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جملة تربوية ثقافية قومية فصلية
تصدرها وزارة الرتبية 

يف اجلمهورية العربية السورية 
السنة الثالثة والستون 
العدد 436 ـ ربيع 2010

تأسست عام 1948

شروط النشر يف املعلم العربي
 أن يعـــرّف الكاتب بنفســـه باختصـــار ويذكر عنوانه 

ورقم هاتفه.
  أن يوّثق املوضوع باملصادر واملراجع املعتمدة فيه وفق 
أســـلوب التوثيق املتعارف عليه: اســـم املؤلف وشهرته ، 
عنوان الكتاب أو البحث، اسم املرتجم يف حال الرتمجة 

، دار النشر، مكان النشر ، تاريخ النشر، رقم الصفحة.
 أن يكون املوضوع غري منشـــور سابقًا، وغري معد للنشر 

يف قناة أخرى.
  ختضع املواد املرسلة للمجلة للتقويم قبل النشر.

 حيق للمجلة إجراء بعض التعديالت على املوضوع مبا 
يناسب سياق املوضوع.

  تنشـــر املوضوعات حبسب تسلسل ورودها إىل اجمللة، 
وحبسب أبواهبا ، وحبسب اعتبارات فنية.

  خيضع ترتيب املوضوعات يف اجمللة العتبارات فنية.
 ترجـــو اجمللة مـــن كّتاهبا ارســـال مقاالهتـــم أو حبوثهم 

منضدة على احلاسوب ومراجعتها من قبل الكاتب.

حيدد االشرتاك السنوي يف اجلمهورية 
العربية السورية على النحو اآلتي:

350 لـــرية ســـورية للـــوزارات واملؤسســـات احلكوميـــة 
واملنظمات الشعبية والنقابية.

240 لرية سورية للمدارس.
120 لرية سورية للمعلمني واألفراد.

30 لرية سورية للنسخة الواحدة للمعلمني واألفراد.
25 دوالر يف الوطن العربي ،تضاف إليها أجور الربيد.

30 دوالر خـــارج الوطـــن العربـــي، تضـــاف إليهـــا أجور 
الربيد.

تدفـــع بـــدالت االشـــرتاك يف كل املدارس واملؤسســـات 
الرتبويـــة، إىل معتمدي الرواتب فيهـــا والذين يقومون 
بعـــد ذلـــك بتحويلها إىل حســـاب اجمللة اجلـــاري لدى 
مصرف ســـورية املركـــزي رقم 23/3481 على أن يشـــعر  

حماسب اجمللة هبذا التحويل بعد امتامه.
30 لرية سورية للنسخة الواحدة للمعلمني واألفراد.

 املقاالت واآلراء الواردة يف اجمللة تعرب عن رأي أصحاهبا 
وال تعرب بالضرورة عن رأي اجمللة أو الوزارة.

 املقـــاالت اليت ترد إىل اجمللة الترد إىل أصحاهبا ســـواء 
نشرت أم مل تنشر.
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 حن���ن نعلم أن التنش���ئة السياس���ية هلا أمهية يف 
تعميق الش���عور باالنتماء الوطين، ألهنا جتعل الفرد 
يتواف���ق ويندم���ج م���ع أبناء وطن���ه ليصب���ح مواطناً 
صاحل���اً، وبالتايل فإهنا تس���اعد عل���ى بناء املواطن 

والدولة.
وال أحد يس���تطيع بأي حال من األحوال أن يبتعد 

عن امليزات السياسية احمليطة به.
 فالتعام���ل م���ع القوان���ني والعالق���ة ب���ني احلاكم 
واحملك���وم واملش���اركة يف االنتخاب���ات، وغريه���ا من 
مظاهر السلوك السياسي ال تظهر يف فراغ ولكنها 
تنبث���ق من تنش���ئة سياس���ية تق���وم هبا مؤسس���ات 
اجتماعية وسياس���ية لألسرة واملدرسة واجلمعيات 
واألح���زاب ووس���ائل اإلع���الم، وتأت���ي أمهي���ة تلك 
املؤسسات من الدور اهلام يف التنشئة السياسية ألن 
اإلنس���ان مير هبا خالل مراحل حيات���ه وإن اختلف 

أسلوهبا وأثرها من مؤسسة إىل أخرى.
و ميك���ن الق���ول إن الدور الذي تقوم به التنش���ئة 
السياس���ية وفق النظم السياسية هو إجياد املواطن 
الصاحل املنتمي لوطنه، واالنتماء هنا يشكل مقياساً 
نع���رف عن طريقه م���ا حتقق من أهداف التنش���ئة 
السياسية، كما أن املواطنة مفهوم كبري يأخذ جانباً 
معرفي���اً وجانباً وجداني���اً ، وال ميكن حصره فقط 
مبفاهي���م احلقوق والواجبات، ولك���ن البد أن يكون 

هناك تأكيد على مشاعر االنتماء والوالء للوطن.

 إن التنش���ئة وإن كانت نس���بية إال أهن���ا البد وأن 
تكون حمددة مبرجعي���ة ثقافية، واملرجعية الثقافية 
تنطلق من فلس���فة اجتماعية تك���ون خالصة لفكر 
الش���عوب ووجداهن���ا واليت من خالهل���ا تنبثق القيم 
بصورهت���ا العامة أو بأش���كاهلا املختلفة ومنها القيم 
الوطنية، وتأتي أمهية دور القيم الوطنية بالنس���بة 
للتنش���ئة السياس���ية يف أهنا تشكل معياراً ميكن من 
خالله حتدي���د اجتاهها ويس���اعد يف ذلك تعددها 
مث���ل الدميقراطي���ة، االنتم���اء، احلري���ة، املواطنة ، 
وغريه���ا م���ن القي���م الوطني���ة، وبعده���ا يظهر دور 
التنش���ئة السياس���ية إليصال هذه القي���م إىل أفراد 
اجملتمع، حتى يتمثلوها. وللقيم الوطنية جانب هام 
ج���داً ، وهو أن هلا خاصية تطبيقي���ة، أي باإلمكان 
أن نطبقه���ا وحنك���م عليها، فاملش���اركة السياس���ية 
قيمة، والس���عي للس���الم قيمة واحرتام الرأي اآلخر 
قيم���ة، ومن هنا يتضح ما للقيم الوطنية من أثر يف 
حياة اجملتمع كوهنا قابلة للتعلم ، وتساعد الفرد يف 
اختاذ السلوك السياسي املناسب وفق ما ميلكه من 

قيم وطنية.
والقي���م الوطني���ة تدع���م االتص���ال والتواصل يف 
اجملتمع الواح���د، وتدفع حنو االلتفاف حول الوطن 
واالنتم���اء إلي���ه، من خالل املش���اركات السياس���ية 
املختلف���ة،« وإن ارتباط األفراد بوطنهم يدفعهم إىل 
املش���اركة يف شؤونه من أجل بناء اجملتمع وتطويره، 
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وكلم���ا زاد الوعي القومي والش���عور باالنتماء لألمة 
ليصل إىل درجة يطغى فيها على االرتباط بالوالءات 
احمللية، ازدادت املش���اركة من قبل األفراد من أجل 

السري حثيثاً يف طريق التقدم االجتماعي«
وإذا كان اجملتم���ع حي���اول دائماً أن يؤصل مفهوم 
القي���م الوطني���ة لدى أف���راده وأن يتطاب���ق اجلانب 
النظ���ري مع اجلانب العملي في���ه فال بد من وجود 
نوع من التعاون بني مؤسس���ات اجملتمع، فإذا كانت 
القي���م الوطنية تعك���س تطلعات النظام السياس���ي 
يف اجلانب النظري ف���إن النظام الرتبوي والتعليمي 
يقوم برتمجتها على ش���كل أهداف وسلوكيات ميكن 
لألف���راد أن يكتس���بوها، وهن���ا يك���ون االلتقاء بني 
النظام السياسي والنظام الرتبوي من خالل الرتبية 
الوطني���ة وال���يت هتت���م بإكس���اب الف���رد االجتاهات 
والقي���م الوطنية وبذلك تكون هن���اك أهداف كبرية 
للرتبي���ة الوطني���ة أمهه���ا / تكوي���ن املواطن الصاحل 
الواع���ي حلقوق���ه وواجبات���ه امللتزم خبدم���ة وطنه 

والدفاع عنه.
والرتبي���ة الوطني���ة حتقق أهدافها املس���تمدة من 
فلس���فة اجملتم���ع والنظ���ام السياس���ي ع���ن طريق 
املؤسس���ات الرتبوي���ة وأمهها) املدرس���ة(، حيث إهنا 
ت���ؤدي دوراً كب���رياً يف تفعيل األط���ر النظرية للرتبية 
الوطنية ، وكما إهنا تس���اعد التالميذ يف اكتس���اب 

القيم الوطنية.
وعل���ى الرغ���م م���ن أن الرتبية الوطني���ة تبدأ منذ 
الس���نوات األوىل للدراس���ة غري أهن���ا تتضح وتأخذ 
شكالً بارزاً يف املرحلة الثانوية، ألن الطالب يف هذه 
املرحلة يكون أكثر قدرة على استيعاب القيم الوطنية 
والسلوك السياس���ي، ومتّثلهما، والسيما أنه بعدها 
س���وف خيرج إىل احلياة العملي���ة، ويبدأ االحتكاك 

بصورة أكرب مبؤسسات الدولة األخرى، وحتى تؤدي 
املدرس���ة دوره���ا الكام���ل يف الرتبي���ة الوطنية البد 
من غ���رس القيم الوطنية ل���دى الطالب عن طريق 
األنش���طة الطالبية ذات الطابع االجتماعي لتعزيز 
قيم املشاركة والتعاون  فمن خالل اندماجه يف تلك 
األنش���طة يتعلم كيف ميارس الدميوقراطية وحرية 

التعبري ويتعلم احرتام اآلخر وقبول الرأي اآلخر.
 وبالرغ���م م���ن أمهية البيئة الرتبوي���ة، فإن الدور 
الكب���ري واهلام يقع على املعلمني والكتب املدرس���ية، 
فاملعل���م مبا ميلكه من إعداد أكادميي وخربة حياتية 
يس���تطيع أن ي���ؤدي ال���دور املطلوب من���ه يف جمال 

تنمية القيم الوطنية.
وه���ذا التأهيل األكادمي���ي ال يلغي اإلعداد املهين 
للمعل���م ولكن البد من االس���تمرار يف تنمية قدراته 

وتزويده بكل ما يستجد يف جمال الرتبية.
كم���ا إن هناك جوانب تتوقف على املعلم نفس���ه، 
مث���ل اإلمل���ام بالثقافة السياس���ية واالطالع على كل 
م���ا حيدث حوله م���ن متغريات وأن ال يكون س���لبياً 
جتاه املش���اركات السياس���ية املتاحة له وأن ميارس 
القيم الوطنية يف تعامله داخل املدرسة وبعالقته مع 
زمالئه عن طريق األسلوب الدميقراطي يف التعامل 
واحرتام آراء اآلخرين والتعاون والتوجيه واإلرشاد.

 أم���ا الكتب الدراس���ية وما تتضمن���ه من حمتوى 
علم���ي فإهنا تش���كل وس���يلة اتصال هام���ة لرتمجة 
فلسفة اجملتمع وأهدافه ألهنا مصدر هام من مصادر 
التعلم اليت يعتمد عليها التعليم لذلك اهتمت النظم 
السياسية بوضع الكتب ومتابعتها وتضمينها القيم 
الوطنية، وتعزيزها فيها ألهنا تستهدف بناء املواطن 
اإلنسان املتوازن من كل النواحي، و تلك كانت بعضاً 

من مرجعيات تطوير املناهج يف بالدنا.

االفتتاحية

5



دراسات تربوية ونفسية
 العالقة بني الروضة واألسرة ................................................... د . سلوى مرتضى

 صورة املرأة يف املناهج السورية .................................................... د. فواز العبد اهلل

 الرتبية االجتماعية يف األسرة .................................................. د. عيسى الشماس

 التعليم وسوق العمل يف سورية........................................... د. حممد سعيد احلليب

 التلعثم عند األطفال ....................................................... د .معمر نواف اهلوارنة

 تكنولوجيا التعليم والتكنولوجيا يف التعليم ....................................... علي الداحول

 مرحلة املراهقة ومتطلبات إيصال املراهق إىل بر األمان.......................... فايز جمالوي

 حتليل احملتوى بوصفه أسلوبًا  لتقويم املناهج .................................. نسرين صاحل

 من أعالم الرتبية: الدكتور أنطون رمحة............................................ رائد حامد

6



العالقة بين الروضة واألسرة
 د. سلوى مرتضى

       يكتس��ب الطف��ل الكث��ر من اخل��رات االجتماعية والقي��م الرتبوية من أس��رته، فتتحدد بذلك 
مظاهر س��لوكه وعالقات��ه مع اآلخرين. ويعد إرس��ال الطفل إىل الروضة أم��رًا بالغ األهمية كون 
الروضة مؤسسة اجتماعية تربوية وتشكل جزءًا من النظام املؤسساتي العام يف اجملتمع، وقرار إرسال 
الطف��ل إىل الروض��ة هو قرار مصدره األس��رة وذلك وفقًا لقناعاتها جبدوى هذه املؤسس��ات الرتبوية. 
وبدخ��ول الطفل الروضة تبدأ العالقة العضوية الوظيفية التكاملية ما بني الروضة واألس��رة بهدف 
تكامل اجلهود املبذولة وتواصلها لرتبية الطفل وفق النمط األمثل الذي يتفق مع قيم اجملتمع وعاداته 
وتقالي��ده وضوابط��ه ومعاي��ره وبهذا ينش��أ نوع من الش��راكة ب��ني الطرفني يف إطار م��ن التفاهم 

والتواصل والتعاون املستمر مبا حيقق األهداف الرتبوية والنفسية املنشودة.
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مفهوم مشاركة الوالدين:
إن دخ���ول الطف���ل إىل الروض���ة يتطل���ب/ م���ن 
الروض���ة واألس���رة أن يق���وم كل ب���دوره يف العناي���ة 
بالطفل ورعايته وتأمني مس���تلزمات منوه وتربيته، 
لذلك الب���د من عالقة وثيقة بني الطرفني تس���تند 
إىل تفه���م كل منهما دور املؤسس���ة األخرى، وإجياد 
صيغة من التنس���يق والتعاون م���ن أجل إجناح عمل 
الروضة من جهة، وضمان بيئة س���ليمة لنمو الطفل 

وتطور إمكاناته النفسية والعقلية واالجتماعية.
ومشاركة الوالدين تشري إىل أمناط مشاركتهم يف 
الربام���ج التعليمية. وال يوجد من���وذج واحد لتفاعل 
األه���ل م���ع ه���ذه الربامج فق���د تتضمن نش���اطات 
مش���اركة األه���ل املس���اعدة يف الص���ف، ويف مج���ع 
التربع���ات، والتعلي���م يف املن���زل، وجتهي���ز الص���ف 

باملصادر......إخل. 
وم���ن اجلدي���ر بالذكر أنه أحياناً خيف���ق الوالدان 
واملعلم���ات يف النظ���ر إىل اآلخ���ر نظ���رة إجيابي���ة. 
وتارخيياً أمهل املعلمون االتصال باألهل ملدح جهود 
الطفل وإجنازاته وباملقابل، فقد أمهل األهل التعبري 

عن تقديرهم ألدوار املعلمني. 
وجي���ب أن تكون العالقة ب���ني الوالدين واملعلمات 
عالق���ة دع���م وتعل���م. فغالباً م���ا تتفاج���أ املعلمات 
مبعرف���ة أن األه���ل حيتاج���ون إىل وق���ت للتواص���ل 
معه���ن فالوال���دان يرغب���ان يف معرف���ة املزي���د عن 
خ���ربات أطفاهل���م واهتماماهت���م وتطوره���م. وق���د 
يرغب���ان باحلص���ول على نصائح ع���ن كيفية العمل 
م���ع أطفاهلم يف البيت وه���ذا األمر يتطلب أن يكون 
الطرف���ان )الوال���دان واملعلمات( ش���ريكني يف تربية 

األطفال.

 أمهية الشراكة بني الروضة واألسرة:
تتضح أمهية الش���راكة بني الروضة واألسرة من 

خالل حتقيقها األهداف اآلتية:
 مد جس���ور الثق���ة وتعميق التواص���ل والتعاون 

بينهما.

 تفهم األسرة لدور الروضة ومسؤولياهتا شريكاً 
يف املساعدة يف تربية الطفل.

 تفعي���ل دور األس���رة يف املش���اركة يف أنش���طة 
الروضة.

 توف���ري فرص للح���وار املوضوعي بني الطرفني 
حول األمور اليت ختص الطفل.

 تطوي���ر ق���درة اآلب���اء عل���ى تفهم من���و طفلهم 
وتطوره.

 املش���اركة يف تعزيز قدرات األطفال والوالدين 
على التفاعل معاً.

 املش���اركة الفعال���ة ب���ني الطرفني لإلس���هام يف 
تنمية قدرات األبناء وتطويرها.

 مساعدة اآلباء يف كسب الثقة بدورهم بوصفهم 
آباء والتعرف إىل أمهية هذا الدور.

 زي���ادة فهم اآلباء أطفاهل���م وتدعيم هذا الفهم 
من خالل مالحظاهتم لألطفال اآلخرين.

 أهـــم أســـاليب التعـــاون بـــني الروضـــة 
واألسرة:

أواًل: التع���اون يف مرحلة تس���جيل األطفال ويتم 
ذل���ك بتجهيز بع���ض البطاقات الرتحيبي���ة بأولياء 
األم���ور وتقدي���م صورة أو فكرة ع���ن منهج الروضة 
وبراجمها يف بداية العام الدراس���ي واملواعيد املهمة 
لبدء الدوام وانتهائه وحث أولياء األمور على التقيد 

هبا.
 ثانيًا: اللقاء التنوي���ري ألولياء األمور يف بداية 
العام وذلك لبناء عالقة إجيابية بني الروضة والبيت 
لرعاي���ة الطف���ل رعاي���ة متماثلة، وملنع ح���دوث أي 
معوق���ات يف إقبال الطفل على الروضة، وللتخفيف 
من التوتر واخلوف والقلق لدى كل من الطفل وويل 

أمره.
 ثالثـــًا: تقديم اجل���دول الش���هري لألهل حول 
أنش���طة الروض���ة، وهذا يس���اعد أولي���اء األمور يف 
الس���ري مع الطفل وفق اخلطة الش���هرية لألنش���طة 

وملنهج اخلربات.
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 رابعـــًا: االتص���ال اخلط���ي م���ع أولي���اء األمور 
ول���ه ع���دة أش���كال منه���ا الرس���ائل اإلخبارية وهي 
تتضم���ن معلوم���ات تتعل���ق مبوضوع���ات متنوع���ة 
فتش���كل حلقة وص���ل بني البيت والروض���ة، وغالباً 
ما تكون هذه الرس���ائل دورية أس���بوعية أو شهرية 
متضمن���ة معلوم���ات عام���ة ع���ن أنش���طة األطفال 
اخلاص���ة وتطورهم وعن أح���داث خاصة بالروضة 
وع���رض لبع���ض الكت���ب أو املقاالت ال���يت ميكن أن 
تفي���د اآلباء...إخل،  كما تتضمن تقديراً ملس���امهات 
الوالدي���ن والتذك���ري بسياس���ة الروضة وإرش���ادات 

للمساعدة متعلقة باألبوة. 
وهنال���ك بند خاص بكل طف���ل تكتب فيه املعلمة 
معلوم���ات عن الطفل وغالباً م���ا تكون إجيابية ومع 
تطور التقنيات ميكن إرسال هذه الرسالة إلكرتونياً 

ومساع تعليقات األهل عليها
ومن األمثلة على االتصال اخلطي أيضاً.

 الرسائل: يستخدم هذا النوع من الرسائل عند 
احلاج���ة وال تتعدى الصفحة الواحدة وأول رس���الة 
جيب أن تع���رف اآلباء بسياس���ة الروضة وأهدافها 
أما الرسالة الثانية فيمكن أن تعرف األسرة باخلطة 
األس���بوعية ال���يت س���تطبق وبأنش���طتها اخلاص���ة 
وأغانيه���ا وألعاهب���ا والرح���الت امليداني���ة الالزم���ة 
هلا، وذلك يش���عر األهل مبش���اركتهم يف النشاطات 
املقدمة ألطفاهلم. وقد تكتب املعلمة رسالة لألسرة 
لتعرفهم بشيء مميز قام به األطفال يف يوم خاص 
كرحل���ة ميداني���ة أو نش���اط يف الصف مث���ال قيام 
املعلم���ة واألطفال بزيارة املكتبة فنقول: زرنا املكتبة 
العام���ة- ركبنا حافلة الروض���ة - رأينا كتباً كثرية - 
حتدثنا عن أمهية الكتاب - تعلمنا قوانني استعمال 

املكتبة.....إخل.
ومن أنواع الرسائل اإلخبارية الومضات اإلخبارية 
اليومية وهي وسيلة فعالة لالتصال بالوالدين حيث 
يتضمن اخلرب معلومات عن املناس���بات اخلاصة أو 
األحداث املمتعة، وميكن تعليق هذه الومضات على 
املدخ���ل الرئيس���ي للروضة أو على ب���اب الصف أو 

يف لوحة اإلعالنات مثال: اس���تطاعت الطفلة مسر 
اليوم أن تبين برجاً من مثاني قطع....إخل.

خامسًا: تصوير فيديو للنشاطات الصفية حيث 
تقوم املعلمة بتصوير األطفال املش���اركني بنشاطات 
معينة وعرضها على األس���رة فيما بعد، وال يقتصر 
األمر على النش���اطات إمنا قد تصور املعلمة أعياد 
امليالد واالحتفاالت ومس���رحيات تعرض من خالل 

مسرح العرائس.
 إن هذا األسلوب جيعل اآلباء واألمهات يستمتعون 
برؤي���ة أطفاهلم، وترى بع���ض الرياض ضرورة أخذ 

اإلذن من اآلباء لتصوير أطفاهلم.
سادسًا: اجتماعات اآلباء باملعلمات:

تع���د ه���ذه االجتماع���ات فرصة جي���دة لتوضيح 
الربنام���ج الرتب���وي لآلب���اء، والتقريب ب���ني الروضة 
والبيت، وتفتح آفاق التعاون بينهما وتكشف للروضة 
عن حاجات الطفل م���ن خالل ما يقدمه األهل من 
معلوم���ات، وقد يكون ألفكار األه���ل دور يف تطوير 
الروض���ة. فيما يعود بالنفع على األطفال الذين هم 
حم���ور العملية الرتبوية، ويوث���ق الصلة بني الروضة 
واألس���رة فيحقق من���واً أفضل للطفل م���ن النواحي 

النفسية واالجتماعية والعاطفية واجلسمية.
وتتطلب ه���ذه االجتماعات حتضرياً مس���بقاً من 
قب���ل إدارة الروضة حيث ترس���ل لألس���رة توضيحاً 
خمتصراً للغرض من االجتماع والبد أن ترتب املعلمة 
أفكاره���ا حبيث تكون مس���تعدة إلجاب���ة األهل عن 
تس���اؤالهتم املتعلقة بأطفاهل���م، وأن حتضر باملقابل 
بعض األسئلة اليت ستوجهها لألهل حول تصرفات 
أطفاهل���م يف املنزل، ويفضل أن تبتعد عن األس���ئلة 
املغلق���ة اليت تك���ون إجاباهتا نع���م، ال. وعلى املعلمة 
أن ختتار املكان املناس���ب لالجتماع، ألنه يؤدي دوراً 
كبرياً يف جناحه، وأن ترتك جماالً لألهل للمناقش���ة 
واحلوار، وأال يطول االجتماع فيصبح ممالً، كما أن 
اختيارها الزمان املناس���ب لعقد االجتماع يزيد من 
إمكانية جناحه، وهذا يتم بناءً على إجراء اس���تفتاء 

يف أول العام حول املواعيد املناسب لألغلبية. 
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سابعًا: االجتماع الفردي مع األم: 
وهو اجتماع يعقد بني األم واملعلمة يف بداية العام، 
وذلك بعد أن يتم تس���جيل الطف���ل بالروضة، حيث 
حيدد موعد لألم ملقابلتها بصورة فردية مع املعلمة 
وذلك لبناء الثق���ة والتعاون والتواصل بني الطرفني 
وتوضيح بعض األمور التنظيمية يف الروضة وتعبئة 
االس���تمارة اخلاصة بالطفل، ولكن قبل أن يتم هذا 
اللق���اء تقوم إدارة الروضة بتنفيذ بعض اإلجراءات. 
كتوزيع األطفال اجلدد على غرف النشاط، وحتديد 

املعلمة املسؤولة عن كل طفل.
 وهتيئة الروضة وإعدادها الستقبال أولياء األمور 
يس���هم يف التخفيف من ح���دة االنفصال عن البيت 

ويسهل عملية االنتقال من البيت إىل الروضة.
كما إن اصطح���اب األم لطفلها يف هذا االجتماع 
يعرف الطف���ل البيئ���ة اجلديدة، ويش���وقه للتفاعل 
معها، ويس���هم يف تنمية الشعور باألمن والطمأنينة 
لديه، كما إن هذا االجتماع ينمي التعاون بني املعلمة 
واألم من خالل االتفاق على أس���اليب توجيه الطفل 

ودعمه ومساعدته.
إال أن ه���ذا اللق���اء ال يعطي الفائ���دة املرجوة منه 
إال إذا مت اإلع���داد املس���بق له بش���كل جي���د، من ثم 
االتصال باألم وحتديد موعد املقابلة وجتهيز غرفة 
االستقبال وجتهيز إضبارة الطفل، مع استقبال األم 
اس���تقباالً جدياً بوجه بش���وش والرتحيب هبا ويبدأ 
بتعريف األم وطفلها الروضة وأقسامها وألعاهبا مع 

القيام بواجب الضيافة.
 ثامنًا: حلقات النقاش:

وه���ي جلس���ات جيتم���ع فيه���ا أولياء األم���ور مع 
املعلمة ملناقش���ة موضوع مع���ني كتطور طفلهم مثالً 
من الناحية املعرفية أو اجلسمية، واآلباء ال يقدمون 
على هذه النقاشات إال إذا شعروا أهنا تضيف شيئاً 
جديداً ملعلوماهتم، حي���ث يتبادل اآلباء مع املعلمات 
األف���كار، ولكن يؤخذ على هذه الطريقة أهنا حتتاج 
وقت���اً طوي���الً قد ال يتوافر ل���دى الطرفني، كما أهنا 
حتتاج لتحضري مس���بق، إذ جيب أن تكون اجللس���ة 

ودي���ة ودائرية تقدم فيها بعض املش���روبات كالقهوة 
أو الش���اي وبطاقات بأمساء األمهات مع اسم طفل 
كل منها،  وهذا ما يسمح للمعلمة بالتخاطب بشكل 
أفض���ل، ويس���مح لألمه���ات بالتع���رف إىل بعضهن 

بعضاً.
وع���ادة تعقد ه���ذه احللقات للتح���دث مبوضوع 
معني حترص املعلمة فيه على إدارة النقاش بش���كل 
ال يت���م اخلروج عنه ويضيع الوقت، وعلى املعلمة أن 
تتذك���ر أنه ميك���ن أن يَحّل خالف داخ���ل اجملموعة  
وه���ذا ما يتطلب منها مهارة يف إدارة احلوار إلعادة 

األمور إىل صواهبا.
تاسعًا: طرائق أخرى للمشاركة:

 مكتب���ة االس���تعارة: وه���ي مكتب���ة موجودة يف 
الروضة تتضمن كتباً تربوية ميكن لألهل استعارهتا 

لتساعدهم يف تربية أطفاهلم.
 احلقائب املتنقلة: وهي حقيبة صغرية تتضمن 
بعض األغاني والكتب املفضلة عند األطفال حيملها 
األطف���ال إىل املن���زل ويش���ارك األه���ل يف تعليمهم 

بعضها.
 مل���ف ح���ل املش���كالت: وه���و مل���ف حنفظ به 
بعض املشكالت اليت تعرتض اآلباء يف أثناء تربيتهم 
أطفاهلم، حيث يرس���ل األهل هذه املشكلة للروضة 
وتقوم إدارة الروضة واملعلمة بإرسال احللول وبعض 
الكت���ب أو املقاالت أو النش���رات املفي���دة يف اجملال 

املشكل.
 املكاملات املفرحة: وهو اتصال بني املعلمة وويل 
األم���ر أو األس���رة لتعريفهم وضع طفله���م وتقدمه 
س���واء يف اجملال املعريف أم اجلس���مي أم احلركي..

إخل.
وجيب أن ختتار املعلمة الوقت املناسب لالتصال، 
وأال ميت���د أكثر من مخس دقائ���ق، وعلى املعلمة أن 
تبدأ حديثها ببث الطمأنينة لدى الوالدين من خالل 
إخبارهم عن س���بب املكاملة وعليها أن ختتم املكاملة 

بشكر األهل.
 الشراكة تتطلب التطوع:
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تتطلب الش���راكة تطوع بعض األولياء للمش���اركة 
يف عملي���ة تعلي���م أطفاهلم، وهنالك كث���ري من اآلباء 
يش���عرون بض���رورة ذلك م���ع أن بع���ض املعلمات ال 
يرغ���ن يف ذل���ك ظناً منه���ن أن اآلباء لي���س لديهم 
الوقت الكايف أو اخلربة الكافية أو قد يتصرف بعض 
األطفال بطريقة غري مقبولة عندما حيضر آباؤهم 
للروضة، وبعض املعلمات ختش���ى أن حيتل الوالدان 
مكاهنا. إال أنه من املمكن تفادي ما سبق من خالل 
إع���داد املتطوعني إعداداً جي���داً للقيام هبذا الدور.

ولتنفيذ مش���روع التطوع ترسل املعلمة لآلباء قائمة 
باألعمال اليت ميكن ان يس���امهوا فيها، وختتار لكل 

منهم ما يناسبه مثالً:
تصليح الكتب - أنشطة الطهي - صنع الدمى - 

ترتيب املكتبة - قراءة قصص األطفال..... إخل.
إال أن التط���وع يف العم���ل م���ع األطف���ال يتطل���ب 
أشخاصاً حمبني للطفولة ومهنة التعليم، ويتمتعون 
بصحة جي���دة، ولديهم بعض املهارات واالهتمامات 
اخلاص���ة. وم���ن خ���الل عرضنا الس���ابق أس���اليب 
التواصل والش���راكة بني الروض���ة واألهل يتبني لنا 
أهنا متعددة ومتنوعة، إال أهنا لن تنجح إذا مل تنطلق 
م���ن قناعة األهايل بأمهية الدور الرتبوي الذي يقع 
عل���ى عاتقهم جتاه الروضة للقيام بدورهم بش���كل 
إجياب���ي وفعال وإن دوره���م ال ينتهي مبجرد دخول 
طفلهم للروضة بل منه يبدأ ويصبح أكثر مسؤولية، 
إذ على األس���رة أن تكون يقظ���ة ومنتبهة إىل كل ما 
ي���دور يف حياة طفله���ا فتليب االس���تجابات دعوات 
الروضة ملناقش���ة ما يتعلق بسري العمل باستجابات 

إجيابية فاعلة.
وكلن���ا يعل���م أن بع���ض اآلب���اء قلق���ون ج���داً على 
مصلح���ة أطفاهل���م، ويطالب���ون الروض���ة بتعليمهم 
وكأهنم يف مدرس���ة تعليم أساس���ي، واللقاء املستمر 
معهم مينحهم الطمأنينة على وضع طفلهم ويعرفهم 

منهاج الروضة.
 إن التأكي���د على ض���رورة التعاون ب���ني الروضة 
واألس���رة ضرورة لالرتقاء بال���دور الرتبوي للروضة 
ودعم عملها. يف س���بيل تربي���ة الطفل تربية أفضل 
وجناحه���ا يف حتقي���ق األه���داف ال���يت وج���دت من 

أجلها.

املراجع :

 سناد، جالل، ومشاس، عيسى- 2004 الروضة واجملتمع- منشورات جامعة دمشق.
 عياد، إبراهيم- 2005 إرشاد الطفل وتوجيهه يف اآلسرة ودور احلضانة- دار املعارف مبصر.

 هر- جودي- 2006 العمل مع األطفال الصغار- ترمجة مركز إميان للتعليم املبكر- األهلية للنشر والتوزيع- عمان.
املفتوح- جامعة دمشق. التعليم   احلصري، علي وآخرون- 2005 اخلرات االجتماعية والوجدانية- مركز 
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صورة المرأة
 في مناهج التعليم 

في الجمهورية العربية السورية

 د. فواز العبد اهلل

    الح��ظ القائمون على الرتبية 
يف اجلمهوري��ة العربي��ة الس��ورية 
الصورة النمطية للمرأة يف مناهج 
، وه��ذا م��ا دفعه��م إىل  التعلي��م 
حتليل تلك املناه��ج لتعديل تلك 
الص��ورة وجعله��ا أكث��ر واقعية 
وإش��راقًا منطلق��ني يف ذل��ك م��ن 
أهمي��ة ال��دور األساس��ي للمرأة يف 
اجملتمع كونه��ا عضوًا فعااًل فيه 
، وألنه��ا تش��ّكل نص��ف اجملتم��ع 
من حيث الرتكي��ب االجتماعي  
ونظ��رًا ألهمية دوره��ا يف عملية 
التنش��ئة االجتماعية فيما تنقله 
للناش��ئة وتغرسه يف نفوسهم من 
قيم واجتاهات توّجه س��لوكهم 

يف املستقبل .
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حتاول هذه الدراسة توضيح اجلهد الوطين الكبري 
الذي يبذله املس���ؤولون عن الرتبية لتصحيح صورة 
املرأة اليت سادت مناهجنا زمناً طويالً فاختصرهتا 
بأدوار منطية أماً  وربة منزل هتتم فقط باحتياجات 
األس���رة ورغبات الزوج واألوالد وغريها من الصور 
ال���يت أظهرهتا يف أحس���ن األحوال مربي���ة أو معلمة 
أو ممرضة ، مهمّش���ة دورها يف احلياة االجتماعية 

واالقتصادية والسياسية .
نادراً م���ا تعرضت الكتب املدرس���ية ل���دور املرأة 
احلقيقي بوصفها شريكاً حقيقياً يف عملية التنمية، 
وبالرغم من أن مسؤولية املرأة يف تربية اجليل تعد 
م���ن أخطر األمور ، إال أننا جن���د تناقضاً يف الفكر 
االجتماع���ي الذي حيملها مثل هذه املس���ؤولية من 
ناحية ، ويسلبها إمكانات تكوين الشخصية الذاتية 
املتينة اليت حتتاجها هذه املسؤولية من ناحية ثانية 

)العبد اهلل ،1997 ، 3(.
إذ يُظه���ر حتليل كتب اللغ���ة العربية لصورة املرأة 
مبراحل التعليم العام على سبيل املثال أهنا مل تعكس 
الص���ورة احلقيقي���ة هلا ، ومل تلتف���ت إىل التطور يف 
أدوار امل���رأة احلالية اليت تب���وّأت مناصب متعددة ، 
ووصل���ت إىل مراك���ز اجتماعية وسياس���ية وثقافية 
وفكري���ة مرموق���ة ومتمي���زة . فل���م يع���د دوراملرأة 
مقتص���راً عل���ى القيام باألعم���ال املنزلية فقط ، أو 
عل���ى أهنا رهين���ة املن���زل واألمومة . فامل���رأة حالياً 
تش���ق طريقه���ا يف كل م���كان ، فه���ي يف املنزل ويف 
املؤسس���ة ويف الوزارة ويف املشفى والقضاء والكلية 
العس���كرية ..... ب���ل إهنا اليوم يف س���ورية ويف ظل 
مس���رية التطوير والتحديث اليت تشهدها سورية يف 
الوقت احلاض���ر أصبحت  نائباً لرئيس اجلمهورية 
. ولع���ل يف ذل���ك تأكيد على العزم الق���وي والتوجه 
الس���ليم لتعزيز دور املرأة اليت ينف���ي عنها كثري من 

الناس القدرة والكفاءة .
لق���د اكتفت تلك الكتب - أي كت���ب اللغة العربية 
- ب���األدوار التقليدية للمرأة ، فصورهتا )ممرضة ، 
معلم���ة ، خياطة....( . ب���ل لوّنت هذه األدوار أيضاً 

بصفات السلبية واخلوف والتبعية . يف حني صوّرت 
الرجل خ���ارج املنزل أي يف نطاق العمل ، ويف أدوار 
عصري���ة جديدة ، فهو احملامي، الطبيب  الش���اعر 
، املهن���دس ، الطي���ار .....ومنحت���ه إىل جانب هذه 
األدوار اجلدي���دة والعصري���ة صف���ات إجيابية مثل 

الشجاعة والقوة والسلطة . )عطية،12،2004( .
إن مناه���ج التعليم تعد الغذاء الفكري والوجداني 
واملعريف للناش���ئة ، وبقدر ماينش���أ هذا اجليل على 
قي���م معين���ة خبصوص النظ���رة للمرأة يك���ون تقدم 
اجملتمع أو ختلفه . فقضية املرأة اليوم من القضايا 
العرب���ي واجملتمع���ات  املهم���ة ج���داً يف جمتمعن���ا 

الدولية.
لقد أش���ار تقرير التنمية البشرية لعام 1998 إىل 
أن التميي���ز ضد امل���رأة مازال مس���تمراً ويف معظم 
اجملتمع���ات . ف���إذا كان املقصود بالتنمي���ة أن توّزع 
الف���رص على الناس مجيعهم ، فإن اس���تبعاد املرأة 
م���ن ه���ذه الفرص يع���وق عملي���ة التنمية الش���املة 

)احلليب،70،1998( .  
فعندم���ا نغفل أي دور جديد للم���رأة فإننا نعّطل 
مفص���الً مهم���اً م���ن مفاص���ل اجملتم���ع ، وعندم���ا 
يتجاه���ل املؤلف���ون أي وظائ���ف أخ���رى للم���رأة يف 
جمتم���ع الي���وم: طبيبة ، حمامي���ة ، اختصاصية يف 
الزراعة ، قيادية.... فإن ذلك يعدّ ثغرة يف النهوض 

االجتماعي .
وم���ن الض���روري أن نش���ري يف مناهجن���ا إىل أن 
األدوار ال���يت تق���وم هبا املرأة قد ط���رأ عليها تغريات 
كث���رية وعميقة نتيجة للتغري احلضاري الس���ريع يف 

عصرنا احلايل . 

أمهية املناهج والكتب املدرسية :
تنب���ع أمهية املناهج من أمهي���ة الرتبية ذاهتا اليت 
تع���د أم احلضارة و حاميته���ا ، فهي تعمل على بناء 
شخصية اإلنسان الفرد بناءً سليماً واعياً و متكامالً 

من جوانبه كلها . 
وتع���د املناه���ج وس���يلة الرتبية لتحقي���ق أهدافها 
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بذل���ك  مرتك���زة  األف���راد  ب���ني  التكام���ل  بتعمي���ق 
عل���ى األس���س الس���ليمة للتنش���ئة الصحيحة اليت 
توض���ح األدوار اإلجيابية بني اجلنس���ني مس���تبعدة 
األدوارالس���لبية النمطية بينهم���ا .ويتم ذلك كله من 
خ���الل الكتب املدرس���ية بوصفه���ا األداة التنفيذية 
للمنه���ج وجوهر عملية التعليم مبا تغرس���ه من قيم 
ومع���ارف  ولكوهن���ا تراف���ق الطفل ف���رتة طويلة من 
حياته. وجيب أال ننس���ى الدور اخلطري الذي ميكن 
أن يؤدي���ه اإلعالم عرب كل وس���ائله وأدواته وتقنياته 

يف هذا اجملال .

 مســـوّغات تطويـــر مناهـــج التعليـــم يف 
اجلمهورية العربية السورية :

    يع���دّ حتدي���ث التعلي���م املس���وّغ الرئيس للعمل 
على تطوير املناهج يف اجلمهورية العربية السورية. 
وتتمّث���ل أبرز املعطيات احلالية اليت تس���تدعي هذا 
التحديث يف الواقع احلايل للمناهج ، ويف التطورات 
ال���يت يش���هدها اجملتم���ع الس���وري والعامل���ي ، ويف 

التطورات الرتبوية املعاصرة ، يف النقاط اآلتية:
 الواقع احلايل للمناهج :

 إن الدراس���ات ال���يت أجري���ت يف وزارة الرتبي���ة 
واجلامعات السورية ، باإلضافة إىل تقارير التوجيه 
الرتب���وي والتوجي���ه االختصاص���ي يف احملافظ���ات 
الس���ورية ال���يت تناول���ت حمت���وى املناه���ج  وطرائق 
تدريس���ها ، وتقان���ات التعليم املس���تخدمة وأنظمة 
االمتحانات تش���ري مجيعها إىل العدي���د من مواطن 
الق���وة يف ه���ذه املناهج أمهها التمك���ني من املعارف 
النظرية ومس���تواها العاملي يف كل املواد الدراسية ، 
ولكنه���ا أوردت باملقابل بعض املالحظات على هذه 
املناهج ومن ضمنها ماله عالقة بالدراس���ة احلالية 

واملتمثل بسيطرة الصورة النمطية للمرأة .
 التطورات احلديثـــة للمجتمع العربي 

السوري : 
لقد شهد اجملتمع العربي السوري تقدماً ملحوظاً 
من���ذ بداية احلرك���ة التصحيحية 1970 يف خمتلف 

جماالت احلياة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية 
وقد تعززت حركة هذا التقدم واالرتقاء يف مس���رية 
التحدي���ث والتطوي���ر . يف إط���ار مش���روع تنم���وي 
هنضوي ش���امل يف ظل التطلعات السياسية لقيادة 
الرئيس بشار األسد اليت تؤكد على املشاركة الفعالة 
جلمي���ع أفراد اجملتمع يف عملية التنمية الش���املة ، 
ويع���زز دور امل���رأة يف بناء وطن متق���دم وقادر على 
تذلي���ل الصعوب���ات ومواجه���ة التحدي���ات ومواكبة 
التط���ورات املعاص���رة .وظهر ذلك جلي���اً يف األدوار 
املتقدمة والعصرية اليت باتت تشغلها املرأة السورية 
اآلن، وتعزيز دور املؤسس���ات املعنية بشؤون التنمية 

البشرية وخصوصاً املرأة.
 التطورات العلمية والتقنية املعاصرة :

 إن التط���ور الكبري الذي حصل يف العقود األخرية 
للعلوم األساس���ية واإلنس���انية ، مبا فيها النفس���ية 
والرتبوي���ة ، وتس���ارع االكتش���افات فيهما وانتش���ار 
التقني���ات احلديث���ة يف كل جم���االت احلي���اة وق���وة 
ارتباطها مع اإلنس���ان ، دف���ع القائمني على الرتبية 
عن���د التخطي���ط لبناء املناه���ج إىل اخت���اذ العديد 
من املبادئ واإلج���راءات للوصول إىل تنمية جوانب 
ش���خصية املتعلم كلها مبا يس���مح ل���ه بالتعامل مع 
متطلب���ات احلي���اة املعاصرة واملس���امهة يف التنمية 
الوطنية الش���املة ، ومما جي���در ذكره هنا االهتمام 
بتعلي���م اإلناث وتنويع���ه والعمل على تصويب صورة 
امل���رأة من خالل ما هتدف إلي���ه هذه املناهج بتنمية 
ش���عور املتعلم باح���رتام احلياة والعم���ل ،واالعرتاف 
حبق���وق الطفل واملرأة واحرتامها، وحقوق اإلنس���ان 
واح���رتام املهن مجيعها عل���ى اختالفه���ا باعتبارها 

متكاملة . 
 التطورات الرتبوية املعاصرة: 

ال���يت تبل���ورت مبحورين يهت���م األول مبقتضيات 
احلي���اة املعاص���رة والطلب املتزاي���د لنوعية متميزة 
م���ن الرتبي���ة والتعلي���م  ، فيم���ا يهتم احمل���ور الثاني 
مبقتضي���ات بن���اء املنه���ج التعلم���ي  بوصف���ه أداة 
أساسية مساعدة يف ترسيخ املعايري املتطورة للحياة 
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املعاصرة . )وزارة الرتبية ،2007، 24-22( .

 املرأة العربية يف الكتب املدرسية يف بعض 
الدول العربية:

أش���ار تقري���ر » صورة امل���رأة العربي���ة يف مناهج 
التعلي���م ب���ني النمطية وال���دور الفاع���ل يف التنمية« 
املق���دم إىل امللتقى ال���دويل للمنظمة العربية للرتبية 
والثقاف���ة والعلوم ، املنعق���د يف تونس 2008 إىل أن  
االجتاهات يف صورهتا النمطية حنو املرأة تس���تمر 
وتتدع���م يف املدرس���ة م���ن خ���الل املناه���ج والكتب 
املدرسية وسلوكيات املعلمني ، فتقدم للفتاة أنشطة 
التدب���ري املن���زيل واحلياك���ة وغريها ، بينم���ا يدخل 
الص���يب إىل مش���اغل الكهرباء وامليكاني���ك وغريها 
. وت���ربز الكت���ب املدرس���ية وكتب األطف���ال أن األب 
يعمل يف اخلارج ، وأن األم تغس���ل وتطبخ ومتس���ح 
وتعتين باألطفال . وقد بينت الدراس���ات الدولية أن 
نصوص الكتب املدرسية وأدب األطفال ورسومهما 
متيز بش���كل واضح  بني اجلنس���ني لص���احل الذكور 
حي���ث يذاك���رون أكثر بكثري من اإلناث ، كما تس���ند 
إليهم األعمال واألدوار املهمة واإلجيابية ، ويومسون 
بالش���جاعة والذكاء والثقة بالنفس ، يف حني تُصَّور 
امل���رأة يف أعماهل���ا التقليدي���ة ، وتتمي���ز باللط���ف 
والعط���ف واحلن���ان والتضحية يف س���بيل اآلخرين، 
ويغي���ب ذك���ر األدوار اليت ب���دأت تؤديها يف األعمال 
احلرة والسياسة . وتتكرر االجتاهات ذاهتا يف كتب 
الفيزياء والكيمياء واألحياء واحلساب )الذكور مثالً 
يقومون بالتجارب واإلناث يش���اهدن أو يساعدن ( 
مما يوحي لألطفال من اجلنسني أن هذه املواد هي 
أساساً مواد ذكورية ، فيبدأ كل منهما بالتصرف يف 

ضوء االجتاهات والتوقعات االجتماعية . 
وتنعك���س هذه االجتاه���ات يف عامل العمل حبيث 
جند أعماالً يؤديها الرجال بش���كل أساس���ي ،بينما 
تقوم النس���اء بأعمال أخرى تع���دُّ امتداداً لعملها يف 
املن���زل ، كالتعلي���م والتمريض .. كما تس���ند مراكز 
السلطة واملسؤولية إىل الرجال، وتُبعَد النساء عنها 

وكأهن���ن غ���ري مؤهالت للقيام هب���ا  ) رفيقة محود ، 
تونس ،2008، ص69 (.  

إن إزالة النمذج���ة  الفكرية واملهنية من أدوار كل 
جنس ، وتطوير املساواة والتكافؤ بني اجلنسني هي 
من األهداف اليت تتبناها اليونس���كو ، وقد متثل يف 
العمل عل���ى إدخال الصور اإلجيابية للمرأة يف هذه 
الكتب وتطوير املواقف اليت تس���اوي بني اجلنس���ني 
وتعزيزه���ا ، والعم���ل عل���ى اختاذ التداب���ري الالزمة 
ملراقبتها وتقصيها يف الكتب املدرس���ية واالستعانة 

باللجان املخصصة للقيام هبذا العمل ومتابعته .
إن ص���ورة امل���رأة التقليدي���ة اليت تظه���ر يف أكثر 
األحي���ان م���ن خالل الكتب املدرس���ية ه���ي ظاهرة 
تربوية عامة يف البلدان العربية . ففي لبنان وتونس 
ومصر والس���عودية وقطر والكوي���ت ، تبني أن هذه 
الكت���ب تقدم املرأة بصورة منطية . فعلى الرغم من 
أن امل���رأة العربية فعالة يف أكث���ر املهن كفاءةً وتنوعاً 
، إال أهن���ا مازال���ت تُصوّر وف���ق الص���ورة التقليدية 
املعتمدة على الرجل اقتصادياً واجتماعياً ، وتصفها 
هذه الكتب بش���كل دائم ربة منزل وأم ، واملهن اليت 
قد متارس���ها ه���ي امتداد لدوره���ا يف املنزل ، ومن 
صفاهتا املالزمة هلا أهنا ضعيفة حساسة ، مضحية 
، اتكالي���ة ، حم���دودة امله���ام  ....وتتجاه���ل األدوار 
املتنوع���ة ال���يت تؤديها بعض النس���اء . كما تتجاهل 
املراكز اليت شغلتها وتشغلها ودورها الفاعل يف كثري 

من األحيان )نقالً عن عطية ، 2004(
وإىل جان���ب ذل���ك التمييز والنمطي���ة يف األدوار 
ن���رى بعض ال���دول العربية كاألردن مث���الً تقدم يف 
مدارس البنات دروس���اً يف التدبري املنزيل إىل جانب 
امل���واد العامة املش���رتكة بني البن���ني والبنات ، وعلى 
الرغ���م م���ن أن التدريب الع���ام يتماث���ل يف مدارس 
الذك���ور واإلناث ، فإن التعليم املهين الذي يُقدم لكل 
م���ن الذكور واإلن���اث يتمايز متايزاً واضحاً ، وإن مل 
حتدد برامج التدريب املخصصة لكل من اجلنس���ني 
، كم���ا يعمل على الفصل بني الذك���ور واإلناث وأما 
يف الكويت فقد أشارت دراسة كويتية إىل أن أبطال 
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الرياضة الذكور هم املذكورون فقط يف كتب العلوم 
االجتماعي���ة يف ح���ني اليوج���د أي ذك���ر للبطوالت 
النس���ائية ، وأم���ا يف كت���ب اللغ���ة العربي���ة والعلوم 
اإلنس���انية وعلم النفس واللغ���ة اإلنكليزية ويف عدد 
من كتب األطفال فقد لوحظ غياب النساء والفتيات 
كلياً عن كل هذه الكتب وإن وجدت فهي نادرة وهذا 
دليل على س���يطرة اجلنس���وية على الكتب واملناهج 

يف الكويت )عطية ،2004 ،70(.

 الوقـــوف علـــى بعـــض األدوار النمطية 
السلبية يف مناهج التعليم السورية واحللول 

االسرتاتيجية ملعاجلتها: 
   عل���ى الرغم م���ن اقتناعنا بأن املرأة هي نصف 
اجملتم���ع ، وال هنوض ألي جمتم���ع إال بنهوض املرأة 
وحترره���ا وارتقائها . إال أن النس���اء مازلن يعاملن 
بصورة عامة يف اجملتمعات النامية  على أهنن أقلية 
يف النش���اط االجتماع���ي ، ويف خمتل���ف الفعاليات 
وأوجه النشاط اإلنساني ، ويتحملن الفقر واحلاجة 
واألمي���ة أكث���ر مم���ا يتحمل���ه النص���ف اآلخ���ر من 

اجملتمع.
 إن املناه���ج والكت���ب املدرس���ية مازال���ت مليئ���ة 
بالنم���اذج اجلنس���وية ، اليت تش���ري بوض���وح إىل أن  
أدوار الذك���ور واإلناث موزعة بش���كل غري متس���او ، 
وأن الش���خصيات الذكورية هي شخصيات رئيسية 
وحموري���ة وأدوارها عصرية وجدي���دة على األغلب 
األع���م ، يف ح���ني ب���رزت معظ���م األدوار األنثوي���ة 
تقليدية منطية ، وظهرت ش���خصيات تابعة وثانوية 
وبصف���ات س���لبية غالباً ، يف ح���ني أُعطيت صفات 

إجيابية للذكور يف معظم األحيان.
وق���د ص���ورت كت���ب اللغ���ة العربي���ة ال���يت مت���ت 
االس���تعانة هبا هنا) كمثال لألدوار النمطية للمرأة- 
كما سبق وأشرنا-( املرأة ضمن نطاق البيت بشكل 
دائم ، ومل خترجها من طوق مجوده إال أحياناً قليلة 
إىل صور وأدوار شبه تقليدية تكون امتداداً لدورها 
داخل املنزل ، وإن أظهرهتا بأدوارعصرية ومتقدمة 

فيكون ذل���ك قليالً . لقد امت���ألت صفحات الكتب 
عل���ى س���بيل املثال ب���� ) ماما تطبخ ، مام���ا تكوي ، 
س���عاد تس���اعد أمها يف ترتيب املنزل ، بابا يش���رتي 
اإلجاص ، أزور املكتبة مع أبي ، كان والده مهندس���اً 
زراعي���اً .....(     وم���ع ذل���ك فإن���ه الب���د من حلول 
إس���رتاتيجية، تنطلق من املس���اواة بني اجلنسني يف 
احلقوق والواجبات واملهم���ات واألدوار االجتماعية 

واملهنية والسياسية .
و مب���ا أن���ه من املفي���د ، بل من الض���روري تربية 
األطف���ال على فكرة التس���اوي بني امل���رأة والرجل . 
وتوضيح األدوار الواقعية الصحيحة بني اجلنس���ني 
وإزالة األفكار التمييزية من أذهاهنم ، وإبعادهم عن 
قولبة األدوار االجتماعية  التمايزية بني اجلنس���ني  
واحرتام اإلنس���ان بقدر عطائه وفائدته للمجتمع ال 
حبس���ب جنس���ه  ألن الرتبية احلقيقي���ة ترتكز على 
األس���س السليمة للتنش���ئة الصحيحة والصاحلة . 
فمن املناس���ب أن نشري إىل تأثري األدوار يف الناشئة 
قب���ل أن يتلقوها من الراش���دين.  وهنا تكمن أمهية 
الرتبي���ة الس���لبية و اإلجيابية ال���يت تعمل على تغيري 
الثقاف���ة اجملتمعي���ة يف أذه���ان الناش���ئة وتزويدهم 
باملعلومات الكافية حول العوامل الفيزيولوجية اليت 
تع���ني األدوار املرتبط���ة هبا وعالقة ذل���ك بالعوامل 
االجتماعي���ة ، وال���يت تعم���ل عل���ى تعمي���ق التكامل 

والتكافؤ بني أفراد اجلنسني. 
لق���د عم���دت املناه���ج اجلدي���دة يف اجلمهوري���ة 
العربي���ة الس���ورية وال���يت مت إعداده���ا وفق أحدث 
نظري���ات بن���اء املناهج ومبس���امهة خ���رباء من أكرب 
املنظمات الدولية واإلسالمية والعربية )اليونسكو- 
اإلسيس���كو- األلكس���و( وخربات املؤسسات العلمية 
والرتبوية املتنوعة حملياً وعربياً إىل إدخال املفاهيم 
اليت تس���اهم يف حتقيق املس���اواة يف الدور واملكانة 
والفعالي���ة بني الرجل واملرأة يف مراحل التعليم كلها 
بدءاً من رياض األطفال وحتى هناية مرحلة التعليم 
ما قب���ل اجلامعي آخذة بعني االعتبار املفاهيم اليت 
سبق ذكرها ،  وقد مت إدماج هذه املفاهيم يف املواد 
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املعرفي���ة لالختصاص���ات مجيعها بش���كل وظيفي 
حبيث يُش���ّكل هذا اإلدماج بالنتيجة اجتاهاً إجيابياً 
ويس���هم يف تبين قيٍم س���لوكية حنو مفاهيم املساواة 
وت���ؤدي إىل منظومة معرفية حت���ل فيها هذه القيم 
املتحررة حم���ل األفكار النمطية املس���بقة واملوروثة 
اجتماعي���اً ، واليت  حت���اول اإلبقاء على التمييز بني 

األدوار االجتماعية على أساس اجلنس .
    إن العم���ل اإلس���رتاتيجي اهل���ادف إىل تعدي���ل 
االجتاه���ات احلالي���ة وتش���كيل اجتاه���ات إجيابية 
ودائم���ة نس���بياً ومواقف معرفي���ة متقدمة واضحة 
جت���اه املوضوع���ات املطروح���ة لن جيد مكان���اً أكثر 

ج���دوى وجدّية من املناهج الرتبوية اليت تس���اهم يف 
صياغ���ة تفكري األجيال ومعرفتهم وفلس���فتهم جتاه 
قضايا احلياة ومس���ائلها ومنها مس���ألة اجلنسوية 

)اجلندر( ومتكني املرأة . 
    إن اجل���داول اآلتية اليت ج���اءت نتيجة حتليل 
مضمون املناهج اجلديدة اليت أجنزهتا  وزارة الرتبية 
واملعبّ���ر عنها من خالل وثائ���ق املعايري الوطنية أدلة 
التألي���ف للمراحل والصفوف والدروس كلها تش���ري 
بوضوح إىل اجلهد الواعي املبذول يف نشر املفاهيم 
املتصل���ة  باملس���اواة ب���ني اجلنس���ني ب���كل وظيفيّة 

وحرفيّة: 

الدرسالوحدةاجملالالصفاملفهوم

الضمان على أساس 
التساوي بني الرجل 

واملرأة )الوظيفة نفسها(

األول

قراءة
 تعبري شفهي

معلمي � معلميتمدرسيت
رياضة الصباح

اليد املاهرةالعلم والعملالثاني

مشاهدة التلفازاألسرةالثاني

مبدعون ومبدعاتالعلمالثاني

الثالث

املوسم الزراعيالعمل

حقوق الطفل/
من حقي أن ألعبالطفلة

الرياضة والصحةالصحة واحلياة
الغذاء املتوازن

الرابعحق املرأة يف إبداء الرأي
قراءة

 تعبري شفهي 
كتابي

يف املشفىالصحة واحلياة
عند طبيب العيون

حقوق الطفل /
منتدى األطفالالطفلة

يف معمل النسيجالعمل املنتج
) املرأة العاملة(
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حق املرأة يف أن تأخذ 
دورها يف اجملتمع

اخلامس

تعبري شفهي
 قراءة

تعبري كتابي

العالقات 
األسرية

رسالة من أب إىل 
ابنته

حق املرأة يف التمتع 
باحلقوق والواجبات 
املتساوية مع الرجل

حقوق اإلنسان 
املرأة

محاية األطفال 
)الطفل /الطفلة( 

املواطنة

حق املرأة يف املشاركة 
يف اجملتمع بالتساوي 

مع الرجل

السادس

العمل التطوعي الرتبية األهلية
الصليب األمحر

القضاء على أي مفهوم 
منطي بني دور الرجل 

واملرأة
مجعية محاية البيئة البيئة والصحة

)املشاركة اجلندرية(

متكني النساء من 
احلصول على حقوقهن 

� حرية الفكر وإبداء 
الرأي

السابع

احلريةحقوق اإلنسان

احلق يف التمتع حبقوق 
وواجبات متساوية مع 

الرجل

قضايا 
املرأة والتنميةاجتماعية

ثقافة احلوارحق املساواة
املنتدى الثقايف حق 
الطفل/الطفلة يف 

التعبري عن الرأي

حق املرأة يف احلصول 
على معلومات � حرية 

الفكر يف اجملتمع

املساواةحقوق اإلنسان

قضايا شبابية
التدخني

الشباب والثقافة 
احلديثة

اجلمعيات 
األهلية

رعاية املسنني/
املسنات رعاية 

األيتام
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القضاء على أي مفهوم 
منطي

الثامن

مستقبل الشبابقضايا شبابية

احلق يف التعليم 
والرعاية الصحية

بطلة من بالديقضايا وطنية

التعليم للجميعقضايا سكانية
الزواج املبكر

متكني املرأة من 
احلصول على حق إبداء 

الرأي

التاسع

قضايا 
اجتماعية

الدميقراطية وحرية 
الرأي

القضاء على أي مفهوم 
منطي بني دور املرأة 

والرجل
حق املرأة بتلقي الرعاية 

والتغذية

املرأة والسياسة /متكني املرأة
زنوبيا ملكة تدمر

املرأة والدب/مي 
زيادة

الصحة اإلجنابيةقضايا شبابية

احلق يف التمتع حبقوق 
وواجبات متساوية مع 

الرجل

تعبري شفهي 
قراءة

تعبري كتابي
حقوق اإلنسان

القضاء على أي مفهوم 
شعراء جاهليون/العصور األدبيةاألدب وتذوقهالعاشرمنطي للمرأة

اخلنساء

احلق يف التمتع حبقوق 
متساوية مع الرجل 

)التعبري عن العاطفة(

احلادي 
عشر أدبي

األدب وتذوقه
التعبري الشفهي
التعبري الكتابي

التيارات األدبية
الغزل )التقليدي � 
العذري � الواقعي 

الصريح(

متكني النساء من 
احلصول على حقوقهن

الثاني عشر 
العلمي

األدب وتذوقه

األدب وقضايا 
اجملتمع

حقوق اإلنسان 
قضية املرأة

الدور غري النمطي 
األعمال األدبيةللمرأة

مأساة الفتى مهران 
)البعد السياسي 

واالجتماعي(
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وجن���د من خالل اجل���دول الس���ابق الرتكيز على 
مفاهي���م حقوق امل���رأة يف التعليم ، وتعديل األمناط 
االجتماعي���ة والثقافي���ة لس���لوك الرج���ل وامل���رأة ، 
ومشاركة املرأة يف اجملتمع والقضاء على أي مفهوم 
منطي للرجل واملرأة ومش���اركة امل���رأة يف اإلعالم ، 
ودور املرأة يف األس���رة ، وح���ق الطفلة يف احلصول 

على الرعاية وإبداء الرأي .
وق���د مت اإلع���الن عن مس���ابقة تألي���ف وإخراج 
وق���د    ،  2007/9/ ش���هر  املدرس���ي يف  الكت���اب 
بدئ بتطبي���ق املناهج اجلديدة جتريبي���اً منذ العام 
للصف���وف 4-3-2-1(   ( الدراس���ي 2010-2009 
م���ن مرحلة التعليم األساس���ي للص���ف األول ثانوي 
،  وس���وف تطبّ���ق جتريبياً يف الع���ام 2011-2010 
للصف���وف 5-6-8 م���ن مرحل���ة التعليم األساس���ي 
وللص���ف الثان���ي الثان���وي بفرعيه العلم���ي واألدبي 
كما س���وف تطبق يف العام 2011-2012 للصفوف 
التاسع من مرحلة التعليم األساسي والثالث الثانوي 

بفرعيه العلمي واألدبي.
إن املعايري اجلديدة  للمناهج اختذت من أهدافها 
الوطني���ة تطوي���ر إس���رتاتيجية للنه���وض بالطفولة 
والطفولة املبكرة ، والنهوض بأوضاع املرأة وحتقيق 
مس���تويات أفض���ل من املس���اواة بني امل���رأة والرجل 
. والتأكي���د عل���ى  االرتق���اء بنوعية التعلي���م ) العام 
واملهين( وجودته ليصل إىل املستوى الذي وصل إليه 

التعليم يف البلدان املتقدمة.         
وقد مت تبين مشروع تطوير التعليم املهين والتقين 
، وإقامة ورشات عمل من أجل دراسة أوضاع التعليم 
امله���ين والتعاون مع خ���رباء خمتص���ني لتطوير هذا 
التعليم ال���ذي يُنظر إليه بكثري من الطموح من أجل 
االرتقاء مبس���تواه التأهيلي حبيث يكون قادراً على 
تأدي���ة دوره يف جمتمع اقتصاد الس���وق االجتماعي 
والعمل واالحتياج���ات املتجددة له ، ويعترب هذا من 
اخلطوات اإلس���رتاتيجية الرائدة يف جم���ال التعليم 
ولكاف���ة فئ���ات اجملتمع ولكال اجلنس���ني . )ورش���ة 
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التعلم النش���ط :  التعليم يف س���ورية وإس���رتاتيجية 
التطوير والتحديث  ، وزارة الرتبية ، 2008(. 

