املستويات يتوّلى مهام خاصّة به. 

الطلبة يف كوريا اجلنوبيّة:
يقضي أطفال كوريا 220 يوماً يف املدرسة 
سنويّاً مقارنة بـــ 190 يوماً يف فنلندا و180 
يف الواليات املتحدة األمريكيّة. تشري بعض 
اليت  الساعات  عدد  أنّ  إىل  اإلحصائيات 
الدراسة  يف  يوميّاً  الكوريّ  الطفل  ميضيها 
إضافة  عند  ساعة   14 أو   13 إىل  يصل 
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لة. وهذا ما يسبّب اإلجهاد  املكمِّ الصفوف 
للطلبة  املتعدّدة  الضغوط  ويسبّب  النفسيّ 
الذين عليهم التفوّق وحتقيق مستويات أداء 
عالية يف املدرسة. وتتعدّد مهام الطلب بني 
وإجراء  التجارب،  وإعداد  الواجبات،  أداء 
يتبّقى هلم مّتسع  إذ ال  التجارب بأنفسهم. 

من الوقت للسرتخاء واألصدقاء. 

دور تكنولوجيا املعلومات يف التعليم 
الكوريّ:

واستخدامها  التكنولوجيا  انتشار  بدأ 
خّطة  إطلق  منذ  الدراسيّة،  الصفوف  يف 
املعلومات  تكنولوجيا  بإدماج  التعليم  تعزيز 
واالتصاالت يف املدارس. وقد انطلقت فعليّاً 
رقمنة  هدفها  اسرتاتيجيّة  تطبيق  عمليّة 
اجلنوبيّة؛  كوريا  يف  كلّه  املنهاج الدراسيّ 
وذلك ملساعدة الطلبة على اكتساب مهارات 

املنهاج.
العامل  يف  بلد  أوّل  اجلنوبيّة  كوريا  وتُعدّ 
ر خدمة الوصول إىل شبكة اإلنرتنت لكّل  وفَّ
املرتبة  وحتتّل  عالية.  وبسرعات  مدرسة 
العامل من حيث متوسّط سرعة  األوىل يف 
االتصال باإلنرتنت سواء من املدرسة أو من 
مشاهدة  الطلبة  يستطيع  وبذلك  املنزل. 
خدمات  خلل  من  وحتميلها  احملاضرات 

البثّ التعليميّ عرب اإلنرتنت.
وملحوظ  قوي  انتشار  هناك  أنّ  كما 
املدرسة،  بعد  ما  أنشطة  يف  للتكنولوجيا 
عن  اإلفصاح  نظام  توفري  إىل  باإلضافة 
عند  واآلباء  للطلبة  املدرسيّة  املعلومات 
الدخول إىل املوقع للحصول على معلومات 

اآلباء  حثِّ  هبدف  وذلك  باملدرسة،  تتعلّق 
على املشاركة يف عمليّة تربية األطفال على 

نطاق أوسع.

متويل التعليم:
املدارس هو عمليّة مركزيّة متاماً  متويل 
احملليّة  املدرسيّة  األنظمة  تستمدّ  حيث 
املركزيّة  امليزانيّة  من  عائداهتا  من   %80

لوزارة التعليم، إذ تنفق كوريا اجلنوبيّة على 
التعليم 29 مليار دوالر سنويّاً أي أكثر من 
20% من ميزانيّة الدولة السنويّة، كما أّنها 

ختصّص 2.6% من دخلها اإلمجايلّ السنويّ 
للبحث العلميّ البالغ حنو 900 مليار دوالر 
سنوياً، وإىل جانب حتمّل احلكومة الكوريّة 
التعليم،  على  اإلنفاق  يف  األرقام  هذه 
أخرى،  مصادر  من  التعليم  متويل  يتمّ 
هي  رئيسة،  مصادر  أربعة  من  وبالتحديد 
ختصيص جزء من الناتج القوميّ اإلمجايلّ 
للدولة، والضرائب العامّة، والتمويل احملليّ، 

والشركات واملؤسّسات الصناعيّة. )7(. 
الكوريّ  التعليميّ  النظام  يسهم  وباملقابل 
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بشكل كبري يف إحداث التنمية يف اجملتمع، 
وذلك من خلل قيام التعليم بإعداد القوى 
النمو  حاجات  ملواجهة  املدرّبة  البشريّة 
االقتصاديّ، والتأكيد على إقامة مزيد من 
العلقات بني التعليم واملؤسّسات اإلنتاجيّة، 
على  احلافزة  القيم  غرس  على  والعمل 
من  واملستقاة  املتعلّمني  نفوس  يف  العمل 
الفلسفة اجملتمعيّة والطابع القوميّ الكوريّ 
والتعاون،  فيه،  والتفاني  العمل  حبّ  مثل: 
والصاحل العام يف مقابل املصلحة الفرديّة، 

والطاعة واالنضباط.
السؤال إىل خميلتنا وحيمل  يتبادر  واآلن 
دولة  من  جيعل  الذي  ما  احلرية،  تلفيف 
الصدارة  مراكز  ترتبّع  أن  مبواردها  فقرية 
التعليمي؟  مبجاالت عدّة وباألخصّ اجملال 
املرتكزات  هو  االستغراب  هذا  يُزيل  وما 

اآلتية يف النظام التعليميّ الكوريّ:

الفلسفة الواضحة يف التعليم:
وفلسفة  سياسة  اجلنوبيّة  كوريا  وضعت 
واضحة تنطلق منها كل ممارسات العمل يف 

النظام التعليميّ بكامل مراحله.

حتقيق املساواة يف فرص التعليم 
واستمراريته:

التعليم  أبواب  فتح  يف  كوريا  جنحت 
لألفراد كاّفة، وإزالة املعوّقات أمام كّل فرد 
لللتحاق بأمناط التعليم املختلفة، كما أّنها 
إىل  تعليمه  إكمال  االستمرار يف  له  تضمن 
أقصى حدّ ممكن وفقاً لقدراته واستعداداته 

وطموحاته. )8(. 

املبادرات يف التعليم العايل: 
من  العديد  الكوريّة  احلكومة  نّفذت 
املبادرات لتطوير التعليم العايل هبا يف العقد 
ومن  والعشرين.  احلادي  القرن  من  األول 
أهمّ هذه املبادرات مبادرة »عقول كوريا يف 
القرن احلادي والعشرين« - املرحلة األوىل 
والثانية، ومبادرة »مشروع اجلامعة اجلديدة 
للتجديد اإلقليميّ«، ومبادرة »لنربط كوريا 
لتعزيز الشراكة بني اجلامعات بالصناعة«.

نظم إدارة التعليم: 
وجود  من  املركزيّ  اإلدارة  منط  يتضح 
البشرية، وهي  املوارد  وتنمية  الرتبية  وزارة 
املسؤولة عن التعليم، وتتحدّد مهام وزيرها 
تنفيذ  تتضمّن  اليت  القرارات  اختاذ  يف 
سياسة احلكومة الكوريّة يف جمال التعليم، 
فهناك  املركزيّة  اإلدارة  من  الرغم  وعلى 
وضع  يف  تشارك  واضحة  أهليّة  جهود 
القرارات  واختاذ  السياسة  هذه  وصياغة 

بشأهنا.
- التقدّم يف العلوم التطبيقيّة والتكنولوجيا 
احلديثة: إذ تصدّرت كوريا اجلنوبيّة املرتبة 
األوىل يف جمال تقنية معلومات االتصاالت 
على  إجياباً  انعكس  ما  وهذا  العامل.  يف 

التعليم.
يُعدّ  للمعلّم:  اجلنوبية  كوريا  اجلل   -
والتقدّم  التطوّر  يف  األهمّ  العامل  املعلّم 
منذ القدم، فالرتاث الفكريّ املمتدّ للعلقة 
احلكيم  املربّي  املعلّم  بني  املستمرّة  القويّة 
وبني تلمذته يرتجم ذلك؛ إذ إنّ هذا الرتاث 
استكمال  على  الطلّب  من  العديد  شجّع 
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دراساهتم العليا اقتداءً مبعلّميهم. 
بالتجربة  اهتمّت  اليت  الدراسات  وتشري 
الكامن خلف  القوي  الدافع  أنّ  الكوريّة إىل 
جناحها الباهر، هو املناخ االجتماعيّ امللئم 
والقيم  املبادئ  مبنظومة  واملتمّثل  للنهضة 
الكوريّ  اإلنسان  هبا  ويتمّتع  يؤمّن  اليت 
اقتصــــاديّة  هنضــــة  لتحقيق  وامللئمة 

رائدة. )9(. 
يدع جماالً  ال  التعليم مبا  أنّ  وهبذا جند 
للشك، كان له دوراً حموريّاً يف تطوّر الدولة 
زمناً  عانت  أن  بعد  وازدهارها،  وتقدّمها 
واحلرب  اليابانيّ  االستعمار  من  طويلً 
على  بغريب  هذا  وليس  الكوريّة.  األهليّة 
املرحلة  طلب  من   %83.8 يلتحق  دولة 
العليا  واملعاهد  باجلامعات  فيها  الثانويّة 

وفقاً إلحصاءات عام 2008م.
الربوفسور  سورنسون«  »كلرك  يصف 
التعليم  نظام  تركيب  واشنطن  جامعة  يف 
)املشروع  من  جزء  بأّنه  اجلديد،  الكوريّ 
لدور  الكبري  اإلميان  يؤّكد  وهذا  الوطينّ(، 
املواطن بأداء دوره والتزامه يف هذا التصميم 
الكبري. فقد كان التعليم يف أذهان الكوريني 
جزءاً أساسيّاً من هذا التصميم األكرب منذ 

البداية )10(. 

ومضات سريعة:
الشعوب حبّاً  أكثر  الكوريّ من  الشعب   -

للقراءة واهتماماً هبا. 
- إنّ موضوع الرتبية والتعليم يف كوريا من 
اجملتمع  عليها  يرّكز  اليت  املوضوعات  أهمّ 
اُعتربت  بعيد  عهد  ومنذ  اهتمامه.  جّل 

الرتبية والتعليم ألبناء البلد من أهمّ أهداف 
يولون  الكوريني  أنّ  نرى  هنا  ومن  الدولة. 
لتحقيق  كوسيلة  عظيماً  اهتماماً  التعليم 

الذات والتقدّم االجتماعيّ.
اخليارات  أكثر  التدريس  مهنة  تُعدّ   -
اجلنوبيني،  الكوريني  لدى  شعبيّة  املهنيّة 
بسبب املكانة االجتماعيّة العالية للمعلّمني 

واالستقرار املهينّ واألجر العايل. )11(. 
الثقايفّ  برتاثها  اجلنوبيّة  كوريا  تتميّز   -
ومعاملها األثريّة املتميّزة واجلمع بني الرتاث 
الشعب  يفتخر  وهلذا  واملستقبل يف مدهنا. 
الكوريّ برتاثه الثقايفّ. إذ يتمّ إتباع التقاليد 
يف  واسع  نطاق  على  واحرتامها  الكوريّة 
البلد، ويُعرف عن الشعب الكوريّ اجتهاده 
الشديد  والئه  إىل  باإلضافة  العمل  يف 

لوطنه. 
التكنولوجيا  اجلنوبيّة  كوريا  تعشق   -
أنظمة  من  بدءاً  كاّفة  بأشكاهلا  احلديثة 
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إىل  وصوالً  كامل  بشكل  املؤمتتة  األمان 
صناعة التسوّق عرب اإلنرتنت.

بطبيعتها  اجلنوبيّة  كوريا  تشتهر   -
ممّا  فيها  الصنوبر  أشجار  وكثرة  اجلبليّة 
جيعلها ذات مناظر خلّبة للغاية، خاصّة يف 

فصل اخلريف. 
- الطفل عند الوالدة يكون عمره هو عام 
واحد لكوهنم حيسبون مدّة حياته وهو يف 

الرحم.
كنت  إذا  موجزة  بعبارة  نقول  اخلتام  يف 
كنت ختّطط  وإذا  أرزاً  فازرع  لعام  ختّطط 
لعشرة أعوام فازرع شجراً أمّا إذا كنت ختّطط 

فاالستثمار  األطفال.  برتبية  فقم  عام  ملئة 
وعامني  عام  بثماره يف  يأتي  ال  التعليم  يف 
وإمنا حيتاج إىل أعوام لتظهر نتائجه، لكنّ 
على  والتطوّر  التقدّم  يف  حمّتمة  النتيجة 
ونشاطاهتم،  األفراد  حياة  مفاصل  عموم 
وهذا ما ينعكس إجياباً على ميادين الدولة 
والتعليميّة  واالجتماعيّة  االقتصاديّة  كاّفة 

والتجاريّة والصحيّة والبيئيّة.    
الدروس  استخلص  ميكن  هنا  ومن 
تشكل  حبيث  الكوريّة  التجربة  من  والعرب 
العديد  الوّضاءة  بأنوارها  تسرتشد  منارة 

من اجملتمعات النامية.
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 ميساء علي سليمان*                      

التنّمر ضّد التالميذ ذوي اإلعاقة السمعّية 
وبعض استراتيجّيات مواجهته

إنّ احلـواسّ اخلمـس هـي نوافـذ اإلنسـان إلدراك العـامل اخلارجـيّ احمليـط بـه 
فمـن خالهلـا يستكشـف ويتعـرّف علـى األشـياء املوجـودة حولـه وينمّـي مداركـه 
ومعارفـه، وكّل حاسّـة مـن هـذه احلـواسّ هلـا عملهـا اخلـاصّ هبـا، ومـع ذلـك فهـي 
خلـٍل  وأيُّ  بيئتـه،  مـع  تفاعـل  أفضـل  علـى  اإلنسـان  ليحصـل  بالنهايـة  تتكامـل 
يف حاسّـة مـن هـذه احلـواسّ سـوف يؤّثـر علـى حيـاة اإلنسـان وإدراكـه لبيئتـه، 
فاإلعاقـة السـمعيّة مثـالً تؤّثـر علـى منـوّ الطفـل الّلغـويّ واالجتماعـيّ بشـكل 

كبـر نتيجـًة لعـدم قـدرة الطفـل علـى مسـاع األصـوات وتقليدهـا.

 * معّلمة يف مدارس دمشق، طالبة دراسات عليا يف كلية الرتبية /جامعة دمشق/ قسم 
الرتبية اخلاصة.
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يشري  مصطلح  هي:  السمعيّة  واإلعاقة 
يف  ترتاوح  اليت  السمعيّة  املشكلت  إىل 
ما  وهو  املتوسّط  إىل  البسيط  من  شدّهتا 
أو  الشديد  إىل  السمعيّ  بالضعف  يسمّى 
ما يسمّى بالصمم، والصمم هو درجة من 
للفرد  ديسبل   70 تزيد عن  السمع  فقدان 
السمع  حاسّة  على  اعتماده  عن  وحتول 
أو  السمّاعات  باستخدام  الكلم  فهم  يف 
دوهنا، أمّا الضعف السمعيّ فهو درجة من 
الفقدان السمعيّ تزيد عن 35 ديسبل وتقّل 
من  يعاني  الفرد  جتعل  ديسبل،   70 عن 
باستخدام حاسّة  الكلم  فهم  صعوبات يف 
السمع وباستخدام السمّاعات أو دوهنا.  )6 

ص14(

وبالتايل جند أنّ املعاقن مسعيًّا 
يُصنَّفون إىل قسمن:

ضعاف السمع أي الذين توجد لديهم بقايا 
مسعيّة وهم قابلون لتعلّم اللّغة والكلم.

بقايا  لديهم  توجد  ال  الذين  وهم  الصمّ 
مسعيّة أي يعانون من إعاقة مسعيّة شديدة 

جدّاً وال يستطيعون تعلّم اللّغة والكلم.
ويلعب عامل السنّ عند اإلصابة بالصمم 
والكلم،  اللّغة  تعلّم  عملية  يف  كبرياً  دوراً 
من  للطفل  املتاحة  الفرص  على  يؤّثر  فهو 
احمليطة  البيئة  يف  األصوات  مساع  حيث 
أن  املمكن  من  اليت  الصوتيّة  واخلربات  به 
يتعرّض هلا، وعليه يُصنَّف الصمم حبسب 
النموّ  ملرحلة  وفقاً  )أو  اإلصابة  السنّ عند 

اللّغويّ( إىل نوعني:
 prelingual( اللّغويّ  قبل  الصمم   -1

حيدث  الذي  الصمم  وهو   :)Deafness

منذ والدة الطفل أو يف املرحلة اليت تسبق 
مساع  يستطيع  ال  فهو  للّغة،  الطفل  تعلّم 
يقلّدها،  أن  يستطيع  ال  وبالتايل  األصوات 
وهنا يكون حباجة ألنّ يتعلّم اللّغة عن طريق 
اإلشارة،  بلغة  يُعرف  ما  أو  البصر  حاسّة 
وتُعرف هذه الفئة اليت مل تستطع أن تتعلّم 

اللّغة بالصّم البكم.
 Postlingual( اللّغويّ  بعد  الصمم   -2

حيدث  الذي  الصمم  وهو   :)Deafness

وتتميّز  والكلم،  اللّغة  الطفل  تعلّم  أن  بعد 
ويُسمُّون  الكلم  على  بقدرهتا  الفئة  هذه 

بالصمّ فقط )5 ص 41(.
اإلعاقة  ذوي  األطفال  أنّ  جند  وهكذا 
السمعيّة سواءً أكانوا من ضعاف السمع أم من 
الصمّ يعانون من اختلف غري ظاهر بشكل 
واضح على أبداهنم، ولكنّه واضح جدّاً على 
والتفاعل،  والتواصل  الكلم  على  قدرهتم 
وهذا االختلف هو سبب تعرّضهم للرفض 
وكذلك  جمتمعهم،  أفراد  بعض  قبل  من 
لتعرّضهم للتنمّر واالستقواء من  يُعدُّ سبباً 
املدرسة  يف  سواءً  العاديني  زملئهم  قبل 
أو يف احليّ أو يف اجملتمع عموماً، ونتيجًة 
لتخوّف األطفال ذوي اإلعاقة السمعيّة من 
يتجهون  فإّنهم  واالستقواء  للتنمّر  التعرّض 
بدالً  الذات  على  واالنطواء  العزلة  حنو 
كما  املخاوف،  على  والتغلّب  املواجهة  من 
السمعيّة  اإلعاقة  ذوي  األطفال  تعرّض  أنّ 
نفسية  أمراضاً  هلم  يسبّب  قد  للتنمّر 
يدفعهم  وقد  بالنفس  الثقة  يف  واخنفاضاً 
عجز  إىل  يؤدّي  أّنه  كما  أيضاً،  للنتحار 
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الطفل عن تكوين الصداقات واالخنراط يف 
اجملتمع واخنفاض حتصيله األكادمييّ.

 Bullying( التنمّريّ  بالسلوك  ويُقصَدُ 
Behavior( استخدام القوّة بشكل منهجيّ 

حيدث  جيّد  غري  سلوك  وهو  ومتكرّر، 
الكبار  لدى  حيدث  وهو  ألخرى،  فرتة  من 
أشكاالً  ويأخذ  سواء،  حدٍّ  على  والصغار 
واالعتداءات  اللفظيّة  كالتهديدات  عديدة 
البدنيّة واجلنسيّة اليت هتدّد جسد الضحيّة 
ونفسيّته، وينتشر هذا السلوك بشكٍل خاصّ 
قد  التنمّر  وأنّ  كما  الطفولة،  مرحلة  يف 
حيدث يف أيّ مكاٍن يف احلي أو املدرسة أو 
الشارع أو يف وسائل النقل، وتزداد وتريته يف 
املدارس خاصّة يف غياب املعلّم أو املشرف 
 1( التلميذ.  على سلوك  املراقبة  وانعدام 

)p28

وميكننا القول بعبارة أخرى إنّ التنمّر هو 
سلوك عدواني مؤذٍ ومتكرِّر من قبل شخص 
أو  آخر  أو جمموعة، شخص ضدّ شخص 
عدم  على  التأكيد  مع  أشخاص،  جمموعة 
وجود يف توازن يف القوّة بني املُتنمِّر واملُتنمَّر 

عليه أو الضحيّة.

أشكال ومظاهر السلوك التنمّري
مظاهر  أو  أشكال  التنمّري  للسلوك 

عديدة، هي:
 Physical( البدنيّ  التنمّر   -1

بدنيّ  اتصال  أيّ  به  ويُقصد   :)Bullying

هبدف األذى والضرر مثل: العض، اخلدش، 
البصق، الضرب الشديد، ختريب ممتلكات 
الضحيّة، وهذا الشكل من التنمّر أقّل شيوعاً 

غري  أساليب  يستخدمن  فهنّ  اإلناث،  لدى 
االستبعاد  الشائعات،  أسلوب  مثل  مباشرة 
األساليب  عن  تقّل ضرراً  ال  وهي  والنفي، 

املباشرة.
 :)Verbal Bullying( ّ2- التنمّر اللفظي

وهو أكثر أساليب التنمّر شيوعاً لدى الذكور 
واإلناث على حدٍّ سواء يف خمتلف املراحل 
التقليل  السخرية،  أشكاله:  التعليميّة، ومن 
الشائعات،  االبتزاز،  اآلخرين،  شأن  من 
إطلق األلقاب اليت تتعلّق بالعِرق أو الطائفة 
أو اإلعاقة، إطلق الشتائم والسُّباب، وهذا 
النوع من التنمّر يؤّثر على تقدير الذات لدى 

الضحيّة.
 Control( االجتماعيّة  السيطرة   -3

غري  عدواناً  يُعدّ  النوع  وهذا   :)Social

املنظومة  ضمن  ويُستخدم  مباشر، 
إحلاق  بقصد  كاألقرباء  االجتماعيّة 
الضرر باآلخر، مثل: استبعاد الشخص من 

اجملموعة.
 Sexual( اجلنسيّ  التنمّر   -4

غري  عديدة  أشكاالً  وأخذ   :)Bullying

الصور،  التلميحات،  مثل:  هبا  مرغوب 
الشائعات  إطلق  البدنيّ،  االحتكاك 
الطفل على االخنراط يف  اجلنسيّة، إجبار 
نشاطات جنسيّة، وقد أثبتت الدراسات أنّ 
اجلنسيّ  للتنمّر  يتعرّضون  واإلناث  الذكور 

باملستوى نفسه.
 Emotional( االنفعايلّ  التنمّر   -5

وحيدث  العاطفيّ،  التنمّر  أو   :)Bullying

هبدف التقليل من شأن الضحيّة وختفيض 
على  ويشتمل  بذاهتا  إحساسها  درجة 
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عن  الضحية  وإبعاد  والعزلة،  التجاهل، 
األقران، والعبوس واالزدراء.

التنمّر  أو  اإلنرتنت  عرب  التنمّر   -6

ويقصد   :)Cyber Bullying( اإللكرتونيّ 
به التنمّر عرب الربيد اإللكرتونيّ أو الرسائل 
أو غرف الدردشة يف اإلنرتنت، وهو أيضاً له 
أضراره، وتؤّكد الدراسات أنّ واحداً من كّل 

ثلثة تلميذ يتعرّض للتنمّر عرب اإلنرتنت.
 Racial( العنصريّ  التنمّر   -7

يكون  التنمّر  من  النوع  وهذا   :)Bullying

بداعي الكراهية واحلقد والتحيّز لشخص 
أو جمموعة أو دين أو قوميّة معيّنة، وقد يكون 
موجهاً حنو ذوي االحتياجات اخلاصّة، كما 
وأنّ أطفال األقلّيات أكثر عرضة هلذا النوع. 

)2 ص59-57(
8- التنمّر على املمتلكات )التنمّر املادّيّ(: 

مثلً  الضحية  ملبس  متزيق  به  ويُقصد 

وسرقة  املدرسيّة  وأدواته  كتبه  إتلف  أو 
األضرار  إحداث  أو  اخلاصّة،  مقتنياته 
استخدام  أو  املدرسة  وممتلكات  أثاث  يف 
 6( عنوةً.  أو  إذن  بدون  اآلخرين  ممتلكات 

ص43(

أسباب التنمّر
تتعدّد أسباب التنمّر، فمنها ما له علقة 
بنفسيّة كّل من املتنمِّر والضحيّة، ومنها ما 
يعود ألسباب أسريّة، ومنها ما يعود ألسباب 

تتعلّق باملدرسة، وهي:
1- أسباب نفسيّة: قسمٌ من هذه األسباب 

يتعلّق بشخصيّة ونفسيّة املُتنمِّر نفسه، فهو 
والسلطة،  القوة  ممارسة  حيبّ  شخص 
ملدى  واٍع  فهو  للذات  عاٍل  تقدير  ولديه 
قسم  قسمني  الناس ضمن  ويصنّف  قوّته، 
قويّ وآخر ضعيف أو مستضعَف، وال يشعر 
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بنظره  فهم  أبداً،  ضحاياه  مع  بالتعاطف 
يستحقون كّل ما حيصل هلم، والقسم الثاني 
يتعلّق بنفسيّة الضحيّة، فقد أظهرت  منها 
يعانون  التنمّر  أنّ ضحايا  الدراسات  أغلب 
على  تؤّثر  وجسديّة  نفسيّة  مشكلت  من 
واالنفعايلّ،  واالجتماعيّ  النفسيّ  منوّهم 
فهو يُعتبَر هبذه السمات لقمًة سائغًة لغريه، 
كذلك تلعب األساليب الوالديّة دوراً حامساً 
هنا، فاألهل الذين يّتبعون أسلوب احلماية 
الطفل  شخصيّة  على  يؤّثر  إّنما  الزائدة 
املعيشيّ  املستوى  أنّ  كما  سليبّ،  بشكل 
للضحية ولباسه يلعبان دوراً هامّاً أيضاً يف 

هذا األمر.
يرى  الضحيّة  الطفل  نظر  وجهة  ومن 
مهمّ  بأّنه  التظاهر  حيبّ  شخصاً  املُتنمِّر 
املادّيّ  التفاخر بوضعه  بني زملئه، وحيبّ 
أو بأفراد أسرته أو بقوته، بينما يرى نفسه 
ضعيفاً ووحيداً ال ميتلك أصدقاءً يدافعون 
عنه، ويرى أنّ ضعف حتصيله الدراسي هو 
سبب تعرّضه للتنمّر، أو ألنّ املعلّم ال حيبّه 
كونه يبقى هادئاً وال ينسجم مع زملئه يف 

الصف.
األسباب  هذه  تتعلّق  أسريّة:  أسباب   -2

بأسرة املُتنمِّر، فسلوك التنمّر يقوى ويتعزّز 
فاألطفال  أسرته،  خلل  من  الطفل  لدى 
سلوك  يّتبعون  آبائهم  أنّ  يلحظون  الذين 
آباءهم،  سيقلّدون  حتماً  فإّنهم  التنمّر 
أنّ  كما  للضحايا،  بالنسبة  كذلك  واألمر 
استخدام أسلوب العقاب البدنيّ واألساليب 
يقوم  الطفل  األخرى سوف جيعل  السلبيّة 
يشعره  ذلك  ألنّ  اآلخرين  على  بالتنمّر 

مبدى قوّته وسيطرته وأمهيّته، كذلك فإنّ 
لعب  الرفض  أو  والقسوة  اإلمهال  أسلوب 
دوراً حامساً يف ظهور سلوكات مثل سلوك 
الرقابة  التنمّر لدى الطفل، وكذلك ضعف 

الوالديّة.
من  كثري  وجود  إىل  نشري  أن  من  بدّ  وال 
اآلباء الذين يعتقدون أنّ الرتبية هي جمرّد 
واملسكن  واملَلبس  والشراب  للطعام  توفري 
على  الرتبويّة  باألمور  ويرمون  ألطفاهلم، 
عاتق املعلّمني وحدهم، متناسني أنّ الرتبية 
هي تعديل للسلوك غري املرغوب به وتقويمٌ 
له، وغرسٌ للقيم واملبادئ واألخلق احلميدة 

يف نفوس أطفاهلم.
والتعليميّ  الثقايفّ  املستوى  يلعب  كذلك 
واالقتصاديّ للوالدين دوراً كبرياً يف موضوع 
أو للضحيّة،  للمتنمِّر  بالنسبة  التنمّر سواءً 
ثراءَمها  سيستغّل  ثريَّني  لوالدين  فالطفل 
لعائلة  والطفل  اآلخرين،  من  للسخرية 
فقرية، سيكون فقرهُ حمّط سخرية زملئه.

تتعلّق  باملدرسة:  علقة  هلا  أسباب   -3

عموماً،  املدرسيّ  باملناخ  األسباب  هذه 

المعلم العربي- العدد: 480 - 2021 

ية
س

نف
 و

ية
بو

تر
ت 

سا
درا



43

والتواصل  واملعلّم  والرفاق  املدرسة  كثقافة 
بني املدرسة واألهل، فالعنف الذي ميارسه 
على  سلباً  يؤّثر  تلميذه سوف  على  املعلّم 
سلوك تلميذه، ضعف التحصيل الدراسي 
التدريس  أساليب  السوء،  رفاق  للتلميذ، 
غري الفعّالة وتراكم الفصول الدراسيّة كلها 
من  أنواع  ظهور  وبالتايل  لإلحباط  تؤدّي 
السلوك السيّئ لدى التلميذ ومنها التنمّر. 

)8 ص47(
حيث  العنيفة:  اإللكرتونيّة  األلعاب   -4

اعتاد الكثري من األطفال على قضاء ساعات 
اإللكرتونيّة  األلعاب  ممارسة  يف  طويلة 
العنيفة سواءً على احلاسوب أو على اهلاتف 
احملمول، وتقوم هذه األلعاب على استخدام 
القوّة لسحق اخلصم واحلصول على أعلى 
النقاط وحتقيق النصر دون أن يكون هناك 
مع  ذلك  ويرتافق  منها،  تربويّ  هدف  أيّ 
عدم اهتمام األهل مبستقبل ابنهم، وغالباً 
استكماالً  احلياةَ  األطفال  هؤالء  يعترب  ما 
لديهم  فتقوى  ميارسوهنا،  اليت  لأللعاب 
على  العنف  فيمارسون  العدائيّة  النزعة 
احمليطني هبم، ولذلك جيب على األهل أاّل 
يسمحوا بتقوقع أبنائهم على مثل هذا النوع 
من األلعاب، وعلى أيّ دولة أن حتارب مثل 
متاماً  املخدرات  حتارب  كما  األلعاب  هذه 

خلطورهتا الشديدة.
والرياضات  املتحرّكة  الرسوم  أفلم   -5

الباحثني  من  العديد  أرجع  حيث  العنيفة: 
أفلم  إىل  أيضاً  التنمّري  السلوك  انتشار 
العنف والرسوم املتحرّكة اليت تتسم بالعنف 
تبثّ  اليت  املصارعة  قنوات  وانتشار  أيضاً، 

الرياضات العنيفة واليت تنتهي عادةً هبزمية 
الطرف اآلخر وهو مضرّج بالدماء، ويُشار 
إىل أنّ الفتيات أيضاً لديهنّ اهتمام كبري هبذا 
النوع من األفلم والرياضات ممّا يؤدّي إىل 
تغيّر يف أمناط سلوكهنَّ وميلهنَّ حنو العنف 

كالذكور متاماً. )9 ص229(

آثار التنمّر على املتنمّر والضحيّة 
)Victim(

وأن  بدّ  ال  التنمّر  أسباب  ذكرنا  أن  وبعد 
نتطرَّق آلثار هذا السلوك العدوانيّ السيّئ 
املعوّق  الطفل  أيّ  الضحيّة  من  كّل  على 
مسعيّاً ضحيّة التنمّر، واملُتنمِّر نفسه الذي 
بدّ  ال  حيث  السيّئ،  السلوك  هبذا  يقوم 
التنمّر  سلوك  مثل  ومؤذٍ  عدوانيٍّ  لسلوكٍ 
ضحية  الطفل  نفسيّة  على  آثاره  يرتك  أن 
التنمّر وشخصيّته، وأن يرتك أثراً أيضاً يف 
على  بآثاره  أوّالً  وسنبدأ  املُتنمِّر،  شخصيّة 
يعاني  أّنه  حيث  املتنمِّر  الطفل  شخصيّة 
غالباً من القلق وتدّني تقدير الذات واحلزن 
ولوم الذات وقلّة عدد األصدقاء ويف بعض 
وعدم  أبداً،  أصدقاء  وجود  عدم  األحيان 
الشعور بالدعم واملساندة من قبل اآلخرين 
ويعاني  االجتماعيّة،  املهارات  يف  وقصور 
عاطفيّة  مشكلت  من  املتنمّرون  األطفال 
ألطفال  االجنذاب  شديدو  وهم  وانفعاليّة، 
متنمّرين مثلهم ولتشكيل عصابات وأنشطة 
منحرفة، كما وأّنهم قد ينجذبون للتدخني 

واملخدرات. )2 ص89(
التنمّر:  ضحيّة  للطفل  بالنسبة  أمّا 
فيعاني ضحايا التنمّر من مشاكل عاطفيّة 
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بالفرق  تُشعرهم  إعاقات  أو  ودراسيّة، 
كما  املتنمّرين،  وبني  بينهم  اجلسمانيّ 
الذات،  تقدير  تدّني  أو  انعدام  مييلون حنو 
شعور  وعدم  اكتئاب  من  يعانون  كذلك 
التنمّر  ضحايا  وأنّ  كما  والقلق،  باألمان 
يعانون من بعض األعراض السيكوسوماتيّة 
مثل: الصداع، آالم يف املعدة، تدّني التوافق 
يف  التفكري  املدرسة،  كراهيّة  النفسيّ، 
االنتحار، االنطوائيّة والعزلة، عدم السعادة. 

)2 ص90(
املعوّقون  يعاني األطفال  أكثر،  وللتوضيح 
الشديد  احلزن  من  التنمّر  ضحايا  مسعيّاً 
اآلخرين  تقبّل  وعدم  العزلة  حنو  وامليل 
ورفض تكوين الصداقات، وقد يلجأ الطفل 
وجه  على  مسعيّاً  واملعوّق  عموماً  املعوّق 
التحديد يف بعض احلاالت للنتحار كوسيلة 
للتخلّص من األمل وليعاقب املتنمِّر الذي أذاه 
للقتل يف  به  تدفع  ربّما  أو  لينتقم منه،  أيّ 
حالة الدفاع عن نفسه، أو يتحول هو اآلخر 
مراحل الحقة  عدوانيّ يف  ملتنمِّر وشخص 
الذات،  العتبار  ردّاً  وذلك  للتنمّر  لتعرّضه 
املعوّقني  األطفال  إصابة  احتماليّة  وتكون 
الطفولة  يف  للتنمّر  تعرّضوا  الذين  عموماً 
بأمراض شديدة مزمنة يف  املراهقة  أو يف 

املستقبل كبرية جدّاً.
إىل  الدراسات  من  العديد  أشارت  وقد 
أنّ األطفال ضحايا التنمّر سواءً أكانوا من 
العاديني أو املعوّقني مييلون حنو التغيّب عن 
من  خوفهم  بسبب  وذلك  بكثرة،  املدرسة 
كذلك  للقائه،  وتفادياً  له  وكرههم  املتنمِّر 
مييلون حنو االنسحاب وعدم املشاركة بأيّ 

 3( املدرسة.  يف  تعليميّ  نشاط  أو  فعّاليّة 
ص17(

اليت  التنمّر  حاالت  أغلب  أنّ  إىل  ويُشار 
تقع  مسعيّاً  املعوّقون  التلميذ  هلا  يتعرّض 
يف املدرسة، وترتك آثاراً سلبيّة كبرية عليهم 
من الناحية النفسيّة، وقد ذكرت الدراسات 
بشكل  حتدث  التنمّر  حاالت  أنّ  واألحباث 
كبري ضدّ التلميذ أو األطفال الذين يعانون 
من إعاقات واضحة أي يوجد لديهم مسة 
أقراهنم  عن  وخمتلفني  مميّزين  جتعلهم 
مسعيّاً  املعوّقون  التلميذ  أمّا  العاديني، 
أي  متعدّدة  إعاقات  من  يعانون  ال  الذين 
السمعيّة  لإلعاقة  مرافقة  أخرى  إعاقة 
اليت  السمة  أنّ  على  الباحثون  أمجع  فقد 
متيزهم وجتعلهم عرضة للتنمّر هي ضعف 
وجودها،  انعدام  أو  الكلم  على  قدرهتم 
)طريقة  تواصلهم  بطريقة  يتميّزون  كذلك 
كانوا  إذا  أو  اإلشارة(،  لغة  الشفاه –  قراءة 
من ضعاف السمع فإّنهم غالباً ما يضعون 
من  معاناهتم  إىل  إضافة  مسعيّة،  معينات 
مشكلت يف التفاعل والتواصل االجتماعيّ.

دوراً  تلعب  أخرى  عوامل  هناك  كذلك 
التلميذ  تعرّض  مستوى  حتديد  يف  كبرياً 
مثل:  للتنمّر  مسعيّاً  املعوّقون  واألطفال 
ووضعهم  لديهم،  السمعيّ  الفقدان  درجة 
وخلفيّة  معاملتهم،  وطرق  األسرة  داخل 
األسرة الثقافيّة واالجتماعيّة واالقتصاديّة، 
املعوّقني  التلميذ  فإنّ  الدراسات  وحبسب 
من  أعلى  مبعدّل  للتنمّر  يتعرّضون  مسعيّاً 
 4( مرات.   3-2 أي  العاديني  التلميذ 

)p335
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كما أنّ الطفل املعوّق مسعيّاً حني يتعرّض 
أو  أحداً  خيرب  أن  يستطيع  ال  فإّنه  للتنمّر 
القدرة  لفقدانه  نتيجًة  نفسه  عن  يدافع 
يعبّر  أن  يستطيع  وأّنه ال  كما  الكلم،  على 
عمّا يشعر به بعد تعرّضه للتنمّر، ألنّ هذا 
التعبري حيتاج إىل كمّ جيّد من القدرة على 
يفتقده  ما  وهو  اللفظيّ  والتواصل  التعبري 
أكثر  جيعله  ممّا  مسعيّاً،  املعوّق  الطفل 
أقرانه،  قبل  واالستقواء من  للتنمّر  عرضة 
يتعرّض  اليت  التنمّر  أشكال  أكثر  وأنّ  كما 
التنمّر  هو  مسعيّاً  املعوّقون  التلميذ  هلا 
اللفظيّ والسخرية والعنف اجلسديّ، ويؤّثر 
اإلعاقة  ذوي  للتلميذ  األكادمييّ  األداء 
للتنمّر،  تعرّضهم  مستوى  على  السمعيّة 
إىل  باإلضافة  األكادمييّ  فتدّني حتصيلهم 
اختلفهم بسبب اإلعاقة السمعيّة جيعلهم 
على  قادرين  غري  العاديني  التلميذ  بنظر 
املهام وغري ملئمني هلا، وقد حتدّثت  أداء 

بعض الدراسات عن مستوى التسرّب الكبري 
بسبب  وذلك  املدارس  من  الصمّ  للتلميذ 
لتواجد  العاديني  التلميذ  أهايل  رفض 
مع  السمع  ضعاف  أو  الصمّ  من  أطفال 
أطفاهلم يف املدرسة، وانتصار املتنمّرين على 
ضحاياهم من ضعاف السمع والصمّ ما هو 
إاّل مرآة ملواقف آباء التلميذ اآلخرين. )3 

)p7

ولكن ال بدّ من اإلشارة إىل أنّ الطفل أو 
يكون  قد  نفسه  هو  مسعيّاً  املعوّق  التلميذ 
على  القدرة  من  حرمانه  أنّ  حيث  مُتنمِّراً، 
يعاني  اآلخرين جيعله  والتفاعل مع  الكلم 
من مشكلت نفسيّة وتربويّة وانفعاليّة كبرية 
األمان  وفقدان  اإلحباط  من  يعاني  جتعله 
ونقص القدرة على التكيّف وبالتايل يصبح 
العاديني. )2  على زملئه  ومتنمّراً  متمرّداً 

)p23

كما وأنّ أغلب املشكلت اليت يعاني منها 
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بالتنمّر  واملتعلّقة  املعوّقون مسعيّاً  التلميذ 
غالباً ما ترجع يف أصوهلا إىل سوء التوافق 
يف املدرسة، فهذا النوع من املشكلت يتفاقم 
روح  نشر  على  املدرسة  تعمل  ال  عندما 
التعاون واأللفة بني التلميذ وكذلك تعميم 
والتمييز  واالستبداديّة  العنيفة  األساليب 
بني التلميذ وكذلك عدم استخدام وسائل 
دعم السلوك االجتماعيّ بني التلميذ. )3 

ص17(

 Dan Olweus برنامج ألويس
)2005( متعدّد املستويات ملنع 
التنمّر، وأهمّ االسرتاتيجيات 

الواردة فيه
هناك العديد من الربامج اليت مّت تصميمها 
للوقاية من التنمّر والتدخل العلجيّ، وهذه 
الربامج ميكن استخدامها على نطاق واسع 
اخلاصّة  االحتياجات  ذوي  األطفال  مع 
وضع  جرى  وقد  مسعيّاً،  املعوّقون  ومنهم 
التنمّر  معدّل  الزدياد  كنتيجة  الربامج  هذه 
ضدّ هذه الفئة بشكل كبري يف اآلونة األخرية.

ويُعدُّ ألويس األب املؤسّس للدراسات اليت 
بناء  يف  استمرّ  وقد  التنمّر،  حول  حدثت 
هذا الربنامج وتطويره وتقييمه ملدّة عشرين 
كبرية يف  فعّاليّة  برناجمه  أثبت  وقد  عاماً، 
االحتياجات  ولذوي  للعاديني  التنمّر  منع 

اخلاصّة، وهو يقوم على أربعة مبادئ:
بالدفء  املدرسيّ  املناخ  يتميّز  أن   -1

واملشاركة  واالهتمام  واألمان  واحلب 
اإلجيابيّة من قبل أفراد األسرة.

2- ضرورة وجود قيود ثابتة على السلوك 

غري املضبوط.
اجلزائيّة  للعقوبات  املنسّق  التطبيق   -3

غري البدنيّة للسلوك غري املضبوط أو خرق 
القواعد.

4- أن يتصرّف البالغون ومن منطلق أّنهم 

سلطات رقابيّة تصرّفاً إجيابيّاً.

وميرّ برنامج ألويس ملنع التنمّر 
خبمس مراحل:

املرحلة األوىل: 
األمور حول  وأولياء  اآلباء  رأي  استطلع 
هلم  استبانات  تقديم  يتمّ  حيث  التنمّر، 
أشكاله  بالتنمّر،  معرفتهم  مدى  لتبيان 
االستبانات  هذه  وتُعدّ  وآثاره،  ومظاهره، 
مبثابة أداة قياس ملعرفة مدى جناح أو فشل 

الربنامج يف النهاية.
املرحلة الثانية: 

واإلداريني  واملعلّمني  لآلباء  جملس  يُعَقد 
يف املدرسة، وتُطرَح نتائج هذه االستبانات 
وترُبِز  وآثارها  املشكلة  أبعاد  توّضح  اليت 
هذه املرحلة أمهيّة الدور الذي يلعبه أولياء 
األمور يف مواجهة التنمّر ومنعه، ويتمّ إسناد 
األدوار إىل كّل فرد منهم، بإشراف أشخاص 

ذوي كفاءة عالية يف هذا اجملال.
املرحلة الثالثة: 

داخل  العمل  يكون  املرحلة  هذه  ويف 
املعلّم،  إىل  تسند  وهي  الدراسيّ،  الفصل 
املعلم  بني  جادّة  نقاشات  جتري  حيث 
وتلميذه ويتمّ وضع القواعد والقوانني اليت 
التلميذ  وتوعية  املدرسة،  التنمّر يف  متنع 
الضحيّة،  على  وآثاره  التنمّر  خماطر  إىل 

المعلم العربي- العدد: 480 - 2021 

ية
س

نف
 و

ية
بو

تر
ت 

سا
درا



47

وتوضيح العقوبات على املتنمّر.
املرحلة الرابعة: 

يف هذه املرحلة يتمّ إجراء برامج تستهدف 
املهارات  زيادة  هبدف  واملتنمّرين،  الضحايا 
لدى  التوكيديّة  واملهارات  االجتماعيّة 

الضحايا، ومهارات حّل الصراعات.
املرحلة اخلامسة: 

نتائج  وتتضمّن  التقويم،  مرحلة  وهي 
متنع  نتائج  من  أحدثه  ما  ورؤية  الربنامج 
حدوث التنمّر، وما هي املعوّقات اليت متنع 

جناحه. )1 ص 91-90(

أهمّ االسرتاتيجيّات العامّة الي 
ميكن اتباعها ملواجهة التنمّر ومنعه

1- توفري مناخ مدرسيّ آمن وإجيابيّ لكّل 

أفراد املدرسة.
أولياء  بني  املباشر  التواصل  تدعيم   -2

األمور واملدرسة للتأّكد من أنّ الطفل يعيش 
يف بيئة آمنة.

مسعيّاً  املعوّقون  األطفال  اشرتاك   -3

ضحايا التنمّر يف برامج تلئم اهتماماهتم 
بأنفسهم ويقوّي مهاراهتم  ينمّي ثقتهم  مبا 

االجتماعيّة.
4- توفري برامج يف املدرسة متنع حدوث 

باالسرتاتيجيّات  املعلّمني  وتزويد  التنمّر، 
اليت تساعدهم على منع التنمّر ومواجهته.

على  التنمّر  األطفال ضحايا  تدريب   -5

ممارسة االستجابات التوكيديّة مثل: الثقة 
مواجهة  يف  واجلرأة  الشجاعة  بالنفس، 
التنمّر، من خلل لعب األدوار والسيكودراما.

التلميذ  على  املعلّمني  رقابة  زيادة   -6

وتنظيم  التلميذ،  سلوك  على  وإشرافهم 
ذهاب الضحيّة مع شخص أكرب منه جتنّباً 
األسرة  تعرف  أن  بدّ  وال  املتنمّر،  النتقام 
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املعلّم مَنْ يكون طفلهم ومع مَنْ  عن طريق 
يتعامل؟

7- تعزيز السلوكات اإلجيابيّة اليت تصدر 

عن التلميذ داخل املدرسة.
للمتنمّرين  وعقوبات  قواعد  وضع   -8

أسلوب  وهو  املؤّقت،  واحلرمان  كاإلبعاد 
عقابيّ يتضمّن سحب املعزّزات عن املتنمّر 
أو فصله من املدرسة إذا كان األمر ضروريّاً.

املتنمّرين  مع  جادّة  مناقشات  إجراء   -9

يزداد  ال  كي  زملئهم  أنظار  عن  بعيداً 
التنمّر لديهم، والتأكيد أمام الضحيّة على 
هذا  يكرّر  ال  كي  عقابه  سينال  املتنمّر  أنّ 

السلوك السيّئ مرّة أخرى.
املتنمّرين  أولياء  بني  لقاءات  عقد   -10

والضحايا داخل املدرسة.
11- تطبيق اختبارات نفسيّة ملعرفة إذا 

كان هناك تنمّر يف املدرسة أم ال.
املعلّمني  من  يتأّلف  تشكيل جملس   -12

إىل  باإلضافة  األمور  وأولياء  واإلداريني 
مرشد نفسيّ يرأسهم ويتوّلى مهمّة مناقشة 
 1( عليها.  التغلّب  وكيفيّة  التنمّر  مشكلة 

ص100(

كيف يعلم أولياء األمور أنّ طفلهم 
املعوّق مسعيًّا يتعرّض للتنمّر يف 

املدرسة؟
هناك جمموعة من العلمات اليت تظهر 
تشعرَك  مسعيّاً  املعوّق  طفلكَ  سلوك  على 
بأّنه يعاني من التعرّض للتنمّر يف املدرسة، 

وهي:
1- خوف الطفل من ارتياد بعض األماكن 

مبفرده خارج املنزل كدورات املياه.
بعض  بارتياد  الطفل  رغبة  عدم   -2

األماكن بعد أن كانت مفّضلًة لديه.
بعض  أداء  الرغبة يف  الطفل  فقدان   -3

األنشطة وعلى غري العادة.
وعلى  للطعام  شهيّته  الطفل  فقدان   -4

غري العادة أيضاً.
التحصيل  يف  مفاجئ  اخنفاض   -5

الدراسيّ.
الرغبة  وعدم  األصدقاء  تغيري   -6

القدامى  األقران  مع  والتعامل  باحلديث 
نتيجة فقدان الشعور باحلماية واألمان.

املدرسة،  إىل  الذهاب  من  اخلوف   -7

اخلوف من البقاء وحده فيها، اخلوف من 
البقاء وحيداً وقت االنصراف.

املدرسة  يف  لطعامه  الطفل  فقدان   -8

والعودة جائعاً إىل املنزل.
مصروفه  أو  لنقوده  الطفل  فقدان   -9
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اليوميّ.
بني  واملشاعر  املزاج  يف  التقلّب   -10

املوت  يف  والرغبة  واخلوف  واألمل  احلزن 
واالنتحار.

11- انشغال الطفل بسماته اجلسمانيّة: 

حنيف أو مسني، طويل أو قصري، مجيل أم 
قبيح؟

واألغراض  ألدواته  الطفل  فقدان   -12

اخلاصّة به يف املدرسة.
13- البقاء وحيداً يف أثناء الفرصة وعدم 

الرغبة مبرافقة أحد.

 ما هو دور أولياء األمور يف منع 
سلوك التنمّر يف املدرسة؟

أولياء  والرتبية  النفس  علماء  يوصي 
األمور بعدّة أمور فيما يتعلّق بالتنمّر، منها: 
بسلوك  وعي  على  األمور  أولياء  يكون  أن 
التنمّر وبآثاره السلبيّة على نفسيّة الطفل، 
وأنّ هذا السلوك مرفوض اجتماعيّاً متاماً، 
يقوم  الذي  التلميذ  وضرورة فتح حوار مع 
إحلل  على  والعمل  التنمّريّ  بالسلوك 
سلوك سويّ بديل لديه مع ربطه باملكافآت 
له،  بالنسبة  جّذاباً  هدفاً  ليكون  واحلوافز 
مع العمل على تدعيم هذا الطفل اجتماعيّاً 
عن  وإبعاده  إجيابيّ،  تغيّر  أليّ  وحتفيزه 
التلفزيونيّة  والعروض  األفلم  مشاهدة 
املتحرّكة  الرسوم  أفلم  فيها  مبا  العنيفة 
حدّة  من  تزيد  اليت  العنيفة  والرياضات 
السلوك التنمّريّ، وكذلك إبعاده عن املشاكل 
املنزل  الطفل يف  يشاهده  فالذي  األسريّة، 
سيطبّقه على أقرانه يف املدرسة، كما جيب 

عدم استخدام األساليب العنيفة أمام هذا 
سيّئة  لقدوة  منوذجاً  ستكون  ألّنها  الطفل 

وتزيد من السلوكات العنيفة لديه.
وجتدر اإلشارة إىل أّنه عند تطبيق العقاب 
وفوريّاً  سريعاً  يكون  أن  جيب  الطفل  على 
بعيداً  البديل  السلوك  بوصف  ومصحوباً 
املتنمّر  الطفل  تدريب  وجيب  العنف،  عن 
على أوجه القصور اليت يعاني منها واليت قد 
تكون سبباً مباشراً أو غري مباشر يف السلوك 
التنمّريّ كتدريبه على املهارات االجتماعيّة 
واستخدام احلوار بدالً من اهلجوم البدنيّ، 
االنفعاالت،  وتأجيل  الدراسة  يف  والتفوّق 
الطفل ملعرفة سلوكات  والتواصل مع معلّم 
الطفل يف املدرسة ومع مَنْ يتعامل وما إذا 
كان بإمكانه املساعدة أم ال، ومعرفة إذا ما 
 1( ال؟.  أم  الحقاً  التنمّريّ  السلوك  توّقف 

ص104(

ما هو دور املعّلم يف منع السلوك 
التنمّريّ؟

ميّثل املعلّم قدوةً لتلميذه، لذلك جيب أن 
يكون منوذجاً يُحتذى به من حيث األخلق 
العنف  عن  واالبتعاد  اجليّد  والتعامل 
األخلق  زرع  على  يعمل  وأن  الصفّ،  يف 
نفوس  يف  اإلجيابيّة  واألفكار  واملبادئ 
تلميذه، وإنّ أكرب خطأ قد يقع به املعلّم هو 
عدم إيلء مشكلة التنمّر يف صّفه االهتمام 
اللزم ألنّ ذلك سوف يساعد على انتشار 
ويذّكي  الصفّ،  يف  السيّئة  السلوك  أنواع 
سلوك التنمّر وجيعله أكثر حدّة وقوّة، لذلك 
وبإمجاع الباحثني فإنّ دور املعلم يف التقليل 
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املراجع العربيّة:
- أبو الديار مسعد: التنمّر لدى ذوي صعوبات التعّلم )أسبابه، مظاهره، عالجه(، الطبعة 

الثانية، مكتبة الكويت الوطنيّة، الكويت )2012(.
الوطنية،  الكويت  مكتبة  والعالج،  النظرية  بني  التنمّر  سيكولوجيّة  مسعد:  الديار  أبو   -

الكويت )2012(.
- أبو الفضل حمفوظ، وحسن ياسر عبد اهلل حنفي: فعّالية برنامج تدرييبّ إرشاديّ انتقائيّ 
يف تنمية الذكاء االنفعال وأثره على مستوى التنمّر املدرسيّ لدى تالميذ املرحلة الثانية من 

التعليم األساسيّ املعاقني مسعيّاً، جمّلة الرتبية اخلاصّة )2017(، )18(، 90-1.

بنقطتني  يتلخص  التنمّري  السلوك  منع  أو 
هامتني أوهلما أن يعرتف بأنّ التنمّر مشكلة 
خطرية وموجودة يف الصف لديه، ويتوجب 
عليه أن يوضح هذا السلوك أمام تلميذه 
وأن يشرحه هلم وما يرتتب عليه من نتائج، 
املتصلة  باألفلم  يستعني  أن  وبإمكانه 
التنمّر وعرضها على شكل فيديو  مبشكلة 
التنمّر  أن سلوك  للتوضيح هلم  يف الصف، 
هو سلوك مرفوض وغري مقبول اجتماعياً، 
الثاني هو أن يتعامل مع سلوك التنمّر بشكل 
سريع ومباشر ألنّ ذلك سوف جيعل املتنمر 
مع  يتسامح  أو  يتهاون  لن  املعلم  أنّ  يعتقد 
وأاّل  الصف  يف  السيّء  السلوك  هذا  مثل 

يسمح ألي تلميذ باإلساءة ألقرانه.
وجوب  على  التأكيد  من  بدّ  ال  وختاماً 
تكامل األدوار بني األسرة واملدرسة واملعلّم، 
األسر  وعي  زيادة  على  العمل  وضرورة 
أطفاهلم  على  وخماطره  التنمّر  بسلوك 
سواءً أكانوا من املتنمّرين أم من الضحايا، 
وعلى ضرورة تفعيل دور املرشد النفسيّ أو 
االجتماعيّ يف املدرسة إليقاف مجيع أنواع 
تظهر  قد  اليت  والسيّئة  العنيفة  السلوك 

لدورات  املعلّمني  إخضاع  مع  املدرسة،  يف 
هذا  مثل  مواجهة  يف  مهاراهتم  لتطوير 
السلوك، مع إجراء برامج توعويّة بضرورة 
أو  السمعيّة  اإلعاقة  ذوي  األطفال  تقبّل 
اختلفهم  أو  فتميّزهم  املدرسة،  غريها يف 
الناحية  من  عليهم  للتنمّر  مدعاةً  ليس 
زرع  على  العمل  ضرورة  مع  األخلقيّة، 
التلميذ  نفوس  والتسامح يف  احملبة  بذور 
يف املدرسة واملنزل معاً وحتفيزهم ملساعدة 
نفسيّاً  ودعمهم  اإلعاقة  ذوي  من  أقراهنم 

بدالً من إيذائهم. )1 ص102(.
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- أبو فخر غسّان، وزحلوق مها، وسليمان نبيل، ودرغام الرّحال: الرتبية اخلاصّة بالطفل، 
مطبعة جامعة دمشق، دمشق )2016(.

- اجلوالدة فؤاد عيد: اإلعاقة السمعيّة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان )2012(.
- محدان أشرف: برنامج تدرييبّ لتنمية الوظائف التنفيذيّة وأثره يف خفض سلوك التنمّر 
القاهرة، مصر  الفكريّة وضعاف السمع، رسالة دكتوراه، جامعة  لدى األطفال ذوي اإلعاقة 

.)2019(
دراسة  والعاديني:  املعوّقني مسعيّاً  التالميذ  لدى  البصريّة  الذاكرة  إبراهيم:  - شيخ مطر 
ميدانيّة مقارنة لدى عيّنة من تالميذ احللقة الثانية من التعليم األساسيّ يف معاهد اإلعاقة 
كليّة  اخلاصّة،  الرتبية  يف  ماجستري  رسالة  دمشق،  مدينة  يف  الرمسيّة  واملدارس  السمعيّة 

الرتبية، جامعة دمشق، دمشق )2016(.
- الصبحيني علي موسى؛ والقضاة حممد فرحان: سلوك التنمّر عن األطفال واملراهقني 

)مفهومه، أسبابه وعالجه(، السعودية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنيّة )2013(.
املتغيّرات  بعض  ضوء  يف  اإلنرتنت  بإدمان  وعالقته  اإللكرتونيّ  التنمّر  أمل:  العمّار   -
الدميوغرافيّة لدى طالّب وطالبات التعليم التطبيقيّ بدولة الكويت، جمّلة البحث العلميّ يف 

الرتبية )2016(، العدد )17( - 249-223.
ذوي  األطفال  سيكولوجيّة  الرمحن:  عبد  خليل  واملعايطة  نوري،  مصطفى  القمش   -
االحتياجات اخلاصّة: مقدّمة يف الرتبية اخلاصّة، دار املسرية للنشر والتوزيع، عمّان، األردن 

.)2007(

املراجع األجنبية 
Aulia, F: Bullying experience in primary school children, University 

Negeri Pandang, Indonesian Journal of School Counseling, Indonesia 
(2016).

Bauman, S & Pero, H.: Bullying and Cyberbullying Among Deaf 
Students and Their Hearing Peers: An Exploratory Study, Journal of 
Deaf Studies and Deaf Education. (2011).

Mc Crone, W. School Bullying: A Problem for Deaf and Hard of 
Hearing Students? Insight & Strategies, ODESSEY, (2004), (4-9).

Weiner, M., Day, S.J., & Galvan, D: Deaf and Hard of hearing Students’ 
Perspectives on Bullying and School Climate, American Annals of the 
Deaf (2013), 185(3), 335-343.
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   د. عمر أبو عون*                      

النظرية البنائّية

ُتعـدّ النظريـة البنائيّـة نظريـة يف املعرفـة وهـي جـزء من التفكـر اجلديد الذي 
يُنسـب إىل  العـامل جـان بياجيـه، وترّكـز علـى أنّ التعّلـم عمليّـة تفاعـل نشـطة 
واخلـرات  التجـارب  معانـي  إلدراك  السـابقة  أفـكاره  الطالـب  فيهـا  يسـتخدم 
اجلديـدة الـي يتعـرض هلـا، ويكـون دور املـدرّس ميسّـرًا و ليـس ناقـالً للمعرفـة، 
وُتبنـى املعرفـة مـن قبـل الطـالب وال توجد مسـتقلة عنهـم، فالطالب معـاجل فعّال 

للمعلومـات وهـو حيمـل آراءه اخلاصّـة حـول الظواهـر الطبيعيّـة. 

* املوجّه األوّل ملادّة علم األحياء يف وزارة الرتبية.
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األخرى  الطبيعيّة  التعلّم  أمّا يف نظريات 
دون  للمعرفة  تراكم  عمليّة  التعلّم  فيعدّ 
هذه  أجزاء  بني  تناسق  أو  ترابط  وجود 
املعرفة  نقل  املدرّس  مهمّة  وتكون  املعرفة، 
إىل الطلّب، فاملدرّس هو الذي يكون فعّاالً 
يف هذه احلالة، والطالب هنا غري فعّال إذ 

يكتفي بقبول املعرفة اليت قدّمها العلم.

عمليّة نشطة باعتبارها أساسًا 
للتعّلم 

من املعلوم أنّ النبات يرّكب غذاءه بنفسه، 
أليس األجدر باإلنسان املتعلّم أن يقوم ببناء 
ومعانيه  مصطلحاته  مفاهيمه،  معرفته، 
بنفسه؟ أما آن األوان لذلك؟ وميكن صياغة 
البنائيّة من خلل مثل صيينّ قديم )أمسع 
وهي  فأفهم(  أعمل  فأتذّكر،  أرى  فأنسى، 

حكمة تربويّة. 
البنائيّة  النظريّة  قلب  الفهم  ويُعدّ 
وجوهرها، وتُبنى املعرفة من اخلربة والتعلّم، 
حيث أنّ نوعاً واحداً من اخلربة احلسّيّة غري 

وتتطلّب  الفهم  املتعلّم  حياول  عندما  كافٍ 
مشاركة احلواس مجيعها والعمليات العقليّة 

لكّل متعلّم. 
إنّ املعرفة ال ميكن أن توجد خارج عقل 
تُنقل مباشرة، وجيب  أن  املتعلّم، وال ميكن 

أن متّثل الواقع عند كّل متعلّم. 

وتستند النظرية البنائيّة على 
مفهومَن أساسيَن:

األوّل: املعرفة ال تُستقبل جبمود، وتبُنى 
بفعّاليّة. 

الثاني: الطلّب هم اللذين يقومون ببناء 
املفاهيم. 