وه���ذه اجلهود الرتبوية تس���عى لتحقي���ق الغايات 
املتوقعة من توظيفها على أرض الواقع يف تش���جيع 
الطلب���ة من اجلنس���ني عل���ى االلتحاق بالدراس���ات 
العلمي���ة والتكنولوجي���ة دون متيي���ز لتمكني اإلناث 
أيض���اً من العمل يف جم���االت غري تقليدية ، وتأهيل 
خرجي���ي التعليم امله���ين ليصبحوا أكث���ر قدرة على 
التكيف مع متطلبات سوق العمل باستمرار ، ويكون 

هذا التعليم ذا قواسم مشرتكة بني اجلنسني .
وختاماً البد من اإلش���ارة إىل اجلهود املبذولة يف 
س���بيل تعزيز مش���اركة املرأة ومتكينه���ا يف اجملتمع 
واملتمثلة مبؤمترات قم���ة املرأة العربية اليت عقدت 
يف القاه���رة ع���ام 2000 ، عمّ���ان2002 ، البحري���ن 
2007 واملنتديات العربية للمرأة ، والس���يما منتدى 
امل���رأة العرب���ي الذي عُق���د يف اجلمهوري���ة العربية 
الس���ورية حتت عنوان )ام���رأة وتربية وطن وتنمية( 
برعاية الس���يدة األوىل عقيلة الرئيس بش���ار األسد 
م���ن 2-3 ش���باط2003 ، والذي أك���د على ضرورة 

متك���ني املرأة م���ن االضطالع بأدواره���ا يف اجملتمع 
والرتاب���ط الوثيق بني الرتبي���ة والتنمية والعمل على 
تنقي���ة املناهج الرتبوي���ة واإلعالمية م���ن املوروثات 
االجتماعي���ة ال���يت تصوّر امل���رأة يف مرتب���ة أقل من 

الرجل )منتدى املرأة العربية ،2003 ، 57( .
 كم���ا ش���كلّت هذه الندوة فرص���ة ضرورية طيبة 
إلب���راز ال���دور احلقيق���ي املطل���وب للم���رأة العربية 
وتأكيده ، ومسامهة عملية لتعديل صورهتا النمطية 
مبا يُس���هم يف تفعيل دور املرأة العربية ومش���اركتها 
يف التنمية الش���املة واالرتقاء بالفكر واملمارسة مبا 
يلي���ق بنا أمة عربية يزخر تارخيها بنماذج مش���رقة 
ومميزة جديرة بأن تُحتذى وتُعزز يف س���بيل حتقيق 
املس���اواة يف ال���دور واملكان���ة والفعالية ب���ني الرجل 
وامل���رأة يف مراح���ل التعليم كلها ألن أس���اس كل أمة 

عظيمة تربية عظيمة.  

وأخريًا هنيب باملرأة ونقول هلا : 
م���ن غريك يتعهد النبت وأن���ت تربته ؟ من غريك 

يرعى النشىء وأنت قبلته ؟ 

  املراجع :

 أبو زيد ، مضر حامد) 2004 ( : دوائر اخلوف )قراءة يف خطاب املرأة(، املركز الثقايف العربي، بروت.
 احلليب ، حممد سعيد ) 1998 (: دور املرأة الريفية يف حركة التنمية االقتصادية واالجتماعية، مجعية تنظيم األسرة 

السورية،دمشق.
 محود ، رفيقة )2008( : أوضاع املرأة يف املشرق العربي وانعكاساتها على تنمية اجملتمع. امللتقى الدولي حول “ صورة املرأة 

يف مناهج التعليم بني النمطية والدور الفاعل يف التنمية “ املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، تونس .
 طالس ، مصطفى )1994 (: هكذا قال األسد ، منشورات دار طالس ط2 ،دمشق.

 العب��داهلل ، ف��واز) 1997 (: تنمية املرأة الريفية ، حماضرة ُألقيت يف كلية الرتبية جبامعة دمش��ق ضمن فعاليات برنامج 
صندوق األمم املتحدة للسكان.

 عطية ، آمنة ) 2004 (: دراسة حتليلية لصورة املرأة والرجل يف كتب اللغة العربية مبراحل التعليم العام يف اجلمهورية 
العربية السورية ، رسالة ماجستر غر منشورة، كلية الرتبية ، جامعة دمشق.

 وزارة الرتبية ) 2007( : املعاير الوطنية ملناهج التعليم العام ما قبل اجلامعي ، اجمللد الثالث.
 منتدى املرأة العربية ) 2003 (: امرأة وتربية وطن وتنمية ، قصر املؤمترات، دمشق. 

 ورشة التعلم النشط ) 2008 (: بعنوان “ التعليم يف سورية واسرتاتيجية التطوير والتحديث “ . سورية وزارة الرتبية . 
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 التربية االجتماعية في األسرة
      د. عيسى الشماس

 تع��ّرف الرتبي��ة بوج��ه ع��ام، أنها عملي��ة اجتماعي��ة من حي��ث املنطلق واهل��دف، ألن 
موضوعها اإلنس��ان وغايتها اإلنسان، وهي بالتالي تستهدف تنمية الفرد وتكييفه مع ذاته 
ومع جمتمعه، فاإلنس��ان هو نتاج اجملتمع الذي يعيش فيه، كما هو ش��خصية اجتماعية 
أكث��ر منها بيولوجية؛ فمن خالل الرتبية ينتقل الكائ��ن احلي من احلالة البيولوجية إىل 
احلالة االجتماعية، فتتكون له شخصية اجتماعية تعّر عن اجلوهر احلقيقي لإلنسان . . 

أال يقولون يف تعريف اإلنسان إنه كائن اجتماعي بطبعه . . ؟!
ولذل��ك س��أنطلق يف معاجلة املوضوع م��ن مفهوم الرتبية االجتماعي��ة، وقيمها، ومن ثّم 
نناق��ش دور األس��رة يف ه��ذه الرتبية، من خ��الل غرس القي��م االجتماعية داخل األس��رة 

وخارجها، يف إطار بناء الشخصية االجتماعية املتكاملة.
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االجتماعيـــة  الرتبيـــة  مفهـــوم  أواًل- 
وطبيعتها:

 اس���تناداً إىل طبيع���ة الرتبي���ة، عرّف���ت الرتبي���ة 
االجتماعية أّنها العملية اليت يكتس���ب فيها الفرد/ 
الناشىء/، اخلصائص الشخصية، والقيم والعادات 
واالجتاهات، وأساليب التفكري والتعامل، اليت جتعله 
عض���واً يف اجملتم���ع، أو ص���ورة عن اجملتم���ع الذي 
أنتج���ه، وبذلك تك���ون الرتبية االجتماعي���ة، عملية 
إنس���انية ذات بعدي���ن: بعد فردي وبع���د اجتماعي، 

ألّنها تتعامل مع فرد ولكن يف اإلطار االجتماعي.
ف���ال تربية من دون جمتم���ع، وال جمتمع من دون 
تربي���ة، ت���زوّد الفرد بأس���س احلي���اة يف اجلماعة، 

وتعرّفه ماله من حقوق وما عليه من واجبات.
والب���دّ أن تبدأ ه���ذه الرتبية يف مراحل مبكرة من 
الطفولة، إذ تعد الس���نوات اخلمس األوىل من عمر 
اإلنس���ان، املرحلة املهمّة لوضع املالمح األساس���ية 
لش���خصية اإلنس���ان املس���تقبلية، فق���د ش���به أحد 
علماء الرتبية، الرتبي���ة بالبناء حيث قال: إنّ الرتبية 
من الوالدة حتى س���نّ النضج تعادل بناء من عش���ر 
طبقات، السنوات اخلمس األوىل من عمر الطفولة 
تعادل مثاني طبقات، والسنوات الباقية حتى النضج 
تعادل طبقتني فحسب، وهذا يؤكد أمهية السنوات 
العمرية األوىل لوضع أسس الشخصية املستقبلية.

نس���تخلص ممّ���ا تق���دّم، أنّ الرتبي���ة االجتماعية 
حتّق���ق التكيّ���ف اإلجيابي بني الف���رد واجملتمع، من 
خالل التفاعل الذي يساعد الفرد يف إشباع حاجاته 
الضرورية لنمّ���وه، ومعرفة األدوار االجتماعية اليت 
جي���ب أن يؤديه���ا ع���رب مراح���ل حياته، م���ن خالل 
تزوي���ده بالقيم اليت متّكنه م���ن القيام هبذه األدوار، 
وترمجته���ا مبواق���ف وس���لوكات صحيح���ة، داخ���ل 

األسرة وخارجها.
وتقع املس���ؤولية األوىل يف غرس هذه القيم، على 
األس���رة باألس���اس بوصفها املؤسس���ة االجتماعية 
الرتبوية األوىل اليت ينش���أ فيها الطفل، ويتفاعل مع 

اآلخرين.

ثانيًا: القيم االجتماعية داخل األسرة:
حتكم العالقات األس���رية ش���بكة من التفاعالت 
االجتماعي���ة اليت حتدد أس���اليب التعامل بني أفراد 
األس���رة، فكلم���ا كانت ه���ذه العالق���ات موجبة ويف 
مسارها الطبيعي، ساد جو األسرة الوفاء والرتابط 
والرتاح���م والتماس���ك، بينم���ا يكون احل���ال نقيض 
ذل���ك عندما تس���ود اخلالف���ات الزوجي���ة والتنافر 
ب���ني األبناء، وع���دم التفاهم ب���ني الوالدين واألبناء، 
ويف هذه احلال تفقد األسرة وظيفتها االجتماعية، 
ولذلك تس���تند العالقات األسرية إىل جمموعة من 

القيم االجتماعية ، ميكن إمجاهلا باآلتي:

 االنتماء األسري:
 هو العامل األول يف البناء األس���ري، حيث يشعر 
أفراد األس���رة بأّنهم ينتمون إىل هذه املؤسس���ة، من 
خالل العيش يف مناخ سليم حيّقق االنسجام واألمن 
، والعدال���ة واالح���رتام؛ فالوالدان مينح���ان الرعاية 
واحل���بّ، واألبن���اء يعطون بس���مة الرضا، ومجيعهم 
يهمهم س���عادة األس���رة، وه���ذا ما جي���ب أن يظهر 
يف العالق���ات الزوجيّ���ة الس���ليمة، ال���يت تتجلى يف 
الش���راكة الزوجيّة املتكافئة، وتقدم القدوة لألبناء، 
مبا يف ذل���ك تفاه���م الوالدين على أس���اليب تربية 
األبناء وفق أس���س سليمة دون تناقض، وتقوم على 
العدالة واملس���اواة بني الكبار والصغار، وبني الذكور 

واإلناث.
وكما يق���ول املربّي/ جوهان هربرت/« إن الرتبية 

تبدأ من البيت، وكّل تربية تعود إىل البيت«.

 حمبّة األسرة:
 احل���بّ حالة ش���خصية بأبع���اد اجتماعي���ة، أمّا 
احلب األس���ري فه���و ذو اجتاهني: احملب���ة املتبادلة 
ب���ني اآلباء واألبناء، وحمبة اإلخ���وة فيما بينهم .. ، 
فمحبة الوالدين رابطة مقدسة جتمع أفراد األسرة  
على املودة واالحرتام والتقدير، والتعاطف والرتاحم، 
كم���ا إن حمب���ة األخ���وة تعزّز قي���م الب���ذل والعطاء 
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واملس���اواة بني اجلميع، فاألدب م���ع اإلخوة كاألدب 
مع اآلباء، س���واء كان واجب الصغار حنو الكبار، أم 
واج���ب الكبار حنو الصغار، وه���ذا يتطلّب أن يكون 
اجلو األس���ري بعيداً عن اخلالفات، وأن يش���عر كل 

فرد بأنه حمبوب.
وبذلك يتحّقق ما قاله املربّي/ جان بستالوتزي/: 
» إنّ األسرة هي مصدر كل تربية صحيحة يتأّثر هبا 

الطفل«.

 التعاون األسري:
  ينت���ج ه���ذا التع���اون بالض���رورة ع���ن القيمتني 
السابقتني، االنتماء األس���ري وحمبّة األسرة، حيث 
ي���ؤدّي كلٌّ من أفراد األس���رة دوره متفهّماً مش���اعر 
اآلخري���ن، ومراعي���اً قدراهت���م، ب���دالً م���ن املواجهة 
التنافسية اليت تسيء إىل جممل العالقات األسرية، 
فاألعمال اليت يقوم هبا األطفال، تعلّمهم الكثري عن 
املش���اركة املنزلية واملش���اركة االجتماعية، وتتطابق 

مع األدوار اجلنسية للذكور واإلناث.
وه���ذا حيمّل الوالدين مس���ؤولية تعلي���م األبناء/ 
األطفال، أمهية التعاون األسري من خالل تكليفهم 
أعماالً يعرف كل منهم هبا حّقه وواجباته ومسؤوليته 
جتاه اآلخرين، فيتعاون اجلميع انطالقاً من الشعور 
باالنتم���اء األس���ري ومصلحة األس���رة، بعي���داً عن 

التواكل واألنانية.
وبتكام���ل هذه القيم، فكراً وممارس���ة، يتجسّ���د 
دور النم���وذج الرتبوي للوالدي���ن، إذ قال أحد علماء 
الرتبي���ة: » من الس���هل أن تكون أب���اً وأمّاً ، ولكن من 

الصعب أن تكون مربياً .. »

ثالثًا- القيم االجتماعية خارج األسرة:
 ه���ي القيم ال���يت تنميّها الرتبي���ة االجتماعية يف 
األس���رة، بقص���د إكس���اب األبناء املبادئ واألس���س 
الالزمة للتكيّف االجتماعي، وفق املعاير االجتماعية 

السائدة يف احمليط الذي يعيشون فيه.
وتك���ون القيم االجتماعية داخل األس���رة منطلقاً 

للقي���م االجتماعي���ة خارج األس���رة، حبي���ث تتكامل 
القي���م فيما بينها لتش���ّكل الش���خصية االجتماعية 

السليمة للفرد.
ومّثة قيم اجتماعية كثرية البدّ أن يكتسبها األبناء 
،لكي يكونوا قادرين على التكيّف االجتماعي خارج 

األسرة، وميكن إمجاهلا بالقيم اآلتية:

الصداقة:
 توص���ف الصداقة بأّنها عالق���ة ودية تربط بني 
أش���خاص برباط مت���ني، ش���ريطة أال أن يكون وراء 
ه���ذا الرباط مآرب ش���خصية، أو أغ���راض خاصة 
ت���زول الصداقة بزواهل���ا، بل يكون مع���زّزاً للروابط 
االجتماعي���ة األخرى، كلّما تع���زّزت دائرة الصداقة 

وتعزّزت مضموناهتا.
وإذا كان���ت الصداق���ة أم���راً يس���هل حدوثه عند 
األطفال، فإنّ ذلك يوجب علينا- حنن الوالدين- أن 
نسأل الطفل: من صديقك؟ وملاذا اخرتته؟ ونناقشه 
يف معن���ى الصداق���ة وصف���ات الصدي���ق املخلص، 
وندع���ه يقضي وقتاً أطول مع أصدقائه، ليكتش���ف 
األصدق���اء احلقيقي���ني منه���م ومن ثمّ تك���ون دعوة 

األهل هلؤالء األصدقاء وتوطيد العالقة معهم.
فالطف���ل ال ميان���ع يف اختي���ار الوالدي���ن بع���ض 
أصدقائ���ه، يف ح���ني يرفض املراه���ق تدخّل والديه 
يف اختي���ار أصدقائ���ه، وهنا تظه���ر حكمة الوالدين 
يف توجيه املراه���ق إىل الصديق الويف، فاألب يكون 
صديق���اً ألوالده، واألبن���اء أصدق���اء ألبيه���م وأمّهم 
.. وبالت���ايل تك���ون العالق���ات األس���رية مبجمله���ا، 
مبنّية على الصداق���ة احلقيقية القائمة على املوّدة 

واالحرتام وااللتزام.

التسامح:
 التس���امح يع���ين تقبّ���ل اآلخرين، مبا ه���م عليه، 
وع���دم التصلّب واختاذ مواقف س���لبية يف مواجهة 
أخطائه���م وآرائه���م، أو محلهم على تغي���ري أحواهلم 
قس���راً . . فالتس���امح يس���اعد يف حتسني املشاعر 
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، وميّتن الروابط األس���رية والعالقات االجتماعية، 
ألن فيه اهلدوء والطمأنينة والصفاء.

وه���ذا يتطلب من األس���رة أن تعمّ���ق بني أفرادها 
مضمون���ات احلبّ والصرب وضب���ط النفس، وكّل ما 
يؤدي إىل التس���امح الذي ينفي أي شكل من أشكال 
احلقد والكره، والنوازع الش���ريرة ال���يت تعّكر صفو 

العالقات االجتماعية السليمة.

مساعدة اآلخرين:
  وتع���ين تقديم العون والدعم يف أي وقت، وحتت 
أي ظ���رف، ملن حيت���اج من أبناء اجملتم���ع ومن دون 
مقابل، سواء كانت املساعدة مادية أم معنوية وميكن 
تقدميها، حتى وإن كانت من دون طلب، حبيث تؤدّي 
إىل حّل مش���كلة احملتاج وتُسهم يف حتسني أحواله، 
وبذل���ك تعدّ مس���اعدة اآلخرين قيم���ة/ اجتماعية 
أخالقية يس���تطيع الش���خص أن حيّق���ق من خالهلا 

غاية نبيلة، جتاه ذاته واآلخرين.
فاإلنسان مضطر ألن يعيش وسط اجلماعة اليت 
ينتمي إليه���ا، وميارس حيات���ه االجتماعية الكاملة 
هبا ،فهو إذاً حيتاج إىل مس���اعدة اآلخرين، وهذا ما 
جيب أن تفعله األسرة من خالل التعاون بني أفرادها 
أوالً، وم���ن ثمّ إفه���ام األبناء أنّ م���ن مظاهر احلياة 
االجتماعي���ة الس���ليمة، أن يس���اعد أبن���اء اجملتمع، 
بعضهم بعضاً، وأن يش���عر الفرد بالسعادة وهو يرى 

البسمة ترتسم على وجه من قدّم له املساعدة ..!
وم���ن خالل س���لوك الوالدي���ن/ الق���دوة، يصبح 
األبن���اء أكث���ر تركي���زاً عل���ى اآلخري���ن، ويتعلم���ون 
اإلحساس مبعاناهتم والتعاطف معهم ومساعدهتم، 

فتنمو قيمة الغريية بدالً من األنانية.

 النجاح االجتماعي:
 ق���د تكون ه���ذه القيمة حمصّلة للقيم الس���ابقة، 
اليت تعزز املعاملة احلسنة مع اآلخرين، فكّل إنسان 
حباج���ة إىل النجاح االجتماع���ي يف حياته اليومية، 
ويتجلّى يف عالقاته اإلجيابية الواسعة مع اآلخرين، 

ويف مواجه���ة الصعوبات اليومي���ة، وحيظى بالتايل 
بالرض���ا الذات���ي كم���ا حيظ���ى بالثناء والتش���جيع 

والدعم من قبل اآلخرين.
إنّ تعوي���د الطف���ل عل���ى النج���اح يف عمله، وعلى 
النج���اح يف تعامل���ه مع أف���راد أس���رته ورفاقه، من 
العوامل األساس���ية اليت توّل���د لديه اعتقاداً إجيابياً 
بنفسه ،ينمو تدرجيياً من خالل التشجيع والتعزيز، 
وغرس الثقة بالنف���س؛ فيصبح أكثر تفاؤالً بقدرته 
عل���ى اإلجناز، ويطمئن إىل أنّ جهده لن يكون عديم 
الفائدة، ويشعر بالتايل أّنه جدير بالتقدير االحرتام، 

ملا حيّققه من جناحات فردية واجتماعية.
فاآلباء واألمهات هم املسؤولون  بالدرجة األوىل، 
عن توفري األج���واء الالزمة لكي يتدرّب األبناء على 
النجاح االجتماعي، من خالل النجاح الذاتي؛ وذلك 
بأن خيتاروا هلم منذ الطفولة، أعماالً داخل األسرة 
وخارجه���ا، تتفق مع قدراهتم وتدفعهم إىل إجنازها 
بالش���كل املطل���وب، ش���ريطة أن تتوافر هلا أس���باب 
النج���اح، ولي���س اإلخف���اق أو اإلحباط ال���ذي يعوق 

النمو االجتماعي.
واخلالصة، تكتس���ب منظومة القيم االجتماعية 

بالعمل واملمارسة، داخل األسرة وخارجها.
 فالقيم االجتماعية داخل األس���رة هي الس���بيل 
إىل التماسك األسري والرتابط والتفاعل البنّاء، من 
خالل العالقات اليت تؤدي إىل تشكيل الشخصيات 
وإعداده���ا للعي���ش يف اجملتم���ع الكب���ري، أم���ا القيم 
االجتماعية خارج األس���رة، فهي قيم عامة تنمو يف 
رحاب الرتبية األسرية، بقصد إكساب األبناء املبادئ 
واألسس الالزمة للتكيف االجتماعي السليم، الذي 

يؤدي إىل النجاح االجتماعي.

 رابعـــًا- أســـس الرتبيـــة االجتماعية يف 
األسرة وعواملها:

  يستند جناح الرتبية بوجه عام، إىل جمموعة من 
األس���س والعوامل اليت البد من األخذ هبا، والسيما 
العالقة بني الوالدين، وثقافتهما الرتبوية، وما يوفره 
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ذلك م���ن أوضاع عاطفي���ة وأخالقي���ة واقتصادية، 
تس���هم يف تعزيز أس���س هذه الرتبي���ة، ومتّكنها من 

حتقيق األهداف اليت حتدّثنا عنها.
وميكن القول إنّ جناح الرتبية األسرية يستند إىل 

جمموعة من األسس ، يأتي يف مقدّمتها:
 اتف���اق الوالدين على أس���لوب يف تربية األبناء، 
يق���وم عل���ى العط���ف املنضب���ط واحل���بّ املعقل���ن، 
واالحرتام املتبادل، حبيث تس���ود األس���رة أجواء من 
احلري���ة املس���ؤولة والدميقراطي���ة املنّظم���ة، متّكن 
األبن���اء من التعبري عن آرائه���م وأفكارهم، بال تردّد 
أو خوف، س���واء فيم يتعلق بش���ؤون األس���رة إذا لزم 
األم���ر، أم بش���ؤوهنم اخلاصة، وخاص���ة يف مرحلة 
املراهقة تالفياً ملا يسمى بظاهرة) صراع األجيال( 
حيث تتس���ع اهلوّة أحياناً بني تفك���ري الكبار و تفكري 

األبناء، إىل حدّ التصادم.
 تفهّم الوالدين حاجات األبناء ومتطلّبات منوّهم 
) اجلسدية والنفس���يّة واالجتماعية والعاطفية( يف 
كل مرحل���ة منائية، مع االع���رتاف بالفروق الفردية 
بني األبناء واليت تفرض التعامل معهم على أساسها 

بعي���داً ع���ن املقارنات الس���لبية فيما بينه���م، أو مع 
غريه���م، ويف ذلك يقول /جان جاك روس���و/ عامل 
الرتبية الشهري، موجّهاً كالمه إىل الوالدين:« تعرّفوا 

إىل أطفالكم ألّنكم جتهلوهنم كّل اجلهل..«
الطفول���ة  ومن���ذ  لألبن���اء،  الفرص���ة  إتاح���ة   
األوىل، داخل األس���رة وخارجها، الكتساب اخلربات 
االجتماعي���ة املناس���بة هل���م، ال���يت تعدّه���م ملواجهة 
املواق���ف احلياتي���ة، احلالية املس���تقبلية، من خالل 
االطالع واالكتشاف وأس���اليب التعامل، مع أتراهبم 
وأقربائه���م وزواره���م .. وتعويده���م عل���ى اخت���اذ 
بع���ض الق���رارات بأمورهم اخلاصة، ومبا ينس���جم 
م���ع مس���توى نضجه���م العقل���ي، ومنوّهم النفس���ي 
واالجتماعي ، فالرتبية كما يقول/ جون ديوي/ هي 

احلياة وليس إعداداً للحياة . 

أمّا العوامل اليت تسهم  يف جناح الرتبية 
األسرية ،فيمكن حصرها باألوضاع األسرية 

اآلتية:

 الوضع العاطفي:
يع���دّ اجل���و العاطف���ي، اهل���ادئ واملت���وازن، الذي 
يس���ود األس���رة وينظ���م العالق���ات األس���رية، م���ن 
العوام���ل الفاعل���ة يف البناء الوجداني لش���خصيات 
األبناء؛ فاآلباء الذين ميتازون بالتعامل مع أبنائهم، 
بال���دفء العاطفي واحلنان املعقلن الذي يوّفر الثقة 
واالطمئن���ان، والنم���و النفس���ي الس���ليم، حيّقق���ون 
جناح���اً يف أدواره���م الرتبوي���ة، حت���ى يف الظ���روف 

املادية الصعبة.

 الوضع األخالقي/ االجتماعي:
ويشري إىل جمموعة القيم األخالقية اليت تؤمن هبا 
األس���رة، وتعمل على تربية أبنائها وفقها وإكساهبم 
الس���لوكات املرتبط���ة، واليت تنس���جم م���ع ما ينظر 
إليه اجملتمع من أحكام ومعايري يس���مّيها) أخالقية( 
ففي األسرة يتعلّم األبناء الصدق والغريية، واألمانة 
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وحمبّ���ة اآلخرين، والش���رف وص���ون احلرمات . .. 
وغريها م���ن القيم الذاتي���ة/ االجتماعية اليت تعزز 
ش���خصية الف���رد، وتصرفاته جت���اه اآلخرين لينال 
القب���ول واالح���رتام .. ويك���ون الوالدان ق���دوة أمام 

األبناء.

 الوضع االقتصادي:
ويقص���د به مس���توى الدخل ال���ذي حتصل عليه 
األس���رة قياس���اً بع���دد أفراده���ا، ويؤّث���ر إجياباً أو 
س���لباً يف مس���تواها املعيش���ي العام، ومتطلباته من 
الس���كن والغذاء والصحة والتعليم .. وغري ذلك ممّا 
ينعكس على تربية األبناء وتنش���ئتهم، وهذا يتطلّب 
من األس���رة أن تعي واقعه���ا االقتصادي، من خالل 
تعام���ل الوالدين مع توف���ري حاجات األبناء وفق هذا 
الواقع حبكم���ة وروية، حبيث توضع البدائل املتاحة 
أمامهم وإقناعهم مبا ميكن توفريه ، من إس���راف يف 

اإلنف���اق يؤدي إىل الت���واكل واألنانية، أو تقتري يصل 
إىل احلرمان ويؤدّي إىل القلق واإلحباط.

واخلالصة، تعدّ األسرة مؤسّسة تربوية) مدرسة( 
صغ���رية لألطفال ،يقوم فيها الكبار) الوالدان( بدور 
املعلم���ني، حي���ث يتعلّم األطف���ال/ األبناء أس���اليب 
احلي���اة وطرائ���ق مواجه���ة املواق���ف املختلفة .. من 
خالل إكس���اهبم القدرة على تقويم الذات ، وحتقيق 

الضبط الذاتي والضبط االجتماعي.
فالزوج���ان/ الوال���دان اللذان يتمّتعان مبس���توى 
معني م���ن التأهيل الرتب���وي واالجتماع���ي، قادران 
على تش���كيل أسرة منوذجية من خالل التوافق على 
إكس���اب األبن���اء القيم االجتماعية الس���ليمة ويكون 
الت���زام الوالدين ه���و احملك ملا يدع���ون إليه؛ فكلّما 
ازداد الت���زام الوالدين مبا يدعون األبناء إليه، كانت 
لنصائحه���م وتوجيهاهتم املصداقي���ة الكربى، واألثر 

العظيم يف نفوس األبناء وبناء شخصياهتم.
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 التعليم وسوق العمل في سورية
مشكالت وحلول مقترحة

 د. حممد سعيد احلليب

 بالرغ��م من الدور املطلوب يف مواجه��ة التحديات الكبرة واملتغرات 
الكث��رة واملنافس��ة الش��ديدة واملع��دالت املتس��ارعة للتق��دم العلم��ي 
والتكنولوجي، وضرورة استيعاب التقانة احلديثة املتطورة واملساهمة 
يف خلق تقانة وطنية قادرة على التفاعل مع متطلبات العصر والتكيف 
م��ع الظروف احمللية، ف��إن أداء القوى العاملة يف س��ورية ما زال قاصرًا 
ع��ن تلبية املتطلبات النوعية لس��وق العمل مما يؤدي إىل االس��تعانة 
باخلرات األجنبية أفرادًا ومؤسسات، والتبعية التقنية واتساع البطالة 

) املقنعة وغر املقنعة (.
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إن االنتفاع اجلزئي من القوى العاملة ميثل حتدياً 
كب���رياً للمؤسس���ات التعليمية واهليئ���ات واملنظمات 
احلكومي���ة والش���عبية املمثلة باملعاه���د واجلامعات 
ومراك���ز التقان���ة والبح���ث والتطوي���ر ويكم���ن هذا 
التح���دي يف ردم الفج���وة بني حاجات س���وق العمل 
وبني القدرة على توظيف القوة العاملة يف س���د تلك 

احلاجات كماً ونوعاً.
 وم���ن جه���ة أخ���رى ينت���ج النظ���ام التعليم���ي يف 
سورية مهارات ومؤهالت ال تالقي استحساناً عند 
أصحاب العمل يف القطاع اخلاص وهذا الوضع وّلد 
ما يس���مى » بعدم توافق امله���ارات » وعدم  التوافق 

بني العرض والطلب على رأس املال البشري.
وي���رى أغل���ب االقتصاديني بأن حل ه���ذا اخللل 
يتمث���ل يف إصالح النظ���ام التعليمي وتزويده بربامج 
تدريبية متطورة، وربطه بالواقع العملي، حتى يكون 
هذا اخلري���ج ملبياً حاجات س���وق العمل، وكس���به 

القدرة على التوظيف.
لق���د أوكل إىل القط���اع العام مهم���ة إجياد فرص 
عم���ل للداخلني اجلدد إىل س���وق العمل وقد جتلى 
دوره يف ذل���ك واضح���اً يف ف���رتة الس���بعينيات حتى 
بداية التسعينيات من القرن املاضي حيث ساهم يف 
تأمني مصادر الدخل خلرجيي اجلامعات واملعاهد 
املتوس���طة، ولك���ن الفرتة املمتدة م���ن عام /1994/ 
وحتى اآلن اتس���مت باخنفاض معدل التوظيف من 
قبل القطاع العام وعدم اس���تطاعة القطاع اخلاص 
امتص���اص الفائض من الق���وة العاملة، مما أدى إىل 
ح���دوث االخت���الل بني خمرج���ات التعلي���م وفرص 

العمل.

بعض الوقائع واحلقائق عن ســـوق العمل 
والبطالة يف سورية:   

من خالل  الدراس���ات اليت مت���ت يف هذا اجملال 
ميك���ن تلخيص بعض النتائج ال���يت تّقيم واقع القوة 
العاملة والوضع الس���كاني والسياسات االقتصادية 

على الشكل اآلتي:

 إن زي���ادة القوة البش���رية أدى إىل تراجع معدل 
اإلعال���ة العمرية مب���ا يقارب من ) 107% ( إىل حنو   
)75% ( خ���الل الف���رتة )1980- 2004( أي إن كل 
ف���رد يف القوة البش���رية كان يعيل فرداً آخر يف عام 
1981 يف حني أصبح يف عام 2004 كل أربعة أفراد 
يعيل���ون ثالثة أفراد آخرين. فم���ن الناحية النظرية 
إن ذلك يساعد يف حتسني معدل االدخار وحتسني 
املس���توى املعاشي للمواطنني شريطة أن يتم توسيع 
املنظار يف قوة العمل ألن املهم يف احملصلة هو حجم 
اإلعالة االقتصادية الذي يأخذ باالعتبار قوة العمل 
فق���ط وليس جمم���ل القوة البش���رية ال���يت تتضمن 
الط���الب ورب���ات املن���ازل وغ���ري الراغب���ني بالعمل. 
فهذا التوس���ع للقوة البش���رية والتحول احلاصل يف 
الرتكيبة الدميوغرافية للسكان خالل تلك السنوات 
من عام 1994- 2004 مل يرتافق بتوس���ع مماثل يف 
التشغيل، وهذا بدوره أدى إىل توسع البطالة بشكل 
غري مس���بوق حيث بلغ���ت )7،11 % ( من قوة العمل 

عام 2003.
 مل تش���هد الصناعة خالل الس���نوات ) 1985- 
2005 ( منواً مس���تمراً أو ثابتاً ب���ل تراجعاً وتعكس 
تلك التقلب���ات ضعف هذا القطاع حي���ال التقلبات 
اخلارجي���ة وضع���ف من���وه الذات���ي. حي���ث كان���ت 
االستثمارات خالل العقدين املاضيني حمدودة جداً 
وغ���ري متناس���بة مع اآلمال اليت كان���ت معقودة على 

قوانني تشجيع االستثمار.  
 يتج���ه س���وق العم���ل أكث���ر فأكثر حن���و العمل 
للحس���اب اخل���اص والعم���ل  املأجور على حس���اب 
األش���كال األخرى للعمل فالعمل للحس���اب اخلاص 
يش���كل حب���دود )2،26% ( من قوة العم���ل وأكثر ما 
ينتش���ر العمل للحس���اب اخلاص يف قطاع الزارعة، 
ومعظ���م العمل يكون بدون أجر ويتمركز يف القطاع 

غري النظامي.
 تتميز القوة العاملة يف س���ورية بتدني املستوى 
التعليمي لديها حيث تبني مس���وحات س���وق العمل 
وتعدادات السكان تطور بطيء يف الرتكيبة التعليمية 
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لقوة العمل الس���ورية، حيث تقدر نس���بة احلاصلني 
على مس���توى التعليم يف املرحلة االبتدائية واألميني 
وامللم���ني بالقراءة والكتاب���ة حنو) 8،67 % ( من قوة 
العم���ل ع���ام/ 1994/ وتراجع���ت هذه النس���بة إىل 
)6،59 % ( عام 2006، أما بالنسبة للفئات التعليمية 
األخرى فإن  التغري كان أبطأ حيث أصبحت نس���بة 
اجلامعي���ني من قوة العمل يف عام 2006 حنو )3،7 
% ( بع���د أن كان���ت حن���و ) 6،6 % ( يف ع���ام 1994. 
ويفاقم من هذه احلالة التوزع القطاعي لقوة العمل 
ال���يت م���ا زال القط���اع الزراعي يش���غل قرابة ) 20 
% ( منه���ا، والبن���اء والتش���ييد ) 4،13 %( والفنادق 
واملطاعم ) 6،15 % ( وهي قطاعات ما زالت تعتمد 
يف إنتاجه���ا تقانات متقادمة وال يتطلب العمل فيها 
تعليماً أو تأهيالً خاصاً. ويعمل يف القطاع اخلاص 
املنظ���م حن���و )30 % ( م���ن قوة العمل إال أن نس���بة 
)4،71 % ( منه���م ذوو تعلي���م ابتدائي فما دون، ويف 
القط���اع اخلاص غري املنظم تقدر نس���بة من لديهم 
تعلي���م ابتدائي فما دون ) 5،86 % ( وهذا ما يعكس 

إنتاجيتها الضعيفة.
 تعم���ل العمالة الس���ورية يف ظ���روف صعبة ال 
يتجاوز فيها متوس���ط األجر ل���دى بعض الفئات ما 
يليب احلاجات األساس���ية. وه���ذا يعين بأن  العامل 
يعم���ل بالرغم م���ن أن  العمل ال خيرج���ه من دائرة 
الفق���ر ألن���ه ال ميلك بدي���الً آخر ويفاق���م من هذه 
احلالة غياب الدور التدخلي للنقابات العمالية على 

مستوى األجور.
 التدن���ي يف املس���توى التكنولوج���ي لقطاع���ات 
اإلنت���اج ولبنية االقتص���اد الوطين وه���ذا ما فرض 
مس���توىً معيناً من التأهي���ل والتدريب لقوة العمل. 
وبالت���ايل اخنف���اض الطلب على ق���وة العمل املؤهلة 

وذات التعليم األعلى.
 لق���د أدى التط���ور العلم���ي والتق���ين املعاص���ر 
وانفت���اح  االقتصادي���ة  السياس���ات  يف  والتغ���ريات 
األس���واق مبا فيها سوق العمل، إىل تغريات جوهرية 
كبرية يف س���وق  العمل، مما يتطل���ب تطويراً موازياً 

لضوابط وتشريعات العمل، حيث ما زال قانون العمل 
املوحد لعام 1959 معموالً به وهو القانون الرئيسي 
لعمال القطاع اخلاص والتعاوني و املشرتك، وهؤالء 
يشكلون الكتلة األكرب من قوة العمل. بينما تطور قوة 
العمل وتطور س���وق العمل يتطلب مواكبة تشريعية 
للتطور احلاصل يف تلك األس���واق، وهو األمر الذي 

ما زالت اجلهات  الوصائية ترتدد يف القيام به.
 تعم���ل اإلن���اث ع���ادةً بأق���ل عدد من س���اعات 
العم���ل، ففي عام 2006 كانت نس���بة م���ا يزيد عن 
) 25 % ( من  النس���اء يعملن أقل من/30/ س���اعة 
أس���بوعياً يف حني كانت هذه النسبة عند الرجال ال 

تتجاوز   ) 6،7 % (.
 تأخذ البطالة يف سورية طابعاً مديداً، وهذا ما 
تؤكده فرتة البحث عن عمل، حيث متتد فرتة البحث 
عن عمل بالنس���بة للبعض ألكثر من 48 شهراً. وإن 
ما يقارب ) 51 % ( من العاطلني عن العمل جيدونه 
خ���الل عام من البحث عنه، ولكن ما يقارب ) %5 ( 
منهم يستمرون يف البحث عنه ألكثر من 4 سنوات، 
واإلناث حيتجن إىل مدة أطول يف البحث عن العمل 
حي���ث متتد بطالة ما يقارب )60% ( منهن إىل أكثر 
من عام، ويس���اهم يف إطال���ة مدة البحث عن عمل، 
عدم فعالية مكاتب التش���غيل نتيجة غياب التنسيق 
والتع���اون م���ن قبل القط���اع اخلاص ال���ذي يفضل 

اختيار عمالته بطرقه اخلاصة.  
 وجود فئات واس���عة من العم���ال ما زالت حتى 
اآلن خارج أي نظام للحماية أو لضمان الش���يخوخة 
فأغلب هؤالء العمال يتواجدون يف املنشآت اخلاصة 
ال���يت ال يزيد ع���دد عماهلا عن أربعة أش���خاص أي 
العاملون حلس���اهبم اخل���اص، والعاملون وفق عقود 
مؤقت���ة ل���دى الدول���ة والقط���اع العام، وه���م عمال 
الزراعة لدى القطاع اخلاص، والفئات األخرى اليت 
حددها القانون باإلضاف���ة إىل العاملني يف القطاع 
غ���ري املنظ���م، ويف احملصل���ة النس���بة األعظم واليت 
ميك���ن تقديرها بأكث���ر من )60% ( م���ن قوة العمل 

خارج أي نظام محاية معتمد وطنياً.
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 إن االستثمار يف التعليم ال حيقق العائد املرجو 
حي���ث إن العمل مبس���توى فئة األمي���ة حيقق العائد 
املنتظ���ر من التعليم خالل فرتة زمنية أقل من خالل 
الرتفيع���ات الدوري���ة للعاملني، حيث تبقى س���قوف 
األج���ور متقارب���ة والفوارق فيما بينه���ا ضئيلة، وإن 
العامل األمي يستطيع احلصول على األجر املتوسط 
للجامعي بعد 12 عاماً من التوظيف، ومبقارنة هذه 
النتائج مع نتائج الدراسات املتعلقة بالوطن العربي 
جند بأن س���ورية من أخفض املع���دالت فيما يتعلق 
بالعائد على الس���نة الدراس���ية الواحدة فهو تقريباً 
يساوي النصف للمعدل العائد على السنة الدراسية 
يف موريتاني���ا وكذلك هو يس���اوي فق���ط    )%15 ( 
م���ن معدل العائد على التعليم على مس���توى العامل 
والنتيج���ة هي ذاهتا أيضاً فيم���ا يتعلق بالعائد على 
س���نوات اخلربة جند أن س���ورية تأتي يف آخر الدول 

العربية.
 عدم اتس���اق خمرجات التعليم ومناهج التعليم 
الع���ايل مع التط���ور العلمي والتق���ين احلاصل على 
املس���توى العاملي، واحلاجة إىل إسرتاتيجية تعليمية 
ش���املة. ه���ذه النس���بة الضئيلة من  املنش���آت اليت 
يتطل���ب العمل فيها مهارات عالي���ة ومتخصصة ال 
تشكل طلباً ضاغطاً على مستوى خمرجات التعليم 
وه���ي غري ق���ادرة عل���ى اس���تيعاب اخلرجيني ذوي 
االختصاصات املختلفة وامللبية الحتياجاهتا، وهذا 
ما جعل العدد احملدود من خرجيي املعاهد املتوسطة 
واجلامع���ات فائضاً عن حاجة الس���وق احمللية، وإن 
الربط بني اجلامعة والسوق ال يتوقف على استعداد 
اجلامع���ة فق���ط وإمنا يتحدد بالدرج���ة األوىل وفق  
اس���تعداد السوق، وقد لوحظ أن ما يقارب ) %81 ( 
من املنشآت ترفض التعاون مع املؤسسات العلمية، 
وهذه النس���بة تعكس مدى حاجتها الفعلية للتطوير 

والستخدام الكفاءات العلمية واملؤهلة.
 إن اجلاذبي���ة للعم���ل ال���يت يتمت���ع هب���ا القطاع 
الع���ام أكرب من جاذبية العم���ل للقطاع اخلاص لعدة 
أس���باب مثل اس���تمرارية الوظائف وضماهنا وتوفر 

مناف���ع أكرب مث���ل  التقاعد وبذل جه���د أقل مقارنة 
بالقط���اع  اخل���اص س���واء املنظ���م أو غ���ري املنظم. 
وه���ذه اجلاذبي���ة مازال���ت تؤث���ر يف خي���ارات ق���وة 
العم���ل ورغباهتا وخاصًة بالنس���بة للمرأة اليت جتد 
يف العم���ل احلكومي اس���تقراراً ومس���اواة يف األجر 
وميزات أخ���رى ذات عالقة بالضم���ان االجتماعي 
واإلج���ازات والتعويض���ات، باإلضاف���ة إىل االحرتام 
ال���ذي مازال���ت الوظيف���ة العمومي���ة ) احلكومي���ة( 

حتظى به اجتماعياً.

تقييـــم الواقـــع الراهـــن للتعليم وســـوق 
العمل:

متر س���ورية يف مرحلة التحول إىل نظام اقتصاد 
الس���وق االجتماعي حيث تش���هد انفتاحاً اقتصادياً 
كبرياً، وأصبح يف السوق السورية عشرات املصارف 
اخلاصة، وش���ركات ومؤسس���ات تأمني، كما أقلعت 
قبل أش���هر سوق دمش���ق لألوراق املالية، واحلديث 
حالي���اً ي���دور ح���ول اختصاص���ات كث���رية ومتنوعة 
س���تدخل إىل السوق، وهذا شيء طبيعي يف مرحلة 
االنفت���اح واإلص���الح االقتص���ادي ال���ذي تنتهج���ه 
احلكومة، ولكن الش���يء غري الطبيعي وغري املنطقي 
أن يبقى االعتماد على اخلربات والكوادر اخلارجية 
يف إدارة وتسيري أعمال هذه االختصاصات الوليدة، 
ألهن���ا تس���حب فرص العم���ل من الك���وادر الوطنية، 
واملعضل���ة يف ذل���ك ه���ي ق���دم املناه���ج التعليمي���ة 
الوطني���ة ومجوده���ا، وع���دم قدرهت���ا عل���ى مواكبة 
التط���ور احلاص���ل يف نوعي���ة األعم���ال اجلدي���دة، 
واخل���رباء يصفون حال���ة اجلامعات الس���ورية بأهنا 
ترك���ز على املعلومات وليس على املهارات ويرون أن 
املش���كلة تكم���ن يف اجلزء األكرب م���ن مناهج التعليم 
ال���ذي يع���دُّ اخلرجيني نظرياً فق���ط وال عالقة هلم 
بس���وق العمل، كون املناهج تعتمد اعتماداً كلياً على 
الذاك���رة، وال تعتمد على التدري���ب العملي واملهين. 
وتأتي مس���ألة اللغات عائقاً أساس���ياً أمام الطالب 
الس���وري لتقل���ل من فرصه، القليل���ة أصالً، ومتنعه 
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م���ن االلتح���اق بفرصة عمل يف أي م���ن القطاعات 
املستجدة على سوق العمل.

 أما واقع الطلبة فإن الطالب يسعى حنو الشهادة 
فقط، وهو يدرك أن الشهادة لن تفيده ولن ختدمه 
يف س���وق العمل، حيث مل يعد الطالب يهمه إذا كان 
يعم���ل يف اختصاصه أم ال، ألن���ه ال يوجد فرق بني 
اختص���اص وآخ���ر، وال يوج���د أي تدريب���ات عملية 

تؤهله إىل دخول سوق العمل.
أم���ا بالنس���بة ملؤسس���ات القطاع اخل���اص فإهنا 
تتطلع للحص���ول على خرجيني جاهزي���ن وقادرين 
على العمل فوراً دون تكلفة إضافية إلعادة تأهيلهم، 
وإن من يدفع الثمن هو االقتصاد الوطين بوجه عام 
ألن أس���واق اليوم عطش���ى إىل موارد بش���رية قادرة 
على العطاء واإلنتاج، وليس���ت حباجة إىل أشخاص 

يكونون عالة على سوق العمل.
كم���ا أن فق���دان التواف���ق والت���الؤم ب���ني طبيعة 
خمرجات مؤسس���ات التعليم من جه���ة، ومتطلبات 
س���وق العمل من جه���ة أخرى، ينتج عن���ه حمذوران 
خط���ريان األول: بقاء أع���داد كبرية من خرجيي تلك 
املؤسس���ات دون عمل، يعانون البطالة والفراغ مما 
ينت���ج عن���ه إف���راز إش���كاالت ذات تأثريات ش���ديدة 

اخلطورة على البنية االجتماعية. 
واحملذور الثاني: عدم توافر ما يس���د  احتياجات 
س���وق العمل من األيدي العاملة الوطنية، مما يعين 
بأع���داد  واالس���تعانة  االس���تقدام  إىل  االضط���رار 
كب���رية- تصل إىل اآلالف - م���ن األيدي العاملة غري 
الس���ورية، وهي وسيلة ال مفر منها لسد احتياجات 

تلك السوق.
 وم���ن بع���ض الدراس���ات واألحب���اث جن���د أن���ه 
خالل الس���نوات األخرية ش���هد قطاع التعليم العايل 
يف س���ورية تطوراً ملموس���اً س���واء من حيث الكمية 
أو النوعي���ة، فق���د ازداد عدد الكلي���ات واجلامعات 
اخلاص���ة يف س���ورية وبطبيع���ة احلال ف���إن قضايا 
التعلي���م العايل م���ن القضايا الش���ائكة واليت تأخذ 
وقتها حتى تؤتي مثارها، وخالل الس���نوات األخرية 

نظم���ت وزارة التعلي���م الع���ايل العدي���د م���ن ورش 
العم���ل والندوات واملؤمت���رات حضرها العاملون يف 
مؤسسات  التعليم العايل بقطاعيها العام واخلاص، 
وم���ن ضم���ن القضايا ال���يت كانت موضع الدراس���ة 
والبح���ث موض���وع الرب���ط ب���ني خمرج���ات التعليم 
العايل واحتياجات س���وق العمل، ولكن يبقى التعليم 

يف سورية يعاني من أزمات مزمنة أمهها:
التلق���ني واحلف���ظ وإمه���ال   االعتم���اد عل���ى 
احل���وار والتعليم الذاتي وفرص البحث وعدم تنمية 

شخصية املتعلم.
 نظ���م التعلي���م متخلفة وخمتلف���ة ومزدوجة يف 

أمناط املؤسسات واملقررات.
 حمدودي���ة املع���ارف وامله���ارات وختلفه���ا ع���ن 
املتط���ورات املعرفي���ة التقنية مم���ا جيعل خمرجات 
التعلي���م عاجزة ع���ن التواف���ق مع حاج���ات اإلنتاج 

وسوق العمل.
 التوس���ع التعليمي الذي حص���ل غطى اجلانب 

الكمي ولكنه مل يراع اجلانب النوعي.
 ضع���ف أداء التعلي���م امله���ين بس���بب املوق���ف 
االجتماع���ي منه من جهة وعدم ق���درة الدولة على 
القي���ام بواجباهتا جت���اه هذا النوع م���ن  التعليم يف 
عدم توف���ري مدخالت صحيح���ة إلعطاء خمرجات 

صحيحة.

ومن أهم األســـباب الكامنة وراء مشـــاكل 
سوق العمل:

 الضع���ف يف أداء س���وق العم���ل بس���بب غياب 
آلي���ات فعّال���ة ميكن أن تس���هل املواءم���ة بني طالب 
العم���ل وف���رص العمل  املوج���ودة أو احملتملة وعدم 
توفر الشروط املالئمة لتعزيز املهارات، إضافًة إىل 
ضعف املعلومات وعدم كفايتها عن الس���وق وضعف 
اإلطار املؤسس���اتي ملؤسس���ات التش���غيل. أي عدم 
كفاية املواءمة بني نظام  العرض والطلب يف س���وق 

العمل.
 غياب اإلسرتاتيجيات التنموية الواضحة املعامل 
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ال���يت تقوم على تطوير الق���درات اإلنتاجية الوطنية 
وعدم االهتمام باالستثمار يف املوارد البشرية والعلم 
والبح���ث  العلم���ي وع���دم إعطاء األمهي���ة الالزمة 
ألجهزة اإلحصاء اليت من املفرتض أن تكون متطورة 
وعصري���ة. وع���دم وج���ود دراس���ات تتعل���ق هبيكلة 
الكف���اءات املطلوبة من خمرجات  النظام  التعليمي 

وعالقتها باالحتياجات االقتصادية واالجتماعية.
 غياب إس���رتاتيجية تش���غيل ش���املة ومتكاملة 
جتمع بني السياس���ات واإلجراءات وهتدف إىل خلق 

بيئة عمل أكثر مالءمة.
 عدم التنس���يق بني سياس���ات االس���تخدام من 
جه���ة، وسياس���ات االس���تثمار والتعلي���م واألج���ور 
والضرائ���ب والتصدير واالس���ترياد م���ن جهة أخرى 
ألن اخلل���ل يف الرب���ط أو اختالل الت���وازن يؤدي إىل 

البطالة.
 قلة الدراس���ات حول أس���واق العم���ل واالفتقار 

إىل اإلحص���اءات املوثقة وبالتايل عدم وجود خطط 
إس���رتاتيجية بعيدة املدى حت���دد حاجتها من القوى  
العامل���ة ومس���توى تدريبه���ا ومهارات���ه املطلوبة....

اخل وغي���اب الدراس���ات االقتصادية اليت تش���ري إىل 
احتم���االت تط���ور خمتلف الصناع���ات والقطاعات 

واملهارات اليت ميكن أن تكون مطلوبة فيها.
 عدم وجود مؤسسات حتليل وتقديم معلومات 
تتعل���ق بالتغريات املتوقعة يف الع���رض والطلب على 

مجيع أنواع العمل.
 ضعف اس���تجابة نظام التعليم والتدريب املهين 
الحتياجات س���وق العمل مبا يت���الءم مع التحديات 

االقتصادية واالجتماعية خالل الفرتة القادمة.

املقرتحـــات اليت من شـــأهنا ربط التعليم 
بسوق العمل:

عل���ى  املتزاي���د  العم���ل   أس���واق  اعتم���اد  إن   
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تكنولوجي���ا املعلوماتي���ة واالتص���االت واس���تحداث 
متطلب���ات مواصف���ات ومهارات وكف���اءات وخربات 
املوارد البش���رية اليت س���يعتمد عليها س���وق العمل 
يف تسيري ش���ؤونه األساسية، جيعل املوارد البشرية 
ال���يت أجن���زت عمل األمس غ���ري قادرة عل���ى إجناز 
عم���ل اليوم كونه خيتلف اختالفاً جوهرياً عن عمل 
األمس، وس���تكون عاجزة أكثر يف الغد إذا مل جتدد 
نفسها باس���تمرار وختضع نفس���ها طوعاً للتدريب 
والتأهي���ل والتكوين املس���تمر وإع���ادة التكوين كلما 

تطلب تطور وحتول سوق العمل ذلك.
 إن ه���ذا الواقع حيتم تغيري األس���س التقليدية 
ال���يت ترتكز عليها مؤسس���ات التعليم العايل، وذلك 
يتطلب من مؤسس���ات التعلي���م العايل أن تكون أكثر 
مرونة وقدرة على االستجابة للمتغريات واحلاجات 

املستجدة يف أسواق العمل.
 إن إع���ادة هيكلة التعليم العايل وضمان ترابطه 
مع سوق العمل هو معيار جناح مشروع إعادة تنظيم 
التعلي���م الع���ايل وال بد بالتايل من ش���راكة حقيقية 
وراس���خة بني خمرجات التعليم وس���وق العمل وهذا 

يتطلب:
 تب���ين رؤي���ة تطويرية ش���املة جلمي���ع جوانب 
العملي���ة التعليمي���ة، يت���م حتديده���ا والعم���ل على 
حتقيقه���ا من خ���الل عمل مؤسس���اتي يق���وم على 
التخطيط املعين بشموليه هيكلية التعليم وجماالته 
واملناه���ج واملعلم���ني وط���رق التدري���س والتقني���ات 
واملبان���ي والتجهيزات واألنش���طة الرتبوية والتقويم 
الرتب���وي، ث���م اإلدارة املدرس���ية عل���ى أن يأتي على 
رأس خط���وات العمل لتحقيق تلك الرؤية التطويرية 
إع���ادة تأهيل وتدريب من ه���م على رأس العمل من 
املعلمني، وجعل حضوره���م لربامج التدريب إلزامياً 
ال اختيارياً ثم األخ���ذ مببدأ املفاضلة الختيار ذوي 
الكف���اءة والقدرة من بني املتقدمني لش���غل وظائف 

املعلمني. 
 إعادة  النظر يف اخلطط الدراس���ية لألقس���ام  
العلمية باجلامع���ات واملعاهد، حبيث يتم تضمينها 

م���واد وبرامج تعمل عل���ى ردم الفجوة بني متطلبات 
اإلعداد العلمي، ومتطلبات شغل الوظائف املختلفة 
وتأت���ي أمهي���ة هذا احمل���ور ) إص���الح التعليم ( من 
اس���تمرار تفشي الش���كوى من تدني مستوى طالب 
التعليم العام، وعدم امتالكهم للمهارات األساس���ية 
عل���ى الرغم م���ن اإلنفاق اهلائل للدول���ة على قطاع 

التعليم  مبراحله ومستوياته مجيعها.  
 وضع إسرتاتيجية بعيدة املدى لقوة العمل تربط 
خمرج���ات التعلي���م بس���وق العمل تش���مل قطاعات 
االقتص���اد الوط���ين، وتصحيح األخط���اء يف الوقت 
املطلوب وتأمني مرونة لتحقيق األهداف املطلوبة.

تعزي���ز القدرات التحليلية وق���درات صنع القرار 
لدى اجلهات املعنية بس���وق العمل من خالل حتليل 
املشاكل القائمة يف سوق العمل وتصميم سياسيات 

وإسرتاتيجيات متكاملة للتشغيل.
 العم���ل على إش���راك س���وق العم���ل يف حتديد 
خمرج���ات العملية التعليمية ووضع مناهج حس���ب 
حاجات ومس���تلزمات س���وق العمل وقبول الطالب 
حس���ب احلاجة فقط أي تكييف هيكلي لسياسات 
التعلي���م والتدريب مع الرتكيز على االنتقال بالتعليم 

من اإلطار النظري إىل اإلطار العملي التجرييب.
 مس���امهة رج���ال األعم���ال يف تدعي���م برامج 
التدري���ب للخرجي���ني م���ن اجلامع���ات ع���ن طريق  
التعاون مع اجلامعات يف التدريب والتأهيل يف أثناء 

الدراسة وبعدها.
 االهتم���ام بربامج إعادة التأهي���ل والتدريب مع 
ربطها مبؤسس���ات حكومية أو أهلي���ة حتى تضمن 
هلا صفة االس���تمرارية والتنظيم وتوس���يع جماالت 
التعلي���م الف���ين والتدري���ب امله���ين وزي���ادة قدرهتما 
االس���تيعابية وزي���ادة مناط���ق تواجدمه���ا، ودع���م 
إنش���اء املزيد من املعاهد واملراكز التدريبية ملختلف 
التخصص���ات واملس���تويات التعليمي���ة الس���تقطاب 

التسربات الطالبية من املدارس والكليات.
 الرتكيز على بناء القدرات الفردية للطالب مثل  
الرتكيز على تعليم احلاسب واللغة ومهارات االتصال 
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وغريها من املهارات اليت تسهل على الطالب القيام 
باملهام املطلوبة يف الوظيفة بيسر وسهولة.

 تزويد مؤسس���ات التعلي���م العايل بكل البيانات 
واملعلوم���ات الضروري���ة لتمكينه���ا م���ن فهم أفضل 
آلليات س���وق العمل وحتليل جماالت العمل الناشئة 
واالستعداد له، لتتمكن من تزويد سوق العمل املتغري 
باس���تمرار مب���وارد بش���رية متجددة متل���ك املرونة 

والقدرة على اإلبداع واالبتكار.
 تبادل املعرفة واخلربات بني مؤسسات القطاع 
اخلاص واملؤسس���ات التعليمية وميكن على س���بيل 
املثال قيام أس���اتذة اجلامعة بإع���داد أحباثٍ علمية 
أو دروس تطبيقي���ة يف مؤسس���ات إنتاجي���ة معينة، 
ويف املقاب���ل قيام كوادر مؤسس���ات القطاع اخلاص 
بالتدريس يف املؤسسات التعليمية وتنفيذهم بعض 
مش���اريع املؤسس���ة ال���يت ينتم���ون إليه���ا وإجرائهم 
األحباث التطويرية ملنتجاهتم يف خمتربات مؤسس���ة 
التعلي���م الع���ايل. وميكن أيض���اً ملؤسس���ات القطاع 
اخلاص االتفاق مع األساتذة يف املؤسسة التعليمية 
عل���ى اختي���ار مش���اريع ملؤسس���ة إنتاجي���ة معين���ة 
بوصفها مادة تطبيقية يف تدريس طالهبم وهذا ما 

يسهل على الطالب التأقلم مبكراً مع مناخات سوق 
العمل.

  تطوير بعض املؤسسات الوسيطة بني مؤسسات 
التعليم العايل وحاجات س���وق العمل لتقوم بتأهيل 
الك���وادر اليت تتخرج من اجلامع���ات واملعاهد العليا 
واملتوسطة وبالتايل تسد ثغرة اخلربات  اليت تطلبها 
املؤسسات اخلاصة يف السوق. ومن املمكن أن تكون 
هذه اخلطوة مرحلي���ة ريثما تتم إعادة هيكلة نظام 

التعليم.
 إجي���اد مراك���ز للتوجي���ه امله���ين يف امل���دارس 
الثانوية واجلامعات تكون من مهامها توعية الطلبة 
بالتخصصات العلمية اليت ميكن أن توفر هلم عمالً 
مضمون���اً ح���ال خترجهم، وإضاف���ة إىل تلك املهمة 
تتوىل مراكز التوجيه املهين باجلامعات مهمة تعريف 
الطلبة بفرص العمل اليت تناس���ب ختصصاهتم بعد 
التخرج، كما تتوىل التنس���يق م���ع  اجلهات األخرى 
إلقام���ة ال���دورات  العلمية والربام���ج التدريبية اليت 
تؤهل للتخصصات ذات النسب العالية من الفرص 
الوظيفية وهذا يعين فت���ح أبواب الفرص الوظيفية 

أمامهم. 
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التلعثم عند األطفال
طبيعته و عالجه

  د. معمر نواف اهلوارنة

     لق��د أمج��ع الكث��ر من الباحثني عل��ى صعوبة حتديد أصل اضط��راب التلعثم ونش��أته، فالتلعثم 
اضط��راب قدي��م ُذكر أيام الفراعنة، وكتب عن��ه باللغة اهلروغليفية، وق��د ورد يف الرتاث، واألخبار، 
واألس��فار، وهناك قصة ش��هرة عن األمر اليوناني س��تاتو “ Stutto “ الذي قيل أنه يتلعثم يف كالمه، 
 ،“ Stuttering “ وعندم��ا انتش��ر ه��ذا االضطراب بني الناس مسي��ت حالة التلعث��م يف الكالم  باس��م
وظلت هذه التسمية سائدة ومعتمدة يف عامل الطب واللغة، ومن أبرز الشخصيات التارخيية اليت عرفت 
بالتلعث��م يف الكالم “ النيب موس��ى عليه الس��الم، ش��ارلز األول، وإدوارد الس��ادس، واملل��ك جورج اخلامس، 
وتشارلز دارون، وينستون تشرشل، أرسطو، اسحق نيوتن، مارلني مونرو “، فالتلعثم حيدث على مستوى 

اللسان والتعبر والطالقة اللفظية، ومل يؤثر على تفكرهم ونتاجهم ومعامل شخصياتهم.  
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مب���ا أن التلعث���م هو أح���د اضطرب���ات الطالقة، 
ف���ال بدَّ م���ن تعريف الطالق���ة أوالً، إن كلمة طالقة 
» Fluency« تع���ين التدف���ق. يك���ون ال���كالم طلقاً 
عندما خترج الكلمات بسهولة، ودون جهد، بلطف، 
وبس���رعة، وتدفق. ويكون الكالم غري طلق عندما ال 
تتدفق الكلمة بلطف وبسرعة إىل الكلمة اليت تليها. 
وقد تعددت تعريفات التلعثم واختلفت وفقاً لوجهة 
نظر القائم بالتعريف، من هذه التعريفات ما يلي: 

ولقـــد ورد مفهـــوم التلعثـــم يف املعاجـــم 
العربية من خالل عدة ألفاظ هي:

 الفأفأة: الفأفأة يف الكالم كأن الفاء تغلب على 
اللسان، والفأفاء الذي يعسر عليه خروج الكالم.

 التهتهة: التواء اللسان.
 التمتمة: الرتدد يف التاء.

 الثغثغ���ة: رّت���ة يف اللس���ان وثق���ل، والرّتة تردد 
الكلمة حتى ال تكاد خترج من فيه.

 العقلة: يقال يف لس���انه عقلة – إذا تعقل عليه 
الكالم.

 اللجلج���ة: إذا تتعتع ومضغ الكالم ومل خيرجه 
بعضه يف أثر بعض، وقيل ملجلج، ومنه مسي الرجل 
جلالج���اً، واللجالج الذي ي���ردد الكلمة يف فمه فال 

خيرجها من ثقل لسانه.
 التلعثم: اإلبطاء باجلواب.

 »1969 .Bloodsten، O « عرف بلودستني * 
التلعث���م بأن���ه اضط���راب كالم���ي يتس���م بالتوقف 

والتقطيع يف تدفق الكالم بالسالسة. 
*  أما ترافس » Travis« فقد عرف التلعثم بأنه 
اضطراب يف اإليقاع » التواتر« ويف طالقة احلديث، 
وذلك حببسه بش���كل متقطع، أو تكرار تشنجي، أو 
م���ط األص���وات، أو املقاطع اللفظي���ة أو الكلمات أو 

العبارات أو وضعية » شكل« أعضاء النطق.
*   حيدد الدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع 
لالضطربات العقلية مفهوم التلعثم ضمن اضطربات 
 ،»Communcation disorders« التواص���ل 

ويع���رف على أن���ه اضط���راب يف الطالق���ة العادية 
»Normal Fluency«، ويف توقيت الكالم، ويشمل  
 ، »Sound repetitions « تكرارات يف الص���وت
واإلط���االت »  Prolongations«، واالعرتاضات 
Pauses« يف   « والوقف���ات   ،»Interjections  «
ال���كالم، وه���ذا االضطراب يع���وق عملي���ة اإلجناز 
والتواص���ل االجتماع���ي، وأن التلعث���م ين���درج حتت 
فئ���ة اضطرابات الكالم، ومل يصنف حتت مس���مى 

اللجلجة، واستخدم بدالً منه مصطلح التلعثم.
* إن التلعث���م عب���ارة ع���ن اضط���راب يف توقيت 
الكالم، وتكرارات س���ريعة، أو إطاالت يف األصوات 
واملقاط���ع اللفظية، وقد يك���ون التكرار يف احلروف 
األوىل من الكلم���ات، وأحياناً يظهر يف صورة وقفة 

تعطل تدفق جمرى الكالم املتناغم واملتناسق.
* ويقصد بالتلعثم اضطراباً يف الكالم يبدو على 
ش���كل تلعثم أو متتمة أو احنب���اس الكالم للحظات، 
ترج���ع العوامل في���ه إىل أصول نفس���ية يف الغالب، 
وينطوي التلعثم على ظاهرتني أساس���يتني، األوىل: 
أن الطف���ل ق���ادر على اس���تعمال ال���كالم ولديه زاد 
مناسب منه، والثانية: أن مجلة من العوامل تدخلت 
فجعلت يف ممارس���ة هذه القدرة نوعاً من العيب أو 
االضطراب يظهر فيه متاماً يف ش���كل تلعثم أو تلكؤ 
أو متتم���ة ويغلب فيه أن يش���عر صاحب���ه باالنزعاج 

والضيق.
* والتلعث���م اضطراب يف عملية التواصل حيدث 
بسبب عدم انسياب تدفق الكالم، ويظهر يف صورة 

تكرار، أو إطالة، أو توقف للصوت أو للكلمة.
ويف ض���وء م���ا س���بق ميك���ن الق���ول: إن التلعث���م 
اضطراب يف إيقاع الكالم وطالقته، يتميز بالتوقف، 
واإلطالة، والتكرار، لألصوات أو للمقاطع أو للكلمات 
بشكل ال إرادي، مما يعوق التدفق اإليقاعي للكالم، 
ويأخذ التلعثم ش���كالً تش���نجياً يف عملية تشكيل أو 
تقوي���م أصوات الكالم، فتخ���رج بصعوبة وجماهدة، 
ويصاح���ب ذل���ك بعض األعراض النفس���ية، مثل: » 
القلق، والتوتر« واجلسمية، مثل: » حدوث تقلصات 
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يف عض���الت الوجه، واألطراف، والرأس«، وحماولة 
اإلحج���ام عن الكالم » مما ي���ؤدي إىل اإلحجام عن 
املواقف اليت يتوقع أن يتلعثم فيها«، وجتنب املواقف 

االجتماعية خوفاً من استهزاء وسخرية اآلخرين.

انتشار التلعثم:
     تؤكد معظم الدراسات على أن التلعثم ينتشر 
ل���دى األطف���ال، وحدوثه بدرجة ضئيل���ة يف مرحلة 
املراهق���ة، وينتش���ر ه���ذا االضط���راب يف األعم���ار 
املختلف���ة، ويصل مدى انتش���ار التلعثم حوايل )%1( 
من جمموع الس���كان يف الواليات املتحدة األمريكية، 
إال أن نس���بة اإلصاب���ة بالتلعثم ختتل���ف من بلد إىل 
آخر، وذلك وفقاً لتشخيص املؤسسات االجتماعية، 
وحت���ى يف البل���دان ال���يت تش���رتك يف لغ���ة واحدة، 
مث���ل: » بريطاني���ا، والوالي���ات املتح���دة األمريكية« 

هناك اختالف بينهما يف تفس���ري الس���لوك اللغوي؛ 
بس���بب اختالف التوقعات االجتماعي���ة، فكثري من 
اضطراب���ات الكالم ال يوجد العيب أو العجز يف فم 
املتكل���م فقط، ولكن آذان املس���تمعني هي اليت تقوم 
أيض���اً بتكوينه وتأطريه. ويظه���ر التلعثم بني األوالد 
و البنات بنس���بة )4-1( لص���احل الذكور، ولقد اتفق 
الباحثون على حدوث وانتش���ار التلعثم لدى الذكور 
بنسبة أعلى من انتشاره لدى اإلناث، وقد يرجع ذلك 
إىل أسباب تكوينية، كما أن تأثري الظروف الرتبوية، 
واالجتماعي���ة يتطلب معاملة خاصة للذكور ختتلف 
ع���ن اإلن���اث، فالطفل الذك���ر مطالب بالش���جاعة، 
والرباع���ة، واالخت���الط مما جيعله يف ص���راع دائم، 
وبالت���ايل يتعرض لضغوط نفس���ية مس���تمرة تؤدي 
إىل توتر نفس���ي شديد يظهر يف صورة تلعثم وتردد 
يف ال���كالم. وقد لوحظ أن معظم األطفال يتلعثمون 
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يف كالمهم يف بداية ذهاهبم للمدرس���ة، وقد حيدث 
التلعث���م يف عمر مبكرة، وخاص���ة عند بداية تكوين 

املقاطع.  

 عالج التلعثم:
 العـــالج الســـلوكي عن طريق املمارســـة 

السلبية:
تع���د املمارس���ة الس���لبية أح���د األس���اليب ال���يت 
هتدف إىل زيادة وعي الفرد بنفس���ه يف أثناء التلعثم 
وبدونه، وكذلك استخدام الداء على أنه دواء، فكثرة 
املمارس���ة وزيادة التدريب على الشيء جتعل الفرد 
يتشبع به، وبالتايل حياول جاهداً جتنبه والكف عن 
ممارس���ته، ويهدف هذا األس���لوب أيضاً إىل تدريب 
الف���رد على التحكم اإلرادي يف أجهزة النطق س���واء 

يف أثناء التلعثم أو الكالم.
وق���د اس���تخدم العديد من الباحث���ني هذه الفنية 
يف عالج بع���ض حاالت التلعثم وأثبتت فعالية كبرية 
بالنسبة للشباب والكبار أكثر من األطفال، ويتضمن 
أس���لوب العالج املستخدم بصورة عامة، إجراء عدة 
جلس���ات مع احلالة مدة كل منها حوايل س���اعة يتم 
تدري���ب الفرد خالهلا على الكالم بالتلعثم الطبيعي 
مرة، و ال���كالم بتلعثم مقصود مرة أخرى، ثم إعادة 
ال���كالم » خاص���ة الكلم���ات اليت تلعث���م فيها » عدة 

مرات ثم تكرار ذلك.
ويتضم���ن الع���الج أيض���اً تدري���ب الف���رد عل���ى 
االس���رتخاء خلف���ض التوت���ر واالنفع���ال وحتس���س 
أعضاء أجهزة الص���وت  والنطق والرقبة، والتمييز 

بني حاالت التوتر واالسرتخاء.
و يطل���ب من املتلعث���م ممارس���ة التدريبات ذاهتا 
باملنزل مرة أو مرت���ني يومياً على األقل، فضالً عن 
حضوره إىل العيادة مرتني أس���بوعياً يف بادئ األمر 
ملدة شهر، ثم اخنفضت إىل مرة يف األسبوع ثم مرة 
كل أس���بوعني، ثم مرة كل شهر. وهكذا، إىل أن يتم 
ع���الج احلالة متاماً. علماً بأن هذا اجلدول الزمين 
قد خيتلف من حالة إىل أخرى حسب درجة التلعثم 

وأسبابه، ومدى استجابة الفرد وتفاعله مع الربنامج 
العالجي، والتزامه به س���واء يف أثناء اجللس���ات يف 

العيادة، أو يف املنزل.

النفســـي  التحليـــل  بطريقـــة  العـــالج   
املختصر:

تفي���د عملي���ة التحلي���ل النفس���ي ل���دى املتلعث���م 
»الراش���د« يف الكش���ف ع���ن صراعات���ه وصدمات���ه 
النفس���ية املكبوتة يف الالش���عور، حيث يرى مجاعة 
التحليل النفس���ي أن التلعثم يرجع إىل عامل القلق، 
والدليل على ذلك اختفاء حالة التلعثم أو التخفيف 
من حدته عندما يكون املريض منفرداً، و يزداد هذا 
العرض عندما يكون الفرد أمام مجاعة، إن التجربة 
تؤكد عل���ى منهج التحليل النفس���ي بوصفه طريقة 
مثلى لعالج التلعثم وذلك بس���بب تفاعل معظم األنا 
مع احمللل النفس���ي والتخفيف من ضغط الالشعور 
وحتويل املش���اعر املؤملة وإخراجها للمناقش���ة على 
الس���طح،  ترى » بالكاني و جونس���ون« بأن األم هي 
مفت���اح بداية التلعثم، وأن التلعثم البدائي قد يتطور 
فيم���ا بعد إىل تلعثم حاد ) مزمن (، وقد أش���رنا يف 
حديثنا عن العوامل النفسية للتلعثم إىل وجهة نظر 

مجاعة التحليل النفسي.
وهن���اك حاالت تلعثم يش���عر هب���ا املريض ويتأمل 
منه���ا ولكنه يس���عى ال ش���عورياً لإلبق���اء عليها عن 
طري���ق العن���اد وع���دم االلت���زام بتوصي���ات املعاجل، 

والتغيب عن جلسات العالج.

العالج الكالمي:
للع���الج النفس���ي الكالم���ي ط���رق عدي���دة وهي 
متداخل���ة فيما بينها وهتدف إىل مس���اعدة املتعلثم 
عل���ى مقاومة تلعثمه وزيادة ثقته بنفس���ه وكفاءهتا، 
وم���ن ه���ذه الطرق » االس���رتخاء الكالم���ي » والذي 
يكون فيه االهتمام منصباً حول هدفني: األول: هو 
التخفيف من الش���عور باالضطراب والتوتر يف أثناء 
الكالم واآلخر: هو إجياد ارتباط بني الشعور بالراحة 
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والسهولة  يف أثناء القراءة، والباعث الكالمي ذاته.
واجلدير بالذكر، أن هناك اس���تمارة متارين خاصة 
تب���دأ باحلروف املتحركة ثم باحلروف الس���اكنة ثم 
مترين���ات على كلمات متفرق���ة لصياغتها يف مجل 
وعب���ارات وع���ادة تقرأ األح���رف والكلمات واجلمل 
بكل هدوء واس���رتخاء حيث يبدأ هذا االختصاصي 
بق���راءة هذا أوالً ثم يطلب من املتلعثم تقليده بنفس 
الطريق���ة والنغم���ة، ث���م يل���ي ذل���ك مترين���ات على 
ش���كل أسئلة بس���يطة تؤدى على حنو يتسم باهلدوء 
وي���ؤدي إىل معاجلة التلعث���م. ومما يزيد من فاعلية 
طريقة االسرتخاء الكالمي أن تدعم بتدريبات على 
االس���رتخاء اجلس���مي وبعض التماري���ن الرياضية 

وخباصة التدريبات على التنفس.

طريقة مترينات الكالم اإليقاعي:
    تعتم���د هذه الطريقة على احلركات اإليقاعية 
اليت يك���ون اهلدف منه���ا هو صرف انتب���اه املتلعثم 
عن مش���كلة  ت���ؤدي يف الوقت ذاته إىل اإلحس���اس 

باالرتياح النفسي ومن هذه احلركات اإليقاعية:
نذكر النقر باألقدام - النقر باليد على الطاولة - 
الصفري - اخلطوات اإليقاعية وتفيد هذه الطريقة 
مع طريقة القراءة اجلماعية يف حاالت التلعثم لدى 
األطف���ال حيث تكون مس���لية للطف���ل املتلعثم يف أن 
يبتعد عن مشكلته احلقيقية وجتعله مع اآلخرين يف 
وضع ال مييزه عنهم، إال أن هذه الطريقة ال يفضل 
االعتم���اد عليه���ا كلياً؛ ذلك ألهنا تس���حب كثرياً من 
الطاق���ة العقلية املوجهة لعملي���ة النطق ذاهتا فتنتج 
حالة اس���رتخاء مما يسهل معها إنتاج الكالم وميكن 
توضي���ح ه���ذا األمر إذا م���ا أخذن���ا يف االعتبار أن 
املتلعثم يكون فكره عادة موزعاً  بني حدوث التلعثم 
وح���ركات النطق هلذا كان حمتمالً أن حيرر االنتباه 
اجلزئ���ي حلرك���ة جدي���دة أجهزة النطق م���ن تركيز 

االنتباه عليها أو فيها.
ولك���ن وجه اخلطأ يف هذا أن العالج ينصب على 
العرض دون الس���بب األصلي للتلعثم ومادام السبب 

موجوداً دون معاجلة فعلية له فإن االنعكاس حمتمل 
الظهور يف أي وقت.

طريقة النطق باملضغ:
وهتدف إىل استبعاد ما علق على فكر املتلعثم من 
أن النط���ق والكالم بالنس���بة إليه صعب وعس���ري، و 
فيها يبدأ املعاجل بس���ؤال املتلعثم عن إمكانية إجراء 
حركات املضغ، ثم يطلب منه أن يقوم حبركات املضغ 
هبدوء وس���كون، وبعد ذلك يطلب منه أن يتخيل أنه 
ميض���غ قطعة طع���ام، وعليه أن يقل���د عملية مضغ 
ه���ذه القطعة وكأنه يف الواقع، فإذا متكن الفرد من 
ذل���ك يطلب منه أن حيدث لعملية املضغ صوتاً فإذا 
وجد صعوبة أو ش���عر باخلجل من ذلك على املعاجل 
أن حي���دث ه���ذه العملي���ة أمامه، وبع���د ذلك توجه 
للمتلعثم بعض األس���ئلة بصحبة األس���لوب ذاته من 
املض���غ مثل » ما امسك، ما اس���م والدك، عنوانك، 
اسم إخوتك، ومدرس���تك«، وتدرجيياً جيعل املعاجل 
املتلعث���م جيي���ب عن هذه األس���ئلة بأس���لوب النطق 
باملضغ. وهذه الطريقة تفيد يف حتويل انتباه املتلعثم 
وجتعل���ه ينط���ق الكلمات هبدوء يتناس���ب مع عملية 
املضغ كذلك فإهنا تس���هم يف التخفيف من مشاعر 
اخل���وف فيما يتعلق ببع���ض الكلمات حيث يتخلص 

املتلعثم منها خالل حماولة نطقها ومضغها.

 استخدام الغناء واملوسيقى :
ملا كان التلعثم غالباً ما يصاحبه اضطراب وتوتر 
فإن االس���تعانة بالغناء واملوس���يقى يساعد كثرياً يف 
ختفيف حدة التوتر حيث إهنما يعودان املتلعثم على 

احرتام اإليقاع عند ترديد الغناء.

العالج البيئي االجتماعي :
إن الدراس���ات النفس���ية ح���ول التلعثم تش���ري إىل 
أن عملية التلعثم تتصل بظروف األس���رة اليت نش���أ 
وترعرع فيها الطفل املصاب، وبالطريقة اليت تربى 
عليها الطفل، من » قس���وة، ض���رب، حرمان، نبذ.. 
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»، لذلك يعمد بعض املعاجلني إىل ما يس���مى بعالج 
األس���رة، وال س���يما الوالدين بغرض جعلهم يعدلون 
أو يغريون سلوكهم جتاه طفلهم، وهذه الطريقة ثبت 
جدواها وخاصة إذا تعاون اآلباء عن طريق احلوار، 
واملناقش���ة البس���يطة ودون تكلفة، هب���دف إقناعهم 
بتحس���ني معاملتهم، وفهم طفلهم بشكل جيد. وقد 
يواج���ه املع���اجل صعوب���ات يف توجيه وإرش���اد بعض 
اآلب���اء أو األمه���ات ذوات الطباع الش���اذة والنزعات 
أو  العدواني���ة،  أو  النرجس���ية،  أو  االس���تبدادية، 
العصبي���ة، وأحياناً تكون املش���كلة خارجة عن إرادة 
الوالدي���ن بس���بب ما تعاني منه األس���رة من ظروف 
اقتصادية وس���كنية، وصحية س���يئة، وهذا ما يؤثر 
يف حال���ة التلعث���م لدى املري���ض، أو تكون املش���كلة 
ص���ادرة عن اإلخوة أو األخ���وات، أو زوجة األب، أو 
األق���ارب. وقد اق���رتح بعض املعاجلني النفس���انيني 
تأسيس مؤسس���ات عالجية إرشادية لآلباء، حيث 
تعقد هل���م اجتماع���ات خاصة يس���تمعون فيها إىل 
أحاديث قصرية، أو حماضرات بسيطة تفيد يف فهم 
مش���كالت أوالده���م وحلها، و معرفة م���ا يؤدي إىل 
ختفي���ف الكثري من املصاع���ب عليهم، وعلى طفلهم 
املص���اب، وعلى عملي���ة العالج، كما ميك���ن إذا كان 
الطفل تلميذاً يف املدرس���ة أن يت���م العالج بالتعاون 
مع اإلدارة املدرس���ية، واملعلم���ني، أو االختصاصني 
النفس���يني أو االجتماعيني، وتوفري وس���ط مدرسي 
مناس���ب للطف���ل بعي���داً عن املش���كالت املدرس���ية 
والدراسية، وعن السخرية، أو الضحك من أصدقاء 
الطف���ل املتلعث���م، وهذا ما يوفر مناخ���اً جيداً ميكن 
للطفل أن يش���عر خالله بالراح���ة واألمن، واحملبة، 
ويع���وض عن مصادر احلرمان والنقص لديه، وهذا 
ما ينعكس على عملية التلعثم لديه وحتس���ن حالته 
بس���رعة وكذل���ك حتس���ن س���لوك الطف���ل العام يف 

األسرة و املدرسة.

 تنظيم التنفس:
م���ن املؤك���د أن الش���خص املتلعث���م يفق���د اجلزء 

األك���رب من اهلواء يف أثناء الزفري وحياول بالباقي أن 
يتكلم. و قد أش���ارت الدراس���ات اليت قام هبا » بيك 
وفرانس���ال » إىل وجود ارتباط بني التلعثم والتنفس 
غري املنظم ويهدف هذا اإلجراء إىل تس���هيل عملية 
الكالم بطالقة، حيث يؤدي التنفس إىل إبقاء األوتار 

الصوتية مفتوحة.
ويت���م تنظي���م التنفس من خالل عملية الش���هيق 
والزفري، ووفقاً لذلك فعلى الطفل املتلعثم أن ميارس 

النشاطات اآلتية اليت تعدُّ مضادة للتلعثم:
 التوقف عن الكالم قبل أخذ هواء الشهيق.

 ترتيب الكلمات يف الذهن قبل البدء بالكالم.
 أخذ هواء الشهيق ببطء وانتظام.

 الب���دء بال���كالم عن���د انته���اء ه���واء الش���هيق، 
والتش���ديد على املقاطع األوىل م���ن الكلمات وذلك 
بتغيري نغمة الصوت، والتحدث يف أثناء إخراج هواء 

الزفري.
 التكل���م لف���رتات قص���رية ثم التوقف ث���م التكلم 

وهكذا مع مراعاة أخذ هواء الشهيق ببطء.
 االس���تمرار بإخ���راج ه���واء الزف���ري إىل ما بعد 

انتهاء الكالم.
 التوقف عن الكالم يف حالة ظهور التلعثم فيه، 

والعودة إىل ممارسة النشاطات السابقة.
كما تتضمن الطريقة ختيالً ألحد املواقف املثرية 
للتلعثم ووصفه من خالل استعمال نشاطات تنظيم 

التنفس.
ويس���اعد هذا اإلجراء على تسهيل عملية الكالم 
بطالق���ة فيتوقف املتلعثم عن ال���كالم عندما يظهر 
التلعث���م ويأخذ ش���هيقاً عميقاً ثم يب���دأ بالكالم يف 

أثناء عملية الزفري.
وفيما يأتي وصف تفصيلي هلذه الطريقة :

مراجعة اإلزعاجات و املضايقات:
ويكون ذلك عن طريق مراجعة اجلوانب الس���لبية 
لوج���ود التلعثم عند األفراد، فهي غري مالئمة تبعث 
على احلرج، وتس���بب أملاً نفسياً ويساعد هذا على 
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زيادة الدافعية لوقف التلعثم واالنشغال بالتدريب.

التدريب على الوعي:
يعت���رب التدريب عل���ى الوعي من األس���اليب اليت 
تعمل على زيادة القدرة على التحكم اإلرادي بالعادة، 
حيث يضع العادة حتت الس���يطرة الطوعية وميكن 
التدري���ب عل���ى الوع���ي م���ع األش���خاص املتلعثمني 
ليصبحوا واعني ألن���واع املواقف اليت جتعل التلعثم 
يس���تمر لديه���م، وجيعلهم أكث���ر اس���تعداداً للتعامل 
معه���ا، وكما يعمل على التقليل من الش���عور بالقلق 
حن���و مالحظ���ة اآلخري���ن، ويزي���د وعيه���م بطبيعة 

املشكلة لديهم، ويتدرب املتلعثم عليه من خالل :
 وصف الكلمات واملقاطع واحلروف اليت يظهر 
فيه���ا التلعث���م، والرتكي���ز عليه���ا من خ���الل تزويده 

بتعري���ف إجرائ���ي للتلعث���م، يش���تمل عل���ى التكرار 
للح���روف واملقاط���ع والكلم���ات واإلطال���ة للحروف 
واملقاط���ع، واحل���رية أو الرتدد قبل إكم���ال املقطع أو 

الكلمة والتوافق يف أثناء الكالم.
 وص���ف املواقف واألش���خاص الذين يس���ببون 
التلعث���م، فكثرياً ما يتضح ظهور التلعثم عند األفراد 
عندم���ا يكونون مع أش���خاص معينني أو يف مواقف 
حم���ددة حي���ث يتوقع منهم س���لوك حم���دد، كما يف 
االمتحانات والتفاعل االجتماعي والقيام بأداء ما.

 وص���ف احلركات املرتبطة بالتلعثم مثل إغالق 
العيون وحركات الوجه واأليدي.

 التدري���ب عل���ى الوع���ي املتوقع، وه���ذا يتطلب 
االنتب���اه إىل املقاطع اللفظي���ة والكلمات واحلروف 

األكثر احتماالً للتلعثم وإىل احلركات املرتبطة.
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 تكنولوجيا التعليم
والتكنولوجيا في التعليم

علي مصطفى الداحول

 تش��يع ب��ني العاملني يف قط��اع الرتبية والتعليم تس��ميات متع��ددة تتعلق بتكنولوجي��ا التعليم 
والتكنولوجي��ا يف التعلي��م، ول��كل تس��مية منها مفهوم ل��ه أثره وداللت��ه يف اإلفادة من املس��تجدات 

التقانية يف التعليم.
من هذه التس��ميات مصطلح الوس��ائل التعليمية، أو الوسائل السمعية البصرية، وهو اسم قديم 
رافق بدايات ظهور وسائل التعليم غر الكالسيكية يف املدرسة، فمن املتعارف عليه أن وسيلة التعليم 
هي كالم املعلم، الذي ينطقه ش��فاهة، أو يدونه على الس��بورة، ثم ظهرت الدعوات إىل اس��تعمال 
املص��ورات والنم��اذج واخلرائط .. ) وهي الوس��ائل البصري��ة( ثم تتالت الدعوات الس��تخدام املذياع 
والشرائح، والشفافات، والسينما .. وهي الوسائل السمعية البصرية، وهي وسائل إيضاح يستخدمها 

املعلم عندما يعجز عن التوضيح بالكالم والشرح على السبورة.
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وقد صحب مصطلح الوسائل السمعية البصرية 
) الوس���ائل املعين���ة( لفظ ش���اع حتى مخس���ينيات 
الق���رن املاضي، ووص���ف به التعليم بذل���ك الوقت، 
وهو التعليم البص���ريVisual Education وهو 
يق���ود أصحاب���ه غالب���اً إىل حص���ر عملي���ة التعليم 
ووس���ائلها يف نطاق من���ط التعليم املع���روف بنمط 
العرض Presentation Method ، وهو طريقة 
لتقدي���م الدروس، يكون املعلم هو املصدر األس���اس 
بل الوحي���د للتعليم والتعلم، ويك���ون فيها املتعلمون 
مس���تقبلني س���لبيني، أو متلق���ني غالب���اً، فاحلفظ 

األصم يف التعليم والتعلم هو السائد الغالب.
وال يزال هذا املفهوم ش���ائعاً بني كثريين، وش���جّع 
على بقائه بيننا حتى هذا العصر الرتكيبة التقليدية 
العام���ة للتعلي���م يف الوطن العرب���ي، حيث تتلخص 
هذه الرتكيبة يف صورة مدرسة، مؤلفة من عدد من 
الصفوف، أو الغرف الدراسية، ويف كل صف مقاعد 
دراس���ية مجاعية ) املقعد لطالب���ني أو أكثر يصعب 
حتريكه(، وسبورة يف مقدمة الصف، ومعلم/ وكتاب 
مقرر هو س���يد العملية التعليمية، مبعنى أن الكتاب 
ه���و املنهج وهو يف الوقت ذاته قائد املعلم، يقوده يف 
حمتوى املادة، وتفاصيلها وكيفية عرضها، ثم يكون 
احلكم على جناح العملية التعليمية بامتحان لفظي، 
يس���رتجع فيه املتعلّم ماقاله املعلم نقالً عن الكتاب، 
ويف النهاية متعلم مثقل باملعلومات اليت حفظها عن 

ظهر قلب من أجل االمتحان أوالً، والشهادة ثانياً.
وه���ذه الرتكيبة يف التعليم هي األصل يف مدارس 
التعلي���م األساس���ي والثانوي، وحت���ى اجلامعة، ويف 
داخل هذه الرتكيبة التدخ���ل التكنولوجيا التعليمية 
إال مبفهوم الوس���ائل املعينة، عندما تسمح الظروف 
املادية، وعندما يشعر املعلم بعجزه عن الوصول إىل 
إفهام الطلبة، وإذا دخلت املس���تجدات التكنولوجية 
مث���ل التلفاز، واإلذاع���ة، واحلاس���وب، فإهنا تدخل 

لتدعم هذه الرتكيبة وتؤّكدها، ال لتغري فيها.
ويك���ون دور هذه املس���تجدات يف هذه احلالة هو 

: Enrichment اإلثراء

إن إثراء املنهج بتقديم شيء للمتعلّم غري الكتاب، 
وغ���ري كالم املعلم، يزيد ما تعلّمه وضوحاً، ويضيف 
إليه بعض اجلوانب اجلديدة للموضوع املدروس، أو 
يعوّض الطالب ما فاته بس���بب الغي���اب، أو ازدحام 
الصفوف، أو ملواجه���ة األعداد الكبرية املتواجدة يف 

املدرجات اجلامعية.
بينم���ا يالح���ظ أن���ه، وم���ع دخ���ول املس���تجدات 
التكنولوجي���ة، بق���ي املعلم مص���در التعليم وحموره، 
وظل املتعلم س���لبياً، ال يتفاعل م���ع ما يتعلمه حتى 
باملناقش���ة، ألن االتص���ال التعليم���ي هن���ا يف اجتاه 

واحد من املعلم إىل املتعلم.
هن���اك مفهوم آخر ش���ائع، وه���و التكنولوجيا يف 
التعليم   Technology in instructionوينادي 
أصحابه بضرورة مسايرة العصر ومواكبته، بإدخال 
املس���تجدات التكنولوجي���ة يف املؤسس���ات الرتبوية 
والتعليمي���ة، وهم يقصدون مثالً إدخال احلاس���وب 
يف اإلدارة التعليمية، فيس���تعمل يف تس���جيل الطلبة 
وحفظ سجالهتم، وحفظ تقديراهتم يف االمتحانات 
أو اإلف���ادة م���ن إمكانياته يف تقدي���ر الدرجات، وما 
يتصل هبا من جمموع ونس���ب مئوية، كما يس���تخدم 
بنكاً للمعلومات أو لألس���ئلة على أساس اإلفادة من 
قواع���د البيانات Data Base  ، فرييح احلاس���وب 
املعلم���ني م���ن أعب���اء كتابية وس���جالت كث���رية، كما 
يرحيه���م من عن���اء تصحيح االمتحانات وحس���اب 
الدرج���ات ومعدالهت���ا . . . اخل، ولكنه مل يدخل يف 
العملي���ة التعليمية ذاهتا داخل الصفوف املدرس���ية، 
حي���ث ال يزال عم���ل املعلم ومنط التعلي���م كما هو، 
وهك���ذا احلال بالنس���بة للتلف���از، حي���ث تراقب به 
اإلدارة املدرس���ية النظ���ام واالنضباط يف الصفوف 
املدرس���ية، بتثبيت آالت تصوير يف كل صف، تتصل 
جبهاز اس���تقبال مرقابMonitor يف غرفة مدير 
املدرسة، أو على أحسن األحوال ينشرون عن طريقه 
ه���ذا املفهوم، كذلك يس���تفيدون من أجهزة النس���خ 
الس���ريعة يف طباعة اخلطط الدرس���ية، والنشرات 
التوجيهية كما ينتفعون باإلذاعة الداخلية يف حفظ 
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النظ���ام وطابور الصباح، وإلقاء التعليمات وكل تلك 
العمليات المتس جوهر عملية التعليم والتعلم.

بق���ي مصطلح���ان آخ���ران قريبان م���ن بعضهما 
 Educationalومها مصطلح تكنولوجي���ا الرتبية
Technology ويعرف بأنه عملية متكاملة مركبة 
لتحليل مش���كالت التعليم اإلنس���اني بكل جوانبها، 
ثم تقدي���م احللول، وتنفيذه���ا، وإدارهتا، وتقوميها، 
وهي تتناول يف ذلك البش���ر، واإلجراءات، واألجهزة 
واملؤسسة التعليمية كاملة، وحيدد التطوير الرتبوي 
ببحوث���ه ونظريات���ه ومعدات���ه وأجهزت���ه عملي���ات 
التحلي���ل، والتنفي���ذ، والتقويم، ال���يت يتطلبها ذلك، 
كم���ا تنظم اإلدارة الرتبوية هذه العمليات والوظائف 
وتنس���ق بينها، وتتخذ هذه احللول أش���كاالً عديدة 
 Learning م���ن أش���كال مص���ادر التعلم مجيعه���ا
Resources، فتك���ون بش���راً أو رس���ائل، وأجهزة، 

ومواقف، وخامات وإجراءات .. اخل.
التعلي���م   تكنولوجي���ا  مصطل���ح  واآلخ���ر 
Instructionl Technology وه���ي ج���زء من 
تكنولوجي���ا الرتبية من منطل���ق أن التعليم جزء من 
الرتبية، وهي عملية متكاملة أيضاً، ومركبة لتحليل 
مشكالت التعليم، ولكن يف مواقف حمددة، وحمددة 
اهل���دف، ث���م تقدي���م حلوهل���ا وتنفيذه���ا وإدارهت���ا 
وتقوميه���ا، وحي���دد التطوي���ر التعليم���ي ببحوث���ه، 
ونظريات���ه، ومعدات���ه، وأجهزت���ه عملي���ات التحليل 
والتنفيذ، والتقويم، وتتخذ احللول شكالً من أشكال 
 Instructional التعليمي���ة  املنظوم���ة  مكون���ات 
system  ، اليت تعد بالتصميم أو االختيار، لتحدد 
متكاملة يف منظومة تعليمية، ثم تنظم إدارة التعليم 
يف ه���ذه العملي���ات، وهكذا عندما تعم���ل منظومة 
تكنولوجي���ا التعلي���م، تعم���ل بالض���رورة منظوم���ة 
تكنولوجي���ا الرتبي���ة، ولكن العك���س غري صحيح من 
هذين التعريفني يتبيّن أن املس���تجدات التكنولوجية 
مهم���ا كان نوعه���ا، ج���اءت يف احلالت���ني باعتبارها 
مكوناً م���ن مكونات التطوير الرتب���وي يف األوىل، أو 
التطوي���ر التعليم���ي يف الثاني���ة وعلى ذل���ك يتحدد 

توظي���ف تكنولوجي���ا التعلي���م أو تكنولوجيا املواقف 
التعليمي���ة بثالثة عناصر وهي باختصار: اهلدف - 

اجملال - مصادر التعلم املتاحة.

اهلدف:
 حيث تتنوع األهداف ومنها اآلتي:

 أه���داف لتدعيم احلال���ة التعليمية احلاضرة، 
س���واء أعصري���ة كان���ت أم تقليدي���ة، مبعن���ى زيادة 

فاعليتها أو عالج بعض مشكالهتا.
 أه���داف ملس���ايرة العص���ر، أو ملواكب���ة التطور، 
ومقابل���ة الضغ���وط االجتماعي���ة، وه���ذا ش���ائع يف 
الب���الد النامية، حيث ي���زداد الطلب عل���ى التعليم، 
فتعمل اإلدارة الرتبوية على اإلفادة من املس���تجدات 
التكنولوجي���ة لذاهت���ا أو لربيقه���ا، فتدخل خمتربات 
اللغات، أو التلفاز، أو احلاس���وب يف املدرسة، فتغري 
من الش���كل اخلارجي للعملية التعليمية يف املدرسة 
لتحت���وي املس���تجد اجلدي���د، دون تغي���ري يف جوهر 
البنية، فتظهر املدرس���ة إىل حني  مدرسة عصرية، 
ثم تتوقف ألهنا كانت أش���به مبن يطلي بيته القديم 
م���ن اخل���ارج بطالء جدي���د ليبدو أن���ه حديث، فما 
يلب���ث أن تظهر فيه الش���قوق، وق���د ينهار، ويف هذا 
اهلدف تدخل تكنولوجيا التعليم دخول شيء غريب 

إىل جسم اإلنسان فيلفظه، ويبقى اجلسم عليالً.
 هدف معاجلة مش���كلة تعليمية مع االس���تعداد 
لتغي���ري النظام أو البني���ة الرتبوية، مب���ا يتطلبه حل 
هذه املشكلة حالً تربوياً سليماً، ومثال ذلك معاجلة 
مش���كلة اللفظي���ة يف التعلي���م، فتدخ���ل تكنولوجيا 
التعلي���م يف إط���ار ش���امل، لتحقق ه���دف املنظومة 

الرتبوية، وتصبح جزءاً من ثوابتها.

 اجملال: 
ويقص���د به حتديد اجمل���ال الذي تس���تخدم فيه 
تكنولوجيا التعليم، حلل مش���كلة تعليمية أو لتطوير 
وحتدي���د املواقع ال���يت حتتاج إىل معاجلة املش���كلة 
التعليمي���ة، فتقول مثالً، اجمل���ال هو تدريس العلوم، 
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أو إع���داد املعل���م، أو تطوير تدريس اللغ���ة العربية، 
ويتسع اجملال ويضيق حبدود اإلطار العام للميزانية 

واإلمكانات.

 مصادر التعلم املتاحة: 
ونقصد هب���ا مكون���ات املنظوم���ة التعليمية، مثل 
املعلم، واإلمكانات املادية، والبش���رية يف املدرسة أو 
اجلامعة، والبيئة، وما ميكن إنتاجه من مواد تعليمية 

أو اختياره من أجهزة ومعدات ... وغريها.

دور املعلم يف عصر تكنولوجيا التعليم:
 يه���دف التعلي���م إىل تزوي���د املتعل���م باخل���ربات 
واالجتاه���ات اليت تس���اعده على النج���اح يف حياته 
العملي���ة ومواجه���ة مش���كالت وحتديات املس���تقبل 
بطريقة منهجية تستند إىل التفكري العلمي السليم، 
وغ���ين ع���ن الق���ول إن مث���ل ه���ذا التعلي���م ال ميكن 
حتقيق���ه م���ن خالل الط���رق التقليدية ال���يت تعتمد 
على التلقني، واإللقاء، واليت مع األس���ف الش���ديد، 
مازالت متارس يف املؤسسات الرتبوية على اختالف 
مستوياهتا األكادميية، األمر الذي يدعو إىل ضرورة 
إبراز دور املعل���م يف توفري جماالت اخلربة اليت تتيح 
للمتعلّ���م متابعة التعليم إلكتس���اب اخلربات، ليكون 
قادراً على مواجه���ة التحديات واملتغريات املتواصلة 
يف متطلب���ات احلي���اة واملش���كالت املصاحب���ة هلا، 
ولتحقيق ذلك الدور، البد للمعلم واملتعلم من اللجوء 
إىل استخدام التكنولوجيا التعليمية اليت تساهم يف 
تنوي���ع جم���االت اخلربة، وت���ؤدي إىل إمكانية امتداد 
التعليم ملختلف نواحي احلياة وبدخول التكنولوجيا 
التعليمي���ة إىل األوس���اط الرتبوي���ة، خرجت وظيفة 
املعل���م من جمرد التلق���ني إىل مهام ووظائف أخرى، 
حيث أصبح املصم���م واملربمج الرتبوي الذي يوظف 
كل التقني���ات خلدم���ة األغراض الرتبوي���ة، وأصبح 
م���دى جناحه يقاس بقدرته عل���ى تصميم جماالت 
التعلي���م مبس���اعدة وس���ائل التعلي���م والتكنولوجيا 
ال���يت تُعني كل فرد على اكتس���اب اخلربة اليت تؤهله 

ملواجهة متطلبات احلياة العصرية.
األمث���ل  االس���تعمال  أن  مؤك���داً  أصب���ح  ولق���د 
الرتبوي���ة  ومس���تجداهتا  التعليمي���ة  للتكنولوجي���ا 
س���يضاعف من فاعلية املعلم، وُيساهم يف نشر أكرب 
قدر م���ن التعليم ألكرب قدر م���ن املتعلمني وبطريقة 

أفضل.
إن نظرة سريعة إىل املؤسسات الرتبوية يف البالد 
العربي���ة كافية للدالل���ة على أن وس���ائل التعليم يف 
أنظمتنا الرتبوية ما زالت بعيدة عن التجارب احلية، 
واالتص���ال احلقيق���ي مبختلف اخل���ربات الواقعية، 
وأن التعلي���م مازال يس���ري يف ركاب الكت���اب املقرر، 
واحملاضرة واالتصال املباش���ر بني املعل���م واملتعلم، 
وم���ن هنا فإن���ه يتوجب عل���ى أنظمتن���ا الرتبوية يف 
املس���تقبل، أن تقل���ل م���ن االعتم���اد عل���ى مثل هذه 
األساليب التقليدية الضيقة، وأن تستبدهلا وتطورها 
وتستفيد من معطيات وإمكانات األساليب احلديثة 

للتكنولوجيا التعليمية.
النظ���ام  التعلي���م يف  تكنولوجي���ا  اس���تخدم  وإن 
التعليم���ي، يتطل���ب حتدي���د األدوار واملس���ؤوليات 
والنش���اطات جلميع املش���رتكني بالعملية التعليمية، 
وبالنسبة للمعلم املشارك يف العملية التعليمية فإنه 
ميك���ن أن يق���وم ب���األدوار اآلتية يف ظ���ل تكنولوجيا 

التعليم:

أواًل- املعلم مُوصِل تربوي ومطور تعليمي، 
وكي يقوم املعلم هبذا الدور عليه معرفة أن 
هناك أنواعـــًا خمتلفة من مهارات االتصال 

اليت تساعده يف أعماله ومن بينها:
 جيب على املعلم معرفة أنواع وس���ائل االتصال 

األساسية وخصائصها وقدراهتا.
 جيب على املعلم معرفة كيفية تش���غيل األجهزة 
الضروري���ة، مثل األفالم، والش���رائح والش���فافات، 

والتسجيالت، والصور املتحركة.
 جي���ب أن يعرف املعلم أجهزة وأدوات الوس���ائل 
التعليمية اليت يستطيع أن حيضرها لالستخدام يف 
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غرفة الصف.
 جي���ب أن يك���ون املعلم ق���ادراً على إنت���اج أنواع 
خمتلفة من األدوات البسيطة، وقادراً على استخدام 

األجهزة املناسبة.
 جيب أن تتوافر لدى املعلم مهارة يف كيفية تقويم 

الوسيلة التعليمية املناسبة للمواقف التعليمية.

ثانيـــًا- املعلم قائد وحمرك للمناقشـــات 
الصفية:

 يت���وىل نقل األفكار املختلفة ب���ني املتعلمني ونقل 
املعلومات ووجهات النظر املتباينة، كما يقوم بقيادة 
املناقشات وتوجيهها إىل مستوى أفضل، مستخدماً 

أفضل الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم.

ثالثًا: املعلم موجه تربوي:
 عندم���ا يش���عر املعل���م أن هن���اك حاج���ة لتعل���م 
مه���ارات معينة فإن دوره يصبح موجهاً ومس���اعداً 
ومش���رفاً على األعم���ال اليت يقوم هب���ا املتعلم، ويف 
ه���ذا الدور يق���وم املعلم بتس���جيل املالحظات حول 
تق���دم املتعلم���ني، ويدرس���ها ويقارهنا ليخ���رج منها 

بنتائج وتوصيات.

رابعًا- املعلم عضو يف فريق تعليمي: 
وهذا الدور يتطلب من املعلم العمل مع زميل آخر، 
وباالشرتاك مع فريق اخلدمات املساعدة  ملساعدة 

املتعلم يف حتقيق أهدافه بسهولة وإتقان.
نس���تنتج مم���ا س���بق أن اإلجنازات ال���يت قدمتها 
التكنولوجي���ة التعليمي���ة، وال���يت تش���هدها العملية 
الرتبوي���ة يف ع���امل الي���وم، ق���د عمل���ت عل���ى تغيري 
وظائف املعلم، وملواكبة ذلك يتوجب على املؤسسات 
األكادميي���ة إجراء التعديالت املناس���بة يف براجمها 
وأنظمته���ا التعليمية، واألهم م���ن ذلك إعادة النظر 
يف دور املرب���ي ) املعل���م(، ويف وظائفه ومهامه، على 
ضوء التطورات والتغريات التكنولوجية احلديثة اليت 
أوجدت للمعلم أدواراً متباينة ومتعددة، كما أش���رنا 
إليها س���ابقاً، إضافة إىل ذلك فإن دور املعلم أصبح 
املدرس السيدMaster Teacher واملدرس املعيني 
 Educationalوالتقين الرتبوي Aide Teacher

.Programmer واملربمج Technologist
أي إن دور املعلم يف عصر تكنولوجيا التعليم، كما 
الحظنا سابقاً سيصبح أكثر حتدياً، وأكثر مسؤولية 
وأكث���ر داللة من الدور التقليدي الضيق املمارس يف 

كثري من املؤسسات الرتبوية يف عامل اليوم.

املصادر:

 احليل��ة، د.حمم��د حمم��ود، حنو فه��م أفض��ل لتكنولوجيا التعلي��م، والتكنولوجي��ا يف التعليم، جمل��ة اخلفجي، عدد 
رجب،1421ه� ص8.

 مح��دان، د.حمم��د زي��اد، وس��ائل تكنولوجي��ا التعليم، مرش��د وكتاب عم��ل الطال��ب، دار الرتبي��ة احلديثة، عمان 
األردن/1987م1407-ه�.

 الرتبي��ة العلمي��ة والتكنولوجي��ة يف التنمي��ة الوطني��ة، اليونس��كو/1984، مكتب��ة لبن��ان ترمج��ة أمحد ش��فيق 
اخلطيب.

 تكنولوجيا املواقف التعليمية، أ.د.عبد العظيم الفرجاني، مطبعة دار القيس للطباعة والتوزيع/ مصر.
 مخيس، هيام،  الدكتور فخر الدين القال رجل التقانة واملستقبل- دمشق- دار الوثائق، الطبعة األوىل2001-م



 مرحلة المراهقة 
وكيف يمكن إيص��ال المراهق إلى بر األمان 
 فايز جمدالوي

تع��ددت تعريفات مصطلح الطفولة  يف الدراس��ات النفس��ية واالجتماعية والبح��وث الرتبوية بتنوع زاوية 
النظر إليها) العمر الزمين- التغرات اجلس��دية- ال��دور االجتماعي( ولكنها يف النهاية تتجه إىل االلتقاء حول 
تعري��ف املنظمات الدولي��ة املهتمة بالطفل على أن الطفولة) هي املرحلة اليت تبدأ مبيالد اإلنس��ان وتنتهي 
بقدرته على إعالة نفسه( فهذا التعريف جيمع بني قوسي العمر الزمين وما يرافقه من تطورات بيولوجية 
وعقلية ووجدانية ونفس��ية، وقاعدة اإلنتاجية ودور اإلنس��ان الفاعل املنتج يف حياته وحياة اجملتمع الذي 
حييا فيه. وقد تعددت مذاهب العلماء يف أس��س تقس��يم عملية منو الطفل يف هذه املرحلة فاختذ بعضهم 
من منو اجلس��م أساس��ًا هلذا التقس��يم واجته فريق آخر إىل تبين أس��اس النمو اجلس��مي والعقلي معًا لذاك 
التقس��يم وذه��ب فري��ق ثالث إىل اختاذ النمو النفس��ي قاع��دة لذلك التقس��يم، وعّد فريق رابع االنتس��اب 

للمدرسة منطلقًا لتقسيم مراحل النمو.
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ويف دراس���ة س���ابقة قدّمناها رأين���ا أن نوفق بني 
هذه املنطلقات يف تقسيم النمو يف مرحلة الطفولة 

فكان من ذلك التقسيم اآلتي:
 مرحل���ة الطفولة املبّكرة Infancy من الوالدة 

إىل اخلامسة أو السادسة من العمر.
   Late Childhood  مرحلة الطفولة املتأخرة 
م���ن اخلامس���ة أو السادس���ة إىل الثاني���ة عش���رة 

تقريباً.
 مرحلة الشباب Youth وتشمل:

 Puberty Or- Early املراهق���ة  ط���ور 
Adolescence من احلادية أو الثانية عش���رة إىل 

الرابعة أو اخلامسة عشرة من العمر.
 ط���ور البلوغ Late Adolescence من الرابعة 
أو اخلامس���ة عشرة إىل الثالثة أو التاسعة عشرة أو 

العشرين من العمر.
وق���د تناول���ت الدراس���ة املذكورة ما يش���هده منو 
الطف���ل يف مرحل���يت الطفولة املبّك���رة واملتأخرة من 
مظاه���ر خمتلف���ة عل���ى مس���توى اجلس���د والنفس 
والعقل والوجدان وعلى مس���توى النمو االجتماعي، 
وم���ا جيب على الرتبية أن تراعيه أمام هذه املظاهر 

من النمو.
ويف هذه الدراس���ة س���نتابع ما بدأناه س���ابقاً يف 
دراس���ة تط���ورات منو الطف���ل يف مرحلة الش���باب 

بطوريها املراهقة والبلوغ ...
 يف س���ن احلادية عش���رة أو الثانية عشرة يشهد 
اجلس���د تغريات جذري���ة وانتقالي���ة متنامية، وهذه 
نواح���ي  وتتجس���د يف جمم���ل  تنعك���س  التغ���ريات 
منو الفرد اإلنس���اني فكري���اً واجتماعي���اً وانفعالياً 
وبإمكانن���ا أن نق���ول: إن ه���ذه املرحلة ه���ي املرحلة 
ال���يت تنتهي فيها مرحل���ة الطفول���ة الضعيفة، تلك 
املرحلة اليت يعتمد فيها الطفل على غريه يف احلياة 
ليع���رب إىل مرحلة الش���باب ال���يت تبدأ بس���ن البلوغ 
ونض���ج الوظائف اجلنس���ية، وتنتهي بس���ن النضج 
العقل���ي واالنفع���ايل واالجتماعي، مرحل���ة الرجولة 
املس���تقلة الناضجة.. ولقد نُظر فيما س���بق إىل أن 

هذا املرحلة هي مرحلة مصريية يف حياة اإلنس���ان 
ففيها يتش���كل امل���رء العاقل املتوازن املنت���ج الفعّال، 
ولكن األحباث والدراس���ات الطبية والنفسية أكدت 
أن مرحل���ة الطفولة أهم بكثري م���ن مرحلة املراهقة 
والش���باب، وأن الكث���ري الكث���ري من اجتاه���ات الفرد 
وميول���ه ورغباته ومكونات فك���ره وانفعاالته وقيمه 
تتشكل يف هذه املرحلة وسوف تظل تؤثر يف جممل 

سلوكاته فيما بعد.
 ولتس���هيل دراس���ة املتغ���ريات العميق���ة يف حياة 
املراه���ق ميك���ن أن نقس���م ه���ذه املرحل���ة ) مرحلة 
الش���باب( إىل فرتت���ني متعاقبت���ني ومتداخلتني تعد 
فيه���ا الفرتة الثانية امتداداً لألوىل ومنواً مّطرداً هلا 

وهي:

 Puberty or Early( املراهقـــة  طـــور   
:)Adolescence

 وميت���د م���ن الس���نة احلادي���ة عش���رة أو الثانية 
عشرة من حياة اإلنسان إىل السنة الرابعة عشرة أو 

اخلامسة عشرة من عمره.
 يتص���ف هذا الطور بالعنف وش���دة االضطراب، 
فالف���رد هن���ا ليس طف���الً ألنه غادر ذلك اجلس���د 
الطفويل وهو ينظر إىل نفسه على أنه رجل وشاب، 
ولكن كل تصرفاته توحي بأنه طفل ملّا يبلغ  مرحلة 
النضج االنفعايل والعقلي و االجتماعي، وال يتحمل 
مس���ؤولية تصرفات���ه، فه���و ال ميك���ن أن ينظر إليه 
أبداً على أنه راش���د ناضج، إنه يف منتصف الطريق 
ب���ني الطفولة والنضج يتنازع���ه الطرفان يف جممل 
سلوكاته، إنه حين إىل طفولته ويتطلع إىل رجولته.

: )late Adolescence ( طور البلوغ 
وميتد من الرابعة عش���رة أو اخلامسة عشرة إىل 
الثامنة عش���رة أو التاس���عة عش���رة أو العشرين من 
العمر، ويعد هذا الطور امتداداً لطور املراهقة قبله، 
وفيه مييل الفرد ليكون أقل عنفاً واضطراباً، فيستقر 
يف هناية هذا الدور جسدياً وتنمو اجتاهاته وميوله 
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ويبين عامل قيمه ومواقفه اإلنس���انية واالجتماعية، 
ويغدو أقرب ما يكون من مرحلة الرجولة الناضجة 
املتكامل���ة، وميت���از النمو يف هذه املرحل���ة بأنه منو 

تدرجيي وليس انتقاالً مفاجئاً.
 إن املراه���ق يف مرحلة الش���باب ه���ذه يتطلع إىل 
الع���امل بعيون جدي���دة، ويتنامى لديه الش���عور بأنه 
أًصبح فرداً مس���ؤوالً يش���ارك اآلخرين مثلهم العليا 
وقيمهم اجلميلة، وتتط���ور فيها آليات التفكري عند 
املراه���ق، ويكث���ر اجل���دل واملنط���ق يف حيات���ه، ويف 
ه���ذه املرحلة تتيقظ الغريزة اجلنس���ية لدى الفرد، 
وتتض���ح وتظهر املي���ول اجلارفة حنو اجلنس اآلخر 
وعليه���ا يتوقف بقاء اجلنس البش���ري،  وعلى تفتح 
ه���ذه الغريزة يرتتب الكث���ري الكثري من مواقف الفرد 
من اجملتمع ومواقف اجملتمع من الش���اب اليت تبين 
م���ا يُس���مى بعاصفة الكب���ت عند الف���رد وما يرتتب 

عليها من مواقف وسلوكات وتقييمات للحياة.
 وه���ذه املرحل���ة مرحلة حرية وقلق وش���ك وثورة 
جارف���ة فاجلس���د يتغ���ري كل مافي���ه من���واً وتطوراً، 
والعقل تتقاذفه أعاصري الش���ك واليقني، والس���لوك 
تنتاب���ه مواقف الرفض والقب���ول االجتماعي، وأمام 
ذل���ك يقف املراهق يف مفرتق���ات خطرية يف حياته، 
فإم���ا التط���رّف وإما االعت���دال، وإما الش���ك و إما 
اليق���ني وإم���ا االع���رتاف وإم���ا الرفض ، إن���ه عامل 
جديد وغريب، يقتحم أسوار هذه النفس اإلنسانية 
وخي���وض رحى حرب ضروس تنته���ي هبذا املراهق 
إم���ا بإنس���ان ناضج متوازن وإما بإنس���ان يعاني كل 
األزمات النفس���ية واالجتماعية ويقع حتت سطوهتا 

ردحاً من الزمن قد يطول أو يقصر. . .
ويش���هد منو املراه���ق يف هذه املرحل���ة مجلة من 
املتغ���ريات اجلس���مية والعقلي���ة والوجدانية ختتلف 
اختالف���اً عميق���اً عن تلك اليت عاش���ها يف مرحليت 

الطفولة املبكرة والطفولة املتأخرة:
 فعلى صعيد النمو اجلسدي:  

النمو السريع يف الوزن والطول يف أول هذه املرحلة 
ثم تناقص هذه السرعة يف النمو تدرجيياً واستقرار 

اجلس���د يف صورته النهائي���ة يف هناية هذه املرحلة: 
فتنم���و العظام بش���كل أس���رع من من���و العضالت، 
ويلحظ التح���ول على املراهق نتيج���ة ذلك، وتظهر 
حاجته إىل مزيد م���ن الطعام والتغذية اجليدة ألنه 
يس���تنفد طاقة جس���ده يف هذا النم���و ويرتتب على 
ه���ذا النمو خجل املراه���ق واضطرابه أمام ما جرى 
له،  وهذا ما ينعكس يف تصرفاته وحركاته الرعناء 

أحيانا،ً ويف سلوكه يف أثناء املشي.
ظه���ور تغريات جس���مية ظاهرية وخفي���ة نتيجة 
منو بعض الغدد و نش���اطها كالغدة الدرقية والغدة 
النخامية والغدد التناسلية، ومخول أو ضمور بعضها 
مثل الغدة الصنوبرية ، ويصاحب ذلك ظهور الشعر 
يف مواض���ع خمتلف���ة من اجلس���م، ومن���و األعضاء 
التناس���لية من���واً س���ريعاً، وهنود األث���داء واحليض 
عن���د البنات، وما يرافق ذلك من قلق وخوف وحرية 

واضطراب وخجل.
تغري ش���كل احلنجرة والصوت وميله إىل الغلظة، 
وهذا ما يس���بب الكثري م���ن االضطراب يف الصوت 
وصعوبة الس���يطرة على ضبطه ،فال يدري املراهق 
إن كان يتح���دث بصوت مرتفع أم بصوت منخفض، 
ويس���بب ذلك حالة تردد واضط���راب عند احلديث 

وهذه املعاناة تكون لدى اجلنسني معاً.