ركائز املدرسة البنائيّة: 
أوّاًل: ميكن أاّل يتشّكل املعنى أو الفهم لدى 
الطالب إذا قام املدرّس بسرد املعلومات له 
يكاد  ال  إذ  االمتحان،  أجل  من  وحفظها 
ميرّ زمن قصري حّتى ينساها ويتأّثر املعنى 

املتشّكل باخلربات السابقة للمتعلّم. 
ثانيًا: يرتاح املتعلّم إذا كان البناء املعريفّ 
لديه متنزناً ويتفق مع ما نتوّقع، ولكن يصبح 
إذا مل يتوافق مع  أو دوامّة فكريّة  يف حرية 

ما يتوّقع. 
ما  أو  مضطرباً  املعريفّ  بناؤه  ويصبح 
جان  يرى العامل  كما  متزن  غري  يسمّى 

بياجيه، لذلك يلجأ إىل ثلث حاالت: 
ويسحب  احلسّيّة  اخلربات  ينكر  أن  إمّا 

ثقته هبا وفيه ال حيدث تعلّم أيّ جديد. 
يعيد تشكيل البناء املعريفّ، وبذلك يتشّكل 

التعلّم ذو املعنى لدى املتعلّم. 
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به،  يهتم  وال  املعريفّ  الواقع  من  ينسحب 
وفيه ال حيدث تعلّم بسبب اخنفاض دافعيّة 

املتعلّم للتعلّم. 
تعلّم  أيّ  ترفض  املعرفيّة  البنى  ثالثًا: 
جديد وتقاوم التغيري بشكل كبري بسبب أنّ 
تفسريات  تقدّم  املتعلّم  لدى  املعرفيّة  البنى 
تبدو مقنعة له فيما يتصل مبعطيات اخلربة. 

أمناط التوازن املتكاملة بن التمثيل 
واملواءمة: 

جان  العامل  أنّ  إىل  البحث  أدبيّات  تشري 
األوىل  اللبنات  واضع  بنائيّ  أوّل  بياجيه 
اخلربات  أنّ  واقرتح  البنائيّة،   للنظرية 
املعرفة  خلل  من  استقباهلا  يتمّ  اجلديدة 
واملواءمة،  التمثيل  عمليتَي  يف  املوجودة 
وتتطوّر  املتعلّم  عقل  يف  املعرفة  وتُبنى 
بالطريقة ذاهتا اليت تتطوّر فيها البيولوجيا. 

وتعتمد النظرية البنائيّة يف عملية 
تعّلم العلوم على: 

1- التفكري

2- الفهم 

3- االستدالل 

4- تطبيق املعرفة باإلضافة إىل املهارات 

األساسيّة. 
بعض  البنائيّة  النظرية  واكب ظهور  وقد 
تربويّة  نظرية  تصبح  أن  قبل  املراحل 
السلوكيّة  النظرية  سادت  حيث  معتمدة، 
املؤّثرة  اخلارجيّة  العوامل  على  ترّكز  واليت 

يف تعلّم املتعلّم، واليت تعتمد على مبدأ:
املثري           االستجابة           التعزيز 
يف  الوحيد  املصدر  املعلّم  يعدّ  حيث 
السلوكيّة  هتتمّ  ومل  والتعلّم،  التعليم  عمليّة 
باملعرفة السابقة للمتعلّم، اهتمت بالعوامل 
اخلارجيّة اليت تقع خارج عقل املتعلّم أكثر 
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من اهتمامها بعقل املتعلّم نفسه، وما حيدث 
وافرتضت  التعلّم،  حيدث  وكيف  بداخله 
البشريّ وكأّنه  العقل  أنّ  النظرية السلوكيّة 
ومتى  نشاء  ما  كتابة  علينا  بيضاء  صفحة 
اهتمت  بينما  عليها.  نشاء  وكيف  نشاء 
النظرية البنائيّة بعقل الطالب املتعلّم وكيف 

حيدث التعلّم. 
التعلم  إىل  النظرية:  هذه  واستندت 
أنّ:  على  تؤّكد  واليت  الدماغ  على  املبينّ 
نصَفي  بني  الربط  هو  حيدث  تعلّم  أفضل 

الكرة املخيّة.
وتأسيساً على ما تقدّم فإنّ عمليّة التمثيل 
تتضمّن  عقليّة  عمليّة   :)Assimilation(
يف  ووضعها  البيئة  من  املعلومات  استقبال 

البُنى املعرفيّة للمتعلّم. 
واملواءمة )Accommadation(: عمليّة 
املعرفيّة،  البُنى  تعديل  تتضمّن  عقليّة 

وتستطيع تفسري اخلربة اجلديدة. 
والسؤال املطروح أمامنا: ماهي البنائيّة؟ 
مناهجنا  يف  البنائيّ  التعليم  هو  وما 

وتدريسنا؟
يف البنائيّة يتمّ الرتكيز على: 

- املتعلّم بدالً من الرتكيز على املعلّم.
- على الطالب الذي يتفاعل مع األشياء 

واألحداث لكسب املعرفة.

وتؤّكد أدبيات البحث الرتبويّ على 
أنّ البنائيّة تعتمد على:

1- الرتكيز على التعلّم ال التعليم: االنتقال 
من التعلّم تقليديّاً إىل التعليم حديثاً.

الطالب  استقلليّة  وتقبل  تشجّع   -2

املتعلّم وذاتيته ومبادراته. 
والتحرّي  العلميّ  االستقصاء  تشجّع   -3

لدى املتعلّم. 
4-  تغّذي الطلّب على الفضول الطبيعيّ. 
تقييم  عند  والفهم  األداء  على  تؤّكد   -5

املتعلّم.
6-  تدعم التعليم التعاونيّ. 

يف  االنشغال  على  الطلّب  تشجّع   -7
احلوار. 

8- املناقشة مع زملئهم. 
9- تؤّكد اهنماك الطالب واملعلّم )كموجّه 
االستقصاء  وطرائق  املفاهيم  يف  وميسّر( 
العلميّ والتعلّم من خلل العمل والتفسري. 

املوجّهة  التعلّم  أنشطة  تؤّكد   -10

استقصائيّاً وحّل املشكلت.
واالستدالل  والفهم  التفكري  تؤّكد   -11

وتطبيق املعرفة واملهارات األساسيّة. 
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توافرها  ينبغي  اليت  األساسيّة  العناصر 
يف تطبيق النظريّة البنائيّة والتعليم البنائيّ: 

1- املدرّس البنائيّ 

2- الطالب البنائيّ 

3- البيئة الصّفيّة البنائيّة 

4- املناخ املدرسيّ البنائيّ 

5- املنهاج البنائيّ 

األساس النظريّ للبنائيّة:
جلسرفيلد  العامل  منّظريها  أبرز  من 
الذي يُعترب واضع اللبنات األساسيّة لنظريّة 
اليت  املعرفة  حول  النظرات  متّثل  معرفيّة 
تبدأ من احلقيقة ثمّ املفهوم، وكيفيّة بنائها 

وهي: 
1- تُبنى املعرفة بسبب نشاط الطالب وال 

يتعلّمها من البيئة اخلارجيّة، ومتّثل عمليّة 
الوصول إىل املعرفة عمليّة قائمة على خربة 

املتعلّم. 
2- التعلّم يعتمد على املقارنة بني اخلربة 

من  تكوينها  مّت  اليت  واملعرفة  اجلديدة 
اخلربات السابقة. 

3- يتمّثل دور املدرّس يف إجياد علقات 

صياغة  على  تساعد  اليت  املفاهيم  بني 
إعادة  يف  تسهم  قيمة  ذات  واستنتاجات 

تشّكل املعرفة حبيث تصبح ذات معنى. 
تُكتسب  ال  املعرفة  أنّ  على  الرتكيز   -4

بطريقة سلبيّة بل عن طريق بنائها من قبل 

املتعلّم ذاته ومن خلل نشاطه وتفاعله مع 
العامل. 

5- الرتكيز على وظيفة املعرفة وتتضمّن 

القدرة على التكيّف مع العامل اخلارجيّ. 
والتعليم  البنائيّة  النظرية  تبنّي  مّت  وقد 
من  والرياضيات  العلوم  تعليم  يف  البنائيّ 
واليت  واملمارسني  املربني واألكادمييني  قبل 
هتدف إىل إشغال الطالب املتعلّم وانغماسه 
وطرائق  التعلّم  ومهمّات  األنشطة  يف 
االستقصاء العلميّ وحّل املشكلت والتعلّم 
من خلل العمل وتطبيق املعرفة ومهاراهتا 

يف مواقف حياتيّة واقعيّة حقيقيّة.
وميكن القول إنّ النظرية البنائيّة رؤية يف 
التعلّم  نظريات  إحدى  وتُعدّ  التعلّم،  نظرية 
إىل  الرتبويني  أنظار  اجتهت  اليت  احلديثة 

مبادئها وافرتاضاهتا.
ومن وجهة نظر بياجيه يقول إنّ:
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للتعلّم  يسعى   احلي  الكائن  إنّ  أي 
املعرفيّة،  الضغوط  مع  التكيّف  أجل  من 
حالة  إىل  تؤدّي  املعرفيّة  الضغوط  وهذه 
الرتاكيب  يف  تناقضات  أو  اضطرابات 
عمليّة  من خلل  أي  املتعلّم،  لدى  املعرفيّة 

التنظيم الذاتيّ )التمثيل - املواءمة(.
أيضاً  جاء  للبنائيّة  النظريّ  األساس  إنّ 
نظريّة  صاحب  أوزويل  ديفيد  أعمال  من 
معلومات  تتضمّن  واليت  املعنى  ذي  التعليم 
املتعلّم السابقة، وهي عامل مهمّ يف جتديد 
ما يتعلّمه يف موقف معيّن، وما يشّكله من 
العامل  هو  للبنائيّة  اآلخر  واملصدر  معنى. 
تطوّر  روّاد  أحد  فيجوتسكي  الروسيّ 
الفكر السيكولوجيّ وصاحب نظريّة التعلّم 
االجتماعيّ، وقد رّكز على مفاهيم الطالب 
من  كّل  يستخدم  وكيف  املدرّس،  ومفاهيم 
لوصف  نفسها  الكلمات  واملعلّمني  الطلب 
املفاهيم مع امتلكهم التفسريات الشخصيّة 

تفاعل  فإنّ  وهلذا  املفاهيم،  هلذه  املختلفة 
املتعلّمني  من  غريه  أو  زملئه  مع  املتعلّم 
وتبادله املعاني مهمّ يؤدّي إىل منوّه وتعديل 
أبنيته املعرفية وهكذا يرى فيجوكسكي بأنّ 
التفاعل االجتماعيّ مهمّ جدّاً يف تعلّم الطلبة 
وإنّ املعرفة تُبنى بطربقة اجتماعيّة وتتطوّر 
والتفاوض  االجتماعيّة  املنافسة  خلل  من 

االجتماعيّ بني املدرّس والطالب. 
البنائيّة   :)1988( فوست  استخدم  كما 
التعلّم  التعليم وكمرجعيّة لبناء  كطريقة يف 
من  تُبنى طبيعيّاً  املعرفة  إنّ  الصفيّ، وقال 
يف  يشرتكون  الذين  املتعلّمني  الطلّب  قبل 
تُبنى رمزيّاً  النشط، واملعرفة أيضاً  التعليم 

واجتماعيّاً. 
أنّ  على   :)1991( ويتلي  العامل  وأّكد 
والتعلّم  املشكلة  حول  املتمركز  التعلّم 

التعاونيّ ينسجمان مع النظريّة البنائيّة. 

أدوار املتعلم يف البنائيّة: 
- املتعلّم الفعّال: املعرفة والفهم يُكتسبان 
بنشاط حيث يناقش املتعلّم وحياور ويضع 

الفرضيّات ويستقصي. 
والفهم  املعرفة  االجتماعيّ:  املتعلّم   -

يُنبيان اجتماعيّاً. 
يُبتدعان  - املتعلّم املبدع: املعرفة والفهم 

ابتداعاً. 
واستناداً إىل ما تقدّم فإنّ النظرية البنائيّة: 
عمليّة اكتساب املعرفة نشطة مستمرّة، تتمّ 
الذاتيّ  التنظيم  عمليّة  آليّات  خلل  من 
تكيّف  إىل  وهتدف  واملواءمة(،  )التمثيل 

الكائن احليّ مع الضغوط املعرفيّة. 
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مقارنة بن الصفوف التقليديّة والصفوف وفق النظريّة البنائيّة 

جدول بن عالقة بن التطوّرات التقليديّة والبنائيّة حول طبيعة العلم 
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منـوذج التعـّلم البنـائيّ 
بدأت دورة تعلّم العلوم بثلثة مراحل هي: 

1- االستكشاف    

 2- تقديم املفهوم  
 3- التطبيق 

العلوم،  تدريس  اسرتاتيجيات  تطوّر  ومع 
أصبحت تتضمّن أربع مراحل هي:

1- االستكشاف 

2-  التفسري

3-  التوسّع 

4- التقييم

ثم تطوّرت وأصبحت مخس مراحل وهي: 
االنشغال 

1-  االستكشاف

2-  التفسري

3-  التوسّع

4-  التقييم 

وسّع الرتبويني دورة التعلّم اخلماسيّة هذه 
إجرائيّة  خطوات  سبع  بعد  فيما  لتصبح 
يستخدمها مدرّس العلوم مع الطلبة داخل 
غرفة الصفّ، والشكل ااّلتي يوّضح النموذج 

)7Es( البنائيّ.
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   د. شكرية حقي*                      

إن للمدرسـة واألسـرة دورًا اجتماعيـًا يتمحـور حول التنشـئة االجتماعية للفرد 
عـن طريـق الرتبيـة، وإن العالقـة بـن األسـرة واملدرسـة ال جيـب أن تبقـى عالقة 
سـطحية تتجلـى حـول األسـرة هـي الـي تـزود املدرسـة باملـادة اخلـام )التلميذ(، 
ومنـه فـإن عمليـة اإلنتـاج أي الرتبيـة كلهـا تقـع علـى عاتق املدرسـة، بـل جيب أن 
تكـون عالقـة متينـة علـى أهنمـا شـريكان يف اإلنتـاج والتوزيـع والرأمسـال. وعليـه 
نسـتطيع القـول: إن اإلصـالح الرتبـوي جيـب أن ينطلـق مـن هاتـن املؤسسـتن 

االجتماعيتـن وبشـكل يـوازي التطـور والتغـر الـذي يقـع علـى اجملتمع.

* دكتوراه يف الرتبية، مدرسة يف كلية الرتبية، جامعة محاه.
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مفهوم األسرة: 
بينها  تربط  اجتماعية  جمموعة  األسرة 
شكل  وهي  الزواج،  أو  القرابة  روابط 
اجملتمعات  كل  يف  وجود  له  اجتماعي 
البشرية وتقوم األسرة نتيجة للجهة النظرية 
بتوفري احلماية واألمن والتنشئة االجتماعية 

ألعضائها.

وظائف األسرة: 
أهنا:  هي  لألسرة  األوىل  الوظيفة  إن 
قومه  لغة  فيها  يتعلم  اليت  األوىل  املدرسة 
واملشي وبعض األخلق والقيم، ومن خلل 
وحميطه،  نفسه  الطفل  يكتشف  األسرة 
واحلنان،  واألمان  اهلوية  متنحه  اليت  فهي 
املدرسة  وظائف  نفس  تلعب  فهي  وبالتايل 
باإلضافة إىل كوهنا املسؤول األول واألخري 

لنجاح نشأة الفرد. 

مفهوم املدرسة:
إليها  توكل  اليت  االجتماعية  املؤسسة 
مهمة الرتبية احلسية والفكرية واألخلقية 
يطابق  شكل  يف  واملراهقني  لألطفال 
الذي  والسبيل  والزمان،  املكان  متطلبات 
بعد  صغرهم،  منذ  األطفال  إليه  يأتي 
أن  إىل  األوىل  املدرسة  متثل  اليت  األسرة 
فهي مبثابة  وبالتايل  العمل  بسوق  يلتحقوا 

معمل لتكوين املوارد البشرية.
تعرف العلقة بني األسرة واملدرسة: بأهنا 
عبارة عن علقة تكاملية تبادلية، حيث يعد 
األساس  املمول ألحجار  املصدر  هو  البيت 
املتعلمون،  األشخاص  وهم  للمدرسة 

األشخاص  تناول  على  تقوم  املدرسة  وأن 
وتعليمهم،  تربيتهم  على  والقيام  املتعلمني 
وإمكاناهتم  قدراهتم  مع  تتوافق  بصورة 
حيتاج  وبصورة  لديهم  املتوافرة  واملهارات 

إليها اجملتمع.
تتصف  وحقيقة  واقعية  شراكة  توجد 
حيث  واملدرسة،  املنزل  بني  بالتكامل 
تتصف  فإهنا  شراكة  العلقة  كانت  إذا 
وتكوين شخص  بناء  إىل  وتؤدي  بالفاعلية، 
يتسم  وتصرف  وسلوك  وتربية  تعليم  ذي 
مبستوى أكثر إنتاج وفاعلية، وحيب أن تبنى 
هذه الشراكة والتعاون على أساس جمموعة 
من  والتفاهم،  التعاون  وأسس  مبادئ  من 
التعليمي  باملستوى  والسمو  االرتقاء  أجل 
إن  حيث  املتعلمني،  لألشخاص  والرتبوي 
وإدراك  معرفة  طريق  عن  إال  يتم  ال  ذلك 
مجيع األطراف من األسرة واملدرسة ألمهية 
العملية  خلل  منهم  كل  دور  وضرورية 

التعليمية والرتبوية.
عن  كبري  حد  إىل  أيضاً  مسؤولة  األسرة 
اليت  هي  ألهنا  للطفل؛  التعليمي  اجلانب 
من  البيت  يف  الثقافية  الطفل  حياة  تثري 
واليت  مثلً  كاملكتبة  املعرفة،  وسائل  خلل 
تسهم يف إمناء ذكاء الطفل، كما أن األسرة 
احلب  احلنان  الطفل  متنح  اليت  املستقرة 
تبعث يف نفسه األماني والطمأنينة وبالتايل 
االنفعايل،  والثبات  االستقرار  حتقيق 
وتشجع  التعليم  قيمة  حترتم  اليت  واألسرة 
عليه جتعل الطفل يقبل على التعليم بدافعية 
عالية. ولكي هتيئ األسرة الظروف امللئمة 
كل  متطلبات  تراعي  أن  عليها  ألبنائها 
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مرحلة عمرية من حياة الطفل، وتوفري املناخ 
املناسب للتعليم واالستذكار. وعلى األسرة 
متميزة  بصفة  األبناء  سلوكيات  تراقب  أن 

وملحظة ما يطرأ عليها من تغريات.
ال  أمر  واملدرسة  البيت  بني  التعاون  إن 
له  بديل  يوجد  ال  التخلي عنه حيث  ميكن 
من أجل القيام على إجناز أهداف العملية 
مشاركة  إىل  ذلك  حيتاج  حيث  الرتبوية، 
املؤسسات االجتماعية يف اجملتمع للمدرسة 
ودعمها من أجل القيام بالدور املوكل إليها، 
مثل وسائل اإلعلم جبميع أشكاهلا، حيث 
أن جناح العملية التعليمية هو عبارة عن نتاج 
االجتماعية  واملؤسسة  األسرة  بني  مشرتك 

واملدرسة.

جهود األسرة مع املدرسة: 
سلبية  اجتاهات  حيمل  من  منهم 
أبنائهم  مشكلت  مناقشة  فريفضون 
أن  العتقادهم  املساعدة  عن  وميتنعون 
مشكلهتم وانسياهبا ختص األسرة وحدها 
العملية  يف  فعالة  مشاركة  يشاركون  فل 

اإلرشادية.
ومنهم من حيمل اجتاهات إجيابية:

األسري  املناخ  توفري  على  العمل   -
النفسي  أبنائها  لنمو  والسليم  املناسب 
وإشباع حاجاهتم وجتنب األساليب الرتبوية 

اخلاطئة.
- متابعة تطبيق وتنفيذ بعض األساليب 
خاصة  السلوكية  والتعبريية  التعليمية 

باملشكلة.
املدرسة  مع  املستمر  للتصال  السعي   -

واللزمة  الضرورية  باملعلومات  وتزويدها 
وسلوكياهتم  الدراسي  أبنائها  مستوى  عن 

ومشاكلهم.
يف  للمشاركة  اإلمكان  قدر  السعي   -
والنشاطات  التلميذ  أولياء  جمالس 
واليت  املدرسة  تقدمها  اليت  االجتماعية 

تتعلق هبذا الشأن.

مررات التعاون بن األسرة 
واملدرسة:

- التعاون حيقق درجة مقبولة من الفهم 
املتبادل لدور كل من األسرة واملدرسة وهذا 

يزيد التنسيق ويقلل التعارض والتناقض.
املشكلت  غالبية  من  حيد  التعاون   -
التحصيل  وضعف  املتكرر  كالغياب 

والرسوب.
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- يزيد فهم املدرسة ألوضاع الطفل ... 
ويساعده لتخطي املشكلت.

الفرصة حلسن استثمار  يتيح  التعاون   -
والواجبات  الدراسة  بني  لوقته  الطفل 

األنشطة.
- يساهم يف تلقح األفكار لكل من األهل 

واملدرسة وذلك ملصلحة اجلميع.
- جيعل خطة العمل الرتبوي مشرتكة بني 

هذه املؤسستني.

أشكال االتصال املدرسي:
اآلباء  جمالس  خلل  من  االتصال   -

واملعلمني كممثلني لألسر واملدارس.
- دعوة أولياء األمور بناء على املشكلت 

الفردية اخلاصة بأبنائهم.

وتوزيعها  املدرسة  من  نشرات  إصدار   -
على األهايل.

احلفلت  األمور حلضور  أولياء  دعوة   -
املدرسة  وأنشطة  والندوات  واملعارض 

املختلفة. 

جمالس اآلباء )أولياء األمور(:
أشكال  أهم  أحد  اآلباء  جمالس  تعد 

التواصل بني األسرة واملدرسة.

ماذا يقدم اآلباء ألبنائهم:
املدرسة  مع  التواصل  وزيادة  )التعاون 
األبناء  دعم  ـ  املدرسي  بالعمل  االهتمام  ـ 
ورعايتهم ـ القراءة لألطفال ومعهم ـ قضاء 
الواجبات  ـ متابعة  وقت أطول مع األطفال 
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االعلم  وسائل  استثمار  توجيه  ـ  املنزلية 
لصاحل الطفل(.

من  باالستقرار  تتمتع  اليت  األسرة  إن 
مجيع النواحي، هي األسرة اليت تعمل على 
واحلنان،  احلب  املتعلم  الشخص  إعطاء 
واليت تبث يف نفسه االستقرار والثبات من 

النواحي العاطفية واالنفعالية.
إن األسرة اليت تقوم على احرتام وتقدير 
وحتفيز  تشجيع  على  وتقوم  التعليم،  قيمة 
إىل  يؤدي  وذلك  عليه،  املتعلم  الشخص 
إقبال الشخص املتعلم على التعليم بدافعية 

. ذات مستوى عالٍ
هتيئة  على  األسرة  تقوم  أن  أجل  من 
عليها  يتوجب  ألبنائها  املناسبة  الظروف 
املراحل  القيام مبراعاة متطلبات وحاجات 
العمرية مجيعها من حياة الشخص املتعلم، 

تقوم  والتذكر،  للتعليم  امللئم  اجلو  وإجياد 
األسرة على مراقبة ومتابعة سلوك وتصرف 
التغريات  أبناءها بشكل مستمر، وملحظة 

مجيعها اليت تطرأ عليها.

أسباب تقصر األسرة يف القيام 
بدورها التكاملي مع الرتبية:

تعاني األسر من مشكلت تربوية عديدة، 
على  الواضح  التأثري  إىل  ذلك  يؤدي  مما 
مستوى ابنهم التحصيلي والسلوكي، وذلك 
إىل  املدارس  تلجأ  متعددة، حبيث  ألسباب 
التعليمية  العملية  يف  والتشارك  التدخل 
من  هذا  ويتمثل  والرتبوية،  والتدريسية 

خلل األسباب:
أواًل: تدني املستوى التعليمي عند بعض 
اخنفاض  ذلك  على  يرتتب  حيث  األسر، 
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الناحية  من  والوعي  اإلدراك  مستوى 
األساسي  الدور  معرفة  وعدم  الرتبوية، 

لألسرة يف الرتبية. 
من  للعديد  األسر  تعرض  ثانيًا: 
واالجتماعية  النفسية  الناحية  من  املشاكل 
انشغال  إىل  تؤدي  وتلك  واالقتصادية، 

األسرة وانصرافها عن أداء دورها. 
ثالثًا: عدم متابعة أولياء األمور ألبنائهم 

يف البيت واملدرسة بسبب انشغاهلم. 
لوسائل  اإلجيابي  غري  الدور  رابعًا: 

اإلعلم. 
األشخاص  تربية  مهمة  إلقاء  خامسًا: 
وحدها  املدرسة  عاتق  على  املتعلمني 

وحتملها مسؤولية ذلك. 
االجتماعي  الضبط  سلطة  قلة  سادسًا: 
يف األسر، مما يؤدي ذلك إىل فقد القدرة 
على  يعمل  الذي  السليم،  التوجيه  على 

حتقيق وإجناز األهداف الرتبية.

أهداف التعاون بن البيت واملدرسة:
والعمل  واملدرسة  البيت  بني  التكامل   -
للتعامل  موحدة  تربوية  سياسة  رسم  على 
مع الطلب، حبيث ال يكون هناك تعارض 
أو تضارب بني ما تقوم به املدرسة وما يقوم 

به البيت.
الطالب،  مشكلت  علج  يف  التعاون   -

وخباصة اليت تؤثر يف مكونات شخصيته.
مردود  وحتقيق  األداء  مستوى  رفع   -

العملية الرتبوية.
الرأي واملشورة يف بعض األمور  تبادل   -
على  تنعكس  اليت  والتعليمية  الرتبوية 

حتصيل الطلب.
- رفع مستوى الوعي الرتبوي لدى األسرة 
الطالب  نفسية  فهم  على  ومساعدهتا 

ومطالب منوه.
- وقاية الطلب من االحنراف عن طريق 
البيت  بني  املستمر  واالتصال  االستمرار 

واملدرسة.
خنلص مما تقدم إىل أن التعاون بني البيت 
واملدرسة أمر ال بديل عنه لتحقيق أهداف 
العملية الرتبوية. والستكمال حتقيق أهداف 
العملية الرتبوية البد أن تساهم املؤسسات 
اجملتمع جبهودها  املوجودة يف  االجتماعية 
من أجل مشاركة املدرسة ومساندهتا للقيام 
بالدور املنوط هبا، وذلك مثل وسائل اإلعلم 

املقروءة واملرئية واملسموعة.
نتاج  هو  التعليمية  العملية  جناح  إن 
واملؤسسات  واألسرة  املدرسة  بني  مشرتك 

االجتماعية األخرى.
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ماريا تيكل مونتيسوري مربيّة إيطاليّة، وطبيبّة نفسيّة، وعاملة نفس، وفيلسوفة، 
ورياضياتيّة، اشتُهرت بفلسفتها اخلاصّة للتعليم يف مراحل الطفولة األوىل، ونالت 
تربيتها لألطفال  اعتمدته يف  الذي  الرتبويّ  نظامها  من خلل  أيضاً  عامليّة  شهرة 

ومحل امسها، واملعروف باسم: مدارس مونتيسوري، أو منهج مونتيسوري.
وُلدت ماريا مونتيسوري يف عام 1870م يف مدينة كيارا فايل يف مقاطعة أنكونا 

اإليطاليّة، وعاشت يف كنف أسرة فقرية لكنّها متعلّمة.
والدها أليساندرو كان موّظفاً ماليّاً يف مصنع التبغ احمللّيّ، ووالدهتا رينيلد حصّلت 

تعليماً عالياً، وعمّها هو عامل احلفريات اإليطايلّ أنطونيو ستوباني.
بعد ثلث سنوات من والدهتا انتقلت ماريا مع عائلتها إىل فلورنسا، ثمّ بعد عامني 
انتقلت إىل روما، وذلك بسبب عمل والدها، ويف عمر الثالثة عشرة انضمّت ماريا 
إىل مدرسة تقنيّة خاصّة لدراسة اهلندسة، ثمّ تركتها لتدرس الرياضيّات والفيزياء، 

وحصلت على الشهادة اجلامعيّة فيها وهي بعمر العشرين.
يف عام 1890م توجّهت حنو دراسة الطبّ يف جامعة سابينزا يف روما، وخترّجت 
إيطاليا  أوّل فتاة يف  1896م كطبيبة أطفال، وكانت  الشرف يف عام  فيها مبرتبة 
تدرس الطبّ، ويف السنة ذاهتا اليت خترّجت فيها، عملت مدرسة يف جامعة روما، 
ومساعدة طبيب يف عيادة الطبّ النفسيّ يف مستشفى اجلامعة، وكان عملها مراقبة 

األطفال من ذوي اإلعاقات.

                 * رائد حامد  

من أعالم التربية
المربّية اإليطالّية 
ماريا مونتيسوري

Maria Montessori
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املتعلّقة  وإدوارد سيغان  اتار  الطبيبني جان  دراسات  اطلعت على  أثناء ذلك  ويف 
غري  األطفال  عند  العصيبّ  واجلهاز  العضلت  وتدريب  احلواس  تدريب  بأمهيّة 

األسوياء.
يف عام 1899م عيّنت الدكتورة ماريا مستشاراً للرابطة الوطنيّة حلماية األطفال 
ذوي االحتياجات اخلاصّة، وبعد سنة أصبحت مديرة للمعهد الطبّيّ لتدريب املعلّمني 

الذين يشرفون على ذوي اإلعاقات اخلاصّة.
وألجل تقوية مهاراهتا يف التعامل مع األطفال، درست ماريا الفلسفة وعلم النفس، 
وترمجت ألجل ذلك إىل اإليطاليّة كتباً يف علم النفس، منها للعاملني إيتارد وسيجوا.

يف عام 1904م عُيّنت حماضرة يف كلية الرتبية جبامعة روما، ودرّست فيها علم 
أصل اإلنسان أيضاً.

يف عام 1907م افتتحت أوّل مدرسة من مدارسها اخلاصّة باسم: )بيت األطفال(، 
وهو عبارة عن روضة أشرفت بنفسها على التدريس فيها، وعلى البحث واألنشطة 
املهنيّة فيها، كما قامت مبراقبة الفصول، وجعلت أثاثها بألوان زاهية جّذابة لألطفال، 
وجعلت فيها حجرة جلوس، وحجرة أعمال، وحجرة للغذاء، ومّحام، وحجرة لألعمال 

اليدويّة.
وبناءً على جتربتها يف سنوات عملها األوىل يف هذه املدرسة، ومجع امللحظات 
اليت توصّلت إليها، خلُصت إىل مرتكزات فلسفتها التعليمية، وأّكدت ضرورة إعطاء 
الطريقة  هذه  وعُِرفت  فعّال،  كفرد  للتصرّف  احلريّة  من  الكافية  املساحة  الطفل 

بامسها.
وسرعان ما انتشرت أفكارها بعد عامني فقط يف إيطاليا وسويسرا اللتني استبدلتا 

الطرق التعليميّة القدمية بطريقة مونتيسوري احلديثة.
ويف عام 1911م انتشرت أفكارها عامليّاً يف أوربا وخارجها يف األرجنتني، واسرتاليا، 
والصني، واهلند، واليابان، وكوريا، واملكسيك، والواليات املتحدة األمريكيّة، ووصلت 

إىل نيوزيلندا أيضاً.
آنذاك تركت ماريا ممارسة الطب والتفتت إىل تطوير جتربتها يف أساليب تدريب 
املعلّمني، ونشرت ألوّل مرة كتيّباً خاصّاً بأفكارها الرتبويّة تلك، وفيه دليل عمل للمواد 

التعليميّة اليت طوّرهتا، وذلك يف عام 1914م وعُرف باسم : منهج مونتيسوري.
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بعد ذلك بسنة تركت الدكتورة ماريا إيطاليا إىل إسبانيا، وأقامت يف مدينة برشلونة 
حيث أنشأت مدارسها هناك، وكذلك معهداً للبحث والتدريب والتعليم، وبقيت ترتدّد 

بني إيطاليا وإسبانيا. 
يف عام 1917م نشرت كتاهبا التعلّم الذاتيّ يف املدرسة االبتدائيّة، والذي سُمّي: 

طريقة مونتيسوري املتقدّمة.
ويف عام 1922م التقت مع الدكتاتور اإليطايل موسوليين الذي أعجب هبا وقدّم 
دعمه هلا، وأعلنته ماريا رئيساً فخريّاً ملنظمتها الرتبويّة العامليّة، ثمّ عادت واختلفت 
معه يف عام 1934م بسبب دعوهتا اليت نادت فيها بالسلم العامليّ، وبسبب ذلك مل 

تعد تأتي إىل إيطاليا.
يف عام 1935م غادرت إسبانيا هنائيّاً وانتقلت لتقيم يف إنكلرتا، وبقيت هناك فرتة 
قصرية، ثمّ نقلت مقرّ مجعيّتها بعد ذلك إىل مدينة الرين قرب أمسرتدام يف هولندا.

وبعد ثلث سنوات، ومع اندالع احلرب العامليّة الثانية تركت هولندا وعادت إىل 
إنكلرتا ومن هناك ذهبت إىل اهلند، حيث بقيت فيها طوال سنوات احلرب، وتركت 
هناك جتربة تربويّة مميّزة، بعدها عادت إىل هولندا ثم إىل بلدها إيطاليا لتعيش 
فيها آخر سبع سنوات من حياهتا، وبقيت خلل هذه الفرتة ترتدّد إىل هولندا لتتابع 
شؤون منظمتها ومدارسها، إىل أن فاجأها نزيف يف الدماغ ما أدّى إىل وفاهتا يف 
السادس من أيار عام 1952م يف مدينة نوردفايك اهلولنديّة وهلا من العمر اثنان 

ومثانون عاماً.
وكانت ماريا قد تزوجت يف عام 1897م من جوزييب مونتسسيانو، وأجنبت منه 
ابنها ماريو الذي رافقها يف أعماهلا، وعمل معها يف اإلشراف على منظمتها الرتبويّة، 

وواصل إدارة مدارسها بعد وفاهتا، وعمل كذلك على شرح أفكارها وتطويرها.
تركت الدكتورة مونتيسوري كتباً وأحباثاً تربويّة كثرية، ومن أهمّ هذه الكتب إضافة 
الطفل يف األسرة، من  الطفولة،  الطفل، سرّ  اكتشاف  املعروف:  إىل كتاب منهجها 
الطفولة إىل املراهقة، املرشد يف تعليم الصغار، الرتبية من أجل عامل جديد، التعليم 
من أجل السلم، العقل املستوعب، القوّة اإلنسانيّة الكامنة، العقل الشّفاف، وكتباً 

أخرى.
ترى مونتيسوري يف منهجها الرتبوي أنّ كّل طفل حيمل يف داخله صورة الشخص 
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بصورة  الطفل  بشخصيّة  االهتمام  جعلت  لذلك  املستقبل،  يف  عليه  سيكون  الذي 
النقديّ،  تفكريه  وتنمية  وحّل مشكلته،  اإلبداعيّة،  قدراته  لتطوير  تكامليّة سبيلً 
واعتربت أنّ مفتاح ذلك هو احرتام الطفل، وممّا قالته يف ذلك: »إذا أردت التحدّث 

مع طفلك استخدم كلمات: من فضلك، شكراً، عفواً...«
كما قسّمت حياة الطفل إىل أربع مراحل: األوىل؛ من الوالدة إىل سنّ 6 سنوات، 
الفرتة  الثالثة؛  سنة،   12 إىل   6 سن  من  املستوعب  العقل  مرحلة  وتسمّى  الثانية؛ 

احلسّاسة من 12 إىل 18 سنة، الرابعة؛ فرتة الوعي الكامل من 18 إىل 24 سنة.
كما جعلت لرتبية الطفل ثلثة مبادئ: مبدأ الرتبية تنمية، مبدأ احلريّة، مبدأ تربية 

احلواس.
ومن أهمّ آرائها الرتبويّة: ضرورة تربية حواس الطفل لتنمية النزعة العلميّة لديه، 
إعطاء األلعاب دوراً كبرياً يف استثارة انتباه األطفال وجذهبم، إعطاء احلرية لألطفال 
يساعدهم على التفكري والعمل حبسب قدراهتم وميوهلم وحاجاهتم، إرشاد األطفال 
وتوجيههم ومراقبتهم يف أثناء أدائهم، يساعدهم على استمرار النموّ وزيادة تلقائيته، 
تربية  يف  يُعتمد  ال  تطوّر شخصيّته،  استقلليّة  إىل  تسعى  أن  الطفل جيب  تربية 
الطفل على الثواب والعقاب، بل على نشاطه وحريّته وتفكريه ومنوّه وطبيعة املرحلة 

اليت ميرّ هبا.
أخرياً لقيت طريقة مونتيسوري انتقاداً شديداً من أتباع املفّكر الرتبويّ جون ديوي، 

واهتموا طريقتها بأّنها صارمة للغاية، وتعتمد بشكل مفرط على تدريب العقل.
وبعض املراكز الرتبويّة يف العامل اليوم تعلن اعرتاضها على طريقة مونتيسوري يف 

حريّة التعليم ومسؤوليّة الطالب عن اكتساب املعارف بنفسه. 
على الرغم من ذلك مّثة آالف املدارس يف مجيع أحناء العامل تستخدم اليوم منهج 
هذه املربيّة العظيمة يف تربية األطفال، ومّثة مجعيّة عامليّة هي مجعيّة مونتيسوري 

العاملية لتثقيف مدرّسي املعلّمني ومدرّبيهم، موجودة يف أمسرتدام يف هولندا.
ويف عاملنا العربيّ بالرغم من مضي حوايل مئة سنة على إعلهنا، بقيت املدارس 

احلكوميّة والرمسيّة يف معظم البلد العربية بعيدة عن منهج مونتيسوري.
لكن مع مطلع القرن احلادي والعشرين بدأت هذه الطريقة تنتشر بشكل واسع يف 

املؤسّسات التعليميّة العربيّة وخاصّة يف رياض األطفال.



قضايا معاصرة:

الثقافة ودورها في عملّية التغيير والنهوض        
د. محّمد حوراني

قضية المرأة العربّية بين الحداثة والتقليد   
 د. صالح شقير

التفكير الحديث كنظام لثقافة العولمة: 
د. عيسى الشّماس
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د.محمد الحوراني*

الثقافة ودورها 
في عملّية التغيير والنهوض

مّثـة سـؤال ينتظـر أجيالنـا اإلجابـة عليـه إجابـة شـافية مقنعـة، وهـذه األجيال 
الـي مـا زالـت تنظـر بكثـر من االحـرتام والتقديـر ملثّقفيها الصادقـن الفاعلن 
وهـو: مـاذا تريـدون منّـا يـا أربـاب الثقافـة وقـادة اجملتمـع؟ أتريـدون منّـا التغيـر 
واالقتنـاع مبـا تذهبـون إليـه، أم تريـدون أن نكـون كالتابـع األعمـى لكـم؟ هـالّ 
اهتديتـم إىل حقيقـة أّنكـم لـن تقنعونـا بشـيء إاّل إذا كنتم القـدوة فيه، وتالقت 
آراؤكـم وأقالمكـم عليـه، ودخـل صدُقـه إىل قلوبنـا، ومنطُقـه إىل عقولنـا؟! ملـاذا 
تدعوننـا إىل الوحـدة والتضامـن وأنتـم ال جتمعـون يف أمركـم بصـدق على شـيء، 
وال تتحـدون مبواجهـة قضيـة لطاملـا انتظـر الشـعب موقفكـم املبدئـي منهـا بفارغ 
للدخـول  تدعوننـا  ثـم  أواًل  بيوتكـم  ترتيـب  علـى  تشـتغلون  ال  ملـاذا  الصـر؟! 
إليـه، واالسـتماع فيـه إليكـم، واالقتـداء مـن بعـدُ بكـم إلحـداث التغير املنشـود 

والتحديـث املطلـوب؟!

* رئيس احتاد الكّتاب العرب يف سورية.
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تغيري  عن  عاجز  املثّقف  بأنّ  قال  من 
اجملتمع؟! أو مل تسمعوا قول الشاعر:

إنّ امللوّك ليحكمونَ على الورى
                   وعلى امللوكِ لتحكمُ العلماءُ

الثقافة،  أهل  قدرة  الفصل يف  القول  إّنه 
هبا،  والتحّكم  األمور  بزمام  اإلمساك  على 
ملسارات  احلقيقيون  القادة  وهم  ال  كيف 
الشعوب، وإذا ما عجز احلّكام عن إجياد من 
من حيكم  هو  املثقف  فإنّ  الشعوب،  حيكم 
عقوهلم  خلل  ومن  احلّكام،  هؤالء  على 
وترسم  واألفكار  العقول  تتشّكل  وأفكارهم 
الطموحات  لتنفيذ  االسرتاتيجيّة  اخلطط 
هم  فاملثّقفون  عمليّ.  واقع  إىل  وترمجتها 
املسامهون األبرز يف عمليات صنع التاريخ 
الذين  وهم  عليه،  واحلكم  بل  وتدوينه، 
السياسيون  يعتنقها  اليت  الرؤى  يشّكلون 

الدولة، فمعظم رجال  والعسكريون ورجال 
احلكم قبل نشوء الدميوقراطيّات احلديثة 
تتلمذوا على كتاب األمري مليكافيللي وهتلر 
مل يكن لينام قبل قراءته، وموسيليين أعدّ 
فيه أطروحة الدكتوراه، أما لينني وستالني 
فكانا من قرّائه، فيما كان اإلسكندر األكرب 
من  حيوة  بن  رجاء  وكان  ألرسطو،  تلميذاً 
ال ميكن  إذاً  العزيز،  عبد  بن  عمر  حاشية 
املقامة  للدميقراطّيات  األحوال،  من  حبال 
املثّقفني،  دور  جتاهل  املعاصر  العامل  يف 
جلون  الفكريّة  اجلهود  لفضل  التنّكر  أو 
أفكار  الفرنسيّة  الثورة  تنسى  ال  كما  لوك، 
بول  جان  أحدثه  وما  روسو،  جاك  جان 
الوسط  يف  حديثاً  فوكو  وميشيل  سارتر 
الفرنسيّ، وال ميكننا حبال من األحوال أن 
نفسّر سياسات الواليات املتحدة األمريكيّة 

ميكافيللي
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ودورها التخرييبّ يف العامل بعيداً عن أفكار 
برنارد لويس وتلميذه برنار هنري ليفي، أو 
مبعزل عن كتابات هنتنغتون وفوكوياما. وإذا 
وقادة  املثّقفني  من  العظمى  الغالبيّة  كانت 
العسكريني  القادة  أمساء  تتذّكر  ال  الفكر 
ألحد  ميكن  فل  لإلغريق،  السياسيني  أو 
والفلسفة  املثقفني  أمساء  ينسى  أن  منهم 
وأرسطو  وسقراط  كأفلطون  اليونان 
وفيثاغورث وبطليموس، وإذا ما غابت عن 
أذهاننا أمساء من حكموا إيطاليا وإسبانيا 
دافنشي  أمساء  فإنّ  النهضة  عصر  يف 
وميكافيللي، وجاليلو وكولومبوس، ال ميكن 
كما هو احلال  أذهاننا متاماً  أن تغيب عن 
سينا  وابن  والفارابي  حنيفة  ألبي  بالنسبة 
أثر  من  هلم  ملا  وذلك  رشد.  وابن  والرازي 
وحركة  اإلنسانيّ  التاريخ  مسار  يف  واضح 
روّاد  كانوا  وألّنهم  واجملتمع،  الواقع  تغيري 
الرئيس  واحملرّك  احلضارة،  وبناة  التقدّم 
فإّنما  هذا  فعلوا  عندما  وهم  للشعوب، 
الذين  احلقيقيني  املثّقفني  لكوهنم  فعلوه 
يعانيها  اليت  األمراض  من  كثرياً  يعانون  ال 
كانت  وإذا  املعاصرين.  مثّقفينا  من  الكثري 
الشعوب يف حاجة إىل مثّقفيها أيّام اليسر 
وقت  إليهم  تكون  ما  أحوج  فهي  والرخاء، 
الشدة واألزمات، وهو ما يؤّكد عليه إدوارد 
سعيد بقوله: »ما أكثر ما يتطلع املواطنون أو 
الشعب، يف أوقات الشدّة إىل املثّقف الوطينّ 
بلده،  هلا  تتعرّض  اليت  املعاناة  ميّثل  ألّنه 
والدفاع عنها وألّنه شاهد على ما وقع من 
صور معاناهتا، فاملثّقفون البارزون تربطهم 
علقة رمزيّة بزماهنم، وهم ميّثلون يف وعي 

اجلماهري العريضة معاني اإلجناز والشهرة 
وذيوع الصيت، وهي قيم تستطيع اجلماهري 
لصاحل  أو  الدائر،  الكفاح  لصاحل  تعبئتها 
والتحديات«.  الصعاب  حتاصره  جمتمع 
وملّا كان متاهي املثّقف مع شعبه أحد أهمّ 
شروط التغيري فإنّ جتريد املثّقف من وسط 
االنتكاس  أسباب  أبرز  من  هو  الشعب، 
اجملتمعيّ، ويزداد األمر سوءاً، إذا ما عزل 
املثّقف نفسه، وآثر االنزواء على االخنراط، 
يف  والتماهي  التواضع  على  االستعلء  أو 
عن  املتجرّد  فاملثّقف  الشعب.  أوساط 
أن  ال ميكن  واملعزول عن مهومه،  الشعب، 
إىل  صعد  وإن  حّتى  حقيقيّاً  مثّقفاً  يكون 
العرش أو أصبح معلّماً جلميع مثّقفي العامل 
به،  واالرتقاء  جمتمعه  تغيري  يف  فشل  ألّنه 
حسب رؤية علي شريعيت. وباختصار فإنّ 
الشعوب تُساق إىل اخلري والنهضة والتغيري 
على يد املثّقفني احلقيقيني، وتُقاد إىل الشرّ 
متى كانت نكبة اجملتمع يف خنبته. كما أنّ 
مثّقفيها  رقي  من  ينبع  إّنما  الشعوب  رقي 
ومدى استقلليتهم وقدرهتم على استنطاق 
واالقتصاديّ  والسياسيّ  االجتماعيّ  الواقع 
بغية إصلحه وإحلل واقع أفضل. وهو ما 
املثّقفني  من  العزم  أويل  إاّل  به  يضطلع  ال 
والبعيدين  الشعب  مهوم  يف  املنخرطني 
واملناكفات  املصادمات  عن  كلّه  البعد 
احلقيقيّ،  فاملثّقف  منها،  طائل  ال  اليت 
املرتّفع فوق  رؤية سليم احلص، هو  حسب 
املشاكل اليت يعيشها وهو ما يتطلّب إقداماً 
وتضحية، وحتى مكابرة، حّتى يتحلّل فكريّاً 
ليعرف  يعيشها  اليت  اليوميّة  املشاكل  من 
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القضية ويعيد صياغتها ويبشّر هبا ويدعو 
التغيرييّ،  واملثقف  التوعية.  إطار  يف  إليها 
حسب رؤية سلمة موسى، هو املرتّفع عن 
مشاكله الشخصيّة، والذي يعمل يف خدمة 
الشعب واإلنسانيّة واحلريّة والتطوّر والعلم. 
املثّقف  يرى يف  بلقزيز  اإلله  كان عبد  وإذا 
حلمل  التاريخ  انتدبه  اجتماعيّاً  رسوالً 
الناس يف حتقيقه  التغيري ومشاركة  رسالة 
فإّنه يؤّكد على أنّ دوره ال يتمّثل يف تفسري 
به  والنهوض  تغيريه  وإّنما يف  فقط،  العامل 
ونقله إىل واقع أفضل من الواقع الذي يعيش 

فيه. 

يف احلاجة إىل التغير
     تبدو احلاجة ماسّة يف يومنا هذا أكثر 
الثقايفّ  الفعل  إىل  أي وقت مضى  منها يف 
اليت  مجيعها  األسباب  زلزلة  على  القائم 
أعاقت النموّ الثقايفّ واملعريفّ يف جمتمعنا، 
أمام  مصراعَيه  على  الباب  فتحت  واليت 
كادت  تغيرييّة  ومشاريعَ  وثقافات  أفكار 
التهلكة،  إىل  واملواطن  بالوطن  تودي  أن 
ولوال  الشعب،  غالبيّة  وأصالة  وطنيّة  لوال 
الوعي الوطينّ واالنتماء احلقيقيّ للمؤسّسة 
الكثرية  الشوائب  كانت  وملّا  العسكريّة، 
بثقافتنا،  علقت  قد  املغلوطة  واملفاهيم 
يف  تغيرييّة  مفاهيميّة  ثورة  من  بدّ  ال  كان 
الكثري من املفاصل واملؤسّسات الثقافيّة يف 
اليت  البالية  بكّل األسس  ثورة تطيح  بلدنا، 
الوطنيّة  واملفاهيم  األفكار  قيّدت  لطاملا 
األصيلة،  فغدا قسم من أبناء اجملتمع على 
استعداد لتلّقف ثقافة وفكر وقناعة اآلخر 

حتى لو أودت به إىل اجلحيم، وسط تشتت 
والنقابات  والوزارات  املؤسّسات  جهود  يف 
العمل  رائدة  تكون  أن  فيها  يُفرتض  اليت 
أليّ  وغياب  والتغيرييّ،  النهضويّ  الثقايفّ 
اليت  الشاملة  الثقافيّة  االسرتاتيجيّات  من 
تنسّق اجلهود بني الثقافة واإلعلم والرتبية 
واملؤسّسات  النقابات  وكذلك  والتعليم 
والشبابيّ  الثقايفّ  باهلمّ  املعنيّة  واالحتادات 
بأنّ الشرحية املستهدفة  بالية  مع قناعات 
الشهادات  أصحاب  هي  الثقايف  بالتغيري 
وبالتايل  واألكادمييون،  واالختصاصيون 
اإلمكانيات  ذات  الشعبيّة  الشرحية  غدت 
الكبرية  واإلمكانيات  علمها،  يف  املتواضعة 
لرياح  عرضة  عليها،  والتعويل  عملها  يف 
احلدود،  وراء  من  إلينا  القادمة  السموم 
من  والنيل  جمتمعنا  تدمري  إىل  واهلادفة 
كرامته ومواقفه وثوابته الوطنيّة من خلل 
لنفسها  ارتضت  خنب  أو  أغفلناه،  جمتمع 
العداء  معلنة  النخاسة  أسواق  يف  تُباع  أن 
رقاب  على  الذّل  سيف  وشاهرة  لوطنها 
اخللص من أبنائه واملدافعني عنه. وملّا كانت 
باجملتمع  واالرتباط  الصلة  وثيقة  الثقافة 
وتقلّباته وما جيري فيه، كان املشهد الثقايفّ 
بأمسّ احلاجة إىل التغيري واالرتقاء به، ذلك 
كبري  حدّ  إىل  مرهون  اجملتمعات،  تقدّم  أنّ 
بتغيري ثقايفّ حقيقيّ، تغيري ال يقتصر على 
املساجلت واملناكفات األدبيّة والفكريّة هنا 
وهناك، وإّنما يضمن مشاركة اجلميع، وال 
سيّما الشباب، يف التحديث والتغيري الثقايفّ 
اإلبداع  نوافذ  فتح  خلل  من  احلقيقيّ، 
تعميم  خلل  ومن  البنّاء،  النقديّ  والتفكري 
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ثقافة احلوار واالختلف واالستعداد للقبول 
بالرأي اآلخر، على قاعدة أنّ الرأي الواحد 
ال يبين وطناً، هذا فضلً عن اسرتاتيجيات 
الشأن  يف  املعنيني  خمتلف  بني  ثقافيّة 
والتعليميّ،  والرتبويّ  واإلعلميّ  الثقايفّ 
جتسيدها  يف  االنطلق  يتم  اسرتاتيجية 
النائية، ومن  على أرض الواقع من املناطق 
األطراف اليت اشتغل العدو على شدّها بغية 
السيطرة عليها واستمالة أهلها، اسرتاتيجية 
تعطي للمثّقف قليلً من األجر الذي يسدّ 
األبواب،  على  الوقوف  من  ومينعه  رمقه 
والثقايفّ  الفكريّ  للعمل  تفرّغه  مقابل 
جناح  بغية  والسفر  للتنّقل  واستعداده 
إطار  املنشود. يف  التغيري  وإحداث  املشروع 
اإلمكانيات  فيها  تتوافر  فاعلة  مؤسّسات 
القواعد  وحتكمها  الواضحة،  واألهداف 
مثل  األساسية  القيم  القائمة على  اإلداريّة 
فضلً  واإلجناز،  الكفاءة  واملرونة،  النظام 

ووضع  األخلقيّة،  باملعايري  االلتزام  عن 
والتشجيع  امللئم،  والتقييم  احلوافز  نظام 
مستمرّ  تقييم  مع  واإلبداع،  االبتكار  على 
للحالة الثقافيّة من حيث الكمّ والنوع بغية 
املؤسّسات  وحيويّة  لياقة  على  احملافظة 
قادرة  جمتمعيّة  أبنية  وجعلها  الثقافيّة، 
يف  الثقايفّ  والتغيري  التحديث  قيادة  على 
اجملتمع.  وملّا كنّا يف مرحلة مفصليّة وعلى 
األمة،  فيها  تواجه  خطرية  طرق  مفرتق 
ومستقبل  وأخلقها  وتربيتها  بثقافتها 
على  لزاماً  كان  حامساً،  منعطفاً  أطفاهلا، 
املعنيني بالفعل الثقايفّ وضع اسرتاتيجيات 
واألدراج،  الرفوف  حبيسة  تبقى  ال  عمليّة 
إىل  تنفيذها  مهمّة  توكل  اسرتاتيجيات 
كوادر بشريّة مؤمنة بالعمل الثقايفّ والتغيري 
العمل  وراء  اللهاث  عن  وبعيدة  اجملتمعيّ، 
الوظيفيّ الراكد ضمن شراكة حقيقيّة بني 

الثقافة واإلعلم والرتبية والتعليم.
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د. صالح شقير*

قضّية المرأة العربّية 
في الفكر العربّي الحديث والمعاصر

بين الحداثة والتقليد

العربيّـة داللـة  املـرأة يف اجملتمعـات  تـزال سـائدة جتـاه  الـي ال  النظـرة  متّثـل 
واضحـة علـى إعاقـة احلداثـة، حيـث تعانـي املـرأة مـن التمييز بينها وبـن الرجل 
واالنتقـاص مـن حقوقهـا يف مياديـن متعـدِّدة. وعلـى الرغـم مـن بعـض التقـدُّم 
الـذي أحرزتـه يف نضاهلـا ضـدّ )اجملتمـع الذكـوريّ( إاّل أنّ الّتعاطـي معهـا كإنسـان 
منقـوص احلقـوق وفاقـد األهليّـة يف مياديـن معيّنـة، ال يـزال يشـّكل عبئـًا علـى 

مسـامهتها يف اجملتمـع.

* باحث سوريّ وأستاذ جامعيّ، من حمافظة السويداء.
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وهذا ال يعين أنّ الرجل وحده هو املسؤول 
عن وضعها هذا يف اجملتمع، بل هي شريكة 
أيضاً يف صنعه، إذ سجنت نفسها يف منطيّة 
احلياة  يف  دورها  أنّ  وصدّقت  حمدودة، 
رغباته  وإشباع  الرجل  خدمة  يف  ينحصر 
مبقولة  والتزمت  األوالد،  وإجناب  احلسّيّة 
املرأة(،  صفات  أحسن  من  االنكسار  )إنّ 
فمارست فروض الطاعة لزوجها بالوسائل 
االجتماعيّة  قيودها  استمرأت  وكأهنا  كلّها 
وال تستطيع التخلّي عنها، وزادت على ذلك 
الذكوريّة  تنمّي صفة  تزال  وما  مّنت  بأّنها 
يف  احتجاجها  من  الرغم  على  أوالدها  يف 
وشكواها  زوجها  ذكوريّة  على  كثرية  أحياٍن 
من معاملته هلا، وتربّي البنات منذ البداية 
على أهننّ خمتلفات عن إخواهننّ. فالذكر يف 
وأفضل  أقوى  أّنه  ذهنه  ويف  يكرب  جمتمعنا 
أّنها  ذهنها  ويف  تكرب  والبنت  أخته،  من 

أضعف من أخيها وأدنى منه مكانة.
اجملتمع  يف  املرأة  صورة  تكون  قد  نعم، 
صورة سلبيّة، ألنّ الرجل سبقها إىل ممارسة 
نشاطه يف اجملاالت االجتماعيّة والسياسيّة 
يلغي  ال  هذا  لكنّ  والثقافيّة،  واالقتصاديّة 
نفوذ  به من  تتمّتع  صورهتا يف األسرة وما 
وتوجيههم  األوالد  تربية  يف  أساسيّ  ودور 
وإدارة شؤوهنم وغري ذلك، لذا فإنّ مسؤولية 
التغيري يف النظرة إىل املرأة تقع على عاتقها 
أسلوب  ومن  البيت  من  وتبدأ  غريها،  قبل 

تربيتها ألبنائها ذكوراً وإناثاً.
يف  السائدة  املتخلفة  البنى  أنّ  واحلقّ 
مسؤوليّة  تتحمّل  العربيّة  اجملتمعات 
كما  الرجل،  لصاحل  التمييز  هذا  تكريس 

واختباء  والدينيّة،  الرتاثيّة  النصوص  أنّ 
فعّال  بدور  تقوم  خلفها،  الدينيّة  املؤسّسة 
الطبيعيّ  املوقع  احتلل  من  املرأة  منع  يف 
المتلكها  املرأة  فنضال  تستحقّ.  الذي 
معركة  هي  للرجل،  املُعطاة  احلقوق  كامل 
احلداثة،  إىل  للوصول  النضال  صميم  يف 
العربيّة  اجملتمعات  خروج  تصوّر  ويصعب 
نصف  من  أكثر  أنّ  طاملا  التخلّف  أسر  من 
اجملتمع منقوصة حقوقه العامّة واخلاصّة. 
إذاً، قضيّة املرأة العربيّة يف العصر احلديث 
تعاني من مأزق تارخييّ حقيقيّ، يتمّثل يف 
انفصاهلا يف العامل املعاش، وال أريد الغوص 
العربيّة اإلسلميّة  املرأة  أعماق مشكلة  يف 
وأبعادها منذ نشأهتا، بل سأتناول نقطتنَي 
العديدة  النقاط  بني  من  فقط  هامّتنَي 
العربيّ  الفكر  يف  املرأة  بقضيّة  املتعلِّقة 
احلديث، مها: العنف ضدّ املرأة، ومَطالب 

احلركة النسائيّة العربيّة راهناً.

1- العنف ضد املرأة:
ظاهرة عامليّة أم ظاهرة عربيّة إسلميّة؟

والنّفسيّ  اجلسميّ  العنف  أنّ  شكّ  ال 
أحناء  كّل  يف  منتشر  املرأة  ضدّ  واجلنسيّ 
املتقدّمة  البلدان  ذلك  يف  تستوي  العامل، 
فيه  ختتلف  ما  ولكنّ  النّامية،  والبلدان 

اجملتمعات واحلكومات هو:
- مدى وعيها وتوعيتها بالّظاهرة ومدى 

فّكها جلدار الصمت حوهلا.
واملمارسات  للسّياسات  إنشائها  مدى   -
ومدى سَنّها للقوانني اليت حتمي النّساء من 
العنف أو تنتصف للنّساء املعنّفات وتقاضي 
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معنّفيهنّ.
- مدى إجيادها للهياكل اليت تؤّطر ضحايا 
الكلم  على  القدرة  إليهم  وتعيد  العنف، 
والّتفكري، وتعيد تأهيلهم وجترب خسائرهم.