والنمـــو  اجلنســـي  الصعيـــد  وعلـــى 
الوجداني:

من الطبيعي أنه الميكن أن نعزل النمو اجلنس���ي 
ع���ن النم���و الوجدان���ي فنش���اط الغ���دد اجلنس���ية  
وتيقظ الغريزة اجلنس���ية يرافقه ميل حنو اجلنس 
اآلخ���ر، وم���ا يرافقه من ح���رية وقلق وح���رج وهذا 
املي���ل قد يكون صرحياً جريئ���اً ، وقد يكون معتدالً 
متوازن���اً ،وق���د يك���ون خمتفياً حتت س���تار اخلجل، 
وه���و يصطدم يف ذل���ك باألع���راف والتقاليد وبيئة 
املراه���ق وتربيته األوىل، وكل ذلك يش���كل صعوبات 
للمراه���ق وال س���يما يف ظل عدم التوافق بني س���ن 
مت���ام النضج اجلنس���ي وس���ن اإلش���باع اجلنس���ي 
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ال���ذي يعرتف به اجملتمع، ويف ظ���ل تطورات احلياة 
االقتصادي���ة واخت���الف س���ن ال���زواج وع���دم قدرة 
الفرد على القي���ام مبتطلبات الزواج  وتأخر الزواج 
بس���بب الق���درة االقتصادي���ة، فه���ذا التف���اوت بني 
ال���زواج بوصف���ه حاجة بيولوجية وال���زواج  بوصفه 
عقداً اجتماعياً له  تبعاته ومس���ؤولياته فقد س���بب 
الكثري من املشكالت اجلنس���ية واالجتماعية، ودفع 
إىل االهتمام بأس���اليب التصعيد للرغبة اجلنس���ية 
ووس���ائل اإلبدال هلذه الغري���زة، وتوجيه الرتبية إىل 
م���ا خيفف من ه���ذه الرغبة حتى يعني وقت تلبيتها 

بالشكل املعقول أخالقياً واجتماعياً.
يراف���ق النمو اجلنس���ي اهتم���ام املراهق مبظهره 
اخلارجي ليجذب اجلنس اآلخر ، وحماولة التعرف 
إىل ه���ذا اجلنس، ويك���ون املراهق ب���ني حالة جرأة 
تتج���اوز أحيان���اً املعه���ود واملع���رتف ب���ه اجتماعياً، 
وترافق ذلك حبالة م���ن القلق والرتدد واالضطراب 
واخلج���ل، ولذلك ه���و دائماً يعيش صراعاً نفس���ياً 

دائماً بني الرغبة والرهبة.
تع���د مرحلة البل���وغ مرحلة األح���الم اليت يتطلع 
فيها املراهق إىل الش���هرة واحلب والثروة، وكثرياً ما 
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يهرب إىل عامل اخليال وأحالم اليقظة ليليب رغباته 
اجلنس���ية ووجوده اإلنس���اني، وت���دور هذه األحالم 
حول املس���تقبل واحلبيبة/ احلبي���ب والزواج واملهنة 

والتخلص من السلطة.
وهي مثالية خيالية يغلب عليها االندفاع والتهور 
واحلم���اس وهل���ذه األحالم مناف���ع يف التنفيس عن 
صاحبه���ا ويف كوهنا ميدان���اً للتجربة واخليال الذي 
يقود إىل احلقيقة يوماً ما، ومن حيث إن صاحبها ال 
يقاس���ي آالم اخليبة الواقعية إن جرب هذه األحالم 
يف الواق���ع، ولك���ن باملقابل هلذه األح���الم مضار إذا 

أسرف املراهق فيها وشغلته عن احلياة.
 يرافق هذا النمو اجلس���دي واجلنس���ي إحساس 
غام���ر بالتف���رد واالس���تقاللية ، ويدفع���ه ذلك إىل 
رفض س���لطة الكبار والتحرر منها وحيدث الصراع 
بني الكب���ار الذين يرونه طفالً واملراهق الذي يقاوم 
س���لطاهنم فيثور ويتحدى ويعتد برأي���ه ويقبل على 
مواجه���ة احلياة وحيداً وق���د يصدمه الواقع ويعجز 
عن مواجهة مش���كالته فيضط���رب ويتناقض ويثور 
على احلي���اة واجملتمع فإما أن يعت���زل الناس ويلوذ 
بالتص���وف والتطرف الديين وإما أن يتجه إىل مزيد 
من االقتحام واملواجهة واملكابرة والتطرف وحمرك 

كل ذلك طموح ال حيدّ لتحقيق الذات.
ه���ذه التغ���ريات اجلنس���ية حمفوف���ة باملخاط���ر 
والصع���اب كثرية األزمات النفس���ية وألوان الصراع، 
صراع بني مشاعر الطفولة وأحاسيس الرجولة، بني 
متطلبات الفرد وبني متطلبات اجملتمع ونواهيه، بني 
امليل اجلنس���ي النش���يط لديه وتقاليد اجملتمع، بني 
م���ا تعلمه من دين وأوامر ونواه وما يصوره له فكره 
وختيّله له غريزته، بني ميله إىل االستقالل وسلطة 
األسرة وقيودها، بني اإلميان واإلحلاد،  بني التطرف 
واالعت���دال، بني اإلقبال على احلياة إذا توافقت مع 
رغباته ورفضه���ا ومتين املوت عند إحباطه وعجزه 
ع���ن مواجهة متطلبات احلي���اة وضبط غرائزه بني 
الرضى عن النفس والس���خط عليها وانتقادها، بني 

االنطواء على الذات واالنبساط.

إنه هن���ب لنوبات تغيري وجدانية عنيفة وفريس���ة 
ملواقف إنس���انية خمتلفة والس���عيد م���ن يتمكن من 
اجتي���از هذه املرحل���ة بأقل اخلس���ائر املمكنة على 

الصعيد النفسي واالنفعايل ...
ومن املظاهر الوجدانية املرافقة للنمو اجلنس���ي 
ل���دى املراه���ق ش���دة احلساس���ية وح���دّة االنفعال 
وق���وة املش���اركة الوجداني���ة جتاه اآلخري���ن فيتأمل 
ويبك���ي ويفرح وحيزن لآلخرين ويندفع ملش���اركتهم  
مش���اعرهم من غري أن يكون ل���ه رأي واضح أحياناً  

فيما يقدم عليه.

وعلى صعيد النمو العقلي:
 ينم���و الذكاء يف هذه املرحلة إىل أقصى مداه يف 
سن السادسة عش���رة، وما تراه بعد ذلك من توسع 
مل���دارك املراهق وفهمه مل���ا حييط به وارتقاء إدراكه 

إمنا يعود إىل خرباته املرتاكمة وجتاربه الواسعة.
وه���ذا النم���و يف ال���ذكاء ينطبق على متوس���طي 
ال���ذكاء، أما املراهق���ون املوهوبون فقد يتواصل منو 
ذكائه���م إىل س���ن الثامنة عش���رة، وبقدر اس���تفادة 
املراه���ق من خرباته وجتاربه يرتقي مس���توى إدراكه 

وفهمه.
أم���ا القدرات وامليول اخلاصة من توجهات مهنية 
ودراسية ومن ميول إىل القراءة والعلوم والرياضيات 
واملوسيقا والرياضة وغريها فإهنا تربز واضحة بني 

سن الرابعة عشرة والسادسة عشرة.
ينمو خي���ال املراهق يف هذه املرحلة منواً خصباً، 
ويتج���ه تفكريه حنو عامل م���ا وراء الطبيعة، وينتقل 
عقل���ه م���ن التفكري احلس���ي إىل التفك���ري العقالني 
اجمل���رد في���زداد التفكري الفلس���في عن���ده، وتتكون 
لديه اجتاهات فلس���فية  يفسر من خالهلا مظاهر 
الطبيع���ة، كما يتجل���ى ذلك يف اجتاه���ه حنو فنون 

إبداعية كالرسم والكتابة واإلنتاج الشعري .
يتجه املراهق يف هذه املرحلة إىل أن يكوّن لنفسه 
مب���ادئ عن احلي���اة واجملتمع، ويلجأ إىل املناقش���ة 
واجلدال واحملاجج���ة، ويعتمد على املنطق، ويظهر 
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مي���الً قوي���اً إىل الق���راءة واملطالع���ة يف كتب األدب 
والفلسفة والدين والرحالت وأخبار األبطال.

يف ه���ذه املرحل���ة تتماي���ز الف���روق الفردي���ة بني 
املراهق���ني يف امليول واالجتاهات العقلية، وتربز كما 
أس���لفنا امليول الرياضية واألدبية والعملية والعلمية 

والفنية اخل ..
 مييل املراهق يف هذه املرحلة إىل رؤية املشكالت 
اخلاص���ة اليت يواجهه���ا من جانب خ���اص، فرياها 
فري���دة ال مثي���ل هل���ا وال يعانيها غ���ريه، أو ال يعاني 
غ���ريه هذه املش���كالت كما يعانيها ه���و، وهذا يهدد 
املراهق بالعزلة املعنوية وأحادية التفكري الذي سوف 

يصطدم باملنطق العام لرؤية مشكالت احلياة.

وعلى صعيد النمو االجتماعي :
يس���عى املراه���ق يف هذه املرحلة إىل االس���تقالل 
املف���رط ورف���ض وصاي���ة اآلخرين علي���ه، فيناضل 
للتحرر من قيود األسرة وبناء كيان خاص به ويصرّ 
على أن تكون له غرفته اخلاصة وأس���راره، والتأخر 

يف العودة إىل املنزل.
نتيجة إحس���اس املراهق بتفرده واستقالليته عن 
املنزل ومن فيه يبدأ يف البحث عن ش���خص جيسد 
في���ه مثله األعلى، وقد يكون هذا البطل اجلديد يف 
حياته حقيقياً أو خيالياً ممن عرفهم يف مطالعاته، 
فيقلده ويتمنى أن يكون يف املستقبل مثيله وال عجب 
يف ذلك فهو يف مرحلة تسبق تكوين الرجولة، والبد 
فيه���ا من أن يبين  منظومة مثله االجتماعية وقيمه 
األخالقي���ة وف���ق مثال أعلى لتك���ون دليل حياته يف 
املرحلة القادمة.  وهذا التفرد و االستقالل  ورفض 
س���لطة البيت يدف���ع املراه���ق إىل االنتماء للمحيط 
االجتماع���ي ال���ذي يعي���ش فيه، ويتجس���د ذلك يف 
ميله الش���ديد لالنتماء إىل اجلماعة وإىل التكتل مع 

أفرادها وتقليد من وما فيها.
 إن ه���ذا الش���عور بالنض���ج واالس���تقالل والثقة 
بالنفس والش���عور بالقيمة ينم���ي لدى املراهق امليل 
إىل اجلنس اآلخر واإلعج���اب به وعقد الصداقات 

بني الذكور واإلناث والنظر إىل اجلنس على أنه قوة 
عظيم���ة الش���أن يف وجوده كما مييل إىل ممارس���ة 
األلع���اب الرياضية واهلواي���ات، أو االحتف���اء باملثل 
العلي���ا كالتضحي���ة والش���جاعة والق���وة والص���دق 
واجلرأة والطموح واملغامرة، واحتقار مواقف اجلن 

واألنانية والرياء والنفاق واحملاباة.
غالب���اً م���ا يق���ع املراه���ق يف حرية من أم���ره عند 
اختيار أصدقائه وإحساس���ه بأن���ه ملّا جيد بعد من 
هو جدير بصداقت���ه، فيغري األصدقاء بكثرة هبدف 

الوصول إىل الوسط االجتماعي الذي يطمح إليه.
 مييل املراهق إىل النزاع مع السلطة االجتماعية، 
فيتم���رد على وصاية الوالدي���ن، وينفر من توجهات 
املعلم���ني، ويرى فيها تس���لطاً علي���ه وإلغاء لوجوده، 
وق���د حيتق���ر آراء الكبار فيحدثه���م بصوت مرتفع، 
وقد  مييل إىل العنف والقسوة فيدمر وخيرب أحياناً 
ويه���رب من املدرس���ة ليمارس حيات���ه كما  حيلو له 
م���ع مجاعته وأقرانه، وقد ينجر وراء عادة التدخني 
بداف���ع حب الظهور، وهذا كل���ه نوع من االنتقام من 
تسلط السلطة االجتماعية اليت تعمل على احليلولة 

دون اجنرافاته وانزالقاته الغريبة وغري املتوقعة.
إن هذه املراهقة اليت جيتازها املراهق هذا الكائن 
اإلنساني ويواجهها بكثري من النزق والعصبية وقليل 
جداً من اخلربات واملعرفة هي أشبه بعاصفة هوجاء 

تعصف بكيانه

 فماذا جيب علينا جتـــاه املراهق لنجتاز 
به هذا اإلعصار إىل بر األمان؟

 االهتم���ام بتغذية هذا املراه���ق تغذية متوازنة 
كمياً ونوعياً  ألن منوه السريع يستنفد كل خمزونه، 
وحيت���اج للمزيد من هذه الطاق���ة، وهذا الغذاء كي 

يعوضه ويسهم يف بناء جسمه بناءً سليماً .
 االعتناء بصحة املراهق وس���المة جسده، فهو 
يف ه���ذه املرحلة عرضة لتغريات عنيفة يف جس���ده 
وق���د يواجه بع���ض األم���راض نتيجة من���و عظامه 
وتضخ���م جس���ده، والتغريات البيولوجي���ة يف الذكر 
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واألنث���ى،  ولذل���ك وجب علينا أن نقل���ل من تكليفه 
م���ا يرهقه من األعمال وتوفري قدر كافٍ من الراحة 
واهلواء النظيف، وتوجيهه حنو األلعاب املعتدلة اليت 

تسهم يف منو قواه وال ترهق قوته.
 تش���جيع املراه���ق على تعرف حقائق جس���ده، 
واحلدي���ث مع���ه بصراح���ة تناس���ب مس���توى عقله 
وفكره حول بعض املسائل اجلنسية، وتقديم النصح 
واإلرشاد له والعمل على التسامي بغريزته اجلنسية 
بتوجيهه إىل ممارس���ة الرياض���ة دون إفراط وفنون 
الرس���م واملوس���يقى، ومطالع���ة الكت���ب اليت حتفل 
باألفكار اجلميل���ة واألفعال النبيلة، وتغذية وجدانه 
ب���كل ماه���و ناف���ع ومفيد ويس���اعد عل���ى االندماج 

االجتماعي.
 إتاح���ة الفرص���ة أم���ام املراهق إلظه���ار ميوله 
واس���تعداداته وقدرات���ه متهي���داً لتوجيه���ه امله���ين 
والعلم���ي والعملي يف دراس���ته، واالهتم���ام باختيار 
املواد التعليمية اليت تناس���ب منوه العقلي، والرتكيز 

على األسلوب العلمي يف تفهم البيئة حوله.
 الوق���وف إىل جان���ب املراه���ق موقفاً إنس���انياً 
يتفهم تطورات عقليته، ويعطف على أزماته، ويتمّثل 
مش���كالته، ويربز له االس���تعداد التام ملساعدته يف 

حلها ، ويوجه نزعاته توجيهاً صحيحاً.
 الوقوف م���ن املراهق موقف الصديق املرش���د 
الناص���ح األم���ني، والبعد ع���ن لغ���ة األوامر وفرض 

اآلراء والضغط عليه.
 مس���اعدته على االندماج االجتماعي الصحيح 
والس���ليم م���ن خالل تش���جيعه على االنتس���اب إىل 
اجلمعيات والن���وادي االجتماعي���ة والرياضية اليت 
تش���بع غري���زة االجتم���اع لدي���ه، وتنمي إحساس���ه 

باملسؤولية، وتنظم سلوكه االجتماعي.
 الثناء على املراهق، وتقدير جهوده وتش���جيعه، 
وإش���عاره باالح���رتام، وتنمي���ة مه���ارة النق���د البناء 
واملناقش���ة العقالني���ة لديه، وإكس���ابه قيمة احرتام 

انتقاده من قبل اآلخرين.

وخالصة القول:
إن مراحل النمو األوىل يف حياة  الفرد اإلنس���اني 
)الطفول���ة املبك���رة، والطفول���ة املتأخ���رة ومرحل���ة 
املراهقة والبلوغ( ذات خطر عظيم يف حياته املقبلة 
فالصح���ة اجلس���دية املعافاة من أم���راض الطفولة 
تب���ين اإلنس���ان الق���وي وتتج���اوز بصحبه���ا عتبات 
اخلط���ر، والعق���ل الس���ليم الذي يبنى عل���ى التفكري 
العلمي املوضوعي خيلق اإلنس���ان املتوازن املنطقي 
والوج���دان القوي���م، كم���ا يب���ين اإلنس���ان املت���وازن 
انفعالي���اً الثابت أمام العقب���ات والقادر على جتاوز 
املش���كالت بأمان، وألن ه���ذه املراحل أخطر فرتات 
حياة اإلنسان وجب االهتمام الكبري هبا لنضمن بناء 

املواطن الصاحل الفاعل يف حياة جمتمعه ووطنه.

املراجع:
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 الرتبية وطرق التدريس، عبد العزيز عبد اجمليد، ط9، دار املعارف مبصر 1968.

النهضة مبصر،1970.  مبادىء الرتبية وطرق التدريس، عبد اجمليد عبد الرحيم،ط 2، مكتبة 
 علم نفس الطفولة واملراهقة، علي فاحل اهلنداوي، ط1، دار الكتاب العربي، اإلمارات العربية املتحدة،2007.
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تحليل المحتوى  بوصفه أسلوبًا 
لتقويم المناهج التربوية

   نسرين صربي صاحل
يعود ظه��ور مفهوم حتليل احملتوى إىل أوائل 
القرن العشرين إذ »كان الباحثون األمريكيون 
يف الصحافة هم أول من اس��تخدم منهج حتليل 
احملت��وى ثم تبعهم الباحثون يف علم االجتماع، 
وم��ن أوائل األحب��اث يف حتليل احملت��وى البحث 
ال��ذي نش��ره )تش��ارلز ميل��ر( ع��ام 1920 حول 
تقييم لصحيفة نيوي��ورك تاميز«)جيدوري و 

أخرس، 2005، 98(
ث��م اتس��ع اس��تخدام ه��ذا املنه��اج يف اجملاالت 
املختلف��ة، فأصب��ح أداة حبثي��ة تعتم��د عليه��ا 
الكث��ر م��ن الدراس��ات يف أي جمال م��ن جماالت 
تب��ادل املعلوم��ات بصف��ة عام��ة س��واء كانت 
ه��ذه املعلوم��ات املتبادل��ة يف ص��ورة مكتوبة أم 

مسموعة أم مرئية.
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وعل���ى الرغ���م من الرب���ط الواض���ح، والدائم بني 
مفه���وم حتلي���ل احملت���وى، والدراس���ات اإلعالمية، 
إال أن ه���ذا املنهاج قد اس���تخدم على أوس���ع نطاق 
يف جم���ال الصحاف���ة، وعل���وم االتص���ال، والعل���وم 
السياسية، والتحليل النفسي، والعلوم االجتماعية، 
كما اس���تخدم يف جمال العلوم الرتبوية إذ يعد جمال 
املناهج الدراسية، والكتب الدراسية املقررة من أهم 
اجملاالت اليت يستخدم فيها أسلوب حتليل احملتوى 
حي���ث تعتمد الكث���ري من حبوث، ودراس���ات املناهج 
الدراس���ية يف جم���ال الرتبي���ة ودراس���اهتا على هذا 
األس���لوب  بوصفه أسلوباً حبثياً لفحص مدى أوسع 
من املوضوعات يف خمتلف جماالت املواد الدراسية 
املقررة مبراح���ل التعليم مبختلف أنواعه، ومراحله، 

ومستوياته« )أمحد وَاحلمادي،1987، 364(.

تعريف حتليل احملتوى
س���عى الباحثون على مر سنوات طويلة إىل وضع 
تعري���ف واضح، وحمدد ملنهج حتليل احملتوى، إال أن 

تعريفاهتم اختلفت وتنوعت، وسنورد منها:

تعريـــف دائرة املعـــارف الدوليـــة للعلوم 
االجتماعية:

»حتلي���ل احملت���وى هو أح���د املناهج املس���تخدمة 
يف دراس���ة مضم���ون وس���ائل االتص���ال املكتوبة أو 
املس���موعة بوضع خطة منظمة تب���دأ باختيار عينة 
م���ن املادة حمل التحليل، وتصنيفه���ا وحتليلها كمياً 

وكيفياً« )سامل، 44، 1952(

تعريف حممد بركات:
إن حتلي���ل احملتوى هو«أس���لوب لتبويب البيانات 
اللفظية أو السلوكية ألغراض التصنيف والتلخيص، 
ومعاجلته���ا بالط���رق اإلحصائية« )ب���ركات، 206، 

)1993

تعريف عديل أبو طاحون:

إن مفهوم حتليل احملتوى يس���تخدم لإلشارة إىل 
مناذج متفرعة من الطرق البحثية، وهي تركز على 
عملية وصف كمي منظم وموضوعي لبعض أمناط 

االتصال« )أبو طاحون، 179، 1998( 

تعريف سامي ملحم :
»إن دراسة حتليل احملتوى هي طريقة موضوعية 
ومنظم���ة تصف بش���كل كمي ومنظم ودقيق ش���كل 
وحمت���وى املواد املكتوبة ، أو املس���موعة ألي جمتمع 

أو شخص ما«)ملحم، 2000، 343(
ويف ضوء التعريفات السابقة ميكن تعريف حتليل 

احملتوى الرتبوي على أنه:
أس���لوب من أس���اليب البحث العلمي يستخدم يف 
تقوي���م املناهج الرتبوية و يق���وم على حتليل حمتوى 
املنهاج املراد تقوميه من الناحيتني الكمية، والكيفية 
هب���دف دراس���ة مدى قدرت���ه على متثي���ل األهداف 

الرتبوية املوضوعة له، وحتقيقها.

خصائص أسلوب حتليل احملتوى
اتف���ق الباحث���ون على أن أس���لوب حتليل احملتوى 
باعتباره أحد أساليب البحث العلمي جيب أن يتمتع 

باخلصائص اآلتية:
»ينبغ���ي أن يتحقق يف حتليل احملتوى ما يكفل له 
قدراً مناس���باً من املوضوعية )البع���د عن الذاتية(، 
والصدق )أن يقيس ما يهدف إىل قياس���ه(، والثبات 
)التوصل إىل النتائج نفسها يف حال إعادة اإلجراءات 

نفسها(.« )أمحد وَاحلمادي،1987، 356(
»االتس���اق والتنظيم وهو أن يك���ون هناك تنظيم 
ثاب���ت، ومي���زان معني يس���تند إلي���ه التحليل حبيث 

ميكن أن تبوّب على أساسه كل وحدات احملتوى.
العمومي���ة ومعنى ذل���ك أن تكون نتائ���ج التحليل 

قابلة للتعميم.« )بركات، 1993، 207(
وهذه اخلصائص الثالث الس���ابقة ليس���ت وقفاً 
عل���ى طريقة حتلي���ل احملتوى بل إهنا مش���رتكة بني 
كل ط���رق البحث العلم���ي، ولقد أض���اف الباحثون 
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إليها اخلصائص اآلتية، واليت تعد مسات أساس���ية 
لطريقة حتليل احملتوى، وهي:

»التكمي���م مبعن���ى أن���ه ال معنى لطريق���ة حتليل 
احملت���وى إذا مل تؤد إىل نتائج كمية ميكن معاجلتها 
إحصائياً.« )بركات، 1993، 207(، وترى »غراوتيز« 
أن ه���ذا الش���رط غ���ري ض���روري حي���ث إن بع���ض 
التحليالت من النوع الكيفي تبحث عن املوضوعات 

أكثر مما تقيسها.« )غراوتيز، 1996، 145(
إنه أسلوب لوصف احملتوى، ويرى بعض الباحثني 
أن أس���لوب حتلي���ل احملتوى يهتم بدراس���ة احملتوى 
الظاه���ر ملادة االتصال، وحتلي���ل املعاني الواضحة، 
فليس للباحث هنا أن يتعمق يف دراسة نوايا املؤلف 
أو تتب���ع مقاص���ده حي���ث إن التأوي���الت اخلاص���ة 
تضعف، والش���ك م���ن درج���ة املوضوعية«)طعيمة، 

. )34 ،1987
وخيالفه���م )أمحد و احلمادي( يف هذه النقطة إذ 
يؤكدان »أن حتليل احملتوى يتناول احملتوى الصريح، 
والضم���ين معاً مع االلتزام ببعض القواعد، واملعايري 
ال���يت تضمن س���المة التخم���ني، وصحة التفس���ري، 
ومنطقي���ة االس���تدالل للمضم���ون غ���ري الصري���ح« 

)أمحد وَ احلمادي،1987، 358(.
و الب���د أن نؤك���د أن ه���ذا األس���لوب هو أس���لوب 
لوص���ف احملتوى الظاهر، والضم���ين، والتعبري عنه 

بصورة كمية .

مزايا حتليل احملتوى
يتميز اس���تخدام حتليل احملتوى  بوصفه منهجاً 
للبح���ث عن غريه من مناهج البحث بعدد من املزايا 

من أمهها:
 إن ع���دم االتصال املباش���ر باملصادر البش���رية 
ميك���ن أن يقل���ل من احتم���ال تدخل ذات���ي للمصدر 
البش���ري الذي يق���دم املعلومات أو يقل���ل من إمكان 
وق���وع ه���ذا املص���در يف أخط���اء مقص���ودة أو غري 

مقصودة.
 الرضا النفس���ي للباحث كائن يف أنه ال يالحق 

املصادر البشرية للحصول على املعلومات املطلوبة، 
وكذل���ك إمكاني���ة الرج���وع للمعلوم���ات كلم���ا دعت 

احلاجة إليها
 ميكن أن تتم دراسات حتليل احملتوى يف الوقت 
الذي يرغب فيه الباحث ألهنا يف حوزته« )دويدري، 

)2000 ،217

صعوبات حتليل احملتوى 
عل���ى الرغم مما يتميز ب���ه منهاج حتليل احملتوى 
من مزايا إال أنه«تقنية حساس���ة ج���داً تتطلب كثرياً 
م���ن الزمن، كم���ا يتطلب خصائص ح���دس وختيل 
لفه���م ما هو ه���ام والختي���ار الفئ���ات، ويتطلب يف 
الوق���ت ذاته ص���رباً ودأباً ودق���ة يف اقتطاع وحدات 
احملتوى وحساهبا والتحقق منها.« )غراوتيز، 171، 
1996( وإضاف���ة إىل اجله���د، والوقت الذي يتطلبه 
فإن له صعوبات تتعلق بالوثائق املراد حتليلها نذكر 

منها :
 بعض الوثائق اليت حيللها الباحث ليست واقعية 

بل متثل صورة مثالية .
 ق���د ال يس���تطيع الباحث االط���الع على بعض 

الوثائق اهلامة، واليت تتسم بطابع السرية.
 ق���د تكون بعض الوثائ���ق حمرفة أو مزورة مما 
ي���ؤدي إىل نتائ���ج خاطئ���ة بعد حتليله���ا. )دويدري، 

)218 ،2000
 فقدان عدد من وثائق اجملتمع األصلي.

 ع���دم توافق بعض الوثائق مع متطلبات البحث 
مما جيرب الباحث على التخلي عن هذه الوثائق.

 بع���ض الوثائق قد توافق متطلبات البحث لكن 
ال ميكن االس���تفادة منها بسبب غموضها أو فقدان 

)3 ،2001 ،Stemler( .مقاطع منها
ه���ذه  م���ن  يقل���ل  أن  يس���تطيع  الباح���ث  أن  إال 
الصعوب���ات إذا جن���ح يف اختي���ار عين���ة ممثلة عن 
الوثائق، وإذا اس���تخدم منهجاً علمياً يف نقدها قبل 

دراستها وحتليلها.
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فوائد حتليل احملتوى
يفيد حتليل حمتوى الوثائق بأنواعها املختلفة يف 

عدد من األمور منها :
 وصف الظروف، واملمارسات الرتبوية  القائمة 

يف جمتمع ما.
 تع���رّف الفروق يف املمارس���ات الرتبوية القائمة 

يف املناطق أو البالد املختلفة.
 تع���رّف مي���ول األف���راد، وقيمه���م، وأحواهل���م 
)عب���د  واالقتصادي���ة.  والنفس���ية،  االجتماعي���ة، 

احلفيظ وباهي، 2000، 91(
 إب���راز االجتاه���ات، وحتدي���د املواق���ف حن���و 

املوضوع قيد الدراسة.
 الكش���ف عن نواحي الضعف يف احملتوى الذي 

يتم حتليله.
 تتبع منو الطالب أو تطور اإلدارة.

 تقييم العمل التعليمي، ومدى حتقيق األهداف، 

والغايات.
 إماطة اللثام عن التعصب، والتحيز. )العسكري، 

)119 ،2006

أنواع حتليل احملتوى
ميي���ز الباحث���ون بني نوع���ني أساس���يني لتحليل 

احملتوى مها:
 التحليل على املســـتوى الظاهري أو ما 

يعرف بالتحليل الكمي: 
ويقتص���ر التحلي���ل هن���ا عل���ى وص���ف احملتوى 
الظاه���ر الصري���ح للم���ادة اإلعالمية وفق���اً لفئات 
التحليل، ووحداته، وهذا النوع أكثر بساطة، وميكن 

أن يكون على درجة كبرية من الدقة.
 التحليـــل علـــى املســـتوى األعمق أو ما 

يعرف بالتحليل الكيفي :
 ويس���عى التحلي���ل هن���ا إىل التعم���ق يف مدل���ول 
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األلف���اظ، ومعانيها، وقراءة ما بني الس���طور، وهذا 
النوع يس���مح بتدخل العامل الشخصي للباحث مما 
يقلل من درجة موضوعيته. )بركات، 1993، 210(

ويكمن االختالف األساس���ي ب���ني هذين النوعني 
يف أن التحلي���ل الكمي حيدد جمموعة من املتغريات، 
ويقيس���ها حبيث تعطي بيانات كمية ميكن حتليلها 
باألس���اليب اإلحصائي���ة التقليدي���ة، أم���ا التحلي���ل 
الكيف���ي فإجراءاته تنبثق مع تق���دم البحث، وميكن 
حتلي���ل الوثيقة ذاهتا أو الس���جل عينه أكثر من مرة 
خالل مراحل زمنية خمتلفة من البحث، ويعطي كل 
حتلي���ل تكوين���ات وفروضاً وأف���كاراً جديدة، وليس 
من الضروري التعبري ع���ن التحليل كمياً.)أبوعالم، 

)446 ،2006
ولقد مي���زت غراوتيز بني نوعني آخرين للتحليل 

مها:
 التحلي���ل املوج���ه الذي يه���دف إىل التحقق من 
فرضي���ة معينة ويكون حمدد الغ���رض، و يعرّف ما 

يبحث عنه، ويكمم النتائج.
 التحليل غري املوجه الذي يقوم على االستكشاف 
أوالً، والبحث ع���ن الفرضيات، وهذا النوع ال ميكن 
أن يك���ون مقنناً أبداً ألنه يعتمد قبل كل ش���يء على 

احلدس، واخلربة. )غراوتيز، 1996، 147( 

خطوات حتليل احملتوى
 صياغة السؤال البحثي: جيب أن يضع الباحث 
هدفاً هنائياً واضحاً للتحليل، والتعبري عنه بس���ؤال 

حبثي مصاغ بدرجة جيدة.
 حتديد جمتمع البحث، ثم اختيار عينة مناسبة 

منه.
 اختيار وحدة التحليل، و فئاته.

 وضع نظام للتعبري الكمي.
 تكوي���د احملت���وى: والتكويد يع���ين وضع وحدة 

التحليل يف إحدى فئات احملتوى.
 حتلي���ل البيان���ات إحصائياً و تفس���ري النتائج. 

)بدر، 1998، 55-38(

وحدات حتليل احملتوى 
اتف���ق الباحث���ون يف جم���ال حتليل احملت���وى على 

حتديد مخس وحدات حتليل هي :
وحدة الكلمـــة: وهي أصغر وح���دة يف حتليل 

احملتوى، وقد تكون رمزاً أو مصطلحاً.
وحـــدة املوضوع : ويقص���د هبا الوق���وف على 
العب���ارات أو األف���كار اخلاص���ة مبس���ألة معين���ة، 
وه���ي حتت���اج إىل جهد كبري عن���د التحقق من ثبات 

التحليل.
وحدة الشخصية: ويقصد هبا حتديد نوعية، 
الش���خصية الرئيس���ية ومساهتا اليت ترد يف العمل 

األدبي.
وحدة املفـــردة: ويقصد هبا وس���يلة االتصال 
نفس���ها ال���يت قد تك���ون الكتاب أو اجملل���ة أو املقالة 
أو اخلطبة.......أو غريها، وتستخدم املفردة وحدةً 

للتحليل إذا كانت هناك عدة مفردات.
وحدة املســـاحة، والزمن: وتتمثل يف تقس���يم 
احملت���وى تقس���يمات مادي���ة س���واء بالنس���بة مل���واد 
االتص���ال املرئية مث���ل األعمدة، والس���طور، وعدد 
الصفح���ات، أم املس���موعة مثل ع���دد الدقائق اليت 
يستغرقها برنامج معني. )أبوطاحون، 1998، 187-

188(، و )طعيمة، 1987، 104-103(
وبص���ورة عام���ة البد أن يق���وم الباح���ث باختيار 
وح���دات التحليل مبا يتناس���ب م���ع طبيعة البحث، 

وتعريفها بشكل واضح قبل الشروع يف التحليل.

فئات التحليل
يقص���د بفئ���ات التحليل«العناص���ر الرئيس���ية أو 
الثانوية اليت ميكن أن توضع وحدات التحليل فيها، 
وتصنف على أساسها. )طعيمة، 1987، 62( وجيب 

أن تتصف فئات التحليل بالصفات التالية:
 التخصي���ص: أي إن توضع وح���دة التحليل يف 

واحدة فقط من الفئات .
 الش���مول: أن توض���ع كل وح���دة حتليل يف فئة 

سبق حتديدها، وتعريفها.
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 الثق���ة: أن يتف���ق مجي���ع الباحثني ح���ول الفئة 
الصحيحة ل���كل وحدة من وح���دات التحليل )بدر، 

)47 ،1998

أمهية حتليل احملتوى يف الرتبية
»ميكن إرجاع استخدام أسلوب حتليل احملتوى يف 
العلوم الرتبوية إىل عام 1932 حني قام )ثورندايك( 
بتحلي���ل كتب اللغ���ة اإلنكليزية هب���دف إعداد قوائم 
بالكلمات الش���ائعة االستخدام يف كل صف دراسي 

)عبد احلميد، 1985، 195(.
ولقد توس���ع اس���تخدام هذا األس���لوب يف الرتبية 
بعد ذلك فش���مل خمتلف اجملاالت الرتبوية، وجتلّت 

أمهيته بشكل أساسي يف اجملاالت التالية:
 جمال البحث العلمي الرتبوي: ويظهر هذا جلياً 
يف أنه أس���لوب حبثي يتبعه الباحث يف الكشف عن 
متغريات الدراسة، وتعرّف خصائصها، وأمهيتها من 
تكرارها النسيب بالنسبة لبعضها البعض، والتوصل 

إىل العالقات بني هذه املتغريات.
 جم���ال املناهج: ويظه���ر هذا جلي���اً يف اختيار 
نتائج التعلم، وحتديد عناصر احملتوى، وهبذا ميكن 
حتدي���د امله���ارات املعرفية اليت ميكن أن يكتس���بها 

املتعلمون.
 جم���ال التعليم: ويظهر هذا جلياً يف قيام املعلم 
بتع���رّف أوجه التعلم، وبالتايل حتديد أفضل الطرق 
الكتساهبا من جهة، وتقويم هذا االكتساب من جهة 

أخرى.
 جم���ال التعلم: ويظهر هذا جلياً يف املقارنة بني 

ما درسه املتعلمون، وبني ما تعلموه بالفعل.
جم���ال التقوي���م: ويظه���ر ه���ذا جلي���اً يف اختيار 
مف���ردات االختب���ار، وحتديد املواق���ف االمتحانية.

)عبد احلميد، 1985، 199(

أهداف حتليل حمتوى الكتب الدراسية
لقد أص���درت منظمة اليونس���كو دلي���ال لتطوير 
الكتب املدرس���ية، وقد تناول هذا الدليل من بني ما 

تناوله أس���لوب حتليل هذه الكت���ب، واألهداف اليت 
يس���تهدفها مثل ه���ذا التحليل، ومن ب���ني أكثر هذه 

األهداف أمهية ما يأتي:
 استكش���اف أوج���ه القوة، والضع���ف يف الكتب 
املدرس���ية، وامل���واد التعليمي���ة اليت تس���تعمل اآلن، 

وتقديم أسس ملراجعتها، وتعديلها عند احلاجة.
 تزوي���د املؤرخ���ني، واجلغرافي���ني، وغريهم من 
العلم���اء، واملفكري���ن بالفرصة للعم���ل التعاوني مع 
املعلم���ني، ومدي���ري امل���دارس، وواضعي السياس���ة 
وامل���واد  املدرس���ية،  الكت���ب  لتحس���ني  التعليمي���ة 

التعليمية.
 تقديم املواد املساعدة يف عملية مراجعة برامج 
الدراسة عامًة، ويف إعداد املعلمني، واإلداريني، ويف 

اختيار الكتب املدرسية، واملواد التعليمية.
تقديم املساعدة للمؤلفني، واحملررين، والناشرين 
يف إعداد كتب مدرس���ية جدي���دة، وذلك بتزويدهم 
مبب���ادئ توجيهية، واإلش���ارة إىل م���ا ينبغي جتنبه، 
وإىل م���ا ينبغي تضمينه )جيدوري وأخرس، 2005، 

)102-101
وي���رى )أمح���د وَ احلمادي( أنه بالنس���بة لتحليل 
حمت���وى الكتب الدراس���ية قد تك���ون هناك أهداف 

أخرى أكثر حتديداً، ودقة نذكر منها:
 حتدي���د م���دى كفاية الكتاب املدرس���ي بش���أن 

معاجلته ملوضوعات األقلية.
 حتدي���د العالقة بني نوع الصياغ���ة للمحتوى، 

ودرجة الوضوح أو الشرح للمادة.
 إجراء مقارنة بني اهتمامات املتعلمني وميوهلم، 

ونوع حمتوى الكتاب املدرسي.
 حتدي���د دور الرجل، و امل���رأة منطاً يضمه هذا 

احملتوى.
 حتدي���د املهارات العقلية أو أن���واع التفكري اليت 

ينميها هذا احملتوى.
 حتدي���د املس���تويات املعرفية ال���يت يركز عليها 

احملتوى.
 حتدي���د بع���ض القيم االجتماعي���ة اليت ينميها 
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لدى التالمي���ذ أو املعتقدات الدينية اليت يركز على 
تنميتها لديهم.

 حتدي���د ال���دور ال���ذي ق���د يؤدي���ه احملتوى يف 
عملي���ة التنش���ئة االجتماعي���ة للتالميذ.)أمح���د وَ 
احلم���ادي،1987، 384-385( وبش���كل ع���ام ف���إن 
حصر أهداف حتليل حمتوى الكتب الدراس���ية أمر 
صع���ب، وتقع هذه املهمة على عات���ق الباحث الذي 
حيدد األهداف اليت يس���عى إىل حتقيقها من حتليل 

احملتوى مبا يتناسب مع طبيعة حبثه.

و أخريًا:
يع���د حتلي���ل احملت���وى من أه���م مناه���ج البحث 
املس���تخدمة يف تقوي���م املناه���ج الرتبوي���ة، ذلك أنه 
يساعد على دراسة حمتوى الكتب املدرسية ومعرفة 

النقاط اليت مت الرتكيز عليها دون غريها.
و هو كغريه من أساليب البحث الرتبوي حيتاج إىل 
اتباع خطوات علمية سليمة و مدروسة للوصول إىل 

اهلدف املتوخى منه.
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   رائد حامد

 من أعالم التربية:

 الدكتور أنطون رحمة
خمسون عامًا في خدمة التربية والفكر التربوي

 ولد أنطون رمحة يف يرود يف منطقة القلمون عام 1936، والده حبيب رمحة كان يعمل جنارًا 
يف بيئة ازدهرت فيها اهلجرة بش��كل واس��ع النطاق، لضعف املوارد احمللية وعلى رأس��ها الزراعة، 
لذلك كان مخسة من أخوة حبيب قد هاجروا إىل األرجنتني ، وكان هو الوحيد الذي بقي يف 

قريته، كان حبيب رمحة متعلمًا وله بعض الكتابات والقصائد اليت التزال خمطوطة.
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يل���م بالرتكي���ة واإلنكليزي���ة، وكان معروف���اً  كان 
باجتاه���ه اليس���اري، والزال االب���ن يذك���ر يف أي���ام 
الطفول���ة »كبس���ات« رجال األم���ن املفاجئ���ة ليالً ، 
وكيف كانت األم ختبئ الكتب املمنوعة يف »اخلابية« 

لتخفيها عن أعني الشرطة.
درس أنط���ون االبتدائية واإلعدادية يف املدرس���ة 
مادت���ي  يف  متفوق���اً  وكان  بلدت���ه،  يف  البطركي���ة 
الرياضيات واللغة العربية، وكان بني معلميه يف تلك 
املدرس���ة الشيخ بش���ري حافظ أس���تاذ اللغة العربية 

البارز الذي كان يأتي من النبك.
يف ع���ام 1952 نال الش���هادة اإلعدادية ، لينتقل 
بعد ذلك إىل دمش���ق طالباً داخلي���اً يف دار املعلمني 
االبتدائية ) اليت كانت تقع يف شارع املهدي بن بركة 

مكان القيادة القطرية حالياً(.
 وبالرغم من وجود دار املعلمني الريفية يف يربود 
فقد فّضل أنطون التسجيل يف دمشق ألهنا كما كان 

يعتقد ستفتح له آفاقاً أوسع حنو اجلامعة.
قض���ى أنطون ثالث س���نوات يف دار املعلمني بني 
1953-1956 ، وكان ب���ني أس���اتذته فيه���ا: زك���ي 
األرسوزي أستاذ علم النفس، الذي كان يتحدث يف 
السياس���ة أكثر من علم النفس، وكان قديراً وجريئاً 
)كم���ا يقول أنطون( ، وكان من بني األس���اتذة أيضاً 
املفّكر أنطون مقدسي والدكتور مازن املبارك، وكان 
مدي���ر الدار األس���تاذ راتب احلس���امي قد خصص 
قاع���ة كبرية لتكون مكتب���ة مطالعة يديرها الطالب 
بأنفس���هم، وكان نصيب أنط���ون أن أدار هذه املكتبة 

عاماً دراسياً كامالً.
 وم���ن ذكري���ات تل���ك املرحل���ة خ���روج الط���الب 
ع���ام 1952 م���رات ع���دة للمش���اركة يف املظاهرات 
السياس���ية وانتهاك الش���رطة يف تلك السنة حلرم 
اجلامعة ملالحقة الطالب وهذا  ما أدى إىل مغادرة 
رئيس اجلامعة الس���ورية آنذاك املفكر قس���طنطني 

زريق إىل بريوت.
يف ع���ام 1956 انتس���ب أنط���ون إىل كلي���ة الرتبية 
يف دمش���ق بع���د أن مس���ح العميد د. مجي���ل صليبا 

خلرجيي دار املعلمني بالتسجيل يف هذه الكلية.
ويف الوق���ت ذات���ه مت تعيين���ه يف مدرس���ة معاوية 
االبتدائي���ة يف ) املرج���ة( داخ���ل املدين���ة، ويف أثناء 
ذل���ك، يف عام 1957 نال الش���هادة الثانوية وس���جّل 

أوراقه طالباً يف كلية احلقوق.
وبعد عامني من التعليم يف مدرس���ة معاوية انتقل 
إىل مدرسة الوليد بن عبد امللك يف حي القزازين.

وقضى فيها عامني آخرين.
 وكان م���ن أس���اتذته يف كلي���ة الرتبي���ة آنذاك: د. 
مجي���ل صليب���ا، د. حكمة  هاش���م، د. ع���زة النص، 
د. س���امي الدروبي، د. كامل عياد، د. فاخر عاقل، 
د. عبد اهلل عبد الدايم، وكذلك األس���اتذة: حافظ 
اجلم���ايل ومنري مش���ابك موس���ى وأنط���ون محصي 

وفاطمة اجليوشي ومصطفى فهمي.
 وم���ع افتتاح الوح���دة بني س���ورية ومصر ألغيت 
اإلجازة يف الرتبية بينما افتتحت بعد قليل الدراسات 
العلي���ا، وقد أربكت هذه اخلط���وة كلية الرتبية كثرياً 

وأصابت طالهبا وأساتذهتا باإلحباط. . .
يف عام 1960 خترّج أنطون يف كلية الرتبية ، وكان 
األول عل���ى طالهبا ويف ع���ام 1963 خترّج أيضاً يف 

كلية احلقوق.
 بع���د نيله اإلجازة يف الرتبية عيّن أنطون أس���تاذاً 
يف دار املعلم���ني يف حل���ب، وحص���ل يف آخ���ر أي���ام 
الوح���دة عل���ى إيفاد لدراس���ة املاجس���تري يف الرتبية 
يف معه���د الرتبي���ة يف لن���دن، لكن انفص���ال الوحدة 
الس���ورية املصري���ة أوق���ف ذلك اإليف���اد وحوّله إىل 

جامعة دمشق.. 
 بع���د عامني قضامه���ا يف دار املعلمني يف حلب، 
انتقل إىل دار املعلمني بدمشق عام 1963، ويف متوز 
ع���ام 1965  نال درجة املاجس���تري يف الرتبية، وقدّم 
أطروحت���ه حتت إش���راف األس���تاذ نعي���م الرفاعي 
وكان���ت بعن���وان » أث���ر معامل���ة الوالدي���ن يف تكوين 

شخصية األبناء«.
 وكانت أول شهادة ماجستري متنحها كلية الرتبية 

آنذاك.
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بعد ذلك س���عى أنطون من أجل تعيينه معيداً يف 
كلي���ة الرتبية دون ج���دوى ألن التقلص الذي أصاب 
الكلية بعد إغالق اإلجازة جعل أس���اتذهتا يف وضع 
حرج خمافة عدم كفاي���ة حصص التدريس لتغطية 
أنصبته���م، لذل���ك وقف���وا ض���د كل تعي���ني جدي���د 

للمدرسني أو املعيدين.
وطوال تس���ع س���نوات بدءاً من ع���ام 1965 حتى 
تاري���خ ذهاب���ه يف إع���ارة إىل اجلزائ���ر ع���ام 1973 
كان أنط���ون منهم���كاً يف التأليف والتعليم والدروس 

اخلصوصية.
 حي���ث كان يعم���ل إىل جان���ب وظيفت���ه يف وزارة 
الرتبي���ة ) مديرية املناهج( مدرس���اً يف دار املعلمني 
بدمشق واملعهد املتوسط إلعداد املدرسني ومدرساً 
للفلسفة يف عدد من الثانويات اخلاصة يف دمشق.

ورمب���ا كان هذا االهنماك ) املنت���ج( يف التدريس 
وال���دروس واح���داً م���ن األس���باب اليت ش���غلته عن 

الدكت���وراة ) كما يقول أح���د زمالئه القدامى(، 
وال���يت تأخ���رت إىل ع���ام 1978 أي بع���د ثالثة 

عشر عاماً من نيل درجة املاجستري.
وخ���الل ه���ذه املرحلة ت���ويف وال���ده يف يربود 
ع���ام 1968، ويف ع���ام 1970 ت���زوج من طالبته 
يف معهد إعداد املدرس���ني احلمصية ) إيزابيل 

الديب(.
ويف عام 1973 يذهب أنطون رمحه يف إعارة 
إىل اجلزائر مدرساً للرتبية يف جامعيت اجلزائر 

ووهران وبعد ست سنوات يعود إىل دمشق.
 وخالل ذل���ك ويف عام 1978 ينال الدكتوراة 
يف الرتبية يف جامعة عني مشس بالقاهرة حتت 
إشراف الدكتور حممد اهلادي عفيفي، والدكتور 
س���يد إبراهيم اجليار، وكانت أطروحته بعنوان   
» أث���ر اإلع���داد الرتب���وي للمعلم���ني يف عمله���م 

املدرسي«
 بعد عودته إىل دمشق عمل سنة كاملة أستاذاً 
يف املعهد املتوس���ط إلعداد املدرسني، ويف عام 
1980 عيّن أس���تاذاً يف كلي���ة الرتبية يف جامعة 
دمشق، وعرب ثالثة عش���ر عاماً قضاها أستاذاً 
جامعي���اً درّس: الرتبي���ة العامة، وطرائ���ق التدريس 

والتخطيط الرتبوي، واقتصاديات التعليم.
خالل ه���ذه الف���رتة وب���ني عام���ي 1986-1982 
عمل الدكتور أنطون رمحة خبرياً مؤسساً يف املركز 
العرب���ي لبح���وث التعليم العايل التابع لأللكس���و يف 
دمش���ق ) وق���د حتول امس���ه ع���ام 1986 إىل مركز 
التعري���ب( ويف ع���ام 1987 عم���ل خب���رياً مع مكتب 

الرتبية اإلقليمي لليونسكو يف عمان.
 ومل يتمكن من االس���تمرار يف هذا العمل بسبب 

عدم موافقة رئاسة اجلامعة على إعارته تلك.
يف كلية الرتبية، جامعة دمش���ق تس���لّم د. أنطون 
مواق���ع إداري���ة وعلمية خمتلف���ة منها وكي���ل الكلية 
للش���ؤون اإلداري���ة ث���م الوكي���ل للش���ؤون العلمية ثم 

رئيس قسم أصول الرتبية.
 ويف ع���ام 1992 مت اختيار الدكتور أنطون رمحة 
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عميداً لكلية الرتبية . 
وبقي الدكتور أنطون عميداً للكلية حوايل عامني 

ونصف العام.
 ويف 1994/9/27 ي���رتك العم���ادة ليغادر بعدها 
بأش���هر قليلة إىل الكويت أستاذاً يف كلية الرتبية يف 

جامعتها ومستشاراً لرئاسة اجلامعة.
يف ع���ام 1999 يعود إىل دمش���ق أس���تاذاً يف كلية 
الرتبية ويبقى فيها حتى تقاعده عام 2006، واليوم  
يعمل أس���تاذاً يف جامعة ) جدارا( األردنية اخلاصة 
قرب إربد .. ال���يت يقضي فيها بعض وقته ثم يعود 
إىل أحضان أسرته الدافئة يف حي القصور بدمشق 
حي���ث زوجت���ه  اللطيف���ة إيزابي���ل وول���داه: حبي���ب 

وأسامة.
إذاً: أربع ومخس���ون عاماً قضاها الدكتور أنطون 
رمح���ة يف رحلته م���ع الرتبية والتعلي���م، قضى منها 
س���بعة عش���ر عام���اً معلم���اً ومدرس���اً يف املدارس 

االبتدائية والثانوية ودور املعلمني يف دمشق وحلب، 
وثالث���ني عام���اً ونيفاً أس���تاذاً جامعي���اً متنقالً بني 

جامعات اجلزائر وسوريا واألردن والكويت.

 د. رمحة »مؤلفاته وأفكاره«:
 عرب مخس���ني عام���اً قدم الدكت���ور أنطون رمحة 
ع���دداً كبرياً من الكتب واألحباث الرتبوية س���امهت 
يف تطوي���ر الفك���ر الرتبوي يف س���ورية وإغنائه  بكل 

ماهو جديد وحيوي.
 يف ع���ام 1992 ش���ارك الدكتور أنط���ون بوصفه 
عميداً لكلية الرتبية يف جامعة دمش���ق  يف مش���روع 
) الرتبية الس���كانية( بالتعاون مع صندوق الس���كان 
التابع لألمم املتحدة، الذي يعد مش���روعاً هاماً أدى 
إىل إدخال مفاهيم جديدة يف س���ياق الفكر الرتبوي 

يف بالدنا.
وخ���الل ذل���ك أيض���اً مت تنفي���ذ ال���دورات األوىل 
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أول ماجستري يناقش يف كلية الرتبية للدكتور أنطون رمحة عام 1965 
جلنة املناقشة من السادة:  د. عبد اله عبد الدائم ، واألستاذ نعيم الرفاعي ، د . فاخر عاقل

للتنمية الرتبوية ألعضاء هيئة التدريس يف جامعات 
القطر. 

ويف ع���ام 1993 قدّم خطة لتطوي���ر كلية الرتبية 
وجع���ل اختصاصاهت���ا أكث���ر مواءمة لس���وق العمل 
واق���رتح فيه���ا  خطط���اً لتطوير الدراس���ة يف الكلية 
وجعل دبلومات الدراس���ات العليا دبلومات وظيفية 

تؤهل لوظائف معينة يف اجملتمع.*
 وي���رى الدكتور أنط���ون أنه  بالرغ���م من التطور 
الكب���ري وامللح���وظ يف الفك���ر الرتب���وي وتطبيقات���ه 
يف س���ورية يف النص���ف الثاني من القرن العش���رين 
وخباص���ة العقدي���ن األخريي���ن إال أن ه���ذا التطوير 
مل يص���ل بعد » حس���ب رأيه« إىل تكوين فلس���فة أو 
نظري���ة تربوية عربية ،وي���رى أن التطوير احلاصل 
ال زال ينط���وي على ثغ���رات كثرية ال تظه���ر للعيان 
ألن عملي���ة تقويم التعليم مل تصل بعد إىل مس���توى 

التقوي���م املوضوع���ي الش���امل ، لذل���ك يعتق���د أننا 
ال ن���زال حباجة إىل فلس���فة تربوي���ة معاصرة وإىل 
استش���راف املس���تقبل ومتطلبات���ه الرتبوية بش���كل 

أفضل وأعمق.**
ق���دّم الدكت���ور أنط���ون رمحة خ���الل نصف قرن 
من العمل الرتبوي املتواصل تس���عة وعش���رين كتاباً 
وعش���رات األحباث املنش���ورة يف اجمل���الت العربية 
املختص���ة، وعدداً كبرياً من أوراق العمل اليت قدمت  

يف الندوات واملؤمترات وورشات العمل.
من بني كتبه كان مثة عشرة منها مدرسية درست 
يف امل���دارس االبتدائي���ة واإلعدادي���ة والثانوية ودور 

املعلمني ألفت بني عامي 1970-1961.
 ومث���ة س���بعة كتب جامعية ، أم���ا الكتب األخرى 
املتبقيّة فكانت بالتعاون مع منظمات خمتلفة حملية 

وعربية ودولية.
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الكتب املدرسية:
 أس���س الرتبي���ة وعلم النفس، باالش���رتاك مع : 
جوزي���ف كب���ة، مين األعس���ر، أمحد رس���تم 1961، 
وطب���ع عدة م���رات : 1963،1962 ) دار املعلمني - 

حلب(
 الرتبي���ة الوطني���ة، 1962، ) للص���ف الثان���ي 

اإلعدادي(.
 أص���ول علم االقتص���اد، باالش���رتاك مع: عبد 
الرحي���م  ع���الف، جوزي���ف كب���ة، 1962، طبع مرة 

أخرى عام 1965) الصف الثاني الثانوي(.
 دراس���ات يف اجملتم���ع العربي، باالش���رتاك مع 

آخرين،1962، ) دور املعلمني(.
 موجز دروس الفلسفة، باالشرتاك مع: معروف 

زريق،) البكالوريا األدبي والعلمي(.
 أصول الرتبية وعلم النفس وتطبيقاهتما الرتبوية 
) ثالثة أجزاء(، باالشرتاك مع: عبد الرحيم عالف، 
حس���ن مال عثمان، أمحد رستم، جوزيف كبة، مين 

األعسر، 1963) دور املعلمني(.
 املدرسة االبتدائية وأسس الرتبية فيها،1965، 

)دور املعلمني(.
 اجملتم���ع العرب���ي ، الرتبي���ة والثقافة والصحة، 
باالش���رتاك مع: أمحد اخلطي���ب، 1966، ) الصف 

الثاني الثانوي األدبي(.
 اجملتم���ع العربي: الس���كان، الصح���ة، الرتبية، 
باالش���رتاك مع صدقي إمساعيل،1967، وطبع مرة 
أخرى عام1967، ) الصف الثاني الثانوي األدبي(.

 عل���م النفس الرتب���وي ) جزءان( ، باالش���رتاك 
م���ع: ناظ���م طحان، دع���د عبد اهلل، مين األعس���ر، 

1970)دور املعلمني(.

 الكتب اجلامعية:
 الرتبية العامة،1980، وطبع أيضاً عام 1984

 الطرائق اخلاصة بالتعليم االبتدائي،1982
 التخطي���ط الرتب���وي،1982، وطب���ع مرة أخرى 

معدالً عام 2005.

 اقتصاديات التعلي���م ،1982، وطبع مرة أخرى 
معدالً عام 2005.

 ختطيط املوارد البشرية وإدارهتا،2005.
 ختطيط املصادر الرتبوية وإدارهتا،2005.
 اخلربات االجتماعية والوجدانية،2005.

 
كتب بالتعاون مع منظمات حملية وعربية 

ودولية:
 بالتعـــاون مـــع مكتـــب الرتبيـــة الدويل 

جنيف:
 الس���كان واملوارد البشرية والتخطيط اإلمنائي 

1990 ، باملشاركة مع آخرين.
 ختطيط القوى البشرية واالستخدام يف الدول 

النامية،1990، باملشاركة مع آخرين.
 احلركة الس���كانية والتخطيط اإلمنائي 1992، 

باملشاركة مع آخرين.
 الن���دوة الوطني���ة لتنمي���ة واس���تخدام امل���وارد 

البشرية يف سورية 1994، باملشاركة مع آخرين .
 بالتعاون مع األلكسو:

 جت���ارب يف التعليم األساس���ي ودليل ختطيطه 
.1992

 بالتعاون مع اليونسكو:
 تأم���الت يف املش���كالت والعقب���ات اليت تواجه 
التعليم العايل يف املش���رق العربي 1992، باملشاركة 

مع آخرين.
بالتعاون مع جامعة الكويت:

 برنام���ج التنمي���ة األكادميي���ة املهني���ة ،1995، 
باملشاركة مع آخرين.

 بالتعاون مع مكتب الرتبية لدول جملس التعاون 
اخلليجي.

 اس���تثمار القط���اع اخلاص يف اجمل���ال الرتبوي 
بدول اخلليج العربي 2002)صدر يف الرياض(.

  بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وهيئة 
تنظيم األسرة يف سوريا:

 حتليل الوضع الراه���ن لتنمية الطفولة املبكرة 
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صورة ملناقشة إحدى رسائل الدكتوراه يف مبنى كلية الرتبية عام 1993 للدكتور عيد عبده
جلنة احلكم: من اليمني د.فخر لدين القال ، األستاذ نعيم الرفاعي ، املشرف د. أنطون رمحة ، 

د. عبد اهلل عبد الدائم ، د. فاطمة جيوشي.

يف سورية،2008، باالشرتاك مع آخرين.
 حتلي���ل الوض���ع الراه���ن للطفولة يف س���ورية، 

2009، باالشرتاك مع آخرين.

 أنطون رمحة وفكره الرتبوي :
يف كتبه وحبوثه وكما يظهر من عناوينها وفهارسها 
تناول الدكتور رمحة موضوعات متنوعة يف جماالت 

الرتبية وعلم النفس والسكان واالقتصاد.
 وكان بعضهايش���كل إضاف���ة جديدة على املرتجَم 
إىل العربي���ة من أدبي���ات الرتبية الغربي���ة، كما كان 

بعضها اآلخر مبثابة أفكاٍر جديدة وجمددة.
م���ن ه���ذه املوضوع���ات إدخ���ال بع���ض املفاهيم 
امل���ال  رأس  كمفه���وم   ، الرتبي���ة  إىل  االقتصادي���ة 
البشري وتكوينه واالستثمار فيه عن طريق التعليم، 
ومفهوم كفاية التعليم الداخلية واخلارجية . )كتاب 

اقتصاديات التعليم 1982(.
واملداخل العديدة يف ختطيط التعليم )التخطيط 

الرتب���وي 2005(، واألس���اليب احلديث���ة يف الرتبي���ة 
واألخالقي���ة  والعاطفي���ة  واإلنفعالي���ة  الفكري���ة 
واإلجتماعي���ة والقومي���ة. ) الرتبي���ة العام���ة 1980 

وطبعة 2006(.
والنم���اذج احلديث���ة يف ختطيط املوارد البش���رية 
وإدارهت���ا والس���يما العامل���ني يف التعلي���م )كت���اب 

ختطيط املوارد البشرية وإدارهتا 2005(.
ومنه���ا أيضاً دعوت���ه يف إطروح���ة الدكتوراة عام 
1978 إىل إع���داد املعلم���ني يف اجلامع���ات واتب���اع 
مدخل الكفايات يف إعدادهم ، ودعوته إىل حتديث 
اإلدارة الرتبوي���ة يف الوط���ن العرب���ي ووض���ع مناذج 
لذل���ك )مؤمتر جملس املعلمني العرب وندوة اإلدارة 

الرتبوية ، دمشق 1984(.
وآراؤه يف جم���االت وأولوي���ات تطوير سياس���ات 
التعلي���م الع���ايل يف الوطن العربي )ندوة سياس���ات 
تطوير التعليم العايل يف الوطن العربي دمشق 1984 
األلكس���و( ، وحتليل جوان���ب اهلدر الذي حيصل يف 
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هوامش:

* ح��وار م��ع الدكت��ور أنطون رمح��ة يف منزله يف حي القصور  بدمش��ق كان��ون أول 2009، يقول الدكت��ور أنطون: إن 
مف��ردات ه��ذه اخلطة ضمن��ت يف » الالئح��ة الداخلية لكلي��ات الرتبية« اليت ص��درت يف 1/8/1999، راجع أيض��ًا ما ذكره 

د.رمحة حول ذلك يف الكتاب الوثائقي لكلية الرتبية يف دمشق 1997 ص82.
* * لقاء بالدكتور أنطون يف منزله: دمشق ، كانون أول 2009.

 املصادر:

 لقاء مع الدكتور أنطون رمحة يف منزله بدمشق كانون أول 2009.
 معجم املؤلفني السوريني، عبد القادر عياش ص206.

 موسوعة أعالم سورية، سليمان سليم البواب، اجلزء الثاني ص338.
 الكتاب التارخيي الوثائقي لكلية الرتبية يف جامعة دمشق ،1997 ص80.

 الرتبية العامة، د. أنطون رمحة 1984ص317.

التعليم العايل وبيان سبل عالجه ) التعليم والتنمية 
يف الوط���ن العربي ، سلس���لة دراس���ات صادرة عن 
اليونس���كو 1987 عمّ���ان ( ، وبي���ان كيفي���ة املواءمة 
ب���ني الرتبي���ة والتنمي���ة يف س���ورية يف حماضرة له 
بعنوان »التنمية الرتبوية يف مواجهة حاجات التنمية 
الش���املة وحتدياهتا« اليت ألقاها يف املؤمتر الرتبوي 
األول لتطوي���ر  التعلي���م دمش���ق 1987)جملة املعلم 

العربي ، عدد خاص عن هذا املؤمتر (.
ودعوت���ه يف كتابه » جتارب يف التعليم األساس���ي 
ودليل ختطيطه 1992« إىل إحداث التعليم األساسي  
يف س���ورية ودعوته إىل إدماج امل���رأة يف التنمية عن 
طري���ق التعلي���م والعم���ل )ختطيط القوى البش���رية 
واالستخدام يف الدول النامية، 1990 منظمة العمل 

الدولية(.
كتب الدكت���ور أنطون رمحة حول احلرية والرتبية 
يق���ول: تأخذ مس���ألة احلري���ة وكيفية ممارس���تها 
وحتقيقها ضمن األنظمة املدرس���ية دوراً هاماً يعود 
للدعوات احلديثة م���ن أجل توفري احلرية لألطفال 
وللصعوب���ات ال���يت تواج���ه احملافظة عل���ى النظام 

املدرسي عندما يتيح مزيداً من احلرية لتالميذه.

وإن أفض���ل طريقة لرتبية احلري���ة وتنميتها هي 
ممارستها. 

وهنا تق���ول الرتبي���ة احلديثة: إن النظ���ام القائم 
على الس���لطة قد ي���روض ولكنه ال يهذب وال يربي، 
واليكف���ي لك���ي يكون امل���رء مهذباً باملعن���ى اخللقي 
هلذه الكلمة أن يس���لك سلوكاً مادياً موافقاً لألوامر 
املرعية، وإمنا عليه أن خيتار قواعد س���لوكه بإرادته 
احرتاماً منه هلا أو حباً هبا وهلذا قيل: » حيث يوجد 
أقصى ح���ظ من احلرية حيصل امل���رء على أقصى 

قدر من الرتبية«. 
وصفوة القول : إذا أريد للتالميذ النمو واالكتمال 
وجب أن يسود مفهوم احلرية يف املدرسة، وأن يعطى 
التالميذ قدراً من احلرية يس���تطيعون اإلفادة منها 
يف نطاق قدر مناسب من النظام والقوانني اخللقية 
، وقواع���د الس���لوك امله���ذب اليت تضعها املدرس���ة 
وال���يت جيب أن خيضع هلا التالميذ ويتعلموا هبديها 

ضبط أنفسهم طائعني خمتارين.

 د. أنطون رمحة« الرتبية العامة 2،«
 جامعة دمشق 1984 ص355-317
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قضايا معاصرة
 معوقات احلوار بني العرب والغرب................................................... د . حممد اجلر

 متالزمة تدهور قدرة املرأة وضعف متكينها .................................. د. رميون معلولي

 العوملة واالنرتنت وحنن وأشياء أخرى ............................................... م. طارق حامد
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معوقات الحوار بين العرب والغرب
   د. حممد اجلرب

حتّدد هذه الدراس��ة ثالث إش��كاليات أساس��ية يعاني منها احلوار، واليت البد 
م��ن معاجلتها من أجل وضع احلوار مع اآلخ��ر يف إطاره احلقيقي والصحيح، 
وتتبل��ور ه��ذه اإلش��كاليات يف ثالثة أم��ور، األول: اهليمنة الفكري��ة الغربية، 

الثاني: اهليمنة السياسية الغربية، الثالث: صعود األصولية واإلرهاب.
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الفكريـــة  اهليمنـــة  األوىل:  اإلشـــكالية 
الغربية:

م���ن احملتمل أن يكون الع���رب يواجهون اآلن واقع 
مقول���ة »هناي���ة التاريخ«، وهناية التاري���خ هي مقولة 
أيديولوجي���ة تزامنت مع صع���ود مقولة أيديولوجية 
جدي���دة ه���ي »النظ���ام العامل���ي اجلدي���د«، واملقولة 
األوىل مربر لسيطرة املقولة الثانية، يقول فوكوياما: 
إن ش���رعية الدميوقراطية الليربالية  بوصفها نظام 
حك���م، ظه���رت يف العامل كل���ه يف الس���نوات القليلة 
األخ���رية، فانتص���رت عل���ى أيديولوجي���ات مناوئ���ة 
كالفاش���ية والش���يوعية، وأهم من ه���ذا � كما يقول 
فوكويام���ا � أن الدميقراطي���ة الليربالي���ة قد تش���ّكل 
نقطة انتهاء التطور األيديولوجي للبش���رية والشكل 
النهائي للحكم البش���ري، هب���ذا املعنى فهي إذاً هناية 

التاريخ )1(.
لذا فإن فوكويام���ا يتبنى املقولة اآلتية: إن هناك 
تط���وراً ثابت���اً للمجتمعات البش���رية م���ن جمتمعات 
إىل  والزراع���ة،  االس���تعباد  عل���ى  قائم���ة  قبلي���ة 
جمتمع���ات تيوقراطي���ة وارس���تقراطية وإقطاعية، 
ث���م إىل جمتمع���ات حديث���ة تتبن���ى الدميقراطي���ة 
الليربالية القائمة على الرأمسالية، فلن يكون هناك 
تق���دّم جدي���د يف تطوي���ر املبادىء واملؤسس���ات ألن 
األس���ئلة العظيمة قد أجيب عنها، إذاً هناية التاريخ 
عن���د فوكويام���ا هي انتص���ار أيديولوج���ي لليربالية 

الدميقراطية.
ودليله على هذا أن الربع األخري للقرن العش���رين 
األنظم���ة   أه���م  يف  االقتص���ادي  الضع���ف  ش���هد 
الش���يوعية واليس���ارية، فمن أمري���كا الالتينية إىل 
أوروب���ا الش���رقية ومن االحت���اد الس���وفيييت وحتى 
الش���رق األوس���ط وآس���يا، تس���اقطت احلكوم���ات 
الواح���دة تلو األخرى ومع أن معظم هذه احلكومات 
مل حتّل حملها حكومات ليربالية، فإن فوكوياما يرى 
أن الدميقراطية الليربالية ما تزال اهلدف السياسي 
املنطقي الوحيد يف هذه املناطق املختلفة والثقافات 
املتعددة، إذاً حس���ب منط���ق فوكوياما املدخل األول 

إىل احل���وار م���ع احلض���ارة الغربية ه���و قبول هذه 
الدميقراطية أساساً للبنيان البشري.

لذا يؤس���س فوكوياما »هناية التاريخ« العاملي على 
ض���رورة اس���تعمال العل���وم الطبيعية منظم���اً آللية 
ه���ذا التاريخ، وتوجه���ه فالعل���وم الطبيعية احلديثة 
ه���ي الناظم االجتماعي الوحيد ال���ذي يوفر اتفاقاً 
عاماً من حيث الكم والتوجّه، بالرغم من أن تأثريها 
على الس���عادة اإلنس���انية غري واضح متاماً، فالغزو 
املس���تمر للطبيعة عن طريق املنهج العلمي س���يؤدي 
إىل تط���ور العلوم الطبيعية وس���تفضي إىل مفاعيل 
موحدّة يف اجملتمعات اليت توظفها، وهذا لس���ببني، 
األول: أن التكنولوجي���ا متّكن الدول اليت تتبناها من 
احلصول على مقدرات عسكرية متفوقة، وهلذا فإن 
كل الدول س���تتجّه إىل التطور الدفاعي إلمكاناهتا، 
الثان���ي: أن العل���وم تؤدي أيض���اً إىل تنمي���ة اإلنتاج 
االقتص���ادي، فالتكنولوجيا تس���مح برتاكم ثروات ال 
حدود هلا، وهذان الس���ببان يؤديان إىل تناس���ق كل 
اجملتمع���ات يف س���عيها للحصول على ه���ذه العلوم 
والتكنولوجي���ا بغض النظر ع���ن خلفياهتا الثقافية 
وحضاراهت���ا، فكل ال���دول اليت تس���عى إىل التنمية 
االقتصادية البد أن تشبه بعضها بعضاً، فعلى هذه 
الدول أن تقوم على أس���اس دولة مركزية واستبدال 
األش���كال التقليدية للتنظي���م االجتماعي كالطائفة 
والعائلة بأش���كال أكث���ر مالءمة اقتصادي���اً وتزويد 
مواطنيها بثقافة عامة، وتتصل هذه الدول بأسواق 

عاملية وتنتشر فيها ثقافة استهالكية عاملية.
 إن املع���ارك التارخيية األوىل، حبس���ب فوكوياما 
هي معارك دارت حول االعرتاف بالشرعية وأدّت إىل 
قسمة اجملتمع اإلنساني إىل طبقة األسياد، والذين 
ال يتورع���ون ع���ن القيام بأي عم���ل وحتى املخاطرة 
حبياهت���م، وطبق���ة العبي���د، الذي���ن س���يطر عليهم 
وعل���ى أعماهلم اخلوف من املوت، إال أن اجملتمعات 
األرستقراطية اليت نش���أت بأشكال خمتلفة مل تؤد 
إىل إرض���اء حاج���ة اإلنس���ان من اع���رتاف اآلخرين 
ب���ه، وحتى إهنا مل تؤد إىل اعرتاف األس���ياد بعضهم 
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ببع���ض، إال أن الثورات الدميقراطي���ة أزالت الفرق 
بني الس���يد والعبد وجعلت العبد س���يداً على نفسه 
عن طريق مبدأ الس���يادة الش���عبية وحكم القانون، 
واس���تبدلت ه���ذه الثورات االعرتاف غ���ري املتكافىء 
بني الس���يد والعب���د باع���رتاف متبادل ع���ام، حيث 
تع���رتف الدولة باألفراد ع���ن طريق منحهم احلقوق 
املتس���اوية، وإن هذا االعرتاف هو حلقة الوصل بني 
االقتص���اد اللي���ربايل والسياس���ية الليربالية، وهكذا 
فإنّ هذا االع���رتاف هو احملرك األول للتاريخ وهذا 
ما يس���مح بإعادة تفسري الظواهر العديدة كالثقافة 
والدي���ن والقومي���ة واحل���روب، لذل���ك يتحتم على 
الش���عوب األخ���رى أن تتح���وّل إىل أس���ياد من أجل 

متكنها من حماورة الغربيني )2(.
واالقتص���اد  الليربالي���ة  السياس���ة  أن جن���اح  إال 
اللي���ربايل يقوم غالب���اً على أش���كال ال عقالنية من 
االعرتاف، إن الدميقراطية حباجة إىل توظيف فكر 
ال عقالني مبؤسس���اهتا الدميقراطي���ة وإىل تطوير 
فن إش���راك اجملتمعات الصغرية يف اجملتمع الكبري، 
إن مث���ل ه���ذه اجملتمع���ات تقوم عادة عل���ى مبادىء 
الدّي���ن والقومي���ة ومب���ادىء أخ���رى أق���ل عاملية أو 
مشولية من مب���ادىء الدولة الليربالي���ة، كذلك فإن 
االقتص���اد اللي���ربايل حباج���ة إىل داف���ع خارجي ال 
عقالن���ي، إن الصراع هو االع���رتاف عند فوكوياما، 
وفهمه يؤدي إىل فهم السياسات الدولية، فالصراع 
الدويل كصراع األفراد يؤدي إىل االس���تعمار ونشوء 

إمرباطوريات عاملية.
وأكثر من هذا إن فوكوياما قد حَوَّل صراع اإلنسان 
م���ع نفس���ه وم���ع اآلخري���ن إىل ص���راع تكنولوجي، 
وبالتايل فإن إهناء هذا الصراع ذو طبيعة تكنولوجية، 
إال أن التكنولوجي���ا وعلى أمهيتها القصوى يف حياة 
البش���رية ال تعطي لإلنس���ان املعنى الكفيل بتحقيق 
إنس���انيته، فإنس���انية اإلنس���ان ال تنبع م���ن قدراته 
العلمية فحس���ب بل تنبع م���ن أعماق تلك النفس أو 
الروح اليت تتخطى يف معطياهتا وسعادهتا وشقائها 
األم���ور التكنولوجي���ة والتقني���ة إىل أم���ور ال ميكن 

للتكنولوجي���ا أن تتوصل إليها، لق���د حول فوكوياما 
موضوع التاريخ وفلسفته والذي هو موضوع حتقيق 
اإلنس���ان إلنسانيته والتسامي باملاديات إىل أهداف 
أمس���ى تتعلق باإلرادة اإلهلية إىل تاريخ التكنولوجيا 
وسيطرة اإلنس���ان عليها، وقد دلنا التاريخ على أن 
اندثار مجيع اإلمرباطوريات والدول العظمى مل يكن 
ألس���باب تقنية حبتة، بل ألس���باب تتعل���ق باالهنيار 
األخالق���ي والفك���ري بالدرج���ة األوىل، إن عقالنية 
التكنولوجي���ا ال تعنى باالهني���ار األخالقي والفكري 
بالدرج���ة األوىل، إن عقالني���ة التكنولوجيا ال تعين 
بالض���رورة غائيتها، بل تعين مشوليتها وس���يطرهتا 
عل���ى الالعقالن���ي يف األعم���ال والوظائ���ف، وم���ع 
التأكي���د على ضرورة عقلن���ة التكنولوجيا وعلومها 
م���ن أجل التوصّ���ل إىل أقصى درج���ات العلم املهين 
إال أن هذا يف حدّ ذاته ال يؤدي إىل س���عادة اإلنسان 

وحتقيق الذات اإلنسانية.
ويربط فوكوياما بصورة غري مباشرة بني نظريته 
لنهاي���ة التاريخ ونش���وء ما يس���مى »النظ���ام العاملي 
اجلدي���د« والذي يعين أن هناك مركزاً عاملياً بقيادة 
الوالي���ات املتح���دة األمريكي���ة ذات األيديولوجي���ة 
الدميقراطية الليربالية، وبداية هيمنة العامل الغربي 

على العامل كله )3(.
 تؤدي هذه الرؤية إىل جتاهل قوى كربى يف العامل 
وال���يت هي إم���ا دول غري دميقراطية وغ���ري ليربالية 
كالص���ني وإم���ا دميقراطي���ة غ���ري ليربالي���ة كاهلند 
وباكس���تان، فالعامل اليوم يتكوّن يف أكثريته من دول 
دميقراطية وغري ليربالية، كما أن تغلغل الرأمسالية 
منوذج���اً للنظام االقتصادي ال يعين بالضرورة تبين 
الدميقراطية الليربالية، فاليابان وهي أحد النماذج 
ال���يت تبنّت الرأمسالية املتقدم���ة والدميقراطية مع 

رفض الليربالية وتبنّي مفاهيم حضارية أصيلة.
 ومبعن���ى آخر، لقد أّثرت وس���تؤثر الدميقراطية 
الليربالي���ة يف الفك���ر األيديولوج���ي العامل���ي ب���كل 
تش���عبّاته، إال أن ش���يوع الدميقراطي���ة الليربالي���ة 
ال يع���ين تبنيّه���ا باملطل���ق ويف العامل كل���ه، قد تكون 

73



الدميقراطي���ة النموذج الغربي الذي يريد أن جيعله 
فوكوياما أس���اس فك���ره األيديولوج���ي والذي يريد 
الغ���رب أن يفرض���ه على العامل غ���ري الغربي، إال أن 
ق���وى عديدة يف العامل، س���تأخذ م���ن الدميقراطية 
ومن الليربالية ما يناسب تراثها األصيل، ومن ثم قد 
تك���ون الدميقراطية الليربالية إحدى الوس���ائل اليت 
توّظفه���ا احلض���ارات والثقافات األخ���رى من أجل 
صحوهت���ا ويقظتها، واليت س���تقف حجر عثرة أمام 
زحف الدميقراطية الليربالية وأمام س���يطرة العامل 

الغربي على العوامل األخرى.

اإلشـــكالية الثانية: اهليمنة السياســـية 
الغربية:

احلتمي���ة التارخيي���ة عن���د فوكويام���ا أصبح���ت 
ص���راع حضارات عن���د صموئي���ل هنتنجتون حيث 
يعتقد األخري أن يف إم���كان الواليات املتحدة جتنّب 
ص���راع حمتمل بني الغرب واإلس���الم إذا ما ابتعدت 
عن إس���رائيل؛ كما ميكن للدول اإلسالمية اإلسهام 
يف ذل���ك بتعزي���ز دميوقراطيتها، داعي���اً العرب إىل 
االختي���ار بني من���وذج تنظيم القاع���دة أو إمارة دبي 
اليت تثب���ت أنه ميكن التقدّم م���ن دون فقدان القيم 
التقليدية، وجاء كالم هنتنجتون أس���تاذ التاريخ يف 
جامع���ة هارفرد خالل ندوة عق���دت يف دبي، ومما 
قال���ه: »إذا متكن أس���امة بن الدن م���ن جذب الناس 
إىل قضيت���ه ف���إن ه���ذه احلرب تصبح حّق���اً صدام 

حضارات )4(«.
وأض���اف إىل ذل���ك أنه ينبغي عل���ى الغرب العمل 
عل���ى أربع���ة حماور لتقلي���ل احتمال نش���وب معركة 
مع اإلس���الم، وأوضح أن على الواليات املتحدة أوالً 
التخلّ���ي عن فرضيتها على أن ثقافتها ثقافة عاملية 
وأن اآلخرين يرغبون يف أن يكونوا مثل األمريكيني، 
وعليه���ا ثانياً، )وق���د قامت بعمليات عس���كرية يف 
)16( دولة أجنبية خالل الثمانينيات والتس���عينيات 
من الق���رن املاضي( احلدّ من العمليات العس���كرية 
اخلارجي���ة، إال عندم���ا تك���ون مصاحله���ا احليوية 

مستهدفة، وثالثاً أن »الواليات املتحدة يف حاجة إىل 
تباعد بينها وبني إس���رائيل، وأن تشارك يف اجلهود 
اليت تس���تهدف إقام���ة دولة فلس���طينية، عاصمتها 
الق���دس اليت ميك���ن اقتس���امها مع اإلس���رائيليني، 
وعليه���ا أن تدع���م اجله���ود اخلاصة بضم���ان إزالة 
املس���توطنات اإلسرائيلية يف الضفة الغربية وقطاع 
غ���زة، لكن���ه أق���ر أن ذل���ك س���يكون مش���روعاً بالغ 
الصعوب���ة،  رابع���اً أن تس���اعد يف تنش���يط التنمية 
االقتصادية يف الدول اإلسالمية الفقرية بطرق عدّة 
منه���ا اتفاقات للتجارة احلرّة كاالتفاق بني الواليات 
املتح���دة واألردن.ويعتق���د هنتنجت���ون أن���ه بإمكان 
الدول اإلس���المية أن تسهم يف ذلك من خالل تبنّي 
التحديث بديالً عن التش���دد اإلسالمي، وكذلك أن 
ت���درك أن احل���ركات القمعي���ة وغ���ري الدميقراطية 

غالباً ما تنتج معارضة متطرفة. 
نس���وق كل ه���ذا م���ن أج���ل الق���ول: إن���ه ق���د آن 
األوان لل���دول العربي���ة وش���عوهبا للعم���ل على بلورة 
رؤي���ة عصرية للغ���رب عوضاً عن الص���ور النمطية 
الس���ائدة يف الع���امل العربي اليت تع���وق احلوار بني 
احلض���ارات؛ وكذل���ك العم���ل عل���ى تطوي���ر صورة 
حضاري���ة عن الع���رب واملس���لمني يف الغرب عوضاً 
أيضاً عن الصورة النمطية الس���ائدة اآلن اليت تعوق 
أيض���اً احلوار بني احلضارات، إن احلرب األمريكية 
اليوم على اإلرهاب ليست هي اهلدف، إذ إهنا حاجة 
نفس���ية للتوازن الداخلي يف أمريكا بعد اهتزاز هذا 
التوازن  بعد 11 أيلول س���بتمرب، فاحلرب احلقيقية 
ليس���ت فقط ضد اإلرهاب، ولكنها تش���ن من أجل 
إعادة املش���روعية للنظام السياسي األمريكي الذي 
خس���ر من مش���روعيته بعد الضربة العسكرية على 
البنتاغ���ون، فالوالي���ات املتح���دة اليوم ق���ادرة على 
اهليمن���ة على العامل، مع علمها بوجود معارضة من 
روس���يا والصني وأوروبا وغريها، وه���ي اليوم تعيد 

جتربة حرب اخلليج )5(.
املهم يف كل هذا أن الواليات املتحدة أدركت اليوم 
أهنا ال تستطيع القيام بعملية تغيري بنيوية يف العامل 
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اإلس���المي إال إذا حظيت مبوافقة إس���المية، وهذا 
الغط���اء اإلس���المي ال ميك���ن أن يتحق���ق إال بغطاء 
عربي، والغطاء العربي ال ميكن أن يغّطي املش���روع 
األمريك���ي إال بغط���اء فلس���طيين، وه���ذا الوض���ع 
الفلس���طيين هو عائق أمام تط���وّر احلوار احلقيقي 
اإلس���المي )العربي( والغربي )األمريك���ي(، واليوم 
تزي���د الواليات املتحدة من عوائق احلوار يف رس���م 
اسرتاتيجيتها عرب العامل العسكري، والذي هو جزء 
أساس���ي يف هذه اإلسرتاتيجية، وستتحكم املنظومة 
األمني���ة األمريكية بالعامل على حس���اب املنظومات 
االقتصادية والسياس���ية وحتى ح���وار احلضارات، 
ومبا أن مفهوم اإلرهاب هو مفهوم مطاط، ويش���مل 
دوالً وأفراداً ومجاع���ات عدّة؛ لذلك تكوِّن الواليات 
املتحدة شبكة أمنية عاملية على حساب التفاهم مع 
الش���عوب، وإذا بقي اإلرهاب هدفاً عاملياً فس���يبقى 
الع���امل كله موجّهاً ملواجهة أي عمل س���يحدث على 
الس���احة الدولي���ة وه���و ما يعط���ل إمكاني���ة احلوار 

اهلادف والبنّاء.
وس���يوظف األمريكيون مفه���وم اإلرهاب لتحقيق 
أه���داف أخ���رى، إذ يب���دو أن���ه يف املرحل���ة األوىل 
هناك س���عي أمريك���ي إىل قيام كي���ان ميلك وينفذ 
إس���رتاتيجيات ملواجه���ة  كيانات ك���ربى دميوغرافياً 

يف الع���امل، وأك���رب ث���الث كيانات م���ن هذا 
الن���وع ه���ي اهلن���د والص���ني والباكس���تان، 
فأمري���كا حي���دّت كل الدول الك���ربى، ومع 
أن���ه من الصع���ب التكهن مبوع���د بدء هذا 
الص���دام بني ه���ذه الدول وأمريكا بس���بب 
ت���وازن الرع���ب القائم، لذا حت���اول أمريكا 
تقري���ب هذه الكتل���ة اجلغرافية منها خللق 

جيوبوليتك عاملي جديد )6(.
وقد وضعت واشنطن أربع إسرتاتيجيات 
يف املنطق���ة هي: البرتول، والس���يطرة على 
البح���ر األبيض املتوس���ط للوقوف يف وجه 
أوروب���ا، وعل���ى رأس���ها فرنس���ا، واهل���دف 
الثال���ث هو مواجهة األصولية اإلس���المية، 
ورابع���اً، اإلره���اب، كل ه���ذا باإلضافة إىل 
اهل���دف الثاب���ت ل���دى أمريكا، أي الوق���وف يف وجه 
الدول النووية الثالث اهلند والصني وباكس���تان، لذا 
تس���تهدف هذه اإلس���رتاتيجية األمريكي���ة اجلديدة 
القضاء على البؤر األصولية، كل هذا جيعل احلوار 
بني احلضارات وسيلة ال هدفاً للسياسة األمريكية.

وتظهر هذه الدراس���ة أن الرؤي���ة الغربية � وخاصة 
األمريكي���ة للع���امل اإلس���المي � تنب���ع أساس���اً م���ن 
مصاحل الدول الغربية املادية والسياس���ية مع األخذ 
يف احلس���بان البُعد التارخيي والديين واحلضاري، 
والذي يطفو على السطح يف األزمات الشديدة، أما 
رؤية املس���لمني عموماً، وخاصة اإلسالميني للعامل 
الغرب���ي فتنطلق أساس���اً من رؤية دينية إس���المية 
تارخيي���ة وحضارية، مع األخذ يف احلس���بان عامل 

املصاحل.

اإلشكالية الثالثة: األصولية واإلرهاب:
احلرك���ة اإلس���المية مل ت���أت من ع���دم، بل هي 
خالصة إشكالية تارخيية وتراثية حرّكتها حتديات 
فكري���ة وسياس���ية وثقافي���ة وعوام���ل اقتصادي���ة 
واجتماعي���ة وثقافي���ة، وهدف���ت أغل���ب حركاهت���ا 
إىل حتري���ر الفكر اإلس���المي واجملتمع اإلس���المي 
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م���ن ش���وائب الفكر والس���لوك، وإىل حتري���ر الفكر 
اإلسالمي من مجوده والواقع من فساده )7(.

م���ن ه���ذه اإلش���كاليات أن الع���امل يف العص���ر 
احلدي���ث حيكم���ه نظ���ام دويل ارتب���ط يف الوع���ي 
اإلس���المي والعربي بظلم الغرب للمسلمني وتقوية 
الس���يطرة اليهودية الصهيونية على العامل عموماً، 
وعلى العامل اإلسالمي بصورة خاصة )وعد بلفور، 
معاهدة سايكس بيكو، قيام إسرائيل( ويقوم النظام 
ال���دويل اجلدي���د بتطوي���ر هذه اخلصائ���ص، واليت 
ترتج���م يف الع���امل اإلس���المي إىل زي���ادة الضع���ف 
والتخلّف والتجزئة والتبعية عن طريق جتريد العامل 
اإلس���المي من األس���لحة غري التقليدي���ة والقدرات 
والتحك���م  والصناعي���ة  والتكنولوجي���ة  العلمي���ة 
بالسياس���ات التنموية الداخلية عن طريق السيطرة 
عل���ى مصدر امل���واد اخلام عاملياً واحتكار األس���واق 
العاملي���ة وسياس���ة الف���رض واإلخض���اع والتهدي���د 
باس���تخدام الق���وة وإث���ارة قضاي���ا حقوق اإلنس���ان 

سالحاً يف وجه الدول العربية واإلسالمية.
م���ن  الكث���ري  عن���د  اجلدي���د  ال���دويل  فالنظ���ام 
اإلس���الميني يعمل على منع اإلس���الم من استئناف 
دوره احلضاري، وهي رؤية تشّكل امتداداً للحمالت 

االستعمارية القدمية اليت ال ترمي فقط إىل السيطرة 
على النفط وإع���ادة ترتيب أوضاع املنطقة العربية، 
بل تدمري الثقافة اإلس���المية واهلوية العربية، فمن 
معوّقات احلوار أن هذه املواجهة تتحول إىل مواجهة 

حضارية� ثقافية بأشكال سياسية.
كم���ا إن اإلع���الم الغربي ال يس���اعد مطلقاً على 
تطوير حوار حقيقي فعّال، بل العكس هو الصحيح، 
يق���وم اإلعالم الغرب���ي على العموم بتش���ويه صورة 
الع���رب واملس���لمني يف الوع���ي الع���ام، فاملس���لم هو 
خم���رّب يق���اوم وج���ود إس���رائيل الضعيف���ة ويقاوم 
احلضارة الغربي���ة ومصاحلها االقتصادية والعربي 
يصور يف اإلعالم وخاصة األفالم أنه فاسق وغادر 
ومتعّط���ش للدم���اء ومنحل جنس���يّاً، وف���وق هذا ما 
زال راكب���اً للجمال، وخالل أح���داث احلرب الثانية 
يف اخلليج، كانت وس���ائل اإلع���الم األمريكية تظهر 
ص���ورة لبعض اجلم���ال يف الصح���راء كلما حتدّثت 
عن اجلزيرة العربية، هلذا يرى العديد من املفكرين 
أن ح���وار احلضارات ال ميك���ن أن يقوم على املعايري 
املزدوج���ة، إذاً ما حيدث اليوم يؤكد الفكرة القائلة: 
إن اجملتمع الدويل )أو الغربي بتعبري أصح( يستخدم 

احلق املزدوج للقانون والشرعية الدولية! 
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متالزمة تدهور قدرة املرأة وضعف متكينها
المرأة الريفية المهاجرة والمقيمة

 في تجمعات السكن العشوائي أنموذجًا

    د. رميون معلويل

قليل��ة ه��ي الدراس��ات ال��يت 
تناولت املرأة من زاوية تكاملية، 
الدراس��ات  توف��ره  م��ا  فج��لُّ 
والعربي��ة  احمللي��ة  واملس��وح 
يتن��اول مس��ألة املرأة م��ن زوايا 
حمدودة، وأجزاء مبعثرة، وهذا 
منهج ذكوري تفكيكي،  على 
خالف املنهج األنثوي املؤس��س 
عل��ى الرتابطية. األم��ر الذي ال 
يس��مح ببناء ذهين تش��خيصي 

متكامل عن حال املرأة.
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حبس���ب الدراس���ة الراهنة فإن واق���ع املرأة يكون 
حمكوماً جبملة من اإلشكاليات املتشابكة واملتفاعلة 
)االقتصادية واالجتماعية والسياس���ية والنفسية(، 
لتؤلف نظاماً ش���به مغلق، وبالتايل فإن السياسات 
اهلادف���ة إىل النهوض بامل���رأة ومتكينها  ال ميكن أن 
حتق���ق اخرتاق���اً مهماً يف جدار ه���ذا النظام إال من 

خالل الرؤية التكاملية لوضعها. 
وحتى تقارير التنمية البش���رية مل تول واقع املرأة 
يف جتمعات الس���كن العش���وائي االهتم���ام املطلوب 
حي���ث تنتم���ي امل���رأة يف مثل ه���ذه األمكن���ة لفئات 
س���كانية تصنف على أهنا » عالية اخلطورة » حيث 
الظروف املعيش���ية الصعبة واليت تتس���م بتكوينات 
أس���رية كبرية احلجم، ومعدالت خصوبة مرتفعة... 
فض���الً ع���ن اخنراط امل���رأة باألعم���ال ذات الطابع 

اهلامشي.
إن عمل املرأة عموماً ال يقدّر كما يلزم. فغالباً ما 
تسود ثقافة التجاهل ألمهية عملها، أو جيري نزوع 
صوب التقليل من أمهيته مصدراً مش���اركاً يف دخل 
األس���رة. وخنص هنا عمل املرأة » املتفرغة ألعمال 
املن���زل« ، وباقي األعمال غري املأج���ورة اليت تؤديها 
)تربي���ة حيوان���ات وأعمال زراع���ة...( ، جيري نفي 
قيمته وأقل ما يقال يف هذا الس���ياق: إن عمل املرأة 

يف املنزل جزء من واجباهتا الزوجية؟
 إن التقليل من قيمة عمل املرأة - س���واء مت ذلك 
يف األس���رة أو اجملتم���ع - يع���ين من بني م���ا يعنيه، 
جتاهل قيم���ة األنثى. األمر الذي يفس���ر اخنفاض 
مش���اركتها يف صن���ع الق���رارات. ولنق���ل: إن ع���دم 
اع���رتاف » اجملتم���ع« بالقيم املادية ملس���امهة املرأة 

ييسّر هتميش دورها. 
 من جه���ة أخرى، تؤدي ثقافة جتاهل قيمة عمل 
امل���رأة إىل غياب تلك القيمة ع���ن ذهن املرأة ذاهتا. 
األمر الذي جيعل املرأة ال تعي قدر ذاهتا، وال حتسه، 
وال تقدّر أمهية مسامهاهتا ومعناها، وهكذا فهي ال 

تعي حقوقها.
بنيت استنتاجات هذا البحث  بصورة حامسة على 

نتائج دراس���ة ميدانية للباح���ث بعنوان  »خصائص 
األس���رة الريفي���ة املهاج���رة واملقيم���ة يف جتمع���ات 
س���كنية خمالفة / عشوائية«  بدمشق وريف دمشق 

)1999(. حجم العينة 600 أسرة.
مستأنس���اً بنتائج حبث���ني آخري���ن كان ميداهنما 

املرأة الريفية أيضاً مها: 
 »ميزاني���ة العم���ل املن���زيل وقيمت���ه«  )2007( 
لعينة مكونة من 112 أسرة مقيمة يف دمشق وريف 

دمشق.
 » بني���ة األس���رة الريفي���ة« )1996( أجريت يف 

غوطة دمشق. على عينة من 212 أسرة.

يلقي هـــذا البحث الضوء على واقع املرأة 
من خالل التعرف إىل: 

خصائصها الدميغرافية واالجتماعية والتعليمية، 
واالقتصادية، والصحية، والس���كنية، والكشف عن 
مؤش���رات تدهور قدرهت���ا وترابطه���ا، و إبراز مدى 
التشابك والتعقيد فيما بني تلك اخلصائص، وهذا 
ما يس���مح برؤي���ة جدي���دة لواقع امل���رأة يف اجملتمع 
العربي عامة والسوري خاصة. األمر الذي ميكن أن 
يكون مدخالً لبناء إسرتاتيجيات هتدف إىل النهوض 
بواقع املرأة ومتكينها، والكشف عن مقدار مسامهة 
املرأة » املتفرغة ألعمال املنزل« اقتصادياً من خالل 
األعمال اليت متارس���ها داخل املنزل وخارجه واليت 
ال تتقاض���ى عنها أجراً. مهم���ا كان تصنيفها داخل 

قوة العمل. 

وللعينـــة يف هـــذا البحـــث مجلـــة مـــن 
اخلصائص منها:

الدميوغرافيـــة: جمتم���ع العش���وائيات ف���يت 
عمري���اً 45% من الس���كان ال تزيد أعمارهم عن 14 
سنة، فيما 54% هم بني 15- 64 سنة من السكان. 

متوسط العمر 20 سنة، الوسيط 16 سنة.
واالجتماعيـــة: وم���ا يتعل���ق ب� حجم األس���رة 
وبنيته���ا ومتك���ني امل���رأة:، و عموماً، األس���رة كثرية 
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األف���راد ترتب عل���ى املرأة بذل جه���ود أكرب من تلك 
ال���يت تبذهلا املرأة ال���يت تنتمي ألس���رة أصغر. وقد 
دلت دراسة ) معلويل، 2007، ميزانية العمل املنزيل 
وقيمت���ه(. عل���ى ارتباط الزم���ن الذي تبذل���ه املرأة 
يف العم���ل داخل املن���زل بعدد أفراد األس���رة. ) بلغ 
متوس���ط حجم األس���رة يف هذه العين���ة 6،8 فرداً. 
وبلغ متوس���ط وقت العمل املبذول يف املنزل من قبل 

املرأة 7.3 ساعة(.
و يف سوريا كما يف غريها من الدول، من األرجح 
أن تكون األسر الكبرية أكثر عرضة للفقر من األسر 
األصغر حجما. ونظرا لزيادة حجم األسر املعيشية 
الريفية، ليس من الغري���ب أن تزداد معدالت الفقر 

يف املناطق الريفية.
من جهة ثانية، فاملرأة اليت تنتمي ألس���رة ممتدة 
البني���ة 1* تك���ون حمكوم���ة جبمل���ة من الش���روط 
املصاحبة لوجود هذا النمط من األسر. نذكر منها: 
عدد مرتفع ألفراد األسرة، زواج من قريب، وسيادة 
منط س���لطة أبوي فردي - متسلط عموماً، ونظرة 

دونية لألنثى، وعدم الثقة بإمكاناهتا 
يف عين���ة األس���رة الغوطي���ة بلغت نس���بة األس���ر 
ممت���دة البنية 40% من إمجايل أس���ر اجملتمع، فيما 
كانت الس���يادة لألس���رة النواتي���ة 2** )90%( من 

إمجايل األسر يف جمتمع الريفيني املهاجرين.
وم���ع ذل���ك م���ا زالت هذه األس���رة تتنف���س هواء 
األس���رة املمت���دة - التقليدية. فه���ي حتمل صفات 
كثرية أخذهتا عن األس���رة اليت نش���أت يف أحشائها 
وما زالت جتاورها، وتش���تبك معه���ا بأواصر مادية 
وعاطفي���ة متنوع���ة. )انظر: معل���ويل،  1996، بينة 

األسرة الريفية(.

أمنـــاط الزواج وبعـــض خصائصه ومتكني 
املراة: 

إن متكني األنثى من نيل حقها يف التعليم، يرافقه 
متكينها من نيلها حقها يف اختيار سن زواجها. 

 س���ن الزواج:  تأكد لنا من خالل متابعة أعمار 
الفتي���ات عن���د زواجهن ألول مرة أن نس���بة مرتفعة  
ك���ررن س���لوك أمهاهتن، ب���ل و جداهت���ن. حنو %60 
تزوج���ن قبل بلوغهن  التاس���عة عش���رة، 20% منهن 

تزوجن قبل بلوغ اخلامسة عشرة. 
 متوس���ط سن الزواج لألميات 17.5 سنة و25 
س���نة لذوات التعليم العايل. ويربز أثر التعليم عامالً 
مؤجالً لزواج الفتاة واضحاً لدى من بلغن مس���توى 

الثانوية وما فوق. 

التوافق بني الزوجني:
نفرتض أن حتس���ن مؤش���رات التواف���ق بني املرأة 
وزوجها يس���هم يف زي���ادة متكينها. أف���ادت النتائج 
باخنفاض معام���ل التوافق العم���ري والتعليمي بني 

الزوجني.  
 فالذك���ور/ األزواج أكث���ر تعليماً م���ن اإلناث /

الزوجات: األمر الذي حيقق هلم شرطاً إضافياً من 
شروط التفوق، أكثر من نصف الرجال 53% تزوجوا 

من نساء أقل منهم تعليماً. 
 ثالث���ة أرباع الرجال )72%( تزوجوا من نس���اء 
أصغ���ر منهم. ومعدالت التواف���ق العمري هي أعلى 

لدى األزواج  الشباب.

الزواج الَقرابي )الشريك املفروض(:
 وجود الزواج القرابي تعبري عن اس���تمرار إحدى 
مسات اجملتمع األبوي/ الذكوري، األمر الذي ميكن 
أن ينتقص من حق املرأة يف املوافقة أو عدم املوافقة 

على الشريك املفروض. 
ترتب���ط 40% م���ن الزوج���ات بعالق���ة قراب���ة مع 
أزواجه���ن، معظمه���ا )63% ( عالق���ات قراب���ة م���ن 

1*  األسرة املمتدة: هي األسرة اليت تضم أكثر من جيلني: الزوج والزوجة واألوالد واجلد واجلدة.
2**  األسرة النواتية: هي األسرة املؤلفة من جيلني فقط: الزوج والزوجة واألوالد.
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الدرجة األوىل )ابن العم(.
 ومم���ا يزي���د م���ن بلة الط���ني، أن معظم النس���اء 
املتزوج���ات م���ن أقارهب���ن كن األكث���ر حرمان���اً من 

التعليم، وهؤالء هُنَّ  املتزوجات يف سن مبكرة. 

اخلصائص التعليمية للمرأة: 
عموماً تنخفض املس���تويات التعليمية للنس���اء /

الزوجات مقارنة مبستويات الرجال /األزواج.
قاربت نسبة األميات وامللمات 46% )33% أميات 
و13% ملم���ات(. واخنفض���ت نس���بة اللواتي أجنزن 

تعليماً من مستوى الثانوية فأكثر إىل %14 .
مقابل 19% أميني وملمني، و23% أجنزوا املستوى 
الثانوي وما فوق لدى أرباب األسر. )فجوة تعليمية 
بني الرجال والنساء( ماذا يرتب ذلك على أوضاعهن 

االقتصادية؟
تباينت نساء العينة يف مستوياهتن التعليمية تبعاً 

ل�: 
 مكان الوالدة: أخفض املستويات التعليمية من 
نصي���ب الزوج���ات القادمات من أرياف احلس���كة، 

القنيطرة، حلب، ريف دمشق، دير الزور. 
 م���كان اإلقام���ة احلالية: املس���تويات التعليمية 
للزوج���ات املقيمات يف جتمعات دمش���ق أعلى مما 
ه���ي عليه ل���دى الزوج���ات املقيم���ات يف جتمعات 

ضواحي دمشق.

إيكولوجيا العشوائيات واملرأة :
 إن ظروف���اً إيكولوجي���ة / س���كنية م���ن أب���رز 
مساهتا: اخنفاض حاد يف مس���توى النظافة العامة، 
واالكتظاظ الس���كاني الش���ديد س���واء على مستوى 
التجم���ع عام���ة، أم على مس���توى املس���كن والغرفة 
الواحدة ، وتردي مس���توى خدم���ات البنية التحتية 
العام���ة )كهرب���اء وم���اء وصرف صح���ي وتصريف 
قمامة...وانعدام باقي اخلدمات واخنفاض نوعيتها 
يف ح���ال توافرها )م���دارس، حدائ���ق، مكتبات...( 
وفقر يف امتالك األس���ر األجهزة املس���اعدة لتأدية 

أعمال املنزل.من جهة، والضغوط النفسية النامجة 
عن اشتباكات السكان فيما بينهم من جهة، وبينهم 
و بني السلطات احمللية )البلديات( من جهة أخرى، 
، جتعل ظروف حياة املرأة وعملها يف املنزل عسرية، 
تس���تنزف جزءاً كبرياً م���ن وقتها وطاقتها، وال ترتك 
هل���ا  ما حتتاجه لتمضية أوق���ات حتبها مع زوجها، 
وأوالده���ا وجرياهنا، أو لتمضي���ة وقتها وحدها كما 

حتب... 
 وجدي���ر بالذك���ر أن مس���اكن األس���ر املبحوثة 
نظيف���ة ومرتبة عموم���اً من الداخل، فامل���رأة تبذل 
جه���وداً غري مس���بوقة للمحافظة على احلد املقبول 

من شروط املعيشة.
أكدت دراس���ة »ميزاني���ة العمل املن���زيل وقيمته«  
أن امل���رأة العامل���ة خ���ارج املنزل ال تن���ال من الراحة 
يف منزهلا س���وى 50 دقيقة  يومياً، مقابل 2 س���اعة 
للم���رأة  » املتفرغ���ة«. وتقض���ي األخ���رية مع زوجها 
وأوالده���ا م���ن الوقت م���ا يقارب لثالث الس���اعات 
يومي���اً، مقابل الس���اعة الواحدة  يف املتوس���ط لغري 

املتفرغة. 
وعموماً، املرأة كما أفادت الدراس���ة املذكورة هي 

أول من يستيقظ وآخر من ينام.
 الناظر إىل التجمعات الس���كنية العشوائية من 
اخلارج قد يسىء تقدير جهود النساء ربات البيوت. 
ألن املش���هد اخلارجي للمساكن كئيب ورديء، وهذا 
يعود إىل تنصل الس���لطات البلدية من مس���ؤولياهتا 

جتاه جزء من مواطين اجملتمع.
وهنا ميكن االفرتاض بأن املنظر الداخلي للمسكن 
والبيئة الس���كنية هي مس���ؤولية املرأة إمجاالً. فيما 
يتحمل الرجل مس���ؤولية املشهد اخلارجي للمسكن 

والبيئة السكنية.

املرأة واحلياة االقتصادية : 
 من حيث احلالة العملية للمرأة: 

  تنخفض نس���بة املشتغالت بأجر. فمقابل كل 
مائ���ة من الذكور املش���تغلني تعمل بأج���ر 16.2من 
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اإلناث.
إن اخنف���اض مس���امهة اإلناث يف ق���وة العمل - 
حسب التصنيف الذكوري - يُعد إحدى اخلصائص 
االقتصادية يف س���ورية، فيما ترتفع نسبة اإلناث » 
املتفرغ���ات ألعم���ال املن���زل«  إىل 54% من إمجايل 

اإلناث.
وكانت أعلى معدالت نش���اط النس���اء مرتكزة يف 
الفئة العمرية )20 � 24س���نة( حي���ث بلغت %30.5 
مقاب���ل 90% للذك���ور يف نف���س الفئ���ة. وبع���د س���ن 
اخلمس���ني تنقطع اإلناث عن املس���امهة بالنش���اط 
االقتصادي فيما يستمر الذكور إىل ما بعد اخلامسة 

والستني وبنسبة %33.
 إن اإلناث يدخلن س���وق العمل يف سن متأخرة، 
واليلبثن أن ينسحن منه بصورة أسرع من انسحاب 
الذك���ور،  األمر الذي حيرمهن م���ن مزايا القِدم يف 

العمل وتراكم اخلربة وحتسن أجورهن.
  ميكن التأكيد هنا أن املصطلحات االقتصادية 
وطرائق احلساب االقتصادي املعتمدة يف احلساب 
والدراسات، ذكورية بامتياز: مثل مفاهيم )مشتغل. 

متفرغة، معيل، عبء إعالة.....(. 

ومـــن حيث الرتكيـــب املهـــين والتعليمي 
للمشتغالت:

 يعكس الرتكيب املهين لإلناث املشتغالت بأجر 
)يف العين���ة( تأثري التصنيف االجتماعي للمهن على 

أساس اجلنس. 
فإن���اث العينة ينجذبن حنو أعم���ال حمددة مثل: 
التعلي���م، التمري���ض، الس���كرتاريا، العمل يف خمابر 

التحاليل الطبية... )56%( من املشتغالت. 
 اإلن���اث املش���تغالت بأج���ر أفض���ل تعليماً من 
الذكور املشتغلني. فأكثر من نصفهن ذوات حتصيل 
تعليم���ي من مس���توى ثانوي���ة وأكث���ر. مقابل خُمس 
الذكور املشتغلني. الذين يغلب عليهم تعليم متوسط 

وابتدائي.
 أم���ا ميزانية العم���ل غري املأج���ور )املنزيل وغري 

املنزيل( وقيمته«  ودور املرأة فيه:
فتش���مل كل األعم���ال اليت تؤدي خدمة لألس���رة 
دون تلق���ي أج���ر عنه���ا. وتش���مل: أعم���ال الزراعة 
وتربي���ة احلي���وان وتصني���ع املنتج���ات احليواني���ة 
والنباتية وبيعها..فضالً عن أعمال خدمة األس���رة 

داخل املنزل(. 
مت رصد العمل غري املأجور )املنزيل وغري املنزيل( 
الذي متارس���ه املرأة وباقي أفراد أسرهتا خالل يوم 
حمدد ، بغي���ة التعرف على الوقت الذي يس���تغرقه 
ه���ذا العمل من جانب كل منهم، ومت حس���اب قيمة 
ه���ذا العم���ل مادي���اً اعتم���اداً على متوس���ط األجر 
االجتماع���ي للمش���تغلني بأجر. )اعتم���د املبلغ 75 
ل.س قيم���ة مادية معادلة لعمل س���اعة واحدة غري 

مأجورة(.
وإليكم بعض النتائج:

  متوس���ط  الوق���ت املب���ذول  يف العم���ل غ���ري 
املأجور من قبل مجيع أفراد األسرة يف اليوم: 7.45 

ساعة.
  متوس���ط الوقت املبذول يف العمل غري املأجور 
من قبل املرأة يف اليوم : 7.34 ساعة.= 98.5% من 

إمجايل عمل املنزل.
 متوس���ط قيمة عم���ل الرجل من العمل املأجور 

وغري املأجور 20033 ل.س شهرياً. 
 متوس���ط قيم���ة عمل املرأة م���ن العمل املأجور 

وغري املأجور 20050 ل.س شهرياً. 
 فقط 21% من األس���ر يش���ارك األبناء بأعمال 

املنزل ومبتوسط 0.5 ساعة يومياً.
  فقط 11% من األس���ر يش���ارك اآلباء بأعمال 

املنزل ومبتوسط 0.5 ساعة يومياً.
هل تتس���اوى أجور املشتغلني سواء كانوا ذكوراً أم 

إناثاً إذا تساوت خصائصهم األخرى؟
على املستوى اإلمجايل تنخفض أجور اإلناث عن 

أجور الذكور.
  التعلي���م املتس���اوي ال يع���ين بالض���رورة أجراً 
متس���اوياً بني اإلناث والذك���ور يف القطاع اخلاص، 
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الذي مييز الذكور بأجور أعلى. 
 الذك���ور أكثر دخ���الً من اإلناث 

ولو تساوت أعمارهم:
 تتباي���ن دخول الذك���ور واإلناث 
يف املهن���ة ذاهت���ا، فأغل���ب اإلن���اث 
ويف معظ���م امله���ن حيصّل���ن دخ���الً 

منخفضاً.

الواقع الصحي للمرأة:
الصحة اإلجنابية للمرأة )15 � 49 
سنة(:يتجلى تدهور قدرة املرأة على 
االختي���ار  والنهوض بش���كل س���افر 
من خ���الل الوق���وف عل���ى صحتها  

اإلجنابية. 
 يُعدٌّ اإلجناب الوظيفة الرئيسة 
للمرأة يف اجملتمع الريفي. وبالتايل، 
يُُطلب منها تأديت���ه طاملا هي قادرة 

على أدائه.
ل���دى نس���اء العين���ة، بل���غ معدل 

اخلصوب���ة للنس���اء م���ن عم���ر15 � 49س���نة )4.6 
مول���وداً( . فيم���ا بلغ )7.7 والدة( لفوج النس���اء من 
عمر )45 � 49 س���نة( تعب���رياً عن اخلصوبة املكتملة 

للمرأة.

ومن حمددات اخلصوبة:
عموماً، كانت أعلى معدالت اخلصوبة للنس���اء 
الالتي تزوجن يف سن مبكرة )< 15 سنة( وأمضني 
أط���ول م���دة زواج )30 س���نة فأكث���ر(. فق���د ارتفع 
متوس���ط عدد الوالدات للنس���وة الالتي تزوجن يف 
س���ن مبكرة )أقل من 15 س���نة( إىل أكثر من س���تة 
والدات )6.78( والدة. وم���ع ارتف���اع س���ن ال���زواج 
للس���يدة يوايل متوس���ط عدد ال���والدات اخنفاضه 
حت���ى يبلغ ح���ده األدنى )أقل م���ن والدة واحدة( ملن 

تزوجن يف سن متقدمة )30 سنة فأكثر(.
مقاب���ل ذل���ك، يرتف���ع عدد ال���والدات كلم���ا كان 

حرمان املرأة من التعليم أش���د. وخيّفض حمو أمية 
املرأة عدد ما تنجب مبقدار والدتني تقريباً.

وعل���ى الرغم من وضوح أثر ارتف���اع تعليم الزوج 
يف خف���ض عدد ما تنجبه زوجته من أوالد، فإن أثر 
تعليم الزوجة يكون أوضح يف عدد الوالدات ويف كل 

املستويات التعليمية.
النساء املشتغالت أقل إجنابا من غري املشتغالت. 
فأغل���ب املش���تغالت )86%(، مقاب���ل نص���ف غ���ري 
أربع���ة أوالد كح���د  املش���تغالت )50.5%( أجن���ن 

أقصى.
تعليم املرأة أش���دُّ فعالي���ة يف حتديد عدد األوالد 
من اش���تغاهلا بأجر، هذا ما أوضح���ه حتليل تباين 
ثنائ���ي البُع���د.  فع���دد الوالدات ينخف���ض مع تقدم 
املرأة تعليمياً، س���واء كانت مشتغلة أم غري مشتغلة، 
ولك���ن اخنفاضه يك���ون أكرب عندما يق���رتن تقدمها 
التعليمي بعملها، إىل أن تبلغ املرأة مس���توى تعليمياً 
مرتفع���اً )ثانوية وما فوق(، عنده���ا يتقلص الفارق 
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يف عدد الوالدات بني املش���تغالت وغري املشتغالت، 
لتبلغ نس���باً متقاربة عند مستوى الوالدات املرتفعة 

)7 والدات و ما فوق(.
إذاً، إنّ حتسن واقع املرأة تعليمياً، وارتفاع إمكانات 
اخنراطه���ا يف العمل املأجور، وبالتايل ارتفاع س���ن 
زواجه���ا، وتقليص م���دة خصوبتها، وزي���ادة وعيها 
ألمهية دورها أم���اً، ومتطلبات هذا الدور، ومتكنها 
من االستقالل النسيب. هذا من جهة. باإلضافة إىل 
م���ا تواجه املرأة العامل���ة بأجر من صعوبات يف أمر 
املوازنة بني ظروفها ومتطلب���ات دورها أماً، عوامل 
تنم���ي نزوعه���ا لتقدير ذاهت���ا، وميلها لالس���تقالل 
واحلرية يف اختاذ قرارات تتصل بالعدد املفضل من 
األوالد ال���ذي يرتبط بالنموذج األس���ري الذي تبنيه 
يف عقلها. والشك فإن مساندة هذا النزوع من قبل 

زوج متفهم، يضاعف من أثر هذه احلالة.
تأكد األمر ذاته عندما تعرفنا إىل آراء النساء عن 
عدد األطفال املفضل فهو عدد يتأثر بذات العوامل 
لت النس���اء املتقدمات  الس���الفة الذكر. حي���ث فضَّ
بالعم���ر ع���دداً أك���رب م���ن األوالد، مقارنة بالنس���اء 
الشابات، واجتهت النساء األكثر تعليماً حنو تفضيل 
عدد أخفض من األوالد. وكذلك فعلت املرأة العاملة 

بأجر/ املشتغلة.
ملاذا ال يتطابق العدد الفعلي من األوالد مع العدد 
املفضل لديهن؟ سؤال املرأة عن أسباب ذلك ميكننا 
من الوقوف على بعض العوامل اليت حتد من قدرهتا 
على حتقيق املطابقة املذكورة انطالقاً من قناعاهتا 

الشخصية.
لذلك مت تصنيف النساء القادرات على اإلجناب 

)15- 49 سنة( إىل ثالث جمموعات:
 جمموعة النساء املكتفيات مبا أجنن من أوالد. 

ونسبتهن 37% من عينة النساء املبحوثة. 
يرتبط العدد الكايف من األوالد عند املرأة ارتباطاً 
عكس���ياً  مبقدار تعليمها م���ن جهة، وبعالقتها بقوة 
العم���ل، من جهة ثاني���ة.  فمعظم األميات عربن عن 
اكتفائهن بس���تة أوالد، فيما اكتفت معظم املتعلمات 

)ثانوية وما فوق( بولدين أو ثالثة.
وحنو 70% من النس���اء املش���تغالت بأجر اكتفني 
بولدي���ن أو ثالثة، مقابل  32% من غري املش���تغالت 

اكتفني بالعدد نفسه.
 نساء غري مكتفيات، عربن عن رغبتهن بإجناب 

املزيد من األطفال. ونسبتهن 43 % من النساء. 
ملاذا يرغن يف املزيد من األوالد؟ 

أغلبهن ينجن اس���رتضاء لطلب م���ن أهل الزوج، 
أو م���ن الزوج ذاته. يلي ذلك أس���باب تتصل بتحريم 
تنظيم احلمل ألسباب دينية. ثم العتقادهن بقيمة 
األوالد معيل���ني لأله���ل يف كربه���م،  وأمالً يف والدة 

جنس معني من األوالد، وخاصة الذكور.
 نس���اء أجنن أكثر مما يرغن. ونس���بتهن %22 

من النساء. ملاذا  حدث ذلك؟
جهل املرأة بأساليب تنظيم احلمل. ثم االستجابة 
لضغ���وط ال���زوج أو األهل، أو لعوام���ل دينية تتصل 
بتنظي���م احلمل أو اإلجهاض، وأخ���رياً اإلحلاح على 

جنس املولود.

التمكني الصحي لألسرة: 
وف���ق املقي���اس ال���ذي وضع���ه الباح���ث لقي���اس 
املس���تويات الصحية لألس���ر تبني أن أكث���ر من ربع 
أس���ر العينة تنتمي للمس���تويني الصحيني الواقعني 
على طريف منحنى غوس.  فاألس���رة ذات املس���توى 
الصحي اجليد متثل 26.5% مقابل 27.7% لألسر 
ذات املس���توى الصح���ي املنخف���ض. وباقي األس���ر 

45.8% ذات مستوى صحي متوسط.

خالصة:
 نؤكد على وجوب النظر إىل معوقات متكني املرأة 
)االجتماعية، االقتصادية، التعليمية، الصحية....( 
بوصفها منظومة مرتابطة ومتكاملة ومتفاعلة فيما 
بينه���ا. وبالت���ايل وج���وب انطالق اجله���ود املبذولة 
للتخفيف م���ن تلك املعوقات والعم���ل على هنوضها 

وتلبية احتياجاهتا من املنظومة التكاملية ذاهتا.
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وإذا كنا نتحدث عن الفقر أساس���اً لتدهور  قدرة 
امل���رأة على النهوض، فإنن���ا ال ننظر إىل الفقر على 
أنه مسألة تتصل باخنفاض الدخل املادي فحسب، 

فللفقر أبعاد مرّكبة:
فعندم���ا ال نتمك���ن م���ن إش���باع أي م���ن حاجات 
اإلنسان األساسية، نكون إذاً يف وضع حقيقي للفقر 
اإلنساني: فقر مادي يُعرب عنه من خالل قلة الطعام 
أو امل���أوى. وفقر احلماية واألم���ن الناتج عن تردي 
أوضاع املنظومة الصحية وتدهور البيئة الس���كنية. 
وفقر الفهم واإلدراك الناتج عن احلرمان من التعلم 
واخنفاض نوعية املتاح منه. وفقر املش���اركة الناتج 

عن التهميش والتحيز ضد املرأة.
ه���ذا، فضالً عن احلرم���ان العاطفي الناجم عن 
معان���اة املرأة من تس���لط الرج���ل وقمعه يف جمتمع 

ذكوري بامتياز. 
يعزز التحليل األخري ما أفاد به التحليل اإلحصائي 
للمتغريات املرتبطة باخنف���اض قدرة املرأة وضعف 

متكينها.
حي���ث جتمع���ت يف مصفوف���ة العوام���ل املعيق���ة 

لتمكني املرأة اجملموعات الثالث اآلتية: 

أواًل: خصائص املرأة: 
ومن أبرز تلك اخلصائص:

اخنفاض املستوى التعليمي، الزواج مبكر، الزواج 
القراب���ي /الداخل���ي، التف���رغ ألعمال املن���زل ،عدم 
اش���تغاهلا بأج���ر خارج املن���زل، احلم���ول اخلطرة، 
مع���دل اخلصوبة املرتفع. احلجم املرتفع لألس���رة. 

ارتفاع معدل وفيات األطفال.

ثانيًا: خصائص الرجل:
وتتجلى من خالل: اخنفاض مس���تويات التأهيل 
ونق���ص التدري���ب ل���دى املش���تغلني منه���م، يغل���ب 
عل���ى أعماهلم املهن غ���ري اإلنتاجية، ذات املس���توى 
املنخفض.وخاصة اليت ميارس���وهنا خارج منش���أة. 
فضالً عن وفرة األعمال املؤقتة واملومسية، والدخل 

غري املستقر. 

ثالثًا: اخلصائص البيئية لألسرة:
هن���ا ميك���ن احلدي���ث ع���ن هامش���ية أيكولوجية  
تعكس عالقة بني أناس فقراء هامش���يني بش���روط 
بيئي���ة رديئ���ة تتجلى يف ضي���ق املس���كن وقلة عدد 
الغرف، ازدحام املنزل بالس���كان، اخنفاض مستوى 
العناص���ر احلضرية يف جتمعات الضواحي ) نقص 
ش���ديد يف ش���بكات املي���اه، ومص���ادره، والص���رف 
الصحي، وتصري���ف الفضالت الصلبة، وتلوث املاء 

واهلواء، وتشوه املنظر العام(.
اخنف���اض حاد يف اخلدم���ات العام���ة: املدارس، 
املراك���ز الصحي���ة، احلدائ���ق، املالع���ب،  األندي���ة، 

املكتبات...
- بيئ���ة اجتماعي���ة - ثقافي���ة تتس���م خبصائص 
منخفضة منها: كثرة املش���احنات واخلصومات بني 
الس���كان أنفس���هم، معاناة اجلدد منه���م من حاالت 
التوتر واملساومات، واالبتزاز - والتسلط، من جانب 
الس���لطات البلدي���ة جتاههم. قلق م���ن اإلخفاق يف 
توفري فرصة عمل، قلق على ما متكنوا من حتقيقه، 
بن���اء غرف���ة أو غرفت���ني ويف غفل���ة من الس���لطات 
البلدية يف املس���كن وضعوا كل طاقتهم ومدخراهتم 

املادية فيها.
مقرتحات وتوصيات

 كش���ف التحليل عن دور الش���روط املوضوعية 
/ البيئ���ة الس���كنية القريبة واحمليط���ة، وخطورهتا 
على الواقع الذي تعيشه املرأة وباقي أفراد أسرهتا. 
األمر الذي يوجب الس���عي للتخفيف من وطأة تلك 

الشروط والتدخل لتحسينها من خالل: 
 فت���ح ملف ظاه���رة جتمعات الس���كن املخالف 
/ العش���وائي، واعتباره���ا ظاه���رة موضوعية تكرب 
باس���تمرار ، فل���م يع���د مقب���والً اليوم االدع���اء بأن 

ظاهرة السكن العشوائي ظاهرة عابرة.
 اعتبار التجمعات الس���كنية العشوائية وحدات 
إحصائية مس���تقلة، وتأسيس قاعدة بيانات واسعة 

84

قضــــايا 
معاصرة



وحمكم���ة ومتكامل���ة/ وفق منظور نظامي ملش���كلة 
السكن العشوائي ككل. 