نقطة  يف  أيضاً  اجملتمعات ختتلف  ولكنّ 
أساسيّة هي مدى إدانتها للعنف أو تربيرها 
إيّاه باسم مبادئ رمزيّة مُستمدّة من الدّين 
يف  ختتلف  كما  والتقاليد،  العادات  من  أو 
األشكال الثقافيّة اليت يّتخذها هذا العنف. 
مبدأ  باسم  يُمارَس  عندما  يشتدّ  فالعنف 
العنف  مُماِرس  من  أمسى  يُعتبَر  رمزيّ 
نفسه  يفرض  وعندما  معاً،  ضحيّته  ومن 
اإلنسان  أدبيّات حقوق  ولعّل  على اجلميع. 
تلقائيّ  بني عنف  الكفاية  فيه  ال متيّز مبا 
الغضب  إىل  يستسلم  ألّنه  املعتدي  ميارسه 
أو يلبّي حاجته اجلنسيّة أو يعترب نفسه يف 
وضعيّة متّكنه من استعمال القوّة اجلسديّة 

لردّ الفعل، وبني عنف ثقايفّ يُمارَس باسم 
عمق  من  اآلتية  مربّراته  وله  ما،  مبدأ 
االغتصاب  بني  مثلً  فارق  هناك  الّتاريخ. 
وبني تشويه األعضاء اجلنسيّة للمرأة الذي 
يرتكب  فاملغتصب  البنات(.  )ختان  يسمّى 
جرمية عمياء ربّما اعتذر عنها إذا عاد إليه 
وعيه، أمّا املرأة اخلاتنة أو)املُطهِّرَة(، فهي ال 
تعدو أن تكون طرفاً فاعلً يف ثقافة تعترب 
املرأة  أعضاء  من  أجزاء  أو  جزء  قطع  أنّ 
الشّهوة(،  )تعديل  لـ  أمر ضروريّ  اجلنسيّة 
اإلسلم  تعاليم  من  القطع  هذا  أنّ  وتظنّ 

الّضروريّة. 
وليس اخلتان أكثر خطورة من االغتصاب 
إىل  اليوم  الدوليّة  اجملموعة  متيل  الذي 
وليس   ،)1( اإلنسانيّة  اعتباره جرمية ضدّ 
الذي  الّطويل  املستمرّ  األمل  يف  تسبُّباً  أقّل 
العامليّ  اإلعلن  يف  )املعاناة(  بــ  عنه  يعبّر 
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مّت  )الذي  املرأة  ضدّ  العنف  على  للقضاء 
تبنّيه سنة 1993م(، ولكنّ املغتصب ميكن 
اليت  املختونة  الفتاة  أمّا  كفرد،  يعاَقب  أن 
طيلة  الرمزيّ  جرحها  آالم  وراءها  ستجرّ 
حياهتا فل أحد ينتصف هلا يف ظّل أنظمة 
ال جترّم فعل اخلتان وال متنعه أو ال تنجح يف 
منعه نتيجة جمموعات الّضغط احملافظة. 
العنف  هذا  إنتاج  املختونة  أعادت  ربّما  بل 
وأخضعت ابنتها إليه، ظنّاً منها أن ال مفرّ 

من اخلتان.
يف كّل حالة عنف ضدّ املرأة هناك عنف 
أن  يف  املرأة  حقّ  إنكار  على  يقوم  أساسيّ 
قائماً  ليس  العنف  ولكنّ  حقوق.  هلا  تكون 
ملبدأ  مُعلَن  أو  ضمينّ  إنكار  على  فحسب 
قائم  إّنه  والنساء،  الرجال  بني  املساواة 
هي  اليت  الكرامة  ملبدأ  إنكار  على  أيضاً 
اإلنسان  حلقوق  وفلسفيّة  أخلقيّة  قاعدة 

األساسيّة )2(. 
وبالّطبيعة  بالعقل  مرتبط  ومفهومها 
األخلقيّة للعلقات بني الناس، وهو الذي 
يف  املرأة  بكرامة  املسّ  مدى  نعي  جيعلنا 
شعارات نقرؤها يف كّل مكان، هي من قبيل: 
)احلجاب حصانة ضدّ الزّنا واإلباحيّة، فل 
هذه  فمثل   ، والٍغ()3(  لكّل  إناء  املرأة  تكون 
عن  عاجزاً  كائناً  الرجل  تعترب  الشّعارات 
الّتحّكم يف غرائزه وتُعترب املرأة كائناً متسبّباً 
يف إثارة الغرائز جيب اّتخاذ الّتدابري اللّزمة 
إلحكام حجبه. وليست املرأة أقّل عقلً من 
املرأة،  من  جسداً  أقّل  الرّجل  وال  الرّجل 
واحرتام الّذات البشريّة يقتضي منّا افرتاض 
وافرتاض  رغباهتم،  مسؤوليّة  النّاس  حتمّل 

احلدود  ووضع  االختيار  على  قدرهتم 
لرغباهتم ورغبات اآلخرين دون حاجة إىل 

احلواجز املادّيّة املُفتعلة. 
لن نتعرّض إىل مظاهر العنف ضدّ املرأة، 
املنظومات  يف  الّتمييز  مظاهر  إىل  وال 
باإلشارة  نكتفي  إّنما  العربيّة،  القانونيّة 
هذا  تنتج  اليت  الثقافيّة  البنى  من  نوع  إىل 
فهناك  يربّره،  الذي  اخلطاب  وتنتج  العنف 
زوجته  الزّوج  ضرب  يربّرون  املُفتني  بعض 
استناداً إىل اآلية القرآنيّة )واللّتي ختافون 
نشوزهنّ فعظوهنّ واهجروهنّ يف املضاجع 
واضربوهنّ، فإن أطعنكم فل تبغوا عليهنّ 
سبيلً( )النّساء 34(، يف حني يذهب بعض 
جاءت  اآلية  أنّ  إىل  املعاصرين  اجملتهدين 
أنّ  وإىل  وتقنينه،  الزّوجة  من ضرب  للحدّ 
باجملتمع  علقة  هلا  رخصة  الّضرب  هذا 
وال  اإلسلميّة  الدّعوة  فيه  ظهرت  الذي 
بعض  ويذهب  عصرنا)4(.  يف  إليها  داعي 
رافضي االجتهاد املعاصرين الذين يتميّزون 
الّضرب  هذا  اعتبار  إىل  كبرية  بشعبيّة 
قاعدة من القواعد اليت تنّظم عمليّة تأديب 
باحلرج  ذلك  مع  يشعر  أّنه  إاّل  الزّوجة، 
هذا  جبواز  اجلميع  إقناع  صعوبة  نتيجة 
مل  غريب  ألمر  فيشرّع  اجلسديّ،  العنف 
القدامى  املفسّرين  لدى  أيّ صدى  له  جند 
هلذه اآلية، وهو)الّضرب املشوب باحلنان(: 
»واملرأة عندما جتد الّضرب مشوباً حبنان 
نفسها«)5(. حنان  الّضارب فهي تطيع من 
القساة:  برمحة  تذّكرني  زوجته  الّضارب 
مبن يقتل العصفورة، ثمّ يقتل فراخها رأفة 
هبم، وخوفاً عليهم من عذاب اليتم. فرمحة 
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القساة تظّل قاسية كما قيل.
وال يكتفي هؤالء املديرون للمقدّس بإنتاج 
اخلطابات املرّة للعنف والّتمييز، بل ينصّبون 
األخرى  اخلطابات  تراقب  سلطة  أنفسهم 
وإقصائها،  فاعليّتها  من  للحدّ  املُغايرة 

وتستخدم لذلك آليّة الّتكفري املعهودة. 
فهناك على سيبل املثال فتوى صادرة من 
العربيّة  الدّول  بإحدى  رمسيّة  دينيّة  هيئة 
والرّجال  النّساء  بني  باملساواة  القول  تعترب 
كفراً صرحياً)6(، وهناك فتوى أخرى تكّفر 
املنّظمات اليت تدعو إىل إلغاء عادة اخلتان 

 .)7(

واملفسّرين  الفقهاء  عامّة  لدى  ونلحظ 
تشديد  إىل  تدرجييّة  نزعة  والوعّاظ 
من  النّساء  منع  يف  مثلً  تظهر  احلجب 
هبا  يصلنّي  كنّ  أن  بعد  باملساجد  الصّلة 
يف عهد النيبّ، وتظهر يف هنيهنّ عن دخول 
احلمّامات، وهنيهنّ حّتى عن زيارة القبور. 
كما تظهر يف تفنّنهم يف احلجب تفنّناً مسّوه 
إدخال  عن  مثلً  فنهوا  مليحاً(،  )تفريعاً 
من  خوفاً  النّساء  فيها  اليت  الدّور  القرود 
بأن  النّساء  وأمروا  بالقرود،  النّساء  فتنة 
تقبيح  يف  ويتحيّلن  كاحليّات(  )يتحجّرن 
قول   ...« الرّجال:  خاطنب  إذا  أصواهتنّ 
على  أخذ  ما  النّساء  على  الزّبيديّ: أخذ 
احليّات، أن يتحجّرن يف بيوهتنّ. وبلغين عن 
عليها  إذا طرق  كان  أّنه  القدماء  من  امرأة 
يدها  وضعت  أحد  عندها  وليس  الباب، 
مزعجاً  كلماً  ليخرج  وتكلّمت  فمها،  على 

ال يفتِن« )8(. 
قسمة  لذلك  تبعاً  تكرّس  احُلجُب  هذه 

الرّجل  الفحوليّة:  السّلطة  دعّمت  قدمية 
يف  فقول األرسوزيّ  مجيلة.  واملرأة  عاقل 
مجاهلا  يف  املرأة  »عقل  واألسرة(:  )األمّة 
على  ينبين   ،)9( عقله  يف  الرّجل  ومجال 
وجهة نظر فحوليّة، ولكنّه ينبين يف الوقت 
قدمية  ميتافيزيقيّة  ثنائيّة  على  نفسه 
املعقول/احملسوس،  ثنائيّة:  هي  متجدّدة 
باألحرى  )معقوالً(  الرّجل  يكون  حبيث 
باألحرى.  حمسوساً  جسداً  املرأة  وتكون 
وإزاء هذا املنطق الذي يلغي الكائن العاقل 
الرّجل،  اجلميل يف  الكائن  ويلغي  املرأة  يف 
بأنّ  فنذّكر  النّظر،  وجهة  نغيّر  أن  جيب 
أو فتنة  اجلسد الرجويلّ ليس بأقّل مجاالً 
بأقّل  ليست  واملرأة  النسائيّ،  اجلسد  من 

عقلً من الرجل.
حديث،  سياسيّ  كجسد  الدّولة  ظهرت 
خيايلّ  كجسد  )األمّة(  ظلل  بقيت  ولكن 
ملحقة إيّاها، كما ظّل عامل احلريم يلقي 
بظلله على املدينة ويربز لنا شاراته وأماراته 
رفض  وممارسات  واللّحى  األحجبة  عرب 
الّتيولوجيّة  األبويّة  البنى  ظلّت  االختلط. 
تشدّه  اليت  الرّوابط  تنشأ  أن  دون  مرتسّبة 
السّاحمة  احلديثة  التطوّرات  إىل  فعليّاً 
باحلريّة واليت تساعده على االنفصال عن 
البنى العتيقة كالعشرية واألسرة  واألمّة... 
التحديثيّة  الّثقافة  وترتاكم  تنشأ  أن  ودون 
ونشر  اهليمنة  بنى  تعرية  إىل  تؤدّي  اليت 

الثقافة احلقوقيّة الكونيّة. 
والسؤال املطروح اليوم هو: أين موقع املرأة 
من  عام  ومخسني  مئة  بعد  اليوم  العربيّة 
التنوير؟ املرأة يف مجيع ربوع بلدنا العربية 
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ال تزال بعيدة عن احتلل مكانتها اللئقة هبا 
وبقدراهتا باجملتمع، وهي مرشَّحة اآلن كما 
موضوعات  تُعترب  اليت  القضايا  من  غريها 
للتحديث وهدفاً له، مرشَّحة للرتاجع حتت 
املرتبطة  األيديولوجية  الصياغات  ضغط 
اجملتمع  تسود  اليت  اإلسلميّة  باحلركات 
العربي )10(. فإذا كان خطاب النهضة األول 
آنذاك،  اجملتمع  ركود  استخدم  قد  والثاني 
لتربير إنسانيّتها، فإنّ الفكر التقليديّ اليوم 
إلعادة  العربي  اجملتمع  وقائع  يستخدم 
ذلك  يتمّ  عليها.  واحلجر  البيت  إىل  املرأة 
يف الوقت الذي ترتفع فيه األصوات العامليّة 
حمّذرة من مغبّة هذا التأخّر الذي يلفّ حال 
أنّ  علمنا  وإذا  اإلسلميّ،  العامل  يف  املرأة 
املرأة العربيّة تسري يف أسوأ األوضاع مقارنة 
بغريها من نساء األرض، نستطيع أن ندرك 
مدى األخطار اليت تتهدّد جمتمعاتنا )11(. 
النظر  إعادة  يقتضي  الدين،  احرتامنا  إنّ 
أحكاماً  ليست  ألّنها  الفقهاء؛  أحكام  يف 
فيها  النظر  وإعادة  اخلطأ،  عن  منزّهة 
للتوصل  الديينّ  تطوير اخلطاب  إىل  ترمي 
تفسري  أنّ  كما  مفيدة.  ترشيديّة  لغة  إىل 
على  القرآن،  آليات  القدامى  املفسّرين 
يبقى  ألّنه  قاطعاً؛  تفسرياً  ليس  أمهيّته 
باالجتاهات  وتأّثره  املُفسِّر  ملكات  حبدود 

الثقافيّة واالجتماعيّة السائدة يف عصره.
كان  الزمان  من  قرن  عرب  حدث  ما  إنّ 
ديينّ  فكر  لكّل  املتواصل  التهميش  عمليّة 
حريّة  أو  املرأة  قضيّة  فيما خيصّ  مستنري 
الفكر واالعتقاد بدءاً من قول اإلمام حممد 
ميكن  الزوجات  تعدّد  بأنّ  مصر  يف  عبده 

»الطاهر  بسعي  مروراً  فقهيّاً،  إبطاله 
ما  كّل  تفسري  إلعادة  تونس  يف  احلداد« 
واملرأة،  الرجل  بني  التامّة  املساواة  ل  يعطِّ
وصوالً إىل املفّكر السودانيّ حممود حممّد 
وصاية  أيّة  لرفض  النساء  دعا  الذي  طه 
ذ  ونُفِّ حوكم  أن  وكان  الدين  باسم  عليهن 
املصري  املفّكر  وأخرياً  اإلعدام،  حكم  فيه 
قال  الذي  زيد  أبو  حامد  نصر  املرحوم 
على  والنساء  الرجال  بني  التامّة  باملساواة 
زوجته  تطليق  نصيبه  وكان  دينيّة،  أسس 
بدعوى  حمكمة  حبكم  منه  يونس  ابتهال 
أّنه مرتدّ، وهو حكم صدّقت عليه حمكمة 

النقض.
مع انتهاء احلرب العامليّة الثانية، ودخول 
األقطار العربيّة عهود االستقلل السياسيّ، 
جديدة،  أبعاداً  تأخذ  املرأة  قضيّة  ابتدأت 
نضاليّة  قضية  كوهنا  من  انتقلت  لقد 
والنساء  والكّتاب  املفّكرين  من  للمتنوّرين 
لتصبح  الفكريّة،  تياراهتنّ  اختلف  على 
االستقلل.  دولة  أيديولوجيّة  من  جزءاً 
حول  دراسة  يف  نصّار  ناصيف  د.  يشري 
»أن  إىل  العربيّة  الدساتري  يف  املرأة  وضع 
اجملتمعات  يف  االجتماعيّ  التغيري  حركة 
العربيّة ترتّكز ليس فقط على العلقات بني 
الطبقات االجتماعيّة، وعلى مشكلة التنمية 
واستثمار الثروة لتحسني اجملتمع وترقيته، 
ولكن أيضاً على العلقات بني الرجل واملرأة 

يف األسرة واجملتمع« )12(.
1995م  لعام  البشريّة  التنمية  فتقرير 
ُكرِّس للمرأة يربز وضع املرأة املتدّني  الذي 
وبالنسبة  جمتمعاتنا،  يف  للرجل  بالنسبة 

المعلم العربي- العدد: 480 - 2021 



82

املرأة  وتبدو  أخرى.  جمتمعات  يف  للنساء 
قائمة  يف  حّظاً  األقّل  النساء  من  العربيّة 
البلد العامليّة اليت يتضمّنها التقرير، فهي 
بنسبة  سوى  املنتجة  القوى  يف  تشارك  ال 
17% ومتثيل اإلناث يف الربملانات ال يتجاوز 

داللة  ذات  تصبح  املعلومات  وهذه   %4 الـ 
كانت  اليت  آسيا  قورنت جبنوب شرقي  إذا 
حّتى األمس القريب تنتمي إىل دول العامل 
الثالث. فالنسبة للمرأة يف تلك البلد على 
سبيل املثال جند أنّ حصّة املرأة من القوى 
متاماً  وهي   %43 تساوي  العاملة  املنتجة 
البلدان  يف  العاملة  القوى  يف  املرأة  حصّة 
السياسة  يف  اإلناث  ونسبة  الصناعيّة، 
النساء  1.6 نسبة  19% وهي تساوي  هي 
يف  نسرتسل  ولن  الغربيّة.  الربملانات  يف 
ملزمون  ولكنّنا  واملعلومات،  األرقام  سرد 
بالنظر إىل قضيّة املرأة كإحدى التحدّيات 
وحنن  جمتمعاتنا  تواجه  اليت  األساسيّة 
على أبواب العقد الثاني من القرن احلادي 
القضية  هذه  من  واملوقف  والعشرين، 
خيتصر يف رأينا جممل الرؤية النظريّة إىل 
العربيّ  اخلطاب  على  وسيكون  املستقبل، 
الراهن أن ينهض مبهمّته يف هذه املرحلة. 
تنحصر مهمّته األوىل يف صيانة ما حتّقق 
يف اجملال االجتماعيّ، وتأتي املرأة يف طليعة 
يورده  ما  ولعّل  اجملال،  هذا  يف  القضايا 
تقرير التنمية البشريّة حول اإلجنازات اليت 
التعليم  جمال  يف  العربيّة  املنطقة  حّققتها 
العامل يف  األوىل يف  املنطقة  أّنها  إذ   ،)13(

اجلنسَني،  بني  التعليم  يف  الفجوة  تضييق 
جدير باحملافظة عليه، وعدم الرتاجع عنه، 

خاصّة يف ظل خماطر الردّة اليت يفرضها 
الضعيفة،  الشعوب  على  العوملة  منطق 
ومنطق التقوقع على الذات واالنقطاع الذي 

تفرضه هذه الشعوب على نفسها.
العظمى  الغالبيّة  أنّ  مصادفة  تكن  ومل 
الوطن  النسائيّة اجلديدة يف  من املنظمات 
مرجعيّتها  تؤسّس  أن  اختارت  قد  العربي 
وخاصّة  الدوليّة  املواثيق  على  الفكريّة 
التمييز مجيعها ضدّ  أشكال  إلغاء  اتفاقيّة 
يف  حضورها  لتأكيد  تسعى  وهي  املرأة، 
أوساط النساء الكادحات والشعبيّات، ألّنها 
ال ترى يف حترير املرأة قضيّة جناح بعض 
أو  املرموقة  املراكز  إىل  الوصول  النساء يف 
العزف  إجادة  أو  الوزارة،  مقاعد  احتلل 
املنفرد يف جمال أو آخر، بل ترى أنّ حترير 
املرأة هو حترير اجلميع وخباصّة النساء من 
صنوف القهر املزدوج واالستغلل والتمييز 

كاّفة.
يف  قائمة  زالت  ما  الّذكوريّة  النّوازع  إنّ 
طوّر  الغربيّ  العامل  أنّ  إاّل  أمجع،  العامل 
املعارف واملبادئ واآلليّات اليت تقيه منها إىل 
حدّ بعيد. أمّا يف العامل العربيّ، فالّتركيبة 
الفحوليّة السياسيّة يضاف إليها بُعد ديينّ 
يؤّطرها ويؤبّدها، ولكنّ األدهى هو أنّ هذه 
الدّينيّة   - السّياسيّة   - الفحوليّة  الّتركيبة 
االجتماعيّة  املمارسة  يف  مهمّشة  ليست 
والسّياسيّة والّثقافيّة، فالبلدان العربيّة تنتج 
على  املاضي  القرن  من  الثاني  العقد  منذ 
األقّل، وتصدّر موجات من الّثقافة املعتمدة 
املناهضة  الثقافة  هذه  الّتركيبة.  هلذه 
خلروج املرأة من حجبها، املناهضة لتقلّدها 
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من  بالكثري  مدعومة  الزعامة،  وظائف 
العربيّة،  البلدان  من  الكثري  يف  التشريعات 
اليت  الكربى  الدّينيّة  باملؤسّسات  مدعومة 
اإلنسان، وحلقوق  زالت رافضة حلقوق  ما 
باهلياكل  مدعومة  إّنها  بل  للمرأة،  اإلنسان 
ال  العربيّة  فالربملانات  املنتخبة،  التمثيليّة 
تسري يف الغالب يف اّتجاه االعرتاف بأهليّة 
الدّليل  الرّجل،  مع  الّتامّة  ومساواهتا  املرأة 
منح  الكوييتّ  الربملان  رفض  ذلك:  على 
النّساء حقوقهنّ السياسيّة املرّة تلو األخرى، 
املنتخبني  الربملانيّني  من  الكثري  ومطالبة 
للمرأة.  املمنوحة  احلقوق  عن  بالرتاجع 
التيّار  نوّاب  أحد  دعا  1988م  سنة  ففي 
اإلسلميّ يف جملس الشّعب املصريّ )بعدم 
من  احلكوميّة  الوظائف  يف  اإلناث  تعيني 
 .)14( البطالة(  ظاهرة  على  القضاء  أجل 

اإلسلميّة  العربيّة  الدول  من  الكثري  ويف 
جند أنّ املرأة ال تتمّتع بأيّة حقوق مدنيّة أو 
ل نصف السكان إاّل  إنسانيّة، ورغم أهنا تشكِّ
املواطنة،  كثري من حقوق  أّنها حمرومة من 
أيّ من حقّ الرتشُّح واالنتخاب، والسبب هو 
السياسيّة،  أهليّتها  بعدم  الدينيّة  الفتاوى 
قانون  مشروعات  يرفض  اآلخر  وبعضها 
املرتكبني  لتشديد عقاب  مُقتَرَحَة  حكوميّة 
الّثقافة  هذه  النساء.  الشرف ضدّ  جلرائم 
اإلعلم  وسائل  على  هتيمن  وتكاد  رائجة 
الفضائيّة  والقنوات  والبصريّة،  السمعيّة 
العربيّة اليت ختصّص حصصاً هامّة لشيوخ 
الثقافة  هذه  رواج  على  مثال  أبرز  اإلفتاء 
العريضة.  اجلماهري  حلاجيات  وتلبيتها 
ال  هذه:  هي  إذن  الثقافيّة  خصوصيّتنا 
نتحّفظ على حقوق املرأة فحسب، بل ننتج 
والفتاوى  األحكام  من  ترسانة  تُقدّم  ثقافة 

والّتصوّرات املناهضة للمرأة. 
اليوم؟  العربية  املرأة  لكن ماذا عن حرية 
العقل  بنية  تنّظف  مل  احلرية  هذه  إنّ 
جاءت  ألّنها  اخلوف،  رواسب  من  النسويّ 
وهبذا  روحيّة.  حاجة  ال  سياسيّة  بقرارات 
يعيش  اجلمعيّ  النسويّ  فالعقل  املعنى، 
أن  دون  من  الصدمة(،  بعد  ما  )فرتة  اليوم 
املرتاكمة،  التارخييّة  خماوفه  عن  يتخلّى 
كاخلوف من الوحدة واإلقصاء والتهميش. 
املرأة مل تتخلّص يف بنية عقلها من اخلوف 
الوأد، ومن فكرة احلريّة نفسها،  من فكرة 
فهي)خمتونة معرفيّاً قبل أن تُخنت جسديّاً( 
غربلتها  يصعب  فقهيّة  لرتاكمات  نتيجة 
اجلنس،  فكرة  بينها  العقل،  هذا  بنية  من 
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العربي  العقل  إشكاليات  أخطر  أحد 
عموماً، وخصوصاً العقل النسويّ. ذلك أنّ 
الديينّ  بشّقيها  املنقولة،  اجلنسيّة  الثقافة 
تدريب  عاتقها  على  أخذت  والفولكلوريّ، 
كدميومة  اجلسديّة(  )احلراثة  على  املرأة 
)العارف(  الذكوريّ  اجلسد  وظيفة  لتأليه 
وإطاحة املفاهيم األوىل للجنس، حني كانت 
العنف  هذا  املرأة.  تقدّس  األوىل  الديانات 
موضوعة  من  أبعد  أشكاالً  اليوم  يّتخذ 
السياسيّ  العقل  بنظرة  تتعلّق  اجلنس، 
إال  يفهمها  ال  الذي  املواطن  إىل  العربيّ 
بوصفها نسخة مكرَّرة ال تعرف االختلف 
يف  الرجل  )شرف  وأنّ  وآخر،  فردٍ  بني 
عرضه(، إىل عشرات األمثلة الشعبيّة اليت 
تنظر إىل املرأة بدونيّة. إنّ الذاكرة الشعبيّة 
يف  متكاملة(  أيديولوجيّة  )سلسلة  هي 
العنف اجلسديّ ضدّ املرأة )15(. ولعّل يف 
مثل هذا املثل خنتزل هذه الصورة املتوارثة 

)املرأة مثل السجادة كّل فرتة بدها نفض(.

2- مطالب احلركة النسائيّة
 العربيّة راهنًا: 

يف  النسائيّة  احلركة  مطالب  ختتلف  مل 
فمن  اآلن،  عليه  هي  عمّا  األوىل  مراحلها 
خلل قراءة أهداف املؤمترات النسائيّة اليت 
عُقدت يف تلك الفرتة )القرننَي التاسع عشر 
تعليم  على  زت  ركَّ بأّنها  يتبيّن  والعشرين(، 
املرأة بشكل عامّ، وميكن حصر أهمّ مطالب 
احلركة النسائيّة العربيّة يف األمور التالية:

1- الدعوة إىل السفور: ترافقت الدعوة 

إىل السفور اليت شهدها القرن التاسع عشر 

العمليّة،  والتصرُّفات  الفكريّة  الدعوات  مع 
ورفاقه،  أمني  قاسم  دعوات  إىل  فإضافة 
عرفت الساحة الفكريّة اللبنانيّة كتابَني أثارا 
ضجّة كبرية، كون كاتبتهما امرأة هي نظرية 
زين الدين مؤّلفة كتابَي )السفور واحلجاب( 
1928م و)الفتاة والشيوخ( 1929م، الذي 

أّلفته ردّاً على مهامجي الكتاب األوّل، وعلى 
رأسهم الشيخ مصطفى الغلييين. وتدّعي 
نظرية زين الدين يف كتاهبا األوّل أن احلجاب 
ليس من تعاليم اإلسلم، ويف كتاهبا الثاني 
)الفتاة والشيوخ( تدافع عن السفور وإظهار 
حسناته، بل ضرورته، وختطو يف مطالبتها 
بالسفور خطوة أبعد، إذ تدعو إىل اختلط 

اجلنسَني.
قضيّة  بدأت  التعليم:  إىل  الدعوة   -2

أنّ  املرأة  أن رأت  التعليم تطرح نفسها بعد 
العلم هو السبيل الوحيد للدفاع عن الذات 
واستعادة احلقوق املهضومة، وذهبت بعض 
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النساء إىل حدّ اعتبار أنفسهنّ يف معركة مع 
الرجل، يعتربنَ العلم سلحهنّ فيها.

املفّكرين  من  كثري  تصدّى  وقد  هذا 
وأوضحوا  املرأة،  تعليم  لقضيّة  واملفّكرات 
ضرورة التفريق بني العلوم الدينيّة والعلوم 
رضا  رشيد  حممد  حّذر  وقد  الغربيّة. 
الطريقة  على  املسلمة  املرأة  تربية  من 
وآدابه  بالدين  إاّل  تربية  أاّل  داً  مؤكِّ الغربيّة، 
إال  كماهلا  تبلغ  ال  املرأة  ألنّ  وفضائله، 
بالرتبية اإلسلميّة، أي مبا جاء به اإلسلم، 
املسلمني الندهاشهم  ال مبا هو عليه حال 
نهم كل شيء  باحلضارة األوروبيّة )16(، وتلقُّ
طبائعهم  يناسب  ما  بني  متييز  بل  غربيّ 
ذلك.  خيالف  ما  أو  معتقداهتم   ويوافق 
العمل:  إىل  املرأة  خروج  إىل  الدعوة   -3

العمل  إىل  املرأة  خروج  إىل  الدعوة  بدأت 
غري  العلم  أنّ  رأت  اليت  شعراوي  هدى  مع 
املقرون بالعمل يذهب هباءً، فإذا مل تتلّقفه 
وأنّ  عبء،  إىل  يتحوَّل  اجملتمع  مؤسّسات 
ما  إىل  يرجع  العمل  على  املرأة  إقبال  عدم 
خمتص  )الشغل  أنّ  من  أذهاننا  يف  رسخ 

بالرجل(. 
السياسيّة:  املشاركة  إىل  الدعوة   -4

1926م،  عام  من  املمتدة  الفرتة  شهدت 
من  ملموساً  حترُّكاً  1950م،  عام  حتى 
النسائيّة  والشخصيّات  اجلمعيّات  قبل 
للضغط بغية كسب االعرتاف بإدخال املرأة 
أن  النتيجة  وكانت  السياسيّة.  املشاركة  يف 
االنتخاب  اللبنانيّة  املرأة  حقّ  من  أصبح 
املرأة  تنل  ومل  1953م،  عام  والرتشّح 
عادي  قانون  مبوجب  احلقّ  هذا  اللبنانيّة 

مبوجب  بل  التشريعيّة  السلطة  عن  صادر 
إثر  التنفيذيّة  السلطة  عن  صادر  مرسوم 
لت  عطَّ معارضة  سياسية  تكتُّلت  بروز 
عهد  أواخر  يف  العادية  الربملانيّة  احلياة 

الرئيسَني بشارة اخلوري وسامي الصلح.
املرأة  إدخال  مّت  فقد  مصر  يف  أمّا   
1956م،  عام  السياسيّ  امليدان  املصريّة 
وُضع  الذي  املؤّقت  الدستور  ومبقتضى 
اإلدالء  مقدورها  يف  بات  السنة  تلك  يف 
نفسها  ترشّح  وأن  االنتخابات،  بصوهتا يف 

يف االنتخابات النيابيّة.
5- الدعوة إىل تعديل القوانني: لقد كان 

الصعيد  على  املرأة  حترير  نتائج  أهم  من 
معظم  إدراج  العربيّة،  الدول  يف  القانونيّ 
املواطنني  بني  املساواة  مبدأ  العربيّة  الدول 
كاّفة، نساءً ورجاالً، يف دساتريها، وأُخرجت 
بالتايل املساواة إىل حيّز التنفيذ يف خمتلف 
إضافة  متعدّدة.  مستويات  وعلى  اجملاالت 
يف  حقوقها  تتعلّم  املرأة  بدأت  ذلك  إىل 
مدرسة  أوّل  فافتُتحت  قانونيّة،  مدارس 
1925م،  عام  القاهرة  يف  وطنيّة  قانونيّة 
بالصفوف  فيها  التلميذات  عدد  وكان 
من  فتاة  أربعني  على  يزيد  ال  مجيعها 

أصحاب الدخول امليسورة.
أخرياً... ال ختتلف املراحل األوىل حلركة 
حترير املرأة عن املراحل املتقدِّمة من حيث 
والئها للمجتمع الغربيّ، وما زالت إىل اآلن 
املتحدة  األمم  مؤمترات  توصيات  ذ  تنفِّ
العربيّة  األنظمة  تبنَّاها عدد كبري من  اليت 
واإلسلميّة. وتأتي يف هذا السياق تعديلت 
قوانني األحوال الشخصيّة بدءاً من مصر، 
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حواشي ومراجع البحث
1- العنف ضدّ املرأة هو: »أيّ فعل عنيف قائم على أساس اجلنس ينجم عنه أو حيتمل 
أن ينجم عنه أذىً أو معاناة بدنيّة أو جنسيّة أو نفسيّة للمرأة مبا يف ذلك التهديد باقرتاف 
مثل هذا الفعل أو اإلكراه أو احلرمان التعسّفيّ من احلريّة سواء وقع ذلك يف احلياة العامّة 

أم اخلاصّة«.

الوطنيّة إلدماج  )اخلّطة  قانون  ثمّ مشروع 
املغرب  يف  سُمِّيَ،  كما  التنمية(،  يف  املرأة 

وعدد من الدول.
من  املرأة  وضع  حّققه  ممّا  الرغم  على 
النهضة  أو  األوىل  النهضة  يف  سواءً  تطور 
الثانية فإنّ قضيتها ما تزال تتعثَّر، وعلينا 
أاّل نيأس، فاملشروع النهضويّ العربيّ الكبري 
وإذا قسنا جناح  يتعثَّر.  يزال  هو اآلخر ما 
هذا أو ذاك فيما حتّقق فلن جند الكثري، أمّا 
إذا قسناه باحللم أو األمل الذي مل يتحّقق 
فسنجد الكثري، وعلينا معاً، املرأة والرجل، 
وكذلك اجملتمع، أن نناضل يف سبيل قضية 
املرأة حّتى تتحّقق يف أفضل طرح هلا، وعلى 
أن تضحّي حّتى تدرك قيمة  بالذات  املرأة 
مهما  به  تفرِّط  فل  أحرزته،  الذي  احلق 

ادهلمَّت الظروف واألحوال.
صحيح أنّ العوملة تشتمل على إجيابيات 
اليت  الشعوب  حنن  إليها  نلتفت  أن  جيب 
بعد،  االجتماعيّ  حترُّرها  أساس  تنجز  مل 
فتعميم ثقافة الدميقراطيّة وحقوق اإلنسان 
املمارسة  ترافق  اليت  الشوائب  من  بالرغم 
استبداد  ظّل  يف  لنا  مكاسب  هي  العامليّة، 
السلطات فوق ربوعنا. فكيف نرفض مثلً 
السياسيّة  احلياة  دميقراطيّة  إىل  الدعوة 
وحنن  الشعبيّة  املشاركة  حدود  وتوسيع 

والقمع  االستبداد  عصور  نعيش  نزال  ال 
الدعوة  نرفض  وكيف  السياسي)17(؟! 
أمة  تزال  ال  عندنا  واملرأة  املرأة،  لتحرير 
بلغت  مهما  الزوج  أو  األخ  أو  باألب  ملحقة 
أهليّتها  درجة  بلغت  ومهما  تفاهته  درجة 

واستحقاقها؟!
إنّ املوقف من حترير املرأة البدّ أن يتجاوز 
االعتبارات السياسيّة والثقافيّة القائمة، وال 
ثقافيّة  خصوصيّة  ذريعة،  أيّة  حتت  جيوز 
املرأة  حصول  تأخري  يتمّ  أن  ذلك،  غري  أم 
اإلبداعيّة  إمكاناهتا  وحترير  حقوقها  على 
حتدٍّ  إّنه  واإلنسانيّة،  املعرفيّة  وطاقاهتا 

للمرأة يف البلد العربيّة. 
يكون  لن  النساء  حترير  أنّ  الثابت  ومن 
الشعب  يتمّ مبعزل عن حترير  أو  منفصلً 

كلّه )18(. 
املساواة  على  قائم  جديد  جمتمع  وبناء 
منتجيها  بني  بالعدل  البلد  ثروات  وتوزيع 
حتديث  واستكمال  ونساء،  رجال  من 
اجملتمع العربيّ وحتريره بدحر مشروعات 
والطبقيّة  واإلمربياليّة  الصهيونيّة  اهليمنة 
حترير  قضايا  مثل  ومثلها  مقدراته،  على 
الوطن وحترير اإلنسان وبناء الدميقراطيّة 
التسلّط  ومكافحة  االجتماعيّة  والعدالة 

واالستبداد القبليّ والعشائريّ ... اخل.
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2- انظر توضيحاً ملفهوم الكرامة لدى كانط ولقوله املشهور يف )أسس ميتافيزيقا األخالق(: 
»تصرَّفْ حبيث تعامل اإلنسان يف شخصك ويف أيّ شخص آخر على أّنه دائماً ويف الوقت نفسه 

 .162 p ،1999 - Revue du droit public، n1 غاية وليس جمرّد وسيلة( يف
www.almydan.com:3- مقال )فوائد احلجاب( يف موقع

4- املرجع السابق نفسه .
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 ترجمة: د. عيسى الشّماس

التفكير الحديث 
كنظام لثقافة العولمة  

أناتولي أندريه كرومايكو

 يرمز التفكر السياسـيّ احلديث إىل العمليّات الي جيب أن يعرفها كّل إنسـان، 
السياسـيّة  احليـاة  مـع  ومعاجلتهـا  املعّقـدة،  احلاليّـة  املشـكالت  حلـّل  كتحرّكنـا 
واالجتماعيّـة، والعالقـات االقتصاديّـة العومليّـة. فنحـن نعيش علـى كوكب واحد 
)األرض(، وكّلنـا يعـرف أنّ النـاس خيتلفـون يف فهمهـم ملـا هـو صـاحل وملـا هـو غـر 

صـاحل، كممرَّيـن يقـودان إىل احلريـة والعدالـة والسـعادة. 
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  إنّ التقنيات احلديثة، وال سيّما يف ميدان 
االتصاالت السمعيّة عن بعد، خلقت وضعاً 
استثنائيّاً حيث جتد اإلنسانيّة احللول اليت 
هذه  ففي  العاديّة.  تصوّراتنا  على  تتفوّق 
العمليّة، وهذا سيكون، ربّما، املظهر األكثر 
نتعلّم  أن  علينا  إذ  احلديث،  للتفكري  أمهيّة 
أنفسنا  إثارة  دون  من  آراءنا  نوّضح  كيف 
الذين  أولئك  كره  أو  اآلخرين،  خماوف  أو 
التفكري  أنّ  كما  التفكري.  يف  عنّا  خيتلفون 
فعل،  أيّ  يرفض  نفسه  الوقت  احلديث يف 
يقوّض  الدويلّ،   املستوى  على  سيّما  وال 
مناخ  ويدمّر  واإلقليميّ،  العومليّ  االستقرار 

األمن والثقة بالنفس.
التكنولوجيا  وقوّة  العوملة  تأثريات  إنّ 
احلديثة يف العلقات الدوليّة، هي تأثريات 
هائلة. فليس من شك أنّ هذه القوّة، حّتى 
يف املستقبل القريب، ستتزايد بسرعة كبرية، 
بطريقة يصعب تصوّرها. وهنا يربز السؤال 
العومليّة  العمليات  هذه  »هل ستؤّثر  التايل: 
على اهلوية، وال سيّما على اهلويات الثقافيّة 
بـ  اجلواب  كان  فإذا  لشعوهبا؟«  أو  للدول 
العلميّة  املشاركة  تكون  ذلك  فعند  )نعم( 
مسؤولة عن توضيح جوهر )حقيقة( هذه 
العمليّة، أي الفرص اجلديدة املناسبة اليت 
فتحت أبواهبا العوملة والتكنولوجيا احلديثة 
أمام الدول والشعوب واألفراد، والفرص غري 
اجلديدة  املخاطر  يف  تتجلّى  اليت  املناسبة 

اليت محلتها العوملة والتكنولوجيا.
يكون  ربّما  متاماً،  الدين  كما  فالعلم، 
على  الناس  قدرة  إىل  تستند  أساسيّة  أداة 
لتطويرهم  اجلديدة   االحتماالت  اكتشاف 

وتأكيد كينونتهم الروحيّة.  فالتأثريات اليت 
من  تتدّفق  االكتشافات  هذه  مثل  حتملها 
علماء بارزين مثل التموّجات اليت تتصاعد 
من املياه اليت تنسكب يف البحرية. ومن خلل 
وجارياً،  قويّاً  بشريّاً  تيّاراً  يشّكلون  تعاوهنم 
حيمل اإلنسانية إىل األمام  ويكون جزءاً من 
فالتوضيح  اجلبّار.  احلديثة  احلضارة  هنر 
هو أنّ قليلً من العوملة، إذا تذّكرنا نتائجها 
ثقايفّ  نظام  تشكيل  إىل  سيقود  اإلجيابيّة، 
مع القيم اليت مل حتدّد معاملها بعد، لكنّها 
قيماً  تصبح  عندما  الرأي  لتشكيل  جاهزة 

عامّة.
كلمة  أنّ  نتذّكر  أن  مبكان  األمهية  ومن 
متعدّدة،  وتفسريات  تعريفات  هلا  »ثقافة« 
األيديولوجيّات  باختلف  أحياناً  تتأّثر 
العامليّة  فالثقافات  الدينيّة.  والعقائد 
جمتمعاهتا.  حركيّة  مع  تتوافق  اإلنسانيّة، 
والدين،  اللغة  من  تتأّلف  العامليّة  والثقافة 
أخرياً  وتتضمّن  واألخلق.  والفنّ  والعلم 
إىل  يُضاف  واألخلقيّ.  القانونيّ  النظام 
على  تنتشر  اليت   السياسيّة  الثقافة  ذلك 
العوامل  مع  جنب  إىل  جنباً  واسع   نطاق 
اخلارجية  السياسة  وتأثريات  األخرى، 

للدولة.
سيكوّن  لإلنسان،  أخلقيّ  أيّ منوذج  إنّ 
الثقافية  اهلوية  فنظام  العقليّ.  سلوكه 
والسياسة  األصيلة  الفلسفة  تنتجه  لألمة 
الثابت  والبناء  والتكنولوجيا.  واالقتصاد 
للثقافة العاملة، ميكن أن حيمل، على الرغم 
األساسيّة  للدعامة  أبنية  الشوائب،  من 
فاحلماس  وسعادهتم.  الناس  استقرار  يف 
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للتعصّب وال سيّما عند قسم من األجانب 
ونتاجاً  ظلماً  يكون  اآلخرين  الناس  لتغيري 

مضادّاً.
اهلوية  ونظام  احلديث  التفكري  فبزوغ 
ستسند  والنهاية  متعادالن.  مها  العومليّة، 
احلديثة  التكنولوجيا  على  كامل  بشكل 
اليت  القوى  بوساطة  املعلومات  ونشر 
ستضبط هذا النظام. فمؤسّسات اإلعلم  
أن  من  بدالً  ستكون  احلديثة  اجلماهرييّة 
تطلب احلرية املطلقة لنفسها، موجّهة من 
حاجات  ختدم  لكي  إلزاميّة  سياسة  قبل 
هذه  وأوىل  املختلفة.  األخلقيّة  اإلنسان 
يف  األساسيّة  املؤسّسات  تدمري  اخلدمات، 
الوسائل  هذه  فمثل  احملليّة.  االتصاالت 
تنتج ثورات ثقافيّة  اإلعلميّة اجلماهرييّة، 
العمليّات  بديلً عن  تكون  ال  قد  تصادميّة 
حّل  يف  تساعد  اليت  الصحيّة  التطوريّة 

املشكلت االجتماعيّة احلسّاسة.
)الداخليّة  املتشدّدة  السياسة  إنّ 
إىل  استندت  إذا   سيّما  وال  واخلارجة(، 
لتغيري  الضاّلة  الفوضويّة  والرغبة  العرقيّة 
واحدة  لثقافة  وفقاً  األجنبيّة  البلدان 
ثلث  بكلمات  توصف  أن  ميكن  مهيمنة، 
فمثل  ذات خماطر«.  »ستكون  إّنها  بسيطة 
هذه السياسات ستكون مسؤولة على نطاق 
واسع، عن معاناة التصادم الثقايفّ املعاصر، 
احمللّيّة.  اجملتمعات  من  العديد  قبل  من 
وبالنظر لوجود االختلف يف البلد ذاته، يف 
املاضي، فإنّ روسيا ماضية اليوم يف صدام 
ثقايف صارم. ففي هذا اجملتمع القويّ، ومع 
حدود  على  روسيا  فإنّ  املتعدّدة،  األخطاء 

الغربيّة  بالثقافة  منهمكة  فهي  التفّكك. 
بسرعة فائقة ومن دون متييز، علوة على 
أّنها نسخة مشوّهة عن اجلرمية واملظاهر 

السلبيّة القتصاد السوق.
متعدّدة  بطرائق  العوملة  ثقافة  فظهور 
العامليّة.  الثقافات  مع  يتناقض  وخمتلفة، 
سلوك  قمّة  من  التناقضات  هذه  وتربز 
اإلنسان إىل قاعدة اجملتمع وسلّم السياسة. 
وهذا التناقض يعكس املسؤوليّة اليت نشعر 
أسرتنا،  منّا،  القريبني  أولئك  جتاه  هبا 
جمتمعنا، بلدنا، وأخرياً إىل اإلنسانيّة. ويكون 
كمقاربات  العامّة  الثقافة  تعميم  يف  هذا 

عامليّة تعود إىل حوايل ثلثة آالف سنة.
أن  بدّ  ال  املشرتكة،  الكوكبيّة  اعتماد  إنّ 
مستوى  على  الثقايفّ  النظام  ضمن  ينّظم 
املتحدة  األمم  ومنظمة  األرضيّة.  الكرة 
واملنظمات اإلقليميّة املهمّة، ميكن أن تقوم 
هبذا العمل، أو ضمن اتفاقيات ننتظر منها 
بذلك  ونكون  أوليّة.  عامليّة  حكومة  ظهور 

متاماً على الطريق إىل النظام العومليّ. 
الثقافيّة،  القيم  املتوسّط لصيغة  فاجلزء 
االجتماعيّة  والطبقة  العبادة  دار  دوماً  هو 
مظهر  فثمّة  ثقافيّاً..  املتنوّرون  واألفراد 
اختلفاً  يثري  زال  وما  كان  والشرّ،  للخري 
فإنّ   ، نفس  الوقت  ويف  واسع.  نطاق  على 
اخليارات  بعض  حول  اآلراء  بني  املدى 
فأحياناً،  كبرياً.  ليس  املستقلّة،  العومليّة 
يكون حمدوداً بشكل قاطع، كما يف مسألة 
على  حيافظوا  أن  جيب  فالناس  البيئة؛ 
بيئتهم البيولوجيّة والطبيعيّة، وإاّل ستمضي 
إىل التوسّع واالنتشار حيث تتلّوث، وبعدها 

المعلم العربي- العدد: 480 - 2021 

رة
ص

عا
 م

يا
ضا

ق



91

يدركون أنّ التلوّث من صنعهم. فاإلنسانيّة 
القوّة على تدمري مسكنها )األرض(.  لديها 
أن  إاّل  اإلنسان،  ثقافة  فليس مّثة خيار يف 
يتبع هذه القيمة لثقافة العوملة، ويقف لكي 
ينّظف الطبقة السميكة عن النظام الداعم 

للحياة من تلوّث املاء واهلواء.
هي  العوملة،  لثقافة  األساسيّة  القيمة  إنّ 
يف  نعيش  أن  معه  ميكنّنا  الذي  التنظيم 
عامل متضامن يتطلّب مستويات راقية من 
تعمل  أن  فاإلنسانيّة جيب  والتعاون.  الثقة 
وفق تلك املعرفة اليت تشّكل جزءاً من بزوغ 
التفكري العومليّ احلديث والذي يعكس عومليّة 
العلقات  هذه  وبعض  الدوليّة.  العلقات 
العامليّة  احلرب  خلل  مباشرة  يُصاغ  كان 
الثانية، يف الوقت الذي كانت فيه اإلنسانيّة 
الذين  الفاشسيني  ضارية ضدّ  حرباً  تشنّ 

مل يشاركوا يف وضع ميثاق األمم املتحدة.
ومّثة قيمة أخرى لتعريف جيّد وأساسيّ 

عن سلوك اإلنسان، وهي فهم الغرض من 
من  املمارسة  يف  ليس  االقتصاد،  تطوير 
أجل  من  أيضاً  وإّنما  فحسب،  الربح  أجل 
وعرب  واحلرمان.  والفاقة  الفقر  يف  البحث 
من  السياسة  لنظرية  فقط  القيمة  هذه 
حنو  االجتاه  سيكون  العامل،  تطوّر  أجل 
نتائج إجيابيّة ثابتة، وحّل مشكلت التخلّف 
وأزمات  السّكاني  واالنفجار  االقتصاديّ  
األخرى  السلبيّة  والتطوّرات  الثالث  العامل 
املتعلّقة أيضاً بانتشار التكنولوجيا املتقدّمة.

بلورهتا  يف  تكمن  العوملة  قيمة  إنّ 
وتوضيحها، لكنّها ما زالت غري معروفة من 
جانباً  وتوضع  احلكومات،  من  الكثري  قبل 
كحقيقة بسيطة يف العامل احلديث من أجل 
إمكانيّة تأمني الئحة من املصاحل اخلاصّة 
اإلساءة  دون  من  اآلخر،  اجلانب  إليذاء 

اجلوهريّة إىل املصاحل اخلاصّة.
السياسة  رجال  من  العديد  يتحدّث 
واالقتصاد عن »هناية احلرب الباردة« وعن 
فوائد انتصار »الرأمساليّة على الشيوعيّة« 
يف  دول  ومّثة  الدوليّة.  العلقات  وتأمني 
الوقت نفسه، حتاول أن توّفر األمن األكيد 
للجانب  األمن  توفري  دون  من  لنفسها، 
سياستها  أنّ  الدول  هذه  فتعترب  اآلخر. 
مكاسبها  »تأمني  أنّ  على  تقوم  اخلارجيّة 
وهذا  اآلخر«.  اجلانب  على خسارة  يعتمد 
املزعوم  االستقرار  بأنّ  التوهّم  ألنّ  وهم، 
اخلالصة  العسكريّة  القوّة  إىل  يستند 
ودعمها بالتكنولوجيا، هو سراب مطاره يف 
وأوروبا. فنحن يف حقيقة  األوسط  الشرق 
 . احلارّ«  »السلم  من  فرتة  نعيش   األمر، 
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 / السلبيّة  اإلقليمية  التأثريات  خلل  فمن 
كان  العمليّة،  غري  األفعال  نتيجة  املرتاكمة 
العامليّ  األمن  يكون  وبذلك  للقوّة.  الربح 

بكامله هشّاً.
اإلنسانيّة،  اهلويّة  من  كبرياً  جزءاً  إنّ 
باملطلق  ترفض  السياسيّة،   - الثقافيّة 
احلرب واألسلحة النوويّة، وقوّة رفض اآلخر 
فالتفكري  الدوليّة.  العلقات  يف  واإلكراه 
سياسات  استغلل  يف  يبحث  القديم 
أو  االستخدام  خلل  من  التقليديّة  القوّة 
احلربيّة  للتكنولوجيا  تدمرينا  خلل  من 

السوفسطائيّة.
أحياناً  نفسه، يظهر  العلجيّ  املدخل  إنّ 
واالتصال  التواصل  أنظمة  استخدام  عرب 
احلديثة، حيث تطبّق على نطاق واسع  من 
أجل مصاحل غالبيّة البلدان املتطوّرة. ومثل 
بني  اخللّق  التفاعل  تقوّض  النزعة  هذه 
احلديث  فالتفكري  الشعوب.  بني  أو  الدول 
هويّة  لتشكيل  املعاكس  االجتاه  يف  يعمل 
تكون  اليت  بالطريقة  املعاصر  اإلنسان 
البقاء  جمرّد  من  أكثر  اإلنسان  حياة  فيها 
على قيد احلياة. وهبذا اإلحساس نتعلّم أنّ 
فقط  ليس  للتنظيم،  قابلة  ستكون  البلدان 
باإلنتاج العامليّ الضخم، وإّنما بدرجة كون 
اجملتمع قادراً على احلياة، وبكلمات أخرى، 

تأمني السعادة ملواطنيه.
تُنجز يف  أن  اإلنسان ال ميكن  إنّ سعادة 
معه  تصنّف  حيث  اجملزّأ،  العوملة  جمتمع 
من  أو  األول،  الصنف  من  ومواطنون  أمم 
إنّ  الثالث.  الصنف  من  أو  الثاني  الصنف 
مثل هذا املدخل يف احلياة حيتاج إىل جهود 

خملصة يف جزء من الدول القويّة عسكريّاً 
اإلنسانيّة  الثقافات  لتقوية  وتكنولوجيّاً 
الواحدة.  العوملة  حضارة  ضمن  املتنوّعة 
»النموذج  خيلق  جهد  كّل  أنّ  هنا  ويبدو 
الواحد« للمجتمع  سيُحكم عليه باإلخفاق. 
فاإلمرباطوريّات كلّها سقطت وحتلّلت نتيجة 
لرغبات حّكامها يف التخلّص من االختلف 
اآلخرين.  على  معتقداهتم  وفرض  الثقايفّ 
حّتى  الثقافيّة،  اإلمرباطوريّات  هذه  فمثل 
مبساعدة رجال األعمال العامليني غري قابلة 

للحياة. 
الثقافة،  ونظام  العومليّة  اهلوية  من  فكّل 
والتعاون  التسامح  طريق  على  معاً  يسريان 
وستكون  األديان.  ذلك  يف  مبا  احلضاريّ، 
النهاية، األساس الرئيسيّ لتنظيم الواجبات 
احلديث  فالتفكري  لإلنسان.  األخلقيّة 
النماذج  من  أنفسنا  حترير  يف  يساعدنا 
العظمى  الدول  تساعد  اليت  احملدّدة 
اليد  هلا  يكون  لكي  الكبرية   واجملتمعات 
واجملتمعات  الصغرية  الدول  على  العُليا 
الضعيفة. إنّ التجارة احلرّة يف ظّل العوملة، 
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ميكن أن تقلّص من احلكمة التقليديّة اليت 
أيّ  على  املرتّتبة  النتائج  نفهم  أن  تعلّمنا 
إىل  احلرّة«  »التجارة   حتوّلت  فإذا  عمل. 
غرار  على  منتظمة(  )غري  فوضويّة  جتارة 
فسوف  السلفيّة،  والثقافات  اجملتمعات 
»أصناف  وإىل  للخطر  معرّضة  تصبح 

منقرضة«. 
إنّ التفكري احلديث خيربنا أنّ واحدة من 
لسعادة  أمهيّة  واألكثر  الضروريّة  األخلق 
استخدام  يف  يكون  واستقرارها،  العوملة 
ال  حيث  املهمّة،  للقيمة  الصارمة  الوسيلة 
جتارهتا  تكون  عوملة  إىل  اإلنسانية  حتتاج 
تدمّر  أن  ميكن  واليت  مقيّدة،  غري  حرّة 
اجملتمعات احملليّة، وتسمح باهلجرة الكبرية  
ضمن فقراء املدينة، وإّنما تريد املشروعات 
العومليّة اليت تساعد اجملتمعات احملليّة يف 
جتنّب الصدمات الثقافيّة، وحتافظ على ما 
هو األفضل يف طريقة حياة هذه اجملتمعات 

وهويّاهتا الثقافيّة. 
ومّثة مثال آخر عن السياسة العمياء. إنّ 
حّل مشكلة التزوّد باملياه، بالنسبة للغالبيّة 
العظمى من سّكان العامل، يعدّ أكثر أمهيّة 
العلقات  حول  تستقرّ  اليت  اللعبة  من 
)النمذجة(  القولبة   وسياسات  اخلاصّة 
)الرباغماتيّ(  العمليّ  فاملدخل  العسكريّة. 
القيادات  من  الكثري  عن  غريباً  زال  ما 
السياسيّة، حيث القادة يعيشون مع عقليّة 
القوّة  سياسة  مع  عشر،  التاسع  القرن 
واألفكار الفاشية القدمية. إّنها، وبدّقة أكثر، 
الثقافة السياسيّة اليت تتلّكأ وراء أيّة ثقافة 
أخرى. فاملعتقدات احلربيّة وعاداهتا قاسية 

واإلقليميّة  األهليّة  واحلروب  املوت.  حّتى 
أكثر من  أحياناً  تنفجر  العدائيّة،  واألعمال 

االتفاقات على قرارات إهناء الصراع.
إنّ أول بزوغ لثقافة العوملة، جيب أن خيلق 
اجملتمعات  تطوير  تساعد  اليت  الشروط 
التحسني  أجل  من  اإلجيابيّة،  جهودها  يف 
الذاتيّ. فالرأمساليّة الليرباليّة واالشرتاكيّة، 
كانتا على منوذجَني جمتمعيَني تشّكل بفعل 
ثورتنَي خمتلفتنَي. فالرأمساليّة واالشرتاكيّة 
العامّة  اإلنسانيّة  العناصر  الكثري من  دجما 
واألهداف واألفكار، علوة على ما أوجدته 
هذين  لكنّ  احلديثة.  اإلنسانيّة  اجملتمعات 
فاإلسلم  الوحيدَين.  يكونا  مل  النموذجَني 
اخلاصّة  بأفكاره  احلياة،  يف  طريقة  أيضاً 

اليت تنفذ إىل مناطق كثرية يف العامل.
إنّ املشاركة العامليّة التامّة اليوم، هي يف 
التاريخ  خلل  من  والتوازن،  التنوّع  عامل 
والظروف. فنحن لن نكون جاهزَين بشكل 
كافٍ للنضال من أجل »جمتمع العوملة املثايلّ« 
تكنولوجيا  توجيه  أجل  من  للتحرّك  وإّنما 
من  املعاصر،  احلديثة حنو اجملتمع  العوملة 
دون نزعة تطرّفيّة جملتمع  يعتمد األصوليّة 
جتمع  أن  للعوملة  املمكن  فمن  )اجلنسيّة(. 
دون  اإلنسانيّ من  للمجتمع  العومليّة  اهلوية 
نفسه،  الوقت  ويف  حمدّدة،  عامّة  عناصر 
تابعة  تكون  ولن  اإلنسان  عوملة  تكون  ال 
)منتمية( لبلد واحد فحسب أو جملموعة من 
التعاون  يتعلّموا  أن  جيب  فالناس  البلدان. 
من دون كراهية أو حتامل. فهم سيتعاونون 
عرب حوار احلضارات. واحلياة ذاهتا متتلك 

الكلمة الباقية من مستقبلنا ..!! 

المعلم العربي- العدد: 480 - 2021 



كتاب العدد:

إنسان القضية وإنسان العيش للكاتب أحمد حيدر   
 صالح سمّيا

94 المعلم العربي- العدد: 480 - 2021 



95 المعلم العربي- العدد: 480 - 2021 

صالح سمّيا

إنسان القضّية وإنسان العيش
دراسة في كتاب المفّكر أحمد حيدر 

»نحو حضارة جديدة«

هـذا العنـوان مسـتمدّ مـن أحد فصـول كتاب املفّكر أمحد حيـدر الذي ناقش هذا 
املفهـوم بتفصيـل دقيـق، أظهـر مـن خاللـه العالقـة بـن أسـلوب احليـاة واملشـروع، 
واعتـر املشـروع املأخـوذ مـن فلسـفة سـارتر هـو التحقيـق العيـينّ لألسـلوب، أي 
هـو طريقـة جتّلـي األسـلوب يف احليـاة، ورأى أنّ العالقـة بـن األسـلوب واملشـروع 
أشـبه بالعالقـة بـن النـزوع وشـكل حتقيقـه، أو طريقـة إروائـه، فالغرائـز حمدّدة 
مثـالً، ولكـنّ طرائـق إروائهـا أو إشـباعها متعـدّدة. فالنـزوع بنيـة فارغـة تبحث عن 
مضموهنـا، عـن مشـروعها، أو حتّققهـا العيـينّ، وقـد يكـون هـذا املشـروع، وهـذا 
التحّقـق يف الفنـاء الصـويفّ أو يف االستشـهاد، أو يف القيـادة والسـلطة السياسـيّة، 

وقـد يكـون يف اإلبـداع أو الكشـف العلمـيّ.



ميلك  ال  اإلنسان  بأنّ  جند  هنا  وحنن 
سوى أن خيتار بني أسلوبَني أساسيَني، فإمّا 
وإمّا  هبا،  ويستمتع  احلياة  هذه  يعيش  أن 
من  قضية  حنو  وطريقاً  معرباً  جيعلها  أن 

القضايا.
أسلوبَني،  اعتماد  يف  تطرّف  هذا  وطبعاً 
قد ال جند هلما حتقيقاً يف الواقع إاّل نادراً، 
األسلوبَني يف  بني  توّفق  الناس  غالبية  ألنّ 
املتعة  إىل  االنصراف  هو  وسط  أسلوب 

حيناً، واالنصراف عنها حيناً آخر.
لذلك جند حيدر، وتسهيلً للفهم يسمّي 
ويسمّي  القضية،  أسلوب  األسلوبَني  أحد 
ويضرب  العيش،  بأسلوب  اآلخر  األسلوب 
مثلً على كّل من األسلوبَني، فريى أنّ قطب 
أو  الشهيد  أو  الصويفّ  هو  القضية  أسلوب 
ينهب حياته هنباً،  الذي  ذلك  إّنه  املناضل. 
حياته  هدف  حنو  حلظاهتا  تستوقفه  فل 

ساٍم،  هدف  حنو  حياته  يوجّه  دائماً  »فهو 
إنسان  أو  العيش،  أسلوب  جند  حني  يف 
ليستنزف  حياته  حلظات  يعتصر  العيش 
منها آخر قطرة من اللّذة«، وللحصول على 
عن  ميتنع  ال  املنفعة  هذه  أو  اللّذة،  هذه 
أو  الصويفّ  كان  فإذا  للشيطان.  نفسه  بيع 
املبدأ،  أو  القضية  إلنسان  الشهيد منوذجاً 
املثايلّ  النموذج  هو  العميل  أو  اخلائن  فإنّ 
أمام  أّننا  يعين  ال  وهذا  العيش،  إلنسان 
نظرة تقومييّة، بل كل ما يف األمر أّننا نقرّر 
واقعاً من دون وضع لوحة قيم، فنحن أمام 
أسلوبَني متطرَّفني ألّنهما العنصران اللذان 

تتأّلف منهما شخصيّات البشر.
العلّة  هي  حيدر  يراها  كما  والقضية 
الغائية اليت تفسّر أحداث حياة ما، والعلّة 
الغائيّة ال تفعل إاّل فيما هو متمّتع بالوعي 

ولذلك فهي ال تفعل إاّل فيما هو إنسانيّ.
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أكثر من ذلك فإنّ العلّة الغائيّة ال تشرتط 
الصادقة،  النيّة  تشرتط  بل  فقط،  الوعي 
تصبح  أي  هدفاً،  القضيّة  تصبح  وبذلك 
وكّل  احلوادث،  ينري  الذي  املعنى  مبثابة 

املمارسات تبقى عمياء بدون املعنى.
ونتجه  فيه  نرغب  ما  هي  إذن  القضية 
إليه وما جيذبنا، وما جيذبنا ال بدّ أن يكون 
مرغوباً من قبلنا، واملرغوب ال بدّ أن يكون 
ذا قيمة، فالقضيّة إذن هي القيمة، فما له 
والوجود  سلوكنا،  حيرّك  الذي  هو  قيمة 
القيمة،  ضوء  حتت  موضوع  كلّه  اإلنساني 
فأصحاب القيم ميلكون نزوعاً حنو ما يعلو 
على احلياة، وما يعلو على احلياة هو الواجب 
الصوريّ عند كانط، وهؤالء الذين ينزعون 
يفعلون  إّنما  احلياة،  على  تعلو  قيمة  حنو 
كماهلم  مبثابة  هي  القيمة  هذه  ألن  ذلك 
الذاتيّ وفضيلتهم اجلوهريّة، ويقول كانط: 
تفسر صعود  اليت  هي  التاريخ  فلسفة  »إنّ 
اإلنسان القريب، إىل اإلنسان احلايل الذي 
اإلنسان  األصالة،  وعلى  حّقاً،  إنسان  هو 
أن  وعاقل يستطيع  وناطق  مبا هو جوهر، 
حيرّر نفسه إىل حدّ ما من القانون الطبيعيّ 
مبقدار ما يرسم لنفسه من غايات يستطيع 
الثقافة،  هي  الغايات  هذه  ومجلة  تعقلها« 
القيمة،  وهي  اهلويّة،  وهي  القضيّة،  وهي 
وهي اليت يقول عنها كانط »منوّ قدرة كائن 
عاقل على أن يرسم لنفسه غايات حرّة«)1(

١ - رويس يف كتابه فلسفة كانط السياسية 
١٩٦2

فنحن  املاهيّة،  هو  الذاتيّ  الكمال  إذن 
ما حنن  نكون  الذاتيّ عندما  كمالنا  حنّقق 
عليه بصورة جوهريّة، وهبذا يصبح السعي 
حنو القيمة هو سعي حنو حتصيل املاهيّة.

كما  حيدر  عند  القضيّة  تصبح  وبذلك 
املعنى  وهي  اهلدف  هي  كانط  عند  هي 
وهي القيمة، وهي املاهيّة اليت من خلهلا 
القضية،  تصبح  كما  الذاتي  كمالنا  حنّقق 
املشرتك  القاسم  هو  القيميّ  األسلوب  أو 
قيميّاً  نزوعاً  حيملون  الذين  مجيع  عند 
القضيّة  أصحاب  هبا  يتمّتع  إنسانيّة  وبنية 

مجيعهم.
الربح  بني  يوازن  ال  القضيّة  إنسان  إنّ 
واخلسارة، فكّل ما يريده يف حياته هو أن 
يعمل من أجل القيمة، فهو ال يريد املنفعة 
عالية  شخصيّة  وألّنه  قضيّة  صاحب  ألّنه 
منيعة  بعيدة عن االحنلل،  البنيان،  وثيقة 
يبيع  أو  ينحرف  أن  اإلغراء، ال ميكن  على 
شخصيّة  إّنه  الثمن،  غل  مهما  نفسه 
متحرّرة من أغلهلا، وقد اختار أشقّ السبل 
وأضناها، فهو يف نضال دائم ضدّ السهولة، 
عن  بعيداً  للحياة  احليوانيّ  القبول  وضد 
من  يقرتب  عقلنيّ  صويفّ  إّنه  العبث، 
الصوفيّة يف كونه رقيب ذاته، والعقل عنده 
يف خدمة القضيّة ال يف خدمة املنفعة، وهو 
كما يراه حيدر ديالكتيكيّ بالدرجة األوىل، 
إّنه صريورة حنو هدف حيصل به ماهيّته، 
الصوفيّة متخّفف  تقول  كما  أخو سفر  إّنه 
من أثقاله، ثراؤه فيما هو حيمله من قيم، 
فهو منذور للمستقبل، بينما إنسان العيش 
يرى ثراءه الذاتيّ فيما يأخذ من العامل من 
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مال وجاه اجتماعيّ إّنه منذور للحاضر، إّنه 
يعيش احلاضر.

بالسنديانة  القضيّة  إنسان  ويشّبه حيدر 
كي  قشرهتا  من  اخللص  على  تعمل  اليت 
تفسح اجملال للنسغ اجلديد، وبذلك يتجاوز 
فيه  يسقط  الذي  العبث  القضيّة  إنسان 
إنسان العيش الرخيص الذي ينزلق بسهولة 
العامل  يقدّمها  اليت  اجلاهزة  املسالك  حنو 

له.
ويرى حيدر أنّ إنسان القضيّة يفتقر إىل 
املرونة، فهو إمّا أن ينتصر، وإمّا أن يتحّطم، 
إّنه ذلك الذي اختار طريق اجلهد واملقاومة 
اليت  لقضيّته  يستجيب  دائماً  إّنه  الصعبة، 
تنادي أنا الطريق واحلق واحلياة، وإذا سأل 
أحد ما: أين إنسان القضية هذا؟ وهل هو 
يف  موجود  إّنه  نقول  أن  نستطيع  موجود؟ 
داخل كّل منّا، لكنّنا نتواطأ مع أنفسنا لوأده 
يف  نادراً  إاّل  يتحّقق  ال  لذلك  دواخلنا،  يف 
العيش  إنسان  سنجد  املقابل  ويف  الواقع، 
ميلك بنية معطاة له من اخلارج من القوانني 
البيولوجيّة واالجتماعيّة، فهو شخصيّة غري 
واضحة وميكن أن تكون أيّ إنسان، وميكن 
إىل  الشرّ،  أو  إىل اخلري  تأخذ صاحبها  أن 
يستبدّ  إنسان  فهو  الرذيلة،  أو  الفضيلة 
ألّنه  باستمرار  ذاته  خارج  إّنه  اهلوى،  به 
مستغرق يف العامل اخلارجيّ، إّنه يعيش من 
ويعمل  القطيعيّ،  االندماج  من  املزيد  أجل 
متهافت،  إّنه  اندماجه،  لزيادة  باستمرار 
مستكني، مستسلم للراحة والسكون، ويرى 
حيدر أنّ الذي اختار القضيّة خسر مسرّة 
القضية  خسر  العيش  اختار  ومنْ  احلياة، 

وما يتبعها من شعور بالعزّة والكرامة ونشوة 
احلياة وامتلئها.

الضجيج  عن  يبحث  العيش  إنسان  إنّ 
والرتف والشبع بعيداً عن احلسّ األخلقيّ 

الذي هو حسّ القضيّة.
املستقبل  عامل  القيمة،  عامل  مواطِين  إنّ 
الذي حنن مندفعون حنوه والذين يشاركوننا 
احلقيقة،  يف  شركاؤنا  هم  القيمة،  هذه 
املوجود  احلقيقيّ  الوطن  يف  شركاؤنا 
نبين  معهم  الذين  وبأصدقائنا  مبواطنيه 

الوطن املأمول.
وال  الزيف  يعرف  ال  القضية  وإنسان 
الصداقة  وإنسان  النيّة،  سوء  وال  النفاق 
أخلص  كلّما  أّنه  مبعنى  قضيّة  إنسان  هو 

للقضيّة أخلص لصداقة املخلصني هلا.
هو  العيش«  »إنسان  االنتهازيّ  ومهمّة 
السمعة،  وحسن  شريف  إنسان  كّل  وصم 
بشرفه هو مبثابة هتديد  منْ حيتفظ  فكّل 
يف  الشرفاء  ُقتل  وقد  لألنزال،  واهتام 
الدافع اخلسيس من  العصور هبذا  خمتلف 
القول  ميكن  لذلك  غيفارا،  إىل  سقراط 
هو  العيش  مستوى  عن  هتافت  منْ  كّل  إنّ 
إىل تشييء  ذاته يسعى  إنسان متواطئ مع 
كّل  لقطع  يسعى  كما  قضيّة،  صاحب  كّل 
حوار وكّل خطاب أو توجّه إىل ذات اآلخر، 
ويكتفي كما يقول حيدر بالنظر إىل شروطه 
يف  الغدر  ومناطق  مقاتله  إىل  وظروفه 
موضوع  إىل  اإلنسان  حتويل  إنّ  شخصه، 
وسقوطهم  وهتافتهم  البشر  عجز  يفسّر 
بامليل  يفسّر  ال  وهذا  ذواهتم،  مستوى  من 
إىل احلرية كما يرى سارتر، وإّنما بالتخلّي 
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عنها واخلضوع جلربيّة الشروط والظروف، 
فاألحرار خيلصون لذات اآلخر وحريّته من 
أجل أن يقيموا معه حواراً، وحدهم العبيد 
أولئك الذين فقأوا عيوهنم كي ال يروا هم 
كما  اإلنسان  عبوديّة  على  يعملون  الذين 

يقول حيدر. ص190.
وأد  على  أنفسهم  مع  تواطؤا  الذين  إنّ 
للعيش  واستسلموا  بالقضيّة  الشعور 
اهلوى  تنجرّ خلف  أنفسهم  تاركني  املطمئن 
ال بدّ أن ميزّق اطمئناهنم ذات يوم اعصار 
التارخييّة  املواقف  أمام  االختيار  قلق  من 
أخلقيّ  حسّ  شكل  على  القلق  وسينجلي 
عميق، فليس احلسّ األخلقيّ سوى حسّ 
السهلة  حياهتم  هبجران  يطالبهم  القضيّة 
الرخيصة ومواقفهم املتواطئة اليت تشدّهم 

هذه  مثل  ويف  بعطائها،  مستفيدة  إليها 
احلادّة  الكربى  االنعطافات  املواقف حتدث 

واملفاجئة.
يؤدّي  ويتساءل حيدر: ملاذا حذف اآلخر 
إىل التهافت عن مستوى القضية واالحندار 
إىل مستوى العيش؟..  وملاذا ال تقوم القضيّة 

بدون هذا التواصل مع اآلخر؟...
وجوابه:

على  فرديّة  قضيّة  هناك  ليس  إّنه 
فرديّة حتتاج  التجارب  أشدّ  وإنّ  اإلطلق، 
حيتاج  والصويفّ  الفنان  حّتى  اآلخر،  إىل 
فنّه،  يتذوّق  ملنْ  حيتاج  الفنّان  اآلخر،  إىل 
يعين  هذا  املريدين،  إىل  حيتاج  والصويفّ 
اآلخر،  خياطبون  كانوا  القضيّة  ذوي  أنّ 
الرساالت  وأصحاب  الـــ )حنن(،  وينشدون 
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حواراً،  معه  ويقيمون  اآلخر  إىل  يتوجّهون 
يسعى  حوار  إنسان  القضيّة  فصاحب 
قيم،  اليت هي جمموعة  األعلى  األنا  لبلوغ 
حكم  هو  القيمة  وحكم  معان،  ومنظومة 

وجود.
إنّ إنسان القيمة غريب ألنّ زمانه مل يأتِ 
بعد، وغربته ليست من النوع الذي حتدّثت 
عنه الوجوديّة، إّنها ليست العبث والغثيان.

الفرديّة  يعتمد  الذي  هو  والنقيض 
إّنه إنسان العيش الفاقد للقيمة،  والذاتيّة، 
ما  حنو  ذاته  الفرد  يتجاوز  به  ما  والقيمة 
يعلو عليه ويشمله وما يعلو عليه ويشمله هو 
الـــ )حنن(، هذا الـــــ )حنن( الذي ميّثل هنا 
صميم الذات، ألّنه يؤّلف بنيان األنا األعلى 
واليت  والقيم  املعاني  منظومة  هي  اليت 
أعلى  وجود  إىل  تنتمي  ألّنها  الفرد  تتجاوز 
القضيّة  فمستوى  )حنن(،  الـــ  وجود  هو 
إذن هو مستوى  الـــ )حنن(، ويسمّي حيدر 
األنا  حنو  نزوعاً  يشّكل  الذي  )حنن(  الـــ 
األعلى، حنو القضيّة اليت تؤّلف قوام األنا 
األعلى، أي تؤّلف صميم الذات، بالـــ )حنن( 
األصيل، يف مقابل الـــ )حنن( اللحق أو الـــ 
)حنن( اجلزئيّ أو املرحليّ أو العابر.. ويرى 
أنّ الـــ )حنن( األصيل هو شرط الـــ )حنن( 
اللحق، والصلة بينهما كالصلة بني الثابت 
واملتغري، ويرى حيدر إنّ االهنيار على مستوى 
وسيطرهتا  العطالة  انتصار  يعين  القضيّة 
على األفراد وجعلهم يتهافتون على مستوى 
املبادئ  مستوى  دون  فيصبحون  العيش، 
ينهارون  وبذلك  احلوار،  ومستوى  واملعاني 
يف  االنغلق  إىل  ومشوله  املعنى  كليّة  من 

جزئيّة اإلحساس وفرديّته.
والسقوط باملعنى الديينّ واألفلطونيّ هو 
التعبري عن هذه احلالة السيكولوجيّة حيث 
عامل  ظلمات  يف  العماء،  يف  الفرد  يسقط 
احلسّ الذي حيجب عنّا الرؤية، رؤية املعاني 
ورؤية اآلخر، حيث ال نرى إاّل أنفسنا، وكلمة 
التارخييّ عن  التعبري  عصر االحنطاط هو 
داللتها،  الكلمات  تفقد  حيث  احلالة،  هذه 
ونتجوّف املعاني وتفقد مرتكزاهتا الواقعيّة 
بل أكثر من ذلك نكون أمام اهنيار الروحيّ 
وتسود  الفرديّة،  تسيطر  حيث  املوضوعيّ، 
العزلة، والصمت، وتصبح اللّغة أداة عاجزة 
تنازل  أيضاً  تبلغ ذات اآلخر، ألنّ اآلخر  ال 
عن ذاته أيّ تنازل عن مستوى قضيّته، أي 
وأصبح  احلّقة  ذاته  هي  اليت  ماهيّته  فقد 
احلوار  إقامة  عن  عاجز  عيش  إنسان 

احلقيقيّ.
ومع باسكال بدأ الرعب من ال هنائيّة الكون 
يتسلّل إىل نفس اإلنسان اليت مل تعد بنيته 
مستقرّة، ومع كانط بدا االرتياب يف صورة 
العامل الراسخة باالعتقاد امليتافيزيقيّ، وإن 
بناء  بإعادة  احلّل،  اكتشف  قد  كانط  كان 
الصورة على أساس أخلقيّ، وهكذا بدأت 
القلق، حيث  معها  وبدأ  اإلنسان،  مسؤوليّة 
أصبح هذا القلق مع الوجوديّة الوجه اآلخر 
التحليل  ومع  واحلرية،  بالذات  للشعور 
النفسيّ أصبح القلق مفهوماً علميّاً راسخاً 
ثمّ أخذ ميتزج بالشعور الديينّ مع كريكغارد، 
ومع هيدجر أصبح القلق كاشف العدم، أي 
املوت، وأصبح الشعور بأّننا وُجدِنا لنموت، 
الوجود  من  تنقله  اليت  اإلنسان  ماهيّة 
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أصبح  وهكذا  األصيل،  الوجود  إىل  الضاّل 
للروح  القلق حالة إجيابيّة وصفة ضروريّة 
بدّ  املبتذل، وال  الوجود  ترفعها فوق تفاهة 
اإلنسان،  رفيق ظّل  القلق  بأنّ  االقتناع  من 
تنوي  اليت  البشريّة  للنفس  ومناخ ضروريّ 

حتقيق ذاهتا.
بالواجب،  التزام  هو  حيدر  عند  والدين 
ودون جتاوز  العامل  ومع  الذات،  وجهاد مع 
سنبقى  القيم  عامل  حنو  والتعايل  الذات 
مشدودين إىل احلالة العفويّة، حالة الغرائز 
حنو  اإلنسانيّة  تتجاوزها  اليت  والعطالة 
مستوى  فوق  واالرتقاء  واحلضارة،  الثقافة 

العيش للوصول إىل مستوى القضيّة.
فاالرتباط باملتعايل يف رأي حيدر حيرّرنا 

املتعايل مهما كان مضمونه  القلق، ألنّ  من 
ويضرب  احلياة،  عامل  ضياع  من  ينتشلنا 
باهلل  يكفر  )من  الكرمية  اآلية  مثاالً  حيدر 
ثم  الطري  السماء فتخطفه  فكأمنا خرّ من 
هوى إىل واد سحيق( إّنها حالة سيكولوجيّة 
لإلنسان الضائع بدون مثال أخلقيّ يهديه، 

أي دون قضيّة.
باإلنسان  منوط  باملتعايل  االرتباط  ولكن 
خارجيّة  قوّة  أو  فلسفة  من  وما  نفسه، 
تستطيع أن تنتشله من العطالة حّتى يتغيّر 
إنسان  واملبدئيّ عند حيدر هو  داخله،  من 
هادف وذو قوام وبنية، ألّنه حيمل يف ذاته 
القصد  ألنّ  عنه،  التخلّي  يرفض  قصداً 
هو ماهيّته، هو جوهر وجوده لذلك جنده 
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يفتقر إىل املرونة، ألنّ املرونة يف رأي حيدر 
القوام،  العدمية  الكائنات  خاصيّة  من  هي 
والنماذج اإلنسانيّة اليت ال جهة هلا، النماذج 
اهللميّة اليت تنزلق يف املسالك اليت يقدّمها 

العامل لذلك هي يف راحة دائمة.
من  يتخلّص  أّنه  سارتر  اعتقد  لقد 
اجلوهريّة جبعل اإلنسان حرّاً يصنع نفسه 
ماهيّة  ودون  سابق،  خمّطط  دون  بنفسه 
مفروضة، فل وجود ملاهيّة نوعية لإلنسان 
ماهيّته  يصنع  فكّل  الوجوديّة،  رأي  يف 
اخلاصّة به، وهكذا جند أنّ سارتر بدل أن 
الواقعيّة،  الرتبة  العامل إىل  الذات إىل  يعيد 
إىل  بالذات  ويدفع  النوعيّة،  املاهيّة  حيّطم 
العزلة، فقد أبقى على االنفصال بني الذات 
رأي حيدر مل هتتمّ  فالوجوديّة يف  والعامل، 
اهتمامها  مبقدار  الذات  ماهيّة  بتحديد 
يناهلا  ال  ساكنة  موصدة  وإبقائها  بعزهلا 
نفسها  تغيّر  وإّنما  اخلارج،  من  التغيّر 
التميّز  على  سارتر  حرص  وقد  بنفسها، 
عن األغيار، واالنعزال عن العامل واالكتفاء 

بالذات.
يف  غائصة  الذات  أنّ  على  يؤّكد  وحيدر 
الشجرة يف  تتوّغل  كما  فيه  موغلة  العامل، 

العامل  بل  العامل،  يف  لسنا  وحنن  تربتها، 
من بنية وجودنا وحنن نغيّر العامل بدءاً من 
تنظيمه  فنعيد  معه،  األنطولوجيّة  علقتنا 
باستمرار، وإذا كنّا نغيّر العامل، فإنّ العامل 
علقة  من  فما  متبادل،  فالتأثري  يغيّرنا، 
واإلنسان  الظواهر،  بني  االجتاه  وحيدة 
أّنه مرتبط بالعامل، متفاعل  ظاهرة مبعنى 
مبعنى  وليس  به،  ومتأّثر  فيه  مؤّثر  معه، 
أّنه ال توجد ماهية إنسانيّة ثابتة كما ذهب 
االجتماعيّة  املدارس  بعض  وقبله  سارتر 
البدائيّ  اإلنسان  بني  فميّزوا  والتارخييّة، 
واملتحّضر متييزاً نوعيّاً قائماً على التمييز 

بني املقوالت الذهنيّة والنظرة إىل احلياة.
يقول حيدر »إّننا ننفي جوهريّة الذات من 
واالستقلل  العامل  عن  انفصال  هي  حيث 
القائل  السبينوزيّ  باملعنى  ننفيها  إّننا  عنه، 
التوّقف على شرط،  بالذات وعدم  بالقيام 
للماهيّة  الذهينّ  القوام  مبعنى  نفيها  وال 
كانت  طبيعيّة  الظواهر  ألنّ مجيع  النوعيّة 
أم اجتماعيّة مع ارتباطها بالعامل وتفاعلها 
معه تتمّتع خبصائص نوعيّة ثابتة تتميّز هبا 
متغيّرة  ظاهرة  الذات  أنّ  أي  سواها«  عن 
التارخييّة  باملراحل  والظروف،  بالشروط 



ال  التغيّر  هذا  لكنّ  االجتماعيّة،  واحلاالت 
هذه  ألنّ  األساسيّة  خصائصها  من  يغيّر 
اخلصائص هي أطر صوريّة خالصة باملعنى 

الكانطيّ. 
وهذه األطر متتلئ مبضامني متناسبة مع 

روح العصر.
نستنتج من هذا أنّ الذات هي بنية صوريّة 
ثابتة تتأّلف من مجلة اخلصائص أو األبعاد 
اليت تتمّتع هبا، وهذه البنية الصوريّة ليست 
الواقع،  له يف  وجود  ال  معنى جمرّداً  سوى 
العيينّ  التحّقق  هو  الواقع  يف  املوجود  وأنّ 

هلذه األبعاد واألطر.
من  اإلنسانيّ  الفرد  سارتر  حرّر  لقد 
العالية  القيمة  ومن  املاهيّة  ومن  العامل 
ومن اآلخرين، فانتهى هبذا الفرد إىل جعله 
بعدم  بصراعها،  بشعورها،  معّذبة  فقاعة 
قدرهتا اخللص من هذا الفراغ، فلم يبق له 
أي صلة باآلخر ما دام اجلحيم هو اآلخر، 
كما يقول سارتر، فإنسان سارتر معزول عن 
اآلخرين وعن عامل العلوّ وحريّته نزوع فارغ 

ال معنى له.
لقد كانت رواية حيدر »احلياة يف الظّل« 
الكّتاب  احتاد  قبل  من  نشرها  أعيد  واليت 
مع املوقف األدبيّ مثاالً أّكد فيه حيدر على 
دور اآلخرين يف متاسكنا الذاتيّ، فالرواية 
ال  البطل  جعل  هو  افرتاض  على  تقوم 
واقتناع  اآلخر،  دور  حيذف  وبذلك  مرئيّ، 
مع  إطلقاً،  اآلخر  من  باالخنلع  البطل 
مرّة أخرى  اللقاء معه إطلقاً  اليقني بعدم 
النفسيّ، وهتافته  أدّى إىل اهنيار بنيانه  قد 
طعام(   - )جنس  اإلحساس  مستوى  على 

املعزول على  الفرد  فالرواية جتسّد هتافت 
النزوع  لديه  انعدم  أن  بعد  العيش  مستوى 
مفّككة  ذاتاً  الوجود  فأصبح  القضيّة،  حنو 
االستقرار  وختلّى  احلايل،  عصرنا  يف 
للختلف  واهلويّات  للدوّامة،  مكانه  عن 
والوحدة للمتعدّدات، والوجود لفلسفة اللّغة 
كما هو احلال عند هيدجر، واملليء للفارغ، 
والصواب للخطأ، فهل ميكن أن يكون هناك 
واقع أشدّ كآبة من هذا الواقع الذي أرهص 
القرن  من  الستينات  أواخر  يف  حيدر  به 
جديدة،  حضارة  حنو  كتابه  يف  املاضي 
فما الذي سيحدث إذا انفرط عقد الكون، 
عصر  يف  والكينونة  والوجود  املعرفة  عقد 
خييّم عليه الشكّ، وفقدان املراكز املرجعيّة 

كالعقل واإلنسان والوجود واهلل قيمتها؟!
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أدب ونقد:

مظاهر البداوة في الرواية السورّية
محمود ماجد الخضر

جدلّية الحضور والغياب اللونّي في الشعر العربّي القديم  
خالد السوقي
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محمود ماجد الخضر*

مظاهر البداوة 
في الرواية السورّية 

أنّ  تتجّلـى البـداوة بوصفهـا سـلوكًا وثقافـًة يف الروايـة املعاصـرة عمومـًا، ذلـك 
الروايـة إّنمـا هـي جنـس أدبـي حقيـق بتقديـم كّل مـا يعبّـر عـن احليـاة وأشـكاهلا 
وحتوّالهتـا، وربّمـا يكـون مـن املفارقـة تقديـم الروايـة علـى أّنهـا حاضنـة للبـداوة، 
وربّمـا يكـون مـن املفارقـة احلديـث عـن ثقافـة الصحـراء يف فنّ ميتـاز بتقديم كّل 
مـا يعـر عـن مدنيّـة اإلنسـان وحضارتـه، فالروايـة ملحمـة الرجوازيّـة األثرة 
منـذ نشـأهتا، واجملتمـع السـوريّ ليـس جمتمعـًا بدويّـًا صرفـًا، فنطمئـن مـن خـالل 
هـذه احلقيقـة إىل أنَّ وجـود روايـة تتنـاول البـداوة يف سـورية، هـو أمـر طبيعـيّ 
وغـر مسـتغرب، ولكـن من جهة أخرى أليسـت الرواية هي اجلنـس األدبيّ األقدر 
علـى أن يسـتوعب تقّلبـات احليـاة ومظاهرهـا يف بنـاءٍ فـينٍّ موحَّـد، فهـي التحّقـق 

الفعلـيّ ملقولـة »األدب مـرآة احليـاة«.

كليّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّة -  العربيّة، حماضر يف  اللغة  املاجستري يف  * حاصل على 
جامعة محاة.



يف  )بَدَوَ(  مادة  مبعنى  بالتعريف  نبدأ 
املعجم، ولعلّنا نستعني بعدد من املعاني اليت 

تسهم يف بلورة وجتلية هذا الدال:
من  جبماعة  يرتبط  الذي  املعنى  أوالً: 
االنتقال  بطبيعة  حياهتم  متتاز  الناس، 
املستمرّ واحلركة الدائمة »بدا من أرٍض إىل 

أخرى، خرج منها إىل غريها«)1(.
ثانياً: معنى حييل على القسوة واخلشونة: 
بدا  »من  الشريف  النبويّ  احلديث  يف  ورد 
جفاء  فيه  فصار  البادية  نزل  أي  جفا، 

األعراب«)2(.
االرتباط  شديدا  السابقان  واملعنيان 
وتنّقلهتم،  وحركتهم،  وسّكاهنا،  بالبادية، 
وطباعهم، وهناك معاٍن أخرى أقّل ارتباطاً 

بالبادية من قبيل:
فعلته  الشيء  وبدأت  الشيء،  أوّل  »البدء 
تعاىل«)3(،  اهلل  أمساء  من  واملبدئ  ابتداءً، 
درج  اليت  بالبدائيّة  مرتبط  املعنى  فهذا 
عليها حال البدو ومنط حياهتم من صعوبة 
العيش، وهناك معنى أخري يقرتب من طقس 
بدويّ هو ملء املاء وسقي الغنم فـــ »البديء 
والبديء  اإلسلم،  قبل  حفرت  اليت  البئر 
البئر اليت ال صاحب هلا.... ويف احلديث: 
اخليُل مُبداةٌ يوم الِورد، يُبدأ هبا السقي قبل 
أنّ  جند  تقدّم  وممَّا  األنعام«4،  من  غريها 

بن حممد،  الدين  منظور، مجال  ابن   -١
لسان العرب، مج1، مادة بَدَوَ.

2- املصدر السابق، مادة بَدَوَ.

3- املصدر السابق، مادة بَدَوَ.

4- املصدر السابق، مادة بَدَوَ.

املعاجم اللغويَّة تقدّم البداوة على أّنها منهج 
ثقافتها  هلا  اجتماعيَّةٍ  بفئةٍ  يرتبط  حياةٍ 
لشروط  تستجيب  اليت  وقوانينها  اخلاصّة 
التنّقل  على  قائمة  فهي  وقسوهتا،  البيئة 
من  البيئة  جعلت  وقد  االستقرار،  وعدم 
اجملتمع البدويّ جمتمعاً قائماً على اهليمنة 
بالضرورة،  قلق  إنسان  والبدويّ  الذكوريّة، 
ألّنه إنسانٌ حرٌّ ال ميكنه االطمئنان لطبيعة 
هي  الذكوريّة  واهليمنُة  الرتيبة،  احلياة 
القوة  هيمنة  لضرورة  مباشرةٌ  استجابٌة 
ذلك  ولكنَّ  ضعيف،  أيّ  ترحم  ال  بيئة  يف 
فاملرأة  األنثويّ،  العنصر  سحق  يعين  ال 
أعراف  مبوجب  وحمميٌة  مكرَّمٌة  البدويّة 
البدويّ هو  األهمّ يف حياة  واألمر  القبيلة، 
القبيلة والوالء هلا، وأهمّ ما جيمع بني أفراد 
فالبدو  الدم،  رابطة  هو  الواحدة  القبيلة 
االعتداد  شديدو  الرتحال،  حياة  »يعيشون 
بالنفس، ميتازون بالشجاعة والكرم والوالء 

للقبيلة«)٥(.
يف  الروائيّة  التجارب  علقة  عن  أمّا 
العلقة  هذه  فإنّ  البدويَّة،  باحلياة  سورية 
تظهر من خلل مظاهر رسم صورة اجملتمع 
إليها  ينتمي  اليت  البيئة  حسب  البدوي 
الروايات  أنّ  إىل  هنا  نشري  وحنن  الروائيّ، 
باملطلق،  بدويًَّة  رواياتٍ  ليست  نقارهبا  اليت 
بل هي رواياتٌ واقعيٌَّة يف كثري من األحيان، 
من  مهمّاً  مكوِّناً  وتقدِّم  تستوعب  أهنا  غري 

5- ينظر: بني البداوة واحلضارة، منتديات 
لفتة العربية، على املوقع اآلتي على االنرتنت: 

 www.iglo.com
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مكوّنات اجملتمع، وهو البدو.
قدّموا  الذين  السوريني  الروائيني  نتناول 
خريطة  حسب  رواياهتم  يف  املكوّن  هذا 
فهناك  السوريّة،  األرض  على  توّزعهم 
مثل  من  البدويّة،  البيئة  أبناء  من  روائيون 
هناك  أنّ  كما  األكثرية،  وهم  الرقة  أبناء 
األمر  يقتصر  وهنا  الساحل  من  روائيني 
هناك  أنَّ  كما  سليمان،  نبيل  الروائيّ  على 
وروائيّ  ومحاة،  محص  بوادي  من  روائيني 

من دير الزور.

نبيل سليمان يف رواية مدارات 
الشرق:

سليمان)٦(،  نبيل  الروائيّ  بتجربة  ونبدأ 
بالتأريخ  بعيد  حدّ  إىل  سليمان  نبيل  عين 
للمجتمع السوريّ بأسلوب عميق، ينفذ إىل 
يف  تنساب  بطريقةٍ  اجملتمع  هذا  مكوّنات 
دور كّل مكوّن من مكوّنات هذا اجملتمع منذ 
كتابة  تاريخ  حّتى  العثمانيّة  الدولة  اهنيار 
جزءٍ  الرواية يف  هذه  تناولت  وقد  الرواية، 
سورية  يف  البدو  حياة  مظاهر  منها  مهمٍّ 
درعا يف مطلع  إىل  إىل اجلوالن  الرقة  من 
القرن العشرين، وقد سلّطت الرواية الضوء 
على موضوعاتٍ مهمّةٍ يف حياة البدو، وقد 

صافيتا  برج  مواليد  من  وروائي  ناقد   -٦
عام 1945، له رواية مدارات الشرق احلائزة 
على جائزة غالب هلسا لإلبداع الثقايف، وهي 
مكونة من أربع أجزاء: بنات نعش األشرعة، 
دار  عن  صادرة  وكلها  الشقائق،  التيجان، 

احلوار يف الالذقية.

ودورهم  العشائر  وشيوخ  األمراء  مشلت: 
اخلطف  فكرة  القبيلة،  حياة  يف  الكبري 
البدويات  النساء  والوفاء،  احلبّ  وحوادث 
تفصيل  البدويّ،  اجملتمع  يف  ومنزلتهنّ 
البيئة وتأثرياهتا على حياة الفرد والقبيلة، 

ولو كان ذلك بشكل غري مباشر...إخل.
ورواية مدارات الشرق هي رواية يتداخل 
لبينة  الدقيق  التحليل  مع  التأريخ  فيها 
جتسّد  الرواية  وهذه  وتطوّره،  اجملتمع 
حماولًة وحيدةً لإلحاطة باجملتمع السوريّ 
واملدنيّة،  والفلحيّة  البدويّة  مبكوّناته 
وبذلك نفذت إىل اجملتمع البدويّ وعلقاته 
وعلقات  الصرفة،  البدويّة  وحتوّالته 

املشايخ بقبائلهم وارتباطهم هبا.

التجارب الروائيّة يف حمافظة 
الرقة:

الرقة فقد  الروائيّة يف  التجارب  أمّا عن 
وما  تارخيها  عرب  احملافظة  هذه  كانت 
زالت تزخر بالتجارب الروائيّة الرائدة اليت 
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ومكوّناته،  البدويّ  اجملتمع  معامل  رصدت 
موضوعات  رصد  يف  مهما  حتوّالً  وشّكلت 

حياة البدويّ يف جمتمعه.

أواًل: عبد السالم العجيليّ يف 
)املغمورون(: 

تطالعنا  اليت  املبدعة  التجارب  أوىل  وإنّ 
يكن  مل  العجيليّ)٧(،  السلم  عبد  جتربة 
البدويّ  اجملتمع  تطوّر  مظاهر  رصد 
مقصوداً لذاته يف رواياته، بل جاء مرافقاً ملا 
رصده من بناء سدّ الفرات والتحوّالت اليت 
طرأت على اجملتمع نتيجة بناء هذا السدّ، 
تاريخ  يف  واضحاً  مفصلً  بناؤهُ  جيسِّد  إذ 

املنطقة الشرقيَّة عموماً والرقة خصوصاً.
أدبه على  بأّنه يعمل يف  العجيليّ  ويتميّز 
هو  ما  خلل  من  سياسيّ  هو  ما  رصد 
روايته  يف  عاين  فقد  ولذلك  اجتماعيّ)8(، 
املغمورون شكل اجملتمع البدويّ، وعلقاته 
بناء  أثناء  يف  واالجتماعيّة  االقتصاديّة 
مجيلة  حبّ  بقصة  متتاز  والرواية  السدّ، 
اإلنسان  حنني  مباشر  غري  بشكل  تستلهم 
الذي  الفراغ  بسبب  وذلك  احلبّ،  لعاطفة 

7- روائي سوري من مواليد حمافظة الرقة 
عام 1918، حائز على شهادة الطب البشري 
وزيراً  وعيِّن   ،1945 عام  دمشق  من جامعة 
ر يف رواياته  للثقافة فاخلارجية فاإلعالم، تأثَّ

القضايا القومية وتأثر ببيئته البدوية.
8- ينظر: الصاحل، نضال، املغامرة الثانية، 
دمشق،  العرب،  الكتاب  احتاد  منشورات 

.13 ،2000

الصحراء،  بيئة  قسوة  وبسبب  يعيشه، 
باحلبّ  حياته  فراغ  ميأل  أن  حياول  فهو 
والعاطفة الصامتة املكتومة واجلاحمة، وقد 
فشلت علقة احلبّ اليت مجعت بني الفتاة 
الدمشقيّة ندى، وبني الشاب عثمان، بسبب 
وجتربه  الفرد  يعيشها  اليت  القيم  منظومة 
على الوالء جملتمعه القبليِّ البدويّ، فعثمان 
رفض اإلقامة مع ندى يف قرية )اهلدالنيّة( 
املناطق  إىل  النازحني  مرافقة  واختار 
وفكرة  البدويّة  القيم  ومنظومة  الشرقيّة، 
الوالء للقبيلة فوق االنفعاالت الفرديّة وفوق 

احلبّ.
ختتزل  حادثة  الرواية  رصدت  وقد 
الطبيعة  وقانون  البدويّ  اجملتمع  عذابات 
عمّه  ابن  جابر  قتل  فقد  أحياناً،  القاتل 
قتله هو  إنّ من  بقوله  له  قتله  وعلّل  خلف 
والبادية«)٩(،  والعطش،  والبئر،  »الشمس، 
أّكد الدكتور نضال الصاحل يف قراءته  وقد 
تقوم  إّنما  الرواية  أنّ  على  هلا  املستفيضة 
وأمهّها  القامعة،  السلطات  رفض  على 

سلطة القبيلة.)1٠(
هناك روايتان تشرتكان مع رواية املغمورون 
يف رصد التحوّالت اليت طرأت على اجملتمع 
والروايتان  السدّ،  بناء  مرحلة  يف  الفراتيّ 
ألكسان،  جان  للروائيّ  )النهر(  مها: 

دار  املغمورون،  السالم،  عبد  العجيلي،   -٩
الشروق، بريوت، ط1، 1979، 29.

١0- ينظر: الصاحل، نضال، املغامرة الثانية، 
دمشق،  العرب،  الكتاب  احتاد  منشورات 

2000، 7 وما بعدها..

108 المعلم العربي- العدد: 480 - 2021 

قد
ون

ب 
أد



إبراهيم  حممّد  للروائيّ  الكبري(  و)التحوّل 
القيم  الروايتان  هاتان  تناولت  وقد  العلي، 
البدويّ  اجملتمع  وتركيبة  والرعويّة  البدويّة 
السلم  عبد  الروائي  فعله  ما  غرار  على 

العجيليّ يف املغمورون)11(.

ثانيًا: تركي رمضان يف روايته 
)برج لينا(:

األسد  نصيب  هلا  اليت  الرقة  يف  ونبقى 
البدويّ،  تناولت اجملتمع  اليت  الروايات  من 
يعنى  رمضان  تركي  الروائيَّ  أنَّ  فنجد 
مرحلة  البدويِّ يف  للمجتمع  بالتأريخ  كثرياً 
)برج  روايته  يف  وذلك  الفرات،  سدّ  بناء 
التارخييَّة  لألحداث  يؤرِّخ  فالروائيّ  لينا(، 
فقد  )جعرب(،  منطقة  أبناء  عايشها  اليت 
حياة  يعيشون  املنطقة  هذه  يف  الناس  ظلَّ 
بالسيول  الغمر  فكرة  من  واخلوف  القلق 
وليكون  لينقذهم  السدّ  جاء  حّتى  اجلارفة 
املخلِّصَ هلم، وقد رصد الروائيّ من خلل 
هذه الرواية أمساء القبائل يف تلك املنطقة 
وعاداهتا وتقاليدها والثقافة القبليّة، وفكرة 
الوالء للقبيلة ودورها يف إذكاء شعلة النضال 
يف مواجهة االستعمار الفرنسيّ، ثمّ عرض 
املدن  الثورة على طراز  لبناء مدينة  السرد 

١١- لالستزادة ينظر: الفيصل، مسر روحي، 
التحول  السورية:  الرواية  الفرات يف  جتربة 
جلان  النهر  العلي،  إبراهيم  حملمد  الكبري 
العجيلي،  السالم  لعبد  املغمورون  ألكسان، 
جملة املعرفة، العدد 219، 1980، 110 وما 

بعدها.

السوريّة احلديثة، فهناك حاملن رئيسان 
للسرد:

ومعيشتها  للمنطقة  التأريخ  األوّل: 
وثقافتها.

الثاني: بناء السدّ وما رافقه من تغيريات 
حلقت باملنطقة والبناء االجتماعيّ فيها.

هو  رمضان  تركي  رواية  يف  واللفت 
»اشرب  فيها  البدويّة  اللهجة  استعماله 
ردي...  وال  طيب  مهو  الشاي  اشرب.. 
باألمثال  الغدا«، وقد استعان  فنطزة عقب 
واألغاني البدويّة والشعر احملكيّ، كما عين 
كثرياً بفكرة الرمحة باحليوان كقيمة أصيلة 
القيمة  وتكمن  البدويّ،  شهامة  تعكس 
األدبيّة لرواياته يف حتويل العادي إىل أدبيٍّ 

بامتياز.

ثالثًا: إبراهيم اخلليل.. جتربٌة 
روائيٌَّة قائمٌة على استلهام البداوة 

والوفاء للبيئة:
الرقة  ابن  اخلليل12  إبراهيم  قدَّمه  ما   
الراقي  أدبه  بتسليع  إطلقاً  يهتمَّ  مل  الذي 
رواياتٍ  أجنز مخس  وقد  ونوعاً،  كمّاً  جدّاً 
يف  االجتماعيّة  البيئة  خلهلا  من  رصد 
الرقة، وكلَّ ما طرأ عليها من متغيّراتٍ عرب 
عريض  عنوانٌ  فالرقة  املتلحقة،  املراحل 

١2- ولد يف حمافظة الرقة، حيمل إجازة يف 
اللغة العربية وآداهبا، وله عددٌ من الروايات: 
اهلدس   ،1985 الضباع  البدو1980،  حارة 
2002، سودوم.. سباق  املاعز  1987، حارس 

اإلوز الربي 2003.
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ز يف  نا نركِّ لكلِّ روايات إبراهيم اخلليل، وإنَّ
هذه العجالة على ما يتفرَّد به يف رواياته، 
فإذا جتاوزنا وصف بيئة الصحراء وحيواهنا 
هذه  يف  بعينها  تارخييّة  ملرحلة  والتأريخ 
الرواية أو تلك، تطالعنا فكرة األخذ بالثأر 
الرائدة  روايته  يف  مركزيًَّة  فكرةً  بوصفها 
واملهمّة )حارة البدو(، إذ تقوم الرواية على 
من  قادم  رجل  الرواية  فبطل  الفكرة،  هذه 
الكويت ليأخذ بثأر أخيه )عامر( من القاتل 
خيرج  عامر  أرى  »كنت  اخلضر(  )علوش 
من قربه، هيكلً من العظام واللحم األسود، 
يصل  وحني  البليخ...  هنر  إىل  بثقةٍ  ويتجه 
األيسر  ثديه  ومن  فيخوض  املاء،  يرهتج 
ثمّ  النهر،  فيلوّن  نديّاً،  حارّاً  الدم،  يتدّفق 

يغوص«)13(.
مفادها  حقائق  الرواية  قدّمت  وقد 
استقرار الثروات كلّها بيد املشايخ وحرمان 
وسلّطت  الثروات،  تلك  من  العشرية  أفراد 
الدولة  سلطة  بني  النزاع  على  الضوء 
ثورة  خلل  من  القبيلة  وسلطة  احلديثة 
أبناء القبيلة على )الشيخ جدعان( ووقوف 

)القائم مقام( معهم ضدّه.

حممّد رشيد الرويلي والعامل 
البدويّ يف رواية )اخللوج(:

حممّد  للروائيّ  اخللوج  رواية  تطالعنا 
رشيد الرويلي)14(، وهو من أبناء دير الزور، 

دار  البدو،  حارة  إبراهيم،  اخلليل،   -١3
التنوير، 27.

دير  مواليد  من  وروائي  وقاص  كاتب   -١4

البدويّة  القيم  روايته  وقد رصد من خلل 
منطقة  يف  العشائر  وعلقات  والرعويّة 
الفرات، وروايته هذه ختتزل عذابات عامل 
الصحراء وجراح البيئة وصراخ روح اإلنسان 
الذي يعاني الغربة فيها؛ إذ تعدّ هذه الرواية 
تسجيلً لتقاليد اجملتمع وحياته، وألفاظه، 
لقانوهنا،  القبيلة  أبناء  ووالء  وأعرافه، 
ومترّدهم على أيّ قانون آخر، وإظهار قوّة 
رابطة الدم، وتوق البدويّ دائماً إىل االنطلق 
والتفرّد، وإنّ ما مييّز هذه الرواية هو كوهنا 
عنيت بتقديم التناقضات واالختلفات بني 

جمتمع البادية وجمتمعَي الريف واملدينة.

فيصل اجلردي مغايرة اخلط 
القوميّ يف )خيام عجيلو(:

فيصل  احلمصي  واحملامي  الكاتب  عين 
القبائل  على  هذه  روايته  يف  اجلردي)1٥( 
وتقاليدها احلياتيّة ورصد  تدمر  بادية  يف 
البدويّة  واملعتقدات  والطقوس،  األعراف 
التكوين  أثر  روايته  من خلل  أظهر  أيضاً، 
اجملتمعيّ يف تشكيل الفرد وطريقة تفكريه، 
وقد كان أهله من مربّي األغنام وهلم أسلوب 
البدو،  حياة  من  تقرتب  جيعلها  احلياة  يف 
وقد ذكر يف حوار له أّنه نام يف بيت الشعر 

باحلركة  كتاباته  يف  عين   ،1947 عام  الزور 
الثقافية ورصد حتوالت اجملتمع يف دير الزور.

١5- من مواليد محص عام 1942، قرية 
الكتابة  ومارس  احملاماة،  امتهن  املضابع، 
يف  سابقاً  العاديات  مجعية  رئيس  الروائية، 
محص، حنات وروائي صدرت له ست روايات.
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البدويّ وترّقب ورود الغزالن لنبع املاء)1٦(.

الدور النسائيّ يف رصد قيم اجملتمع 
البدويّ - جتربة لينا هويان 

احلسن:
هويان  لينا  الروائيّة  الكاتبة  تتفرد 
قيم  رصد  يف  خاصة  بصبغة  احلسن)1٧( 
كتبت  وقد  السوريّ،  اجملتمع  يف  البداوة 
الروايات اآلتية يف رصد اجملتمع البدويّ يف 
بنات  1998م،  الشمس  معشوقة  سورية: 
2009م،  الرمل  سلطانات  2005م،  نعش 
البحث عن الصقر غنام 2015م، الذئاب ال 
تنسى 2015م، وهذه الروايات يف جمملها 
بادية  يف  وتنقلهتم  البدو  حياة  تستلهم 
محاة، كما ترّكز يف رواياهتا على مكانة املرأة 

يف اجملتمع البدويّ.
سرية  نعش(  )بنات  روايتها  يف  رصدت 
الفرات  هنر  ضفاف  على  الوحوش  صياد 
الرواية  هذه  يف  ويتداخل  سعدون،  األهبر 
فرتة  اختارت  فقد  الروائيّ،  مع  التارخييّ 

فيصل  حوار  سلوى،  الديب،  ينظر:   -١٦
اجلردي.. احرتاف األدب بعد الستني، جريدة 

الثورة، األربعاء، 12 / 8 / 2019.
محاة  بادية  يف  ولدت  سورية  كاتبة   -١7
ومارست  الفلسفة  درست   ،1977 عام 
عدد  وهلا  الرواية  وكتبت  الصحفي  العمل 
منطقة  إىل  تنتمي  املنشورة،  األعمال  من 
األندرين يف مشال شرق احملافظة، وقد كانت 
املنطقة معروفة جبودة مخورها حتى ذكرها 

عمرو بن كلثوم يف شعره.

ورصدت  العراق،  على  الربيطانيّ  االنتداب 
من  سعدون(  )األهبر  األسود  صيّاد  حياة 
يفرضها  اليت  االستقرار  عدم  حالة  خلل 
اجملتمع البدويّ والبيئة الصحراويّة، وجند 
تتوّزع  الرواية  هذه  يف  الشخصيات  أدوار 
بني اجملري، والغريم ، واحلبيب.... إخل، فهي 
اإلنسان  حياة  طبيعة  من  مستوحاة  أدوار 
البدويّ وما يعايشه يوميّاً، وعلى عكس ما 
تقوم على رصد  أهنا  من  الرواية  به  توحي 
سرية فرد واحد، فإّنها تقوم على رصد سرية 

اجلماعة البدويّة اليت تقطن تلك املنطقة.
أعمق  رواية  إىل  الرواية  وندلف من هذه 
رواية )سلطانات  الكاتبة، وهي  ببيئة  صلة 
الرمل(، وقد رصدت من خلهلا التحوّالت 
بلد  يف  البدويّة  القبائل  هلا  تعرّضت  اليت 
الشام، وخاصّة يف منطقتَي محص ومحاه، 
األمساء  الرواية  هذه  يف  أوردت  وقد 
عن  النقاب  وكشفت  للعشائر،  الصرحية 
خلل  من  وأشارت  القبيلة،  حمظورات 
حتوّالت  يف  املفصليّة  النقطة  إىل  روايتها 
عبد  مجال  إلغاء  بعد  البدويّ  اجملتمع 
الناصر قانون حكم العشائر عام 1958م، 
كما تناولت الرواية حكاية رمضان الشلش، 
وهي قصة حقيقيّة، وقد قاد محلة عسكريّة 
ضدّ الفرنسيني يف الشام، وقد عنيت الرواية 
بتقديم عشائر الشام: عنزة ومشر واملوايل، 
رئيس يف  ملكوّن  وجهت  كما رصدت طعنة 
اخليل  مكانة  حرمة  وهو  البدويّ،  اجملتمع 
حقيقة  قدّمت  فقد  البدويّ،  اجملتمع  يف 
األصيلة وسلالهتا  العربية  هتريب اخليول 
املهمّ  والعنصر  والنمسا،  اجملر  إىل  النادرة 
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سلطة  هو  الرواية  بعنوان  علقة  واألكثر 
عربيات  نساء  أمساء  ذكرت  فقد  النساء، 
كنَّ سيّدات قبائلهنَّ، مثل منوى اليت كانت 
من  يرتاجع  فارس  كّل  وتلوّث  خيلها  تعتلي 
أبناء قومها لتسمه بعار اهلروب، ومحرا بنت 
شيخ عشرية طي اليت أرسلت يف طلب أمحد 

بيك الذي عشقته بكّل قوّة وجرأة.
ال  )الذئاب  واألخرية  الثالثة  روايتها  يف 
يف  جرت  اليت  األحداث  رصدت  تنسى( 
وذكرت  اإليزيديني،  على  وأثرها  سورية 
وألقي  قتلت  اليت  عمشة  خاتون  قصة 
وقد  القدمية،  الرومانيّة  اآلبار  يف  جبثتها 
وّظفت الرمزيّة يف روايتها من خلل صورة 
الذئبة اليت تستمرّ يف العواء، لتدّلل على ما 
أصاب األمّهات بسبب فقدان األبناء بشكل 
الذئبة  هذه  من خلل  أشارت  وقد  يوميّ، 
إىل روح الذئاب احلرّة اليت ترفض سيطرة 

اآلخرين على مناطقها.

أمين ناصر 
 إشارات البداوة:

نشري أخرياً إىل رواية روجني)18( للروائيّ 
االرتباط  ضعيفة  وهي  ناصر،  أمين 
الشاب  حبّ  قصة  حتكي  فهي  بالبدواة، 
فكرة  وتقدّم  اإليزيدية،  روجني  لــ  متعب 
احلبّ العذريّ والوهم واخليال اجلامح الذي 
يعيش مع شخصيّة غري موجودة واقعيّاً، كما 

 - فلسطني  الشامل،  دار  عن  صادرة   -١8
نابلس، ط1، 2019.

من  عدد  قصة  اللحاف)1٩(  روايته  ترصد 
للتدريس  سافروا  الذين  العرب  املدرّسني 
يف معهد مبدينة احلوث يف اليمن، وهناك 
وتثري  الصحراويّة  البدويّة  البيئة  تتجلّى 
حترّك  املناخ  فقسوة  نفوسهم،  يف  احلنني 

فيهم رغبة احلكي.
بأنّ  نعرتف  أن  إاّل  يسعنا  ال  النهاية  يف 
تناولت  اليت  للروايات  السريع  العرض  هذا 
وافياً  يكون  أن  ميكن  ال  البداوة،  موضوع 
بالقدر الذي يرضي طموح الكاتب أو فضول 
طرافة  يف  عزاءنا  جند  ولكنّنا  القارئ، 
املوضوع وجدّته، وقدرتنا فيما ندّعي على 
هذا  تناولوا  الذين  بالروائيني  اإلحاطة 

املوضوع على الساحة السوريّة حّتى اآلن.
يف  الروايات  بأنّ  القول  ميكننا  وأخرياً 
البعد  يعتمد  سرد  على  قائمة  معظمها 
الروايات  شخصيات  لرسم  السيكولوجيّ 
وحياهتا وثقافتها، وهذا ما يربّر اتسام هذه 
والواقعيّة  واملنطقيّة  باملوضوعيّة،  الروايات 
إىل حدٍّ بعيد، كما تقوم الروايات يف كثري من 
األحيان تداخل التارخييّ مع املتخيّل لتعطي 
بذلك بعداً رمزيّاً للرواية وتكون أكثر قبوالً 
وتأثرياً لدى املتلقي. والحظنا أيضاً اعتماد 
معظم مبدعي الروايات اليت تناولت البداوة 
على ذاكرهتم احليّة، وجتارهبم الذاتيّة، وقد 
جعلتهم  اليت  البدوية  ثقافتهم  هلم  كانت 
ينتقدون كثرياً من األعمال اليت تناولت حياة 

البدو قبل ذلك مثل لينا احلسن.

العرب،  الكتاب  احتاد  عن  صادرة   -١٩
.2008
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خالد هاشم الّسوقي*

جدلّية الحضور والغياب اللَّونّي 
في الّشعر العربّي القديم

مطالع المعّلقات العشر أنموذجًا

ل الصّـورة األدبيّة  بيعـة، ومـن أهـمِّ العناصر اّلي ُتشـكِّ اللَّـون مـن أهـمِّ ظواهـر الطَّ
ى الـدّالالت الفنّيّة والدّينيّـة والنّفسـيّة واالجتماعيّة  لِمَـا يشـتمل عليـه من شـتَّ
والرّمزيّـة واألسـطوريّة، فقـد شـغَل الدَّارسـن، وامتـألت معاجم اللُّغـة بتفصيالتٍ 
لونيّـةٍ تشـهدُ ألصحـاب الّلغـة بدّقـةِ الوصف، وتشـهد لّلغـة باملرونة والشّـموليّة..

* ماجستري يف الدّراسات األدبيّة - جامعة البعث - قسم الّلغة العربيّة مدرّس ملادّة اللغة 
العربيّة - طالب دكتوراه يف الدراسات األدبية والنقدية



 وتأتـي أمهّيـة البحـث يف األلـوان مـن أّنهـا 
األسـطوريّة  الـدّالالت  مـن  مجلـًة  حتمـل 
الشّـعوب  لثقافـة  املؤسِّسـة  واحلضاريّـة 
منـذ القِـدَم، فقـد اقرتنـت األلـوان بالعـادات 
أنَّ  وَحسْـبُكَ  واالحتفـاالت،  والّطقـوس 
اجلمـال  ومصـدر  احليـاة  لغـة  األلـوان 
)فبلغـة الّطبيعـة هـي األلـوان، لغـة احلياة، 
وأحـد دروب املعرفـة... ولـو تصوّرنـا العـامل 
من حولنا دون ألواٍن لرأيناه مُثرياً للكآبة،... 
فاللّـون مصـدر اجلمـال، واملـرء حيثمـا اتَّجه 

تتجسَّـد...()1(. األلـوان  أمامـه  يـرى 
والرتباط اللّون بالصّورة، وارتباط الشّعر 
معاً  مرتبطان  والشّعر  اللّون  فإنَّ  بالصّور، 
يستطيع  ال  و  مُستمرِّةٍ،  وثيقةٍ  علقةٍ  يف 
تشكيل  يف  اللّون  عن  االستغناءَ  الشّعر 
يقوم  مبا  الشِّعر  أنَّ  إىل  )إضافًة  صوره، 
عليه من ختييل يُمثُِّل ملخيّلة املتلّقي مشاهدَ 
الوصف  أفضــــل  وإنَّ   ، واضحًة  بصريًَّة 
وأصل  بصراً  السّمع  َقلَبَ  »ما  هو  الشّعريّ 
جعل  وما  واإلظهــار«)2(  الكشف  الوصف 
كأّنه  منظــــوراً  مشـــهداً  يتمّثل  املتلّقـــــي 
قامت  فقد  ولذلك  ويُعاينــه()3(،  يـــــراه 
املعلّقات  الدّراسة على تناول نصوص  هذه 

دالالت  األلوان  الدّين:  عالء  حسن،   -١
ومعان، ص 269.

2- ابن رشيق القريواني، أبو علي احلسن: 
العمدة، ص 295.

يف  الفنّيّة  الصّورة  د.جابر:  عصفور،   -3
ص  العرب،  عند  والبالغيّ  النّقديّ  الّتراث 
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عن  للكشف  األلوان  استخدام  حيث  من 
ذلك   ، اجلماليّة  ورموزها  الفّنيّة  قيمتها 
أسطوريَّاً  سرداً  وراءه  يَُغيِّب  قد  اللّون  أنّ 
وذلك  ينتهي،  يكاد  ال  ميثولوجيَّاً  تارخييَّاً 
من خلل سَبِْر اللّون يف سياقه واستقصاء 
داللته معتمدين الّتأويَل وأقواَل علماءِ اللّغة 

والّتفسري والّتاريخ .

لليّ:  أواًل: الّلون يف املَطلِع الطَّ
الّلون األبيض واألسود: 

الّطلل بعبارةٍ أخرى »الفناء«؛ لذلك جند 
من  الّطلل  على  يقف  اجلاهليّ  الشّاعر  أنّ 
جديد هبدف  من  فيه  احلياةَ  يبثَّ  أن  أجل 
لوحة  تكون  وبذلك  الفناء،  فكرة  حماربة 
الّطلل مؤلَّفة من ثنائيّة ضدّيّة بني البياض 

والسّواد على النّحو اآلتي: 
الفناء    =   املوت   =   اللّون األسود

بثّ احلياة  =   احلياة   =   اللّون األبيض
بالبياض يف  السّواد  تداخل  ولذلك جند 
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املطالع الّطلليّة على حنو ما جند عند امرئ 
القيس، إذ يقول)4(:

قِفا نَبْكِ مِنْ ذِْكرى حَِبيٍب وَمَنِْزِل
         ِبسِْقطِ اللِّوى بَيْنَ الدّخُوِل َفحوْمَل

َِفتُوضِحَ َفالْمِْقراةِ لَمْ يَعْفُ رَسْمُها
              لِمَا نَسَجَتْها مِنْ جَنُوٍب وَشَمَْأل

ِ تَرى بَعَرَ األرْآِم فِي عَرَصَاتِها
هُ حَبُّ ُفلُْفِل                         وَقِيعَانِها َكَأنَّ
فـ )البكاء، الّذكرى، القيعان، حبّ الفلفل( 
كلُّها مفردات تَُحاط هبالةٍ من السّواد واّليت 
توحي بسواد عيشته وحزنه، بيدَ أنَّنا جند 
بصيصَ أمٍل للبياض يف قوله )بَعَرَ األرآم( 
فالبعر أسود اللّون، )والسّواد يعطي دالالتٍ 
إحيائيًَّة متعدِّدةً، ففيه العذاب وفيه احلزن، 
ولكنّ  واجلسديّ()٥(،  النَّفسيّ  األمل  وفيه 
يف  وكأنَّه  مساملة،  بيض  ظباء  أفرزه  اّلذي 
أصاهبا  اّليت  الدِّيار  إنَّ  القول:  يريد  هذا 
السّواد هي من عمل إنسان مسامل )أبيض( 
وهذا ما يدّل على أنّ امرأ القيس مل يقفْ 
على طلٍل حقيقة ، إّنما وقف على مُلكِ أبيه 
البياض  فتداخُل  وعليه  منه،  ُطِردَ  اّلذي 
بني  تتداخل  حياته  بأنّ  يوحي  والسّواد 
طاغياً  كان  السّواد  أنَّ  بيدَ  اللّونني،  هذين 

على حياته يف عهد أبيه وبعد مصرعه. 

املعّلقات  شرح  والتربيزي:  الزوزني   -4
السّبع للزّوزني ويليه شرح معّلقات األعشى 

والنّابغة، ص 29 - 31.
  - الضدية  الثنائيات  د.مسر:  الديوب،   -  5

ص 72.

)قيعـان - حبّ  )أرآم(  بعر(   - ذكـرى   - )بكاء 
فلفل(

    سواد             بياض           سواد
بالسّواد  توحي  مفرداتٍ  مخسُ  فثمََّة 
ومن  بالبياض،  توحي  غائبةٍ  مفردةٍ  مُقابل 
امرئ  برغبة  موحياً  حضر  فالبياض  ثمّ 
متفائلً  الدّيار  تلك  إىل  العودة  يف  القيس 
بذلك، آملً يف عودة احلياة إىل الّطلل، فهو 

يرغب 
من زاوية أخرى يف عودة وحضور »البياض 

الغائب« وغياب »الّظلم احلاضر.
يف  انزياحاً  البيض  الّظباء  أحدَثَت  وقد 
رمزاً  الّظيب  كان  األبيض، فقد  اللّون  داللة 
 ، القدمية  األساطري  يف  الشّمس  رموز  من 
عن  قوله  يف  نوفل  الدكتور  ده  أكَّ ما  وهذا 
النّور  )رمز  البياض  بأنّ  األبيض  اللّون 
البيض  الّظباء  فوجود  ثمّ  ومن  اإلهليّ()٦(، 
شيءَ  وال  عليه،  قدسيّاً  طابعاً  يضفي 
بقدر  اجلاهليّ  الشّاعر  ذهن  يف  مقدّس 
يصبح  وبذلك  إليه،  يطمح  اّلذي  السّلم 
البياض هو لون السّلم الغائب اّلذي يريد 
فقد  وبذلك  عنه،  غاب  أن  بعد  حضوره 
حضرَ السّلم الغائب واّلذي حيضر بقوّة يف 
ذهنه ، فالبياض والسّواد يف املطالع الّطلليّة 
لن ثنائيًَّة ضدّيًّة تعمل على إنتاج بنيةٍ  يشكِّ
حموريَّةٍ يف نَسٍَق حتكمه علقاتٌ متشابكة، 
والّظاهر أنَّ علقة الشّاعر بالبياض عميقة 
لم؛  ألنه يرغب يف اهلروب من غياهب الظَّ

٦ - نوفل، د.يوسف حسني: الصّورة الشّعريّة 
والرّمز الّلونيّ، ص 30.
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فالبياض  األسود،  اللّون  به  يوحي  أي: مبا 
اّلذي  النَّفسيّ  السّواد  أسطورة  مُ  حيطِّ
يعانيه الشّاعر ، ذلك أنَّ البياض دليل أمٍل 
إليها  للعودةِ  الشّاعر  يسعى  وحياةٍ  وأُلْفةٍ 
وقِسْ  الوجود،  ظلم  من  هروباً  وإحضارها 

على ذلك قول زهري)٧(: 
أَمِنْ أُمِّ أَوَْفى دِمْنٌَة لَمْ تََكلَِّم 

                       حبَوْمانَةِ الدَّرَّاِج َفاملُتَثَلِِّم 
هَا  وَدَارٌ لَهَا بالرَّْقمَتنَيِ َكَأنَّ

              مَرَاِجيعُ وَشٍْم يف نَوَاشِِر مِعْصَِم 
ِبهَا العِنيُ واألرآمُ يَمْشِنيَ خِلَْفًة 

               وَأَْطلَؤُهَا يَنْهَْضنَ مِنْ ُكلِّ مَجْثِِم 
من  الّطلل  يف  احلياة  بثَّ  أرادَ  فقد 
واألرآم ميشنيَ خلفًة(،  )العني  قوله:  خلل 
فاحليوانات هذه متشي بعضها وراءَ بعض، 
فكم من مظاهر احلياة يف هذا الّطلل اّلذي 

أصبح مقدّساً عنده.
زهري يف هذا يريد للحاضر يف الّطلل أن 
يغيبَ وأن يصبح الغياب )احلياة والسلم( 
حاضراً يف الّطلل، وهنا نستطيع القول: إنّ 
اجلمعَ بني األبيض واألسود يف الّطلل يُوَلِّدُ 
تضادَّاً من أجل الّتكامل، ذلك أنّ األمر وضدّه 
حينما جيتمعان يكون اهلدف الّتكامل ونقل 
للحياة  ورؤيته  كاملًة  الشّاعر  نظر  وجهة 
ثم  )احلاضر(،  يَعُمُّ  اّلذي  هو  فاألسود  ؛ 
يَحُْضرُ البياض من أجل نشر اخلري والفرح 

ويليه  للزّوزني  السّبع  املعّلقات  شرح   -  7
وعبيد  والنّابغة  األعشى  معّلقات  شرح 

للّتربيزي، ص 96-95.