 إط���الق املب���ادرات اجلماهريي���ة ورصدها عرب 
أش���كال وأس���اليب خمتلفة منها: منظمات  اجملتمع 
األهل���ي واملدن���ي، ومجعيات���ه. وإدم���اج براجمها يف 
س���ياق خطط وبرامج التنمية املستدامة مع الرتكيز 
على اجلماع���ات والفئات ذات األوضاع اخلطرة يف 

اجملتمع ومنحها األولوية اليت تستحقها. 
 الوق���وف على احتياجات الس���كان املقيمني يف 
جتمع���ات الس���كن املخالف /العش���وائي من خالل: 
بن���اء قواعد بيان���ات نوعية: امل���رأة، األطفال، ذوي 
االحتياجات اخلاصة، الفقر، العمل اهلامشي... .   
وهنا ميكن اعتماد إسرتاتيجية اخلارطة الرتبوية 
أداةَ ختطي���ط حمل���ي للكش���ف عن حاجات س���كان 
التجمع���ات العش���وائية: مدارس، خدم���ات ثقافية، 

ترفيهية، صحية..
 تعمي���ق البع���د اجلن���دري  يف مناه���ج التعليم 
النظام���ي. وبرام���ج التوعي���ة والتحفي���ز ملنظم���ات 

اجملتمع املدني واألهلي.
من املش���كوك في���ه إمكان إح���داث جناح حقيقي 
على صعيد واقع املرأة وهنوضها من دون وعي املرأة 
ذاهت���ا لواقعها ومصاحلها، فكما أن احلرب تبدأ يف 

العقل كذلك البناء والتغيري. 

  صياغ���ة معاي���ري عربي���ة / حملي���ة، لرص���د 
الظاه���رات االجتماعي���ة � االقتصادي���ة � احمللي���ة 

وقياسها )الفقر، الصحة، السكن...(.
 تنش���يط البح���وث التكاملية  اليت تت���آزر فيها 
جمموع���ة علوم ومعارف تركز على أبرز املش���كالت 
اليت تواج���ه اجملتمعات العربية :منه���ا واقع  املرأة، 

الطفل....
 تنش���يط البح���وث املنطلق���ة من هن���وج علمية 
غري تقليدي���ة  تعيد قراءة الظواهر اجملتمعية قراءة 

جديدة: 
 الدع���وة إىل مراجع���ة ش���املة للمصطلح���ات 
االقتصادي���ة- االجتماعية اليت ترتكز على مفاهيم 
تقليدية / ذكورية تتجاهل مشاركة املرأة يف اقتصاد 
اجملتم���ع واألس���رة من خالل تقدي���ر قيمة األعمال 
اليت متارس���ها واألنشطة املختلفة اليت تؤديها داخل 

املنزل وخارجه واملصنفة باألعمال غري املأجورة. 
واالنقس���ام  االقتصادي���ة  العومل���ة  ظ���ل  يف   
االقتصادي - االجتماعي احلاد للسكان  والتغريات 
احلادة يف بناها، يلزم اإلقالع عن اعتماد التصنيفات 
االجتماعية - االقتصادية التقليدية اليت تركز على 
حمكات من نوع: قطاعات رمسية، نظامية، وأعمال 
دائمة متارس داخل منشأة  والعمل على قياس باقي 

القطاعات واألعمال عليها.

 املراجع:

 املعلولي، رميون :)1999(«خصائص األس��رة الريفية املهاجرة واملقيمة يف جتمعات س��كنية خمالفة / عش��وائية«  بدمش��ق 
وريف دمشق. 

 املعلولي، رميون:) )2006( الوسط االجتماعي والرتبية دراسة سوسيولوجية – تربوية، اخلنساء، دمشق. 
 املعلول��ي، رمي��ون :)2007( » ميزاني��ة العم��ل املنزلي وقيمته«  ، حبث غر منش��ور، ُعرض يف ندوة امل��رأة واحلياة العامة: 

العربية    املرأة  السورية لألسرة ومنظمة  اهليئة  بالتعاون بني  بلودان، 2007 
ومركز حبوث الشرق األوسط. 

 املعلولي، رميون: )1996( بنية األسرة الريفية وعالقتها بالرتبية، وزارة الثقافة، دمشق.
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العولمة واإلنترنت) الشابكة( 
ونحن وأشياًء أخرى

   طارق حامد
 

إذا كن��ت م��ن س��كان األرياف اهلادئ��ة واليت مّلا تبتلعه��ا بعد املدن املليئ��ة بالزمحة والضوض��اء املتزايدة 
باستمرار ، فال تتوقع أن يكون لك الكثر من اخلصوصيات بعد اليوم ،  فسواًء كنت تقبع يف قرية هادئة 
بس��فح جبٍل يغطيه الثلج الناصع البياض وليس مثة الكثر مما ال يعرفه أبناء الضيعه عنك عدد خرافك 
وبقرات��ك ودجاجات��ك ومق��دار ما تبقى من امل��واد التموينية يف خم��زن مئونتك، أم كن��ت تقطن يف تلك 
األماكن املزدمحة بالس��كان واحلركة واحليوية والتلوث أيض��اً ، حيث ال يكاد يعرف اجلار جاره ويندفع 
الن��اس يف ش��وارع امل��دن خبطا س��ريعة بدون االلتفات ميين��ًا أو يس��ارًا ويدفنون وجوهه��م يف جرائدهم أو 
حواس��يبهم خالل رحالتهم الطويلة عر وس��ائط النقل املختلفة فإنك لن تكون يف معزل عن عيون وآذان 
وجمسات نظم املعلومات اإللكرتونية املتمثلة بكامرات الفيديو اخلفية اليت ترصد العام واخلاص من شؤوننا 
، أو عر س��يارات متوقفة يف الش��ارع حتمل تقنيات إلكرتونية بات يف مقدورها اآلن أن تعرف ماذا يدور من 
نقاش يف من�زلك  أو عر أجهزة التنصت والتجسس َباِلَغة الصغر بعد تطور ثورة السيليكون األخرة حيث 
أصبح��ت كل هذه الوس��ائل املتاحة جتعلنا يف مطلع ه��ذا القرن أكثر ُعريًا من الس��كان البدائيني الذين 

قطنوا الكهوف واملغارات والغابات يف املاضي البعيد . 
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وتط���ور األم���ر أكثر م���ن ذلك حيث 
هنال���ك العديد من مصائ���د البيانات 
الش���خصية املمتلئة هبا شبكة اإلنرتنت 
م���ن  الكث���ري  نس���فت  وال���يت  العاملي���ة 
اخلصوصي���ة الفردي���ة للمالي���ني من 
س���كان هذا الكوكب ال���ذي أُطلق عليه 

مؤخراً )القرية العاملية( .
وإذا كان���ت الواليات املتحدة تتباهى 
مبق���دار ما حص���ل عليه الف���رد لديها 
وخصوصي���ة  وحري���ة  رفاهي���ة  م���ن 
فإليكم االس���تطالع اآلتي الذي قامت 
به اجلمعي���ة األمريكية ل���إلدارة واليت 
تدع���ى )AMA ( )1( وال���ذي مش���ل 
)900( ش���ركة تب���ني لديها أن نس����بة 
)63 % ( م���ن أرباب الع�مل ميارس���ون 
أش���كاالً من الرقاب����ة اإللكرتونية على 
ه���ؤالء  رب���ع  ح���وايل  وأن  موظفيه���م 
يكتمون األمر عنهم حيث تش����مل هذه 
املمارسات تس���جيل املكاملات اهلاتفية 

ورس���ائل الربي���د الصوت���ي واإللكرتون���ي للموظفني 
أو تصويره����م بكام���ريات الفيديو اخلفي���ة يف أثناء 
عمله���م أو حت���ري ملفاهتم احلاس���وبية وس���جالت 
تردده���م عل���ى ش���ب�كة اإلنرتنت ، وال ش���ك أن هذا 
املس���ح امليداني الذي أجرته اجلمعي���ة املذكورة قد 
ل صدمًة وذه���والً للباحثني الذي���ن قاموا هبذا  ش���كَّ
االس���تطالع وكذلك جلمعي���ات الدفاع عن احلقوق 
املدنية وال بد هن�ا من ذكر أمٍر طريفٍ وهو أن والية 
)كونيكتيكت( األمريكية تنفرد بتش���ريع أكثر تقدماً 
م���ن القان����ون االحتادي األمريك���ي حيث ينص هذا 
التش���ريع على)حظر ممارس���ة أي نوع م���ن الرقابة 
اإللكرتوني����ة يف دورات املياه ( م���ع العلم أن القانون 
االحت���ادي األمريكي اخل���اص حبرم���ة االتصاالت 
اإللكرتونية)ESPA( والصادر عام )1986( ال مينع 
مث���ل هذه املمارس���ات بل يكتفي بتحري���م التنصت 
على املكاملات واألحاديث الش���خصية للموظفني أما 

ما عداها من مكاملات ورس���ائل وبيانات خمزنة يف 
احلاسب فهي مكشوفة متاماً للفضوليني من أرباب 

عملهم )1( .

شبكة اإلنرتنت سالح العوملة األول :
جي���ب االنتب���اه عند الدخ���ول إىل بع���ض املواقع 
يف ش���بكة اإلنرتن���ت العاملية حي���ث يطلب منك ملء 
اس���تمارة معلومات ش���خصية )امسك – عنوانك – 
مهنت���ك – عناوين االتصال بك – مس���توى تعليمك 
– هواياتك( لتصل أحيانا« إىل مستوى دخلك ورقم 
بطاقة ائتمانك  وهذا  جعل ما نس���بته )41 %(  من 
املس���تخدمني يتخوف���ون من الدخ���ول إىل مثل هذه 
املواقع بينما كان ما نسبته )27 %( يدخلون ويدلون 
مبعلومات مزيفة والكل حذر وخائف من اس���تخدام 
ملفاهتم الش���خصية ألغ���راض متعددة . والس���بب 
الرئيس���ي يف ذل���ك أن فض�اء اإلنرتنت مس���تقل إىل 
حد  كبري و بعيد عن احلدود اجلغرافي�ة والسياسية 
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الفاصلة بني بلد وآخر يف عاملنا املعاصر ، فنادراً ما 
تتضمن عناوين املواق�ع يف )ش���بكة ويب( اسم البلد 

الذي يوجد فيه املوقع املطلوب )1( .
وال حيتاج املبحرون يف هذه الش���بكة الغريبة إىل 
جوازات سفر وتأشريات للدخول أو للخروج وهم ال 
يتوقفون يف املطارات مثل املسافرين ليع�انوا ضروباً 
م���ن التعس���ف ونب���ش أمتعته���م أو التوقيف جملرد 
االلتباس يف أمسائ�هم ، حيث  يصعب على سلطات 
الرقابة التقليدية يف كل بلدان العامل تفحص فحوى 
النبضات الكهربائية اليت تتمَثَْل باملعلومات املتدفقة 
ع���رب االنرتنت والتحكم بدخوهلا حس���بما تريد أم ال 
… إن���ه حقاً ع���امل بال حدود ، في���ه أصبح بإمكانك 
أن تش���رتي س���لعة ما من أس���واق بعي���دة يف أقصى 
أحن���اء األرض دون أن ت���ربح مكانك أمام حاس���وبك 
الش���خصي صحيح أن  بإمكان س���لطات اجلم�ارك 
أن تفرض رسوماً على مشرتيات�ك املرسلة إليك عرب 
الربي���د عندما تقوم باس���تالمها وأن تطالبك كذلك  
بدفع رسوم لقاء برجمية اس���تجلبتها عرب )املوديم( 
من موقع يف االنرتنت من خالل بطاقة ائتمانك لكن 
هن���اك الكثري الكثري من هذه املش���رتيات تس���تعصي 
عل���ى املفاهيم واإلج���راءات اجلمركي���ة التقليدية ، 
وال ميكن أن تقتصر ه���ذه التجارة اإللكرتونية على 
الس���لع واخلدم���ات ب���ل ميك���ن أن تتع���دى ذلك إىل 
تب���ادل العمالة أيض���اً ، فإذا كنت من مواطين العامل 
الثالث ولديك مهارات وتريد السفر لاللتحاق بعمل 
يف ش���ركة غربي���ة يف بلد ما عندئذٍ ل���ن حتتاج إىل 
 GREEN( معامالت طويلة ومعقدة للحصول على
CARD ()1( أي )إذن العمل( من س���لطات اهلجرة 
يف ذل���ك البلد وقد ال حتصل علي���ه ، لكن اإلنرتنت 
���نْ العدي���د م���ن أصح���اب امله���ارات ومربجمي  تُمَكِّ
الكمبيوت���ر والُكت���اب من بي���ع مهاراهت���م وخرباهتم 
عربها أو أن تقوم بتشغيلهم بوظائف يف تلك البلدان 

حتى بدون أن يغادروا أوطاهنم . 
ويشكل ذلك أيضاً اخرتاقاً لتدابري محاية العمالة 
الوطني���ة ال���يت تطبقه���ا غالبية البل���دان الصناعية 

املتقدم���ة بتأثري نف���وذ النقاب���ات املهنية ومش���اعر 
النفور من األجانب املتغلغلني لديها)1( .

وبات م���ن املمكن أن تفتح غزارة موارد املعلومات 
ال���يت توفره���ا اإلنرتن���ت آفاق���اً غري مس���بوقة أمام 
الباحث���ني والعامل���ني يف إنت���اج ونش���ر املعرف���ة يف 
البل���دان النامية مب���ا يضعهم يف كثري م���ن األحيان 
على قدم املساواة مع نظائرهم يف البلدان املتقدمة  
وتعت���رب )NEWS GROUPS ( أي اجملموع���ات 
اإلخباري���ة يف اإلنرتن���ت وال���يت تُع���د ب���اآلالف أداة 
أخرى للعوملة فهي حترر األفراد الذين يشرتكون يف 
اهتماماهت���ا وميوهلم الثقافية م���ن اإلفالت من كل 
القي���ود اجلغرافية وتُحَوهل���م إىل جمموعات عاملية 
فعّ�الة لتبادل املعلومات وتنسيق األعمال املشرتكة.

تعريف العوملة ومظاهرها : 
احت���دم اجل���دل ب���ني مثقفين����ا ح���ول ظاه����رة 
)GLOBALIZATION( أي )العومل����ة( وه���ذه 
التس���مية مش���تقة م���ن الص���ورة اجملازي���ة )للقرية 
العاملي���ة( فثم�ة من يرى فيها نوعاً من االس���تعم�ار 
اجلدي���د والغ���زو الثق���ايف اخلطري ج���داً وهناك يف 
الط���رف اآلخ���ر من ي���رى النقيض متام���اً ، إذ يرى 
أهنا الفرصة الذهب�ي���ة حلل املعضالت االقتصادية 
والسياس���ية والثقافي���ة اليت نواجهه���ا وميتد ط�يف 
اآلراء بني هذا وذاك على طول املسافة الفاصلة بني 
املوقفني وجيد املواكبون لثورة تكنولوجيا املعلومات 
أنفس���هم عل���ى عتبات ه���ذا العصر وهم يعايش���ون 
تباش���ريه بوصفه جزءاً من حقائ���ق حياهتم اليومية 
ولي���س ألن ذل���ك التط���ور لتكنولوجي���ا املعلوم���ات 
واالتص���االت يعد من الش���روط الضرورية لتحقيق 
العوملة ب���ل ألن صناعة املعلومات تش���كل بطبيعتها 

صورة منوذجية القتصاد املستقبل املُعَولَمْ .
وم���ع كل ذل���ك إن من���وذج العوملة الذي جتس���ده 
اإلنرتنت ال ينجو من مثالب العوملة مبفهومه العام ، 
ويراه���ا أصحاب النظرة الثاقبة من املثقفني العرب 
والدارسني املهتمي�ن هبذه الظاهرة أداة لإلمربيالي�ة 
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الثقافية األمريك�ية اليت حتاول ) من خالل نفوذها 
السياس���ي الكب���ري ورصيده�ا املايل اهلائ���ل ولغت�ها 
اإلنكليزي���ة وه���ي اللغ���ة األساس���ية لإلنرتنت وعرب 
اآلالف م���ن مؤسس���اهتا وش���ركاهتا ومجعياهت���ا (

اهليمنة على الع���امل كوهنا القطب األوحد يف مطلع 
ه���ذا القرن ومع بداية األلفية الثالثة . حيث ترغب 
الوالي���ات املتحدة األمريكية اآلن بعد انتهاء احلرب 
الب���اردة إعادة بلورة وصياغ�ة العالقات الدولية من 
جديد وف�ق مصاحلها لكن بنكهتها وبلغتها اخلاصة 
عرب وس���ائلها املعروفة: الرتغيب أحياناً أو الرتهيب 

أحياناً أخرى .
وتع���د ش���بكة اإلنرتن���ت م���ن أب���رز أدوات العوملة 
مبختلف أبعادها الثقافية واالجتماعية والسياسية 
واالقتصادية فبفضل انتشارها الواسع الذي يغطي 
معظ���م أحناء الكوك���ب األرضي وس���رعتها الفائقة 
يف حتقي���ق تبادل املعلومات ودورها املتزايد س���وقاً 
للتبادل التجاري فإن تلك الش���بكة وهلذه األس���باب 

تتحول إىل إحدى أبرز ساحات العوملة .
فبع���د انته���اء مرحلة احل���رب الباردة وس���قوط 
االحتاد السوفييت أحد القطبني ظهر العامل أعرجاً 
هتيم���ن علي���ه الوالي���ات املتح���دة األمريكي���ة قطباً 
مسيطراً  وحيداً  لكن هذه احلالة مل تستمر طويالً 
حيث طرأ حتول كبري وس���قط العديد من األس���وار 
جمدداً ب���والدة مرحل���ة العوملة فاخلط���ر اخلارجي 
الذي كان يتمثل سابقاً يف القوة العسكرية الضاربة 
واحتالل الش���عوب أو اهليمنة عليها أو اقتالعها من 
جذوره���ا أصبح اآلن خطراً م���ن نوع آخر يتمثل يف 
ع���امل متجانس متكامل اقتصادياً ال يعرف احلدود 
اجلغرافي���ة والسياس���ية وال اهلوي���ة احلضارية ألي 
ش���عٍب من الش���عوب ، ومل يعد أحد يس���أل: ماقوة 
ومدى صاروخك الذي متلكه؟ بل أصبح السؤال: ما  

سرعة ) املوديم( الذي تستخدمه حالياً ؟
أم���ا من الناحي���ة االقتصادي���ة فالتغريات صارت 
عدي���دة فمن اقتصاد موجه من قبل الدول يف أثناء 
احل���رب الب���اردة حيث احلرك���ة املالية كان���ت قابلة 

للتقييد ، والتس���ارع التكنولوجي واالقتصادي يسري 
بعقالنية وبش���كل مناسب للجميع تتخلله فرتات من 
الراحة والسكينة وأخرى من االنطالق ، إىل انفالت 
االقتص���اد يف عص���ر العومل���ة  حي���ث انفلت���ت معه 
احلرك���ة املالية وأصبحت يف أيدي قوى  غري مرئية 
، وتطورت التكنولوجيا واملعلوماتية بش���كل متسارع 
حيث اش���تعلت املنافس���ة بال هوادة بني الش���ركات 
واألفراد  وظهر ما يسمى بالقطيع اإللكرتوني الذي 

سأتناوله الحقاً . 
ومن ناحية الس���لطة فقد كانت سابقاً بيد الدول 
واألحالف السياسية والعسكرية املعروفة وأصبحت 
اآلن تنتقل تدرجيياً إىل الشركات واألفراد املدَعَّمني 
بالتكنولوجي���ا واملعلومات وبدأ خيفت حديث الناس 
عن الدميقراطية السياس���ية وكيفي���ة الوصول إىل 
ممارس���تها بل صار احلديث يدور ع���ن ثالثة أنواع 

من الدميقراطيات اجلديدة )3( :

دميقراطية التكنولوجيا : وتقوم على مفهوم 
التطور الرقمي وسهولة معاجلة املعلومات وختزينها 
وتراس���لها وكذل���ك تط���ور تقنية صناعة الش���رائح 
اإللكرتوني���ة واالتص���االت الفضائي���ة ع���رب األلياف 
البصرية اليت فتحت آفاق التواصل اإللكرتوني حتى 
وصلت كل هذه املعلومات إىل كل فرد وبيت ومؤسسة 
و وإىل العديد من التجمعات البش���رية وهذا مل يكن 
متوافراً يف الس���ابق، وقد مهدت هذه الدميقراطية 

الطريق لظهور الدميقراطيات الالحقة .

 دميقراطية االســـتثمار املـــايل : وأهم ما 
مييزه���ا هو انف���الت املنافس���ة وس���يطرة اقتصاد 
السوق حيث بدا واضحاً تراجع املصارف  بوصفها 
هيئ���ات اس���تثمارية حصرية ونش���أت بدي���الً عنها 
جتمعات مالية مستقلة وأفراد يتحكمون باالستثمار 
املايل قادرون على اس���تقطاب ومتويل أي مش���روع 
مدروس يف العامل ، ونش���أ حديثاً مفهوم الس���ندات 
املهملة )ميلكن( وسندات قروض الدول املكفولة من 
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اخلزينة وبذلك تراج���ع القطاع العام 
لص���احل األف���راد والقط���اع اخلاص ، 
حيث أصبح الشعار السائد )سوِّق أي 
ش���يء متلكه بس���رعة وكفاءة( وحتول 
دور الس���لطات االقتصادية يف الدول 
من دور املوجه إىل دور الرقيب مكتفية 
بتوف���ري افض���ل الط���رق االقتصادي���ة 
باس���تجالب  الكفيل���ة  والتش���ريعات 

االستثمار احمللي واخلارجي .

: ال  املعلومـــات  دميقراطيـــة   
أحد يشك أنَّ اخرتاع اآللة الطابعة يف 
املاض���ي القريب جعل من الناس قراءً 
ثم تط���ور األمر وش���هد العامل اخرتاع 
آالت النس���خ فأصبح الن���اس قادرين 
عل���ى نش���ر كتبهم ومعلوماهتم بيس���ر 
أكثر ثم ظهر اخرتاع التلفزيون فأصبح 
الناس مش���اهدين ومستمعني للعديد 
مم���ا يريدون أو ال يريدون من الربامج 
واملعلوم���ات ث���م ظه���ر أخ���رياً اخرتاع 
شبكة اإلنرتنت والذي جعل من الناس 
مس���تمعني ومشاهدين ومس���تثمرين 
ومنتجني بشكل مباشر ودون أي قيود 

وصار الناس يتواصلون فيم���ا بينهم معلوماتياً عرب 
اإلنرتنت والصحون الفضائية واحلواسيب  وأقراص 
التخزين وأصبحوا قادرين على االس���تثمار املباشر 
يف البورص���ات العاملي���ة ، وكذل���ك عل���ى ممارس���ة 

التجارة اإللكرتونية .

القطيع اإللكرتوني  :
ونتج ع���ن ه���ذه الدميقراطيات الث���الث القطيع 
اإللكرتوني الذي ذكر س���ابقاً ، وهو ببس���اطة عبارة 
ع���ن جمموع���ة م���ن الش���ركات واألف���راد مدَعَّمني 
بالتكنولوجي���ا واملعلوم���ات يتحكم���ون باالقتص���اد 
العاملي يستثمرون متى يريدون ويقاطعون ويضاربون 

ويهددون ويع���ادون ويصاحلون من يريدون ، ويقود 
ه���ذا القطي���ع الذي ال هوية له جه���ات غري مرئية ، 
ويدع���ي هذا القطيع أنه يش���كل اليوم القوة العاملية 
الثاني���ة مع الواليات املتح���دة األمريكية وليس هذا 
فحس���ب بل هو قادر أيضاً عل تنظيم سرعة تطور 
االقتصاد العاملي ، ويس���عى هذا القطيع لالستثمار 
يف كل دول الع���امل ال���يت لديه���ا االس���تعداد جلع���ل 
سياس���تها االقتصادي���ة واملالية مبنية على أس���اس 
تطوي���ر وس���ائل تولي���د امل���ال وليس توزيع���ه وعلى 
جع���ل القطاع اخلاص ه���و القوة الوحي���دة الدافعة  
لالقتص���اد وعل���ى أن حت���اول ه���ذه ال���دول اإلبقاء 
على نس���ب متدنية للتضخ���م لديها وأن ختفف من 
البريوقراطي���ة اإلداري���ة واألعب���اء اجلمركي���ة على 
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اس���تريادها وأن ترف���ع من صادراهت���ا  إىل أكرب حد 
ممك���ن وأن حتافظ على ميزان جتاري متوازن قدر 
اإلمكان وأن تزيل القيود عن االستثمارات األجنبية 
وأن حتاول خصخصة قطاعي الصناعة واخلدمات 
وأن تَحُد بش���كل كبري من الفساد اإلداري لديها وأن 
تتحول  إىل اقتصاد الس���وق وأن جتعل عملتها قابلة 
للص���رف والتحوي���ل وأن تفتح أس���واقاً للصناعات 
واألس���هم والس���ندات للتمل���ك األجن���يب وأن تصدر 
تشريعات من ش���أهنا دفع التنافس االقتصادي وأن 
تَحُدْ قدر اإلمكان من املنتجات املدعومة من القطاع 
العام لتدني جودهتا على الغالب وعدم قدرهتا على 

املنافسة .
مما س���بق جند أن هذا القطي���ع اإللكرتوني يريد 
أن يف���رض على الع���امل إيقاعه اخلاص يف س���رعة 
التغيري، ففي كل  يوم بل يف كل ساعة تتغري املعطيات 
االقتصادي���ة ، وكم���ا يقول الدكتور س���امي اخليمي 
عضو اجلمعية العلمية الس���ورية للمعلوماتية وأحد 
الدارس���ني املتعمقني لظاهرة العوملة }إن هذا الذي 
حي���دث يف العامل من تغريات س���ريعة ج���داً جتعلنا 
نعي���ش مث���ال الفهد و الغ���زال كل منهم���ا ينام وهو 
يع���رف أن عليه يف اليوم الت���ايل أن يركض بأقصى 
س���رعة ، األول كي يفرتس الغ���زال ويضمن بالتايل 
بق���اءه والثاني ك���ي يهرب من الفه���د ويضمن بقاءه 
أيضاً{، وهذا الصراع قد حيدث أيضا داخل القطيع 
اإللكرتوني نفسه والذي يشبه حجر الطاحون الذي 

يسحق كل من يقع يف طريقه بال رمحة . 
وبالتايل سيغري هذا من طبيعة الوظائف واألعمال 
وس���يختفي عدد كبري من الوظائ���ف احلالية لتأتي 
أخ���رى مكاهن���ا تتطل���ب ذكاءً وخربة ممي���زة وكفاءة 
عالي���ة فيما يتعل���ق باحلاس���وب واإلنرتن���ت وإدارة 

األعمال .

من يقـــف ضـــد العوملة ومـــن يؤيدها يف 
العامل :

يبقى الس���ؤال األهم من مع أو ضد هذه العوملة؟ 

وه���ل من بدائ���ل هلا على املدى القري���ب؟ ، فهنالك 
م���ن يعتربها إجيابية ج���داً وعلى رأس���هم الواليات 
املتحدة األمريكية وبريطانيا وغريمها ألهنا تس���مح 
هل���م باهليمنة على العامل ، وبعض املؤسس���ات ترى  
أن مثة تواؤماً بني العوملة والتوجه الطبيعي لإلنسان 
لتحس���ني مستواه املعيش���ي وتقدم له وسائل أجدى 
بكث���ري من تلك اليت كان���ت متوافرة س���ابقاً لينطلق 
اقتصادياً ، ومنهم من يرى أن ظاهرة املنافسة اليت 
تغذيها العوملة س���واءً كانت داخل القطيع اإللكرتوني 
أم ب���ني القطعان املختلفة ختفف كثرياً من الفس���اد 
اإلداري ال���ذي استش���رى عاملياً وخاص���ة يف بلدان 
الع���امل الثالث وال���ذي تعتربه العوملة ناجت���اً طبيعياً 

لتوجيه االقتصاد .
وأخرياً ال يس���تطيع أحد أن ينكر أن العوملة تذكي 
مهارة الفرد املتفوق املدَّعم باملعلومات والتكنولوجيا 
وبذلك تتش���ابه ق���وة مهارته مع الف���رد املبدع الذي 
عاش وساهم بشكل واضح يف العديد من احلضارات 
القدمية ومن املناس���ب  أن نذكر هنا ذلك الس���ؤال 
الذي وجهه الدكتور سامي اخليمي يف مؤمتر )شام 
99( إىل األس���تاذ )نيك���والوس نيجروبوني ( امللقب 
حبكي���م عصر املعلوماتية عرب مناظرة فيديوية حية 
 ) MIT( بني قص���ر املؤمت���رات بدمش���ق ومعه���د
مبدينة كامربدج يف والية )ماساشوستس( األمريكية  
حيث يقول السؤال :}إن شعوب البلدان دافئة املناخ 
، وشعوب البحر األبيض املتوسط حتديداً ، عاشت 
حضارات عظيمة يف املاضي وكان أساس���ها اجلهد 
الف���ردي اخلالق ، وكان الف���رد يف تلك األزمنة ويف 
ظ���روف مناخي���ة مواتية قادراً على بن���اء احلضارة 
م���ن دون اجملتم���ع يف جمموع���ات كب���رية ورمبا من 
دون احلاج���ة إىل جمتمعات سياس���ية متطورة بعد 
ذلك وقبل عدد من القرون ش���عرت هذه الش���عوب 
أن احلضارة قد انتقلت إىل ش���عوب املنطقة الباردة 
ال���يت أجربهت���ا صعوبة احلي���اة لديها واملن���اخ البارد 
على التجمع يف جمتمعات سياس���ية متطورة وعلى 
تش���كيل فرق عمل متكاتفة أني���ط هبا إجناز أعمال 
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باه���رة أدت إىل نش���وء احلض���ارة التكنولوجية كما 
نعرفها اليوم وأود أن أسألكم : هل الولوج إىل شبكة 
اإلنرتنت يتيح فرصاً جديدة لش���عوب املتوسط اليت 
تع���ودت اإلجن���ازات الفردية من أجل بن���اء حضارة 
تكنولوجية جديدة ؟، فالفرد اليوم وبفضل اإلنرتنت 
يس���تطيع الول���وج إىل أعم���ال آالف ف���رق العم���ل 
ويس���تطيع االطالع على نتائجها من خالل حاسب 
بس���يط متصل بالش���بكة ، وبالتايل سيتمكن وحده 
م���ن إجناز أعمال فردية متمي���زة يؤدي تراكمها إىل 
ظهور جمتم���ع تكنولوجي وحضارة تكنولوجية لدى 
هذه الشعوب{ وكان اجلواب ) جيب أن أعرتف أنين 
مل أتلق س���ؤاالً هبذه الس���وية الراقية من���ذ أكثر من 
مخس س���نوات إن هذا الس���ؤال العمي���ق إىل حد ال 
يُص���دق يدفعين للتفكري ، ولكن���ين رغم ذلك اعتقد 
أن جوابي لن يكون بنفس س���وية الس���ؤال فالفائدة 
العلمي���ة وكل املعلوم���ات يف كل ختصص مش���روعة 
لكل من يرغب احلصول عليها عرب الش���بكة لسكان 

املتوسط وغريهم ليتم اإلبداع( .
واآلن ننتق���ل ألنصار الطرف اآلخر الذين يعدّون 
ظاهرة العوملة سلبية جداً ومدمرة  مثل بعض خرباء 
االقتصاد يف الدول األوروبية املتقدمة الذين جيدون 
صعوب���ة كبرية يف االنس���جام معه���ا ألن اقتصادهم 

يقوم على توفري محاية اجتماعية وصحية للفرد .
وهن���اك دوٌل غنية متلك خمزون���اً كبرياً من املواد 
األولية )كالنفط والغاز ..اخل( وهي ال ترى حاجة أو 
أي إحل���اح يف اعتماد أو حمارب���ة العوملة مثل بعض 

دول اخلليج العربي والنروج .
وال نس���تطيع أن ننس���ى ش���عوباً ودوالً غري قادرة 
حالي���اً نتيج���ة ظروفه���ا االقتصادي���ة الصعبة على 
التكيف مع س���رعة التغيري اليت ُذكرت س���ابقاً واليت 
تتغ���ري كل س���اعة مثل ال���دول غ���ري النفطية وبعض 
الدول اإلفريقية واألسيوية ودول أمريكا الالتينية. 
وهن���اك جتربة لبعض الدول ال���يت جَرَّبتْ العوملة 
وأخفقت وهتشم اقتصادها بشكل جزئي وأصبحت 
اآلن تبح���ث عن خ���ط ثالث خارج العومل���ة يتيح هلا 

النجاح واالستقرار اقتصادياً من جديد مثل ماليزيا 
وإندونيسيا وكوريا اجلنوبية .

  وهنال���ك أيض���اً البريوقراطي���ون يف كل أحن���اء 
الع���امل يعادون العوملة ألن اس���تفحاهلا حِيدُّ بش���كل 
كب���ري من س���لطاهتم ونفوذهم ويبقى ع���دد ال بأس 
به من متخذي القرار يف بعض دول العامل خيش���ون 
م���ن جمرد االق���رتاب من قطار العوملة الس���ريع ألنه 
س���يقودهم إىل حالة من عدم االس���تقرار السياسي 
واالجتماع���ي وهم يرون أيض���اً تأثريه الضار عليهم 
فيم���ا ل���و ظلوا خارج���ه وأهنم س���يعانون من تقلص 

إيراداهتم وسويتهم املعيشية .
ويبق���ى أهم فئ���ة مقاومة للعوملة وحن���ن منها يف 
غالبية أحناء الوطن تلك اليت ترى أن العوملة تُضعِفُ 
بل تس���حقُ اهلوي���ة احلضارية والع���ادات والتقاليد 

الوطنية والقومية .

بدائل العوملة وكيفية مواجهتها :
هنا مثة سؤال آخر يطرح نفسه بإحلاح: ما البدائل 
هلذا النظ���ام العوملي اجلديد ؟، إن غالبية املنظرين 
واحملللني للسياس���ة واالقتص���اد العاملي يرون أنه ال 
يوج���د يف األف���ق على املدى املنظ���ور » القريب« أي 
بدائل حمسوس���ة ، صحي���ح أن معارضيها ينتقدون 
وبقوة فلس���فة العومل���ة يف توليد املال وتوزيعه لكنهم 
ال يقدمون أي حلول أفضل ، وإن كانت بعض الدول 
كاليابان ودول جنوب شرق آسيا خُتُط اآلن لنفسها 
إس���رتاتيجية سياس���ية واقتصادية مس���ايرة للعوملة 
مع احملافظ���ة على هويتها احلضارية وس���لوكياهتا 

االجتماعية .
وهن���اك بع���ض الدول اليت تع���رتف صراحًة بأهنا 
غ���ري ق���ادرة على التع���ومل بالس���رعة ال���يت تريدها 
العوملة وتفرضها على العامل وهي تس���عى باستمرار 
إىل اس���تخدام الضغط السياسي أحياناً والتفاوض 
أحياناً أخرى مع القطيع اإللكرتوني لكي خيفف من 
حدة سرعة قطار العوملة  كي يستطيعوا امتطاءه .                 
ويبقى الس���ؤال ال���ذي يطرح نفس���ه بإحلاح: هل 
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ميكن لنا حنن العرب أن ندير ظهورنا لكل ما جيري 
ونقاطعه حبجة الدفاع عن هويتنا احلضارية ؟.

إذاً م���اذا أعددنا لكل هذا؟ وما أس���لحتنا الفعالة 
لنداف���ع ع���ن ذاتن���ا وخصوصيتنا وقوميتن���ا ولغتنا 
أمام هذه املعلوم���ات املكثفة اليت هتطل علينا كوابل 
املطر ع���رب اإلنرتنت وتغزونا يف عقر دارنا؟ ، وكيف 
حنص���ن أجيالنا و بالوق���ت ذاته جنعله���م يأخذون 
املفيد م���ن هذا الكم اهلائل م���ن املعلومات الدمسة 
واملليئة بالس���م القات���ل يف كثري من األحي���ان؟ ، إنه 
س���الح ذو حدين إذاً علينا متابعة أجيالنا وتعبئتهم  
وع���دم تركهم يتخبطون وينحرفون حس���ب ما يريد 

وخيطط هلم اآلخرون .
فهويتن���ا احلضارية هي بداي���ة الرد لنا على هذه 
العوملة فقد أثبتت جتارب الش���عوب أن من ال جذور 
ل���ه متغلغلة عرب التاريخ ال حضارة والمس���تقبل له ، 
فاالنتم���اء إىل عائل���ة أو قبيلة أو جمتم���ع أو أمة أو 
دي���ن أو بعٍض منه���م أو مجيعهم )3( يش���كل البيت 
احلقيق���ي املنيع واهلوية احلضارية لإلنس���ان وهذه 
اهلوي���ة توَّل���دُ فين���ا األنا وتوف���ر لنا الثق���ة واألمان 

عندم���ا نتوجه للتعامل واملناقش���ة 
واالحتكاك مع اآلخرين .

وهل ميكن أن ننس���ى أن الناس 
هوي���ة  حيمل���ون  وه���م  يول���دون 
حضاري���ة يكتب���ون فيه���ا الش���عر 
والقصة والرواية وكل فنون األدب 
مس���تمدين م���ن عراق���ة تارخيهم 
ومن واقعهم املعيش نقطة البداية 
إلبداعاهت���م ،حت���ى ل���و اختلف���ت 
أشكال ومدارس هذا النوع أو ذاك 
م���ن أصن���اف األدب ع���رب الزمن ، 
فلكل زماٍن وسائله التعبريية وأدبه 
املتغ���ري واملتجدد دوم���اً ، وجند أن 
قس���ماً م���ن هؤالء الن���اس ميوتون 
وه���م يتغن���ون هب���ذه اهلوي���ة ، لكن 
نظ���ام العومل���ة  ال يأخ���ذ كل ه���ذا 
بعني االعتبار وإن كان هذا النظام 
قد س���اهم يف حتقيق س���عادة احلي���اة للبعض لكنه 
باملقاب���ل باعَ���دَ بني األفراد وحَدَّ بش���كٍل واضح من 
التواصل اإلنس���اني والروحي بني البشر . حتى بات 
حيم���ُل يف طياته بذور فنائه فالناس يف هذا العامل 
غري قادري���ن على حَتمُّْل هذا التجانس بني كل هذه 
األمم والشعوب املتعددة وهم ليسوا قادرين على أن 
يبقوا يكافحون هبذه الس���رعة حتى تنقطع أنفاسهم 
م���ن أج���ل البق���اء ، دون أي ف���رتات للراح���ة ، وهم 
ليس���وا قادرين على استيعاب أن هويتهم احلضارية 

مُعرَضة لإلضعاف أو التهميش.
م���ن هنا ال بد من ض���رورة لبن���اء خطط وطنية 
وقومية للتعايش مع هذه العوملة فالنجاح االقتصادي 
العربي وتفعيل عمل السوق العربية املشرتكة ورسم 
خطط اقتصادية متكاملة هي أحد األسلحة اهلامة 
ال���يت جيب أن منتلكها وتس���اعدنا كث���رياً يف توجيه 
قط���ار العومل���ة ، وعلينا العمل اجلاد على حتس���ني 
جودة منتجاتنا القابلة للتصدير س���واء كانت مادية 
أم فكرية أم روحية مع األخذ بعني االعتبار متطلبات 
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العومل���ة، واحملاولة اجلادة واملدروس���ة الس���تقطاب 
االستثمارات احمللية واألجنبية اليت ختدمنا وتساهم 
يف حل مش���كلة البطالة املس���تفحلة لدينا من خالل 
تطوير تش���ريعات وضواب���ط اقتصادي���ة ومجركية 
وفت���ح إمكانية تبادل العملة وصرفها وحتويلها ، مع 
تش���جيع القطاع اخلاص ليأخ���ذ دوره اإلجيابي يف 
عملية التطوير الصناع���ي والتجاري وإجياد فرص 
جدي���دة للعم���ل ، حي���ث م���ا زالت مس���امهات هذا 
القط���اع وصناعاته متواضعة ج���داً يف بعض الدول 
العربية وباستطاعة املواطن االستغناء عن غالبيتها 
لعدم حاجته املاسة هلا ، وجيب أن ال ننسى تشجيع 
القطاع الس���ياحي وتطوير منش���آته حتى يستطيع 
اس���تقطاب الس���ياح من كل أرجاء العالَم  ليس ألنه 
أح���د القطاعات املرحبة فقط بل  ألنه يربز اجلانب 
التارخيي واحلضاري لدينا فيما لو اس���تثمر بشكل 
م���دروس علمي���اً ، وعلينا أن نُعيد دراس���ة تارخينا 
العرب���ي وتقييمه بتجرد وموضوعي���ة لتعليم أبنائنا 
اجلوانب احلضارية املشرقة فيه من دون أي مبالغة 
أو مغالط���ة)3( وجيب أن يكون للغتنا العربية حصة 
األس���د بأن جنعلها يف مصاف اللغات التكنولوجية 
ليت���م اس���تخدامها على ش���بكة اإلنرتن���ت العاملية ، 
ويوجد لدينا العديد من العادات والتقاليد اجلميلة 
فلنأخذ ما يناس���ب منها ولننشرها إىل جانب لغتنا 
أيض���اً ، وال بأس علينا إذا قمنا مبزج تراثنا العربي 
القديم مبا هو جيد يف الرتاث التكنولوجي احلديث 

ليصار إىل تقدميه للعامل .
وال ب���د هنا من كلمة حق وهي أننا لس���نا قادرين 
عل���ى البقاء  والوقوف بثق���ة أمام هذه العوملة مادام 
املواط���ن العرب���ي الميلك مس���احًة  للحرية الفكرية 
والدميوقراطي���ة يف حياته عام���ة وخاصة الفكرية 

منها حيث يستطيع أن يكتب ويقول ما يريد.

املواطـــن  ودور  املســـؤولة  اجلهـــات  دور 
العربي:

وهنا يربز دور احلكومات العربية يف إحداث الثورة 

التقن�ية  وتيس���ريها للشعب العربي جبميع شرائحه 
وتأمني سبل االس���تفادة من التقني�ات احلديثة عن 
طري���ق دعم أس���عار احلواس���يب كما تدعم أس���عار 
اخلبز ألهنا أصبحت يف اآلونة األخرية تش���كل خبز 
احلضارة التقنية احلديثة وأن تفتح باب استريادها 
بال قيود لتصبح يف متناول اجلميع وأن تسن القوانني 
الصارمة ملنع قرصنة الربامج واليت تقف حجر عثرة 
يف طريق تطور صناعة الربجميات العربية ، وكذلك 
أن تق���وم احلكوم���ات  بتزويد امل���دارس واجلامعات 
واملؤسس���ات واهليئ���ات بأجه���زة احلواس���يب مثلما 
تزودها باملداف�ئ واملكيفات وأن حترص على ربطها 
بشبكة اإلنرتنت كحرصها على ربطها بشبكات املاء 
والكهرباء ،  أما املناهج الدراسية والطرق التعليمية 
ال���يت تتبعه���ا وزارات الرتبية والتعلي���م يف كل أحناء 
وطنن���ا العربي فغالبيتها يعتمد على إعطاء الطالب 
كمية من املعلومات ميأل  هبا رأس���ه وما عليه إال أن 
يفرغ ه�ذه املعلومات احملفوظة على ورقة االمتحان 
ليضم���ن النج���اح وحي���ث ب���ات مس���تقبله يتوق���ف 
على مدى توفيقه خالل ش���هر من دراس���ته ليحدد 
مس���تقبل دراس���ته والكلية أو الفرع الذي سيدرسه 

مستقبالً.
وحتضرن���ي هن���ا بع���ض املالحظ���ات اهلام���ة يف 
املنهاج الدراس���ي ال���ذي ال يواكب التغ���ريات اهلائلة 
يف أس���لوب البحث العلمي وكثافة املعلومات فكيف 
جلي���ل املس���تقبل  أن يواج���ه كل ه���ذا مبنه���اج فيه 
العديد من النواقص والثغرات، لذلك علينا أن نعلم 
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املراجع:

  العوملة والفقر للكاتب جاي آر ماندل .
  العوملة للكاتب حييى اليحياوي .

  ثقافة العوملة للدكتور برهان غليون والدكتور مسر أمني .
 حماضرة للدكتور سامي اخليمي .

الطال���ب كي���ف يفك���ر ال كيف حيف���ظ ونعلمه كيف 
يبحث ويراجع ال كيف يقرأ، وأن حياول هو بنفس���ه 
البحث ع���ن املعلومات يف أماك���ن وجودها من كتب 
وموس���وعات وشبكات وحواس���يب ال أن نقدمها له 

جاهزة .؟ ألنه سيصبح اتكالياً كما هو اآلن .
ولنك���ن أكث���ر إنصاف���اً: ال نس���تطيع إلق���اء كامل 
احلمل على احلكومات العربية فلكٍل من القطاعات 
األخرى دورها املكمل للحكومة فالش���ركات العربية 
الك���ربى واألثري���اء الع���رب عليهم القيام ب���دور أكثر 
فاعلية بتمويل املش���اريع التقنية على املدى الطويل 
وأن يسامهوا يف هنضتنا احلضارية عن طريق تبين 
املواهب يف هذا اجملال ، ولو أن كل شركة كربى وكل 
ث���ري عربي يتبنى طفالً موهوباً ومتفوقاً ويس���اهم 
يف دراسته وحتصيله وإرساله للخارج ملتابعة تعليمه 
ألصب���ح لدينا بعد عدة س���نوات جي���شٌ من العلماء 
املوهوب���ني )2( ، حي���ث مل يعد خافي���اً على أحد أن 
الصراع بيننا وبني عدونا الصهيوني مل يعد صراعاً 
عس���كرياً وال صراع حدود فحس���ب ب���ل هو صراع 
وج���ود  وم���ن أهم جتليات���ه أنه ص���راع تقين علمي 
وتكنولوج���ي وصراع حض�اري بني األج�يال القادمة 
وما متلكه من معلومات وتطور يف جمال املعلوماتية 

وخربة يف العمل واالستفادة من احلواسيب .
وال نستطيع أن ننكر دور التوعية  والدور التثقيفي  
لوس���ائل اإلعالم العربية خاصة بعد إطالق العديد 
م���ن القن���وات الفضائية العربية ولو اس���تغل العرب 
ربع مس���احة ما تبثه يف الربام���ج الفنية والرياضية 
عل���ى م���دار اليوم لنش���ر برام���ج توعي���ة وتعليم يف 

املي���دان التق���ين والثقايف ألحدثت انقالب���اً كبرياً يف 
حياة املواطن العربي.

 ونأتي أخرياً لدور املواطن نفس���ه الذي تقع عليه 
أيضاً مس���ؤوليات كب���رية فدوره ينبع م���ن اهتمامه 
بتثقيف نفس���ه وأهل بيته مجيعاً كم���ا يهتم بتأمني 
لقمة العي���ش والرفاهية هلم وأن يكون حرصه على 
اقتناء جهاز احلاسوب ال يقل عن حرصه على اقتناء 
التلفاز والفيديو والطبق الفضائي تلك األجهزة اليت 
ال ي���كاد خيلو منها بي���ت عربي مهما كان مس���تواه 

املعيشي )2( .
وللمثق���ف العرب���ي دوره الكب���ري واهل���ام يف ه���ذا 
اجمل���ال فال يكفين���ا منه أن يقتين جهاز احلاس���وب 
ويش���رتك بش���بكة اإلنرتنت الدولي���ة باعتبارها كما 
ل���دى الكثريين  من مس���تخدميها حمط���ات للرتفيه 
والتس���لية ب���ل عليه أن يق���وم بدوره بوصف���ه مثقفاً 
والذي يرتكز على جعل هذه التقنيات وسائَل لتعليم 
وتثقي���ف من حول���ه وأن يكون ق���دوةً وموجهاً لغريه 

ممن يقلون عنه ثقافًة .
 بعد هذا كله وبالرغم من بعض املظاهر اإلجيابية 

للحضارة اليت نعيش أقول: 
حمظ���وظ ه���و ذلك ال���ذي يعيش يف بي���ت ريفي 
فيهِ أش���جار وعصافري يأكُل مما يزرعُ يف حقلهِ هو 
ودجاجات���هِ وخرافهِ ويتنقْل مش���ياً عل���ى أقدامهِ أو 
حصان���هِ وينري ظالم ليله بس���راٍج وين���ام بعمق على 
ف���راٍش من ص���وف ورثهُ ع���ن جدتهِ ويتنش���ق هواءً 
جبلياً منعش���اً ويش���ربُ من نبٍع جم���اوٍر ماءً نقياً مل 

تلوثه حضارة اإلنسان املزعومة بعد .  
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البالغة العربية القديمة
وسؤال الماهية الحديث

    د. رضا جوامع-اجلزائر

إىل أي م��دى ميكنن��ا التح��دث ع��ن فكر بالغ��ي يف مناهج اللغ��ة العربية للمنظوم��ة الرتبوية 
العربي��ة بعام��ة واجلزائرية خباصة؟ وما مادة هذا الفكر وموضوعه؟ أهي فن أداء احلقيقة؟ أم 
ه��ي الكذب والدجل ونصب األش��راك؟ أم اجتماع أمناط ومناذج ق��ذف بها إلينا الزمن البعيد؟ 
وومسه��ا القص��ور على مناغمة روح العصر، وعلمها العقم يف جدواها، إن حنن اس��تقصيناها يف 

واقعنا اللغوي واألدبي؟
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حيّتم علينا الرد هنا أن نسري أغوار تراثنا العربي 
وخباي���اه هب���دف اس���تنطاق نصوصه ال���يت تناولت 
مفه���وم البالغ���ة، وإن كان هذا املفه���وم مكتنفاً يف 
ثنايا اجتهادات ومقاربات هي أقرب إىل املوسوعية 

منها إىل التخصص واالستقاللية.
 وحت���ى النقف عند جمرد العرض، رأينا أن نلقي 
ضوءاً من املاضي على احلاضر ، ابتغاء الوقوف على 

املفهوم البالغي املتبنى يف مناهجنا الدراسية.

 البالغـــة: حبث يف جينيالوجيا املصطلح 
وخصوصية املفهوم:

يتص���در احمل���ور اللغوي مجلة احمل���اور اليت يدور 
حوهلا مفهوم البالغ���ة، وهو حمور يرتكز عليه »أبو 
ه���الل العس���كري« يف قول���ه » البالغ���ة م���ن قوهلم 
بلغتُ الغاي���ة إذا انتهيت إليها، وبلّغتها غريي، ومبلغ 
الش���يء: منته���اه، واملبالغة يف الش���يء: االنتهاء إىل 
غايته، فسميت البالغة بالغة ألهنا تُنهي املعنى إىل 

قلب السامع فيفهمه« )1(
ينطلق هذا املفهوم من قاعدة لغوية تفيد األصل 
الذي اُش���تقت من���ه لفظة البالغ���ة، وكذلك معاني 
اش���تقاقها، واليت ختلص كلها إىل االنتهاء ليشرعن 
بع���د ذلك تس���مية البالغ���ة بالبالغ���ة، فتغدو هذه 

التسمية نتيجة منطقية ملفاهيم اإلبالغ )2(
واليق���ف املفه���وم عن ح���د اللغة، ب���ل يتعداه إىل 
الوظيف���ة البالغي���ة اليت تقتصر عل���ى اإلفهام، ألن 
جمرد إهناء املعنى إىل قلب السامع الحيقق الغرض 
م���ن البالغ���ة، إذ يبقى املعنى حبيس قلب الس���امع 

مبتوراً من الفائدة.
ونظ���راً لقيمة الفهم واإلفه���ام يف تكوين التصور 
البالغ���ي ، فق���د قدّمهما » عبداهلل ب���ن حممد بن 
مجي���ل« إىل بؤرة تصوّره ملفه���وم البالغة، يف قوله: 
» البالغ���ة الفه���م واإلفهام، وكش���ف قن���اع املعاني 
بال���كالم، ومعرف���ة اإلع���راب واالتس���اع يف اللفظ، 
والس���داد يف النظم، واملعرف���ة بالقصد، والبيان يف 
األداء ، وصواب اإلش���ارة، وإيضاح الداللة، واملعرفة 

بس���اعات القول، واالكتفاء باالختصار عن اإلكثار ، 
وإمضاء العزم على حكومة االختيار )3(

تنطلق البالغة على أس���اس ما عرض من النص 
من ثنائي���ة الفهم واإلفهام ال���يت تفطن » اجلاحظ« 
إىل أمهيتها، وتكمن سعة هذه الثنائية يف أهنا غاية 
املتكلم والس���امع مع���اً)4(، غ���ري أن » اجلاحظ« زاد 
املفهوم السابق للبالغة تعميقاً ذلك أن عملية الفهم 
واإلفه���ام التنب���ت من ف���راغ،و إمنا حتص���ل نتيجة 
ش���راكة ميث���ل هلا » اجلاح���ظ« يف قول���ه: » واملفهم 
لك، واملتفهم عنك شريكان يف الفضل، إال أن املُفهم 

أفضل من املتفهم، وكذلك املعلم واملتعلّم« )5(
ويواص���ل مفه���وم البالغة من منظ���ور » عبداهلل 
بن حممد« منوه، حينما تتعدى البالغة إىل توضيح 
املعاني باس���تخدام األلفاظ، أو بعبارة أخرى ترمجة 
ما انتهى إىل القلب من املعاني باستعمال آلة البيان، 
فالبالغ���ة هب���ذا املفهوم ليس���ت بالغ���ة، أو قاصرة 

مبتورة، مابقيت املعاني مسترتة.
أما معرفة اإلعراب واالتس���اع يف اللفظ فيمثالن 
أساسني ملا قبلهما، أي التمكن من كشف قناع املعاني 
، ألن اإلعراب وحده من يكفل متييز معاني البنيات 

اللغوية، ومن مثة معرفة أغراض املتكلمني)6(
ويوائم مفهوم البالغة على أهنا السداد يف النظم 
حتدي���د » امل���ربد« لش���روط البالغة يف قول���ه: » إن 
حق البالغة إحاطة الق���ول باملعنى، واختيار الكالم 
وحس���ن النظ���م مت���ى تكون الكلم���ة مقارب���ة أختها 
ومعاض���دة ش���كلها، وأن يُقرَّب هبا البعي���د ويُحدق 
منه���ا الفضول« )7( فالس���داد يف اختي���ار األلفاظ 
وتنظيمها يف سلس���لة كالمية ختلو من التعقيد)8( 

ح املستعصي، وحيذف احلشو. من شأنه أن يُوضِّ
إن اإلنعام يف مس���ألة اختي���ار األلفاظ وتنظيمها 
من منظور » عبداهلل بن حممد بن مجيل« و »املربد« 
يكش���ف عن قصور ه���ذا االختيار من ناحية اجملال 
) جمال االختيار(، األمر الذي يدعو إىل التس���اؤل: 
أي األلف���اظ خنتار؟ أأطوهل���ا أم أقصرها؟ أأعقدها 
أم أبس���طها؟.... ويف تقديري أن أكفء رد ما صدر 
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ع���ن » إبراهي���م بن حمم���د بن املدب���ر« )ت 973ه�( 
يف مع���رض حديث���ه عن البلي���غ: » ف���أدرر األلفاظ 
على أعكاهنا واعرضه���ا على معانيها ، وقلّبها على 
مجيع وجوهه���ا، فأي لفظة رأيتُه���ا يف املكان الذي 
ندبته���ا إليه، فانزعها إىل املكان الذي أوردهتا عليه، 

وأوقفها فيه.
 وال جتع���ل اللفظة قلق���ة يف موضعها، نافرة عن 
مكاهنا فإنك متى فعلتَ هجنتَ املوضع الذي حاولت 
حتسينه، وأفسدت املكان الذي أردتَ إصالحه، فإن 
وضع األلفاظ يف غري أماكنها، وقصدك هبا إىل غري 
نصاهب���ا، وإمنا ه���و كرتقيع الثوب الذي مل تتش���ابه 
رقاع���ه، ومل تتق���ارب أجزاؤه خرج م���ن حد احلدة 

وتغري حسنه« )9(
إن املعرف���ة بالقصد تُصيّ���ر إىل البيان يف األداء، 
وكالمها بالغة فاألوىل توجب أن يكون املتكلم عارفاً 
مبقاصد الكالم، واملعنى الذي يتوخى تبليغه، وهذه 
نظرة تنطلق من قاعدة س���يكولوجية، كما ميكن أن 
تك���ون املعرفة بالقصد من منظور تركييب ومعجمي 
معرف���ة مبواضع ال���كالم، مبعن���ى أن ي���ويف املتكلم 
قواع���د الرتكيب حقها، فيق���دّم ويؤخر بغاية، وتعين 
الثانية اليت ه���ي البيان يف األداء، إعراب املتكلم يف 
أثناء التأدية الكالمية، وهذه نتيجة منطقية ملعرفة 

بنية التخاطب.
وم���ن أج���ل أال يوق���ف » عب���داهلل ب���ن حممد بن 
مجيل« البالغة على اللغة اللفظية فحسب ، حتدَّث 
يف نص���ه عن اللغة غري اللفظية  من خالل مصطلح 
» صواب اإلِش���ارة« فاملتكلم صائب اإلشارة، بليغ يف 

رأي صاحب النص.
وملا كانت اإلمياءات واحلركات اجلس���مية لغة هلا 
مكانتها وسعتها يف التواصل البشري، أوالها البلغاء 
أمهية، ويف صدارهتم » اجلاحظ« من خالل حديثه: 
» أما اإلش���ارة فباليد وبالرأس، وبالعني وباحلاجب 
وباملنكب، إذا تباعد الشخصان، وبالثوب وبالسيف« 

.)10(
يق���دّم » اجلاح���ظ« مواط���ن اإلش���ارة، وهي اليد 

والرأس والعني واحلاجب واملنكب والثوب والسيف، 
غري أن���ه اليكفي بعرض هذه األعض���اء اليت تصدر 
عنها اإلش���ارة، ب���ل يعرض كيفي���ات صدورها على 
مستوى كل موضع يف قوله: » فأما اإلشارة فأقرب 
املفهوم منه���ا: رفع احلواجب وكس���ر األجفان، ويلّ 
الش���فاه وحتري���ك األعن���اق، وقبض جل���دة الوجه، 
وأبعدها أن تل���وي بثوب على مقطع جبل جتاه عني 

الناظر« )11(
عل���ى الرغم من أن املواقف اخلطابية تس���تدعي 
حضور اإلش���ارة ال العبارة أحياناً، إال أننا نرجّح أن 
املقص���ود باإلش���ارة يف ن���ص » عب���د اهلل بن حممد 
ب���ن مجيل« ه���و اإلحي���اء ال اإلمياء، وهو أن يش���ري 
املتكل���م يف مع���رض حديثه إىل موضوع أو ش���خص 
ما، بألفاظ ودالالت غري صرحية، لكنها تبلّغ املعنى 

وتُنهي إىل اإلرادة )*(.
ويس���تمد ترجيحن���ا ه���ذا مش���روعيته بالقرينة 
البعدي���ة املتمّثل���ة يف » إيض���اح الدالل���ة« واليت هي 
ش���رط من ش���روط البلي���غ إذ جيب علي���ه أال يورد 

كالمه مُعمّاً وعاماً.
وملا جاورت اإلشارة الداللة ال الكالم، كان القصد 
هو وضوح داللة املوضوع املُراد اإلحياء إليه ال املرد 

اإلمياء عليه.
وأما املعرفة بس���اعات القول، فهي وصف للكالم 
واملتكلّم على حدٍ س���واء، وهي أيضاً مطابقة الكالم 
ملقتضى ح���ال اخلطاب م���ع اعتم���اد الفصاحة يف 
إيراد ألفاظه مفردها ومرّكبها)12( فإن كانت احلال 
إنكاراً من املخاطب مثالً، كان املقتضى توكيداً ، ألنه 
هو املناس���ب حل���ال اإلنكار، وإن كان���ت احلال ذكاء 
يف املخاط���ب، كان املقتض���ى هو اإلجياز يف الكالم، 
ألنه هو املناسب حلال اللبيب الذي يفهم باإلشارة، 
وإن كان���ت احلال غباء يف املخاط���ب، كان املقتضى 
إطناباً وإطالة، ألنه هو املناس���ب حلال البليد الذي 
اليفه���م إال بالتصريح والتكرار، فال غرو إذاً، إذا ما 
س���حبنا صفة البالغة على القرآن الكريم اس���تناداً 
إىل عامل مراعاة أح���وال املخاطب، فهو الذي » إذا 
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خاط���ب الع���رب واألعراب أخ���رج الكالم 
خم���رج اإلش���ارة والوحي واحل���ذف، وإذا 
خاطب بين إسرائيل، أو حكى عنهم جعله 

مبسوطاً وزاد يف الكالم« )13(.
ومم���ا الش���ك في���ه أن هل���ذه املطابقة 
تأثرياً بالغاً يف الكالم، حيث يتحدد مسوّه 
أو احنطاط���ه مب���دى مطابقت���ه ملقتضى 
احل���ال، ولع���ل خري ش���اهد ن���ورده لبيان 
مصداقية الذي س���لف مارُوي عن »بشار 
بن برد« الشاعر األعجمي الذي سئل من 

قبل أحد معاصري���ه عن اهلجني املتفاوت الذي أتى 
به يف ش���عره قال: وماذاك؟ قلتُ بينما تقول ش���عراً 

تثري به النقع، وختلع القلوب مثل قولك:
إذا ما غضبنا عضبًة مُضرية              

             هتكنا حجاب الشمس أو تقّطر الدّما
إذا ما أعرنا س�يّداً من قبيلة               

                       ذرى منرب صلّى علينا وس��لّما
تقول:

ربابة ربة البيت تصبُّ اخلل يف الزيت
هلا عشر دجاجات           وديك حسن الصوت

فق���ال: لكل وجه وموضع فالقول األول جدّ وهذا 
قلت���ه يف » رباب���ة » جاري���يت، وأن���ا الآكل البيض من 
الس���وق، ورباب���ة هلا عش���ر دجاجات ودي���ك، فهي 
جتم���ع يل البيض وحتفظه عندها فهذا عندها من 
قويل أحسن من » قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل« 

عندك )14(
وجدي���ر باإلش���ارة أن مراع���اة أح���وال املخاطب 
ووضع الكالم موضعه من طول أو إجياز مع حس���ن 
العبارة)15( مل يسهب فيها أحد كاجلاحظ إذ هداه 
عقل���ه الرياض���ي إىل تقس���يمات منطقي���ة ضمّنها 
قول���ه:  » ينبغ���ي للمتكل���م أن يعرف أق���دار املعاني 
وي���وازي بينها وبني أق���دار املس���تمعني، وبني أقدار 
احل���االت ، فيجعل ل���كل طبقة من ذلك كالماً ولكل 
حال���ة من ذلك مقاماً حتى يُقس���م أق���دار املقامات 
وأقدار املستمعني على أقدار تلك احلاالت... )16(

إن تب���ين مثل هذا ال���رأي يف منهاجنا الدراس���ية 
يكفل كثرياً من اإلصالحات يف املمارسات التعليمية، 
وذل���ك أن معرف���ة املعلم لتالمي���ذه املختلفني عقلياً 
وانفعالي���اً واجتماعي���اً واملتفاوتني يف اس���تعداداهتم 
وميوالهتم - أقدار املس���تمعني - ومعرفته املقامات 

الرتبوية - أقدار احلاالت - تُمّكنه من :
 حتديد واضح ودقيق لألهداف السلوكية املراد 

حتقيقها.
 حتدي���د حج���م املعلومات وامله���ارات واخلربات 

اليت يريد أن يوصلها ملتعلميه.
 حتديد طبيعة املادة الدراسية من حيث النظرية 

أو التطبيق، ومن حيث العلمية أو اللغوية..
  حتدي���د الطريق���ة واألس���اليب ال���يت يتبعه���ا 
يف التدري���س، وال���يت تكف���ل ل���ه حتقي���ق األهداف 

املنشودة.
 ضب���ط الفص���ل والتحك���م يف مجي���ع املواقف 
الرتبوية إلدراك الفروق الفردية وحاالت املتعملني.

  إج���راء تقوي���م يتصف باملوضوعي���ة والصدق 
والثبات.

وتع���ين البالغة كذلك اإلجياز )17( الذي مرجعه 
االكتف���اء باالختص���ار ع���ن اإلكث���ار، وق���د هنج هذا 
املنح���ى » اب���ن املعتز« لقوله: » البالغ���ة بلوغ املعنى 
ومل يط���ل س���فر الكالم« )18( وه���و يف هذا يوائم » 
اجلاح���ظ« يف قوله : أحس���ن الكالم م���ا كان قليله 
يغني���ك عن كث���ريه، ومعن���اه يف ظاهر لفظ���ه )19( 
فإصابة املعنى بأق���ل لفظ ممكن، عالمة دالة على 
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البالغ���ة من منظور هذه الش���واهد النثرية، غري أن 
إش���كاالت تُطرح مفادها: م���اذا لو أن املقام اقتضى 
اإلطن���اب واإلطال���ة؟ وهل  إصاب���ة املعنى بكثري من 

األلفاظ  يُجرّد املتكلّم بالغته؟
ي���رى » إبراهي���م« اإلم���ام الراوي���ة أن البالغ���ة 
ه���ي اجلزالة واإلطال���ة )20( وهو مفه���وم يناقض 
التص���ورات الس���ابقة، األمر الذي جيعلنا نس���حب 
مشولي���ة مفه���وم البالغ���ة من منظ���ور اإلجياز فال 
يغ���دو املفهوم هبذا قاع���دة صاحلة جلميع املقامات 

اخلطابية.
ث���م يلي هذا كله االحت���كام إىل االختيار الذي هو 
ل���ب البالغ���ة، وجيم���ل االختيار ماقبل���ه من خالل 

األسئلة: ماذا ختتار؟ ومتى ختتار؟ وكيف ختتار؟
وتع���ين البالغ���ة يف موض���ع آخر الص���دق وعدم 
التصنع والتكلف من خالل قول » معاوية«: » ش���يء 

جتيش به صدورنا فتقذفه على ألسنتنا« )21(.
ويلتب���س معن���ى البالغ���ة مبعن���ى الفصاح���ة يف 
أكثر م���ن مؤلف، إذ إن كثرياً من البلغاء واملفس���رين 
واملعجميني يستخدمون مصطلح الفصاحة للداللة 
عل���ى مفه���وم البالغ���ة، ف� » اب���ن منظ���ور« يرى أن 
البالغ���ة هي الفصاحة )22( وكذلك يراها صاحب 
» خمت���ار الصحاح« )23( ويف هذا يقول » أبو هالل 
العس���كري«: » فالفصاح���ة والبالغ���ة ترجعان إىل 
معنى واحد، وإن اختلف أًصلهما، ألن كل واحد منها 
إمن���ا هو اإلبانة عن املعن���ى واإلظهار له« )24( وقد 
س���بقهم إىل ذلك » علي« رض���ي اهلل عنه يف قوله: 
» البالغة إفصاح قول عن حكمة مس���تغلقة، وإبانة 

عن مشكل« )25(.
يس���تمد هذا التوجه مش���روعيته م���ن أن اإلبالغ 
عم���ا يف النف���س، إمن���ا ه���و إفص���اح وإع���راب عن 
اخل���واجل كما يس���تمد ق���ول » احلس���ن« رضي اهلل 
عنه، املشروعية نفسها حني تغدو البالغة » إيضاح 
امللتبسات، وكشف عواهن احلمالت، بأٍهل ما يكون 
من العب���ارات« )26(، وعلي���ه فالبالغة إيضاحُ، من 

منطلق أن اإلبالغ يفيد أيضاً.

ويف املقابل يرفض كثري م���ن البلغاء هذا التوجه، 
ويضعون فواصل بني الفصاحة والبالغة، ومن هؤالء 
» ابن األثري« الذي اعتمد معيار اخلصوص والعموم 
يف املوازن���ة بينهما، فالبالغة هبذا املعيار أمشل من 

الفصاحة الشتماهلا على األلفاظ واملعاني.
وباستخدامه ملعيار االختصاص يرى » ابن األثري« 
أن الفصاح���ة تُطبّق على اللفظ���ة الواحدة خبالف 
البالغة اليت هي صفة الكالم واملتكلّم )27( ويذهب 
» عبد القاهر اجلرجاني« إىل ضد هذا الرأي، حني 
يرف���ض ربط الفصاح���ة باللفظة، ألن الفصاحة يف 
عرف���ه هي العملي���ة العقلية اليت تصن���ع تركيباً من 

عدة ألفاظ )28(
وألن املقام اليتس���ع إىل اإلس���هاب يف التمييز بني 
الفصاح���ة والبالغة، كما أننا لس���نا بصدد البحث 
يف الفروق بينهما سنكتفي بعرض نص » أبي حيان 
التوحي���دي« الفاص���ل بينهم���ا ، والذي يق���ول فيه: 
الفصاحة خلوص اللسان من التعقيد والنغنغة )29( 
والبالغ���ة تناه���ي املتكل���م إىل اإلرادة فق���د ختلص 
والينتهي وقد ينته���ي والختلص ، فإذا مجع بينهما 

كان فصيحاً بليغاً )30(
أب���ي حي���ان   « م���ن منظ���ور  الفصاح���ة  تق���رتن 
التوحي���دي« بالنط���ق وعليه فتم���ام الفصاحة إمنا 
حيص���ل م���ا مل يصب آل���ة البيان حبس���ة أو تعقيد، 
وجيد هذا الطرح مربراً له يف قوله تعاىل على لسان 
موس���ى عليه السالم ) وأخي هارون هو أفصح مين 

لساناً( )31(
وترتب���ط البالغة من املنظور نفس���ه بالقصد، إذ 
ميكن للمتكلم أن يكون فصيح���اً واليكون بليغاً،كما 
ميكن���ه أن يك���ون بليغاً واليكون فصيحاً، فإذا س���لم 
نطقه وانتهى إىل قص���ده، كان فصيحاً بليغاً، ويُعد 
اجتماع الفصاحة والبالغة يف الذات املتكلمة نتيجة 

منطقية ملا سبقها من فرضيات.
ويقرتن مفهوم البالغة أيضاً باألدوات واإلجراءات 
اليت يتوس���ل هبا البليغ إىل البالغة، وهي يف الوقت 
ذاته موضوعاهتا، وعنه���ا يقول » الرماني«: » أصل 
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البالغ���ة الطب���ع، هل���ا مع ذل���ك آالت تع���ني عليها، 
وتوص���ل للق���وة فيه���ا، وتك���ون ميزاناً هل���ا وفاصلة 
بينه���ا وبني غريها، وه���ي مثانية أض���رب: اإلجياز 
واالس���تعارة والتش���بيه والبيان والنظ���م والتصرف 

واملشاكلة واملثل« )32(
يتض���ح م���ن ال���ذي س���لف أن البلي���غ يتطبّع على 
البالغ���ة كم���ا يتطبّ���ع على س���لوكات الق���وم الذين 
يعيش بينهم، وأنه ينفذ إىل كنوز البالغة عرب أنفاق 

اإلجياز واالستعارة والتشبيه...
ويف اقرتان مفه���وم البالغة باألدوات واإلجراءات 
املؤدي���ة للمعنى يقول » الس���كاكي« : » البالغة هي 
بل���وغ املتكلّ���م يف تأدي���ة املعاني حدّاً ل���ه اختصاص 
بتوفية خواص الرتاكيب حقها، وإيراد أنواع التشبيه 

واجملاز والكناية على وجهها« )33(
فاملتكلّم على هذا األساس الخيتص بصفة البالغة 
إال إذا الت���زم بالقواعد الرتكيبية يف توصيل املعاني، 
ومل يفرط يف اس���تعمال اجملاز والتش���بيه والكناية، 
ب���ل ومل حيذق معايري اس���تخدام ه���ذه األدوات، إن 
مثل هذا التصور قتل البالغة حيث مكنكها)**(، 
وح���ول وس���ائلها املتمّثلة يف االس���تعارة والتش���بيه 
والكناية... من وسائل مرنة إىل ميكانيزمات الحيق 
للمتكل���م تطويعها يف أدائه الكالمي وبالتايل صدّت 
البالغة تعدّد القراءات، فاملتكلم يستطيع أن جياوز 
الطاب���ع املعياري للبالغة، حينما ينزاح عن القواعد 
اليت يُمليها الرتكيب أو املعجم أو الداللة... ومع ذلك 

ينتهي إىل اإلرادة بوسيلة خطابية بليغة.

 مفاهيم البالغة املختلفة: هالة احلضور 
وإمكانات التطبيق:

واحلقيق���ة أن كل ه���ذه املفاهي���م البالغي���ة اليت 
عثرن���ا عليه���ا اس���تناداً إىل م���امّت اس���تنطاقه م���ن 
النص���وص القدمية، هي نت���اج فكر له خصوصياته 
ومميزات���ه وتصورات���ه اللحظية، وولي���دة زمن بعيد 
وبيئ���ة ختتلف ع���ن بيئتنا اختالفاً كلي���اً، وهنا جند 

أنفسنا أمام إشكاالت جوهرية.

جنمله���ا يف: مااملفه���وم البالغ���ي ال���ذي تبن���اه 
القائم���ون على بناء املناهج الدراس���ية يف املنظومة 
الرتبوية اجلزائري���ة؟ أتوخوا التجديد أم أهنم اكتفوا 
باجرتار املاض���ي؟ أراعوا آن وضعهم ملفهوم البالغة 
وفنوهن���ا املقص���ودة بالتدريس وماه���و كائن أم أهنم 
أغفلوه، وأهبرهم ما جيب أن يكون فكرسوا أنفسهم 
ووس���ائلهم خلدمته، ولكأني هبم يسعون إىل تكوين 

أدباء وبلغاء؟
تقصين���ا مفه���وم البالغ���ة يف الكت���ب املدرس���ية 
املقررة يف مرحلة التعليم الثانوي على س���بيل املثال 
)***( فوجدن���ا بن���اء علي���ه، مفاهي���م خمتلف���ة 

ومتعددة )****( نذكر أمهها.
» تع���ين البالغ���ة لغة: بل���غ وأدّى وأوص���ل املعنى 
بصيغة م���ن الصيغ التعبريية، أم���ا اصطالحاً فهي 
علم يؤدي املعنى بعب���ارة صحيحة وفصيحة مؤثرة 

ومالئمة للمقام« )34(
ميك���ن اخللوص إىل أن ه���ذا املفهوم الذي عرض 
للبالغ���ة التعليمي���ة لي���س إال اس���تنتاجاً للمفاهيم 
الرتاثي���ة، إذ خيل���و م���ن اجل���دّة واإلب���داع اللذي���ن 
يفرضهم���ا ال���ذوق والعصر، فالوظيف���ة اإلبالغية، 
ومعرف���ة اإلعراب لضم���ان إهناء جي���د للمعنى إىل 
قلب الس���امع، بُعْدان لغويان س���بق إليهما القدماء، 
وكذلك بالنس���بة إىل األبعاد االصطالحية الداخلة 
يف تكوين هذا املفهوم حنو صحة العبارة والفصاحة 
والتأث���ري ومعرف���ة س���اعات القول. وبق���راءة نقدية 
بس���يطة للمفهوم يتس���نى لنا القول إن���ه يفتقر إىل 
التحدي���د، حنو قول���ه » صيغة من الصيغ التعبريية« 
دون أن يُحدد هذه الصيغة أو يُبيّن طبيعتها وأحوال 
إيرادها... كما يّتس���م أيض���اً باخللط االصطالحي 
واملفهوم���ي واملنهجي، فالقول بعلمي���ة البالغة هنا 
جيرده���ا فنيّتها، كم���ا أن هناك فرق ب���ني البالغة 
والفصاح���ة، وب���ني مالئم���ة املق���ام م���ن حيث هي 

)املالئمة( شرط من شروط البالغة.
وتعين البالغة كذلك » تأدية املعنى اجلليل واضحاً 
بعبارة فصيحة هلا يف النفس أثر خالب مع مالئمة 
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كل كالم للموطن الذي يقال فيه، واألِشخاص الذين 
خياطبون ،فليست البالغة قبل كل شيء إال فناً من 
الفنون يعتمد على صفاء االستعداد الفطري، ودقة 

إدراك اجلمال« )35(.
الخيتل���ف ه���ذا التعريف ع���ن س���ابقه من حيث 
مضمون���ه )*****( وجدي���ر باإلش���ارة هنا أن 
ه���ذا املفه���وم تعليم���ي؛ أي أن���ه موج���ه إىل تالميذ 
املرحلة الثانوية، وال أظنهم بقادرين على فهم صفاء 
االس���تعداد الفط���ري ودق���ة إدراك اجلم���ال اللذين 
يعتم���د عليهما فن البالغة، وعلي���ه نرى أن واضعا 
هذا املفهوم قد اعتمدا كغريمها من املؤلفني- الذين 
اطلعن���ا على مؤلفاهتم على تكرار املفاهيم البالغية 

القدمية بشيء من التبديل اللفظي فقط.
منطلق األمر يف قضية احلال أن مثة حقائق وجب 
مراعاهت���ا آن وض���ع مفه���وم إجرائي وآن���ي للبالغة 

التعليمية )******( جنملها يف مايلي:
 املعرف���ة البالغية القدمية ال���يت النزال نلقنها 
لطالبن���ا إىل ح���د الي���وم إمنا ه���ي نتاج االش���تغال 
بالنص القرآني، والس���عي إىل احملافظة على صفاء 

أساليب اللغة العربية يف مراحل الحقة.
 فالبح���ث يف أس���رار إعج���از القرآن كون���ه نصاً 
مقدّس���اً معج���زاً بلفظ���ه ومعن���اه ، كان هو احملرك 

لدواليب حبثهم.
 لكل مفهوم زمانه وبيئته اليت أنتجته، فالبالغة 
ال���يت نتباح���ث يف مس���ائلها، وندرس���ها لتالميذنا 
أنتجتها املقاربات والدراسات اللغوية واألصولية يف 
زم���ن معني، وملتلقني معينني، حني اختذت لنفس���ها 
علوم البالغة موضوعات للدراس���ة ،ال موضوعات 

للتدريس.
 طال���ت آل���ة التغي���ري مجيع مناح���ي احلياة مبا 
يف ذل���ك ال���ذوق الف���ين واإلدراك اجلم���ايل )36( 
فاس���تحدثت ألف���اظ وهُج���رت أخ���رى، وج���ددت 
أس���اليب وتُركت أس���اليب أخرى، وأنتجت نصوص 
جدي���دة ختال���ف النصوص القدمية ش���كالً وداللة، 
فه���ل حيق لنا أن نكيل ه���ذه اجلدة مبكيال البالغة 

القدمية؟
وه���ل ميكننا تفس���ري ع���دم إطالة التغي���ري ملفهوم 
البالغ���ة بعج���ز أدبائن���ا ومفكرين���ا عل���ى أن يأتوا 

مبفهوم من مثله؟
 صالحي���ة املفه���وم ، حي���ث ميك���ن أن تتش���ابه 
البيئ���ات الثقافية واالجتماعية والسياس���ية... لكن 
هذا اليش���رعن تعميم صالحية املفهوم على مجيع 
البيئات،  فق���د يصلح املفهوم يف بيئة، واليصلح يف 

أخرى بالرغم من تشابه البيئتني.
  إن الكينونة البالغية اليت خلفها لنا الس���لف، 
وتضاف���رت يف تكوينها عوام���ل تارخيية وحضارية 
وعقائدي���ة وثقافية ولغوية بصمة هؤالء يف التاريخ، 
تش���ف عن مرجعياهتم املعرفي���ة، ونظرهتم للواقع، 
وجتارهب���م يف ذلك ال���ردح من الزم���ن، فمن العبث 
إدراك  هذه الكينونة دون إدراك عواملها وعناصرها 

املكونة.
  مارس البالغيون املتأخرون أمثال »اجلرجاني« 
و » الزخمش���ري« و » الس���كاكي« و »اب���ن املعت���ز« و 
» أبي هالل العس���كري« ومن ح���ذا حذوهم تراكماً 
التحدي���د  نتيج���ة اإلس���راف يف  نظري���اً،  بالغي���اً 
والتفريع والتقس���يم، وأغفلوا يف املقابل الواقع ومن 

ثم التطبيق.
مجاع القول: إن الذي سلف ليس تروجياً ملصادرة 
ال���رتاث البالغي، والتقزمياً ل���ه، وإمنا هو دعوة إىل 
إرساء بالغتنا احلاضرة وفق ما ميليه زمننا وبيئتنا 
م���ن ضرورات ومقتضيات دون التقوقع على الرتاث 
أو اإلغ���راق فيه، فنحن الي���وم يف أمس احلاجة إىل 
مفهوم للبالغة التعليمية يستفيد منه املعلم واملتعلّم 
على حد س���واء داخ���ل الغرف الصفي���ة وخارجها، 
مفهوم يش���تمل على األهداف املنشودة من تدريس 
البالغة يف الواقع الصفي، وكذا أس���اليبها اليت هي 
أجزاء علومها، ويراعي التسلسل املنطقي يف تنظيم 
عناصر هذا املفهوم، وحييط جبميع مكونات الفعل 
التعليم���ي، ويتوقع ردود أفع���ال املتعلمني جتاه هذه 

املادة.
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ع��ن » الرمان��ي« يف مؤلفه » النكت يف إعجاز القرآن« اليطابق ما 
أورده ابن »رش��يق« حي��ث ورد عن« الرمان��ي«: البالغة إيصال 
املعن��ى إىل القل��ب يف أحس��ن صورة م��ن اللف��ظ)...( والبالغة 
على عش��رة أقس��ام: اإلجياز،والتشبيه، واالس��تعارة، والتالؤم، 
والتضمني،واملبالغ��ة،   والتصري��ف،  والتجان��س،  والفواص��ل، 
وحس��ن البي��ان«، مم��ا ينبىء أن » اب��ن رش��يق« مل ينقل عن » 
النكت« فحس��ب، انظر، ثالث رسائل يف إعجاز القرآن« للرماني، 
واخلطاب��ي، وعب��د القاهر اجلرجان��ي، يف الدراس��ات القرآنية 
والنق��د األدبي، حتقيق وتعلي��ق د. حممد خلف اللهود. حممد 

زغلول سالم ، دار املعارف، مصر،ط4 ص75 ومابعدها.
)33( أبو يعقوب يوس��ف بن أبي بكر بن علي الس��كاكي)ت 
626 ه���(، مفت��اح العل��وم دار الكتب العلمي��ة، بروت ،لبنان 

)د.ت(،ص 175-176.
)**( جعلها ميكانيكية.

)***( مل أعث��ر يف الكتاب��ني املدرس��يني« املخت��ار يف القواع��د 
والبالغة والعروض« للس��نتني األوىل والثانية، وهما املرحلتان 
اللت��ان ت��درس فيها م��ادة البالغة، خبالف الس��نة الثالثة اليت 
ُتعت��ر مرحلة اس��تثمار املعارف البالغية م��ن خالل تدريس 
النصوص على مفهوم البالغة، حيث شرع املؤلفون يف عرض 
الظواهر البالغية بصورة مباشرة، وهاهنا  أثر سؤااًل: هل من 
البالغة أن دّرس طالبنا مباحث هذا العلم وفنونه اليت هي يف 
حقيقته��ا فروعه دون أن ُنبني هلم هوية األصل وخصائصه 

املميزة؟
)****( يرج��ع االخت��الف والتع��دد يف تقدي��ري إىل كث��رة 
املرجعي��ات اليت ينه��ل منها املعلمون يف إي��راد مفهوم البالغة، 
وكذلك كثرة تنوعها، من منطلق افتقار الكتب املدرس��ية 

املقررة هلذا املفهوم.
)34( انظ��ر كتاب األعم��ال التطبيقي��ة يف النحو والصرف 
والبالغ��ة والع��روض، الس��نة الثالث��ة، مجي��ع ش��عب التعليم 
الثانوي، الديوان الوطين للمطبوعات املدرس��ية، وزارة الرتبية 

الوطنية،1999/2000 ص95.
)35( علي اجل��ارم ومصطفى أمني، البالغة الواضحة، البيان 
والبدي��ع، للم��دارس الثانوي��ة، دي��وان املطبوع��ات اجلامعية، 

وهران، اجلزائر،)د.ت( ص8.
)*****( ومرد ذلك إىل أن كتاب« البالغة الواضحة« هو الذي 
اعتم��د علي��ه القائمون عل��ى التأليف املدرس��ي يف وضع املادة 
البالغية املقررة يف الس��نتني األوىل والثاني��ة ثانوي، كما أنه 

ميثل مرجعية أغلبية األساتذة.
)******( نت��ج ع��ن إغف��ال ه��ذه احلقائق نظ��رة قاصرة يف 
مناهجنا الدراسية، مؤداها أن القواعد البالغية تدرس لذاتها 
وليس��ت خوادم للبالغة تساعد على تذوق النصوص وإدراك 
املعان��ي، األمر ال��ذي حول االس��تعماالت البالغي��ة إىل قواعد 
أشبه بقواعد النحو والصرف، حيفظها ببغاويًا، ثم يطبقونها 

إذا تسنى هلم ذلك يف نصوصهم وتدريباتهم تطبيقًا آليًا.
)36( تنّب��ه » اخلطي��ب القزوي��ين« يف نهاية القرن الس��ابع إىل 
اختالف األذواق وتغره��ا على حمور الزمن وعليه جيب أخذ 
هذا العامل يف احلس��بان آن التآليف أو التفسر أو التأويل... ويف 
ه��ذا يق��ول« » كان األدباء يف العصور املاضية حيبون الس��جع 
ويلتزمونه يف كالمهم، والسجع ضرب من ضروب احملسنات 
البديعي��ة اللفظية، ولكن��ا يف العصر احلديث النلتزم الس��جع 
والنستحس��ن الكثر من��ه، وهكذا جتد أثر اخت��الف الذوق يف 
تقدي��ر البديع باختالف الزم��ن والبيئة« اخلطي��ب القزويين 
)666ه�739ه���( اإليض��اح يف عل��وم البالغ��ة، حتقي��ق د. 
حمم��د عبد املنعم خفاج��ي، دار اجليل، ب��روت، لبنان، ط3، 

اجمللد2،ج4)د.ت(،ص160-161.
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الرواية العربية الحديثة 
والمؤثرات األجنبية

     عبد الكريم ناصيف

تنتمي الرواية لذلك الفن القائم بذاته: 
ف��ن الق��ص، وه��و ف��ن واس��ع األم��داء 
متش��عب الفروع عميق اجل��ذور قديم 
قدم اإلنس��ان، إنه الفن الذي نش��أ جنبًا 
إىل جن��ب م��ع فن احل��وار، فن الش��عر، 
وفن الغناء، ذلك أن اإلنسان وجد نفسه 
حباجة ماس��ة ألن » يق��ص« على اآلخر 

مايلقاه هنا أو هناك.
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الرج���ل » يق���ص« على امل���رأة مغامرات���ه وهو يف 
الصي���د والقنص واملرأة ت���روي للرجل ماواجهها يف 
جنيه���ا الثم���ار واخلض���ار،  ويف تعاملها م���ع الكوخ 
واألطف���ال . . . وبذل���ك نش���أت احلكاي���ة: التجلي 
األول لفن القص، لكن اإلنسان ال يقف يف مكانه بل 
يتط���ور مطوّراً معه أدواته وإجنازاته وهكذا تطورت 
احلكاية إىل األس���طورة فاخلراف���ة فامللحمة . وإذا 
كانت األش���كال األوىل لفن القص شفاهية يتداوهلا 
الن���اس بينه���م وتنتق���ل م���ن جيل إىل جيل ش���فاها 
خاضع���ة لكل أش���كال التحويل والتبدي���ل والتحوير 
والتغي���ري، ف���إن امللحمة قفزت قف���زة نوعية إذا كان 
اإلنس���ان قد ع���رف الكتاب���ة والتدوين فب���دأ يدون 
معامالته، حروب���ه، تارخيه أحداثه، أدبه ويف  رأس 
هذا األدب امللحمة، وهكذا عرف اإلنس���ان امللحمة 
املدوّن���ة ال���يت تنتقل كم���ا هي دون تغي���ري أو تبديل، 
إهنا يف لوح حمفوظ وقد نقلت لنا األلواح احملفوظة 
ملحمة جلجامش، املهاهبارات���ا، الرامايانا، اإللياذة، 
اإلنيادة، الش���اهنامة . . اخل كما بدأ اإلنسان يسجل 
حكايات���ه وأس���اطريه ، وه���ذا م���ا أدى إىل تطور فن 
الق���ص وتن���وع أش���كاله خاص���ة يف أدبن���ا العرب���ي 
حيث تفتقت قرائح مبدعيه عن أش���كال ش���تى منه 
فظهرت » كليلة ودمنة« » ألف ليلة وليلة« ، » املقامة 
اهلمذاني���ة«، » رس���الة الغفران«، » ح���ي بن يقظان« 
كما ظهرت السري واملالحم الشعبية: » سرية عنرتة« 
، » الزير س���امل«، » س���يف بن ذي يزن«، تغريبة بين 
ه���الل .. اخل، بل حتى كتابنا العرب���ي األول القرآن 
الكريم أس���هم يف هذا الفن فقال« حنن نقص عليك 
أحس���ن القصص« وقدّم لنا قصص���اً مجيلة: قصة 
نوح والطوفان، قصة عيسى بن مريم، قصة موسى 
وفرع���ون .. اخل، األم���ر ال���ذي كان ل���ه دور كبري يف 
تش���جيع ه���ذا الفن وتعزي���زه حتى ب���ات فن القص 
منج���زاً أساس���ياً من منج���زات حضارتن���ا العربية 
واإلس���المية ظ���ل يتطور ويتش���عب مع تط���ور تلك 
احلض���ارة و تش���عبها، لك���ن ما إن خبا مش���عل تلك 
احلض���ارة حتى خبا فن القص واحنس���ر احنس���اراً 

جعل���ه ) وطوال س���تة قرون هي م���ا ندعوها عصر 
االحنطاط( يس���جل تراجعاً ش���ديداً فيقتصر على 
التقلي���د الفج و احملاكاة العقيمة، االجرتار والرتجيع 
حبي���ث ال ن���رى طوال ه���ذه املرحلة جدي���داً يف فن 
القص إال قصص العيارين والشّطار دليلة و الزئبق  
وماش���اهبها من كراس���ات وكتيبات مل تقدم شيئاً ذا 
ش���أن هلذا الفن وهو ما يؤك���د مقولة جورج لوكاش 
»عملية اإلنتاج األدبي هي جزء ال يتجزأ من العملية 
االجتماعي���ة العامة . . .« فاجملتمع إما أن يكون يف 
حال���ة هن���وض ع���ام أو يف حالة مخود ع���ام . . . يف 
األوىل يب���دع يف كل اجملاالت واألصعدة ويف الثانية 
يتوقف عن اإلبداع يف كل اجملاالت واألصعدة، ذلك 
أن عملية اخللق واإلبداع واحدة تتجلى يف كل ميدان 
من ميادين احلياة وتنس���حب على أنش���طة اإلنسان 
كلها«، وهو مايفسر توقف أمتنا عن اخللق واإلبداع 
يف عص���ر االحنط���اط ال���ذي أغرقه���ا في���ه الغزاة 
واملس���تعمرون، املماليك والعثمانيون بكل ما محلوا 
هلا من عس���ف وقم���ع، فقر وجوع، أمي���ة وختلف ، 
حرم���ان واضطهاد إىل درج���ة كاد ينبتّ كل مابينها 

وبني احلضارة اإلنسانية.

 النهضة وتطور فن القص:
 كان غ���زو نابليون ملص���ر/ 1798/ ومن ثم لبالد 
الشام مبثابة الصدمة احلضارية لشعبنا العربي يف 
ه���ذه البالد ال���يت كانت غارقة يف س���باهتا الطويل، 
لقد وجد الناس أنفس���هم وجهاً لوج���ه أمام التفوق 
العلمي والتكنولوجي الغربي الذي رفع الغشاوة عن 
أعينه���م وهم الذي���ن كانوا يظن���ون أن الدولة العلية 
)دول���ة بين عثمان( ه���ي الدولة األق���وى يف العامل، 
وأن خاقان الربين والبحرين ) الس���لطان العثماني( 
ه���و الرجل األعظم يف العامل وامللك الذي تنحين له 

الرقاب.
ألول م���رة يلمس���ون بغ���زو أهن���م يف آخ���ر الركب 
احلض���اري، متخلف���ون ، ضعف���اء يس���تطيع الغرب 
أن يغزوه���م يف عق���ر داره���م، وه���ي الصدمة اليت 

107



جنم���ت عنها آثار ونتائج بالغ���ة األمهية يف تارخينا 
وس���ريورتنا احلضارية، إذ دفع���ت الناس إىل أمرين 
مها غاية يف األمهي���ة: األول هو معرفة الغرب عن 
كثب والتعرف إىل حضارته وإجنازاته وسبل تقدمه، 
والثان���ي هو تأمل الذات والتنب���ه إىل مقدار الرتدي 
الذي احندرت إليه األمة والتحسر على اجملد التليد 
ال���ذي مضى وانقضى، مبعنى آخر حدث ما يش���به 
املقارن���ة واملقارنة أقرب الطرق لإلثارة والتحريض، 
األم���ر الذي دف���ع حبكم حممد عل���ي يف مصر ألن 
يتحرك باجتاه احلضارة وأن يعمل لألخذ بأسباهبا 
وذل���ك لدواٍع كثرية رمبا أمهه���ا: التخلص هنائياً من 
احلكم العثماني، بسط نفوذه على اجلزيرة العربية 
وب���الد الش���ام، مواجهة حتديات الغ���رب وهتديداته 
الدائمة ومواجهة أطماعه يف مصر وبالد الشام ... 
اخل هلذه األس���باب وغريها عم���ل حممد علي على: 
بن���اء جيش قوي، حتدي���ث البالد ، إدخال الصناعة 
، فتح املدارس، إرس���ال البعثات .. اخل، وهو ماجعل 
مص���ر يف النصف الثاني من القرن التاس���ع عش���ر 
مركزاً للنهضة العربية، راح ش���يئاً فشيئاً يستقطب 
الكتاب واألدباء واملتنورين من بقية األقطار العربية 
خاص���ة منها تلك اليت كانت ما تزال ترزح حتت نري 

االستعمار العثماني.
يف ه���ذه املرحلة برزت أمس���اء هامة للغاية تدعو 
لنهض���ة األم���ة ويقظتها وللتح���رر من االس���تعمار 
العثمان���ي واالس���تقالل مث���ل: رفاع���ة الطهطاوي، 
مجال الدي���ن األفغاني، حممدعب���ده، عبد الرمحن 
الكواكيب . . اخل، كما ظهرت كتب تتحدث عن الغرب 
وما أجنزه عن طري���ق احلضارة والتقدم مثل كتاب 
رفاع���ة الطهط���اوي » ختليص اإلبري���ز يف تلخيص 
باري���ز« وهو الكت���اب الذي يقدم في���ه وصفاً حلياة 
الغرب���ي يف باريس، ينب���ه الناس، يف أقل تقدير، إىل 
الشوط الكبري الذي قطعه الغرب عن طريق التقدم 
واحلضارة والبون الواس���ع ال���ذي يفصل بني العرب 
والغ���رب، وبالتايل حيرضهم على النهوض واليقظة 

بغية اللحاق بالركب.

اإلم���ام حممد عبده نفس���ه ذهب إىل الغرب، رأى 
ما هو عليه من ثورة صناعية وإجناز حضاري، رقي 
وتقدم إىل درجة دفعته ألن يقول مقولته الش���هرية« 
هناك رأيت إسالماً بال مسلمني وهنا أرى مسلمني 

بال إسالم«.
إذا، كانت هناك صدمة ومقارنة وبالتايل حماولة 
للنه���وض، وه���ذا مادف���ع لتأس���يس الصح���ف يف 
مصر وس���ورية فظه���رت » املقتطف« ، » اجلمعية«، 
»اهل���الل« بعد األه���رام اليت كانت ق���د ظهرت منذ 
أواخر القرن التاس���ع عش���ر، كما ظه���ر العديد من 
يف  واللبناني���ني  الس���وريني  والصحفي���ني  الكت���اب 
الس���احة األدبية يف مصر، ه���م الذين كانوا يهربون 
من الرقابة العثمانية يف بالدهم وتش���دد الس���لطة 
وقمع حرية الكاتب والتعبري، وهو األمر الذي أسهم 
إس���هاماً كب���رياً يف دف���ع حرك���ة األدب و تطوير فن 

القص.
لق���د بدأ رفاعة الطهط���اوي ومن ثم تالمذته من 
بعده حركة نشطة هي ترمجة بعض األعمال اهلامة 
للكتاب الفرنسيني مثل فولتري، مونتسكيو، موليري ، 
الفونت���ني، فنيل���ون .. اخل، ومل يكتفِ تلميذه حممد 
عثم���ان ج���الل بالرتمجة فحس���ب، بل عم���د إىل » 
متص���ري« بع���ض تلك األعمال القصصي���ة كي تكون 
أقرب إىل فهم القارىء وأكثر جذباً له، وهكذا ترجم 
الطهطاوي«  وقائ���ع األفالك يف مغامرات تليماك« 
كما ترمجت أعمال ألكسندر دوماس األب، جوليوس 

فيون، هومريوس ، غوته، نيتشه .. اخل.
يف ه���ذه املرحلة عادت املقاوم���ة إىل الظهور  يف 
نوع م���ن العودة إىل ال���رتاث وإحيائ���ه فتأمل الذات 
والتحسّ���ر على اجملد التليد وهذا ما جعل الكثريين 
يع���ودون إىل ال���رتاث العربي القدي���م وخاصة الفن 
القصص���ي منه ليس���تفيدوا م���ن رصي���ده ويعيدوا 
إحي���اءه فكتب ناصي���ف اليازجي » جممع البحرين« 
وكتب أمحد فارس الش���دياق » الس���اق على الساق 
فيم���ا ه���و الفاري���اق » كم���ا كتب حمم���د املويلحي« 

حديث عيسى بن هشام . . اخل.
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كذل���ك بدأت تظهر الرواية الغربية املرتمجة مثل« 
الدري���اق يف أحوال العش���اق » لنخلة أفندي صاحل/ 
1875/، الكون���ت مونت���و كريس���تو«، » كانديد« اخل، 
كم���ا ظهرت يف هذه املرحلة أعم���ال حملية كان هلا 
دور كب���ري يف تطوير فن القص ونش���أة الرواية مثل 
» غابة احلق« لفرنس���يس م���راش ثم روايته الثانية« 
در الص���دف يف غرائ���ب الص���دف« كذل���ك أعمال 
س���ليم البس���تاني القصصية اليت كان ينش���رها يف 
الدوري���ات وكان هل���ا مجهورها الواس���ع م���ن القراء 
مثل » ذات اخلدر« اليت نش���رت يف صحيفة األهرام 
عام /1884/، » اهليام يف بالد الش���ام« وهي رواية 
تارخيي���ة تدور أحداثها أيام الفتح اإلس���المي لبالد 
الش���ام، لك���ن ال���ذروة ج���اءت على ي���دي مصطفى 
لطفي املنفلوطي الذي ق���دم أعماالً وروايات تركت 
آثاراً هامة على سريورة احلركة األدبية عموماً وفن 
الق���ص خصوصاً بدءاً من » النظرات« و » العربات« 
مروراً ب� » ماجدولني« و »الش���اعر« إىل آخر سلسلة 
الرواي���ات الفرنس���ية اليت كان يرتمجه���ا له بعضهم 
ليعيد كتابتها بلغته العربية اجلميلة وبيانه املشرق، 
وهو ما جعلها قصصاً ش���يقة حية يطلبها القارىء 

العربي حتى اليوم.
 ه���ذه احلرك���ة يف النتاج القصص���ي تنامت هي 
و الرتمج���ة والتألي���ف مع���اً كما ب���دأت تتخلص من 
شوائبها سواء ما كان منها رواسب األسلوب القديم 
يف الكتابة » الس���جع« ، احملسنات اللفظية، التقعر، 
التصنع، اخل« أم س���لبيات عصر االحنطاط من ميل 
الس���تخدام اللهجة احملكية أو مزج الشعر بالنثر أو 
ركاكة التعبري اخل، مطورة من أس���لوهبا ، مس���تفيدة 
م���ن جت���ارب األخر، األمر الذي أدى ش���يئاً فش���يئاً 
إىل ظه���ور اإلرهاص���ات األوىل للرواي���ة احلديث���ة 
بنوعيه���ا: التارخيي واالجتماعي، فقد كتب جرجي 
زيدان/1861-1914/ الرواية التارخيية  بأس���لوب 
جديد ش���د إلي���ه القارىء، ث���م  تابع نش���ر  أعماله 
القصصي���ة  عل���ى صفحات« اهلالل« اليت أسس���ها 
هو نفس���ه وعلى ش���كل كتب ظهر منه���ا العديد يف 

أواخر القرن التاس���ع عش���ر وأوائل القرن العشرين 
مث���ل: » أرمانوس املصرية« ، » اململوك الش���ارد«، » 
فت���اة الق���ريوان« اخل، كما ظهرت يف ه���ذه املرحلة« 
الرواي���ات الش���هرية« لنيق���وال ح���داد مث���ل ح���واء 
اجلديدة/1901/« أس���ريات احل���ب« . اخل  وروايات 
يعق���وب صروف مثل« أمري لبنان«، » فتاة مصر اخل، 
وف���رح أنطون مثل » أورش���ليم اجلدي���دة«، الوحش، 
، » ، . . اخل ، كم���ا ظه���رت العدي���د م���ن الرواي���ات 
يف لبن���ان مثل » حس���ن العواق���ب« لزينب فواز، ويف 
املهجر » األجنحة املتكس���رة«  جلربان خليل جربان، 
ويف مص���ر » عذراء دنش���واي« حملمود طاهر حقي، 
و  »جناية أوروبا على نفسها والعامل« ألمحد فهمي، 
أمراض العصر اجلديد » للكاتب السوري رفيق رزق 
س���لوم« .. إىل آخر ما هنالك م���ن قصص وروايات 
بدأت تأخذ بأس���باب التطور واالرتق���اء، واحلتمية 
التارخيي���ة تفرض على كل ش���يء التطور واالرتقاء 
إىل أن ظه���رت الرواي���ة اليت أمجع الدارس���ون على 
أهنا الرواية األوىل املستوفية لشروط الرواية الفنية 

احلديثة.

 الرواية احلديثة وتطورها:
 هذه الرواية هي » زينب« للدكتور حممد حسنني 
هيكل وقد ظهرت عام/1914/ باس���م مستعار هو 
ف���الح مص���ري، ذل���ك أن مسعة الرواي���ة حتى ذلك 
الي���وم مل تك���ن بالس���معة احلس���نة، فه���ي يف نظر 
الكتاب الكبار وعلي���ة القوم »رواية مغامرات وحب، 
تس���لية ولعب« وهو مما الجيدر بكاتب حيرتم نفسه 
أن يكتبه���ا، واحلقيقة أن نش���ر مث���ل تلك القصص 
العاطفية الرومانس���ية بأس���لوهبا احلكائي البسيط 
ولغته���ا األق���رب إىل العامي���ة وخماطبتها مش���اعر 
املراهقني وأحاسيس الشبان وغرائزهم كانت حتط 
كث���رياً من مكانة هذا الف���ن القصصي وجتعل كاتباً 
مثل هيكل ميتنع ع���ن االعرتاف بروايته، لكن جناح 
الرواي���ة فيم���ا بعد والصدى احلس���ن ال���ذي تركته 
عل���ى الصعيد األخالق���ي واإلبداعي جع���ل الكاتب 
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يعي���د طباعته���ا عام 1929/ وعل���ى صدرها امسه 
الصريح، كما بدأ كت���اب آخرون يف مصر واألقطار 
العربي���ة خيوضون غم���ار هذه التجرب���ة ، ويكتبون 
الرواي���ة حبي���ث مل تأت ثالثينيات القرن العش���رين 
حت���ى كان كبار الكتاب يف مصر قد غريوا مواقفهم 
من الرواية وبدؤوا يعرتفون هبا جنس���اً أدبياً يستحق 

االهتمام.
وهك���ذا كت���ب إبراهي���م املازني روايت���ه » إبراهيم 
الكات���ب« ع���ام/ 1931/ كم���ا كتب توفي���ق احلكيم 
»ع���ودة الروح« و » عصفور من الش���رق« فيما أدىل 
طه حس���ني نفس���ه بدلوه فكتب » األديب« ، »شجرة 
البؤس« اخل، وكتب حممود طاهر الشني » حواء بال 
آدم«، و حيى حقي »قنديل أم هاشم« بل حتى عباس 
حممود العقاد الذي كان من أكثر مهامجي هذا الفن 
القصصي ضراوة وعنفاً عاد فكتب روايته » سارة« 

عام /1938/.
ويف سورية ظهر رديف جلورجي زيدان، يف كتابة 
الرواية التارخيية، إنه معروف األرناؤوط الذي كتب 
العديد من الروايات التارخيية مثل » سيد قريش«، 
» وعم���ر بن اخلطاب« » طارق ب���ن زياد« إىل آخره، 
فيما ظهرت أول رواي���ة باملعنى احلديث للرواية يف 
س���ورية بعن���وان » هن���م « للدكتور ش���كيب اجلابري 
ع���ام/1937/ ويف لبنان ظهر ميخائيل نعيمة الذي 
كتب » مذكرات األرقش« ونشرها على شكل سلسلة 
يف الصحافة عام /1917-1918/، فيما كان جربان 
يف املهجر يتابع مسريته القصصية فيكتب » األرواح 
املتمردة«، » النيب« اخل، كما كتب توفيق يوسف عواد 
روايت���ه » الرغيف« . . . بينما كتب خليل بيدس من 
فلس���طني روايت���ه األوىل » الوري���ث« /1920/ وهي 
باك���ورة أعم���ال قصصي���ة وروائية عدي���دة عاجلت 
مشكلة فلسطني واليهود ورمست اليهودي شخصية 

سلبية هتدد الوطن باخلطر.
يف الع���راق ظه���ر حمم���ود أمحد الس���يد بروايته 
األوىل » يف س���بيل الزواج« عام /1921/ اليت بدت 
ميلو درامية شديدة الرومانتيكية فلم جتد الصدى 

احلسن لدى القراء ، لكنه يف الرواية الثانية » جالل 
خالد«/1928/ قفز قفزة نوعية لتسجل روايته هذه 
جناح���اً كبرياً، وتعدُّ الرواية األوىل يف العراق باملعنى 

الفين احلديث للرواية.
يف املغرب العربي تأخر والش���ك ظهور هذا الفن 
القصصي حتى األربعينيات واخلمسينيات، إذ تعدُّ  
رواية تونسية هي » السد« حملمود املسعدي/1939-

1940/ لكنها مل تنشر حتى عام/1955/ فيما تعدُّ  
رواي���ة  » غ���ادة أم الق���رى« ألمحد رض���ا هوهو أول 
رواية يف اجلزائ���ر، وقد صدرت عام /1947/، أما 
أول رواي���ة مغربية فهي رواي���ة » يف الطفولة« لعبد 
اجملي���د بن جلون ال���يت صدرت ع���ام/1957/، ومل 
تظه���ر إال يف تواريخ الحق���ة األعمال األدبية األوىل 
يف بقي���ة أقطار الوط���ن العربي: اليمن، الس���ودان، 
الس���عودية، اخلليج، . . اخل وذلك ألس���باب وعوامل 

كثرية ال جمال لذكرها اآلن.
بب���طء وت���درج ب���دأت الرواية انتش���ارها إثر تلك 
النشأة، ثم بسرعة وزخم فيما بعد، ففي األربعينيات 
من القرن العش���رين ظهر جنيب حمفوظ الذي بدأ 
مس���ريته الروائية بالرواية التارخيية: » رادوبيس« ، 
» كفاح طيبة« اخل ثم انتقل إىل الرواية االجتماعية: 
» القاه���رة«، خان اخلليلي« » زقاق املدق« إىل آخره، 
وقد طور  فنه وأس���لوبه إىل درجة رسخ معها أقدام 
ه���ذا الفن ورفع من مكانته واعتباره وتوج مس���ريته 
األدبية باحلصول عل���ى جائزة نوبل عام /1988/، 
كما ظهر كتاب أس���هموا إسهاماً كبرياً يف التأسيس 
هلذه الفن القصصي مثل: يوسف السباعي، بروايته: 
» رد قل���يب«/1954، » جفت الدم���وع«/1958/ ليل 
ل���ه آخ���ر« . . . اخل لطيفة الزي���ات بروايتها » الباب 
املفت���وح« فتحي غ���امن بروايته » الرج���ل الذي فقد 
ظله« ، حممد عبد احلليم، إحس���ان عبد القدوس . 
. إىل آخر القائمة ممن باتوا أمساء المعة ومشهورة 
ال على الصعيد العربي فحس���ب ب���ل على الصعيد 

العاملي.
عل���ى النح���و ذات���ه س���ارت الرواي���ة يف س���ورية: 
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بب���طء ومته���ل يف البداية ثم بس���رعة واندفاع فيما 
بعد، إذ جاءت بع���د » هنم« للدكتور اجلابري روايته 
الثانية« ق���در يلهو« /1939/ ثم بدأت تظهر أمساء 
ورواي���ات: » إرم ذات العم���اد« خلليل هنداوي/43/ 
»قص���ر اجلماج���م«/44/ خلري الدي���ن األيوبي« من 
اجملهول إىل مايا:/47/ لعلي/ آل ش���ليب، » يوميات 
هالة«/49/ لس���لمى احلف���ار الكزبري، » أروى بنت 

اخلطوب«/50/ لوداد سكاكيين . . . .
لكن رمبا كان عقد اخلمس���ينيات يف س���ورية هو 
العقد املؤسس للرواية إذ ظهرت يف هذا العقد أهم 
األمساء اليت كتبت أول أعماهلا الروائية ثم استمرت 
لتس���هم يف إع���الء ص���رح الرواية إس���هاماً عظيماً، 
م���ن هذه األمساء: حن���ا مينه، بروايت���ه » املصابيح 
الزرق«/54/، حسيب كيايل » مكاتيب الغرام«/56/، 
حليم بركات » القمم اخلضراء«/58/، كوليت خوري 
» أي���ام مع���ه«/59/ وعبد الس���الم العجيلي بروايته 

»بامسة بني الدموع«/1959/ . . اخل
 يف الستينيات ازدادت وترية اإلبداع الروائي، كما 

ظهرت أمساء جديدة أعطت واستمرت 
يف العط���اء رمب���ا حت���ى يومن���ا ه���ذا، مقدم���ة 
أعم���االً روائي���ة هام���ة مث���ل: » مذك���رات منحوس 
أفندي«/1960/ لولي���د مدفعي » متى يعود املطر« 
ألدي���ب حن���وي، » جي���ل الق���در« ملط���اع صف���دي، 
»املهزومون« هلاني الراهب،« ثم أزهر احلزن« لفاضل 
الس���باعي/1963/ » العص���اة« لصدق���ي إمساعيل 
» ش���تاء البحر اليابس« لولي���د إخالصي، » الفهد« 
حليدر حيدر،  » أيام مغربية« لقمر كيالني، »جفون 
تسحق الصور«/1968/ لبديع حقي، » حسن جبل« 
لفارس زرزور إىل آخر األعمال اليت س���جلت تطوراً 
كمياً ونوعياً حبيث بات���ت الرواية اليوم تتبوأ مكانة 
رفيع���ة ب���ني األجناس األدبي���ة، كوهنا األكث���ر مبيعاً 
ب���ني خمتلف تلك األجناس، كذل���ك ظهرت مدارس 
خمتلفة للرواية العربية منها الواقعية، الرومانس���ية 
الرمزية، الكالسيكية الطبيعية، السريالية اخل وقد 
غطت وال تزال مبوضوعاهتا جممل قضايا اإلنسان 

العرب���ي وخمتل���ف مهوم���ه و مش���كالته، ب���دءاً من 
مشكلة الوطن واحلرية، الوحدة واالستقالل وحتى 
أدق تفاصي���ل احلي���اة اليت يعيش���ها هذا اإلنس���ان: 
حب، حرب، بؤس،فقر، كبت، حرمان .. اخل أما على 
الصعيد الكمي فقد س���جلت الرواية تطوراً كبرياً إذ 
تدل اإلحصائيات على أنه صدر يف سورية وحدها 
م���ا ب���ني عام���ي/1865-583/1999/ مخس���مائة 
وثالث ومثانون رواية، هذا يف س���ورية فقط فكيف 
يف بقية األقط���ار العربية؟ إنه رقم كبري إن دل على 
ش���يء فإمنا يدل مدى التطور الذي قطعته الرواية، 
جنساً أدبياً، خالل أقل من قرن من الزمان، لكن ما 

تراها عوامل هذا التطور؟

 عوامل تطور الرواية العربية احلديثة:
 م���ع حركة النهضة بدأت رياح التطور كما س���بق 
وذكرن���ا هتب عل���ى الوطن العربي الغايف املستس���لم 
لنري االس���تبداد العثماني دافعة به إىل االس���تيقاظ 
والكف���اح للتح���رر من ذل���ك االس���تعمار ولقد كافح 
وحترر لك���ي يقع معظمه حتت نري اس���تعماري أمر 
وأده���ى: االس���تبداد اإلنكليزي- الفرنس���ي، غري أن 
قان���ون األواني املس���تطرقة كان البد أن يفعل فعله، 
فاألخذ بأس���باب التقدم واللح���اق بركب احلضارة 
كان ق���د بدأ ومل يك���ن ليتوقف، هل���ذا رأينا املطابع 
تنتشر، املدارس تنشأ، دائرة التعليم تتسع، الصحف 
واجمل���الت تتزاي���د كماً ونوعاً ويصب���ح قراؤها أكثر 
فأكثر، حترر املرأة يضرب جذوره يف العمق فتخرج 
املرأة إىل املدرس���ة والعم���ل . . . إىل آخر ما هنالك 
م���ن عوامل هي نفس���ها كانت عوامل نش���أة الرواية 
يف الغ���رب يف القرن الثامن عش���ر وتطورها، وهي 
ذاهتا اليت أسهمت إسهاما مباشراً يف تطور الرواية 
وازدهارها يف األقط���ار العربية الناهضة، املتحررة 
من االستعمار فيما بعد الفرحة باستقالهلا والعاملة 
على تدعيمه وترس���يخه بكل الوسائل واإلمكانات، 
وه���و مانراه بوضوح ش���ديد يف النص���ف الثاني من 
القرن العشرين، من هنا ميكننا تقسيم عوامل تطور 
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الرواية إىل: عوامل ذاتية - عوامل موضوعية.