والسّلم واحلياة )الغائب(، فيتكامل اللّونان 
فكره  الشّاعر  يقدِّم  خلهلما  من  اللّذان 
حول الّطلل، فالسّواد منتشرٌ يف كلِّ مكاٍن، 
لونٌ  للدّيار، وهو  العامّ  املنظر  ويَطغى على 
تعد  إذ مل  الدّيار  فناء  على  باحلزن  يوحي 
لون  البياض وهو  ثمَّ حضر  للعيش،  تصلح 
ثمَّ  والّتفاؤل،  يوحي باحلياة والفرح واألمل 
داللة  اخلالصة  البيض  باء  الظِّ إنَّ حلضور 
يفتقده  اّلذي  السَّلم  كان  )ربَّما   ، سلميَّة 
باء بالسَّلم  الظِّ الشّاعر، وعلى هذا توحي 
اّلذي يتمنَّاه()8(، ومن ثمّ فإن املطلع الّطلليّ 
والفناء«،  »البقاء  بني  جليٍّ  بصراع  يوحي 
والبياض«، وهذا  »السّواد  واملوت«،  »احلياة 
الدّين إمساعيل  عزّ  الدكتور  إليه  ذهب  ما 
هو  األطلل  على  الوقوف  أنّ  يرى  اّلذي 
نفس  يف  املوجود  الصّراع  لذلك  )انعكاسٌ 
الشّاعر ويف احلياة من حوله؛ أي بني حبّ 
احلياة وغريزة املوت، وهذا اجلمع هو رمز 
أنّ  إىل  اإلشارة  وجتدر  واملوت()٩(،  للحياة 
ولكنّه  الّطلل  يف  هنائيّاً  يَُغيَّب  قد  البياض 
حاضرٌ يف فكر الشّاعر بقوّة، فطلل النّابغة 
الّذبيانيّ يف اعتذاريّته من النّعمان طلٌل فاٍن 
ال حياة فيه ألنّ وعيدَ النّعمان سلبَ منه أي 
أماٍن أو شعوٍر باحلياة، ولكنّ النّابغَة باملقابل 
يرغب يف العفو، وبذلك نرى أنّ األبيض وإن 
الشّاعر،  ذهن  يف  وبقوّة  حاضرٌ  فهو  غابَ 

8 - الثنائيات الضدية - دراسات يف الشعر 
العربي القديم، ص 72.

٩ - ينظر: الزُّبيدي، د.رعد أمحد علي: يف 
الشّعر اجلاهليّ، ص 95.
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فهو يريد األمان والسّلم، ولغياب األخريَين 
يوحي  اّلذي  اللّون  غيَّبَ  فقد  حياته  من 
من  الرَّغم  على  فنّيّاً  تغيباً  شعره  يف  هبما 
السّواد  لينجو من  كلِّ حلظةٍ  أنَّه يطلبه يف 
لم النَّفسيّ« اّلذي يسيطر على واقعه،  »الظَّ

يقول يف معلّقته)1٠(:
نَدِ يا دارَ مَيََّة بالْعَلْيَاءِ فالسَّ

             أَْقوَتْ وَطاَل علَيْهَا سَالِفُ األَبَدِ 
وََقْفتُ فِيهَا أَصِيْلً َكيْ أُسَائِلَهَا 

               عَيَّتْ جَوَاباً وَمَا ِبالرَّبِْع مِنْ أَحَدِ 
إاِلَّ األَوَاِريَّ ألْياً مَا أُبَيِّنُهَا 

            وَالنُّؤْيُ كالْحَوِْض ِباملَْظلُومَةِ الْجَلَدِ
أَْضحَتْ خَلءَ وَأَْضحَى أَهْلُهَا احْتَمَلُوا

            أَخْنَى عَلَيْهَا الَّذِي أَخْنَى عَلَى لُبَد
صحيحٌ أنّ البياض قد غاب غياباً مطلقاً 
يف أبيات النّابغة ولكنّه حاضرٌ بقوّةٍ يف ذهن 
احلياة  تلك  إىل  العودة  يريد  إّنه  إذ  النّابغة 
السّابقة اّليت غابت عنه بعدما اعتادها، وما 
طغيان هذا السّواد يف أبياته إاّل داللة على 

أنّ احلياة عنده واملوت سيَّان.

الّلون األخضر: 
يظهر اللّون األخضر يف املطلع الّطلليّ من 
به، ومبا  توحي  اّليت  املفردات  بعض  خلل 
أنّ األخضرَ لونٌ مرتبط باحلياة واخلصب، 

١0 - شرح املعّلقات السّبع للزّوزني ويليه 
وعبيد  والنّابغة  األعشى  معّلقات  شرح 

للّتربيزي، ص 208 - 209.

األشجار  أنّ  اجلاهليّ  الشّاعر  رأى  فقد 
)فنظرَ  احلياة،  بأسباب  متدّه  اخلضراء 
هي  أّنها  يرى  ألّنه  تقديٍس؛  نظرةَ  إليها 

احلياة نفسها()11(. 
السّياقيّة  الطبيعيّة  العلقة  ختفى  وال 
من  بشكٍل  تدّل  واّليت  واخلضار،  املاء  بني 
أنّ  ومبا  واحلياة،  الّتفاؤل  على  األشكال 
بني  الصّراع  فكرة  يُجَسِّدُ  الّطلليّ  املطلع 
أخذ  األخضر  اللّون  فإنّ  واملوت«،  »احلياة 

داللة اللّون األبيض، يقول لبيد)12(: 
عََفتِ الدِّيَارُ مَحَلُّهَا َفمَُقامُها 

                    ِبمِنىً تََأبَّدَ َغوْلُهَا َفِرجَامَها
َفمَدَافِعُ الرَّيَّاِن عُرِّيَ رَسْمُهَا

              خَلَقاً َكمَا َضمِنَ الْوُحِيَّ سِلَمُها
دِمَنٌ تَجَرَّمَ بَعْدَ عَهْدَ أَنِيسِها

                حِجَجٌ خَلَوْنَ حَلَلُها وَحَرَامُها
رُِزَقتْ مَرَاِبيعُ النُّجُوِم وَصَابَها 

                وَدُْق الرَّواعِدِ جَوْدُهَا َفِرهَامُها
مِنْ ُكلِّ ساِريَةٍ وََغادٍ مُدِْجٍن 

                     وَعَشِيَّةٍ مُتَجَاِوٍب إِرَْزامُها
َفعَل ُفرُوعُ األَيْهََقان وَأَْطَفلَتْ

                     ِبالْجَلْهَتنَيِ ظِبَاؤُهَا وَنَعَامُها

١١- حممّد علي، إبراهيم: الّلون يف الشّعر 
العربيّ قبل اإلسالم - قراءة ميثولوجيّة، ص 

.214

ويليه  للزّوزني  السّبع  املعّلقات  شرح   -١2
وعبيد  والنّابغة  األعشى  معّلقات  شرح 

للّتربيزي، ص 113 - 115.
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اللّون  حضورَ  سبقَ  ما  خلل  من  يّتضح 
األخضر مبا حيمله من زروٍع وخضرة، ذلك 
كلّه يوحي حبياة خصبة تنايف ما آلت عليه 
حاُل الدّيار من خراب، فهو يعمل على تعزيز 
حضور األخضر ليَُغيِّبَ األسود اّلذي يُحيل 
على الفناء، ما يُحضر صراعاً مفتوحاً بني 
ما آلت إليه الدّيار وبني ما يريده الشّاعر، أو 
مبعنى آخر بني اليأس واألمل؛ ولذلك مأل 
الدّيار اخلالية الدَّارسة حبياةٍ من نوٍع آخر 
غري اّلذي هي عليه يف الزّمن احلاضر مغلِّباً 

األمل على اليأس، واحلياة على املوت. 
فاملطر واخلضرة = )وجود اللّون األخضر( 

= رغبة يف عودة احلياة وهناية الفناء.
من  الرّغم  على  فانيٌة  الدّيار  هذه  لكن 
مطٍر  من  مبرفقاته  األخضر  اللّون  حضور 

وخصٍب، يقول )13(:
هَا  لُوِل َكَأنَّ وَجَلَ السُّيُوُل عَِن الطُّ

                     ُزبُرٌ تُِجدُّ مُتُونَهَا أَْقلمُها 
يشبه  ما  إىل  األطلل  حوّلت  فالسَيول 
على  حييل  وهذا  املفهومة،  غري  الكتابة 
حلَّ  اّلذي  واخلراب  واالندثار  العفاء  مسة 
مقروءةٍ  غريُ  كتابٌة  فالزُّبُر  الدّيار،  بتلك 
ثابتة،  الكتابة  هذه  أنّ  بيدَ  مفهومة  وغري 
عفائها،  من  الرّغم  على  باقيٌة  فالدّيار 
احلياة  مسة  معه  ليحمل  األخضر  ويأتي 
هلذه الدّيار الدّارسة، فثمّة حضور للفناء يف 
الدّيار، يرافقه اللّون األخضر اّلذي خيفي 

الّضدَّ ويوحي به.

١3- املصدر السَّابق، ص 116. 

عائِن:  ثانيًا: الّلون يف مشهدِ الظَّ
الّلون األزرق: 

قد  اجلاهليّ  الشّاعر  أنّ  يف  الشكَّ 
النَّفسيَّة  وحاله  تتناسب  ألواناً  استخدمَ 
وغرَضه الفنّيّ، وعلى الرّغم من قلّة تداول 
أّنه قد  إاّل  العربيّ،  الشّعر  األزرق يف  اللّون 
وَرَدَ يف معلّقة طرفة - ويف ذلك دليٌل على 
أنّ الشّاعر ابن بيئته - فهو شاعر حبريينّ 
كان قد شاهد السّفن وامللحة، فاستخدمه 
على الرّغم من نفور العرب منه)14(، حممِّلً 
إيّاه داللًة ختصّه هو، إذ جند اللّون األزرق 
»لون احلياة واملاء والبحر والسّلم« قد ظهرَ 

موسوعة  حممّد:  د.  عجينة،  ينظر:   -١4
أساطري العرب، دار الفارابي، بريوت - لبنان، 

ط1، 1994م، ج2، ص 201.
العرب  تاريخ  يف  املفصّل  علي:  د.  وجواد، 

قبل اإلسالم، ص 89-88.
الفنون  يف  الّتكوين  الفّتاح:  عبد  ورياض، 

الّتشكيليّة، ص 261.  
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وهي  املاء  يف  بالسّفني  الّظعائن  تشبيه  يف 
تشقُّ أمواج البحر، يقول)1٥(:
كَأنَّ حُدُوجَ الْمَالِكِيَّةِ ُغدْوَةً

             خَلَيَا سَفِنيٍ بالنِّوَاصِفِ مِنْ دَدِ
عَدَوْلِيٌَّة أَوْ مِنْ سَفنيِ ابِْن يَامٍِن

             يَجُورُ ِبهَا الْمَلَّحُ َطوْرَاً وَيَهْتَدِي
يَشُقُّ حَبابَ الْمَاءِ حَيْزُومُهَا هبَا

                 َكمَا َقسَمَ التُّرْبَ املَُفاِيُل بالْيَدِ
قسريٌّة  )رحلٌة  الّظعائن  رحلة  أنّ  ومبا 
وحماولٌة للهروب من الصّراع()1٦(، فقد أراد 
الشّاعر اهلروب من واقعه »احلاضر« على 
الّطلل، إىل املاضي »الغائب« اّلذي رأى فيه 
يكدِّره  ال  الذي  الصّايف  املنهل  ذات  حياته 
حاضرةٌ  املاضية  فحياته  هذا  وعلى  أحد، 
يف ذهنه، وقد ظهرت يف شعره من خلل 
اّلذي  ووطنه  لبحره  ره  تذكُّ يف  اللّون  زرقة 

فارقه عنوةً.
فتتبَّعَ  حياته،  صفاءَ  يُعيدَ  أن  أراد  لقد 
اّليت  الشّاعر  طموحات  هي  اّليت  الّظعائن 

يرحل معها بغية الوصول 
إليها؛ لذا أسبغ عليها لون األمل، ذلك أنه 
شابٌّ مفتون باحلياة وحمكوم باألمل، وهذا 
يُعاجل مشكلة  أّنه يف احلقيقة ال  يدّل على 
فهو  احلياة،  مشكلة  يعاجل  ما  بقدر  املوت 

ويليه  للزّوزني  السّبع  املعّلقات  شرح   -١5
وعبيد  والنّابغة  األعشى  معلقات  شرح 

للّتربيزي، ص 68-67.
١٦- الدّيّوب، أ.د. مسر: دراما احلركة والّثبات 

يف نونيّة ابن مقبل، ص 1054.

حيلم حبياةٍ مثاليّةٍ صافيةٍ »غائبة« حضرت 
بزرقة لون ماء البحر.

ثنائيّة األزرق واألمحر: 
ارتباطه  يف  األزرق  أنَّ  واضحاً  أصبح 
ل  يُشكِّ وبذلك  إجيابيًَّة،  داللًة  حيمل  باملاء 
الّظعائن  مشهد  يف  واألمحر  األزرق  اللَّون 
خلهلا  من  الشّاعر  يتحدَّث  ضدّيًّة  ثنائيًة 
يف  جنده  ما  هذا  متضادَّين،  جانبني  على 
ثنائية  فيها عن  يتحدّث  اّلذي  زهري  معلقة 
فكان  والنّزاع«،  »الصّلح  واحلرب«،  »السّلم 
والسّلم«،  واحلياة  املاء  »لون  األزرق  اللّون 
واألمحر »لون املوت واحلرب والدّماء« لوننَي 
رؤيته  خلهلما  من  زهري  قدَّم  متعارَضني 

ألبناء عصره املتحاربني، يقول)1٧(:
تَبَصَّرْ خَلِيلِي هَْل تَرى مِنْ َظعَائٍِن

               تَحَمَّلْنَ بالْعَلْيَاءِ مِنْ َفوْقِ جُرْثُِم
عَلَوْنَ ِبَأنْمَاطٍ عِتَاقٍ وَكِلَّةٍ

                ِورَادٍ حَوَاشِيها مُشاكِهَةِ الدَِّم
َفلَمَّا وَرَدْنَ الْمَاءَ ُزرَْقاً ِجمَامُهُ

           وََضعْنَ عِصِيَّ الْحَاضِِر الْمُتََخيِِّم
أّنها  على  بالّظعائن  زهري  علقة  ظهرت 
علقة محيمة، فهو يسعى يف إثرها ويطلب 
الّظعائن اّليت  من خليله أن يسعى ويتبصَّر 
ذكرها، وتنكري لفظة »ظعائن« يوحي بنفي 
السّمة الشّخصيّة عنها ليضفي عليه أبعاداً 

ويليه  للزّوزني  السّبع  املعّلقات  شرح   -١7
وعبيد  والنّابغة  األعشى  معّلقات  شرح 

للّتربيزي، ص 99-97.
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أن  بعد  السيّما  سياسيًّة،  وربًّما  اجتماعيًّة 
أسبغ عليها لون الدّم اّلذي ميتاز باحلمرة؛ 
الّظعائن  مشهد  يف  األمحر  فاللّون  ولذا 
للدّخول  الّتمهيد  يعمل على  دائماً حضوره 
أنّ  يرى  نراه  ثمّ  احلرب،  عن  احلديث  يف 
هذه الّظعائن احلمر البدَّ أن يَضعْنَ العصي 
على ضفاف ماء أزرَق اللّون صافٍ، واألزرق 
والنّقاء،  واحلبّ  بالسّلم  يوحي  سبق  كما 
احلرب  يضعوا  أن  للمتصارعني  مريداً 
بني  الّظعائن  انتقال  ولعلَّ  حياهتم،  لتصفو 
الّظعائن  إذ  انزياح،  فيه  واألزرق(  )األمحر 
اآلمِن،  املكان  إىل  اخَلطِر  املكان  من  تنتقل 
وبعبارةٍ أخرى فقد أراد زهري إخراج اجملتمع 
األمحر«،  »باللّون  املتمّثلة  احلرب  حال  من 
»باللّون  املتمّثلة  السّلم  حال   يف  وإدخاله 
األزرق« اّلذي حيمل داللة اللّون األبيض يف 
رفع راية السّلم وإهناء احلرب، وبذلك يكون 
زهرياً قد مثَّل اختلفاً على ذوق اجلاهليني 
األخذ  بفكرة  تدوي  أفكارهم  كانت  اّلذين 

بالّثأر وقيام احلروب. 

الّلون األسود: 
فَ  وظَّ قد  كان  اجلاهليّ  الشّاعر  أنّ  وردَ 
اللّون حسب حاله النّفسيّة، وهذا ما جنده 
واقعاً  يعيش  كان  اّلذي  عنرتة  عند  متجليَّاٍ 
عن  لرتحل  حمبوبته  جُهِّزَت  أن  بعدَ  مريراً 
ذات  اللّيليّة  املفردات  َكثُرَت  ولذا  الدّيار؛ 
الّظعائن،  عن  حديثه  يف  األسود  اللّون 

يقول)18(:
إِنْ ُكنْتِ أَْزمَعْتِ الْفِراَق َفإِنَّمَا 

                      ُزمَّتْ ِرَكابُُكمُ ِبلَيٍْل مُْظلِِم
مَا رَاعَنِي إاِلَّ حَمُولَُة أَهْلِهَا

           وَسَْط الدِّيَاِر تَسَفُّ حَبَّ الْخِمْخِِم
عنرتة  عليه  أحلَّ  اّلذي  اللّيليّ  الزَّمن  هذا 
النّفسيّة  احلال  مع  يتوازى  مظلم«  »ليل 
عنده، فهو يف متاهةٍ حياول اخلروج منها؛ 
اللّون األسود يف معلَّقته  ولذا غلب حضور 
عنرتة  بوجود  األسود  اللّون  وجود  الرتباطِ 
ِب النَّقص العرقيّ، )فهو أسود،  صاحب مُرَكَّ
هلذا  بنسبه  إحلاقه  والده  رفضَ  أَمَة،  ابن 
حبِّه  من  حُِرمَ  وقد  جمتمعه  ونبذه  األمر، 

بسبب ذلك()1٩(.  
ألنَّه  وشِعره  ذهنه  يف  حاضر  فاألسود 
على علقةٍ مبشكلته االجتماعيّة، فهو يُلِحُّ 
خلل  من  يعمل  ألنَّه  شديداً  إحلاحاً  عليه 

ويليه  للزّوزني  السّبع  املعّلقات  شرح   -١8
وعبيد  والنّابغة  األعشى  معّلقات  شرح 

للّتربيزي، ص 163.
١٩- ينظر: بدوي، د.عبده: الشّعراء السّود 
وخصائصهم يف الشّعر العربيّ، ص 34-33.
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إحضاره على تَغييب وإخفاء أزمته النّفسيّة، 
يَُغيِّبُ  معلّقته  يف  السّواد  حضور  ما جيعل 
وراءه أزمته النّفسيّة ويعمل من خلله على 
فحاول  اعرتته،  اّليت  النّقص  عقدة  إخفاء 
اخلروج من ذلك اللّون املوحي بظلم اجملتمع 

له من خلل فروسيته.

وومّا سبق جند بأنّ:
من  خاليًة  خطوطاً  ليست  األلوان    -1

هي  بل  ورمزيّةٍ،  وتعبرييّةٍ  مجاليّةٍ  دالالتٍ 
وموضوعاهتا،  املبدع  حياة  عن  تعبِّر  صورٌ 
واملتتبِّع األلوانَ يرى أنَّ استخدام اللّون من 
بل  مصادفًة،  ليس  شعره  يف  الشّاعر  قِبَل 
األدبيّ  النّصّ  مستويات  جبميع  ارتباٌط  له 
»البنيويّة والبلغيّة والّتعبرييّة«، فاستخدام 

الشّاعر األلوانَ مرتبٌط ببيئته ونفسيَّته.
املؤّثرات  بتغيّر  األلوان  داللة  تتغيَّر   -2

الشّعراء،  لدى  الّذوقيّة  واملقاييس  النّفسيّة 

من  الكثري  ثبات  عدم  على  يدّل  وهذا 
تتغيَّر  الدّاللة  أنّ  ذلك  الصّادرة،  األحكام 
األزرق  فاللّون  واألزمنة،  الّظروف  بتغيّر 
على سبيل املثال حيمل داللًة سلبيًّة ولذلك 
باملاء  اقرتن  إذا  ولكنّه  العرب،  منه  نفرت 
يف احلديث عن الّظعائن فإّنه حيمل داللًة 
بالسّلم  املقام  هذا  يف  يوحي  إذ  إجيابيًّة؛ 

واألمن واحلياة.
وجتدر اإلشارة إىل أنّ العوامل االجتماعيّة 
والعادات هلا أثرها يف ختيّر اللّون من قبل 
الشّاعر، فليس األبيض لون الفرح والسّرور 
عند اجلميع، وقِسْ على ذلك األسود وغريه 

من األلوان.
واإلقليميّة،  اجلغرافيّة  البيئة  وكذلك 
ولذا عَشِقَ اجلاهليّ على سبيل املثال اللّون 
واحلياة  اخلصب  عن  يبحث  ألّنه  األخضر 

يف منطقةٍ كادت ختلو منهما.
لعُمْر  موضوعيٌّ  معادٌل  الدّيار   -3
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رغبًة  حيًّة  يبقيها  أن  يريد  فهو  الشّاعر، 
يف خلوده هو، ولذا عمل الشّعراء على بثِّ 
أنَّ كلَّ طلٍل يتناسب  بيدَ  الّطلل،  احلياة يف 
وحال الشّاعر النّفسيّة، ولذا كان النّابغة قد 
حياته  فصارت  حياته،  لفقده  طلله  أمات 
شيءٍ  كلَّ  ألنّ  نظره؛  يف  متساويَني  وموته 
النّعمان هبدر  أن هدَّده  بعد  قد مات عنده 
املعلّقات مل  أنّ سائر شعراء  دمه، يف حني 
مييتوا طللهم، ولذلك خنالف ما جاء به ابن 
قتيبة من أنَّ الشّعراء ينهجون هنجاً واحداً 
يف شعرهم مبتدئني بالوقوف على الدّيار...

إخل.
4- للّون األخضر يف املطلع الّطلليّ داللُة 

إىل  احلياة  بعودة  الرّغبة  األبيض يف  اللّون 
احلياة  تغليب  يف  والرغبة  الفاني  الّطلل 
أو تطابقـاً  تكـاملً  ولـذا جنـد  الفنـاء،  على 
و)األخضر  واألسود(  )األبيض  ثنائيّة  بيـن 
ذلك  وعلى  الّطلليّة،  املطالع  يف  واألسود( 
فهما ضدّان، فإذا كان أحدمها يَُغيِّب القوّة 
فإنّ  لذا  الّضعف،  يَُغيِّب  حتماً  اآلخر  فإنّ 
اجلمع بينهما يشري إىل الشّمول واإلحاطة.

5- الّطلل قطعُة من حياة الشّاعر وروحه، 

اإلحياء  يف  رغبٌة  إاّل  بعده  املرأة  ذِْكر  وما 
بإعادة احلياة إىل وطنه، ولذا مزج الشّاعر 
بني املرأة والّطلل، فاملرأة هي الوطن يف ذهن 

الشّاعر القديم، ولذا صارت األماكن عنده 
منارات احلبّ اّليت هجرهتا تلك املرأة .

حضوراً  ليس  املرأة  فحضور  ثمّ  ومن 
الشّاعر،  يريده  غائٍب  لغرٍض  بل  واقعيّاً، 
رمزيّاً  حضوراً  حتضر  فاملرأة  ذلك  وعلى 

وليست بوصفها إنساناً من حلٍم ودٍم.
الّظعائن  يف  األمحر  اللّون  ل  يشكِّ  -6

فالّظعائن  جوِّ احلرب،  للدّخول يف  متهيداً 
قيام  على  تدّل  األمحر  باللّون  املصبوغة 

احلروب وتنذر بنشوهبا.
7- قد يَُغيِّب اللّون الّظاهر خلف حضوره 

ومثال  السّياق،  من خلل  يُعْرَف  آخرَ  لوناً 
ذلك اللّون األزرق يف احلديث عن الّظعائن 
يف  األبيض  اللّون  داللَة  حيمل  احلمراء 
السّلم  راية  ورفع  احلرب  بإهناء  الرّغبة 

وعودة احلياة اآلمنة.

قائمة املصادر واملراجع
1- بدوي، د. عبده: الشعراء السود وخصائصهم يف الشعر العربي، مطابع اهليئة املصرية 

العامة للكتاب، مصر، د.ط، 1988م.
2- اجلاحظ، أبو عثمان عمرو بن حبر: احليوان، حتقيق: فوزي عطوي، دار صعب، بريوت 

- لبنان، ط2، 1978م.
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3- جواد، د. علي: املفصَّل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، دار العلم للماليني، بريوت - لبنان، 
دار النهضة، بغداد، ط2، 1978م.

4- حسن، عالء الدين: األلوان دالالت ومعاٍن، جملة املعرفة السورية، وزارة الثقافة، دمشق- 
سورية، ع529، رمضان، 1428هـ- تشرين األول، 2007م.

5- احلسن، حممود علي: الظعينة يف الشعر اجلاهلي، رسالة جامعية، جامعة الريموك، 
األردن، 1984م.

6- الديوب، د. مسر: الثنائيات الضدية - دراسات يف الشعر العربي القديم، منشورات اهليئة 
العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق - سورية، ط1، 2009م.

اللغة  ابن مقبل، مطبوعات جممع  نونية  والثبات يف  دراما احلركة  د. مسر:  الديوب،   -7
العربية بدمشق، م87.

الواحد شعالن،  النبوي عبد  أبو علي احلسن: العمدة، حتقيق:  8- ابن رشيق القريواني، 
مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط1، 1420هـ - 2000م.

9- رياض، عبد الفتاح: التكوين يف الفنون التشكيلية، دار النهضة العربية، القاهرة، د.ط، 
1983م.

10- الزبيدي، د. رعد أمحد علي: يف الشعر اجلاهلي، دار الينابيع، دمشق، ط2، 2008م.

11- الزوزني والتربيزي: شرح املعلقات السبع للزوزني ويليه شرح معلقات األعشى والنابغة 

وعبيد للتربيزي، دار اإلرشاد، محص - سورية، د.ط، 2005م.
12- زكي، أمحد كمال: األساطري، دار العودة، بريوت، د.ط، 1979م.

د.ط،  ودار عمار، بريوت،  دار خليل  الشعر اجلاهلي،  دراسات يف  أنور:  د.  أبو سويلم،   -13

1987م.

14- عبد الرمحن، د. نصرت: الصورة الفنية يف الشعر اجلاهلي يف ضوء النقد احلديث، 

مكتبة األقصى، عمان، د.ط، 1976م.
15- عجينة، د. حممد: موسوعة أساطري العرب، دار الفارابي، بريوت - لبنان، ط1، 1994م.

16- عصفور، د. جابر: الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي عند العرب، دار التنوير، 

بريوت- لبنان، ط2، 1983م.
جامعية  رسالة  اجلاهلي،  الشعر  يف  والوشي  الوشم  سليمان:  عارف  فايز  القرعان،   -17

مقدَّمة إىل جامعة الريموك، األردن، 1984م.
18- حممد علي، إبراهيم: اللون يف الشعر العربي قبل اإلسالم - قراءة ميثولوجية، جروس 

برس، طرابلس - لبنان، ط1، 2001م.
د.ط،  مصر،  املعارف،  دار  اللوني،  والرمز  الشعرية  الصورة  حسني:  يوسف  د.  نوفل،   -19
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في رحاب اللغة:

بواكير التأليف المعجمّي عند العرب
محّمد صالح العلي

أثر وسائل التواصل االجتماعّي في تغريب اللغة العربّية   
د. عصام الكوسى

األخطاء الشائعة في اللغة العربّية
د. منى طعمة
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محّمد صالح حسين العلي*

بواكير التأليف المعجمّي
 عند العرب

ال خيتلـف اثنـان يف أمهيّـة املعجـم يف حيـاة املتعّلـم، ذلك أنّ النـاس على اختالف 
مسـتوياهتم العلميّـة حيتاجـون إىل صوى ترشـدهم إىل معرفـة معاني الكلمات، أو 
ضبـط بناهـا، أو يسرتشـدون مبعجـم ليدّلهـم علـى ألفـاظ توصلهـم إىل تأديـة ما 

يـدور يف فكـر ووجيـِب كّل منهم...

* مدرّس متقاعد، حماضر يف جامعة الفرات / قسم الّلغة العربيّة - كليّة اآلداب يف احلسكة.
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أو لتلك، لبعدها الزمينّ أو لندرة استعماهلا 
أو ألّنها تُستعمل هناك وال تُستعمل هنا ... 
إذاً أنت حتتاج لراشدٍ فيصٍل يف عامل اللّغة، 

وسابر ثقة يف ميّها املتلطم.
فالعربيُّ الباحثُ إذا فّكر يف تكوين مكتبة 

يف بيته فأوّل ما يفّكر باقتنائه املعجم.

املعجم : لغة واصطالحًا
عليه  ينطوي  الذي  الرئيس  اهلدف  إنّ 
املعجم؛ إزالُة الغموض عن األلفاظ وكشف 

اإلهبام أو الغرابة عنها.
فمادّة )ع.ج.م( يف اللّغة تدّل على اإلهبام 
واإلخفاء وعدم البيان)1( فاألعجم: الذي ال 
بعربيّ،  ليس  كلم  كّل  واألعجميّ:  يفصح، 
واستعجمتِ الدارُ عن جواب السائل: سكتت 

)2( قال عنرتة: أعياك رسم الدار.

يُجهر  ال  ألّنه  عجماء؛  النهار:  وصلة 
فيها بالقراءة، وعَجَمَ العودَ: إذا عّضه ليعلم 
صلبته من خوره )3(، وإذا ما زيدت اهلمزة 
فقيل: أعجمَ : دّل على إزالة اإلهبام واخلفاء.

أعجمت  قالوا:  إّنهم  »ثمّ  جنّي:  ابن  قال 
قلت:  وإذا  وأوضحته  بيّنته  إذا  الكتابَ 
على  تدّل  اللفظة  فإنّ  )بالتشديد(  عجّمته 
النقُط  أي:  )ع.ج.م(  ومادّة   .. ذلك  عكس 
والتاء  فوق احلرف  نقطة  فالنون  بالسواد؛ 
واإلعجام:  إخل   ... ثلث  والثاء  نقطتان 

ضبط الكلمة إعرابيّاً وبنيويّاً.

متى أُطلق لفظ املعجم؟
أوّل من  بدّقة إىل  أن نطمئن  ال نستطيع 
أو  واإلحراق  اإلتلف  بسبب  املعجم،  أّلف 
بسبب بقاء مثل هذه املؤّلفات حبيسة بيوت 
مؤّلفيها اليت اندثرت مبوهتم .. لكنّنا نطمئن 
إىل أنّ القرن الثاني للهجرة )4( عُرف فيه 
التأليف املعجمي على أنّ ذلك بدأ برسائل 
ذلك:  ومن  واحد  موضوع  ذات  متخصّصة 
معجم الصحابة ألبي يعلى أمحد بن املثنّى 

بن حييى ت 207 هـ.
معجمان  تله  لدينا،  معجم  أوّل  وهذا 
يف  الكبري  واملعجم  الصغري،  املعجم  مها: 
بن  عبداهلل  القاسم  ألبي  الصحابة  أمساء 

حممّد بن عبد العزيز البغويّ.
 ويف هذه الفرتة رأينا اإلمام البخاري وهو 
من رجال القرن الثالث للهجرة أّلف معجماً 
رّتبه حبسب  الكبري(  التاريخ  )كتاب  مسّاه: 
األحرف اهلجائيّة لكنّه بدأه باسم )حممّد( 
تربّكاً باسم الرسول الكريم حممّد صلّى اهلل 



127 المعلم العربي- العدد: 480 - 2021 

بدأ  )حممّد(  مادّة  أهنى  وإذا  وسلّم،  عليه 
حبرف األلف فالباء فالتاء فالثاء ...إخل

األمم الي سبقت العرب يف التأليف 
املعجميّ:

اآلشوريني  أنّ  التارخييّة على  الرُّقم  تدل 
وضعوا  قد  واهلنود  واليونانيني  والصينيني 

معجماتٍ للغاهتم:
للغاهتم  معجمات  اآلشوريون  وضع  فقد 
أنّ  ومعروف  الضياع،  من  عليها  خوفاً 
السومريّة والبابليّة كانتا تنافساهنم يف هذا 
لغتها، فحني  تريد فرض  أمّة  اجملال، فكّل 
الرمزيّة  الكتابة  نظام  اآلشوريون  ترك 
القدمية مستعينني بنظام اإلشارات املقّطعة 
وهي  الصوتيّة،  القيم  ذات  بائيّة  األلف  أو 
كان  اليت  القدمية  السومريّة  اللّغة  وريثة 
شعائرهم  يف  هبا  يستعينون  اآلشوريون 

الدينيّة.
وأوّل معجم عُثر عليه لآلشوريني مكتوب 
على ألواح طينيّة يف مكتبة آشور بانيبال يف 
قصر )قو جنيل(  يف نينوى  668 - 625 

ق.م .
وأقدم  املعجمات،  الصينيون  عرف  كما 

املعاجم لديهم:
- معجم يوبيان ملؤّلفه: كويلي وانج 350 

ق. م.
 150 هوشن  ملؤّلفه:  شوشان  معجم   -
املعجمات  أهمّ  املعجمان  وهذان  ق.م، 

الصينيّة.
أتنيوس مخسة وثلثني  اليونان ذكر  ويف 
كتاباً زعم أّنها معجمات ومجيعها مفقودة، 

القدمية:  اليونانيّة  املعجمات  أقدم  لكنّ 
يوليوس بولكس.

فقد  املعجميّ،  التأليف  اهلنود  وعرف 
وضعوا معجمات للغة السنسكريتيّة مرّتبة 
)أمار  معجماهتم  وأقدم  األحرف.  حسب 
كوسا(  )أمارا  باسم  اشتُهر  والذي  سنها( 

حيث وُضع يف القرن اخلامس امليلديّ.
أنّ  نعرف  العربيّ،  املعجم  إىل  وبالعودة 

املعجمات العربيّة تقسم إىل نوعني:
معجمات األلفاظ: وتُعنى يف الكشف عن 
معنى لفظة من األلفاظ منها: لسان العرب، 

تاج العروس، قاموس احمليط، املنجد.
معجمات املعاني: تفيد يف إجياد املفردات 
ملعنى من املعاني مثل )فقه اللّغة( للثعاليبّ. 
وهم:  العرب  املعجميني  جهود  أنّ  على 
أعناء  حتمّلوا  وحناة  وحمدثون  لغويون 
واملقارنة  التقصّي  يف  وجدّوا  البحث 
والتدقيق، ما جعل جهودهم خلّقة خالدة 
إذ كانوا - يف الغالب قدمياً - يذهبون إىل 
بأيّة  مشوبة  غري  اللّغة  ليأخذوا  الصحراء 
عجمة ويدوّنوهنا - كما كانوا يقولون - من 

أكلة الريابيع والضباب.

أسباب وضع املعجمات:
باللّغة  اإلملام  إنّ  نقول:  أن  غريباً  ليس 
يعلو بقداسته على أيّ علم آخر، فقد كانت 
العرب تعيب على من ال ميتلك ناصية اللّغة.

حراسة  للتأليف؛  األوّل  الباعث  ولعّل 
النطق  يقتحمه خطأ يف  أن  الكريم  القرآن 
العرب  حتدّى  الكريم  فالقرآن  والفهم، 
حراسة  اىل  أضف  معارفهم،  أقدس  يف 
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ف لفظ  أو  دخيل  حرف  اقتحام  من  العربيّة 

العلماء  حتسّب  عن  ناهيك  مشروع،  غري 
بل  الكلمة  جذر  بتبديل  ال  القول  من حلن 
املعنى  يفسد  ما  اللفظيّة  بنيتها  بتشويه 
العربيّة  أنّ  فمعروف  آخر،  باجتاه  وحيرّفه 
ذاتُ مفرد الكلم، ومثناه: أي اللفظ يأخذ 
املعنى وضدّه، ومثلّث الكلم بناءً على تغيري 

بنية الكلمة )َغمر.ُغمر.غِمر(.
كما وضع علماء اللّغة أبواب اللّغة السّتة 
بني  حتوّالهتا  ضمن  املفردة  بنية  لضبط 
املاضي واملضارع، إضافة إىل حتديد اجلذر 
ومنه االنتقال إىل الفعل ثمّ املصدر وضبط 

بنية الكلمة اليت خترج عن القياس.
الثلثيّة  األفعال  مصادر  أنّ  واملعروف 
مساعيّة، وحّتى األفعال الرباعيّة واخلماسيّة 
والسداسيّة اليت هلا أوزان قياسيّة قد خترج 
وهذا  السماع،  إىل  القياس  لتتجاوز  أحياناً 
َعلى  خيف  ومل  املعجمات،  به  تكّفلت  ما 
أحد أنّ املعجمات صانت الثروة اللغويّة من 

الضياع، وإاّل ملاتت العربيّة مبوت علمائها.
سواعد  عن  اللّغة  أئمة  مّشر  وعندما 
الكريم  القرآن  لتدبّر   )5( والتدوين  البحث 
روايًة  الشريف  واحلديث  ومعنىً،  لفظاً 
وفهماً مع االستشهاد مبا حفظته ذاكرة كّل 

منهم من الشواهد الشعريّة والنثريّة.

تطوّر النُّظم الي سارت عليها 
املعجمات:

منها  لكّل  معجميّة،  مدارس  ثلث  لدينا 
املفردات،  عن  البحث  يف  اخلاصّ  منهجه 
وذلك حلصرها وضمان عدم نسيان مفردة 

حصر  تضمن  رياضيّة  منظومة  ضمن 
املفردات كاّفة حتت لواء اجلذر املختار.

1- مدرسة التقليبات: أسّسها اخلليل بن 

أمحد الفراهيدي - البصرة 100- 175هـ
)العني(  معجم  يف  عليها  سار  واليت 

وتفرّعت عنها مدرستان:
أ- شعبة التقليبات الصوتيّة: وتُنسب إىل 
القايل يف  وأبي علي  العني،  الفراهيدي يف 
والزبيدي  التهذيب،  يف  واألزهري  البارع، 
عبّاد يف  بن  والصاحب  العني،  يف خمتصر 

احمليط، وابن سيده يف احملكم.
ب- التقليبات اهلجائيّة: أسّسها ابن دريد 
)املقاييس(  يف  فارس  وابن  )اجلمهرة(  يف 

و)اجململ(.
إىل احلرف  وتنظر  القافية:  2- مدرسة 

ًبعد  فصل  األوّل  احلرف  وجتعل  األخري 
احلرف  وإعادة  جذرها،  إىل  الكلمة  إعادة 
غري األصليّ إىل أصله: قال= قول، مال = 

ميل، استخرج = خرج.
ويُعدّ )الصحاح( أشهر معجم عربيّ حّقق 

أمرَين أساسيَني مها:
- التزام الصحيح من األلفاظ

- تيسري البحث عن املواد
أسّسها  العادية:  األجبديّة  مدرسة   -3

يف  والفيومي  أساسه  يف  الزخمشري 
الصحاح،  خمتار  يف  والرازي  مصباحه 

واألب لويس معلوف.

تطوّر كتب الّلغة أو املعجمات:
الرسائل  بتأليف  بدؤوا  اللّغويني  أنّ  رأينا 
والثانية،  األوىل  املرحلتنَي  يف  املعجميّة 
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تُعنى  ألّنها  )الكتب(  بـــ  رسائلهم  وأمسوا 
واحد،  نسقٌ  ينتظمها  اليت  املفردات  جبمع 
وتأتي أمهيّتها من أّنها فتحت باب التفكري 
ضبط  إىل  إضافة  املعجميّ،  التأليف  يف 
والتحوير،  العجمة  من  وتنقيتها  املفردات 

ومنها:
- كتب النوادر .

- كتب الغريبني .
- كتب األضداد للسجستاني.

البن  اللسان  وتقويم  اللحن  كتب   -
السّّكيت.

زيد  ألبي  النبات  وكتب  احليوان  كتب   -
األنصاري.

- مثلّثات الكلم لقطرب.
- كتب فعل وأفعل / وفعلت وأفعلت.

اللغويني  اهتمام  مدى  ندرك  بنا  وجيدر 
احلصول  أجل  من  والكدّ  اللغويّ  بالبحث 
والتدقيق يف صحّتها ونسبتها  الكلمة  على 

بن عبّاد  الصاحب  بأنّ  ويُذكر  القبيلة،  إىل 
الكتابيّة  األلفاظ  كتاب  على  اّطلع  عندما 
قال:  اهلمذاني،  عيسى  بن  الرمحن  لعبد 
»لو أدركت عبد الرمحن بن عيسى مصنف 
كتاب األلفاظ ألمرت بقطع يده«، فسُئل عن 
السبب فقال: »مجع شذور اللّغة العربيّة يف 
صبيان  أفواه  يف  فأضاعها  يسرية  أوراق 
الدرس  تعب  املتأدّبني  عن  ورفع  املكاتب، 

واحلفظ الكثري واملطالعة الكثرية الدائمة«.
لك أن تلحظ املتعة يف البحث إذ ال يريد 
الصاحب أن تنقطع الصلة مع غرائر اللّغة 

العربيّة.
واملعروف كما أسلفت أنّ اجلهود انصبّت 
يف البداية يف التأليف يف بيان معاني القرآن 

الكريم، ومن تلكم املعجمات:
 3 هـ،   207 للفرّاء   القرآن:  معاني   -

أجزاء.
- جماز القرآن: ألبي عبيدة 210 هـ - يف 
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غريب  وتفسري  القرآن  مشكل  تأويل   -
القرآن: البن قتيبة .

- معاني القرآن لألخفش 215 هـ )مازال 
خمطوطاً(.

القرآن: البن عباس، حّققه  اللّغات يف   -
صلح الدين املنجد.

ويف املرتبة الثانية يأتي االهتمام باحلديث 
النبويّ الشريف:

- غريب احلديث ألبي عبيد القاسم ابن 
سلم.

- غريب احلديث البن قتيبة.
- غريب احلديث ألبي إسحق البغويّ.

حركة  فيها  اكتملت  اليت  املرحلة  أمّا 
التأليف املعجميّ يف املعاني فكانت على يد 
امللك بن حممّد،  أبي منصور عبد  الثعاليبّ 
نيسابور  أهل  من  واألدب  اللّغة  أئمة  من 
اللّغة( وأحلقه  هـ، يف كتابه )فقه   429 ت 
وهذا  العربيّة،  سرّ  مسّاه:  متمّم  بفصل 
الكتاب أي فقه اللّغة يُعدّ من أهمّ معجمات 
املعاني، وقد عين بأسرار العربيّة ولطائفها 
قسمني:  إىل  مؤّلفه  قسّمه  وخصائصها، 
عدّة  باب  كّل  يف  باباً  ثلثني  األوّل حيتوي 
فصول والفصل حيوي فروعاً جزئيّة، ومن 
أمثلة األبواب: باب اإلنسان - باب األصوات 

- باب الُكليّات.
واللفت أنّ الثعاليبّ يرصد يف أحباثه يف 
ويهتمّ  األلفاظ  معاني  بني  الدقيقة  الفروق 
ومن  استعماهلا،  وأوجه  دالالهتا،  بتحديد 
مراتب  أوّل  اجلوع:  ترتيب  يف  قوله  ذلك 
ثمّ  السغب  ثمّ  اجلوع  الطعام:  إىل  احلاجة 

الضرم  ثمّ  املخمصة  ثمّ  الطوى  ثمّ  الغرث 
ثمّ السُّعار. والقسم الثاني من املعجم يضمّ 
البحث يف سرّ العربيّة؛ حيث تناول املؤّلف 
بعض األساليب والرتاكيب يف اللّغة وطرائق 
العرب يف التعبري مستشهداً بالقرآن الكريم 
وأمّا  القديم.  والشعر  الشريف  واحلديث 
ابن  علي  احلسن  ألبي  املخصّص  معجم 
إمساعيل األندلسيّ ت 458 هـ، فهو أوسع 
املعجمات يف  املعاني على اإلطلق - نكربه 
عندما نعرف أّنه أعمى -  قسّم كتابه إىل 
أبواب كبرية، كّل باب يسمّى كتاباً منه: خلق 
اإلنسان، الغرائز، النساء، اللباس، الطعام، 
الوحوش،  الغنم،  اإلبل،  اخليل،  السلح، 

وتتفرّع من هذه األبواب أبواب جزئيّة.
امتاز الكتاب حبسن الرتتيب ودّقة التبويب 
حترّي  يف  الدّقة  واعتماد  املنهج  وإحكام 
العلميّة.  األمانة  على  احلرص  مع  املعاني 
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وعلى هنج املخصّص أُّلفت معجمات:
إبراهيم  بن  لعيسى  الغريب  نظام  أ- 

الربعي.
ب-  السامي يف األسامي للميداني.

ج- كفاية احملتفظ البن األجدابي.

معاجم األلفاظ :
الفراهيدي؛  أمحد  بن  للخليل  العني:   -
الرتتيب  حسب  املعجميّ  التأليف  رائد 

الصوتيّ)6(
التقاليب  نظام  باخرتاع  الفراهيدي  قام 
رياضيّة،  بطريقة  العربيّة  كلمات  حلصر 
فالثنائيّ  الكبري  باالشتقاق  يُعرف  ما  وهذا 
مثل )جرّ( ميكن البحث يف )رجّ(، والثلثيّ 
)حبر( يكون البحث يف حبر - برح - حرب 
- ربح، والرباعيّ )عبقر( يكون البحث 24 
صورة، واخلماسيّ )سفرجل( يكون البحث 

120 صورة.

توصّل  الدقيقة  الرياضيّة  الطريقة  هبذه 
الفراهيديّ إىل حصر اثين عشر مليون كلمة 
من الناحية النظريّة منها املستعمل حبدود 
ولألسف  املهمل.  وأكثرها  كلمة   20000

ُقدّر  إاّل باب العني. ولو  مل يبق من املعجم 
العثور على الكتاب كاملً لوقفنا على تراث 
لغويّ ومعجم ال يضارعه معجم يف العربيّة 

وال يف غريها.
انستاس  بعناية  1914م  العني  ُطبع 

الكرملي بــ 144 صفحة.
عبداهلل  بتحقيق  1967م  عام  وُطبع 

الدرويش بــ 376 صفحة.
مهدي  بتحقيق  بغداد  يف  ُطبع  كما 

. املخزوميّ وإبراهيم السامرائيّ

املعجمات الي سارت على طريقة 
العن:

أ- البارع يف اللّغة ألبي علي القايل جملّد 
واحد.

ب- هتذيب اللّغة لألزهري 15 جزءاً.
ت- احمليط يف اللّغة للصاحب بن عبّاد.

ث- احملكم واحمليط األعظم البن سيده 
األندلسي يف 7 أجزاء.

الرتتيب  على  اليت سارت  املعجمات  ومن 
األلفبائيّ:

393هـ  ت  للجوهريّ  الصحاح   -1

وكلمة صحاح: تعين: مجع  صحيح وجيوز 
الصَّحاح: أي الربىء.

أورد صاحبه:
متحرّياً  اللّغة  من  عنده  صحّ  ما   -
الكلمة  لبنية  الصحيح  والضبط  املستعمل 

وثقة الرواية.
السابقة  املعجمات  من  املؤّلف  أفاد   -
مباشرة  العلماء  من  والرواية  السماع  ومن 

ومشافهة العرب يف البادية.
هذا املعجم اختُصر ألمهيّته بـــ : هتذيب 
الصحاح حملمود أمحد الزجناني 3 أجزاء، 
وخمتار الصحاح حملمّد بن أبي بكر الرازي.

العرب البن منظور: حممّد بن  لسان   -2
موسوعة  وهو  املصريّ،  األنصاريّ  مكرّم 
متنوّعة  ونقوالً  استطرادات  تضمّ  شاملة 
تفيد اللّغويني والفقهاء والنحاة واإلخباريني. 
ومأثور  واألمثال  الشواهد  بكثرة  وميتاز 
ويُؤخذ  والتفصيل،  واإلسهاب  العرب  كلم 



132 المعلم العربي- العدد: 480 - 2021 

غة
الل

ب 
حا

ي ر
ف عليه على أمهيّته: كثرة تكرار الشروح وعدم 

توثيق املادّة اليت ينقلها وال يذكر مصادرها 
صراحة، ولو فعل ذلك لعرّفنا بتطوّر معاني 

األلفاظ.
3- القاموس احمليط: للفريوز آبادي جمد 

أعظمها  أكثر من عشرين مؤّلفاً  له  الدين: 
القاموس، وكلمة القاموس تعين اصطلحاً: 
كّل معجم لغويّ ولغًة: البحر أو وسط البحر.

امتاز القاموس باستيعابه معظم مفردات 
العربيّة حّتى الغريب النادر مع ضبط الكلمة 
بدّقة واإلشارة إىل املستعمل واملهمل، وفيه 
ذكر األعلم واألماكن والقبائل، مع اإلشارة 
إىل اللفظ األعجميّ واملوّلد والغريب. وممّا 
اإلحاطة  عدم  آبادي:  الفريوز  على  أُخذ 
عباراته.  بعض  وغموض  املادّة  بشرح 
املرتضى  القاموس:  على  أَخذ  من  وأكثر 
الزبيدي الذي شرحه وعّقب على كثري من 
موادّه يف معجمه الضخم: تاج العروس من 
جواهر القاموس والذي جاء واسعاً شاملً 

مستدركاً ما وقع فيه صاحب القاموس.

املعجمات الي اعتمدت البحث 
حبسب أوائل األصول:

الشيباني  عمرو  ألبي  اجليم  كتاب  أ- 
206هـ.

ت- مجهرة اللّغة البن دريد 321هـ.
ث- مقاييس اللّغة البن فارس.

باالكتمال  امتازت  اليت  املعجمات  أما 
والنضج فهي:

أ- أساس البلغة للزخمشري 538هـ.
ب- النهاية جملد الدين بن االثري.

لناصر  املُغرَب  ترتيب  يف  املُغرَب  ت- 
الدين املطرّزي 610هـ.

ث- املصباح املنري للفيومي 770هـ.

معاجم األلفاظ احلديثة:
أكثر من أبدع يف تأليفها اللبنانيون ومتتاز 

معامجهم بـــ :
- التلؤم مع طبيعة العصر.

والفنيّة  العلميّة  اجلوانب  تناول   -
واحلضاريّة املرفدة بالصور.

- جتنّب املزالق والعثرات اليت أُخذت على 
املعجمات القدمية. 

وجودة  التنظيم  حبسن  اتصفت  كما 
واالستيعاب  التناول  ويسر  التنسيق 

والشمول وإيراد املصطلحات اجلديدة.

ومن روّاد املعجمين:
1- بطرس البستاني 1883م يف حميط 

احمليط ثمّ اختصره يف قطر احمليط.
أقرب  يف  1912م  الشرتوني  سعيد   -2

املوارد يف 3 جملّدات.
معجم  يف  الشويري،  مهام  جرجس   -3

الطالب.
4- جرجي شاهني عطيّة يف املعتمد.

٥- عبداهلل البستاني يف البستان وفاكهة 
البستان. 

إىل  إضافة  عوض،  لويس  املنجد:   -٦
منجد الطلّب.

٧- أمحد رضا يف منت اللّغة.
الدمشقيّ يف  التونسيّ  العابدين  زين   -8

املعجم املدرسيّ.
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املراجع:
1- سر الصناعة - ابن جين - ت: مصطفى السقا وزميله. طبع احلليب 1954م.

2- العني - اخلليل بن أمحد الفراهيدي . طبع بعناية األب انستاس الكرملي 1914م.
3- احمليط - الصاحب بن عباد - طبع يف العراق ت: حممد حسن آل ياسني.

4- املعجم العربي - نشأته وتطوره - حسني نصار ط3 - دار مصر للطباعة 1968م.
5- مصادر الرتاث العربي يف الّلغة واملعاجم واألدب والرتاجم - د: عمر الدقاق  مطبوعات 

جامعة حلب1977م.
6- فقه الّلغة وسر العربية، ألبي منصور الثعاليب - شرح وتقديم : ياسني األيوبي - املكتبة 

العصرية - بريوت 2012م.
7- رُّتب معجم العني حسب الرتتيب الصوتي وفق احلرف األول من األبيات التالية للشاعر 

أبي الفرج املعافري اجلزيري:
يا سائلي عن حروفِ العنيِ دونَكها        يف رتبةِ ضمَّها وزنٌ وإحصـــــــاءُ

العنيُ واحلاءُ ثمَّ اهلاءُ واخلــــــــــــــاءُ        والغنيُ والقافُ ثمَّ الكـــافُ أكفاءُ
واجليمُ والشـــــنيُ ثمَّ الضادُ يتبعُها        صادٌ وســـــــنيٌ وزايٌ بعدَها طاءُ

والتاءُ والداُل ثمَّ الظاءُ متصـــــــــــٌل         بالظـــــــــــاءِ ذاٌل وثاءٌ بعدَها راءُ
والالمُ والنونُ ثمَّ الفاءُ والبــــــــــــــاءُ        وامليمُ والواو واملهمـــــــــــوُز والياءُ

كما نظم الشاعر د. بسام ساعي أبياتاً مطلعها:
على حبِّ هندَ خضتُ غمرَ قصائدي      كمنْ جاءَ شرَّ الضارياتِ الصوائدِ
ســـــــــــــــــرى زمناً طالتْ تباريحُ دربهِ      ظالمَ ذهوِل ثــــــــــــــائراتِ الرواعدِ
لقاؤكِ نعمائي فحســــــــــــــــيب بسمٌة      حماٌل وأوهامٌ أمانيها يــــــــــــــــــدي

واضح أنّ الفراهيدي بدأ األحرف من: أحرف احللق ، فأحرف اللهاة ، فاألحرف  الشجريّة، 
فاألسليّة، فالنطعيّة، فاللثويّة، فالذلقيّة، فالشفويّة. ثمَّ اهلوائيّة وهي أحرف العّلة.

برأيي،  العربيّ  املعجم  على  مآخذ  مّثة 
تكمن يف:

كي  للقبائل؛  معجم  ختصيص  عدم   -1

نعرف الصلة بني هلجات القبائل والفصحى 
املعتمدة عربيّاً.

لأللفاظ،  الداليلّ  التطوّر  رصد  2-عدم 

خل ما رصدته كتب فقه اللّغة والكتب اليت 
تُعنى بعلم الداللة.

أضف إىل أّننا مل جند معجمات ختصصيّة 
خل  صناعيّة(.  زراعيّة،  )طبيّة،  علميّة 
بعض املعجمات املوجزة أو املرتمجة، ولو أنّ 
اجلانب  هبذا  واملهتمني  املعجمات  واضعي 
وابن  والرازي  اجلاحظ  كتب  يف  نّقبوا 
لوجدوا  اهليثم  بن  واحلسن  أصيبعة  أبي 
األمهيّة  من  كبري  قدر  على  مصطلحات 

والدراية هبذا اجملال.
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   أ. د. عصام الكوسى*

أثر وسائل التواصل االجتماعي 
في تغريب الّلغة العربّية

ال ريـب أنّ الّلغـة ُتعـدُّ مـن أهـمّ مقوّمـات اهلويّـة الثقافيّـة أليّ أمّة مـن األمم، فهي 
الوعـاء الـذي ينتقـل مـن جيـل إىل جيـل حامـالً فكـر األمـة، ومعارفهـا، وآداهبـا، 

وتارخيهـا، وهـي اجلسـر الـذي يوصلنـا إىل مـا تركـه األجـداد. 

* رئيس قسم اللغة العربيّة كلية اآلداب/ جامعة البعث.
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وتُعدُّ اللّغة ضرورة أساسيّة من ضرورات 
التعبري  وسيلة  فهي  االجتماعيّة،  احلياة 
»أمّا  جين:  ابن  قال  أفراده،  بني  والتواصل 
قوم  كّل  هبا  يعبّر  أصواتٌ  فإّنها  حدّها 
األساسيّة  فوظيفتها  أغراضهم«)1(.  عن 
العلقاتِ االجتماعيّة بني  بناء  اإلسهام يف 
اليوميِّ  الّتخاطب  أداةُ  أفراد اجملتمع، فهي 
نشاطاهتم  ميارسون  خلهلا  ومن  بينهم، 
عن  هبا  ويعبّرون  آراءهم،  ويبدون  الفكريّة 

مكنونات نفوسهم. 
وقد بيّن ابن خلدون ذلك بقوله »اعلمْ أنّ 
إذ  بالصّناعة،  شبيهة  ملكات  كلّها  اللّغات 
املعاني  عن  للعبارة  اللّسان  يف  ملكات  هي 
أو  امللكة  متام  حبسب  وقصورها  وجودهتا 
نقصاهنا. وليس ذلك بالنّظر إىل املفردات، 
وإّنما هو بالنّظر إىل الّتراكيب. فإذا حصلت 
املفردة  األلفاظ  تركيب  يف  الّتامّة  امللكة 
ومراعاة  املقصودة  املعاني  عن  هبا  للّتعبري 
مقتضى  على  الكلم  يطبّق  اّلذي  الّتأليف 
إفادة  من  الغاية  حينئذ  املتكلّم  بلغ  احلال 
مقصودة للسّامع، وهذا هو معنى البلغة. 
وامللكات ال حتصل إاّل بتكرار األفعال؛ ألنّ 
ثمّ  للّذات صفًة  منه  وتعود  أوّالً  يقع  الفعل 

تتكرّر فتكون حاالً«)2(
من املسلّم به أنَّ ازدهار أيّ لغة أو احنطاطها 
مؤشّر  فهي  تستعملها،  اليت  باألمة  مرتبط 
واضح يدّلل على حال األمة، فكلّما ازدهرت 

1- اخلصائص 34/1.
ابن  )مقدمة  واخلرب  املبتدأ  ديوان   -2

خلدون( 764/1.

حضارة أمة من األمم اتسعت لغتها لتواكب 
التعبري عن علومها وثقافتها ورقي تفكريها، 
احلقبة  يف  العربيّة  اللّغة  حال  دليل  وخري 
والسادس  السابع  القرننَي  بني  ما  املمتدّة 
املدن  من  كثريٌ  كانت  إذ  امليلديَني،  عشر 
والقاهرة،  وبغداد،  دمشق،  مثل  العربيّة 
العامل،  يف  العلميّة  املراكز  هي  وقرطبة 
وصناعاهتا  مزدهرة،  جامعاهتا  وكانت 
مستمرّ،  تطوّر  يف  والعلم  ومتقدّمة،  متقنة 
قِبْلَة  واإلسلميّة  العربيّة  البلد  فكانت 
مطلباً  العربيّة  اللّغة  وكانت  العلم،  لطالِبي 
وفنٍّ  وتاريخ  أدٍب  لغة  فهي  للجميع؛  وغايًة 
وعلوٍم، كتب هبا علماء العرب على اختلف 
علومهم، يقول املستشرق ألفريد غيوم عن 
العربيّة: »ويسهل على املرء أن يُدرَك مدى 
استيعاِب اللّغة العربيّة واتساعها للتعبري عن 
القديم  للعامل  العلميّة  املصطلحات  مجيع 
التعدّد يف تغيري  بكّل يسٍر وسهولة، بوجود 

داللة استعمال الفعل واالسم«)3(
فقال:  يوهان فك  األملاني  املستشرق  أمّا 
يومنا  حّتى  لتدين  الفصحى  العربيّة  »إنّ 
هذا مبركزها العامليّ أساسيّاً هلذه احلقيقة 
الثابتة، وهي أّنها قد قامت يف مجيع البلدان 
العربيّة واإلسلميّة رمزاً لغويّاً لوحدة عامل 

اإلسلم يف الثقافة واملدنيّة«)4( 

2 ص  العدد   5 - اجمللد  املورد  3- جملة 
 - لني  إدوارد   - القاموس  مدّ  مقدمة   ،43

ترمجة عبد الوهاب األمري.
4- الفصحى لغة القرآن، أنور اجلندي ص 

.302
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وتفّكك  ضعف  من  خباصّة  والعرب  بعامّة 
انعكس مباشرة على اللّغة العربيّة، وجعلها 
سيّما  وال  األخرى،  اللغات  لسهام  عرضة 
اآلخرين،  نتاجَ  مستهلكًة  أمًّة  غدت  بعدما 
اخلارجيّة  املؤّثرات  من  الكثريُ  فيها  فدخل 
يف جسد اللّغة، سواء من اجلانب الصوتيّ 
الفصحى  وغدت  الرتكييبّ،  أو  الصريفّ  أو 
وال  املختصّني،  بعض  على  حكراً  العالية 
سيّما أعضاء جمامع اللّغة العربيّة ومدرّسو 

التعليم العايل يف اجلامعات.

مستويات اخلطاب يف وسائل 
التواصل االجتماعيّ:

االجتماعيّ  التواصل  وسائل  جذور  تعود 
التاسع عشر ميلدي، حني قام  القرن  إىل 
بني  التجرييبّ  التلغراف  خط  ببناء  مورس 
افتُتح  الذي  وبالتيمور،  واشنطن  العاصمة 
حيث  1844م،  عام  مايو   24 يف  رمسيّاً 
 What تُرسل من خللهِ  رسالة  أوّل  كانت 
من  أُرسلت  اليت   ،hath God wrought

األمريكيّ  الكونغرس  ملبنى  السفليّ  الطابق 
 B&O’s Mount يف العاصمة إىل حمّطذة
1851م،  عام  ويف  بالتيمور.  يف   Clare

جهازاً  به  اخلاصّ  التلغراف  خّط  اعتُمد 
رمسيّاً معتمداً يف االتصاالت التلغرافيّة يف 

أوروبا)٥(
بيد أنّ القرن العشرين شهد قفزاتٍ كبريةً 
يف عامل التقانة، ففيه مّت اخرتاع احلاسوب 

5- ar.wikipedia.org › wiki

واخرتاع  1940م،  عام  يف  )الكمبيوتر( 
الشبكة العنكبوتيّة )اإلنرتنت( عام 1960م. 
االخرتاعات  هذه  دخلت  1980م  عام  ويف 
التواصل  مواقع  وبدأت  البيوت،  من  كثرياً 
االجتماعيّ تتطوّر فقد بدأت خدمة الربيد 
ظهر  إذ  الظهور.  يف  )اإلمييل(  اإللكرتونيّ 
أوّل موقع تواصل اجتماعيّ عام 1997م)٦(

وكان يسمح بعرض امللفّ اخلاص بالشخص 
وتكوين صداقات. وفى عام 1999م ظهرت 

أول مدوّنة وبدأت يف االنتشار.
من  العديد  بدأت  املدوّنات  ظهور  بعد 
سبيس  ماي  موقع  مثل  الظهور  يف  املواقع 
my space   ولينكد إن linkedin، وظهر 

2005م،  عام  يف   youtube )اليوتيوب( 
وتويرت   ،facebook بوك(  )الفيس  وظهر 
برنامج  وظهر  2006م.  عام  يف   twitter

أب(  )واتس  املركزيّة  الرسائل  خدمة 
WhatsApp يف عام2009م)٧(

هذه االبتكارات جعلت العامل قرية كونيّة 
صغرية، كما قال مارشال ماكلوهن يف عام 
تعنى  الوسائط  هذه  أنّ  ومبا  1959م، 

تبادل  عمليّة  بالتواصل  وأعين  بالتواصل 
ميتلكون  الناس  من  جمموعة  بني  األفكار 
وله  والكلمات،  الرموز  من  موحّداً  نظاماً 
كاالتصال  لفظيّة  منها  متعدّدة،  وسائل 

6- Google Siteshttps://sites.google.
com › site the-history
https://ar.wikipedia.org/ ينظر   -7
https://sites.google.com/site//و  wiki

socialmediasamirasites/the-history
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االتصال  أو  املنطوق،  بالكلم  الشفويّ 
اللّغة من حروف  الكتابيّ عرب طباعة رموز 
يف  املهارة  يتطلّب  النوع  وهذا  أرقام،  أو 
التعبري كتابيّاً اعتماداً على املخزون املعريفّ 

اللغويّ.)8(
الوسائل  هذه  يف  الكتابة  استخدام  إنّ 
أفرز أمناطاً أربعة من الكتابة وفقاً لنوعيّة 
الكاتب املرسل واملرسَل إليه، فمن املسلّم به 
أنَّ نوعية املتواصلني يف هذه الوسائل ليسوا 
فمنهم  وتعليميّاً،  فكريّاً  واحدة  درجة  على 
املتعلّمون، ومنهم العوام، وهذا التنوّع أظهر 
التعبري وألفاظاً جديدة،  طرائقَ خمتلفة يف 
ختتلف عمَّا هو سائد ومعروف لدى العرب.

 ولكنّ مع ضعف الوعي اللغويّ لدى الكثري 
للهوية  االنتماء  وضعف  العربيّة،  أهل  من 
بالدونيّة  وشعورهم  بعضهم  لدى  العربيّة 
التشبّه  وحماولتهم  الغربيّة  احلضارة  أمام 
إىل  الفشو، ووصل  إىل  اللحن  بالغرب عاد 
الشّهاداتِ  ومحلة  االختصاِص،  أصحاِب 
أنّ  منها  واهية،  حبجج  متذرّعني  العليا، 
يتطلّب  ال  واملقام  السرعة،  يتطلّب  العصر 
وقواعدها  العربيّة  اللّغة  يف  متّكن  إظهار 
يف  السريع  التفاعل  إظهار  هو  ما  بقدر 
ومنها  واملتلقي،  الباثّ  بني  التواصل  عملية 
بعيداً  املعنى  إيصال  األساسيّ  اهلدف  أنّ 

الوسط  يف  والتفاعل  التواصل  ينظر   -8
لتكوين مستخدمي  الوطين  املعهد  املدرسي، 

الرتبية وحتسني مستواهم
الدكتور:  باملعهد:  التأطري  هيئة  إعداد 

تاعوينات علي، 2009، ص26.

منها  يراد  ما  ق  وحتقِّ الكلمات  زخرفة  عن 
متخذين  اإلنسانيّةِ  اتِ  الذَّ عن  الّتعبريِ  يف 
أن  وحّقها  حيّ،  كائنٌ  اللّغة  )إنّ  مقولة: 
تتطوّر وتساير العصر( ذريعًة للبتعاد عن 
الفصحى، ومسوّغاً للحن، فغدوا يقعون يف 
اللحن من دون أنْ يرفّ هلم جفن، أو خيجل 
فكثرت  واإلملئيّ،  النحويّ  اخلطأ  من 
والوصل،  القطع  مهزة  كتابة  يف  األخطاء 
املتوسطة  واهلمزة  واهلاء،  املربوطة  والتاء 
اهلمزات،  وأسقطوا  الكلمة،  هناية  ويف 
وعلمات التضعيف، وألف التفريق، وأخفوا 
تسكني  إىل  وجلؤوا  اإلعرابيّة،  احلركات 
أواخر الكلمات إاّل ما ندر، هذا األمر أفقد 
اللّغة العربيّة رونقها وبريقها، وأحدث هوّة 
عميقة بني اللّغة الفصحى واللّغة اليت طغت 
وغدت  االجتماعيّ،  التواصل  وسائل  على 
الفصحى غريبة عن أبنائها، واملتحدّث فيها 

موضع تندّر واستهجان.
وسأحاول يف الصفحات اآلتية أن أتوّقف 
سادت  اليت  األمناط،  من  منط  كّل  عند 

وسائل التواصل االجتماعي، وهي:
ساٍر  النمط  وهذا  الفصيح:  - النمط  1
النحاة، ويعدّ هذا  القواعد اليت سنّها  وفق 
العالية صوتيّاً وصرفيّاً  للّغة  النمط ممّثلً 
وتركيبيّاً، وممّا يُؤخذ على هذا النمط قلّة 
هذا  مستخدمِي  فجّل  مستخدمِيه،  عدد 
النمط من أساتذة التعليم العايل املختصّني 
والصحفيني  األدباء  وكبار  العربيّة  باللّغة 
النمط  وهذا  الرمسيّة،  الصفحات  وبعض 
ن املتواصلني املنتمني إىل أقطار عربيّة  ميكِّ
خمتلفة من التفاهم التامّ فيما بينهم. وميكن 
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 أوّهلما فصحى الرتاث: وتكاد تكون وقفاً 
على رجال الدين واملختصّني باللّغة العربيّة، 
بقواعد  متأثرٌ  القسم  هذا  يف  واألسلوب 
فيه  وتتحّقق  واضحاً،  تأّثراً  العربيّة  اللّغة 
أكرب قدر من صفات الفصحى، ويكاد يكون 
اللحن. ومنه ما جاء يف صفحة  من  خالياً 
العربيّة  املعاجم  يف  »ورد  املختصّني:  أحد 
إىل  اضطر  و  املنفعة«،  خلف  املََضرَّةُ:  أنّ 
الشيء أي أجلئ إليه. والضرورة اسم ملصدر 
َضرُورات  ومجعها  مفرد  وهي  االضطرار، 
على  الضرورة  محلتين  ويقال:  وَضرَائِرُ، 
كذا وكذا وقد اضطر فلن إىل كذا وكذا. 
الشّيء من  به  يتميَّز  ملا  اسم  »الضرورة«  و 
اجلواز،  خلف  وهي  امتناع،  أو  وجوب 
ال  مما  النزال  وهو  الضرر،  من  ومشتّقة 
رورة امللحَّة: احلاجة البالغة  مدفع له، والضَّ
»الّضرورة  مصطلح  أخذ  ومنه  الشدّة، 

الشعريّة«.
أوسع  وهو  العصر:  فصحى  وثانيهما   
من القسم األول، وهو املستخدم يف وسائل 
اإلعلم وعند بعض اخلطباء من السياسيني 
القسم  هذا  يف  وجند  املتعلّمني،  واملثقفني 
بعضاً من اخلروج عن قواعد اللّغة العربيّة. 
وكثرياً من األخطاء الشائعة، حنو: »نعتربُ ما 
جاؤوا به هامّاً وأّثر على الدور الذي قاموا 

املعاصرة  العربيّة  ينظر مستويات   - ٩
باحلضارة،  اللغة  عالقة  يف  مصر، حبث  يف 
مصر.  املعارف،  دار  بدوي،  حممد  السيد  د. 

ص90-89.

الفكريّة  »البلطجة  وحنو:  سابقاً«،  بلعبه 
بشكلها  واألخلقيّة  والوطنيّة  والثقافيّة 
العاموديّ واألفقيّ ال تصنع أديباً وال رجلً 
هذين  إىل  نظرنا  فإذا  وطن«.  حترّر  وال 
النصَّني جند األوّل يعجّ باألخطاء الشائعة، 
أمّا الثاني فتضمّن مصطلحاً معاصراً؛ وهو 
البلطجة)1٠(، إضافة إىل وجود خطأ حنويّ.

2- النمط العامّيّ: ونعين بالعاميّة » اللّغة 
لنا  يعرض  عمّا  يوم  كّل  هلا  نتخاطب  اليت 
أقدارنا  اختلفت  مهما  حياتنا  شؤون  من 
وغري  املتعلّمني  لسان  وهي  ومنازلنا، 
وحرفهم،  فئاهتم  اختلف  على  املتعلّمني 

واملثقفني وغري املثقفني.« )11(
من  جاءت  مشبوهٌة  دعواتٌ  َة  ومثَّ
من  بتأثري  موسى  وسلمة  مشيل  أمني 
املستشرَقني األملاني سبيتا واإلنكليزي وليم 
الفصحى  نبذ  إىل  دَعَوَا  اللذين  ولكوكس 
وتبنّي العاميّة اليت يفهمها الشعب كلّه على 
اختلف فئاته، فاللّغة الفصحى يف نظرمها 
على  اندثرت  اليت  اللتينيّة  اللّغة  تشبه 
حساب اللهجات اليت صارت فيما بعد لغات 

مُبَلطِج  فهو  بَلْطجًة،  يبلطج،  بلطجَ   -١0
بلطجَ الشَّخصُ: اعتدى على اآلخرين قهرًا 
منافية  أعمااًل  مرتكبًا  حقّ  وجه  وبدون 
العربيّة  اللغة  والعرف. معجم  للقانون 
املعاصرة د أمحد خمتار عبد احلميد عمر، 

عامل الكتب، ط1، 2008 م. 240/1.
أمحد  الكبري،  تيمور  معجم  ينظر   -١١
تيمور، حتقيق حسني نصار، اهليئة املصرية 

للكتاب، ط1، 1971م. 6/1.



139 المعلم العربي- العدد: 480 - 2021 

مستقلّة، وغدت لغــة الكتابة والتأليف.)12( 
ويعدّ هذا النوع األكثر انتشاراً؛ ألّنه ليس 
على فئة بعينها، فاملستخدمون هلذا  حكراً 
النمط ينتمون إىل فئات اجتماعيّة وثقافيّة 
إىل  النمط  هذا  تقسيم  وميكن  متنوّعة، 

قسمَني أيضاً:)13(
منتشر  وهو  املثقفني:  عاميّة  أوّهلما:   
والغالب  واملعرفة،  الثقافة  ميادين  كّل  يف 
أمّا  شفويّاً،  استخدامه  القسم  هذا  على 
استخدام  إىل  أصحابه  فيميل  الكتابة  يف 
الفصحى املعاصرة أو املبسّطة، وتكثر فيه 
منشور  جاء يف  ما  الشائعة، حنو  األخطاء 
جملاز يف اللّغة العربيّة:« مبارح انتهى عملي 
شهور  ومخس  سنوات  مخس  بعد  حبمص 
بكنلهم  كتار  أصدقاء  على  فيهم  تعرّفت 
أثر  تركت  كون  اهلل  شاء  وان  حمبة  كّل 
بوزارة  العمل  باشرت  واليوم  عندهم  طيب 
اإلعلم ان شاء اهلل بكون موفقة بالعمل مع 
كادرها املميز«. فقارئ هذا املنشور يلحظ 
عملي،  )انتهى  الفصحى  خلط  أنّ صاحبه 
بالعامية  املميز(  كادرها  العمل،  باشرت 
يهتمّ  ومل  بكون(،  بكنلهم،  كتار،  )مبارح، 

تفصيح  يف  عربية  جتارب  ينظر   -١2
العامية، د. عبد اجلليل مرتاض ص66-62، 
 ،32 اجمللد  العربي  العلمي  اجملمع  وجملة 
بني  اهلل  وعبد  ص241.  ج2،   ،1957 لعام 

النديم بني الفصحى والعامية ص152.
املعاصرة  العربيّة  مستويات  ينظر   -١3
باحلضارة،  اللغة  عالقة  يف  مصر، حبث  يف 

ص115-113.

باألخطاء النحويّة الواردة يف منشوره؛ فرفع 
ما يستحقّ النصب!!

ويتميّز  املتنوّرين:  عاميّة  وثانيهما: 
مستخدموها بضيق احمليط الثقايفّ مقارنة 
فيه  وينتشر  للمثقفني،  الثقايفّ  باحمليط 
ألفاظ عاميّة ومجٌل تركيبيّة خمالفة لقواعد 
للقواعد  انتباه  أيّ  أصحابه  يعري  وال  اللّغة، 
كان  سواءً  واإلملئيّة  والصرفيّة  النحويّة 
التواصل شفويّاً أم كتابيّاً. ومن ذلك ما جاء 
يف منشور أحدهم: »األيام عم متر بسرعة 
وكل شي عم ميشي. بس انا واقفة بالزمن 
بالنهار يلي رحت فيه. عقلي مو مستوعب 
والقاسي.  البشع  هالواقع  لسا.  هالواقع 
الكتري؟  يف  كان  ولسا  استوعب  بدي  كيف 
كتري اشيا خمططلها وبدك حتققها، الوقت 
يلي قضيتو معك كان كتري قصري وما بكفي. 
الوقت بالعامل كلو ما بكفي. بس كان بدي 
األلفاظ عامية:  اكرت«. فمعظم  شوية وقت 
وجاءت  بدك(  لسا،  مو،  بدي،  بس،  )عم، 
لرتكيب  وخمالفة  عاميّة  اجلمل  تراكيب 
االختصارات:  فيها  ويكثر  العربيّة،  اجلملة 
عقلي مو مستوعب هالواقع لسا، كيف بدي 

استوعب ولسا كان يف الكتري(. 
ومنها أيضاً: » أيامنا نار وأعصابنا تلج. 
شوب  علينا  يقدح  وعم  عينو محرة  القمر 
من  هرباني  ناس  ملياني  وشوارع  ونار... 
دنيا   ... وقت  اخر  دنيا  العاطلي،  هالدنيا 
القول  هذا  ففي  واجللموق«.  البلهموطي 
الثاء يف  من  بدالً  التاء جاء  أنّ حرف  نرى 
كلمة )تلج(، واستبدل ضمري الغائب بالواو، 
واختصر  املربوطة،  بالتاء  الياء  واستبدل 
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ف األلفاظ  ماعدا  التنبيه،  هباء  اإلشارة  اسم 

العاميّة األخرى.
ومن اجلدير ذكره أنّ لغة العوام حتمل يف 
خلهلا  فمن  ونقيضه،  الشيء  استخدامها 
معينة،  بيئة  املتواصلون هبا يف  يتقارب  قد 
بينهم  التواصل  يغدو  حتى  يتباعدون  وقد 
املشرق  دول  الفاشية يف  فالعامية  متعذراً، 
العربيّ مثلً ال ميكن أن تلقى قبوالً أو تكون 

مفهومة يف دول املغرب العربيّ. 
به  ونعين  العامّيّ:  الفصيح  - النمط  3
أثناء  يف  بالعامّي  الفصيح  الكلم  خلط 
من  كثريٌ  النمط  هذا  ويستخدم  التواصل، 
اليت  اللهجات  فيهم  أّثرت  الذين  املتعلّمني 
نشؤوا عليها، فحاولوا يف كتاباهتم خلط ما 
يتحدّثون به يف حياهتم العامّة مبا حفظوه 
اميتا  زملء  »مرحبا  لغويّة.  قواعد  من 
تطلع  رح  التكميلية  لدورة  التخرج  وثائق 
كتري طولت«. فهذا النص يتضمّن مفردات 

فصيحة، وأخرى عامّيّة.
باب ما  النمط يف  يندرج هذا  أن  وميكن 
باٍب  يف  أو  اللغويّ)14(،  باالزدواج  يسمّى 

العرب  عند  اللغوي  االزدواج  كان    -١4
كان  إذ  اللغوية،  النقاوة  عصر  يف  موجوداً 
اخلطاب،  من  مستويني  ميارس  العربي 
أمور  يف  العادي  اخلطاب  مستوى  األول 
والثاني  قبيلته،  أفراد  بني  اليومية  حياته 
عرب  احمللية  بيئته  خارج  لالتصال  ميارسه 
لغة مشرتكة بني مجيع القبائل، وهي اللغة 
اللغوي  اخلطاب  مستويات  ينظر  الفصحى. 

ص22-21. 

أُطلق عليه بعض الباحثني تفصيح العامّيّة، 
»وتعين أن ترتّقى العامّيّة لتلمس الفصحى 
وتتنازل الفصحى لتسلك على األلسنة دون 
تغريب أو انفصال عن الواقع التواصليّ«)1٥(.

وأرى أنّ أهمّ األسباب الي دفعت 
كثرًا من املتواصلن إىل استخدام 

العامّيّة هي:
العربيّة  اللّغة  بقواعد  اإلملام  ضعف  أ- 

الصحيحة وعدم تطبيقها وممارسته. 
ب- النظم التعليميّة التقليديّة يف تدريس 
املرحلة  منذ  املدارس  يف  العربيّة  لغتنا 
واحلفظ  التلقني  على  واحلرص  االبتدائيّة 
أكثر  لغتنا  تعليم  جبعل  االهتمام  وعدم 

جاذبيّة.
ت- سيطرة العامّيّة على كثري من مناحي 
احلياة، فلم تعد حكراً على البيت أو السوق 
العمل املختلفة، فغدونا نراها يف  أو أماكن 
املدارس واجلامعات وبعض وسائل اإلعلم.

لغة غريُ حمدّدة  اهلجني: هي  النمط   -4
ابتكرها  ختاطب  لغُة  إّنها  القواعد، 
تشبه  لغة  النّقال،  اهلاتف  مستخدمو 

15- www.alowais.com.
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اللّغتني  بني  اخللط  يف  تتمّثل  الشيفرة، 
هذا  على  أطلق  وقد  واإلنكليزيّة،  العربيّة 
النمط تسميات عدّة، فسمّي بـ » العربتيين، 
والكرشنة)1٧(،  والرومنة)1٦(،  العربيزي،  أو 
وأكثرها  أراب،  والفرانكو  والنقحرة،)18( 

استخداماً العربيزي.« )1٩( 

١٦- الروْمنة يف اللغة. يعين حتويل حروف 
العربيّة  باللغة  املكتوب  النص  أو  األمساء 
وقد  الالتينية.  باهلجائية  مكتوب  نص  إىل 
ليعين  حاالت  يف  الرومنة  لفظ  استخدم 
الرسم من حروف أية لغة حبروف لغة أخرى.

 www.elshami.com 
منحوتة  كلمة  الكرشنة  أو  النقصوة   -١7
اللفظيّ  النسخ  أو  وصوت  نقل  كلمتني  من 
هو نسخ اللفظ ورمسه بنظام كتابة آخر أو 
الّلغة  امللفوظ يف  الكتابيّ، أي نقل  التفريغ 
بأقرب لفظ إليه يف اللغة أخرى. حينها يقال 

»نسخت الكلمة من الكلمة« 
..wikipedia.org › wiki

تدعى  وكذلك  احلرفنة،  أو  احَلورََفة   -١8
النقحرة أو النقل احلريفّ، وهي كلمة منحوتة 
من كلمتني، نقل وحرف، وتعين نسخ احلروف 
تقابل  إيقاع  أي  آخر،  كتابة  بنظام  ورمسها 
بني لغتني ومبادلة كّل حرف حبرف وحرف 
واحد كلما أمكن. فهو حماولة للتوسّط بني 

املنطوق واملكتوب. ويكيبيديا
 ar.wikipedia.org › wiki

العجمي بني  د. سعد بن طفلة  ١٩- فرق 
يعنى  فالعربيزي  والعربيزي،  العربتيين 
واإلنكليزية،  العربيّة  بني  الكالم  يف  اخللط 

إّنها لغة مهجّنة استخدمها بداية أصحاب 
األجهزة اليت ال تكتب باللّغة العربيّة، أو من 
وجيد  إجنليزيّة،  بأحرف  الكتابة  اعتاد 
كتابتها أسهل من كتابتها بالعربيّة. إذ تكتب 
فيها مفردات عربيّة مكوّنة من خليطٍ من 
واإلنكليزيّة  واللتينيّةِ  العربيّة  احلروفِ 
والفرنسيّةِ، والرّموِز والرّسوماتِ واألرقاِم. 

على  اختيارها  مّت  فقد  األرقام  وأمّا 
أساس املشاهبة بينها وبني بعض احلروف، 
وليس على أساس ترتيب األجبدية وترتيب 

األرقام، وفق ما يأتي:

احلرف العربي املقابل لهالرقم
اهلمزة2
العني3
الغني،3
اخلاء5
الطاء6
الظاء،6
احلاء7
القاف8
الصاد9
الضاد،9

حنو »جئت أنا وماي سسرت« بدال من قوله: 
أون الين،  لقاؤنا  أنا وأخيت.  وسيكون  جئت 
أمّا  مباشرة،  لقاؤنا  سيكون  قولنا  من  بداًل 
العربتيين فيعين استعمال األحرف الالتينيّة 
أو األرقام بداًل من األحرف العربيّة يف أثناء 
العربي يف  الشباب  لغة  كتاب  انظر  الكتابة، 

وسائل التواصل احلديثة ص7.
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ف املصطلحات  انتشار  إىل  باإلضافة 

املختصرة عن كلمات أجنبيّة، حنو:

معناهأصله اإلنكليزياملختصر
Brb Be Right

Back
سأذهب 

وأعود
Tyt Take Your

Time
خذ وقتك

U2You T00ًأنت أيضا
IDK I DON’T K

NOW
ال أعرف

تكتب  عربية  لعبارات  اختصارات  ومثة 
حبروف إنكليزية مثل:

العبارة باللّغة املختصر
العربيزية

العبارة 
باللّغة 
العربيّة

AA Assalam
Alykom

السلم 
عليكم

ISA In sha2a
Allah

إن شاء 
ااهلل

MSA Ma sha2a
Allah

ما شاء 
ااهلل

JAK Jazakom
 Allaho
Khyran

جزاكم ااهلل 
خرياً

 ويعدّ هذا النمط هو األخطر على اهلويّة 
اللغويّة العربيّة. ومن هذه اللّغة على سبيل 

املثال: 
Al7amdlillah / احلمد هلل

t7yati laki / حتياتي لكِ. 

 Rbna ykhleky / ربّنا خيليكي.

 rbna ywfgkom/ ربّنا يوفقكم.
بنتعلّم  إحنا   /ahna bnt3lm mnk  

منك.
rbna m3aky / ربّنا معاكي. 

الكتابة  تركيز  األمثلة  هذه  من  ونلحظ 
األحرف  وغياب  الساكنة،  احلروف  على 
مناذج  بعض  يف  كاملً  غياباً  املتحرّكة 

العربيزي.
 وممّا يلحظ أنّ كّتاب العربيزي ال يهتمون 
تستوجب  اليت  )الشدّة(  التضعيف  بعلمة 
rbna صواب  اللتيينّ -  تضعيف احلرف 
األصوات  مييّزون  وال   ،rabbina كتابتها 
فتختلط  الطويلة  األصوات  من  القصرية 

كتابة »علء« مع كتابة »آالء«.
أّنهم  يظنّون  العربيزي  يكتبون  منْ  إنّ   
مل  الواقع  يف  وهم  أجنبيّة،  بلغة  يكتبون 
عربيّة  بلغة  الكتابة  على  قدرهتم  يطوّروا 
فصاروا  أجنبيّة،  لغة  يتعلّموا  ومل  سليمة، 
أن  أراد  الذي  كالغراب  املقّفع  ابن  قال  كما 
ميشي كاحلجلة، فلم يتقن مشية احلجلة، 
األوىل،  مشيته  إىل  الرجوع  يستطع  ومل 

فأصبح من أقبح الطيور مشياً.)2٠(
وهلذا النمط نوعان، منط منطوق، وآخر 
مكتوب، فالنمط املنطوق يُستخدم يف أثناء 
احلوار، فيخلط املتحاوران الكلمات العربيّة 
العامية بالكلمات األجنبيّة يف مجلة واحدة، 

و   https://alghad.com ينظر:   -20
https://www.arabiclanguageic.org
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مبصطلحها  األجنبيّة  الكلمات  فتنطق 
مثل:  العربيّ،  باللفظ  ولكن  اإلجنليزي 
»نتقابل  كول«،  ميس  أعطين  وصلت  »إذا 
سأضع   ، أور«.)21(  اللنش  بعد  املول  يف 
أعجبك  وإن  الفيسبوك،  على  شري  لك 
سيلفي  نأخذ  تعال  اليك.  اعمل  البوست 
فنراه  املكتوب  النمط  أمّا  للذكريات.  معا 
الفيس  التعليقات على منشورات  بكثرة يف 
بوك، ويف رسائل املاسنجر والواتس آب ويف 
العربيّة  الكلمات  فتكتب  الدردشة،  غرف 
حبروف أجنبيّة وأرقام للداللة عليها، كأن 
به احلمد  »Al7amdlillah«؛ وتعين  تكتب 
به  وتعين  ؛   »Insha2llah« وكذلك  هلل، 
األرقام  يستخدم  فالعربيزي  اهلل.  شاء  إن 
بالعربيّة،  الكتابة  يف  اللتينيّة  واحلروف 
حيث يستبدل األحرف اليت ال مقابل هلا يف 

اللتينيّة باألرقام.
عربيزيّة  وخمتصرات  ألفاظ  وهناك 
متعارف عليها عامليّاً، وتستخدم باتساع يف 

االتصال، ومنها:

العربيزيّالعربيّ   اإلجنليزي        

OKأوكيحسنا
HIهايمرحبا
BYبايسلم

خطرة  ظاهرة  »العربيزي«،  ينظر:   -2١
على لغتنا العربيّة، د. حممود السيد، جملة 

التعريب، العدد49، اعام 2015. 

صدى  اهلجينة  اللّغة  هذه  وجدت  وقد 
الفرتة  خلل  اخلليج  دول  يف  كبرياً  وقبوالً 
وجودها  تفرض  أن  واستطاعت  األخرية، 
الشباب، وال سيّما  املتحدّثني  كثري من  بني 
اليت  الظاهرة  هذه  وتعدّ  اجلامعات،  طلبة 
مسّاها بعض الباحثني بـ )الّتداخل اللغويّ( 
من أخطر الظواهر على اللّغة العربيّة؛ ألّنها 
تؤثر يف نظامها الصوتيّ الصريفّ والرتكييبّ 
تأثرياً سلبيّاً، فالكلمة العربيّة الواحدة غدت 
مكوّنة من حروف أجنبيّة وأرقام، واجلملة 

غدت خليطاً من كلمات عربيّة وأجنبيّة.
أسباب  الباحثني  من  عدد  بيّن  وقد 

وجودها، أمهّها:)22(
اهلواتف  من  األوىل  الطبعات  افتقار  أ-   
وألنّ  العربيّة،  األحرف  لوحة  إىل  النّقالة 
باللّغة  الكتابة  الشات ال تقبل  بعض برامج 
اإلنكليزيّة  اللّغة  إنّ  إىل  إضافة  العربيّة، 
فجاءت  العربيّة،  األصوات  بعض  تفتقد 
الناقصة،  للحروف  تعويضاً  األرقام  هذه 
وقد تضاف قبل احلرف أو بعده داللة على 

وجود نقطة عليه. 
العرب  من  كثري  لدى  النقص  عقدة  ب- 
أن  حياولون  الذين  الغربية  احلضارة  أمام 
يظهروا مبظهر املثقف املتحضر. والتيسري 
التعامل مع احلروف  »االستسهال«، ألنّ  أو 
احلروف  مع  التعامل  من  أسهل  اإلنكليزيّة 
العصر  وروح  تتواءم  لغة  فهي  العربيّة. 
املتسم بالسرعة، وهبا ميكن إعداد الرسائل 

https:// 22- ينظر: عربيزي - ويكيبيديا
 ar.wikipedia.org › wiki
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التمدّن واحلضارة.
يصعب  اليت  الكلمات  بعض  وجود  ت-   
سواء  العربيّة،  يف  هلا  مقابل  إجياد 
مقابلها  يكون  أن  أو  التعريب،  أو  بالرتمجة 
سيّما  وال  شيوعه،  ويصعب  مستساغ  غري 
التواصل  بوسائل  ألفاظ خاصّة  بعد شيوع 
أوف  الين،  أون  )إنرتنت،  حنو:  االجتماعيّ 
فلش  ماوس،  كيبورد،  كمبيوتر،  الين، 
آب(،  واتس  تويرت،  فيسبوك،  مميموري، 
فغدت هذه األلفاظ تستعمل بكثرة على كّل 

لسان.
اجليل  يف  تصدق  قد  األسباب  هذه  إنّ 
النّقال  من  األوىل  الطبعات  استخدم  الذي 
أمّا  العربيّة،  املفاتيح  لوحات  إىل  املفتقرة 
ذا  النّقال  اقتنت  اليت  اللحقة  األجيال 
لوحة املفاتيح العربيّة فنادراً ما يلجؤون إىل 
الكتابة باألحرف األجنبيّة مادامت األحرف 
منها  بقي  ما  متوافرة. وجّل  العربيّة غدت 
باللّغة  األجنبيّة  املصطلحات  بعض  كتابة 

العربيّة. 
األمناط  هذه  إنّ  القول:  ميكننا  وأخرياً 
النمط  يف  تأثري  أيّما  أّثرت  األخرية  الثلثة 
والذي  العربيّة،  هويتنا  ميثل  الذي  األوّل، 
الباحثون منذ القديم للحفاظ عليه،  سعى 
النمط  هذا  لرتسيخ  كثريةً  وأّلفوا مصنفاتٍ 

ومحايته من اللحن.)23(

23- ينظر: ما تلحن فيه العامة، الكسائي 
السكيت  البن  املنطق  إصالح  )١8٩هـ(، 
للمازني  العامة  فيه  يلحن  ما  )2١٦هـ(، 

 وهنا يرز دور املختصّن وجمامع 
الّلغة العربيّة يف حماربة هذه اآلفة 

عر عدد من الوسائل، منها:
اللّغة  جمامع  بني  البنّاء  التعاون   -1  
جهة  من  العايل  التعليم  ووزارات  العربيّة 
حملاربة  أخرى  جهة  من  اإلعلم  ووزارة 
اللهجات العاميّة واهلجني اللغويّ يف الربامج 

الثقافيّة واإلعلميّة.
األجنبيّة  لأللفاظ  مقابلت  إجياد   -2
تكون سهلة على النطق ومستساغة لتتمّكن 

من الشيوع.
3- تطوير مناهج اللّغة العربيّة وأساليب 
يف  وشامل  جذريّ  تغيري  إلحداث  تعليمها 
األبواب  تصفية  خلل  من  األساليب  هذه 
النحويّة القدمية اليت غدت غري مستخدمة، 
وتقريب باقي األبواب وهتذيبها تيسرياً على 
على  التدريبات  من  واإلكثار  ممارسِيه، 
نصوص من الكلم العربيّ قدميه وحديثه، 
على  األلسنة  تطويع  من  ذلك  فنتمّكن عرب 

التحدّث بالفصحى من دون تكلّف. 
لدى  والسياسيّ  اللغويّ  الوعي  زيادة   -4
باللّغة  ليتمسّكوا  خباصّة؛  الشباب  فئة 

الفاخر  )2٩١هـ(،  لثعلب  الفصيح  )23٦هـ(، 
سلمة  بن  للمفضل  العامة  فيه  يلحن  مبا 
عبيدة  ألبي  العامة  فيه  تلحن  ما  )300هـ(، 
العامة للسجستاني  )3١0هـ(، ما يلحن فيه 
)37٩هـ(،  للزبيدي  العوام  حلن  )355هـ(، 
مكي  ابن  اجلنان؛  وتلقيح  اللسان  تثقيف 
للحريري  الغواص  درة  )5١0هـ(،  الصقلي 

)5١٦هـ(.
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التواصل  وسائل  تطبيقات يف  ابتكار   -٥

يف  والصواب  اخلطأ  إىل  تشري  االجتماعيّ 
الذي  اللغويّ  باملصحّح  أسوة  الكتابة،  أثناء 

نراه يف برامج احلاسوب.
٦- تشجيع التعليم الذاتيّ للّغة العربيّة من 

خلل تطبيقات وبرامج جاذبة لألطفال.
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أ.د. منى طعمة*

األخطاء الشائعة في اللغة العربّية
أسبابها ومقترحات للتصويب اللغوّي

ُتعـدّ الّلغـة العربيّـة مـن الّلغـات العامليّـة املهمّـة الـي حظيـت باهتمـام الباحثـن 
عربـًا وغربـًا ملـا تتميّـز بـه مـن خصائـص صوتيّة وصرفيّـة وحنويّة ودالليّة وسـعة 
يف التعبـر وبالغـة يف األسـلوب، ممّـا ضمـن هلـا االنتشـار الواسـع والوصـول إىل 
أكثـر بـالد  والعـامل اإلسـالميّ إىل  العربـيّ  الوطـن  آفـاق بعيـدة تتخّطـى رقعـة 

العامل.

* أستاذة فقه الّلغة واللسانيّات والصوتيّات يف جامعة دمشق، واملعهد العايل للغات وجامعة 
املنشورة يف اجملالّت  واألحباث  واملقاالت  الكتب اجلامعيّة  الشام اخلاصّة، هلا عدد من  بالد 

السوريّة.
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والعربيّة تتمّتع بنظام لغويّ خاصّ وحمكم، 
وعُرّف هذا النظام اللّغويّ بأّنه جمموعة من 
األحكام والقواعد املعياريّة اليت ختضع هلا 
وحنوها  وصرفها  بأصواهتا  العربيّة  اللّغة 
احنرافات  مّثة  أنّ  إاّل  وإملئها،  ومعانيها 
قد سرت على األلسنة أدّت إىل ظهور بعض 
اللّغوية  األخطاء  وهذه  الشائعة،  األخطاء 
مل تكن وليدة العصر احلديث فحسب، بل 
اسم  عليها  وأطلقوا  قدمياً  العرب  عرفها 
»حلن  بعنوان  مصنّفات  فصنّفوا  »اللحن« 
وقع  ملا  اللغويّ  التصويب  غايتها  العامة« 
على ألسنة بعض أبناء العربيّة من خلل يف 
اللفظ أو املعنى أو البناء نتيجة توسّع بلد 
إاّل  باألعاجم.  واالختلط  واإلسلم  العرب 
أن هذه األخطاء اللّغويّة الشائعة َكثُرت يف 
العصر احلديث، وزاد انتشارها حني حتوّل 
بسبب  الكونيّة  القريّة  يشبه  ما  إىل  العامل 
االجتماعيّ  التواصل  ووسائل  اإلعلم 
غري  الرتمجة  وحركات  واملرئيّ،  املسموع 
املضبوطة بدّقة، إىل غري ذلك من األسباب 

اليت سنعرض هلا يف مقالنا هذا.
وانربى كثري من املتخصّصني إىل تتبّع هذه 
أسباب  وبيان  وحتليلها  ورصدها  األخطاء 
ذيوعها والتنبيه على الفصيح منها، ووضعوا 
هذه  وسنذكر  فيها.  الوقوع  لتجنّب  أسساً 
األمور بشيء من اإلجياز ملا تقتضيه طبيعة 
البحث. وقبل الشروع باحلديث من أسباب 
وجود هذه األخطاء الشائعة وانتشارها البدّ 
وحندّد  فيها،  اللّغويّ  للجذر  نؤصّل  أن  لنا 
داللة اخلطأ بدّقة حّتى نستطيع أن حنكم 
على املخالفات اللغويّة بأّنها خطأ شائع على 

والباحثني  الكّتاب  من  وكثري  العامّة  ألسنة 
وطلبة العلم. أم أّنها خمالفات خاصّة لبعض 
باب  ومن  والشعر  واللغة  النحو  قواعد 
الضرائر الشعريّة والنحويّة واخللفات بني 
علماء اللّغة العربيّة ومدارسها. وقد جاء يف 
الصواب.  أنّ: اخلطأ: ضدّ  العربيّة  معاجم 

واخَلَطُأ ما مل يُتَعَمَّد.
واخلطأ: األمر ال يكون صواباً على وجه، 
وهو أن يسهو اإلنسان عن فعل الشيء من 

غري قصد.
واتفق منه  يقول الكفري: »من أراد شيئاً 
كما  منه  وقع  وإن  أخطأ.  فيه:  يقال  غريه 

أراده يقال: أصاب«.1
األلسنة  على  يسري  الذي  فاخلطأ 
كثرة  مع  خبفاء  تسرّب  ولكنّه  يتعمّد،  ومل 
االستعمال والسماع واالنقياد فسهل ترداده 
على األلسنة، وشاع وال وجه فيه للصواب 
ملخالفته قواعد العربيّة أو أبنيتها أو أصواهتا 

أو دالالهتا.

أسباب الوقوع يف األخطاء الشائعة 
وانتشارها:

جمموعة  وجود  وراء  تكمن  أسباب  مّثة 
وكثرة  العربيّة  يف  الشائعة  األخطاء  من 
الكتبة  من  كثري  أقلم  على  استخدامها 
وطلّب العربيّة ودارسيها، وسنعدّد أمهّها:

1- وسائل اإلعلم املتعدّدة اليت ينخفض 

هالل  ألبي  اللغوية  الفروق  انظر   -١
العسكري 70 ومقاييس اللغة »خطأ« ولسان 

العرب »خطأ« والكليات للكفوي 295/2
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ي  املتلقِّ فيعتاد  الشائعة  األخطاء  وتتداول 
منهج التبسيط والتسهيل ويأخذ به.

الدقيقة،  غري  احلرفيّة  الرتمجة   -2

وقلّة  املرتمجني  من  كثري  أسلوب  وضعف 
اللّغات  بأنظمة  ومعرفتهم  اللّغويّة  خربهتم 

املرتمجة.
العامّة  الثقافة  مستوى  اخنفاض   -3

والتعوّد على  انشغاالت احلياة  كثرة  بسبب 
العاميّة واألخذ هبا على حساب الفصحى، 
يصوّرون  الدارسني  من  كثرياً  ألنّ  وذلك 
صعبة  أّنها  على  العربيّة  اللّغة  قواعد 
ومعّقدة ال ميكن تعلّمها، فينصرفون عنها، 
بقواعدها،  واألخذ  تعلّمها  يف  ويزهدون 
واستسهلوها  ألفوها  اليت  العاميّة  ويؤثرون 

وغلبت على ألسنتهم.
املناهج  أنظمة  بعض  يف  اخللل   -4

التعليميّة املتداولة، وضعف مستوى كثري من 
معلّمي اللّغة العربيّة ممّا يفقد املتعلّم احلسّ 
وتضعف  كثرية  أحيان  يف  الصوابيّ  اللّغويّ 
مبادئه اللّغويّة لعدم كفاية التأسيس اجليّد.

واالجتماعيّ  الثقايفّ  االنفتاح   -5

واحلضاريّ، واالختلط بني اللّغات ودخول 
إىل  وأصواهتا  وأبنيتها  مفرداهتا  من  كثري 
والثقافة  اللغويّ  الوعي  قلّة  مع  العربيّة 
وهيمنة  األقوى  اآلخر  واتباع  األصيلة، 

اللّغات األقوى على العربيّة والتقليد هلا.
غري  قبل  من  اللّغويّ  االجتهاد   -6

املتخصصني بالعربيّة.
7- الكلمات الدخيلة من اللّغات األخرى 

توجد  العامل  لغات  كّل  ففي  العربيّة:  غري 

كلمات دخيلة تسلّلت إىل متون اللّغة، وكثُر 
استعماهلا وأثرت على بعض كلمات العربيّة، 
وأصبحت شائعة وانطبعت يف األذهان ومل 
التخصّص،  لذوي  إاّل  االنتباه  تلفت  تعد 
املتلّقي  أذن  يف  إىل صواب  اخلطأ  فانقلب 

والسامع.
وال بدّ من حتديد أنواع األخطاء الشائعة 
الضوابط  ووضع  تصويبها  نستطيع  حّتى 

املناسبة هلا. ولعّل أبرز هذه األنواع:
بتحريف  وذلك  أخطاء صوتيّة:  أواًل: 
إيثاراً  وذلك  الكلمة،  يف  أكثر  أو  صوت 
للسهولة أو متاشياً مع النطق الشائع العاميّ 

أو جلهل مبخارج احلروف وصفاهتا.
بعض احلروف املرّققة مثل: الباء واحلاء 
يف كلمة »حبر« أو عدم مراعاة املخرج اللثويّ 
لألحرف الذال والظاء والثاء. وغري ذلك من 
خطأ  إىل  تؤدّي  اليت  الصوتيّة  االحنرافات 
أحياناً،  املعنى  يف  خلل  ثمّ  ومن  النطق  يف 
الصوتيّ لإلملء  يتسرّب هذا اخلطأ  وقد 

عند من يعتاد عليه.
ثانيًا: أخطاء صرفيّة: وذلك مبخالفة 
دالالهتا،  وتغيّر  وأبنيتها  الصرفيّة  القواعد 
العربية  طلّب  بعض  جلهل  يعود  وذلك 



149 المعلم العربي- العدد: 480 - 2021 

وأوزاهنا  الصرفيّة  األبنية  مبعاني  وكتبتها 
وسبل استخدامها. ومن ذلك قوهلم:

»مربوك« يف التهنئة باملناسبات السعيدة، 
اسم  »مربوك«  ألنّ  »مبارك«،  والصحيح: 
بَرََك اجلمُل  الفعل »برك«، أي:  مفعول من 
أو بركت الدابّة، ومبارك من »بارك«، بارك 
اخلري  فيه  جعل  وعليه:  فيه  الشيء  اهلل 

واليمن والربكة.
»أخصّائي«  كلمة  استخدام  وكذلك 
»خمتصّ  نستخدم  أن  واألصحّ  شائع  خطأ 
اختصاصيّ  طبيب  فنقول:  واختصاصي« 
وأما  »اختصّ«.  منه  الفعل  ألنّ  وخمتصّ. 
ومعناه:  »أخصى«  منها  فالفعل  »أخصائي« 
القدماء  عند  ذمّ  وهو  واحد  علم  تعلّم 

وحتقري.
على  ترتدّد  اليت  »مدراء«  كلمة  وكذلك 
والصحيح  »مدير«  لكلمة  مجعاً  األمساع. 
أو »مديرين« حسب موقعها من  »مديرون« 
اإلعراب، فتُجمع مجع مذكر سامل. وكذلك 
يف  والتأنيث  التذكري  أخطاء  من  يقع  ما 

األشياء.
ثالثًا: أخطاء حنويّة: وذلك مبخالفة 
اجلمل  وبناء  واالشتقاق  النحويّة  القواعد 
وتركيبها وتعدية حروف اجلرّ بغريها. ومن 

ذلك قوهلم:
مل أزره »أبداً« وهذا خطأ ألنّ »أبداً« ظرف 
زمان يدل على االستقبال واالستمرار، وال 
يأتي يف سياق املاضي، والصواب: لن أزوره 
زرته  ما  »قط«:  املاضي  لنفي  ونقول  أبداً. 

قّط.
قولنا:  يف  الرتكيب  يف  اخلطأ  ذلك  ومن 

والصواب  املكان«.  من  السكان  »أخلينا 
»أخلينا املكان من السكان«.

حبرف،  الفعل  تعدية  يف  اخلطأ  وكذلك 
والصحيح بعديته بنفسه دون حرف، مثال:

كلّفته  والصواب  بأمر،  بالقيام  كلّفته 
من  حرمه  أيضاً:  ذلك  ومن  بأمر.  القيام 
الفعل  اإلرث، والصواب: حرمه اإلرث، ألن 
األخطاء  ومن  مفعولني.  إىل  يتعدى  »حرم« 
معني  جر  حبرف  التعدية  امليدان  هذا  يف 

وتعديته بغريه أصح وأصوب ومن ذلك:
والصواب:  لألمر،  وأَسِْفتُ  له،  أَسِْفت 

أَسِْفتُ عليه أو على األمر.
وأَسِفَ على األمر: ندم عليه. ودليل تعدية 

الفعل بـ »على« ما جاء يف القرآن الكريم:
)يا أسفي على يوسف( يوسف 84/12

وقوهلم: ضحك اجلميع عليه، والصواب: 
ضحك اجلميع منه. ودليل ذلك ما جاء يف 
القرآن الكريم: )فتبسّم ضاحكاً من قوهلا( 

النمل 19/27
ومن األخطاء يف هذا الباب قوهلم: تزوّج 
فلن  تزوّج  والصواب:  فلنة،  من  فلن 
بفلنة. ومن ذلك ما جاء يف القرآن الكريم: 

)وزوجناهم حبور عني( الدخان 54/44
وهي  دالليّة:  لغويّة  أخطاء  رابعًا: 
أخطاء تقع يف معاني األلفاظ واستماهلا يف 
غري موضعها ومعانيها الصحيحة. وخمالفة 
وداللته  الكلم  لرتتيب  اللّغويّ  النهج 

وتشكيله.
إذ  »اعترب«  الفعل  استخدام  ذلك:  ومن 
أن  والصواب  صديقاً  فلناً  اعتربت  يقال: 
»اعترب«  ألن  صديقاً.  فلناً  عددت  يقال: 
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ي ر
ف ذلك  ومن  والعربة.  املوعظة  اختاذ  مبعنى: 

ذلك  يف  )إنّ  الكريم:  القرآن  يف  ورد  ما 
لعربة ملن خيشى( النازعات 26/79، وقال 
تعاىل: )وقالوا ما لنا نرى رجاالً كنا نعدهم 
كنا  يقل:  ومل   62/38 ص  األشرار(  من 

نعتربهم.
ومن ذلك يقولون: كافّة الصحف، ونفس 
والشيء  كافّة  الصحف  والصواب  الشيء. 
وال  كل،  أو  مجيع  تعين  ألنّ«كاّفة«  نفسه. 
بعدها، وهي  ما  إىل  »كافة« اإلضافة  تقبل 

منصوبة على احلاليّة دائماً.
ونفس توكيد، والتوكيد يأتي بعد املؤّكد.

وكثرياً ما نسمع عبارة: :تواجد يف املكان« 
ويقصد هبا: وجود الشخص يف مكان معيّن، 
إظهار  تعين  فتواجد  خاطئ،  تعبري  وهذا 
الوجد وهو شدّة املشاعر يف حبّ أو حزن.

النون،  بكسر  »النفايات«  كلمة  ولفظ 
نُفاية  مجع  النون.  بضمّ  لفظها  والصواب 

على وزن ُفعالة مثل/ ُقمامة.
وذلك  إمالئيّة:  أخطاء  خامسًا: 
األخطاء  مثل:  اإلملء،  قواعد  مبخالفة 
باحلروف،  األعداد  كتابة  عن  النامجة 
كتابة  العدد وصياغته، واخلطأ يف  ومتييز 
مهزة الوصل والقطع، وخاصّة يف الكلمات 
الدخيلة واملعربة، واخللط بني التاء املربوطة 

واهلاء.
تكتب  العلم  طلبة  أقلم  بعض  زالت  فما 
»مئة« باأللف خطأ، فيكتبون »مائة« وكثرت 
التواصل  وسائل  يف  اإلملئيّة  األخطاء 

االجتماعي حّتى استسهلها كثريون.
إنّ مثل هذه األخطاء الصوتيّة والصرفيّة 

يقع  ملشكلة  واإلملئيّة  والدالليّة  والنحويّة 
فيها كثري من الكّتاب وأصحاب اللّغة العربيّة، 
تقلّل من  أيّ حبث  األخطاء يف  وكثرة هذه 
اللّغويّة وحرصاً  ركاكته  وتتسبّب يف  قيمته 
وفصاحتها،  العربية  على  الباحثني  من 
وسعياً منهم للوصول هبا إىل أفضل مستوى 
من الصواب، قاموا بتوضيح هذه األخطاء 
فيها  الوقوع  لتجنّب  عليها  ونبّهوا  اللّغوية 
ومثت حلول لتقليص هذه األخطاء وجتنّب 
الوقوع فيها. ومن هذه احللول واملقرتحات 
وخلوصه  الكلم  فصاحة  منها  يُرجى  اليت 

من األخطاء:
أصحاهبا،  عند  العربيّة  اللّغة  1- متكني 

بالفصاحة  التمسّك  إىل  بالدعوة  وذلك 
واستعماهلا يف التعليم واالبتعاد عن العامّيّة 
على  املستمرّ  والتدريب  العلم  معاهد  يف 
عنهم  عرف  ملن  االستماع  مهارة  حتسني 
الكتابة  على  والتدريب  ألسنتهم،  استقامة 
اللّغوية  امللكة  لتستقيم  واإللقاء  الصحيحة 

أكثر.
ملصادر  الواعية  اجلهريّة  القراءة   -2

اللّغويّة  الذائقة  وتربية  الفصحاء  القدماء 
عنهم  عرف  وكّتاب  شعراء  فثمّة  السليمة، 
وجودة  تعابريهم  ودّقة  اللحن  عن  االبتعاد 
يف  القراءة  وكثرة  وفصاحتها،  عباراهتم 
تقوّم  الدقيقة  واملراجع  األصليّة  املصادر 
اللسان وتعوّده الفصاحة وتبعده عن اخلطأ 
اللغوي قدر املستطاع، وقراءة القرآن الكريم 
اللسان  يقيم  ما  خري  لبلغته  واالستماع 
ويدعمه باحلجج الصحيحة للنطق السليم، 
األوىل يف  احلجّة  هو  الكريم  القرآن  إنّ  إذ 
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للبلغة  األساسيّ  واملصدر  االحتجاج 
والفصاحة ال يدانيه يف ذلك كتاب.

3- االحتفاظ مبعجم لغويّ أصيل ومرجع 

ملراجعة  العربيّة  لقواعد  صريفّ  حنويّ 
املستوى الصوابيّ لأللفاظ والرتاكيب.

خمتصني  قبل  من  اللّغويّ  التدقيق   -4

والكتب  العلميّة  لألحباث  العربيّة  باللّغة 
عامّة ووسائل اإلعلم املتعدّدة خاصّة ألّنها 

من أكثر السبل نشراً لألخطاء اللّغويّة.
5- التدقيق يف املناهج الرتبويّة التعليميّة 

تدريسيّة  بطرائق  العربيّة  اللّغة  وتقديم 
جّذابة جتعل اجليل اجلديد يقبل على تعلّم 

العربية ويعنى هبا.
العربيّة  اللّغة  جمامع  دور  تفعيل   -6

التصويب  ميدان  يف  إصداراهتا  ومتابعة 
بالدخيل  تعنى  اليت  واألحباث  اللّغويّ 
األكثر  الرتمجات  يف  والتدقيق  واملعرّب 
انتشاراً، والتنسيق بني جمامع اللّغة العربيّة 
الكتب  بإصدار  تعنى  اليت  الدولة  ووزارات 
الرتبية  وزارة  مثل:  والصحف  واملناهج 

لتزويدها  الثقافة  ووزارة  العايل  والتعليم 
األخطاء  على  يدّل  الذي  اجملمع  بدليل 

الشائعة وتصويبها، لتفاديها أثناء الكتابة.
للبحث  السليمة  اللّغويّة  الصياغة  إنّ 
واإلعلميّة  األدبيّة  والكتابات  العلمي 
شأهنا  من  االجتماعيّ  التواصل  ووسائل 
أن حتافظ على اللّغة العربيّة وتصوهنا من 

االحنرافات اللّغويّة املتعدّدة.
هويّة  فاللّغة  لغاهتا،  برقي  ترقى  واألمم 
على  العربيّة  اللّغة  حافظت  وقد  األمّة، 
عوامل  من  فيها  وتوافرت  وأسسها  بنياهنا 
والثراء  التعبري  يف  واالتساع  الفصاحة 
اللّغويّ ما جعلها لغة حيّة، متجدِّدة، قادرة 
احلضاريّة  والقضايا  العلوم  استيعاب  على 
اللّغويّة  وإنّ وجود بعض األخطاء  املتعدِّدة. 
دام  ما  بنياهنا  على  يؤّثر  ال  فيها  الشائعة 
لتنقية  جاهداً  يسعى  من  العربيّة  أبناء  يف 
اللّغة ممّا يشوهبا، والذود عنها وما دام يف 
يصونون  أكّفاء  معلِّمون  التعليميّة  العمليّة 

اللّغة ويتخذوهنا مسرية حياة.

املراجع:
1 - التصويب اللغوي بني ضوابط القدماء وجهود احملدثني.

2- الفروق يف اللغة: ألبي هالل العسكري.
3- الكليات: ألبي البقاء الكفوي.

4- لسان العرب: ابن منظور - دار صادر 1980
5- مقاييس اللغة: البن فارس - دار الفكر - دمشق 1990

6- من األخطاء الشائعة: د. ناصف شاكر سيد، د. عبد احلفيظ السيد أمحد، د. معتمد 
على أمحد. مصر

7- مناهج علماء اللغة القدماء واحملدثني يف حتليل األخطاء: دراسة حتليلية مقارنة د. 
طاهر من علي املشهور - جامعة امللك عبد العزيز.
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مفتاُح الذاكرِة

حنَ غادرَ أبو صاحٍل املنزَل هذا الصباحَ، حلَقتْ به أمُّ صاحٍل تناديهِ:

- إىل أين؟ .. ال خترجْ، ستضيع!

- اتبعيين، اتبعيين، عسانا نصُل هناَك قبَل غروِب الشمِس.

وأتعبْتـهُ  املـرضُ،  هـدَّهُ  فقـدْ  فراشِـهِ،  تـردَّهُ إىل  أنْ  الـي حاولـتْ  زوجَـهُ  خاطـبَ 
املتواصـِل. التذّكـِر  علـى  املقـدرةَ  السـنونُ  وأفقدْتـهُ  الفجائـعُ، 

عنـدَ رصيـفٍ بعيـدٍ يف املدينـةِ تريّـثَ. حّطـتْ قدمـاهُ تنتظـراِن حافلـًة .. مهـسَ 
لصـيٍّ صغـرٍ:

 حنان درويش*

* عضو احتاد الكتّاب العرب، قاصّة هلا العديد من اجملموعات املطبوعة.
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- أريدُ أنْ أسافرَ

- إىل أين؟

- إىل »الشجرةِ«

ظنَّ الولدُ أنَّ العجوَز ميازحهُ، فقاَل: 

- ما أكثرَ األشجارَ يا جدّي! سمِّ واحدةً!

البعيدةُ  قرييت  هي  ولدي  يا  الشجرةُ   -
ابين  وتركتُ  مرغماً،  تركتُها  فلسطني،  يف 

هناَك.

غلّفَ املكانَ غموضٌ غريبٌ، بينما املخيّلُة 
مرفقةٍ  تداعياتٍ  استحضارَ  حتاوُل  التعِبُة 
وزهوِر  واألزّقةِ،  والبيّاراتِ  الكروِم،  بزهوِّ 
املريميّةِ املُندّاةِ، اليت كانت أمُّ صاحٍل تقطُفها 
كلَّ يوٍم، ليزيّنَ شرابُها السائُغ طاولَة املساءِ.

»الشجرة«؟! ..

حاصرتْهُ  حارقٍ،  بدمٍع  عيناهُ  ضجّتْ 

عددُ  ازدادَ  اختفتْ.  ثمَّ  أشرقتْ،  الصورةُ، 
الواقفنيَ، الصقَ رجٌل امرأةً، ارتبكتْ، حاولتْ 
قدمُها القلقُة أن تكتبَ شيئاً على بلطاتِ 
الرصيفِ. اقرتبتْ من العجوِز تنشدُ األمانَ، 
ملحمُها الباردةُ أوحتْ بانغلقِها على سرٍّ 

ال يشابهُ بقيَّة األسراِر.

- ما بكِ؟. مَنْ أنتِ؟ هل تعرفنيَ »صاحل« 
الذاكرةُ  »إّنها  متاماً  صمتَ  ثمّ  سألَها، 
الغائبُ.  احلاضرُ  املوتُ  وهذا  اخلائنُة، 
يف  راياتِها  ختفقُ  وأخرى  ختبو،  أضواءٌ 
أبو صاحٍل كلَّ  املواتيةِ. ينسى  غريِ مواقيتِها 
واألشخاصُ  األحداثُ  عمرهُ،  امسهُ،  شيءٍ: 
دارهِ  مفتاحَ  أبداً  ينسى  ال  لكنّهُ  واألماكنُ، 
يفارُق  ال  الدواِم،  على  معه  يبقى  هناَك، 
مثل  »الشجرة«  ظلّتِ  فقد  سرتتِهِ،  جيبَ 

النقِش يتصدّرُ السريرةَ، وال يغادر.

صعدَ  حافلٌة،  وقفتْ  األثناءِ،  هذه  يف 
بعضُ املنتظرينَ، وصعدَ معهم، كان يضحكُ 

ويبكي ويقوُل أشياءَ غريبة.

إىل  كثريةٍ،  حمّطاتٍ  إىل  احلافلُة  وصلتِ 
مواقفَ متعدّدةٍ، أودعتْ أشخاصاً، واحتوتْ 
أشخاصاً .. وعندما نزَل يف مكاٍن ما، كان 
يظنُّ أّنهُ سيجدُ »الشجرة« يف آخِر املشواِر، 
الفاصِل  احلدِّ  على  املتأرجحَة  خطاهُ  فمدَّ 
ما بنيَ املوتِ واحلياةِ، وراح ميشي، وميشي، 

وميشي.
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زيارة مشـؤومة

عنـد  متهاويـًا  فاْنهتـكَ  املتعـايل،  كِرْشِـهِ  وطـَأةَ  األوسـط  قميصِـهِ  زرُّ  مل حيتمـلْ 
بطنِـهِ. منهـا قمـُة  بـرَزتْ  القميـص فتحـًة صغـرةً  قدمَيـهِ خملِّفـًا يف 

فَ صَارخًا يف أعماقهِ: تأفَّ

- »ال ينقصُ اللحظَة سوى انقطاعُ زرِّ قميصهِ«. 

أطـاَل القسـمَ األمامـيَّ لربطـةِ عنقـهِ مغطيّـًا تلـكَ الفتحـَة، وسـندَ ربطـَة العنـِق 
بيـدهِ لئـالّ تطـرَ مـع نسـمةِ هـواءٍ عابـرةٍ، فتكشـفَ املسـتورَ حتَتهـا.

يبدو أنَّ أحداثَ اليومَ بدأتْ ُتسفرُ عن وجِهها املشؤوِم.

مههَـمَ غاضبـًا، وجتـاوزهُ صاعدًا السـيّارةَ من دوِن أن يلقيَ عليـهِ كعادته أيَّة حتيةٍ 
كانتْ.

د. رنا أبو طوق*

* طبيبة وقاصّة من مدينة محاة، هلا العديد من اجملموعات القصصيّة.
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     أغلقَ وراءَهُ بابَ السيّارةِ متسائلً:

- إىل أينَ سيّد معتصم؟

- إىل داِر املهندِس شريف... 

- املهندسُ شريف؟ زمنٌ طويٌل مضى من 
دوِن أن تزورَهُ.

صرَخ بقوّةٍ معنّفاً ثرثرتَهُ...

املهندسَ  زرتُ  إنْ  أنتَ؟  شأنُكَ  ما   -  
شريف أم مل أزرْهُ.. عليكَ االهتمامُ بالقيادةِ 

بدالً من دسِّ أنفِكَ يف أموٍر ال تعنيكَ.

وأشعلَهُ  فاخراً،  كوبيّاً  سيجاراً  أخرجَ 
مع  بدايتُها  تزامنَتْ  غضٍب  ثورةَ  مطفئاً 
وراحَ  أعصابُهُ،  هدأتْ  قميصِهِ.  زرِّ  انقطاِع 
لوحاتِ  وقراءةِ  املارّةِ،  وجوهِ  برؤيةِ  يتسلّى 
اإلعلناتِ الكهربائيّةِ، إاّل أنَّ شعوراً بالضيِق 
عندما  أعصاِبهِ،  إىل  يتسلُّل  عادَ  والغضِب 

تذّكرَ أّنهُ ماٍض لزيارتِهم.

مرَّ  ربّما  خللَهُ.  يزرْهُم  مل  طويٌل  وقتٌ 
وليتَ   .. يذكرُ  ال  سنٌة  أو  شهراِن  أو  شهرٌ 
الوقتَ ميتدُّ بينَهُ وبينَهم أكثرَ من سنةٍ، ما 
الزيارةِ سوى شكوى  تلكَ  من  دامَ ال جيين 
األحواِل،  سوءِ  من  الدائمةِ  )كرامة(  أختِهِ 
أختِهِ  زوجُ  هبا  حياصرُهُ  ازدراءٍ  ونظراتِ 

وصديِق عمِرهِ شريف.

فالسيّدُ شريف يريدُ أنْ يصوَغ منهُ نسخًة 

 ، مطابقًة لهُ .. وأيُّة مصيبةٍ عظمى ستحلُّ
املعامِل لصديقهِ  إذا ما غدا صورةً مشوّهَة 

شريف..

ساخراً  رأسَهُ  وهزَّ  سيجاِرهِ،  دخّانَ  زفرَ 
وهو يستحضرُ من خميّلتِهِ صوراً متتابعًة.

أختُهُ  تصُفهُ  كما  كشريف،  نفسَهُ  ختيَّل 
الربكةِ،  قليُل  احلركةِ،  كثريُ   - )كرامة(: 
آخرَ  ليعودَ  الصباِح  من  األرِض  على  يدبُّ 
واخلياِر  البندورةِ  بأكياِس  حممّلً  املساءِ 
والباذجناِن، ويف أحاينيَ نادرةٍ يعودُ حمّملً 

بأكياِس اللحِم والفاكهةِ.

كشريف  النقابةِ  يف  يقفُ  نفسَهُ  ختيَّل 
حبقوقِ  منادياً  للخطأ،  مستنكراً  مهامجاً، 
وحقوَقهُ  مصاحَلهُ  متناسياً  اآلخرينَ، 
أمامَ  يقفُ  نفسَهُ  ختيَّل  بل  الشخصيَّة، 
األبنيةِ اليت تعهدَّ بناءَها، حيثُّ العمّاَل على 
عددَ  يوٍم  كلَّ  ويُحصي  واإلتقاِن،  السرعةِ 
وأعمدةَ  أكياِس اإلمسنتِ وقضباِن احلديدِ 
تريدُ  يداً  ليمنعَ  كالنمِر  وينقضُّ  اخلشِب، 
أخَذ كيِس إمسنت واحدٍ، أو قضيِب حديدٍ، 

أو عمودِ خشٍب، مدّعياً باستمراٍر:

هذهِ   .. أرواٍح  حصانُة  ناٍس،  أمواُل  هذهِ 
أمانٌة.

الكثريُ  واقعاً، خلسرَ  لو جتسّدتْ خميّلتُهُ 
فيلتَهُ  خسرَ  سيّارتَهُ..  خسرَ   .. وزنِهِ  من 
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هذا  وحّتى  أموالَهُ..  خسرَ   .. الفاخرةَ 
أطفَأ   .. سيخسَرُهُ  كانَ  الكوبيَّ  السيجارَ 
سيجارَهُ، ومتتمَ بصمتٍ حامداً ربَّهُ على متاِم 
عقلهِ، وتوازِن شخصيّتِهِ، فلوال هذهِ النعمُة 
بصريتُهُ  الحتجبَتْ  ربُّهُ  عليهِ  أسبََغها  اليت 
وراءَ ستائِر التخيُِّل، ينتظرُ زمناً أبيضَ يطلعُ 
عليهِ من باطِن الشمِس، ولوال هذهِ النعمُة 
الفقرَ، وغدا كشريف دودةً تسعى  الحرتفَ 

حلفِر قربِها، بدالً من بناءِ القصوِر..

واحدٍ  كلُّ  بينهما،  فصلتْ  طويلٌة  سنواتٌ 
هلا  ووضعَ  أهدافاً،  لنفسِهِ  رسمَ  منهما 
خططاً، وحدّدَ للوصوِل إليها دروباً خمتلفًة 
.. حاوَل مراراً أن يوحّدَ دربَيهما .. قدَّمَ لهُ 

النصحَ:

- شريف ال تكنْ قاسياً متعنّتاً فتُكسر..

جوفاء..  قارورة  يف  يغين  كمن  كان  لكنّه 
وكلما  وتعنُّتا،  صلبة  ازداد  فشريف 
مكانته  تضاءلت  وتأصَّلت،  مواقفه  كبُرَت 
ليونتُه،  فازدادت  هو  أمّا  وتصدَّعت.. 
وأفرطت طراوتُه، حتى غدا هيويلَّ الشكل 
وامللمس، يتغري بتغري األجواء واألهواء، وكلما 
رأسُه  وامتدَّ  كبُر حجمُهُ،  هيوليَّتُهُ،  ازدادت 

يف أعايل السماءِ...

متسائلً  إليهِ  التفتَ  رقِ  الطُّ مفرقِ  عندَ 
ثانيًة:

أم يساراً،  - سيّد معتصم .. نتَّجهُ مييناً 
أم نتابعُ سريَنا مباشرةً؟

- بل مباشرةً...

- إذا املهندس شريف ما زال يقطنُ ذلكَ 
املنزَل يف حارتِكم القدميةِ؟

أومَأ برأسهِ باإلجياِب...

- سيّد معتصم .. املهندس شريف مل نعدْ 
االنتخاباتِ،  منُذ خسارتهِ  النقابةِ،  نراهُ يف 
آخرَ، هل هو  مكاٍن  أيِّ  نراهُ يف  نعدْ  بل مل 

مسافرٌ أو مريضٌ؟

ثرثرَتَهُ  معنّفاً  ثانيةٍ  بقوّةٍ  يصرُخ  لو  ودَّ 
وفضولَهُ غريَ احملدودِ، لكنَّ طيفاً ما تناسَل 
بل  منعَ صراخَهُ،  املاكِر،  كلماتِ سائقهِ  من 
كادَ يدفعهُ إىل اخلوِض مع سائقهِ يف حديثٍ 

طويٍل مفعٍم بالتسويِغ واحلجّةِ.
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لو مل يُفزْ بانتخاباتِ النقابةِ لفاَز غريُهُ، أمّا 
خسارةُ شريف فهي مؤكدةٌ يف كلِّ األحواِل، 
حقيقٌة راسخٌة مل يعِها شريف، ألّنهُ مؤمنٌ 
وتفانيهِ  الّطيبَ  عملَهُ  بأنَّ  يدَّعي،  كما 
هذهِ  كلُّ  وووو....  واستقامتَهُ  وإخلصَهُ 
فرفاُقهُ  الفوِز،  طريقَ  له  ستمهدُّ  الصفاتِ 
علماً  بسمعتِهِ،  ويشيدونَ  مجيعهم حيبُّونَهُ، 
بأنَّ الفارَق بنيَ احلبِّ واملديِح شاسعٌ جدّاً، 

ربَّما ميدحُكَ الناسُ ويعجبونَ بكَ،

لكنَّهم حيبونَ دائماً منْ حيكُّ هلم ظهورَهم، 
وهو مَنْ أجادَ حكَّ الُظهورَ، فطبيعيٌّ جدّاً أن 

يفوَز بانتخاباتِ النقابةِ وخيسرَ شريف.

َل  محَّ بصدمةٍ،  أصابتْهُ  شريف  خسارةُ 
لهُ، لكنْ واحلقُّ  إثمَ ما حصَل  الناسَ  إثرَها 
األعوجَ  ومنطَقهُ  شريف  جهَل  إنَّ  يُقاُل 

مسؤوالِن عمّا حصَل معهُ مسؤوليًّة كاملًة.

نسماتٌ خريفيٌَّة مثقلٌة بالرطوبةِ اجتاحتْ 
وشّتتتْ  وجنتَيهِ،  هدهدتْ  سيّارتِهِ،  نافذةَ 
شعرَ  حميطهِ،  من  األوكسجني  ذرَّاتِ 
من  للستزادةِ  فمهِ  فتحَ  حاوَل  باالختناقِ، 

اهلواءِ، باغتَهُ انفراجُ فمِهِ!......

القميءِ  يا إهلي! هل اسرتسَل معَ سائقِهِ 
كانَ حديثُهُ منحصراً   أو  احلديثِ،  ذلكَ  يف 

مع ذاتهِ فقط؟

ال يدري ..

ال أدري.. ال أدري. 

صرَّحَ هذهِ املرَّةَ بكلماتٍ مسموعةٍ...

أّنكَ مثلَنا   ال تدري سيّد معتصم؟ تعين 
شريف؟... السيّد  حاِل  عن  شيئاً  تعلمُ  ال 

معقول؟!!

ودَّ ثالثًة لو ميدُّ يديهِ ويطوُّق عنقَ فضولهِ 
اللهثِ، إاّل أّنه تابعَ باإلجياِب:

أجل.. فقد كنتُ مشغوالً جدّاً.

 ، أخرى  كذبٌة  عن شريف!  يعلمُ شيئاً  ال 
الكذبَ، فأختُهُ  امتهنَ  تكِن األوىل منُذ  ومل 
يوميّاً،  بهِ  االتصاِل  عن  تتوانَ  مل  كرامة 
يوٍم  كلُّ  لزيارتِهم..  يهدأُ  ودعوتِه بإحلاٍح ال 
تتصُل وتبكي حالَها وتروي له تفاصيَل حالةِ 

شريف.

يا أخي اعتصمَ داخل حجرتِهِ،   شريف، 
وامتنعَ عن  الظلِم،  إغراقِها يف  أصرَّ على 
جييبُ  عليهِ  وأحلحْتُ  سألتُهُ  وإنْ  الكلِم، 
يوماً  يأكُل  فقط،  بكلمتنيِ  أو  واحدةٍ  بكلمةٍ 
وميضي أياماً من دون طعام، أحياناً ميتنعُ 
عن االستحماِم ويرفضُ أن يستبدَل بثياِبهِ 
يغتسُل  وأحياناً  نظيفًة،  ثياباً  الوسخةِ 
وحيلقُ ذقنَهُ، ويتكلّمُ قليلً ثمَّ يعاودُ اعتصامَ 
أخي  يا  قليب  بشراهةٍ،  والتدخنيَ  الصمتِ 
من  حترّرُهُ  لعلّكَ  إلينا  تعاَل  ينفطرُ،  يكادُ 

عزلتِهِ..

158 المعلم العربي- العدد: 480 - 2021 

ت
عا

دا
إب



أّنها  معتقداً  دعوتَها،  يتجاهُل  أّنه  إاّل 
ليبدّدَهُ  الوقتَ  فهو ال ميلكُ  كعادتِها،  تبالُغ 
مسؤولياتٌ  لديهِ  زوِجها،  وتُرَّهاتِ  برتَّهاتِها 
لكن  تنتهي،  ال  وزياراتٌ  ومصاحُل  كثريةٌ 

عندما اتصلتِ اليومَ صعقهُ ما أخربتْهُ بهِ:

  باألمس دعا ابنُنا سامل  بصلح الدين،  
سّكنيَ  أمسكَ  وقد  مرعٍب،  بصوتٍ  ناداهُ 

املطبِخ وهو يناديهِ:

وتناوْل  تعاَل  الدين،  صلح  أنتَ  هيه 
سيفكَ..

مدَّ يا أخي السّكنيَ جتاهَ الصيب، الصيب 
ما  ودهشةٍ  ببلهةٍ  ينظرُ  ووقفَ  اضطربَ 
يصرُخ  وهو  منهُ  فدنا  شريف،  جنونَ  أثارَ 

بغضٍب:

صلح الدين إذا مل تأخْذ سيفكَ فاألجدرُ 
أن تُقتَل بهِ..

بيدهِ،  والسّكنيُ  الصيبّ  وراءَ  وأخَذ يسعى 
باِب  جبواِر  الصيبُّ  كانَ  احلظِّ  وحلسنُ 
األدبارَ،  موّلياً  احلارةِ  إىل  فرَّ  املنزِل، حيثُ 
الوضعُ أصبحَ ال يُطاق، تعاَل يا أخي بسرعةٍ، 

وأوجدْ لنا حلًّ قبَل أن يصيبنا مكروهٌ ما.

روايتُها األخرية أثارتْ داخلَهُ خوفاً شديداً 
وحّتى  وابنِها،  أختهِ  على  متصاعداً  وقلقاً 
على زوِجها شريف فهو صديقُ طفولتِهِ... 
منزِل  اجتاهِ  يف  بسرعةٍ  لينطلقَ  دعاهُ  ممّا 

أختِهِ.

مل  زمٍن  منُذ  فهوَ  حريتَهُ،  أيقَظ  أمرٌ  مّثَة 
تشتعِل الدماءُ يف عروقِهِ، حّتى أّنهُ ال توجدُ 
فالدماءُ   .. شرايينِهِ  داخَل  جتري  دماءٌ 
تشتعُل بسرعةٍ مؤدّيةٍ إىل التهلكةِ، وانطلقاً 
من هذهِ القاعدةِ مدّدَ دماءَهُ، واستبدَل املاءَ 
صاحبَهُ،  وحيفُظ  يشتعُل  ال  املاءَ  ألنّ  هبا، 
فماذا حدث؟ أخالفَ املاءُ هذهِ املرَّةَ القاعدةَ 
الدماءُ  أم عادتِ  املعروفَة فتأجّجَ مشتعلً؟ 

جتري يف عروقِهِ من جديدٍ؟؟

أطرافِهِ،  تسري يف  جليديّةٍ  بربودةٍ  أحسَّ 
أرخَتْ  الربودةُ  مسامِهِ،  داخَل  وتتسلُّل 
أعصابَهُ املشدودةَ، وفطنَ إىل ما هوَ مقدّمٌ 
يطلبُ  وهمَّ  األمِر،  استدراَك  أرادَ  عليهِ، 
التوّقفَ واالستدارةَ والعودةَ إىل  من سائقهِ 
البيتِ، لكنَّ سائَقهُ الثرثارَ سيسأُل بفضولِهِ 
متابعةِ  وعدِم  العودةِ،  سبِب  عن  املعروفِ 
املسريِ، وإنْ مْل يسأْل فإّنهُ سيؤّلفُ قصصاً 
خمتلفًة حوَل هذا املوقفِ لريويها لآلخرين، 

لذلكَ آثرَ متابعَة املضيَ حنوَ منزِل أختهِ..

نزَل  توّقفتْ سيارتُهُ،  احلارةِ  عندَ مدخِل 
دّكاِن  أمامَ  اجلالسنيَ  أنظارُ  تابعتْهُ  منها، 
ارتشافِ  عن  فتوّقفوا  أمحد  أبي  احللّقِ 
الشاي، وتساءَل قلٌّة منهم عن هويّتِهِ، بينما 
جتاهلَهُ بعضهم، أمّا الكثريونَ من اجلالسنيَ 

فاندفعوا حنوهُ مهلّلنيَ مرحّبنيَ:

159 المعلم العربي- العدد: 480 - 2021 



طويٌل  زمنٌ  بكَ..  أهلً   .. معتصم  سيّد 
ابن  بالغايل  أهلً  احلارةَ..  فيهِ  تزرْ  مل  مرَّ 

الغايل..

جتمهروا حولَهُ..

 خايل أهلً بكَ .. تفّضل..

صوتُ ابِن أختِهِ أنقَذهُ من هؤالءِ امللّتفنيَ 
منزَل  داخلً  فاستأذنَهم  حولَهُ يف مجهرةٍ، 

أختِهِ اليت سَرْعَان ما ارمتتْ حاضنًة إيّاه.

 أخي.. احلمد هلل أّنك أتيتَ.

وغرقتْ يف بكاءٍ جارٍح ... مسّدَ شعرَها، 
ربتْ على ظهرها:

 حسنٌ اهدئي.. اهدئي أخربيين كيف هو 
اآلن؟

باألمس وبعدَ احلادثةِ اليت أخربتُكَ عنها، 
هدأتْ سريرتُهُ، بل إّنهُ ذهبَ إىل أبي أمحد 

ثمَّ  شعرَهُ،  وشّذب  ذقنَهُ،  فحلقَ  احللّق، 
عادَ واستحمَّ، وجلسَ معنا متناوالً عشاءَهُ، 
األوالدِ  عن  يسألين  راحَ  جدّاً،  هادئاً  كان 
وشؤوني  أحوايل  عن  وسألين  ودروسِهم، 
خاصّةٍ،  بصفةٍ  عنكَ  سألين  إخوتي،  وعن 
رائعاً  كان  زيارتِنا،  تأخِّرَك عن  وعن سبِب 
نشرةَ  استماعِهِ  وبعدَ  التلفاَز،  معنا  شاهدَ 
غرفتَهُ،  ودخَل  الصمتَ،  عاودَ  األخباِر، 
إيّاها  أرخى ستائِرَها، وأطفَأ نورَها مغرقاً 
يف الظلِم من جديدٍ، ومنُذ ذلكَ احلنيِ وأنا 
أخشى أن تنتابَهُ نوبٌة أخرى، كم أنا سعيدةٌ 
أحوالُهُ  تتحسّنُ  ربّما  اآلن،  معي  بوجودَِك 

عندَ رؤيتكَ جبانِبهِ، فأنتَ صديقُ عمِرهِ..

تسقُط  الذي  جسدهُ  بدا  غرفتِهِ  داخَل 
خلِل  من  املتسلِّل  النهاِر  ضوءِ  بقايا  عليه 
تكادُ  وجههِ  ملمحُ  متعباً،  هزيلً  الستائِر 
وجنتَيهِ  خلفَ  الغائرتاِن  عيناهُ  تبنيُ،  ال 
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اجلداِر  أعلى  إىل  تشخصاِن  البارزتنَيِ 
. دنا منهُ  املواجهِ لهُ، حتدّقاِن يف شيءٍ خفيٍّ

حيّاهُ بصوتٍ منخفٍض:

 شريف كيفَ حالُكَ؟

لكنّهُ مل يُجبْ.

 شريف هذا أنا معتصم أمْل تعرْفين؟؟

عن  بصرَهُ  أخفضَ  حنيَ  يقفزُ  قلبُهُ  كادَ 
ناظراً  وقوفِهِ  ناحيَة  وجهَهُ  ورفعَ  اجلداِر، 
إليهِ، إاّل أّنهُ عاودَ التحديقَ يف اجلداِر املقابِل 
لهُ من دوِن أن يعريَهُ أيَّ انتباهٍ، دنا منهُ أكثرَ، 
بسط ذراعيه حماوال احتضانه، بدوره بسط 
مفاجئ  فرح  وجهه  وكسا  مرحبا،  ذراعيه 
وجتهّم  حاجبيه،  قّطب  ما  سرعان  أنه  إال 

وجهَهُ، ونأى جبسدهِ عنهُ صارخاً حمتجّاً:

دخلْتَ  كيف  القذر..  شارون   .. شارون 
منزيل؟؟

تدّخلتْ أختُهُ كرامة منبّهًة:

 شارون! من شارون؟ هذا أخي معتصم.. 
أخي  إّنه  تذكرْهُ؟  أمل   .. عمِرَك  صديقُ 

معتصم..

مل يأبَهْ لتنبيهها، بل تابعَ صراخَهُ:

يكفيكَ  أال   .. بييت  من  اخرجْ  شارون..   
منزيل  سوى  أمامَكَ  يعدْ  أمل  احتللتَهُ؟  ما 
وغرفيت لتحتلَّهما؟ اخرجْ وإاّل قتلتكَ بيديَّ 

هاتني..

تقيّدُ  دقيقةٍ  عنكبوتيّةٍ  خبيوطٍ  شعرَ 
حركتَهُ .. ردودُ أفعالِهِ حتشرهُ جسداً عاجزاً 
إىل قطِع  اهلائِج، سعى جاهداً  بركانِهِ  أمامَ 
باندفاعِهِ  باغتَهُ  شريفاً  أنّ  إاّل  اخليوطِ، 
بقوّةٍ  إيّاهُ  جارّاً  عنقِهِ،  ربطَة  حنوهَ، ممسكاً 
عنهُ  دفعَهُ  البديِن، حاوَل  قوّةَ جسدهِ  تفوُق 
فوضعَ  انكشفتْ،  القميِص  فتحَة  أنّ  غريَ 
يديهِ االثنتنيِ عليها حماوالً تغطيتَها، وانقادَ 

له مستسلماً ..

لكمًة  لهُ  بعدما سدّدَ  أعتقهُ  املنزِل  خارجَ 
قويًّة وصرَخ متوّعداً:

 شارون ابتعدْ.. ارحْل عن حارتي، وإاّل ..

احلارةِ  أهُل  حتلّقَ  مهدّداً،  سبّابتَهُ  مدَّ 
حولَهما، الكبارُ هزّوا رؤوسَهم متأسّفنيَ! 

 مسكني شريف لقد جُنَّ بشكٍل هنائي.

وطفقوا  صغريةً  حجارةً  تناولُوا  الصغارُ 
يرشقونَهُ هبا صارخنيَ:

شارون .. شارون .. ارحْل من هنا!

االحتماءَ  حماوالً  سيّارتِهِ  حنوَ  ركضَ 
بداخلها، إاّل أنَّ حجراً صغرياً أصابهُ يف فروةِ 
رأسِهِ، حمدثاً شّقاً عميقاً. سائٌل حارٌّ تدّفقَ 
من جرحهِ، مل يكن دماً، بل سائٌل صديدي 
قامٌت ذو رائحةٍ نتنةٍ....................          
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لغة ومعادن وأرواح 

يبـدو أنَّ املقولـةَ الـي جتعـلُ لـكلِّ جمتهـدٍ مـن امسـهِ نصيـبٌ مل تـأتِ مـن فـراٍغ 
الـرأِي هـو االطـالعُ علـى قصّـةِ  املـرءَ إىل هـذا  . ومـا يدفـعُ  أو اجتماعـيٍّ فكـريٍّ 

»رابـح«.  السـيّدِ 

يف مرحلـةِ الطفولـةِ كانَ يلعـبُ مـع أقرانـهِ لعبَة الشـرطةِ و » السـارقن«، فيعرتفُ 
لـهُ األقـرانُ الالعبـونَ حبّقـهِ يف دوِر الشـرطيّ، علـى الرغم من إحساسـهم بوجودِ 

بـذوٍر لنزعـاتِ األثرةِ والشـرِّ والعـدوان يف تصرفاتهِ. 

راتب سكر*

* أديب سوريّ، وأستاذ جامعيّ يف كليّة اآلداب حبماة.
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توّقفَ  اجلامعيّةِ  الدراسةِ  مرحلةِ  يف 
حلقاتِ  مناقشةِ  يف  مرّةٍ،  غريَ  أساتذتُهُ 
منهٍج  من  يعتوّرُها  ما  إىل  حبوثهِ، مشريينَ 
ركودَهُ  الكبريةِ  بالعنواناتِ  يغّطي   ، تلفيقيٍّ
اليت يدّعي الشروعَ يف  الظواهِر  يف حتليِل 
عن  عاجزاً  أسواِرها،  خارجَ  ويظلُّ  حبثِها، 
ودالالتِها، وسربِ مكنوناتِها،  غاياتِها  تسويِغ 
دروِب  على  حركةٍ  من  بهِ  متورُ  ما  وتفهمُ 

حياةٍ موارة بأنواِرها وظلماتِها.

من  ذلكَ  بكلِّ  اهلل  عبد  صديقهُ  يذّكرهُ 
السنواتِ  غبارُ  كادَ  أن  بعد  إىل حني،  حنيٍ 

اليت مرّتْ يطوي كثرياً من تفاصيِل أيّامِها، 
متغافلً  اكرتاثِهِ،  عدمَ  فيبدي 

بالنسياِن  ومتظاهراً  تارةً، 
فيضحكُ  أخرى،  تارةً 

الصديقاِن مقتنعني أنَّ احلديثَ عن حلقاتِ 
البحثِ اجلامعيّةِ وأيامِهِ، تتضاءُل أمهيّتُهُ مع 
جديدِ التقدِّم على مدارِج العمِر، ومواجهةِ 
قضايا احلياة، بدروِبها الواسعةِ وعنواناتِها 

الكبريةِ. 

أيّاِم  تذّكِر  بإمهاِل  قناعتامها  ازدادتْ   
»رابح«  أصبحَ  أن  بعد  القدميةِ،  الدراسةِ 
رئيسَ جملِس اإلدارةِ يف الشركةِ اليت يعملن 
صاحبهُ  ر  يَذكِّ اهلل  عبد  يعدْ  فلم  فيها، 
بريشهِ،  يسلمَ  أن  مهِّه  كلَّ  وغدا  بشيءٍ، 
ناجياً بنفسهِ، ومبا بقي يف نبِض قلبهِ من 
والرباءةِ  والشعِر  باجلماِل  إحساٍس 
جلساتِ  بعدَ  اإلنسانيّةِ، 
الطويلةِ  االستماِع 
خيصّصُها  اليت 
اإلدارةِ  جملسُ 
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معاجلةِ  يف  الفوالذيّةِ  اإلرادةِ  عن  للحديثِ 
اإلنتاِج، والضرِب بيدٍ من حديدٍ على رأِس 
كلِّ من تسوُّل لهُ نفسُهُ عرقلَة تلكَ اإلرادةِ، 
وهي تسريُ إىل غاياتِها سرياً حثيثاً ال يعّطلُها 
من  الفوالذيّةِ  بطبيعتِها  تأمّلِها  سوى  عنهُ 

حنيٍ إىل حني. 

أيُّة صورةٍ عن  مل تكنْ يف رأِس عبدِ اهلل 
قليلً  يضطربُ  وكان  احلديدِ،  أو  الفوالذِ 
كانَ  ولو  معدٍن،  أيِّ  باسِم  مساعِهِ  عندَ 
»التنك« املسكنيَ، وقد حارَ طويلً يف تفسريِ 
جدوى،  دوِن  من  تلكَ  اضطراِبهِ  حاالتِ 
ذاتَ  أمُّهُ  عليهِ  قصّتها  اليت  األخبارُ  وظلّتِ 
تؤرُّقـهُ، وهي حتدّثُهُ عن جراٍح قدميةٍ  يوٍم 
كومةٍ  على  وقوعُـهُ طفلً  سبّبها  يف صدرهِ 

من املعادِن املهملةِ »اخلردة« قربَ دارهِم. 

كان عبدُ اهلل حيبُّ صورَ األشجاِر العاليةِ، 
يعّكرُ صفوَ  ما  كلَّ  الوارفةِ،  بظللِها  طارداً 

أحلمِهِ من صوٍر جارحةٍ مبعادنِها. 

الفوالذيّةِ  باألمثاِل  املسكونُة  »رابح«  لغُة 
حياور  عندما  قليلً  هتشُّ  واحلديديّةِ، 
زوجتَهُ أو إحدى بناتِهِ الثلث على اهلاتف، 
نقطَة  أنَّ  يدركونَ  معهُ  العاملونَ  باتَ  وقد 
شاعَ  لذلكَ  األسريّةِ،  علقاتِهِ  يف  ضعفِهِ 
عن  بالسؤاِل  معهُ  احلديثِ  بدءَ  أنَّ  بينهم 
أحواِل األسرةِ والبيتِ حيلُّ شيئاً من عقدةِ 
كومتنَيِ  يشبهاِن  صارا  اللذين  حاجبَيهِ، 

أنّ  غريَ   ،  - األيام  تتايل  مع   - فوالذيّتنَيِ 
الذي مل خيطرْ بباِل أحدٍ هو وصوُل تعلّقهِ 
بأسرتهِ إىل مستوياتٍ جتعلُهُ يغيّرُ ساعاتِ 
دوامَ طفلتِهِ  يناسبُ  الشركةِ مبا  الدواِم يف 
الصغرى يف روضتِها، ألنَّ تعلّقهُ هبا فرضَ 
إياباً،  ومرافقتَها  ذهاباً،  إيصالَها  عليه 
دوامَ  رأسِهِ فكرةٌ فوالذيٌّة حتدّدُ  فلمعتْ يف 
اجلميعَ مبا يناسبُ انشغالَهُ بطفلتِهِ املدّللةِ. 

فرحَ عبدُ اهلل بأخباِر هذهِ العلقةِ املميّزةِ 
توظيفِها  على  معوّالً  وطفلتِهِ  صاحبهِ  بنيَ 
إىل  حاجتِهِ  من  شيئاً  ومنحِهِ  فيه،  للتأثريِ 
طفولةٍ مضيعة، مستذكراً ما قرأهُ يف كتِب 
نبِض  إىل  اإلنساِن  حاجةِ  عن  النفِس  علِم 
الطفولةِ يف نفسهِ مهما تقدّمتْ به سنواتُ 
على  الوظائفِ  مراتبُ  بهِ  وعلتْ  العمِر، 

درجاتِ سلملِها. 

عندما  حبوراً  اهلل  عبدُ  نفسُ  امتألتْ 
رهانِهِ ملحظاً  النجاِح يف  يلمسُ مثارَ  بدأ 
اختفاءَ الفوالذِ واحلديدِ من أمثلةِ صاحِبهِ، 

واتساعَ دائرةِ االبتساماتِ على شفتَيه. 

بثماِرها،  الفرحُ  ومنا  الرهاناتُ  تتالتْ 
بعيدةٍ،  عتمةٍ  إىل  اخليباتِ  كآباتِ  دافعاً 
النابضةِ مبودّاتِها  فتضاحكتْ صورُ احلياةِ 
متنحُ  وهي  العاليةِ،  األشجاِر  ظلِل  بنيَ 
حمبّيها ما حتتاجُ إليه صدورُهم من سكينةٍ 

وطمأنينةٍ.    
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وَح والَكِبَدا دمشـــُق َمحبوَبتـــْي، دمشـــُق ُملِهَمتْي  ُعـــدُت لَِك، فأَْعـــدِت الـــرُّ

َخلَـــَدا ما َغاَب َطيُفـــِك ِبالُغرَبِة َعـــْن َبَصِرْي ِبقْلِبَنـــا  ولـــٌه،   َفُحبُّـــِك 

ِواَلَدِتَنـــا ُمـــْذ  َثـــَراِك  َعِشـــْقَنا  ُوِجـــَدا َفَهـــْل  ِبقلِبَنـــا  إِْرُثـــُه،  ُحبُّـــِك   أَْم 

الملِهمة
د. منذر حنا الشامي*

* طبيب أسنان من منطقة احلواش.
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ِبَطْر َمـــُن إلى الـــَوراِء  َيْرِجـــُع الزَّ  َفـــٍة، لََمـــا ِغْبـــُت َعـــْن ُتراِبـــِك أَبَدا لَْو 

َمْســـَكُنُه بالُعيـــوِن  ُتْرُبـــِك  أََحـــَدا دَمْشـــُق  بالَمَحبَّـــِة  ُيَضاِهْيـــِه   َفَمـــا 

 َفَمـــْن ُفؤاِدي لََها ، وَمْن لََها الَجَســـَدا ُولِـــْدُت ِفْيـــِك، َولِْلَحـــَواِش عاِطَفِتـــي

 من الَحَواِش أنا، ْفي الُْقدِس َشـــاَهدْتي
 

َســـَينْقعدا غـــداً  َزْهُرَهـــا   َزُيتوُتـــُة 
 

بــــدٍم أْجُداُدنـــا  َقْبلََنـــا  َبِخـــَل   وَبْعَدَنا َســـْوَف َيـــْرِوْي ُتْرَبـــِك الَولَدا َمـــا 

ه َفَصَدا وُقْدُســـنا ســـوف ترِجـــع، َفَصْيلَُم بشَّ  شـــاٍر، ُنُحـــوَر الِعـــَدى بحـــّدِ

لِلَِقـــا َباِســـَمًة  الُمَقـــُل   ِئـــِك، أَِم الُحـــْزُن ِمـــْن ِفراِقـــِك َوَقَدا أََتْدَمـــُع 

َبُعـــَدا ما أْصَعـــَب الُغرَبَة إذا َصَبـــاُح الِحْبيــ ِبُنـــْوِرِه  الُمَقـــِل  َعـــِن  ـــــَبِة، 

َبـــدا ُعـــْدُت لَـــِك َفـــإَِذا األعـــداُء تقِصُفـــِك الزَّ كَرْغـــَوِة  َبراِذيِنِهـــم   علـــى 

أََســـٌد وَنْســـُرها   ، شـــَمٌم  َزَنـــَدا َســـَماُؤِك  ــِذْي  الَـّ ُهـــَو  َهاِيَنـــِة،   َفِبالصَّ

 َفَصيلَـــُم الُعـــْرِب َقاِطـــٌع ولَـــْو ُغِمدا مـــا َرَحـــَل َحاِفـــٌظ َعـــْن َوْجِهـــِك أََبداً

ـــما َنَظْرَت السَّ أَنَّـــْى  اأَلَســـِد  َتـــَراُه كَنْســـٍر بالُعـــَا َصِعـــدا فحاِفـــُظ   َواِت، 

ُيَفاِرَقـــِك َفلَـــْن  َيـــَرِك  َمـــْن   َحتَّـــى ولَـــْو بِجَنـــاِن الُخلِد َقـــد ُوِعَدا ِدَمشـــُق 

والـــَوَرُق اليـــراُع  َســـِكَر   واأَلْحـــُرُف َرَقَصـــْت َفإِْســـُمِك َســـادا لَِمجـــِدِك 

َقـــاَدا والَكلَِمـــاُت ِمْن اأَلْســـُطاِر َغنَّْت دمش  ـــاُرها  بشَّ للُعـــا  ٌة  عـــزَّ  ق 

اأَلَســـَدا ِدَمشـــُق ُمْذ مولِـــِد التَّاِرْيـــِخ َمْنُصوَرٌة ــَم  َتكلَـّ َهَكـــَذا   َمْحِميَّـــٌة، 
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خيُر الكاِم شــــــعاٌر رافَق األما
          والخيُر يسمو إذا ما صاحب العما

هذا شعاُر حبيِب الّشعِب نرفعُه
          شعاَر نصٍر مشينا نحوه الســــبا

قْد بايعوَك بأرِض الّشاِم منتصراً
          والّنصـــــــُر يبقى بإذِن هللاِ مكتما

فازْت دمشُق إذا ما سادها أسٌد
           تبقى العريَن ويبقى مجُدها زحا

كم مْن مليٍك على أسواِرها هزَمْت
             ال ترتضي الّشاُم إاّل القائَد المثا

وللعريِن أســـوٌد أنجَبْت أسداً
              وللّشآِم ســـــتبقى الورَد واألما

نجّدُد العهَد للبّشـــــاِر قائدنا
            ونكمُل الّدرَب ال نخشى بها دوال

وقْفَت في وجِه مْن جئَت  لهم دوٌل
              كقاسيوَن شموخاً صامداً جبا

جمعَت أسمى صفات الُملِك أنَبلها
               بأُس الّرجاِل وميزاٌن إذا عدال

من قاسيوَن إلى أرجاِء سوريتي
              حبٌل من هللاِ ممدوٌد وما انفصَل

األمل بالعمل
نورز علي*

* موجّه أوّل للغة العربيّة يف مديريّة تربية الالذقيّة.

أنتم لنا العروُة الوثقى لنعتصَم
                حبًا من هللاِ فيكم باَت مشتما

طوبى لكّلِ يٍد خّطْت لكم نعماً
                 كم من يٍد بصمْت دماَءها قبا

نعم لمْن رفَع الّشعاَر في أمٍل
                بالحّبِ نكتُبها نعم لمْن عما

167 المعلم العربي- العدد: 480 - 2021 



حوار العدد:

حوار مع الشاعر المناضل خالد أبو خالد            
   رائد حامد -  سالم التركماني
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رائد حامد - سالم التركماني

الفدائّي الذي ال زال يغّني
الشاعر والفّنان العربّي الفلسطينّي

خالد أبو خالد
حوار في الشعر والفّن ونبض الحياة

جتربتـه الشـعريّة والنضاليّـة األثـرة لـدى جيـل مـن الشـعراء واملثقفـن العرب، 
طاقتـه اإلبداعيّـة الـي كانـت علـى الـدوام مفتوحة األفـق على مساء الدهشـة، 
ريشـته ولوحاتـه وألوانـه املفعمـة باحلـبّ والفـرح، ثقافتـه الغنيّـة بـكّل مـا ميـتّ 
بصلـة لنبـض احليـاة وصـوت الباحثـن عن احلـقّ واألمـل... كّل ذلك وأكثـر مكنوز 

يف شـخصيّة الشـاعر خالـد أبـو خالد.
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الشاعر املناضل خالد أبو خالد من شعراء 
فلسطني الكبار من جيل هناية اخلمسينيات 
وهو صحفيّ وإعلميّ وفنّان تشكيليّ، وُلِد 
نابلس  من  القريبة  الظهر  سيلة  قرية  يف 
يف  والقائد  الشهيد  والده  1927م،  عام 
عمل  احلمد،  صاحل  حممّد  القسّام  ثورة 
مطلع  الكويت يف  إذاعة  يف  مذيعاً  الشاعر 
املقاومة  بصفوف  التحق  ثمّ  الستينيات 
مسؤوليّات  وحتمّل  فدائيّاً،  الفلسطينيّة 
قياديّة يف القطاع الشمايل يف األردن، نشر 
من  بدءاً  أكثر من ستة عشر ديواناً شعريّاً 
وبغداد  بريوت  بني  موّزعة  1999م،  عام 
واملغرب، منها )وسام على  وعمان ودمشق 
خالد(  أبو  خالد  )تغريبة  امليليشيا(  صدر 
حبّ  )أغنية  الليل(  منتصف  يف  )اجلدل 
أجيء(  سلسلي  )وشاهراً  هلانوي(  عربيّة 
للنخيل(  خنيل  )دمي  الرماد(  يف  )بيسان 

)فرس لكنعان الفتى( )رمح لغرناطة(.
ويف عام 2008م صدرت أعماله الشعريّة 
الكاملة حتت عنوان )العوديسا( وهي أيقونة 

العودة الفلسطينيّة.
ومُحرتَفه  بيته  يف  للشاعر  زيارتنا  يف 
اهلادئة،  دمشق  أحياء  أحد  يف  اجلميل 
يسرياً  شيئاً  نسرب  أن  ساعتني  يف  حاولنا 
من أغوار شاعرنا املليئة باجلمال واملعرفة، 

وبنضال الفدائيّ املتفائل الدؤوب.

فلسطنُ يف جغرافية الشعر موطنُ 
املقاومة:

** أدب املقاومة، أدب املناسبات يف فرتة 
ما، أدب املنابر امللحميّة كما يزعم البعض. 

يهزّ  احلقيقيّ  املقاومة  أدب  يزال  ال  هل 
ويقود  العزمية  وحيرّك  العربيّ  الوجدان 

اجليش حنو طرد العبوديّة؟
العربيّ  األدب  يف  فلسطني  قصيدةُ   *
كّل  كما  عابراً  مروراً  مترّ  كانت  املعاصر 
الشعراء،  قصائد  يف  تعرب  اليت  األحداث 
اختلف  األمر  هذا  لكنّ  خاطفًة.  زيارةً 
العربيّ  الشاعر  أصبح   67 الــ  حرب  بعد 
بعد  األدباء  كتابات  وكّل  فلسطينيّاً  شاعراً 
بفلسطني،  تتعلّق  كتابات  هي  التاريخ  هذا 
فالشاعر الفلسطيينّ ليس املولود يف إحدى 
جواز سفر  الذي حيمل  وال  فلسطني  بقاع 
وجدانه  من  يكتب  الذي  ولكنّه  فلسطيينّ 
إىل وجدان فلسطني. وأدب املقاومة ال يزال 
واألجيال  احتلل،  هناك  طاملا  وسيبقى 
إىل  منتمية  أجيال  برأيي هي  تتعاقب  اليت 
فلسطني، ألنّ فلسطني هي عنوان املقاومة 

وليست جمرّد جغرافية.

صهوةُ الشاعر احملارب كلمٌة مسلحٌّة 
باملقاومة:

الفدائيّ  الشاعر  الفتى«  »كنعان   **
احملارب، أين هي فرسُهُ اآلن؟ وما حاُلها؟

هي  السياق  هذا  يف  الشاعر  فرسُ   *
حالة رمزيّة، واهلدف القول بأنّ الفرس ما 
تزال وفارسَها موجودَين، ومها معاً يشّكلن 

ثنائيّاً مقاوماً وحياربان حّتى اللحظة.

األغاني ممكنة:
الشعب  صديق  جينييه  جان   **
الستينيات  هناية  يف  كتب  الفلسطيينّ، 
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الذي  الفدائيّ  ذلك  بشخصيّة  مفتوناً 
ويغين،  يقاتل  وكان  األغوار،  يف  التقاه 
مضي  بعد  الثورة،  على  للثورة  ويدعو 
نسأل  املشهد،  هذا  على  سنة  مخسني 
أال  يغين،  كان  الذي  املقاتل  الشاعر  هذا 
زالتِ األغاني ممكنة؟ أال زلتَ أستاذ خالد 

صامداً بالرغم من كّل هذا اجلزر؟
* بصراحة، أنا املغين والفارس والشاعر 
وابن فلسطني واألمّة العربيّة، ال زلتُ أقاتل 
وأغين، وال تزاُل األغاني ممكنة، ألنّ الناس 
يزالون  ال  والعدوان  الذّل  يقاومون  الذين 
موجودين وبالتايل حنن جيب أن نؤّكد على 
أنّ مسرية املقاومة مستمرّة بالشعر واألدب 

وبكّل مفاصل احلياة.

الشعر منط حياة:
** التغريبة أصابت فلسطني وسورية، 
احلّقة،  العربيّة  القصيدة  أصابتِ  وأيضاً 
للشعر  احلقيقيّ  املسار  عن  أبعدَْتها 
ومجاليّته، حيث َكُثرت االدعاءات الشعريّة 
منرب  على  الشعريّة  غري  واالزدحامات 

الكتابة، فضاعت وضعنا معها..
أين هو الشعرُ اليوم؟

جمرّد  ليس  والشعر  موجود،  الشعر   *
الشاعر  حياة،  منط  هو  وإّنما  كتابة  فعل 

يتعامل مع احلياة بصيغة شعريّة وال يقبل 
التفسري  ألنّ  للحياة،  الواقعيّة  التغيّرات 
بينما  حمدودة  جيعلها  للحياة  الواقعيّ 

الشعريّ أوسع وأرحب.

فصل األمل بلون العودة إىل 
فلسطن:

»عائدٌ ويف يدي وردة
ودمٌ وخنيل 

عائدٌ يف الصهيل
لستُ مبيّتٍ أو مستحيل

وأرى غيمًة خبّأتْ رعدَها«
»عوديسا« خالد أبو خالد يوم إصدارها 
األمل  صورة  تقدّم  أن  أرادت  2008م  عام 
بطولة  جناح  على  فلسطينيّة  بعودة 
ملحميّة منتظرة، وبدا أّنها تنتظر النصر 

التارخييّ املؤجّل.
جديداً  فصالً  لتكتب  اليوم  عدتَ  لو 
هذا  ضوء  يف  الفلسطينيّة  العوديسا  يف 
االنتظار الطويل الطويل، وهذا التشّظي 
ماذا  القضيّة،  يف  املسبوق  غري  والرتاجع 

ميكن أن تقول أو تكتب؟
* أنا مل أكتب العوديسا فقط، كّل جتربيت 
العودة  النّ  وذلك  العوديسا،  هي  الشعريّة 
هي هاجسنا املستمرّ وهي حافزنا وجتعلنا 
أحياء وقادرين على الفعل الثوريّ، من هنا 
أقول العوديسا الفلسطينيّة هي جممل نتاج 
كّل  نتاج  وجممل  خالد  أبو  خالد  الشاعر 

الشعراء الذين يفّكرون بالعودة كمسار.
بل  رومانسي،  حلم  جمرّد  ليست  العودة 
يوم  كّل  األرض، حنن  على  ثوريٌّ  فعٌل  هي 
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نعود إىل فلسطني كتبنا أو هجسنا أو غنينا 
أو قاتلنا، حنن دائماً يف قلب فلسطني، وإنّ 
الوطن  هذا  يف  يتوالدون  الذين  الشعراء 
مفهوم  يرسّخون  مجيعهم  الكبري  العربيّ 

التضحيات مقروناً بالعودة.

القصيدة امللحميّة مساحة واضحة 
للتعبر

** على خالف شعر احلداثة، حتضر 
املطوّالت امللحميّة يف شعر خالدأبوخالد 
بوصفها مسة عامّة )العوديسا، التغريبة، 
ميكن  كيف  جنني...(  أبواب  على  املعّلقة 
لقصيدة التفعيلة أن تتحمّل ذلك؟ وكيف 
استطاع خالد أبو خالد أن يطوّع القصيدة 
احلداثيّة لتحمل هذه املطوّالت امللحميّة... 
هل هي مغامرة شعريّة أم خط إبداعيّ يف 

بنية القصيدة احلديثة؟  
إبداعيّ  خّط  هي  مغامرة،  ليست   *
يتطوّر من مرحلة إىل أخرى، ومن عام إىل 
آخر، وأيضاً من شاعر إىل آخر، هذا ليس 
وقفاً عليّ وإّنما على كّل الشعراء امللحميني 
الشعر  وبالتايل  مثلً،  الصايغ  كيوسف 
امللحميّ هو شكل من أشكال الشعر العربيّ 

يتطوّر ككّل األشكال األخرى، وهو متداول 
بني الشعراء.

أمّا االسرتسال لديّ فهو ليس جمرّد أّنين 
كفنان  أحببت  وإّنما  اللغة،  خضعت إلغراء 
واضحاً وشاملً كاجلداريّة،  أقدّم شيئاً  أن 
اليت  الفنيّة  كاجلداريّة  عندي  امللحمة 
أمارسها ألّني ال أستطيع أن أرسم لوحات 

صغرية.

عبد الرحيم حممود قدوة كرى يف 
الشعر والنضال:

** قيل لإلسكندر »إّنكَ تعّظم مؤدبكَ 
أبي  إنّ  فقال:  أبيك.  تعظيمك  من  أكثر 
سبب حياتي الفانية ومؤدّبي سبب حياتي 
القدوة  هو  خالد  أبو  واألستاذ  الباقية«، 
للكثري من األدباء الشباب ويكنون له كّل 

احملبة كمعّلم وقدوة.
الشباب  األدباء  خالد  أبو  يصنّف  كيف 

اآلن؟
* دائماً يف كّل مرحلة يكون هناك عدد 
يكشف  الغربال  لكنّ  الشعراء،  من  هائل 
متقدّمة  اليوم  الشباب  قصيدة  األجود. 
وميكنها أن تتطوّر أكثر وأن تتنوّع أيضاً يف 
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أكثر من شكل وخط، لكنّ هناك منْ يسيء 
إليها باستسهاهلم الكتابة والنشر، أنا مثلً 
نشرت أوّل ديوان يل بعد 12 عاماً منذ أوّل 
مرّة كتبت فيها جملّة هامّة، لكن اليوم هذا 
اإلميان بالكتابة تغري وأصبح ملنْ لديه املال 

ليطبع.
ومناضلني  شعراء  من  مجهرة  قدوتي 
يف  علّم  من  أهم  ولكن  وأطفال،  وأناس 
الشاعر  هو  هامّة  بصمة  وترك  حياتي 
مع  قاتل  حممود،  الرحيم  عبد  املناضل 
مع  أتعامل  كيف  وعلّمين  ودرّسين  والدي 
كربى  قدوة  كان  واملسرح،  والسينما  الشعر 

يف الشعر والنضال.

ال تصنيفات يف الشعر:
الشاعر  خالد  أبو  ينظر  كيف   **
ظواهر  إىل  املطوّالت  وشاعر  امللحميّ 
اهلايكو  قصيدة  مثل  يكابدها  مل  شعريّة 

والومضة؟
* لستُ مع التصنيفات، ألّنه فقط هناك 

شعر أو ال شعر.

القصيدة املطعّمة بالرتاث أعمق 
تأثرًا لدى املتلقي:

** »زغردي يا أمّ اجلدايل زغردي«
أستاذ خالد لك جتربة خاصّة مع الشعر  
الشعيب الغنائيّ الفلسطيينّ، حدثنا عنها 
وعن مجالياهتا اليت تتفرّد هبا وهي اليت 

متّثل نبض الشعب ووجدانه؟
قصيدتي  ألنّ  كبري  حبزن  أشعر   *
تصل  كما  املتلقي  إىل  تصل  ال  بالفصحى 

أغنية  أربعني  كتبت  احملكيّة،  باللهجة 
مبطالع  أدندن  كنت  أني  أذكر  للمقاومة، 
وأصبحت  انفجرت  وفجأة  متوارثة  شعبيّة 
جمموعة أغاٍن ومل أكتب غريها.. أنا لست 
ولكن حقيقًة  أغنية شعبيّة،  بصدد حتقيق 
األغنية الشعبيّة تصل بسلسة إىل املتلقي، 
وأنا حريص على أن تبقى قصيدتي مطعّمة 
كأدوات  تُستخدم  حتى  الشعبيّة  باألغنية 

توصيف.

الغثّ ال يعيش حّتى يف خزانة 
الشعر:

** وسائل التواصل االجتماعيّ، منرب 
قصيدة  األزرق،  الشبح  بوك،  الفيس 
متتّ  ال  اجتماعيّة  وجمامالت  الاليك 
لألدب والشعر، كيف يقيّم أبو خالد هذا 
القصيدة  برأيك  حنمي  وكيف  املنرب؟ 

العربيّة من االنفالت الشعريّ؟
* ال حنمي نتاجنا األفضل هو حيمينا، 
ففي تقديري بأنّ منابر التواصل االجتماعيّ 
من  فيها  كما  اإلجيابيّ  من  فيها  ظاهرة 
السليبّ، إذا استخدمناها بشكل صحيح تدرّ 
علينا إجيابيّات هائلة.. وكتجربة شخصيّة 
أكثر  االنتشار  وسّع  بوك  الفيس  منرب  على 
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وأصبحت الناس تتعامل مع الشعر بطريقة 
أسهل على الرغم من كثرة الغثّ فيما يُنشر، 

ألنّ الغثّ ال يعيش.

الكلمة الشعريّة سالح ذو حدّين:
أدّت  قصيدة  كتبتَ  ١٩٦4م  عام  يف   **
إىل مغادرتكَ قسراً بلداً عربيّاً كنتَ تعمل 
فيه، هل ميكن لنا أن نسمع شيئاً عن هذه 

احلادثة؟
صديقي  إىل  أهديتُها  القصيدة  هذه   *
إذاعة  يف  سويّاً  نعمل  كنّا  شوشة،  فاروق 
بأّنين  فكرة  أوصل  أن  منها  أردت  الكويت، 
يف  أنا  أّنين  إاّل  الكويت  يف  أقطن  كنتُ  ولو 
بأّنه حمتلٌّ  ويؤرّقين  العربيّ مجيعه  الوطن 

آنذاك)1(، لذا هتفتُ داخل القصيدة:
هُنا 

جزيرة اجلرادِ واليهودِ...
وها هُنا 

توّقفَ الزّمن
وشُنَّتْ عليَّ محلة تتهمين بأّنين حاقد على 
الكويت ونظامها، واحلقيقة بأّنين حاقد على 
الوضع االحتليلّ للوطن العربيّ، فكلمة هُنا 
ُفهمت بأّنها املساحة اجلغرافيّة اليت أسكن 

فيها، وأنا قصدتُ الوطن بأكمله.

احلبٌّ: امللهمُ األوّل ألجبديةِ الشعر
ُترى  الكتابة«.  عّلمتين  ملنْ  »طوبى   **
حني  خالد،  أبو  خالد  ملهمة  هي  منْ 

١- كانت القوات الربيطانيّة ال تزال موجودة 
يف الكويت آنذاك.

الثمانني  يف  وهو  ويكتب  بالقلم  ميسك 
من عمره؟ وملنْ خيفقُ قلبه اليوم؟

علقٌة  هلا  منّا  كلٌّ  عاشها  قصّة  هي   *
اجلميلة  احلبيبة  هذه  األوّل،  بالعشق 
من  عشرة  الثامنة  يف  كنتُ  منذ  عشقتُها 
عمري وهي يف السادسة عشرة، كتبتُ هلا 
رسائل، ومن كتابيت هلذه الرسائل الغراميّة 
تعلّمتُ الكتابة، وهتفتُ بعد مخس وثلثني 
عرفاناً  الكتابة«،  علّمتين  ملنْ  »طوبى  سنة 
املضرّج  القلب  خيفق  اليوم  اجلميل.  هبذا 
بدماء الشهداء لوطين العربيّ ولفلسطني... 
ما جيري يف وطننا العربيّ هو ذروة املأساة، 
»إّني  السيّاب  مّثة منْ خيونون، وكما هتف 

أَلَعجبُ كيف ميكن أن خيون اخلائنون«.

أبو خالد: أبعد من لقب، وأقرب من 
رمز

الشهيد  احلمد  صاحل  خالد  أبو   **
يكن  مل  الذي  القسّام  ثورة  يف  والقائد 
عند خالد أبو خالد جمرّد أب عاديّ، بل 
حتوّل إىل لقب أو كنية، وبالتايل إىل رمز 
الفتة  فلسطينيّة  بظاهرة  يذّكرنا  وهويّة، 
بامتياز وهي األمساء احلركيّة اليت يُكنّى 
هبا كثريون من قيادات الثورة الفلسطينيّة.

وأنتَ  الظاهرة؟  هذه  إىل  تنظرُ  كيف 
الثورة يف  الذي قاتل يف خنادق  الفدائيّ 
األغوار وذهب إىل فيتنام أيضاً؟ ماذا بقي 

يف ذاكرة خالد أبو خالد حول ذلك؟
إن  القناع،  هي:  احلركية  األمساء   *
سهّل  وهذا  الشعريّة  التسمية  صحّت 
مصطفى  »أبو  يكنّى  كان  أبي  الكثري،  عليّ 
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الشامي«، بالتايل هذا اللقب ساعدني على 
املرور من عقبات كثرية، أمّأ أنا عندما قرّرتُ  
اختاذ تسمية خالد أبو خالد، وجدت هبذه 
تعد  ومل  فلسطيينّ  لرمز  إحياءً  التسمية 

جمرّد اسم.

فضاءُ األبيِض قصيدةٌ أو لوحٌة
** قّلة من يعرفون أنّ خالد أبو  خالد 
فنّان تشكيليّ ولو كان مقالّ.. ما الفرق أو 
فضاء  يف  بالكلمات  الرسم  بني  العالقة 
بالريشة  والرسم  واملخيّلة،  القصيدة 
واأللوان يف مساحة األبيض؟ أيضاً نتمنّى 
أن نسمع منك شيئاً عن حكاية خالد أبو 
متى  واللون  والريشة  اللوحة  مع  خالد 

بدأت؟ وأين هي اآلن؟
* التصوير أو الرسم أسبق من اللغة، هو 
اللغة األوىل. كنتُ أرسم على هامش كتاب 
وحوربتُ  املدرسيّة  حقيبيت  وعلى  القراءة  
لذا صرتُ أرسم على أظافري إىل أن تعرّفتُ 
يوماً بعدما نضجت على الفنّ التشكيليّ من 
التحقتُ  ثمّ  ومصريني  عرب  فنّانني  خلل 
كان  الذي  احلرّ  باملرسم  الكويت  دولة  يف 
هناك  وأشرف  املعارف  لوزارة  يتبع  آنذاك 

على أعمايل فنّانون هامّون جدّاً.
بعد ذلك أجنزتُ معرضني عام 1956م، 
بسبب  التشكيليّ  الفنّ  عن  ابتعدتُ  بعدها 
فصرتُ  والسياسة،  باإلعلم  االنشغال 

أرسم كلّما أتيح يل الوقت لذلك.

اللقب األمجل 
عامل  جّنار،  الرتاكتور،  »سائق   **

فدائيّ،  تلفزيونيّ،  جنم  مذيع،  سنرتال، 
صحفيّ، شاعر، رسّام، عاشق«، هذه صور 
تتالت يف حياة خالد أبو خالد، أيّها حتنّ 
إليه أكثر؟ وأيٌّ منها أقرب إىل عقلك أو 

أحبّ إىل قلبك؟
لقب  إىل  منجذبان  وقليب  عقلي   *
الفدائيّ، ألنّ عربة احلياة تسري حبصانني 

القلب والعقل.
اختزاالت

الكلمات اآلتية، ماذا يعين كلٌّ منها   **
بالنسبة خلالد أبو خالد بكلمتني:

ديرغسّانة 193٨م: استشهاد والدي
الدكتورة بيسان أبو خالد: حلمُ حياة

صاحل محد: جدّي وحبييب
عبدالرحيم حممود: أبي الثالث

خليل حاوي: صديقي احلبيب
ناجي علوش: عرّابي الشجاع

بلدنا  »سيلي  غنيتها  الضهر:  سيلة 
غرب  ووالدها  الزمن  طول  مزراهبا  والدما 

وحزانى«
جنن: أوىل املعارك

القدس: ال توصف، تعاش فقط
فلسطن: ستظل فلسطني

دمشق: عاصمة املقاومة
ميتّ  ما  بكّل  الثري  الفيض  هذا  بعد 
العربيّ  املعلّم  تفخر جملّة  للحياة بصلت، 
اللقاء الذي منحنا فرصة ولو صغرية  هبذا 
الشاعر  هذا  من حبر  قليل  على  لإلضاءة 
على  بتفاؤله  يصرّ  يزال  ال  الذي  الفدائيّ 
األمل، ذلك األمل املمتلئ بالبياض واحليويّة 

والعودة.
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أ.د غزوان سلوم*

الجغرافية
 بين النظرية والتطبيق

اجلغرافيـة Geography كلمـة يونانيّـة األصـل تعـين حرفيّـًا: وصـف األرض، أو 
بتعريـب أدّق: وصـف سـطح األرض. ثـالث كلمـات موجـزة، تؤّكـد أنّ ميـدان عمـل 
اجلغرافيـة هـو سـطح الكوكـب فقـط، لكـن مـا إن تصبـح عمليّـة التفسـر الحقـًا 
للوصـف، حّتـى تتمـدّد اجلغرافيـة حنـو أمـداء أوسـع، فتغـدو الشـمس والقمـر، 
وباطـن األرض، وعـادات االنسـان ومعتقداتـه وتعدّد نشـاطاته وآثاره ضمن جمال 
حبثهـا واهتماماهتـا. وليـس مسـتغربًا قـول البعـض إّنهـا تبـدأ من الشـمس وتنتهي 
حتـت األرض، وإن كان ال بـدّ مـن احلـذر يف الذهـاب بعيدًا عـن أصلها وغايتها، فال 
إفـراط يف دراسـة العلـوم املسـاعدة كاجليولوجيـا والدميوغرافيـا، وال تفريـط يف 

اهلـدف الرئيـس وهـو سـطح األرض. 
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إذن فأين تقف حدودها؟ وهل هي حدود 
مرنة أم جامدة؟

بأنّ اجلغرافية  التالية،  باملقولة  قبلنا  إذا 
االنسان  حاجة  بقدر  املكان  يصف  »علم 
ونبته  وحبره،  بربّه  األرض  كوكب  فإنّ  له«. 
وجوّه. يقع ضمن دائرة الدراسة اجلغرافيّة، 
فحّتى لو خلت بعض املواقع من اإلنسان، إاّل 
له، لذلك فإنّ  أّنها متّثل جماالً اسرتاتيجيّاً 
للدراسات  مباح  مسرح  كلّه  الكوكب  سطح 

اجلغرافيّة. 
واجلغرافية كعلم، قدمية قدم احلضارات، 
إاّل أهنا كممارسة أقدم من ذلك بكثري، فما 
حييا  أن  الصيّاد،  أو  اجلامع  لإلنسان  كان 
لوال  آمنة،  وغري  معادية  بيئات  يف  وينجو 
غابات  من  جبغرافيّتها  الكافية  درايته 

وكهوف ومستنقعات ومسالك وممرات... 
يف  املمنهجة  أو  املدوّنة  اجلغرافية  أمّا 
إاّل  منها،  يصلنا  فلم  القدمية،  احلضارات 
)شاكر  ويوجز   ، تطوّرها  على  تدّل  آثار 
45(. بعض  1986ص ص15-  خصباك: 
أهمّ ما قدّمته هذه احلضارات من معرفة 
جغرافيّة، فيؤّكد على أنّ احلروب والتجارة 
اجلغرافيّة  املعرفة  أسباب  أهمّ  من  كانتا 
ودواعي  أسباب  ومن  الشعوب،  هذه  لدى 

تطوّرها بالوقت ذاته. 
شكل  على  القدماء  اهتمامات  ظهرت 
يف  البابليني  إىل  الفضل  ويعود  خرائط، 
مُكتشفة  خريطة  أوّل  رسم  أسس  وضع 
حّتى اآلن، فقد استخدموا املقياس واملعامل 
الطبوغرافيّة واالجتاهات يف رسم خارطة 
بابل  مدينة  تُظهر  اآلن،  إىل  األقدم  هي 

مركزاً لألرض. 
عن  وصلتنا  اليت  املعلومات  كانت  وإن 
جغرافيّتهم  بأنّ  الرافدين  وبلد  املصريني 
كانت حمليّة ضمن نطاق دولتهم أو إقليميّة 
حميطهم  خيصّ  فيما  البعيد  املدى  على 
كانت  الفينيقيني  معرفة  أنّ  إاّل  األقرب، 
مناطقهم  أجربهتم  فقد  املستوى،  عامليّة 
على الساحل السوريّ املغلق بسلسلة جبال 
حنو الشرق على التوجّه إىل البحر املفتوح، 
فطافت سفنهم سواحل املتوسّط، ونافسوا 
ورغم  ذلك.  يف  واليونانيني  املينويني 
املعلومات  على  قبلهم  من  املتعمّد  التحّفظ 
جتارهتم  بأسرار  ترتبط  كوهنا  اجلغرافيّة، 
البحار  ممرّات  فقد خربوا متاماً  البحريّة، 
خربهتم  تعدّت  بل  وسواحلها،  وجزرها 

لوادي  خريطة  عليه  رمست  طيينّ  لوح 
إىل  تعود  بأّنها  ويقدّر  تّلتن،  بن  هنري 

القرن السادس قبل امليالد. 
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إلنشاء  ملئمة  مواقع  ليختاروا  البحر 
ورودوس  وليبيا  تونس  يف  كما  املوانئ، 
اجلغرايفّ،  تراثهم  ومن  وسردينبا.  وقربص 
ولعّل  الرحلت،  أدب  عليه الحقاً  أُطلق  ما 
أساطيلهم  جتاوزت  رحلتني  كانت  أمهّها، 
احمليط  حنو  الغربيّة  املتوسّط  بوّابة  فيها 
)حانون(،  هانو  برحلة  عُِرفتا  الشاسع. 
ومهليكو )عمليقون(، بدأت األوىل حنو عام 
480 ق.م، حيث انطلق حانون من قرطاجة 

بأسطول مكوّن من ستني سفينة وعدد كبري 
مراكز  إقامة  هبدف  والرجال،  النساء  من 
جتاريّة ومدن على الساحل الغربيّ إلفريقيا 
فتجاوز أعمدة هرقل أو مضيق جبل طارق 
وصوالً إىل الكامريون، أمّا رحلة عمليقون، 
فكانت مع بداية القرن اخلامس قبل امليلد 
األطلسيّ وصوالً  فيها حنو سواحل  واجته 
البلطيق  حبر  وحّتى  بريطانيّة  جزر  إىل 

للحصول على القصدير.
يف  غاية  أمر  على  التأكيد  جيب  وهنا 
كّل  أّنه  يعين  إلينا ال  ما وصل  أنّ  األمهيّة، 
أنّ  وثانياً؛  املعرفة اجلغرافيّة،  ُكتب عن  ما 
يؤّكد فكرة  إلينا - على ندرته -  ما وصل 
أنّ احلضارات الشرقيّة القدمية بلغت شأناً 

عامليّاً فيما خيصّ اجلغرافية التطبيقيّة.
خلل  اجلغرافيّة  املعرفة  شهدت  وقد 
القرن الفائت قفزات نوعيّة، حيث تطوّرت 
يف  األوىل  العامليّة  احلرب  قبيل  مدارسها 
كّل من فرنسا وأملانيا، وانتقلت إىل مرحلة 
وروسيا،  وأمريكا  بريطانيا  يف  حديثة 
وأَثرت مكتباهتا باملؤّلفات، نتيجة الكشوف 
البحريّ  النقل  وسائل  وتطوّر  اجلغرافيّة، 

واجلوّيّ والربّيّ، واستخدام التصوير اجلوّيّ 
فأصبح  احلاسوب.  ومؤخّراً  الفضائيّ  ثمّ 
واسع  معلومات  بنك  كلّه  العامل  متناول  يف 
ودقيق، متنوّع كما هي مواضيعه عن بلدان 
استخداماهتا  وتعدّدت  وحميطاته،  العامل 
وحربيّة  وموسوعيّة  تعليميّة  لغايات 
صحيّة  ومؤخّراً  واقتصاديّة  وسياسيّة 
)خلل أزمة كورونا( وأكادمييّة حبتة. لكنّها 
خلل  جدّاً  مهمّة  تأسيسيّة  مبرحلة  مرّت 
أمثال  علماء  يد  على  عشر  التاسع  القرن 
راتزل وفيدال دي البلس وماكيندر وديفيز 
الدراسات  ومبادئ  تقاليد  وضعوا  الذين 
بتقسيم  بداية  اهتمّت  واليت  اجلغرافيّة 
العامل إىل أقاليم، ورسّخوا دعائم اجلغرافية 
من  واالقتصاديّة  واحلضريّة  السّكانيّة 
والكثافة..  واملوضع  املوقع  نظريّات  خلل 

)فرميان، 1986، ص 1- ص23(.
ومضموهنا  اجلغرافية  مفهوم  تعدّى 
احلديث حدود التعريب احلريفّ هلا، فأصبح 
الوصف وسيلة بعد أن كان الغاية القصوى 
املكان،  رؤية  يف  أكثر  لتعمّق  واستهلالً 
إىل  الوصف  مجود  من  اجلغرافية  بانتقال 
والربط.  والتحليل  التفسري  ديناميكيّة 
من  متاحة  تكن  مل  علميّة  حدوداً  فبلغت 
قبل، وجاء ذلك استجابة لضرورات ملحّة، 
على  فقط  اجلغرافية جتيب  تَعُد  حيث مل 
سؤاهلا احلصريّ )أين ؟(. بل أصبحت تُعنى 
)كيف؟  مثل  أخرى،  أسئلة  عن  باإلجابة 
وملاذا؟ ومتى؟ .....(، ويف مرحلة متقدّمة، 
حتوّلت األسئلة إىل تساؤالت تعكس ختلّص 
سيطرة  وهي  حتميّة  عقدة  من  االنسان 

179 المعلم العربي- العدد: 480 - 2021 



الطبيعة عليه إىل إمكانيّة التحّكم هبا، مثل 
أن  أاّل جيب  و  يكون كذلك!  أن  )هل ميكن 
يكون كذلك!(، وأصبحت العلقات املكانيّة 
هدفاً  األرض  لسطح  املادّيّة  املكوّنات  بني 
بدأ  والذي  اجلغرايفّ،  عمل  وحمّط  وغاية 
حياول تغيري منط هذه العلقات لصاحله، 
فجّفف املستنقعات وبنى السدود، وعدّل يف 

شكل املنحدرات لزراعتها.
أنّ  يؤّكد  السابق  املوجز  العرض  إنّ 
اجلغرافية علم حيويّ منذ وُِجد، كيف ال؟  
إاّل  وحياته،  اإلنسان  مبكان  املرتبط  وهو 
أنّ تأطريه يف القرون املتأخّرة ضمن قالب 
النظر  يف  واختلفاً  خلفاً  سبّب  أكادمييّ 
مكوّنة من جغرافية  ثنائيّة  إليه على شكل 
وجغرافية   Pure geography نظرية 
يرامها   .  Allied geography تطبيقيّة 
البعض مندجمتنَي ال ميكن الفصل بينهما، 
لعملة  وجهَني  آخرون  يرامها  حني  يف 
تكاملها  إمكانية  ثالث  فريق  وينفي  واحدة، 

بل جيدمها متنافرتنَي.
أمّا عن علقة اجلغرافية بالعلوم األخرى 
تكون  أن  موضوعها  عليها  فرض  فقد 
جبناحَني،  حتلّق  فهي  البينيّة،  العلوم  من 
أحدمها من علوم طبيعيّة واآلخر من علوم 
صلة  متّثل  اجلغرافية  آخر  مبعنى  بشريّة. 
الوصل بني الظاهرات الطبيعيّة والبشريّة، 
مبكوّناته  املكان  لفهم  جسراً  باألصحّ  أو 
القائمة  والعلقات  البشريّة   - الطبيعيّة 
بينها، فهي بذلك علم تركييبّ بامتياز، وإّنه 
طبيعيّاً  علماً  اعتبارها  الفادح  اخلطأ  من 
أو بشريّاً، بل هي علم مستقّل، لذلك فمن 

مهامها أّنها تظهر االختلفات املكانيّة بني 
وعلى  الواحد.  اإلقليم  ضمن  أو  األقاليم 
الرغم من كوهنا علم خيتصّ باملكان، إاّل أّنها 
مل تتقاسم عناصره منفردة مع غريها من 
وفق  هي  كما  جمتمعة  تناولتها  بل  العلوم، 
 .2000 خري:  )صفوح  املتبادلة  علقاهتا 

ص 25- ص33(. 
  Pattison لذلك ال عجب أن يرى باتيسون
فهي  للعلوم،  أمّاً  اجلغرافية  )1964(م، 
برأيه متجّذرة ومدعومة برغبتنا يف معرفة 
لتحديد  عنّا  البعيدة  واألماكن  بيئاتنا 
 Lee &( عنّا.  اختلفاهتا  ونقاط  مزاياها 

.)1 P .2015: Sui

أقسام اجلغرافية النظرية:
خلل  من  اجلغرافية  إىل  النظر  ميكن 
مراحل تطوّرها على أّنها جغرافية إقليميّة، 
وأخرى أصوليّة أو موضوعيّة، ترّكز األوىل 
على دراسة سطح األرض باعتباره وحدات 
الصورة  وهي  متجاورة،  كربى  مكانيّة 
بإظهار  فيها  هتتمّ  للجغرافية،  التقليديّة 
األقاليم  بني  املكانيّة  والتباينات  الفروقات 

وفق نظرة تركيبيّة بالدرجة األوىل. 
من  فيتمّ  املوضوعيّة،  اجلغرافية  أما 
األوليّة  عناصره  إىل  املكان  حتليل  خلهلا 
من خلل تطبيق مفاهيم اجلغرافية عليها، 
 2008 موسى:  )علي  شعبتنَي  إىل  وتُقسَم 

ص21- ص 23 بتصرّف(:
بدراسة  هتتمّ  الطبيعيّة:  اجلغرافية   -1

)الصخريّ,  األربعة  بأغلفته  األرض  سطح 
تضمّ  لذلك  احليويّ(،  اجلوّيّ،  املائيّ، 
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الفلكيّة،  )اجلغرافية  اآلتية  العلوم 
اجليومورفولوجيا، جغرافية املناخ، جغرافية 

املياه، اجلغرافية احليويّة(.
2- اجلغرافية البشريّة: تُعنى بالتجمّعات 

العلوم  تشمل  لذلك  ونشاطها،  السّكانيّة 
اجلغرافية  السّكان،  )جغرافية  اآلتية 
االقتصاديّة،  اجلغرافية  االجتماعيّة، 
جغرافية العمران،   اجلغرافية السياسيّة، 

التخطيط اإلقليميّ( 
ال بدّ من التأكيد على أّنه ال انفصال بني 
اجلغرافية املوضوعيّة واإلقليميّة، فكلمها 
عن  صورة  تقديم  يف  اآلخر  على  يعتمد 
منهجاً  منهما  كّل  ويسلك  األرض،  سطح 
خمتلفاً عن اآلخر، فاألوىل تتناول املكوّنات 
للمكان منفردة، تبحث  والبشريّة  الطبيعيّة 
بذاته ضمن حيّزه اجلغرايفّ،  يف كّل جمال 
مطبّقة أسس املنهج االستنتاجيّ يف الغوص 
الثانية  أنّ  حني  يف  اخلصوصيّات.  حنو 

لتعطي  عامّة  حقائق  األوىل  من  تستمدّ 
املشهد اإلقليميّ حّقه من الوصف والتحليل 
املنهج  من  مستفيدة  متكاملة  نظرة  وفق 

االستقرائيّ. 

اجلغرافية التطبيقيّة:
العامل  مع  املثّقف  العاميّ  يشرتك 
إىل  بالنظر  العربيّة  بلدنا  يف  املتخصّص 
اجلغرافية، إىل أّنها خمزن ملعلومات ممتعة 
عن البلدان وعواصمها وسكاهنا وجتارهتا.. 
فقط. فهي بذلك أكثر من ثقافة وأقّل من 
علم، إاّل أنّ احلقيقة اليت جيب ترسيخها أّنه 
ما من مشروع اقتصاديّ أو خدميّ يرتبط 
بسطح األرض، إاّل وجيب أن تسبقه دراسة 
جغرافيّة. وقد سبقنا إىل ذلك وبشكل عفويّ 
وّظف  فقد  القديم،  اإلنسان  ارجتايلّ  أو 
األرض  سطح  على  ظهورهم  منذ  البشر 
لتأمني  بيئتهم  عن  اجلغرافيّة  معارفهم 
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عن  كالبحث  وبقائهم.  معيشتهم  متطلبات 
أو لتحقيق أهداف  بناء امللجئ  أو  الطعام 
اجتماعيّة أعلى، مثل هزمية قبائل منافسة 
 : Lee & Sui( .أثناء النزاعات أو احلروب

.)p2 . 2015

قويّة  عودة  السابَقني  القرننَي  شهد  وقد 
والتفعيل  التطبيق  ساحة  إىل  للجغرافية 
صاحب  ميدّ  قويّاً  ذراعاً  أصبحت  حّتى 
معلومات وحتليلت،  يلزمه من  القرار مبا 
التخطيط  عمليّات  يف  بتدخّلها  تبدأ 
اإلقليميّ واحملليّ وتنتهي باملراقبة واملتابعة 

)جودة الرتكماني: 2005، ص 12(. 
اجلغرافية  باسيون  مايكل  عرّف 
تطبيق  بأّنها  عام1999م  التطبيقيّة 
املعارف واملهارات اجلغرافيّة حلّل املشكلت 
االجتماعيّة واالقتصاديّة والبيئيّة يف العامل، 
وحتسني نوعيّة الظروف والبيئات املعيشيّة 
األرض.  كوكب   على  واملستقبليّة  احلاليّة 

يُمكن  لذلك    .)P1  .1999  :Pacione(
الروح  التطبيقيّ مبثابة بثّ  اعتبار اجلانب 
قيود  من  هبا  واخلروج  اجلغرافية  يف 
احلقل  حيويّة  إىل  ومجودها  األكادمييّة، 

ورحابته. 
ثورة  قالبها احلديث  التطبيقيّة يف  تبقى 
منهجيّة، إاّل أّنها مل متسّ جوهر اجلغرافية 
يف تناول املكان، بل كانت مبثابة تغيّر ملهامها. 
 Herbertson هريبرتسون  وصفها  وقد 
مجعيّة  جمللس  حماضرة  يف  1899م  عام 
خاصّة  »طريقة  بأّنها  اجلغرايفّ  مانشسرت 
للنظر إىل اجلغرافية وحدودها وختصّصها 
رجل  يستفيد  وقد  واحدة،  نظر  وجهة  من 
والطبيب  االقتصاديّ،  من جماهلا  األعمال 
من دراساهتا املناخيّة والسّكانيّة« وحّتى بعد 
التطبيق  حدود  فإنّ  الزمن،  من  قرن  حنو 
 ( كون  من  الرغم  وعلى  مفتوحة،  زالت  ما 
مهمّة  حيدّد   )7  P  .2011  :Pacione
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اجلغرافية التطبيقيّة، بتسليط الضوء على 
املشكلت االقتصاديّة واالجتماعيّة والبيئيّة 
وحتليل أسباهبا، بدءاً من األحداث الطبيعيّة 
والتغريات  والزالزل  واجلفاف  كالفيضانات 
البيئيّ: مثل إزالة الغابات واالحرتار العامليّ 
والرباكني  والزالزل  احلامضيّة  واألمطار 
والتآكل  والفيضانات  األرضيّة  واالنزالقات 
للبيئات  الفيزيائيّة  واملشاكل  الساحليّ 
جودة  وإدارهتا،  باملياه  كاإلمداد  احلضريّة: 
املياه، التلوّث، الري، التصحّر، إزالة الغابات 
املناظر الطبيعيّة،  واحملافظة عليها، تقييم 
على  احلفاظ  الريفيّ،  االستجمام  إدارة 
استخدام  مشكلت  الرطبة،  األراضي 
والشاغرة،  املهجورة  فيها  مبا  األراضي 
الفقر،  اجلرمية،  املستدامة،  السياحة 

البطالة.
أنّ اجلغرافية  االنتباه إىل  بدّ من  لكن ال 
التطبيقيّة غري قادرة على العمل منفردة يف 
امليدان، وتعدّ املدينة خري مثال عن التعاون 
واجلغرايفّ،  املعماريّ  املهندس  بني  العلميّ 
وطرقات  مباٍن  من  كتل  يراها  فاألوّل 
ألداء وظيفة سكنيّة  أو جزئيّاً  كليّاً  منظمّة 
ومجاليّة، إاّل أنّ اجلغرايفّ يراها كائن نابض 
ومتأّثرة مبحيطها  داخليّاً  باحلياة متفاعلة 
اجلغرايفّ )صفوح خري: 2005، ص 86(. 
حجمها  حسب  وتتنوّع  وظائفها  تتعدّد 
مسافات  إىل  تأثريها  ميتدّ  فقد  ومكانتها، 
يُعرَف  فيما  الزراعي،  ظهريها  عن  بعيدة 
يكون  قد  أو  للمدينة،  احلضريّة  باهليمنة 
على ذاهتا وبعض  مقتصراً  تأثريها بسيطاً 

الضواحي اللصيقة هبا.

التطبيقيّ  اجلانب  حماسن  من 
إلعادة  مواتية  فرصة  أّنها  هو  للجغرافية، 
بشكل  تقسيمها  مّت  اليت  اجلغرافية  لُحمة 
تعسّفيّ إىل أربعة أقسام دون أيّ مربّر علميّ 
الطبيعيّة  اجلغرافية  وهي:  وظيفيّ،  أو 

والبشريّة واالقتصاديّة.
هناك  أنّ  يرى  العلماء  من  آخر  فريق 
لكلَي  واألهداف  باألدوات  جوهريّاً  فارقاً 
يصنّفون  بل  اجلغرافية،  من  اجلانبَني 
وتطبيقيّة  أكادمييّة،  نظريّة  إىل  اجلغرافية 
 Palm and وبرازيل  بامل  ويذكر  عمليّة. 
Brazel  )1992( »يُفهم البحث التطبيقيّ 

يف أيّ ختصّص بشكل أفضل على النقيض 
العلماء  جيمع  لكن  النظريّ«.  البحث  من 
النظريني  اجلغرافيني  بني  الفجوة  أنّ  على 
)األكادمييني( وبني التطبيقيني )العمليني(، 
أصبحت أضيق منذ بدأت اللقاءات السنويّة 
السنويّ  باملؤمتر  عُِرف  فيما  بينهم، 
 the annual( التطبيقيّة  للجغرافية 
  Applied Geography Conferences

ساعد  وقد  1978م،  عام  منذ   )AGC

املكانيّة،  اجلغرافيّة  التقنيات  انتشار 
امليدانيّ  املسح  وتقنيّات   GIS برامج  مثل 
وما  الفضائيّة،  األقمار  وصور  واملوقعيّ، 
االقتصاديّة  للمشاريع  خدمات  من  تقدّمه 
على  كاّفة  والطبيّة  والعسكريّة  واخلدميّة 
وحتليلهتا  مبفاهيمها  اجلغرافية  نقل 
العمل وحتقيق جناح  وتطبيقاهتا إىل سوق 
عام  صاغ  الدويلّ  البنك  أنّ  حّتى  ملفت، 
2009م تقرير التنمية العامليّة بالكامل من 

التخفيف  أنّ  إىل  وخَلُصَ  جغرايفّ،  منظور 
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من مشاكل الفقر يف العامل والقضاء عليها، 
جيب أن يبدأ من إعادة تشكيل اجلغرافية 
االقتصاديّة يف العامل. ويف الواليات املتحدة 
للرئيس  األبيض  البيت  أصدر  األمريكيّة 
الوكاالت  2009م مذّكرة حتثّ  أوباما عام 
لوضع  مجيعها  األمريكيّة  الفيدراليّة 
املاليّة  للسنة  املكان  على  قائمة  سياسات 
)p 3- 2 . 2015 :Lee & Sui( .2011م

مراحل تطوّر اجلغرافية التطبيقيّة 
احلديّثة 

مرّت اجلغرافية التطبيقيّة مبراحل عدّة، 
ص   ،2005 الرتكماني:  جودة   ( أوجزها 
20- ص23  بتصرف( على النحو اآلتي: 

1- مرحلة الوالدة: 

بعنوان  كتاب  أوّل  ظهور  مع  بدأت 
 applied أويلّ  التطبيقيّة رسم  اجلغرافية 
 geography Apreliminary sketch

عام   Scott Keltie كيليت  سكوت  ملؤّلفه 
الكشوف  صاحبت  فرتة  وهي  1890م، 

اجلغرافيّة والدراسات اإلقليميّة األوليّة. 
2- مرحلة التحليل املكانيّ:

العشرين  القرن  أوائل  إىل  وصوالً  متتدّ 
باحلرب  مروراً  الثلثينيّات  بداية  وحّتى 
العامليّة األوىل، وفيها بدأت صناعة الطريان 
واستخدام الصور اجلويّة، ما أمدّ اجلغرافية 
برؤيا مل تكن لتتحّقق ميدانيّاً، ووّفر اجلهد 
إىل  املدخل  كتاب  وظهر  واملال.  والوقت 
 Introduction to التطبيقيّة  اجلغرافية 
1921م  عام   Applied Geography

 ،Alexznder Stevens أللكسندر ستيفن

تقوم  الثلثينيّات  يف  اجلغرافية  وأصبحت 
العلميّة والبيانات اليت تصلح  بإعداد املادة 

للتحليل والتنظري.
3- مرحلة التخطيط:

ستينيّات  وحّتى  ثلثينيّات  من  امتدّت 
أعمال  خلهلا  نشطت  املاضي،  القرن 
املسح امليدانيّ، ونضجت خربات اجلغرافية 
اجلغرايفّ  بإمكان  أصبح  حّتى  التطبيقيّة، 
واملشاريع  العسكريّ  التخطيط  يف  التدخّل 
الربيطانيّ  العامل  أعمال  ولعّل  االقتصاديّة. 
إديل ستامب Dudley Stamp بني عامَي 
فارقة هلذه  1960-1966م، متّثل علمة 

املرحلة، فقد أسّست عمليّات املسح امليدانيّ 
اليت قام هبا لتقدّم علم استخدامات األرض 

.Land Use

4- مرحلة الثورة الكمّيّة:

بداية  مع  خلل  اجلغرافية  شهدت 
علميّة  طفرة  املاضي  القرن  ستينيّات 
األساليب  تبنّت  حيث  مناهجها،  يف  كبرية 
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الرياضيّة واإلحصائيّة يف عمليّات التحليل 
على  تأثريها  واستمرّ  واملقارنة،  والقياس 
فأصبحت  األخرية  الثلثة  العقود  مرّ 
وبدأت  للتطبيق،  وقابليّة  دّقة  أكثر  النتائج 
اجلغرافية التطبيقيّة خترتق سوق األعمال 

التجاريّة اخلاصّة. 
5- مرحلة احلاسوب: 

نظم  وتطوّر  احلاسوب  فجر  بزوغ  مع 
واألقمار   GIS اجلغرافيّة  املعلومات 
الصناعيّة وأدوات املسح والتحرّي املوقعيّ، 
املعلومات  من  هائلة  كميّات  تدّفقت 
تنظيمها  من  بدّ  ال  فكان  اجلغرافيّة، 
واالستفادة منها ألغراض تنمويّة وتطويريّة 
يف حماولة حملاكاة الطبيعة كما هي، والغاية 
األهمّ هي رصد املوارد الطبيعيّة وتقييمها 
والعمل على فهم منط توّزعها. )حممّد عبد 
ص54(،   -42 ص   ،2001 علي:  اجلواد 
كما ساعدت الربامج احلاسوبيّة يف تصميم 
مناذج لكثري من الظواهر اخلطرة، كاجنراف 
أسهم يف  ما  والفيضانات.  والسيول  الرتبة 
تنفيذ اجراءات محاية استباقيّة حالت دون 
تفاقمها. وساعد ذلك يف حتسني أساليب 
الطبيعيّة،  مواردها  وتنمية  البيئة  إدارة 
سلوم،  )غزوان  املتدهورة.  النظم  وترميم 

نعمان صيام : 2017، ص 37(.  
 :Pacione( لـ  التايل  العرض  يبيّن 
P .2011 13( حيويّة اجلغرافية التطبيقيّة 

والنظريّة خلل القرن السابق:
)أواخر  األوىل  التطبيقيّة  الفرتة   -
من  االستفادة  مّتت  عشر(:  التاسع  القرن 
السياسيّة  املصاحل  خدمة  يف  اجلغرافية 

ألفكار  وكان  للدول،  والتجاريّة  والعسكريّة 
 Friedrich Ratzel راتزل  فريدريك 
1844-1904م، أثر كبري على قيام أملانيا 

حممود  )حممد  والثانية.  األوىل  باحلربَني 
الديب: 2002، ص 9-ص10(.

القرن  )أوائل  األوىل  النظريّة  الفرتة   -
الفكر  فيها  اجلغرافية  تبنّت  العشرين(: 
الطبيعيّة  الظواهر  إىل  بالنظر  الشامل 

واإلنسانيّة وفق سياقها اإلقليميّ.
الثانية )بني احلربني  - الفرتة التطبيقيّة 
العامليتنَي(: استعادت اجلغرافية مرّة أخرى 
األراضي  استخدام  جماالت  يف  مكانتها 
وأهدافها  وتنفيذها  واحلروب  وختطيطها 

التوسّعيّة.
- الفرتة النظرية الثانية )ازدهار ما بعد 
عام 1945م(: بدأ رفض املفاهيم اإلقليميّة 
وتبنّي التخصّصات الضيّقة والثورة الكميّة.

)منتصف  الثالثة  التطبيقيّة  الفرتة   -
الثمانينيّات(: شهدت توسيع مفهوم البحث 
جديدة  اهتمام  جماالت  ليشمل  املفيد 
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2015 Taylor & Francis Group, LLC.  Published by Taylor & Francis 
Group, LLC.

واالقتصاديّة  االجتماعيّة  باملشكلت  تتعلّق 
والبيئيّة. 

بداية  )حّتى  الثالثة  النظرية  الفرتة   -
لتطوير  اجلغرافية  عادت  الثالثة(:  األلفيّة 
القضايا  مع  التعامل  يف  الشمويلّ  املذهب 

البيئيّة.
- الفرتة التطبيقيّة الرابعة )الركود العاملي 

بعد عام 2009م(: لوحظ زيادة الطلب من 
اجلغرايفّ  البحث  لتمويل  احلكومات  قبل 

لغايات تنعكس على تطوير االقتصاد. 
تعارض  ال  إنّ  القول  ميكن  النهاية  يف 
وإن  والتطبيقيّة،  النظريّة  اجلغرافية  بني 
اختلفت األهداف، بل إنّ كلمها ينبثق من 
مشكاة واحدة، أال وهي )املكان واإلنسان(.
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* باحثة ومهندسة يف مديريّة أبنية التعليم يف وزارة الرتبية.

م. لميس ماضي*

األمواج المكروّية

حتتـلّ األمـواج املكرويّـة اجلـزء ذا التواتـر األعلـى والطـول املوجـيّ األقصـر مـن 
طيـف األمـواج الراديويّـة، وهـي تقـع بـن األمـواج الراديويّة وأشـعّة التراهرتز.

 وقد كان )Heinrich Hertz )1857-1894 أوّل من قام بتوليد األمواج املكرويّة 
والكشـف عنهـا يف املختـر يف عـام 1888م، وتتضمـن األمـواج املكرويّـة أطـوااًل 
موجبـة منهـا مـا يصـل طولـه إىل املـرت ومنهـا مـا يقصـر مللمـرت، ولعـّل مـن أكثـر 

تطبيقـات اسـتخدام األمـواج املكرويّـة هـي األفـران املكروموجيّـة.
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الفرن املكروموجيّ )املكروويف(: 
اليت  الكهرومنزليّة  األجهزة  أحد  هو 
عن  الطعام  لتسخني  أو  للطهي  تُستعمل 
يُستعمل هذا  العازلة، حيث  التدفئة  طريق 
على  تعمل  اليت  املكرويّة  األمواج  الفرن 
تسخني  دون  فقط  الغذائيّة  املواد  تسخني 
األفران  عكس  على  فيه،  املوجودة  الوعاء 
املاء  تسخني  خلل  من  وذلك  التقليديّة 
للستقطاب  القابلة  األخرى  واجلزيئات 
داخل الغذاء، ولكن هل نعلم ما هي األمواج 

املكرويّة؟
موجات  هي  املكرويّة  األمواج  إنّ 
ومغناطيسيّة(  )كهربائيّة  كهرومغناطيسيّة 
املوجات  بني  قصري  موجيّ  طول  ذات 
هذه  وتتميّز  احلمراء،  وحتت  الراديويّة 
اخرتاقها  عند  حرارة  تعطي  بأّنها  املوجات 
مّت استخدامها  ولذلك  لنسيج خلويّ معيّن 

يف الفرن املوجيّ.

األجهزة الي تستخدم األمواج 
املكرويّة:

استُخدمت األمواج املكرويّة يف االتصاالت 
باألقمار  والتلفزة  النّقالة  كاهلواتف 
 Radio Detecting والرادار  الصناعيّة 
املوجيّة  األطوال  وتقع   .And Ranging

املكرويّة املستعملة يف أجهزة اهلاتف النّقال 
.)20cm 1 وcm ( واألقمار الصناعيّة بني

العامليّة  احلرب  يف  الرادار  ابتكار  وبعد 
إىل  املكرويّة  األمواج  حبوث  أدّت  الثانية، 
ابتكار أجهزة للستخدامات السلميّة ومنها 
.Microwave oven ّالفرن املكروموجي

آليّة التسخن:
يغمر الفرن املكروموجيّ الطعام باألمواج 
بنحو  يقدّر  خلئيّ  موجيّ  بطول  املكرويّة 
بشكل  املسؤولة  األمواج  وهي   .12cm

للجزيئات  سيّما  وال  التسخني،  عن  كامل 

 

 ) الطيف1الشكل(

الشكل)1( الطيف
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تنتشر  ثمّ  حرارهتا،  درجة  وترتفع  احلقل 
األخرى  الطعام  جزيئات  يف  الطاقة  هذه 

ليصبح مردود التسخني عالياً.
األفران  إنّ  بالذكر  اجلدير  ومن 
املطبخ  أدوات  من  أصبحت  املكروموجيّة 
اواخر  منذ  الغربيّة  البلد  يف  الشائعة 
املوّلدة  األجهزة  ابتكار  عقب  السبعينيات، 
التجويفيّة(  )املغنطرونات  املكرويّة  لألمواج 

األقّل تكلفة.
األمواج  هبذه  التسخني  آليّة  أنّ  كما 
بل  املكروموجيّ  الفرن  على  تقتصر  ال 
الفيزيائيّ،  العلج  يف  سابقاً  استُخدِمت 
عالية  كهربائيّة  تيارات  فيها  وتُستعمل 
الرتدّد إلحداث تسخني موضعيّ يف األنسجة 

احليّة.
اليت  الكهربائيّة  العصا  يف  وأيضاً 
أمواجاً  تستخدم  الشرطة، حيث  تستعملها 
جلد  من  رقيقة  طبقة  لتسخني  ملمرتيّة 
تُطاق  ال  احلرارة  من  درجة  إىل  اإلنسان 
إلبعاد الشخص املستهدف، إذ يؤدّي تطبيق 
حزمة مرّكزة بتواتر GHz 95 ملدّة ثانيتنَي 
إىل تسخني اجللد إىل الدرجة )C°54( إىل 

.)0.4mm(عمق

املستقطبة  )واجلزيئات  كاملاء  املستقطبة 
من  نوعَني  من  تتكوّن  اليت  اجلزيئات  هي 
والثانية  كهرسلبيّة  أكثر  إحدامها  الذرّات 
 )H2O( املاء  جزيء  ويف  كهرجابيّة(  أكثر 
األكثر  األكسجني  عنصر  لدينا  هنا 
كهرجابيّة،  األكثر  واهليدروجني  كهرسلبيّة 
حتتوي  بغالبيّتها  األطعمة  أنّ  نعلم  وكما 
على املاء لذلك يُستخدم الفرن املكروموجيّ 
قطب  ثنائي  خيضع  فعندما  لتسخينها، 
فإّنه  كهربائيّ  حلقل  مثلً  كاملاء  كهربائيّ 
القطب  ثنائي  لتوجيه  يسعى  لعزم  خيضع 
)األمواج  املستخدم  املوجة  حقل  باجتاه 
والسالبة  املوجبة  الشحنتنَي  ألنّ  املكرويّة( 
وكنتيجة  متعاكسَني،  اجتاهَني  يف  تنزاحان 
للحقل الكهربائيّ السريع االهتزاز لألمواج 
على    GHzf  2.5  = تواترها  املكرويّة 
اعتبار أنّ التواتر هو عدد اهلزّات يف الثانية 

الواحدة.
لتلحق  االجتاهّني  يف  املاء  جزيئات  تدور 
من  طاقة  فتمتصّ  املوجة،  حقل  باجتاه 

الشكل)2( الفرن املكروموجيّ

الشكل) 3( آليّة التسخن

 

 ) 3الشكل(
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خاصّة االنعكاسيّة
 لألمواج املكرويّة: 

الفرن  يف  املكرويّة  األمواج  تتوّلد 
Magnetron مغنطرون   يف  املكروموجيّ 

مهتزّة  تيارات  يوّلد  جماوب  جتويف  وهو 
تُصدر أمواجاً مكرويّة بالتواتر املطلوب. 

األمواج  جيّداً  تعكس  املعادن  كانت  وملا 
املكرويّة، ومبا أنّ الفرن يتضمّن دليلً موجيّاً 
فإّنه   metallic wave guide معدنيّاً 
يوجّه األمواج املكرويّة حنو حمراك معدنيّ 
بدوره  يعكس    rotating paddle دوّار 
االجتاهات  من  كثري  يف  املكرويّة  األمواج 

املختلفة لتوزيعها على الفرن كلّه.
 )إنّ خاصيّة االنعكاسية هذه هي سبب 
معدنيّة  أوعية  استخدام  بعدم  النصح 
املراد  األطعمة  تغليف  يف  أملنيوم  ورق  أو 
تسخينها، إذ يسبّب هذا النوع من األغلفة 
إىل  املكرويّة  األمواج  واألوعية عدم وصول 
ما يف داخل الوعاء، وقد تُحدث نقاطاً حارّة 
تسبب االشتعال أو ختريب جدران الفرن(. 
معدنيّ  بغلف  الفرن  جتويف  يُحاط 

وختفيض  املكرويّة  األمواج  عكس  إلعادة 
توجد  كما  األمواج.  من  التسرّب  مقدار 
شاشة معدنٍية على زجاج باب الفرن ثقوهبا 
صغرية متّكن من رؤية ما بداخله، غري أّنه ملا 
كانت الثقوب أصغر بكثري من طول األمواج 
املكرويّة، فإنّ الشاشة تستمرّ بعكس األمواج 

املكرويّة.

األمواج املكرويّة يف الفضاء:
1964م  الستينيّات  بداية  يف  توصّل 
و   Amo Penzias الفلكيان  العاملان 

إىل  دراساهتم  يف   Robert Welson

باألمواج  يسبح  بكامله  الكون  أنّ  اكتشاف 
املكروموجيّ  اإلشعاع  هذا  وأنّ  املكرويّة، 
منشأ  خملّفات  من  هو  الكون  يغمر  الذي 
يُدعى  الذي  اهلائل  االنفجار  نتيجة  الكون 
االنفجار األعظم )Big Bang( وقد شاركا 
الكتشافهما  1987م  للعام  نوبل  جبائزة 

هذا.

 

الشكل) 4( املغنطرون ) المغنطرون4الشكل(

الشكل) 5( توزع األمواج املكروية
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تأثر األمواج املكرويّة على الصحّة 
وحروق األمواج املكرويّة:

كافية  طاقة  حتمل  ال  املكرويّة  األمواج 
لتأيني املواد ) ختريب األنسجة احليّة(، ومن 
ثمّ فهي مثال عن األشعة غري املؤذية، وتعود 
يُصدرها  اليت  الطاقة  كلمة إشعاع هنا إىل 
منبع وليس النشاط اإلشعاعيّ. ومل يتبيّن 
آثار  هلا  املكرويّة  األمواج  أنّ  قاطع  بشكل 
منخفضة  مستويات  عند  سيّئة  بيولوجيّة 

وهي املستخدمة يف الفرن املكروموجيّ.
مجيعها  وليس  الدراسات  بعض  توحي 
أنّ التعرض لألشعة املكرويّة بشكل مباشر 
آثار  له  يكون  أن  ميكن  الطويل  املدى  على 
الوليدة.  اخلليا  على  سيّما  وال  مسرطنة 
ترافق  اليت  األخطار  عن  أمر خمتلف  هذا 
التعرّض لشدّات عالية جدّاً، اليت ميكن أن 
تسبّب التسخني واحلروق كأي منبع حراريّ 
املكرويّة  األمواج  هبا  تنفرد  خاصّة  وليست 
احلرب  أثناء  يف  لوحظ  فقد  حتديداً. 
يقعون يف  الذين  األفراد  أنّ  الثانية  العامليّة 
مسار منشآت الرادار يعانون من القرقعات 
كان  لإلشعاع.  استجابة  الطنني  وأصوات 

السمع  على  املكروموجيّ  التأثري  أنّ  يُعتقد 
ينجم عن األمواج املكرويّة اليت حترّض تياراً 
كهربائيّاً يف مراكز السمع يف الدماغ. وقد 
 NASA ناسا  به  قامت  الذي  البحث  دّل 
التوسّع  عن  ينجم  ذلك  أنّ  السبعينيات  يف 

احلراريّ يف أجزاء األذن الداخليّة.
التعرّض  أنّ  إىل  التنويه  جيب  ولكن 
أن  املكروموجيّ ميكن  اإلشعاع  إىل  املباشر 
يُحدث الساد cataracts  بآليّة التسخني 
ألنّ  اجلسم  يف  املتحرّض  الكهرونفوذيّ 
 denatures التسخني املكروموجيّ يُفسد
العدسة  يف  طبيعتها(  )يُفقدها  الربوتينات 
البلوريّة للعني، بالطريقة نفسها اليت حتوّل 
اللون  إىل  البيض  بياض  احلرارة  فيها 
الشركات  حترص  ولذلك  العامت،  األبيض 
على عدم عمل الفرن املكروموجيّ يف حال 

كان باب الفرن مفتوحاً.
جرعات  إىل  اإلنسان  جسم  تعرّض  إنّ 
ثقيلة من اإلشعاع املكروموجيّ ) كإشعاعات 
يُحدث  فرن مكروموجيّ مفتوح(، ميكن أن 
ضرراً حراريّاً يف نسج أخرى أيضاً لتشمل 
نظراً  فوراً  تظهر  أاّل  ميكن  خطرية  حروقاً 
النسج  تسخني  إىل  املكرويّة  األمواج  مليل 

األعمق ذات احملتوى املائيّ األكرب. 
املكروموجيّ  الفرن  أنّ  جند  سبق  ممّا 
مكرويّة  أمواج  من  فيه  مبا  )املكروويف( 
آليّات  على  لألطعمة  تسخينها  يف  تعتمد 
آليّات  على  بل  مؤذٍ  إشعاع  أيّ  من  جمرّدة 
يف  اجلزيئات  استقطاب  على  تعتمد 
األطعمة، فهي طريقة آمنة وغري مسرطنة 

كما تزعم الكثري من الشائعات.

الشكل) 6( انعكاس األمواج املكروية
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* باحث، رئيس شعبة الرتبية البيئيّة يف وزارة الرتبية.

م. بّسام الحصني*

النهوض بتربية النحل 
في سورية

عـرف اإلنسـان تربيـة النحل للحصول على العسـل قبل امليـالد بألَفي عام، وكانت 
تربيـة النحـل املسـتأنس يف خاليـا يصنعهـا اإلنسـان غالبـًا مـن الطـن، واسـتمرّت 
بالطـرق البدائيّـة وتطـوّرت بشـكل بطـيء حّتـى منتصـف القـرن التاسـع عشـر 
عندمـا اكتشـف العـامل الجنسـرتوث املسـافة النحليّـة، حيـث كان ذلـك بدايـة 

ظهـور اخلاليـا اخلشـبيّة احلديثـة لرتبيـة النحـل.
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يقوم  النحل  أنّ  هي  اخلليا  هذه  وميزة 
ببناء األقراص الشمعيّة على إطارات ميكن 
سهولة  وبالتايل  بسهولة،  ونقلها  حتريكها 
قطف  وسهولة  النحل  خليا  على  الكشف 

العسل.
والنحل أحد أعظم األمم دّقة يف التنظيم 
مدركات  تعجز  متفاٍن  وجمتمع  واإلبداع، 

العقل عن اإلحاطة بأسراره مجيعها.
وتُعترب تربية النحل من األنشطة الزراعيّة 
الدولة  أولت  وقد  سورية،  يف  القدمية 
الزراعيّ،  النشاط  هذا  يف  كبرياً  اهتماماً 
الزراعة  وزارة  يف  مّت  1985م  عام  ففي 
إحداث مديريّة خمتصّة بالنّحل لتعمل على 
عدد  وزيادة  السّوري  النّحل  إنتاج  تطوير 
العتماد  النّحالني  الوزارة  وتشجّع  طوائفه، 
الّطرق احلديثة بإدارة النّحل للحصول على 
أكرب إنتاج بتكاليف منخفضة، وزيادة الرّقعة 
تشّكل  اليت  الرّحيقيّة  بالنّباتات  املزروعة 

املرعى املناسب للنحل.
ويف عام 1988م أُنشِئت مجعيّة للنحّالني 
الزراعيني  املهندسني  نقابة  يف  السوريني 
تضمّ املهندسني الزراعيني كأعضاء أصلء، 
وغري املهندسني كأعضاء متممني. ومن أهمّ 

إىل  وإرشادهم  النحّالني  توعية  مهامها 
الطرق احلديثة لرتبية النحل وزيادة اإلنتاج 
من العسل والشمع وطرود النحل وتعريفهم 
بأهمّ أمراض وآفات النحل وكيفيّة علجها، 
وتقديم التسهيلت كاّفة واملساعدات ملربّي 

النحل يف هذا اجملال.
وجتدر اإلشارة إىل أنّ اإلنسان ال يستطيع 
أن يربّي النحل ما مل يكن ملمّاً بأصول هذه 
ومترّن  دراسة  إىل  األمر  وحيتاج  الرتبية، 
يتواصل  أن  ويفّضل  وممارسة،  وتدرّب 
املبتدئ برتبية النحل مع مربّي حنل متمرّس 
ويستفيد من اخلربة ويقتين عدد بسيط من 

اخلليا.

فوائد تربية النحل:
من أهمّ فوائد تربية النحل:

لذيذ  العسل، وهو غذاء  النحل  ينتج   -1

ومفيد جدّاً لإلنسان.
فيزداد  األزهار  بتلقيح  النحل  يقوم   -2

اإلنتاج الزراعيّ.
3- حنصل على فوائد علجيّة عديدة يف 

النحل  امللكيّ ويف صمغ  الغذاء  العسل ويف 
)العكرب( ويف لسع النحل.
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الصناعات  النحل يف  يُستخدم مشع   -4

الطبيّة والتجميليّة.
املنتج  النحل  سلالت  وأفضل  أهمّ 
)يف  الكرنيويلّ  النحل  العامل:  يف  للعسل 
والقوقازيّ،   واإليطايلّ،  يوغسلفيا(  مشال 

والقربصيّ، والنحل السوريّ.

إنتاج العسل:
إىل  سورية  يف  النحل  خلية  إنتاج  يصل 
)10( كغ، بينما يصل يف بعض الدول مثل 
أسرتاليا وفرنسا وتركيا إىل أكثر من 25كغ.

والزراعة  لبيانات منظمة األغذية  ووفقاً 
عسل  من  العامل  إنتاج  بلغ  املتحدة  لألمم 
النحل عام 2017م حوايل مليوننَي و400 
العامل  دول  بني  سورية  واحتلّت  طن،  ألف 
يف  دولة   )139( أصل  من   )66( املرتبة 
 %1 متتلك  أّنها  رغم  العسل،  إنتاج  كميّة 
العامل،  يف  النحل  طوائف  أعداد  من  فقط 
بإنتاج  األوىل  املرتبة  الصني  تربّعت  بينما 
بإنتاج  تركيا  تلتها  طن،  ألف   500 جتاوز 
بإنتاج  األرجنتني  ثمّ  ألف طن،   114 قدره 
قدره  بإنتاج  إيران  ثمّ  طن،  ألف   76 قدره 

69 ألف طن.

النحلة  حياة  تطوّر  مراحل  يبيّن  جدول 
البيضة  وضع  حلظة  من  باليوم  مقدّرة 

وحّتى مرحلة احلشرة الكاملة.

الذكرالشغالةامللكةالطور

333البيضة

666الريقة

صوم 
وغزل 
الشرنقة

123

التحوّل 
333إىل عذراء

من عذراء 
إىل حشرة 

كاملة
377

162124اجملموع

فرتة 
احلياة 
املتوقعة

 7-5
سنوات

-45
 90
يوماً

 4-3
أشهر

خاليا النحل:
 وأشهرها خلية الجنسرتوث ألّنها شائعة 
وقد  العامل،  بلدان  من  كثري  يف  االستعمال 
»املسافة  أساس  على  اخللية  هذه  صُمّمت 
يبين  عندما  النحل  أنّ  ومفادها  النحليّة« 
أقراصه الشمعيّة يرتك بينها وبني أيّ جزء 
من اخللية مسافة 16/5 من البوصة، وهي 

ما تُعرَف باسم املسافة النحليّة.
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مكوّنات خلية النحل اخلشبيّة 
احلديثة )خلية الجنسرتوث(:

1- حامل اخللية )كرسي اخللية(: يثبّت 

على األرض بشكل جيّد.
فوق  تُوضع  )الطبليّة(:  القعر  لوحة   -2

حامل اخللية، وفيها مدخل النحل، وأحياناً 
يكون حامل اخللية والطبليّة قطعة واحدة.

3- صندوق الرتبية: يوَضع فوق الطبلية 

وكرسي اخللية.
من  عادة  مصنوعة  اإلطارات:   -4

اخلشب، وتُوضع يف صندوق الرتبية وتُثبّت 
عليها األطباق الشمعيّة.

الرتبية  صندوق  تشبه  العاسلة:   -5

من  نفسه  للعدد  وتتسع  نفسها،  وباألبعاد 
الرتبية  صندوق  فوق  وتُوَضع  اإلطارات، 
من  الزائدة  الكميات  الستيعاب  مباشرة 

العسل يف موسم النشاط.
6- الغذاية: تُوَضع فوق صندوق الرتبية، 

لتغذية  سائل  سّكريّ  غذاء  فيها  يوَضع 
النحل.

اإلطارات  يغّطي  الداخليّ:  الغطاء   -7

مباشرة، وتتمّ إزالته عند وضع الغذاية.

من  اخللية  يغّطي  اخلارجيّ:  الغطاء   -8

حرارة  من  اخللية  حيمي  حيث  األعلى، 
الشمس صيفاً واألمطار شتاءً.

 
مزايا استعمال اخلاليا احلديثة:

دون  اإلطارات  وكشف  فحص  1- ميكن 

إزعاج النحل أو إتلف األقراص.
من  أكرب  محاية  النحل  أفراد  متنح   -2

باخلليا  مقارنة  والنمل  احليويّة  األعداء 
القدمية.

اجلويّة  العوامل  من  الطائفة  حتمي   -3

 - -حرارة  رياح   - )أمطار  أكرب  بشكل 
برودة....(.

4- ميكن وضع أساسات مشعيّة بسهولة، 
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وبالتايل يقوم النحل جبمع العسل بدالً من 
انشغاله بصنع الشمع.

إىل  القويّة  الطائفة  تقسيم  ميكن   -5

الطوائف  وضم  مجع  ميكن  كي  طائفتنَي، 
الضعيفة.

6- ميكن نقل اخلليا بسهولة دون إزعاج 

النحل إىل مرعى أفضل أو إىل منطقة أكثر 
دفئاً يف الشتاء.

7- ميكن فرز العسل دون إتلف األقراص 

الشمعيّة، وبالتايل استعماهلا لسنوات عدّة.
8- سهولة تقديم التغذية السّكريّة للنحل 

عند الضرورة.
اخلليا  من  الناتج  العسل  يكون   -9

ويكون  صافياً،  نقيّاً  نظيفاً  احلديثة 
احملصول وافراً.

10- ميكن استبدال امللكات بسهولة.

11- سهولة معاجلة األمراض واإلصابات 

ضمن اخلليا.
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أدوات العمل برتبية النحل:
1- املدخّن: مصنوع من املعدن، وظيفته 

حيث  اخلليا،  فحص  عند  النحل  هتدئة 
يتمّ إحراق قطع من اخليش بداخله وخيرج 
على  الضغط  ويتم  الفوهة،  من  الدخان 
النحل  لتهدئة  الدخان  كمية  لزيادة  املنفاخ 

بشكل جيّد.
املعدن، تساعد  العتلة: مصنوعة من   -2

على فصل اإلطارات عن بعضها وإخراجها 
من اخللية للكشف أو للقطف.

طويل،  نصل  ذات  القشط:  سّكني   -3

عن  الشمعيّة  األغطية  لقشط  وتُستعمل 
أقراص العسل قبل وضعها يف الفراز.

يف  تُستخدم  ناعمة  النحل:  فرشاة   -4

إزالة النحل عن األقراص.
5- فرّاز العسل: يستخدم إلخراج العسل 

من األقراص، وهو عبارة عن وعاء أسطوانيّ 
اإلطارات  فيه  توضع  املعدن،  من  مصنوع 
برتتيب معيّن ومزوّد بصنبور إلخراج العسل 

املفروز إىل أواني التعبئة. 

أين نضع خاليا النحل؟ )اختيار 
موقع املنحل(:

1- يف أماكن انتشار النباتات واألعشاب 

املزهرة.
وأماكن  السكنيّة  األماكن  عن  بعيداً   -2

مرور السيارات واملشاة.
وجتمّعات  السيول  أماكن  عن  بعيداً   -3
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املياه، ويفّضل األماكن املرتفعة.
واهلادئة  النظيفة  األماكن  خنتار   -4

واآلمنة.
مياه  مصدر  وجود  الضروري  من   -5

عذبة قريب من املنحل.
6- خنتار األرض مستوية قدر اإلمكان.

7- يُراعى ترك مسافة ال تقّل عن 1 كم 

بني املنحل واملنحل، كي خنّفف من التنافس 
على املرعى.

رياح  مصدّات  وجود  الضروري  من   -8

حول املنحل.

كيف نضع خاليا النحل؟ )االجتاه 
واملسافة بن اخلاليا(:

بشكل  األرض  على  اخلليا  نثبّت   -1

جيّد، وال نضعها بشكل مائل.
2- نضع اخلليا باالجتاه نفسه واملسافة 

متساوية بني اخلليا.
3- يُراعى أن تكون مداخل اخلليا باجتاه 

اجلنوب أو اجلنوب الشرقي الستقبال أشعة 

الشمس مبّكراً.
4- ترُتك مسافة 2م بني صفوف خليا، 

ومسافة 1م بني اخللية واخللية اجملاورة.

لباس العمل برتبية النحل:
1- البدلة: لوهنا أبيض، وظيفتها محاية 

اجلسم من لسع النحل.
2- القبّعة والقناع: حلماية الرأس والوجه 

من لسع النحل.
إىل  تصل  جلديّة مسيكة،  القّفازات:   -3

هناية الساعد.
من  جزء  مع  القدم  يغّطي  احلذاء:   -4

الساق ليؤمّن محاية القدم من لسع النحل.

عملية الكشف على خاليا النحل:
والقّفازات  والقناع  البدلة  ارتداء  يتمّ   -1

واحلذاء اجللديّ.
2- تتمّ عملية التدخني على باب اخللية 

)فتحة دخول وخروج النحل(.
هبدوء  اخلارجيّ  الغطاء  رفع  يتمّ   -3
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وأيضاً الغّذاية ويتمّ وضعهما جانباً.
أحد  لرفع  بالعتلة  االستعانة  يتمّ   -4

اإلطارات الوسطى ملشاهدة احلضنة.
اجلانبيّة  اإلطارات  أحد  رفع  يتمّ   -5

للتأّكد من قيام النحل جبمع الرحيق.
ثمّ  مكاهنا  إىل  الغّذاية  إعادة  تتمّ   -6

الغطاء اخلارجيّ، ويتمّ االنتقال للكشف عن 
اخللية التالية.

)البيوض  النحل  تتواجد حضنة  معلومة: 
والريقات( ضمن اإلطارات الوسطى، بينما 
جيمع النحل العسل يف اإلطارات اجلانبيّة.

  
قطف العسل:

بعض  أنّ  الكشف  من  نلحظ  عندما 
من  أكثر  بالشمع  خمتومة  العسل  إطارات 
باتباع  العسل  قطف  بعملية  نقوم   %50

اخلطوات التالية:
يف  وجنمعها  العسل  إطارات  نُخِرج   -1

صندوق تربية فارغ.
الغرفة  إىل  اإلطارات  هذه  نأخذ   -2

املخصّصة لفرز وتعبئة العسل.
3- نضع اإلطارات يف الفرّاز بعد كشط 

طبقة اخلتم على اجلانبَني.
4- نقوم بتدوير الفرّاز فيخرج العسل من 

اإلطارات ويتجمّع يف قعر الفرّاز.
العسل  إخراج  من  االنتهاء  بعد   -5

اخلليا  إىل  بإعادهتا  نقوم  اإلطارات  من 
ليستخدمها النحل من جديد.

مطربانات  يف  العسل  بتعبئة  نقوم   -6

نظيفة وجاّفة ونغلقها بإحكام.
عليها  يدوّن  لصاقات  وضع  ميكن   -7

تاريخ القطف ونوع العسل والوزن الصايف.
الشمع  أقراص  تقطيع  ميكن  ملحظة: 
املختوم إىل قطع ووضعها يف عبوات مناسبة 

)عسل بشهده(.

تطريد النحل: 
فصل  يف  التطريد  بعملية  النحل  يقوم 
الربيع بسبب االزدحام أو قلّة املرعى حيث 
أفراد  نصف  حوايل  ومعها  امللكة  خترج 
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اخللية لتسكن يف مكان جديد، وتظهر ملكة 
اخللية  لتستمرّ  املتبقي  القسم  يف  جديدة 

بالعمل واإلنتاج.
وميكن أن يكون التطريد بسبب الظروف 
يف  األمراض  انتشار  أو  الصعبة  اجلويّة 

اخلليا أو ازدياد أعداء النحل.
التطريد  عملية  حدوث  جتنّب  وميكن 

باتباع بعض اإلجراءات، واليت من أمهها:
امليل  قليلة  النحل  سلالت  انتخاب   -1

للتطريد.
2- تقليل ازدحام الطائفة، وذلك بإضافة 

أو أساسات مشعيّة  أقراص مشعيّة فارغة 
لصندوق الرتبية ورفع بعض أقراص العسل 

واحلضنة املغّطاة إىل صندوق العاسلة.
من  احلضنة  أقراص  بعض  نأخذ   -3

بعض  على  ونوّزعها  القويّة  الطوائف 
عمل  وبالتايل  لتقويتها  الضعيفة  الطوائف 

توازن بني قوّة طوائف املنحل.

هجران النحل خلليته:
يهجر النحل خليته متاماً، وذلك ألسباب 
والروائح  واملرض  اجلوع  أمهّها  متعدّدة 
باآلفات  واإلصابة  التهوية  وقلّة  املؤذية 

واإلزعاج الزائد عن احلدّ للطائفة.

نقل خاليا النحل:
من املعروف أنّ اختلف املناخات والبيئات 
تباين يف  ينتج عنه  أخرى،  إىل  من منطقة 
مصدر  هي  اليت  واملراعي  اإلزهار  مواسم 
غذاء النحل، وبالتايل جيب على النحّال أن 
ينقل خلياه عند تراجع املرعى إىل مناطق 

يتوّفر فيها املرعى املناسب أو املرغوب من 
حيث نوع العسل.

وبالتايل هناك نوعان من الرتبية:
لوجود  يتغيّر مكاهنا  ثابتة: ال  1- خليا 

النحل  املنطقة، يسدّ حاجة  نباتيّ يف  تنوّع 
وال ضرورة لنقل اخلليا.

2- خليا متنّقلة: هتدف إىل توفري املرعى 

اجليّد للنحل لضمان مجع أكرب كميّة ممكنة 
من العسل بأنواع خمتلفة.

أعداء النحل:
الوروار  وطائر  الدبّور  النحل  أعداء  أهمّ 
والنمل، يهاجم الدبّور خليا النحل ويسبّب 
اخلاصّة  باملصيدة  ويكافح  كبرية  أضرار 
أو  له،  جاذبة  مادّة  فيها  ويُوضع  بالدبابري 
عليها  والقضاء  األعشاش  عن  بالبحث 

باملبيدات احلشريّة.
يلتقط طائر الوروار النحلة أثناء طرياهنا 
تسبّب  أصوات  إصدار  أو  بالصيد  ويكافح 

هروبه من املنطقة.
الضعيفة،  النحل  طوائف  النمل  يهاجم 
الرمل  من  خملوط  باستعمال  ويُقاوم 

واملازوت بوضعه حتت أرجل اخلليا.
ومن اآلفات أيضاً عّثة الشمع اليت تتلف 
البيوت واألقراص الشمعيّة وتسبّب أضرار 

كبرية.
 

أمراض النحل:
األمريكيّ  احلضنة  »تعّفن  مرض  أمهّها 
واألوربيّ« واملتسبّب عن أنواع من البكترييا، 
بسبب  انتشرت  اليت  األمراض  من  وهو 
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وطرق  وأدوات  أساليب  استخدام  تداعيات 
هذا  وينتشر  النحل،  طوائف  حبقّ  جائرة 

املرض يف أغلب دول العامل.

تغذية النحل:
يقوم النحّال بتغذية النحل بغذاء سّكري 

مناسب يف األحوال التالية:
1- يف بداية املوسم حيث حنتاج لتقوية 

اخلليا بعد انتهاء فصل الشتاء وبدء فصل 
الربيع.

النحل  يتهيّأ  حيث  املوسم  هناية  يف   -2

لدخول فصل اخلريف والشتاء.
املتوّفر  الغذاء  3- عند شحّ املرعى وقلّة 

للنحل.
حسب  التغذية  من  عدّة  أنواع  وتوجد 
حاجة النحل وحسب الطقس وحسب املوادّ 

املتوفرة.

طريقة حتضر احمللول السّكريّ:
هادئة  نار  على  يُرفع  ثمّ  أوّالً  املاء  يُغلى 
املطلوبة  النسبة  حسب  السّكر  ويُضاف 
وجيب  الكامل،  الذوبان  حّتى  التحريك  مع 

النار لئلّ  السّكريّ على  عدم غلي احمللول 
وضمن  النحل  خليا  على  ويُوّزع  يتكرمل، 

الغّذايات وهو دافئ.

تغذية النحل
 يف الفصول األربعة:

1- التغذية يف فصل الربيع:

تتمّ التغذية يف بداية فصل الربيع لتنشيط 
الطوائف وتنشيط امللكة على وضع البيض، 

وتقوية الطائفة.
2- التغذية يف فصل الصيف:

احلرارة  الشتداد  نتيجة  التغذية  تتمّ 
شحّ  أو  الرحيق،  وقلّة  األزهار  وجفاف 
نتيجة  أو  املنطقة،  األزهار يف  املرعى وقلّة 

الرياح الشديدة.
3- التغذية يف فصل اخلريف:

اخلريف  فصل  أواخر  يف  التغذية  تتمّ 
لتشجيع الطوائف على تربية احلضنة حتى 
تدخل هذه الطوائف إىل فصل الشتاء قويّة.

4- التغذية يف فصل الشتاء:

على  للمحافظة  الشتاء  يف  التغذية  تتمّ 
الغذاء  قلّة  نتيجة  اهللك،  من  الطوائف 
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والربد الشديد، وللحدّ من خروج النحل من 
للموت  فيتعرّض  الغذاء  عن  حبثاً  اخللية 

بسبب الظروف اجلويّة.

أهمّ الصعوبات الي تواجه تربية 
النحل: 

الربد  مثل  الصعبة  اجلويّة  الظروف   -1

األمطار  معدّالت  واخنفاض  الشديد 
واالرتفاع الشديد يف احلرارة صيفاً وخاصّة 

وقت إزهار بعض النباتات.
املواشي  قبل  من  اجلائر  الرعي   -2

للنباتات املزهرة اليت يرعى منها النحل.
3- احلراثة الصيفيّة لألراضي تأتي على 

مساحات واسعة وأعداد هائلة من النباتات 
واألعشاب املزهرة.

4- ارتفاع أجور ترحيل النحل.

يقلّل  املربني  ألكثر  القليلة  احليازة   -5

النحل  ملشاريع  االقتصادية  اجلدوى  من 
اخلاصّة.

6- انتشار األمراض واآلفات.

7- قلّة اخلربة عند مربّي النحل قد تؤدي 

إىل خسارة كبرية.

الظروف املناسبة لرتبية النحل:
املزهرة  النباتات  من  مرعى  وجود   -1

)رحيق + حبوب طلع(
من  قريبة  نقيّة  مياه  مصدر  وجود   -2

املاء  إىل  ماسّة  حباجة  النحل  ألنّ  املنحل 
أثناء فرتة النشاط.

األرض  من  أفضل  املستوية  األرض   -3

املنحدرة لسهولة الفحص وعمليات اخلدمة 

واجلين.
4- النهار الطويل يساهم يف زيادة نشاط 

النحل.
لنشاط  مثاليّة  املعتدلة  اجلو  حرارة   -5

خليا  ضمن  الطبيعيّة  واحلرارة  النحل 
النحل بني )35-37( ْم.

يلجأ النحل عند اخنفاض درجات احلرارة 
إىل عمل تكّتل من النحل داخل اخللية على 
شكل عنقود مرتاصّ حول منطقة احلضنة 
انتشار  حجم  جيعل  ممّا  اخللية(،  )وسط 
النحل أقّل، ممّا يوّفر من استهلك العسل 
للتدفئة،  الطاقة  على  للحصول  املخزون 
النحل  يقوم  احلرارة  درجة  ارتفاع  وعند 
بعملية التهوية لتنظيم درجة احلرارة داخل 
الطريان  القدرة على  يفقد  والنحل  اخللية، 
عند اخنفاض درجة احلرارة عن 15مْ، أمّا 
-20 بني  ما  فهي  للتلقيح  املثلى  احلرارة 

30مْ.

تأثر بعض الظروف اجلويّة يف 
نشاط النحل:

األمطار  متنع  األمطار:  تأثر   -1

النحل من السروح، وجيب أن تكون اخلليا 
ومرتفعة  إليها  األمطار  دخول  من  حمميّة 
ازياد  فإنّ  ثانية  جهة  ومن  األرض،  عن 
كميات األمطار تؤدّي إىل زيادة منوّ النباتات 
املساحات  وازدياد  الطبيعيّة  واألعشاب 

اخلضراء وازدياد املرعى.
اجلوّ  رطوبة  الرطوبة:  تأثر   -2

املثالية 40 - 50% والرطوبة الزائدة تضرّ 
إصابة  إىل  وتؤدّي  الطلع،  وحبوب  بالعسل 
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النحل باألمراض.
مباشر  تأثري  هلا  الرياح:  تأثر   -3

على سلوك النحل، وحتدّ من سروح النحل 
مربّو  ويلجأ  رياح،  مصدّات  وجود  ويُفّضل 
مثلً(  )حجر  ثقل  وضع  إىل  عادة  النحل 
فوق كّل خلية لزيادة مقاومة اخللية للرياح 

القويّة.
لدخول  ضروريّة  التهوية:  تأثر   -4

األكسجني عن طريق مدخل اخللية وخروج 
تنّفس  عن  الناتج  الكربون  أوكسيد  ثاني 

النحل.

مواصفات العسل الطبيعيّ:
املكوّنات: يتكوّن من املاء )حبدود %18( 
وأملح   )%75 )حبدود  السّكر  من  وأنواع 

وبروتني وموادّ خمتلفة )حبدود %7(.
عوامل  على  العسل  لون  يتوّقف  اللون: 
تستخلصه  الذي  الرحيق  نوع  منها  عدّة، 

الشّغالة من الزهور.
وفقاً  العسل  رائحة  تتنوّع  الرائحة: 
ملصادر الرحيق، وقد يتمّ مجع الرحيق من 
أزهار متنوّعة فيكون العسل الناتج ذا خليط 

من الروائح.
العسل  يتميّز  أن  الطبيعيّ  من  الطعم: 
أيضاً  خيتلف  الذي  احللو  ومذاقه  بطعمه 

وفقاً ملصادر الرحيق.
البداية سائلً،  العسل يف  القوام: يكون 
صلباً  يصبح  أن  الوقت  مرور  مع  وميكن 
حرارة  درجة  وحسب  الرحيق  نوع  حسب 
العسل،  يف  الرطوبة  نسبة  وحسب  اجلوّ 
وفركتوز،  جلوكوز  من  حيتويه  ما  وحسب 

وجيب أاّل يتأخّر مربّو النحل يف فرز العسل 
من اإلطارات وتعبئته يف مرطبانات قبل أن 

يتحوّل إىل القوام الصلب.

بعض النقاط اهلامّة يف حتديد 
جودة العسل وصالحيّته 

لالستهالك:
1- خاٍل من التخمّرات.

2- غري معامَل حراريّاً.

3- بدون إضافات طبيعيّة أو اصطناعيّة.

4- خاٍل من املواد الغريبة.

ال  القصب(  )سكر  السكروز  نسبة   -5

تزيد عن 5% كحدّ أقصى.
6- ال تزيد الرطوبة عن %22.

ومن أهمّ أنواع العسل يف سورية:
عسل  الكينا،  عسل  احلمضيّات،  عسل   
الزعرت،  عسل  الربكة،  وحبّة  اليانسون 
دوّار الشمس والقطن واخللّة، عسل  عسل 

احللب، عسل العجرم.
 

 ختامًا:
نتمنّى أن تزدهر تربية النحل يف سورية، 
االقتصاد  يف  دورها  املهنة  هذه  تأخذ  وأن 
وقوانني  محاية  هلا  يكون  وأن  احمللّيّ، 
وتطويرها  دعمها  يف  تسهم  وتسهيلت 
وتنشيطها وتوسيعها، وتطوير الكادر العامل 
الندوات  إقامة  خلل  من  النحل  برتبية 
واملعارض  التثقيفيّة،  والدورات  التوعويّة 
للنهوض  اهلادفة  النشاطات  من  وغريها 

برتبية النحل يف سورية.
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