العوامل الذاتية: 
أو املؤث���رات الداخلية: وهي كل ما س���بق وذكرناه 
م���ن عوامل هنض���ة وحث للح���اق برك���ب احلضارة 
فقد وجد اإلنس���ان العربي نفسه، وهو يكافح ضد 
االس���تعمار الغرب���ي يف النص���ف األول م���ن الق���رن 
العش���رين ثم يتخلص منه، يف مصر، العراق ، بالد 
الش���ام . . اخل، أم���ام أس���ئلة معلقة وحمنق���ة: ملاذا 
الغرب متقدم وحنن متخلفون؟ ملاذا هو قوي وحنن 
ضعفاء صاح���ب صناعة وتكنولوجي���ة وعلم وحنن 
تتفش���ى فينا األمية واجلهل؟ إىل آخر تلك األس���ئلة 
ال���يت راحت تدفع���ه بكثري من الق���وة والزخم لتأمل 
الذات العربية ومقارنتها بالذات األجنبية عله يعلم 
إن كان السبب ذاتياً أم موضوعياً راح العربي يتأمل 
ويقارن، يعود إىل املاضي ويقارن أيضاً ليكتشف أن 
املس���ألة ليس���ت ذاتية وان العربي ال ينقصه ش���يء 
وال يقل يف ش���يء ع���ن الغربي، هو ال���ذي كان ذات 
ي���وم صاحب حضارة عظيم���ة وهو الذي أجنز على 
صعي���د األدب والف���ن القصص���ي أعم���االً عظيمة 
كانت مصدر إهلام للغرب نفسه قروناً طويلة، وكان 
السؤال اجلديد: ملاذا ال أستعيد تلك الذات العربية 

املبدعة اليت سبقت الغرب نفسه؟
هذا السؤال دفع الكثري من كتابنا الروائيني للعودة 
إىل تراثنا واالتكاء على موروثنا الش���عيب والنهل من 
أس���اطرينا القدمية وهو ما ترك آثاره املباشرة على 
أعم���ال روائي���ة هام���ة يف هذه املرحل���ة، إذ كثرياً ما 
جن���د أبطال مالح���م، أجواء أس���اطري بل كث���رياً ما 
حيدث تن���اص ب���ني الرواي���ة احلديثة واألس���طورة 
كما ن���رى مثالً يف رواية خضري عب���د األمري » ليس 
مث���ة أم���ل جللجام���ش« أو رواي���ة فاض���ل الربيعي 
» مم���رات الصمت« وكث���رياً ما يع���ود الروائيون إىل 
أس���اطري املنطقة: عشتار ومتوز، إيزيس وأوزيريس، 
جلجام���ش وأدوني���س .. اخل كم���ا جن���د الكث���ري من 
ش���خصياتنا وقصصن���ا الرتاثي���ة يف أعم���ال روائية 

جدي���دة مثل » الزيين بركات« جلم���ال الغيطاني، » 
رحلة اب���ن فطومة« لنجيب حمفوظ الذي يس���تلهم 
رحل���ة » ابن بطوطة« وأجواءه���ا، » ألف ليلة وليلة« 
هلاني الراهب الذي يس���تلهم ب���دوره ألف ليلة وليلة 
. . . إىل آخ���ر ما هنال���ك من أعمال روائية تتخللها 
هنا وهناك ش���خوص وأجواء من فلكلورنا الش���عيب 
وس���رينا الش���عبية مثل: عنرتة، الزير سامل، أبي زيد 

اهلاليل، ابن ذي يزن  . . اخل.
لق���د كان للع���ودة إىل ال���رتاث واس���تلهامه أمهية 
كبرية يف إعادة الثقة للذات العربية املبدعة وترسيخ 
أقدامها بسرعة يف ميدان الفن القصصي، إذ صار 
الكاتب الروائي على يقني من أنه ال يبدأ من الصفر، 
وال ينطل���ق من عدم، ب���ل هو ذو جذور عميقة متتد 
آالف الس���نني يف تربة احلكاية واألسطورة، امللحمة 
والس���رية . . اخل مم���ا جعل���ه، وخ���الل عق���ود قليلة 
فق���ط يتمكن من هذا الف���ن وينضجه، بل يرتقي به 
ويط���وره إىل أن أصبحت الرواية العربية تقف جنباً 
إىل جن���ب مع الرواية العاملي���ة، ويف مصافها متاماً، 
وم���ا نيل جنيب مفوظ جلائ���زة نوبل عام /1988/ 
إال اع���رتاف من الغرب ب���أن الرواية العربية اكتملت 
فن���اً ونضجت عناصر ومقومات وأهنا باتت جزءاً ال 
يتجزأ من الرواية العاملية احلديثة، هذه السرعة يف 
التط���ور واالرتقاء تؤكد فيما تؤك���د ما قاله حممود 
أمني العامل » إن اخلطاب الروائي احلديث وريث كل 
الظواهر احلكائية الس���ابقة، بل هو استمرار خالق 
لكثري م���ن مساهتا وقيمها التعبريي���ة« واألمثلة على 
مايقول���ه العامل كثرية بدءاً من » حديث عيس���ى بن 
هش���ام« للمويلحي مروراً » بليايل س���طيح« حلافظ 
إبراهيم حتى حدث أبو هريرة قال حملمود املسعدي 
.. اخل لنجد أن الروائي العربي كان يس���تلهم بشكل 
مباش���ر أو غري مباش���ر الرتاث العربي ويستفيد من 
الف���ن القصصي العربي إىل درجة كان معها العامل 
الذات���ي الداخل���ي بال���غ األمهية يف تطوي���ر الرواية 

العربية وجعلها تقفز قفزات سريعة.
) وبإمكانن���ا أن نأخ���ذ من جني���ب حمفوظ مثاالً 
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جيسد متاماً سريورة الرواية العربية وحرق املراحل 
اليت قامت به خمتزلة بثالثني أو أربعني عاماً قرنني 
من الزمان اس���تغرقتهما مس���رية الرواية الغربية يف 

تطورها(

املؤثـــرات   : أو  اخلارجيـــة  العوامـــل 
األجنبية:

 أدت امل���دارس األجنبي���ة ال���يت أنش���ئت يف املدن 
العربي���ة يف العه���د العثماني دوراً مهم���اً من خالل 
مناهجه���ا الغربي���ة يف اطالع خرجييها على ش���تى 
أشكال األدب والشعر واملسرح والقصة والرواية يف 
الغرب، كما أدى االس���تعماران الربيطاني والفرنسي  
من خالل املناهج التعليمية اإلجنليزية والفرنس���ية 
ال���يت فرضت على ش���عوب البالد العربي���ة دوراً يف 
ص���وغ طرائ���ق تفكري معينة وأس���اليب تعبري جديدة 

عند املثقفني والكتاب العرب.
وكذلك فعلت األيديولوجيات الكربى اليت انتشرت 
عرب العامل حيث انعكس���ت عل���ى الرواية اليت حفلت 
ب���كل ما فيه من ش���واغل ومهوم اجملتمع البش���ري 
وصراع���ات وب���رزت قضاي���ا جدي���دة كالدفاع عن 
الفقراء والطبقات الدنيا: كما كان للمذاهب األدبية 
ال���يت ظهرت يف الغ���رب أثر مهم يف اطالع املبدعني 
واملثقف���ني الع���رب على أل���وان مس���تحدثة وجديدة 
م���ن الفن األدبي والروائي مثل الرواية الرومانس���ية 
والرمزية والفانتازيا ورواية الكوالج ورواية احلداثة 

و ما بعد احلداثة .. اخل
 كما أدى االحتكاك املباشر والرتمجة الدور األهم 

يف هذا التأثري:
فع���رب التاري���خ أدت الرتمج���ة دوراً هام���اً يف نقل 
املع���ارف والثقافات بني الش���عوب، فاليونان ينقلون 
عن مص���ر القدمية ، و باب���ل وفينيقية معارفها يف 
احلساب والفلك والزراعة والفلسفة . . اخل والرومان 
ينقل���ون ع���ن اإلغريق ثم يأتي الع���رب فينقلون عن 
الالتينية واإلغريقية ويأتي العصر الوسيط فيدفع 
باألمم األوروبية الغارقة يف عصر الظلمات إىل نقل 

املع���ارف واآلداب ع���ن العرب ثم ت���دور الدائرة من 
جديد ويعود العرب وقد وجدوا أنفس���هم يف القرن 
التاس���ع عش���ر يف آخر الركب احلضاري مضطرين 

للنقل عن أوروبا، وهكذا دواليك.
وهكذا فقد ظلت الرتمجة اللحمة اليت تربط بني 
خيوط الس���داة يف نسيج احلضارة البشرية، و رمبا 
لوالها ملا حتقق تواصل ثقايف ولظلت أقوام األرض 

وشعوهبا متباينة متباعدة اليربط بينها رابط.
لق���د كان���ت الرتمج���ة وال ت���زال الوس���يلة األهم 
لتحقي���ق ذالك التواصل، فعن طريق الرتمجة تعرف 
الشعوب بعضها بعضاً، يتعرف الناس يف هذا البلد 
ع���ادات الناس يف ذلك البل���د، أعرافهم، تقاليدهم، 
أفكارهم، آداهبم .. اخل، ولقد بدأ مع عصر النهضة 
تع���رف الناس لدينا إىل الغ���رب من خالل ما ترجم 
م���ن أعمال لكتاب فرنس���يني أو بريطانيني، أملان أو 
روس، ذلك أنه مع كسر الطوق العثماني عن البالد 
العربية وبداية االحتكاك املباش���ر بالغرب، وإرسال 
بعثات للتعلم هناك و .  . و . . بدأت حركة ترمجة، 
و رمب���ا كان رفاع���ة الطهطاوي رائدها، كما س���بق 
وذكرنا، لكن مع أواخر القرن التاس���ع عشر نشطت 
حركة الرتمجة وبدأ سيل من الرتمجات يغزو املكتبة 
العربية، لقد كان اجليل الطليعي حينذاك متعطشاً 
للنه���ل من مع���ني املعارف واآلداب اإلنس���انية فقدم 
املرتمج���ون للق���ارىء العرب���ي روائ���ع األدب العاملي 
الكالس���يكي وأمه���ات الكت���ب الفكرية والفلس���فية 
فرتمجت الفلسفة اليونانية وقدم أرسطو وأفالطون 
حبل���ة جدي���دة كم���ا ترمج���ت أه���م أعم���ال األدب 
الفرنسي: هوغو، موليري، فولتري، روسو .. اخل األمر 
نفس���ه حدث بالنس���بة إىل فلس���فة نيتش���ه، أعمال 
شكس���بري، بايرون، س���كوت، ديكن���ز ..  اخل ثم جاء 
زم���ن قدمت في���ه روائع األدباء الروس: تولس���توي، 

دوستويفسكي، غوغول، غوركي . . اخل
لق���د ملعت يف أواخر القرن التاس���ع عش���ر وأوائل 
القرن العش���رين أمساء بارزة يف دنيا الرتمجة رمبا 
كان أبرزها أمحد حس���ن الزيات الذي ترجم » آالم 
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فرت���ر« و » رفائيل«، أمحد زك���ي الذي ترجم »غادة 
الكاميليا« ، مصطفى لطفي املنفلوطي الذي س���بق 
وذكرن���ا بعض ترمجاته، حممد ع���وض الذي ترجم 
»فاوست« ، فليكس فارس الذي ترجم » هكذا تكلم 
زرادشت« ، بطرس البستاني الذي ترجم » اإللياذة« 
ب���ل حتى الش���اعر الكبري حافظ إبراهيم أس���هم يف 
حرك���ة الرتمج���ة ه���ذه وترج���م الرواية الفرنس���ية 
املش���هورة » البؤس���اء« لك���ن من اجلدي���ر بالذكر أن 
معظ���م الكت���اب الذي���ن كان���وا يعرفون لغ���ة أجنبية 
)أو اليعرف���ون أحيان���اً( قد أدلوا بدالئهم وأس���هموا 
يف الرتمج���ة فاملرحلة بكامله���ا كانت مرحلة ترمجة 
وتعريب ، تقلي���د واقتباس خاصة على صعيد الفن 
القصص���ي والرواية أكثر مما كان���ت مرحلة إبداع، 
م���ن ه���ذه األمس���اء على س���بيل املث���ال ال احلصر: 
زك���ي جنيب حممود، طه حس���ني، أمحد أمني، عبد 
الرمحن بدوي،آل اليازجي، آل البس���تاني، ويف وقت 
م���ن األوق���ات كان يوس���ف غ���راب وملح���م بركات 
عم���اد حركة الرتمج���ة يف بريوت ال���يت بلغت أوجها 
يف مخسينيات القرن العشرين حني ترمجت أعمال 
س���ارتر، دي بوف���وار، كامو . . اخل قف���زت الرتمجة 
قفزهت���ا النوعية حني انتقل���ت إىل أمريكا الالتينية 
يف الس���بعينيات وترمجت أش���هر األعم���ال األدبية: 

ماركيز، أمادو . . اخل
والش���ك أن ترمجة أهم األعمال الروائية العاملية 
أتاح���ت للقارىء العربي ) وبالتايل الكاتب( االطالع 
على أحدث األساليب األدبية املتبعة يف فن الرواية، 
وش���تى امل���دارس وخمتلف األن���واع واألصناف، كما 
أتاح���ت له التعرف على كل م���ا أجنز اآلخر الغربي 
يف ميادين التقنية الروائية من تقنية االرجتاع الفين 
إىل تع���دد األص���وات إىل منذجة الش���خصيات، إىل 
تيار الوعي .. اخل وهو األمر الذي أسهم والشك يف 

ارتقاء الفنية الروائية وتسريع تطور هذا الفن.
لق���د كان أحد أهداف الرتمجة يف عصر النهضة 
، عصر التش���كل اجلديد للفكر العربي، هو اهلدف 
التنوي���ري، إذ كان أولئ���ك املتنورون يدركون ما عليه 

أمته���م م���ن ختل���ف وتقصري ع���ن رك���ب احلضارة، 
ف���أرادوا أن يش���علوا مشوعاً تنري طري���ق أمتهم من 
أج���ل اإلصالح االجتماعي والسياس���ي الذي ميّكن 
العرب من بعث أجماده���م املاضية وإحياء قدراهتم 
السياسية واالقتصادية والثقافية وميكننا اآلن بعد 
ق���رن ونصف من ب���دء حركة النهض���ة تلك أن نرى 
أن���ه قد حتقق ق���در كبري من هدفه���م ذلك، خاصة 
عل���ى صعيد الف���ن الروائي، إذ اس���تطاع الروائيون 
العرب، كما شهدنا من قبل ، أن حيرقوا املراحل وأن 
خيتزلوا الزمن ومما الشك فيه أن الرتمجة أسهمت 

إسهاماً مباشراً يف ذلك.
 هنا خنلص إىل القول أوالً: إن الرواية يف شكلها 
الفين احلديث ليس���ت جديدة على العرب فحس���ب 
ب���ل على الغرب أيضاً، لكن بف���ارق زمين هو الفارق 
احلضاري نفس���ه: مائتا عام ، هلذا الس���بب ال تزال 
مصطلحاً عصي���ة على التحدي���د والتعريف فثمة، 
كماس���بق وذكرنا، أكثر من تعري���ف للرواية بدءاً من 
)تلك الكتلة اهلائلة( وحتى » ذلك النمط األدبي دائم 

التبدل« لكن بدوري هنا أقدم التعريف اآلتي:
الرواي���ة هنا قصص نثري طوي���ل يتصف بالروح 
الكلية والش���مولية، متعدد األبعاد، متنوع األصوات، 
متباي���ن املس���تويات، متداخل العالقات، متش���ابك 
اخليوط، حياك���ي احلياة ويرتب���ط ارتباطاً عضوياً 
بالواق���ع وبناء علي���ه جند أن الرواية ، جنس���اً أدبياً 
جدي���داً، هي الس���ليلة الطبيعي���ة والوريثة احلتمية 
لف���ن القص، ذل���ك الفن القديم ق���دم التاريخ، ومن 
الطبيع���ي متاماً أن يتطور هذا الف���ن كما تطور كل 
ش���يء آخر: العربة ذات احلصان حتولت إىل سيارة 
فطي���ارة، قافلة اجلم���ال حتولت إىل قط���ار، النول 
الي���دوي تط���ور إىل مصن���ع . .. اخل ب���ل حتى على 
صعي���د األدب: الش���عر تطور أت���راه كان يف املاضي 
ش���عر تفعيلة أو قصي���دة نثر؟! املس���رح تطور أكان 

سوفو كليس يعرف مسرح  العبث ..؟!
 إذاً ، حتمية  التطور التارخيية جعلت لزاماً على 
فن القص أن يتخذ  شكالً جديداً طغى على األشكال 
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األخرى وحل حملها وإال أين ملحمة جلجامش اآلن؟ 
أين حكايات ألف ليلة وليلة؟ من يكتب س���رية الزير، 

املهلهل، أو تغريبة بين هالل؟
ثانياً: إن أمتنا عريقة يف فن القص بل هي أعرق 
األم���م عل���ى اإلط���الق وقد قدم���ت الكث���ري لآلداب 
العاملي���ة واحلض���ارة البش���رية يف هذا اجمل���ال بدءاً 
من احلكاية وحتى امللحمة والقصة األقرب لش���كل 
الرواية احلديثة ) حي بن يقظان( مروراً باخلرافة، 
األس���طورة ، املقامة، أدب الرحالت، السري الشعبية 
وه���و كم هائل م���ن أدب فن القص عرفه العامل عرب 
النقل والرتمجة وتأثر به يف حينه كل التأثر، إذ تؤكد 
الدراس���ات أن » ألف ليلة وليلة« عرفها الغرب منذ 
ماقبل عصر النهضة وقد ترمجت إىل معظم اللغات 
األوروبي���ة من���ذ وقت مبك���ر لذلك ن���رى آثارها يف 
أعمال كتاب أوروبيني كثر سبق وذكرناهم، كما نرى 
آثار كليلة ودمنة يف » خرافات الفونتني الفرنس���ي« 
رس���الة الغفران وقصة املعراج يف » كوميديا« دانيت 
اإليط���ايل، ح���ي بن يقظان يف » روبنس���ون كروزر « 
لديف���و اإلنكلي���زي، إىل آخ���ر اآلثار ال���يت تركها فن 
القص العربي يف اآلداب األوروبية وهو أمر طبيعي 
أن يأخ���ذوا منا بقدر م���ا هو طبيعي أن نأخذ منهم 
، فاحلض���ارة البش���رية باحملصلة سلس���لة متصلة 
احللق���ات يؤثر بعضه���ا يف بعض ويأخذ بعضها من 

بعض.
ثالث���اً وأخرياً ، باعتبار أن » عملية اإلنتاج األدبي« 
ج���زء ال يتجزأ م���ن عملية اإلنت���اج االجتماعي كما 
س���بق وذكرن���ا، فق���د كان م���ن الطبيع���ي أن يعاود 
الع���رب، وقد هنضوا، إنتاجهم األدبي وأن يتطور فن 
الق���ص لديهم، كم���ا تطور لدى الغ���رب متاماً، وفق 
القواع���د ذاهت���ا وبفع���ل العوامل عينه���ا، وأن تظهر 
الرواي���ة بش���كلها احلديث، وهو الش���كل الذي رأينا 
إرهاصاته يف البداية على شكل حماوالت فجة أوالً 
ثم أعمال مصقولة مشذبة أكثر فأكثر إىل أن اكتملت 
التجربة ونضجت الثمرة، خاصة أن العوامل الذاتية 
أدت دوراً بال���غ األمهية يف حماولة العرب اس���تعادة 
موقفه���م احلضاري وعودهتم إىل مكان الصدارة يف 
س���احة األدب واإلب���داع، وهو األم���ر الذي يؤكد من 

جديد أن الشيء من الشيء.
ختاماً نقول:

 الرواي���ة ليس���ت م���ن صن���ع الغ���رب وال ب���راءة 
اخرتاعها م���ن حقه، بل هي نتاج تطور طبيعي أخذ 
مساره يف هذا امليدان كما أخذ مساره يف كل ميدان 
آخر، لتأتي الرواية تتوجياً لفن القص يف س���ريورته 
التارخيي���ة ولتصبح أخرياً ملحم���ة العصر احلديث 
األق���در على تصوي���ر هذا العص���ر والتعامل مع كل 

مافيه من عناصر ومكونات.

املراجع:

 جورج لوكاش: » الرواية كملحمة بورجوازية«، ترمجة جورج طرابيشي ، ط1 بروت دار الطليعة 1979.
 جورج هالرين: » نظرية الرواية ، مقاالت جديدة« ترمجة حمي الدين صبحي، دمشق وزارة الثقافة ، 1981.

 روجر آلن: » الرواية العربية احلديثة، مقدمات تارخيية ونقدية«، ترمجة حصة منيف ، املؤسس��ة العربية للدراس��ات ، بروت 
.1982

 حممود أمني العامل وآخرون: » الرواية العربية بني الواقع واأليديولوجيا«، ط1 دار احلوار ، الالذقية ، 1986.
 د. حسام اخلطيب: » سبل املؤثرات األجنبية وأشكاهلا يف القصة السورية« ، مطابع اإلدارة السياسية ، دمشق 1991.

 د. إبراهيم السعافني: » تطور الرواية العربية احلديثة يف بالد الشام«، ط2 ، دار املناهل بروت 1987.
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 إنصاف مرشد*
في )سالل الرماد(

      عبد اللطيف األرناؤوط

 عرفُت املربية الش��اعرة« إنصاف سليمان مرشد« يف خالل حرفة األدب 
والشعر، ووقفُت على بعض قصائدها الوطنية والقومية واالجتماعية 
اليت كنُت اّطلع عليها يف زيارات عابرة، فتكّون لدّي انطباع عن شاعرة 
رقيقة مرهفة احلّس، صادقة يف جتربتها الشعرية اليت كانت موقوفة 
على ما حيّرك مشاعرها، ويعّر عن ذاتها يف تفاعلها مع احلياة وصورها 
املختلفة بفيض من البس��اطة والعفوية والص��دق، وبقصائد تقف على 
احلدود الفاصلة بني الشعر والنثر دون أن تنتصر ألّي منهما يف حماولة 
منه��ا أن حتاف��ظ يف ش��عرها على خصائ��ص هذين الفن��ني املتعارضني 
العصيني على املزاوجة. فالنثر ميدان لالسرتس��ال واإلس��هاب واملباشرة، 

والشعر ملح وتكثيف وإشارة ووزن وإيقاع ورمز.

ث���م اطلعت عل���ى قصائدها اجملموع���ة يف ديوان 
عنوانه ) س���الل الرم���اد( حيث مجع���ت حماوالهتا 
الش���عرية يف قصائ���د بلغ���ت مثانية وأربع���ني نصاً 

شعرياً مبدعاً. 
والواق���ع أن احلكم على ش���اعرة خ���الل قصائد 
حم���دودة خيتلف عن احلكم عليه���ا خالل أثر أدبي 
متكامل يعبّ���ر عن عاملها الذات���ي وأفقها الوجداني 

والفين.
 ويب���دو يل أن قصائ���د الديوان تتمي���ز ببناء فين 

ومج���ايل، وأن أح���وال احلي���اة صرفته���ا عن صقل 
هذه املوهبة الش���عرية اليت تؤهلها ألن تكون شاعرة 
متمي���زة، فهي متلك احلس املره���ف، والقدرة على 
بن���اء القصي���دة بناءً فنياً متماس���كاً، كما ختتار من 
قاموس���ها الش���عري أرق األلفاظ واألخيلة واجملاز، 
وت���ربز ش���اعريتها يف القصائ���د اليت تن���أى هبا عن 
املباش���رة واالهتم���ام باإليقاع املوس���يقي اخلارجي 
البعيدة من التفعيالت احملددة أو القوايف املتناظرة، 
ويدفعه���ا اإلحل���اح عل���ى الفك���رة إىل أل���وان م���ن 

* ولدت  الش��اعرة إنصاف مرش��د يف قرية حّران  يف حمافظة الس��ويداء عام 1945 ونش��أت يف ربوع جرمانا مع أسرتها وعملت 
سنوات طويلة يف التعليم ثم انتقلت إىل العمل يف التوجيه.

 معلمات استهواهن األدب:
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التفصيالت واإلسهاب.
 إن الش���اعرة » إنصاف« تُقبل على الكتابة 
بل���ون م���ن العفوية واالستس���الم ملش���اعرها 
لالرتقاء مبس���توى النص الشعري ، فالكتابة 
الش���عرية حتت���اج إىل جهد كب���ري إلنتاج نصّ 
ش���عري حدي���ث أه���م خصائص���ه التكثي���ف 
الش���عري واالكتفاء باللمح واإلشارة والتعامل 
مع الرموز، وقد جنحت الشاعرة يف احلفاظ 
على وحدة القصيدة ومتاسكها وقوة تأثريها 
يف النف���س برباعته���ا يف بناء الن���ص والتدرّج 
الفين يف تقدميه بص���ورة مقنعة، ويعود ذلك 
إىل خصائص الطبع لديها، فهي من النموذج 
العاطفي تستثريها الوقائع وحتفر يف نفسها 
جراح���اً عميقة، تعيش م���ع الذكريات املؤملة، 
فب���دت قصائدها كأهن���ا س���يمفونية للحزن 
حيمل مواجعه���ا الذاتية وتأملها للمواجع اليت 
تنال املرأة الش���رقية يف جمتمع يقس���و عليها 

وال يرمحها.
ونلمس ذلك من عنوان جمموعتها الشعرية 
)س���الل الرم���اد( وكأن ش���عرها تعب���ري ع���ن 

احرتاقها مبآسي احلياة، فهو ذلك الرماد الذي تبّقى 
م���ن حياة ام���رأة حطمتها الفجائ���ع، امرأة صادقت 
األحزان منذ استش���هاد زوجها وما فرض عليها من 
حتدّيات نس���يت خالهلا صورة الفرح، والغرابة  أن 
تطالعن���ا عناوين القصائد هب���ذه الصور من احلزن 
لديه���ا مثل ) القلب الذبي���ح - حلم مطفأ- الغروب 
- ريح املساء - دموع األخت اجلرحية - دمعة أم - 
جراح���ات - رحيل - إذا مت يوماً ما( كما يربز ذلك 
يف كث���رة البكائيات واملراثي يف الديوان، وهي مراثٍ 
توجّه أكثرها ألحباء من الرجال والنساء املكافحات 

مثلها.
 فالش���اعرة حتم���ل ش���عوراً قوياً بالظل���م الواقع 
على املرأة الش���رقية، وتتبنى الدفاع عنها بش���عرها 
ومتجي���د كفاحها الظافر ملمارس���ة دوره���ا يف بناء 

احلياة. 

ونالح���ظ أن الش���اعرة تأخذ عل���ى الرجل أنه ال 
يتن���اول احلياة من مظهرها اجلدّي، فهو يراها هلواً 
وعبث���اً حتى يف احلب، فامل���رأة حتب بعمق وتتحمل 
مس���ؤوليات احلياة جبدّ، أما هو فاحلياة عنده هلوٌ 
وعب���ث وحتل���ل من املس���ؤولية .. تق���ول يف قصيدة 

»يوماً ما« :
لتعلم . . 

أن لعيين حكاية أقصها عليك
كلما ظهرت مشس هنار جديد

لتعلم
أن قصائدي منذ أن خلقت

هي لك . . أنت
وأن كل أحلان الشعر يف العامل

هي ألجلك
أيها العابر

أنا . . ال أعرفك
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ملاذا ال تنزرع يف أعماقي
ملاذا ..!!

ال تبقى مشعة مضيئة
حبياتي . .

ملاذا .. !!
ال تبقى جبانيب حتى النهاية ؟

وتعي���ب عل���ى الرجل تناول���ه احلياة م���ن وجهها 
العابث، فتقول:
 تظل مرحاً

وكأنك يف أعماقك
 ال تعرف الشتاء 

وبرده القارس
وكأن الربيع دائم التفتح بني حناياك

أمضي . . منتشياً خبمرة فرحك
عرب أشجان روحي

اِفرحْ، وارقص كاآلخرين
أما قليب

فسأرميه إىل شواطىء املغيب
 سأرحل بال قلب

سوف أرميه إىل عمق األرض
ليبقى مضرجاً باألحزان

وتتض���ح ق���وة عاطفة امل���رأة الش���رقية لديها يف 
القصائ���د ال���يت ترثي هب���ا زوجها الش���هيد الراحل، 
ففيه���ا يربز األم���ل والفراق والوف���اء واملعاناة وعمق 

احلب، فهي ال تكف عن احلنني إليه تقول:
أذكرك بعد اخلمسني

أحزن لوداعك
وأقف على شاطئ آالمي

ألحبث عن خافقيك
وعن نبض عروقك ما زلتَ يف خاطري

رّفة طري ملوّن
خفقة روح طاهرة . . حمبّة

ال زلت حلماً مجيالً
ريشة من جناحيك

 ويف غمرة وحدة الش���اعرة ومأس���اهتا تتطلع إىل 

صوت مؤاٍس فتذكر رفيقات عمرها اللواتي باعدت 
احلي���اة بينهن ، وباعدهتا عنه���ن فكتبت لصديقتها 

رسالة شعرية مؤثرة:
صديقيت كيف أنت؟

أرى صداح العصفور امللوّن قد تاه
ومل تعد قيثارتك الشجية

تعرب من نافذتي
كيف أنت؟

هل رحلت أجنحة الطيور
وعربت احمليطات كلها

أو أن الشتاء
قتل املعاني الكبرية؟

على أي الضفاف ألقاكِ؟
وأي الشواطئ حتمل قدميك؟

ليت أشرعة املساء
حتملين مرة ألملس يديك

رمبا حبر الغروب
تاه عين وعنك

فمضت خطانا منسية
وال تنس���ى الش���اعرة يف جل���ة أحزاهن���ا مآس���ي 
رفيقاهتا من النساء الشرقيات اللواتي ذهن ضحية 
جمتمع ظامل يدين املرأة بالشبهة وحيرقها بالظن:

أيتها القديسة الراقدة يف الزوايا
بال كالم

وال احتجاج
على ظلم اآلخرين

وجهلهم .. وقهرهم
عاجزة أنا عن إنقاذك

عن مدّ يد العون
لوجهك احلزين

***    
أيتها املقتولة

بال ذنب
املتهمة .. وأنت النقية

كيف يل إنقاذك؟
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من أفعى سامة قاتلة
وحتمل الش���اعرة يف قصيدة عنواهنا) ساحميين( 
على اجملتمع الش���رقي ال���ذي يأخذ امل���رأة بالرجم 
والظن���ون، وتنصح املرأة الربيئة املتهمة مبغادرة هذا 

اجملتمع الظامل:
أجل .. أيتها القديسة املظلومة

اليوم .. عرفت أن هناك
يف الزوايا املظلمة

مَنْ ال يعرفون خفقة القلب
واليتلمسون روح اخلالق

ماضون يف احلياة
حيرقون كل مجال فيها

ويف قصي���دة عنواهن���ا) كن���ت يوم���اً( تناضل عن 
حقها اإلنساني يف املساواة مع الرجل:

ما زلت امرأة حرّة
يف قليب ووجداني
صادقة مع روحي

أرفض الظلم
وقسوة أن يكون الرجل كل شيء

واملرأة من بعده 
ملاذا. .؟

ثورة يف أعماق نفسي تناديين
تقول: أنت مثله من جنس البشر

لست هامشية
فاهلل .. كما وهبه وهبين

كما سوّاه سوّاني
إن أح���زان املرأة الش���رقية يف القصائ���د تتجاوز 
وضعه���ا اإلنس���اني إىل وضعه���ا القوم���ي، فاحمل���ن 
اليت تتعرض هل���ا األمة تطول النس���اء أيضاً، أرامل 
الش���هداء واأليتام م���ن أبنائهم الذي���ن تتكفل زوجة 
الش���هيد رعايته���م وحده���ا، تقارع الق���در وتتحداه 
حتى يش���بوا عن الطوق، وخيلفوا آباءهم يف معارك 
احلري���ة، ولع���ل أمج���ل ما يُق���ال من رثاء الش���هداء 
كلم���ات الزوج���ة امللتاع���ة املفجوعة، فف���ي قصيدة 
عنواهن���ا) أيه���ا املس���اء( متجد الش���اعرة الش���هادة 

والشهيد بكلمات صادقة معبّرة .. تقول:
أيها املساء املوشّى

أرأيت جراحاته
لقد رحل الشهيد منّدى بآهاته

وظللت أنتظر وقع خطاه
قرب الباب

وعند النافذة
حيّل املساء

يردّه . .
لكن أشرعة الرحيل املدماة

محلته بعيداً
إىل قمم ال أعرفها
عصيّة على البلوغ 
وحدي على الدرب

ما زلت أرسم ذكراك
الراحلة عين

ويف الديوان نفحات إنسانية، تتفجّر فيها عاطفة 
املرأة الش���رقية، ففي قصيدة عنواهنا) زهرة وندى( 
تتغنى الش���اعرة حببها اجل���ارف ال بنتها » ندى« .. 

فتقول:
ندى .. ويرتامى الشذا

وتتناثر حكايات
الشفق امللون بالسنا

ندى .. عذوبة الينبوع
وعصر السوسنة

وأغنييت اهلائمة هنا
قيثارة الزهر

ترتيل غنا
عذبة كالنقاء

شاردة كالصدى
ألف آية من سحب السما

ث���م تنصحها باملرح واس���تقبال احلياة بالس���رور 
واحلب���ور، وتنتظ���ر فرح���ة عرس���ها ببال���غ الصرب، 
وحتثه���ا ب���أاّل تنس���ى أحزان���ه.  فاحلزن ال���ذي مرّ 
حكاي���ة عمر عابرة البد أن ينتهي، وليتجاوز األبناء 
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مأساة استشهاد أبيهم وتساؤهلم عنه:
وتكرب ابنيت

وتسأل بلهفة اجلريح
أين أبي؟

مل أجبها، وصمت الكالم يف فمي
مجدت احلروف على شفيت

مل أجبها
وحدّثتها احلكاية العظيمة

ودمعة شاخمة خرساء
هتاوت على وجنيت

قد يكرب حزن املرأة الشرقية مبا حتمله من نكبات 
األمة إليها من الفواجع، فماذا ميكن أن تتناوله املرأة 
يف ش���عرها س���وى االرتواء من هنر األح���زان ورفده 

بدموعها وقلمها املدمّى؟ 
لك���ن هذه النزعة الرومانس���ية املغرقة يف احلزن 
والس���واد، ال حتب���ط عزميته���ا، فهي ام���رأة عربية 
حتارب بش���جاعة املقاتل، وتتحدى بوفاء وإخالص، 
وال تنس���ى تل���ك امل���رأة األصيل���ة اليت ش���ّل زوجها، 

فأمضت عمرها ترعاه بال كالل .. تقول فيها:
هو الزوج املصاب

أشّل، والتضحية ُفرض عليها
ميضي النهارُ خلف النهار

وهي أمامه بصرب وحب
جاثية على قدميها

وكل حنان الدنيا يف عينيها
***           

هي امرأة عربية أصيلة
وعلى خديها طهر األنبياء
وعذوبة القديسة »مريم«

وبني جفنيها مشوع الكنائس
 تقدم » إنصاف مرشد« هذه النماذج من النساء 
األصي���الت املثل األعلى لبناتنا، والصورة الس���امية 
للح���ب الصادق يف عصر تبدلت فيه القيم وتزعزع 
الوف���اء، كم���ا تقدم من���اذج من كفاح أمه���ات العرب 
اخلال���دات واملناض���الت م���ن أبن���اء فلس���طني يف 

قصائده���ا القومية، وبذلك تتج���اوز مالمح اليأس 
واحل���زن لدى املرأة الش���رقية ، لتك���فّ عن الدموع، 

وتُسهم يف معركة التحرير. 
فتخاط���ب مسراء اجلوالن اليت زّفت عرب احلدود 

املصطنعة إىل حبيبها .. فتقول:
حب الوطن يا مسراء

ال يعلّم ، وال يدرّس
كمواد حفظية

إنه خفقة الشرايني
وبالدم حسّ مرسوم

 ياصبية
إنه نغم الروح

يولد مع أول نبٍض يفّ
الوطن فينا كربياء

وهزّة وجدانية
***    

حرائر ولدنا
نتطلع إىل السماء

خبشوع وإميان
حرائر نواجه األعداء

مثل: خولة وأمساء
وهند القوية

ماضينا كرامة وإباء
 وعزة وطنية

رمب���ا ال يق���ارب ه���ذا الش���عر العف���وي الصادق 
العاطفة، والنابع من القلب يف بساطة وقرب تناوله 
الش���عر الف���ين املصق���ول واملهيأ على ن���ار القرحية 
املتمي���زة، بفنيّته العالية ولغت���ه املصفاة، لكنه يظل 
ش���عراً قريباً من نفوس الق���راء لوضوحه وصدقه، 
ويثب���ت أن » إنص���اف مرش���د« مهيأة لرق���ة أنوثتها 
وتدف���ق عاطفته���ا وبراعته���ا يف تصمي���م اللوح���ة 
الش���عرية لإلبداع الش���عري، وآمل أال تستسلم كلياً 
لعاطفته���ا املتدفقة بعفوية، وأن تبذل جهداً للتحرر 
م���ن ش���عر املناس���بات العاب���رة، وجتنب اإلس���هاب 

واالسرتسال، واحلرص على التكثيف الشعري.
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 ول��د  املعل��م الش��اعر ف��ارس ع��زام ع��ام 1937 
وترع��رع يف قرية الدويرة جبب��ل العرب ، تلك 
القرية املرتبعة على أراٍض وعرة تتخّل�لها فُ�َس��حٌ 
س��هلية ب��ني اهلضب��ات الصخري��ة ، خصب��ة ٌ 
وخ��ّرة . القى ش��ظف العي��ش وحت��ّداه ، ونال 
الش��هادة الثانوية ع��ام 1956 بالس��ويداء ، وأوِفَد 
طالب��ًا جامعي��ًا أيام الوح��دة إىل جامعة األزهر 
يف القاه��رة ، ولكن��ه أبع��د منها بع��د االنفصال 
وكان إبع��اده قب��ل أن ينهي إيف��اده يف 20/ 9/ 
1963 ، فعاد إىل س��ورية لتأدية خدمة العلم ، إىل 
أن ص��در قرار إيفاده جلامعة دمش��ق ، وحصل 
عل��ى اإلجازة يف اآلداب والدبل��وم يف الرتبية عام 
1969 . وُعنّي مدرسًا ملادة اللغة العربية عام 1970 
يف عامودا والقامش��لي إىل أن انتقل إىل السويداء 
، فق��ّدم عص��ارة فكره لطالب��ه حتى أحيل إىل 

التقاعد عام 1997 . 
ص��در ديوان��ه الش��عري األول ع��ام 1983 حتت 
قصائ��ده  وضّم��ن  الصم��ود(  )ري��اح  عن��وان 
كّل معان��ي )الصم��ود(: يف األرض ، ومواجهة 
املس��تغل�نّي � وض��ّد األع��داء والدخ��الء � وعل��ى 
املب��ادئ والقي��م الرفيعة الثابت��ة ، ويف مواجهة 

الرياح العاتية مهما كان نوعها. 

معلمون استهواهم األدب 
فارس عزام

شاعر مسكون بالهم القومي

   معذى حسن اجلباعي
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وق���د ذكر ذل���ك يف قصائده متحدي���اً العواصف 
والربوق والرعود والرياح حوايل ثالثني مرةً  . فكان 
هاجسه األكرب ؛ ومهّه األول ، الوقفةَ  الصامدة ضدّ 

كّل أنواع الت�ّحديات . يقول :
يا رياح الصمود ثوري  بعنفٍ 

          واقلعي العار ، يا رياح الصمود !
يا رياح  الصمود  ما أن�ت  إال 

          ثورة الشعب ، يا رياح  الصمود !
 هل أرى س�اعد املاليني يهوي          

                    كاألعاصري ، كالردى ، كالرعود
يسحق الغاصب الغشوم ويطوي 

             صفحة الذّل من س�جّل  الوج���ود
 يظ���ّل الوط���ن هاجس���ه األول ، وتبق���ى األرض 
شعاره الثابت  ومها اللذان ال ميكن التفريط هبما . 
وال يبق���ى الوطن حرّاً ، واألرض حمرّرةً  إال بتقديم 

الشهداء ، وبذل الدماء . 
فيقول :

والزغاريد يف البيوت رصاص  
                    يف مسانا يصيح : حييا الشهيد 
 والث���ورة والش���عر صن���وان ، وكل منهم���ا نتيجة 
لآلخر : الش���عر ين���ذر بالثورة ويؤجّجه���ا ، والثورة 
تش���تعل بالش���عر . كما انبثقت من ش���عر بدر شاكر 
الس���ياب يف العراق  أنذر هبا فارس عزام يف سورية 

ألهنا هي اليت ستحقق احلرية والوحدة ، فقال : 
كعبة األحرار عاشت كعبيت  

                         ش���علةٌ  أن�ت من احل�����رية ِ 
أمةٌ   ثارت  لتبين  وح����دة ً 

               قْل ملن جيهل معنى الوح���دةِ
يا أخي يف البعث حنن ثورةٌ  

                      زحفها اجملتاح من شعٍب فيت 
مأس���اة فلسطني ش���غلت حيّزاً كبرياً يف قلبه ويف 

شعره ، فعبّر عن معاناة الشريد قائالً :
يارفاق اجلوع واحلرمان يف  

                       أميت هبّوا  إلنقاذ  الش���ري���د 
وامحلوا عبء الليايل  مثلما

             جحفٌل حيمل جثمانَ الش��ه�ي�د

 تغن�ّ���ى بأماك���نَ كث���ريةٍ يف الوط���ن ؛ داخل القطر 
وخارج���ه ، تغن�ّى بالقامش���لي وعامودا والرميالن ، 
ومبنارات الالذقية ، وشام الصمود ، وبسفوح جبال 

لبنان . وهذا مقطع من قصيدة منار الالذقية :
أيها الريح ! خذي منّي سالماً عربيا

كرفيف النسمة السكرى من العطر الندية
عط�ّري منه روابي رأِس مشرا 

ثمّ عودي ..
كهدير املوج ، كالزلزال كالربق إليّا 

وانظري ك�دَّ اخليول العربية .
 ويناش���د الرمي���الن يف قصيدت���ني ، وجيعل تلك 
املدين���ة ش���اهداً عل���ى معاناته يف غربت���ه ، كمعاناة 
أبن���اء الوط���ن العربي داخل وطنه���م ، وفوق أرضهم 

. فيقول :
يا رم�ي�الن  ما تراه  يق�ول   

                         ش�اعرٌ عاش للكفاح حن�ي�ل 
 ما يعاني الشريد إني أعاني  

                           ورفيقي  م�ك�بّ�ٌل  وع��ل�ي�ُل
 إن بني الضلوع قلباً يقاسي  

                        ما تقاسي رمالنا  والس�هول
وتغن�ّ���ى بالتاري���خ العري���ق ، وبأجم���اد الع���رب ، 
وباألصول من أيام ) غسان وعدنان وأمية ( مذك�ّراً 
باهني���ار اجليوش اليت عادت مدحورةً  على أعقاهبا 
، منذ ذي قار والريموك إىل حرب تشرين ، وصمود 
اجلوالن . والتاريخ يشهد على اندحار الروم والتتار 

والصليبيني ، فيقول : 
يا أيها الش�ع�ب ال�ذي أس��مو به    

                        منّي  لش�أنك  غ��ن�ّتِ  األشعار
إني أق�ول ل�م�ن  تثاق�ل خ�ط�وُهُ    

                   ف���وق ال�ث�رى : يا أيها الغ�دار
أين الصليبيّون قبلك ؟ أين هم ؟    

                        والروم .. أين الروم ؟ والتتار ؟
 ث���مّ يع���ود إىل اجل���والن ليخصّ���ه حبص���ةٍ كبرية 
م����ن ش���عره ،ويبث�ّ���ه نفحةً  م���ن قلب���ه املفعم حببه 
هلذه اهلضب���ة اليت عانت من االغتص���اب ما عانت 
، وبقي���ت صام���دةً  بأرضه���ا وزيتوهن���ا وكرومه���ا ؛ 
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وبأهلها املغروس���ني شجرَ س���نديانٍ  يف وجه الريح 
العاتية . يقول : 

رفاقي ! أشعلوا بالدرِب نارَ ثورةِ اهلمس ِ
حكايا للصغار الزغب عما ذقنا باألمس

ع���ن اجلمر ال���ذي خضنا على ) اجل���والن ( عن 
سينا 

يقول : اشهد أخا احلرب 
أنا الطيار واملغوار عن وطين عن العُرْب

 أنا الصامد .. ليبقى شعبنا الواحد  
 واملرث���اة أغني���ة ذات مضم���ون حزي���ن ، نش���أت 
يف أدبن���ا منذ القدي���م ، وهي أغني���ة ذات مضمون 
تارخيي ، ألهنا ملف�ّعةٌ  بالفكرة والتأمل ، وتس���تلزم 
الش���عبيةَ  يف النظ���رة والتعبري . وف���ارس عزام كان 
ي���ردّد مفتخراً دائماً � على مس���امع من جيالس���هم � 
عب���ارة ) فقع البن���ادق ( وهي القصي���دة اليت قاهلا 
رث���اءً لقائد الثورة الس���ورية الكربى س���لطان باش���ا 
األط���رش . وق���د عارض يف وزهن���ا وقافيتها وبكثري 
من مضموهنا قصيدةَ  أبي متام )السيف أصدق ..( 
وضمّنها بكث���ري من معاني الق���رآن الكريم وألفاظه 
، ورمّزه���ا بالريح والعنف والعص���ف والرعد ورياح 

الصمود . يقول :
ف�ق�عُ البنادق  أش�هى  س�اعة  الغضب    

              ملسمعي من نش�يد الش�عر واخلطب ِ
قالوا : » أب�و القمّة الشمّاء معتك�فٌ«  

               يا من رأى النّسر ال يقوى من التعب
قالوا :  » قضى حنبه سلطان« وأسفا   

               س���لطان  يا  كاتب  التاريخ  باللهب  
يا ثورة ً يف س���فوح ال��ع��زّ راع��دة ً  

               س��يوفها تضرب  الباغني  بالشّ�هب 
برزت الروح القومي���ة والوطنية يف ديوانه ) رياح 
الصم���ود ( تلك الروح اليت ال تغي���ب أبداً يف ديوانه 
املطب���وع ع���ام 1993 حتت عن���وان ) حيي���ا األمني 
املف���دى ( ، وديوان���ه الثالث الذي ال يزال قيد الطبع 

حتت عنوان ) املقاومة ( . 
 وإذا انتقل���تُ باحلدي���ث عن���ه إىل موضوع آخر ، 
أجد فيه ما وجدته يف أبي القاس���م الش���ابي عندما 

حش���د له الزمان يف حربه مع أعدائه ؛ الذين كادوا 
له كيدَهم العنيف ، فنف�ّس عن نفس���ه ما كابده من 
ضراوهت���م يف قصيدته نش���يد اجلب���ار � أو ) هكذا 
غن�ّ���ى بروميثي���وس ( حتدّى فيها ) ال���دّاء واألعداء 
ليبقى كالنسر فوق القمة الشماء ( قال فارس عزام 

أبياتاً حتت عنوان ) سأعيش ( :
مهما جتهّمتِ اخلطوبُ يَحُث�ُها قدرٌ جسورْ

العاجزي���ن عل���ى مناطح���ة   ُ غ�َيْ���ظ   َ غِي���ظ  أو 
الصخورَْ 

سأعيش رغم قساوة األقدار يف ظل العصورْ
أشدو على وَق�َِر الشجاعة والكرامة والش��عور 

أط���ال اهلل عُمُرَ الش���اعِر اإلنس���ان ف���ارس عزام  
ال���ذي ال يزال بيننا يعطي يف اجملتمع ، كما كان قد 
أعطى عصارة قلبه لفل�ََذات كِبدِهِ على مدى ثالثني 
عام���اً يف التعلي���م وأه���دى ديوان���ه إىل )الصامدين 
املتش���بثني باألرض العربي���ة ، كأهنم اجلذور املمتدة 
يف أعماقها ، دفاعاً عن كرامة اإلنسان ، لتبقى راية 

العزّة يف قمة اجملد خفاقة عالية (.
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عيناكِ ياحبيبيت إشراقة الصباحْ
أغوص يف حبرمها
أسكر من مخرمها

أعبُّ من سحرمها األقداحْ
أغيبُ يف حلٍم له مفاتنُ األصيْل
له أريجُ الواحة الوارفة النخيْل
عيناكِ ياحبيبيت حكايَتا أمْل

حديقتا َغزَْل
سورهُما ليٌل .. يرشُّ اخلمر والعسْل

ويُغدُق السحر الغويَّ .. واهلوى الصدَّاحْ
عيناكِ مرفآن أخضرانْ
عيناكِ طائران حبريانْ

غابان مسحورانْ
بُحيْرَتا أحلانْ

 كاحلب  . . كاآلمال . . تُسْكِرانْ
 متنحين الرسومَ واألنغام واأللوانْ

عيناكِ . . يارفيقَة الدرب . . قصيدتانْ
يغرفُ من حبرَيْهما نَيْسانْ

ويستحمُّ الدفءُ . . والربيعُ . . والزمانْ
            

 عيناِك . . ياحبيبتي
     حممد منذر لطفي
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تسمّر اخلوف يف عينيك أسئلة

وطوّقت بالعناوين الفضاءاتُ

للخوف ذاكرةٌ باهلمس مورقٌة

تشعّ من حرفها الدامي عباراتُ

متوج أحالمك اهليفا على عتب

بالقلب رفقاً ففي الروح انكسارات

تأرجح الصوت آهاتٍ مسافرةً

وزفرة رشفت منها اجلراحات

ياصرخة الروح هل يف العمر متسع

وأين متضي بنا تلك احلكايات

وّزع موامسك احلبلى على أمل

ريّانة الفجر هاتيك املساءات

وما بني جفنني تستجديك أروقة

وترجتي هنرُك الغايف حبريات   

 بالقلب رفقًا . . .
    ليندا عبد الباقي
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    بيان أبو محدان 

*  مرا: طفلة يتيمة األبوين كنت التقيتها فاقدة البصر . . . . قالت لي: سأغدو شاعرة يومًا ما . . . فهل تفي بالعهد ؟!

مي�را تط��لُّ فراشًة وس�������َط الرُّبا           تزهو ويضحكُ يف الرُّبا نيس���انُ
وردٌ يغارُ فمن ش�����������ذى رحيانِه�ا           ت�ختاُل غنج��������اً تنتش�ي األكوانُ
يف وجهها اإلصباحُ ي�بدو مُش�رقاً           ومخائُل النس�ريِن والري�ح����������انُ
 ي�الوحًة ج�������������اد اإلل�هُ برس�مِها           من سحرها تش�دو هلا األك����وانُ
كي�ف التفتَّ ف�غابٌة م�ن زن�ب����������ٍق            أن�ى نظرتَ فنرج�سٌ نعس��������انُ
لك�نها حتي���������������������ا بلي��ٍل مظ��لٍم            ون�جومهُ ال�حرمانُ واإلح��������زانُ
ف�مدائن اللي�ِل الطوي���������ِل ط�فولٌة           بسَ��ماهتا ف�وَق الثغ���������وِر جُمانُ
أح�الم مي����������را رع�دُ غيثٍ ق�ادٍم            عطش��ى ربُ�انا تُربُها ح������������رّانُ
��دٌ وم�عّذبٌ وم�ه����������������انُ إنّ ال�بصريَ أي��ا فتاتي ت�ائ����������������هٌ           وم�صّفّ
يارح��لًة يف العم��������������ر تأب�ى ذلة           ع�مرٌ يَمُدُّ حت����������������دّهُ الش��طآنُ
مي��را هن�يئ�������������اً أنَّ ل�يلكِ نَ�عم�ٌة            فال��دارُ يبن��ي رُكنَها البهت����������انُ
إْذ تنش�ُبُ األح��ق������ادُ فيها مِ�ْخلباً           حقٌ مي��وتُ وي�نحين ال�مِي���������زانُ
ويْ�حيْ ع�لى دني���������ا ظ��لوِم كاليت           فيها اللعوبُ ع�لى املدى سُ�لطانُ
في�ها األصي�ُل وقد أض�اع مكارماً           هي�ه�اتَ تأك��ُل عِ�زَّهُ الن�ي�����������رانُ
إذ إن صُب�ْحاً ق�����ادمٌ ن�حو ال��دُنى            يان�وحُ إهنض قد أت�ى ال�طوف���انُ

   

إلى ميرا*
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    ممدوح فاخوري

 الطفُل للمرآة: ماأمجلَ�كْ !
 ما أمجَل البيتَ الذي ظلَّلكْ

 أَم�دُّ كفيّ ال أرى َغيْرَه�ا
 فهل تُرانا وَحْدَنا يف َف�لَكْ ؟!

 بابا .. رأيتُ الشَّمسَ، يف ظلِّها
 نورٌ .. وكانت مشسُنا يف حَلَكْ ..

نا أم�ِس ظالمٌ . . وكم  كم ل�فَّ
�ليل: ما أطولَكْ  ِبتُّ أن�ادي الَّ

 بابا يغ�ين، وأن�ا أس��معُ
 وتنقضي السَّاعات .. الأهجعُ
 أَْطرَبُ . . ال نومٌ وال مَْضجَعُ

 بابا . . . أُحِبُّ الَّلحن .. هل يَرجعُ
 ه�ل ل��ألماني أعْ�يُنٌ تَ�دمَعُ؟!

  كم بتُّ ل�ي�لي، وأنا خ�ائفُ
 وامل�اءُ من أس�ُقفِهُ واكِ�فُ

 وال�رِّيحُ تعِْوي، وأن�ا راِجفُ
 أحَرِّرُ اللّ�حافَ وهو زاحِ�فُ!

 مرَّتْ فص�وٌل وش�تاءٌ مُخيفْ
 يُعشِبُ لكنْ يف زوايا السُّقوف!
 إنْ أمَْطرَ األرضَ بغيثٍ خفيفْ

 ج�ادتْ زواياهُ ِبوَب�ٍْل عنيفْ
 حقٌل جديبٌ وبيوتٌ تَُطوفْ !«
األب : » كمَن حيدث نفسه« :

 بُينَّ .. الخْتشَ . . فهذي اللُّحونْ
 من نبض قليب، مِن أَسَايَ الدَّفِنيْ

 أال ترى الشَّمسَ، وقد أش�رقتْ
 ولل�نَّدى يُ�قبُِّل ال�ياسَ��منيْ
 ط�ارَ مع اإلش��راق ل�كنَّ�هُ

 اليبْرحُ الرَّوضَ وال يستكنيْ . .
 مبس�تودع الرِّيف قلوبٌ َزهَتْ
 بالشَّوقِ ينمو مَعَ مرِّ السِّننيْ

لِّ إاّل رُؤًى  بُنَيَّ .. مايف ال�ظِّ
 يَنْسُجُها الشّ�َرُق فتبدو لنا

 دنيا من  األحلان تَ�حْدُو ِبنا
 حتى سياجُ البيت كم تزدهي ال�

 أل�وانُ في�ه إن ب�دا بيْتُنا!
 قِرميدُهُ يرنو .. وال يَشْتهي

 عَبْرَ رُؤانا غ�ريَ أح�المِنا
 قد ل�وَّحَ الفجرُ بشرياً هبا

 فما بَقائي أرْصُدُ األزمُنا ؟!
 تَسْ�تَعِرُ األش��واُق لكنَّها

 تُضيءُ بالفرحة يف رَوْضنا

 بُينَّ .. ال خْتشَ، ففي سَْقفِنا
 حُلْم يُ�طلُّ النُّورُ من جَْفنِهِ

 مِزرابُهُ ل�حنٌ، وقِ�رمِيدُهُ
س��حابٌة تَ�نْهَُل من عيْنِِيهِ
 الوَْكفَ  إال وَْك�فُ آمَ�الِنَا

لِّ على رُْك�نِهِ  تسُقط كال�طَّ
 والربُق إنْ الحَ ففي وَمْضِهِ

 بشائرٌ للخ�ري يف مُزنِ�هِ

 ماأمجل اللََّ�َحنَ َففي وَْقعِهِ

ُشــــــروق
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 ما يُلِْهم الشُّبَّاَك أش�واَقهُ
 يَهيمُ . . كم حامَتْ فراشاتُهُ

 تزْخَرُ ألواناً . . وكمْ راَق�هُ
 صِنواِن : حْلنُ الرِّيِح يف جَرِْيها

 واللُّونُ  إذ   يَصْبُُغ أوراَق��ه
 حننُ وُلدنا اليومَ ! ما قد مضى
 وَلَّى .. وما يأتي، َغدٌ ساَقهُ . . 

 شُبَّاُكنا ورْدٌ   . .  أزاهريُهُ
 تدعو » سنونيَّاهتا » الزائرَهْ

ريُ ب�أغصانِها  تُغرِّدُ ال�طَّ
 فالُغصْنُ أحلانٌ ِبنَا دائرهْ
 مَرَّتْ تُحَيِّيْنا ، َفخِلْنَا هبا

 س�ماءَنا أجنحًة عاِبرَهْ
 والعَيْنُ إمَّا أغمَضتْ جَْفنَها
 فإنَّها يف حُلمِها ساهِرَهْ ..

 َفلَيْلُنا صُبْحٌ، وأنفاسُ�نا
 تدُور كالنسمةِ بني الورودْ

 مْتضي بنا األيَّ�امُ، ما أعََقبَتْ
 َغيْرَ صباٍح مُشرقٍ بالوُعُودْ

 نَْقنِصُ ما تَ�بْلُ�ُغ آمَ�الُن�ا
 ونَرُْقب الباقي إىل أن يَعُودْ !

 ي�عودُ ؟ يف مدرس�ةٍ للنُّهَى
 هبا مَ��َالٌذ ون�عيمٌ مُ�قِيمْ
 وجَ�دْوُل للم�اءِ ما مَسَّ�هُ

 غريُ صفاءٍ مُْغ�رٍم بالنَّسيمْ
 حَصَاهُ حَلْيٌ .. . سَْقسَقيٌ باحلصى 

 فإن قليب ِبحُالها يَهيمْ
 ومِس�ْمَعِي أص�داءُ تغريدةٍ

 للماءِ يف جدوِل قليب يَعُومْ . .
شُ��بَّاُكنا عِ�ْطرٌ، وجُدْرانُنَا
 أريجُ ُف�ٍلّ ماجَ باليَامسِنيْ
 وحَوْلَنا ، واملاءُ أُغ�رودةٌ

 تَحكي صَباباتِ اهلوى يف ُفتونْ
 فراش��ٌة تَنْشُ��رُ ألْوانَ�ها

 هامس��ًة للشَّمس بني الغصونْ
 تلثم خ��دَّ ال�ورد .. ياطِيبَهُ

 كم دغدَغ القلبَ وهزَّ احَلنِني!
نا  بُنَيَّ . . هل نْأسَى على حَظِّ

هرُ، فما من عتاب !  قد أذِنَ الدََّ
 ُكنَّا .. وك�انت عِيش�ٌة مُرّةٌ

 مل يَْخُل يومٌ مَرَّ دون اكتئابْ
 رَبَّاه .. كم ذكرى مضت حلوةٌ

 لكنَّ ذكرى األمِس شوٌْك وَصَابْ
 وك�م ت�َمَنَّيْنَ�ا . . . ول�كنّها

 كانت مُنىً مل تَلْقَ حتَّى السَّراب !!

بُنَيَّ .. نَمْ يف العنيِ، يف خاطِري
 قد لفَّ وَجْهَ الكوِن طيفُ ابتسامْ

ريُ على ُغصْنِ�هِ  وغ�رَّدَ ال�طَّ
 وزقزقتْ عصفورةٌ يف اإلك�امْ

 أمسعُ جنوى املاءِ يف جَرِْيهِ
 هل غازَل اجلدوَل دونَ احتشَامْ ؟!

 واحْلُمْ . . زمانُ احُللِْم ال ينتهي
 وابسُط على احُللِْم جَناحَي وئَامْ

 أحالمُنا .. واقِعُنا  . . واحدٌ
 مابني حُلمي ورَُؤاها َغ�رامْ !

 بُينَّ . . فاسْعَدْ .. كم جَنَيْنا املُرار
 وال�يومَ ، كم ك�أس نعيٍم تُدارْ !

 اليومَ ال لي��ٌل دَجَ��ا ظِلُّهُ
 وال هن�ارٌ ليس يَحْكي النَّهارْ ..
نا  حننُ بنو الدُّني�ا .. ومن حَقِّ

 أن نَرْتَِجي العَدَْل، ونُحِْيي الشِّعارْ:
 ما خ�ابَ قومٌ عَ�دَلُوا وابْتَ�نَ�وْا
 للعدل داراً .. ُغ�رَّةً يف الدِّي�ارْ
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أنا وَحْدي  . . بال وََطِن . .
أنا  . . أسطورة املِحَِن . .

هوائي . . صارَ مَحرقًة . .
وأيَّامي بال َزمَِن . .

أنا َقهْرٌ . . بال شَمِْس . .
بال صَوْتٍ . . بال مهِْس . .
ي . . صارَ أُحِجيًة  . .  وَحَقِّ
سَراباً . . يف صدى أَمِْس . .

وصِرتُ أسريَ حمْرَقتنيِ . .
مِنُ ناٍر . . ومِنْ رجٍْس . .
أنا يف الرّوِح مِنْ غزَّهْ . .

 وَقليْب منْ ندى الُقدِْس . .
اذٍ  . . وأرضي ن�ه�ْبُ شُُذَّ
مِنَ األشْراِر واخلِ��سِّ . .
أنا يف ع�امٍل أع��مى  . .

رفَ عن بُؤْسي . . يُغضُّ الطَّ
 يُشارُك حِْقدَ أعْ��دائي  . .
ويَسْ�عَدُ مِنْ مَدى نزْف�ي . .
أنا وَحْ�دي . . بال ج�اٍر . .
يُك�ف�ْكِفُ دَم�ْعَة ال�يأس . .
أنا يف حِ��ْقبَةِ السَّ��َقِم . .
أنا يف غ��ابةِ ال��عَدَِم  . .

وقد ض��اعت مالم�حُنا  . .
حُ�طاماً من ل�ظى األلَِم . .

ك�ما ص�ارتْ أرام�لُنا . .

شُ�موعاً مِنْ نَزيفِ دِم  . .
وأشالءٌ مُبعثرةٌ  ..

 رك��امٌ الهبُ احلِمَِم  . .
َفهَْل مِنْ فارٍس يأتي  . .
لدَحِْر الغدِر والغادِرْ . .
خَرَاباً ص�ارَ موْطنُنا  . .
بسِوِر مُحْكٍم جائِرْ   . .

بهِ الفوالُذ يَْخنُُقنا . .
هْ . . مِنَ األعماقِ للقِمٍّ

يُحاصِرنا . . يُصادِرنا . .
بأرح��اٍم بال رَمحهْ  . .

تُجاهِرُ يف ِرضا األعْداءِ . .
 تْنْفثُ يف دَمي سُمَّهْ . .

ولكنَّي أنا العربيُّ يف قيَمي . .
أصونُ احلقَّ لألمًّهْ . .

أُدافعُ ع��ن حِمى أهْلي  . . 
أصُدُّ احلِْقدَ واحل�اقِدْ  . .

فل��سطيينُّ . . يف شَممِي . .
أنا املَوعودُ والواعِدْ  ..

بروحي أْفتدي وطينْ . .
ليَبْقى شاخماً صامِدْ . .
أنا العمالُق من جَلَدٍ  ..
أنا الع�ن�قاءُ واملاِردْ  . .

أنا الذك��رى . . أنا البُشرى  . .
أنا األمْجادُ وال��ماِج��دْ . .

 َوْعُد الَوَطْن
     حممدطارق اخلضراء
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يُ��عيدونَ رس��مَ ال��صَّباِح
 ورسم الرياِح

ورس��َم ال�قص�يدة
وم��ا بعثرتهُ املنايا

على جبهتني،
 على غربتنيِ،

صهيالً يشقُّ الدُّروبَ
إىل الصبح . . .،

زيتونًة يف اهلضاِب
عنيده

*         
يُعيدون رسمَ الدُّروِب

 اليت خلفوها
 وما بني جرٍح وجرٍح

 دمٌ الميرُّ سواهُ
 إىل أوَّل احُللِْم

 صوب البطاِح
 وأوَّل هذا املدى
 كفُّ طفٍل . . .

 تُعيدُ كتابَة هذا الصَّباِح
 على شهقةٍ يف جنون الرياِح

*            
 تُرى يا حبيبُة

 ماذا ختربشُ فوق الكراريِس
 أيدي الصغار !!؟

 وماذا يبوح حلزن السِّياِج
 أننيُ اهلزاِر!!؟

 وتلك الُقصاصاتُ من رعشةِ الربْقِ
 فوق املداِر

 وموتُ احلقائِب يف اإلنتظاِر 
فولُة  أهذا الذي تبتديه الطُّ

 من ذلك اجلرح فوق اجلداِر!!؟

 على موتنا راهنوا
     حممود حامد
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 وأكثرَ منهُ حبييب يكونُ
 فحلمُ الطفولة فوق األصابِع

 وردٌ يُزنر صدرَ احلدائِق،
 أو زيزفونُ.

***         
وها همُ . . . 

 على زفرةِ الفجِر يصحونَ
 قبل الضياءِ

 يعيدون رسم السَّماءِ،
 ورسمَ الغناءِ،
 ورسمَ البُكاءِ،
 ورسمَ الرتاِب،

 ورسمَ اهلضاِب،
 ورسمَ النهاِر،

 ورسمَ الوجوهِ اليت غادرتنا،
 ورسمَ الوجوهِ اليت سوف تأتي

 ورسمَ فلسطنيَ داراً
 تقومُ من اجلرح يف إثر داِر.

***            
 وقلتُ: اقرئي ياحبيبُة جيالً

 من الورد يأتي،
 وجيالً يقومُ من املوتِ .. يأتي،

 وجيالً من األنبياء الصغار
 تَرَبَّوا على حافة االنفجاِر

 جييئون صُبْحاً عصافريَ ناِر:
 فتىً طالعاً من جنون احلصاِر
تاِر  فتىً يُشعُل األرضَ حتت التَّ

 فتىً قام ميشي به القربُ
 صوب النَّهاِر
***        

 أعرني دماً يشتهيهِ النَّدى وردةً
 أو دماً تشتهيه السُّفوحُ

 دماً ال يُغادر صهوة ريٍح،
 وال يسرتيحُ

 وما حتت مشس املُخيَِّم عاشَ،
 وأشعَل فيه احلماسَ الصَّفيحُ

 دماً باجتاه فلسطنيَ ميشي
 يقولون: قام املسيحُ

 إىل أين تُفضي الشوارعُ ليالً!!؟
 إىل مقلة طفلةٍ ال تنامُ

 وصُبحاً !!؟
 إىل ساعدٍ ال يُضامُ

 وقهراً !!؟
إىل شرفةٍ أشعلوها وناموا

 إىل حلظةٍ عانقوها
 بكت دمعًة مجرةً

 مل يقلها كالمُ
 كأنّ الندى يرسم األفق ورداً،
 وحقَل العصافري يرسم وعداً،

 ويشرد فوق السّفوح الغمامُ
***            

 إىل أين تفضي الشوارع ليالً!!؟
 إىل غربتني،
 إىل ضفتني،

 أما كنتَ فيهم !!؟
 بلى . . . عاشقاً خلّفوني وهاموا

 وقبليَ كان دمي واحَلمامُ
 وعند الظهرية كنتُ وحيداً،

 وجرحٌ ينادي: عليكَ السَّالمُ !!!
***             

 وتلك املسافُة بني الشَّواهدِ واّلالفتاتِ
 هي اآلن دربٌ

 ميرُّ من املوتِ حنو احلياةِ
 وَصُبْحٌ من الوردِ

 حيفرُ فيهِ التفاصيَل هنرُ الرُّفاةِ
 وإن البالدَ من اجلرح للجرِح

 مِلْكُ العصافري تلك اليت
غاةِ  قاومت بالرُّموش جُنونَ الطُّ

 وإنَّ احلِرابَ اليت عوَّدوها
 على الغدر فينا

 ألصغرُ من أن تقاومَ سَيَْل العواصفِ
 يعربُ جرحاً من النهِر للنهِر
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 ال تستطيعُ مُحاصرةَ النبِض يف الصَّدِر،
 والصوت يف الثغِر

 يصرُخ مِلءَ الشواهدِ: آتِ.
***           

 وحنن األحقّ هبذي البالدِ
 اليت نرتديها إىل املوتِ عشقاً،

 وحنن األحقّ هبذي اجلهاتِ
 فكم زيَّنَ العاشقون ثراها

 بفيٍض من الدَّمِْع واألُمنياتِ
 وفيٍض من احلزِن

 ومازال ميشي بلحم الرتاِب،
 مازال يُوغُل فوق اهلضاب

 حدائِقَ عُمٍْر من الذكرياتِ.
 أُعريُ الطريقَ دمي فاسأليهِ :

 إىل أين ميضي بعصِر الشَّتاتِ!!؟
 إىل شُرفةٍ يف اجلليِل اشتهاها

 دماً تشتهيهِ
 ندىً يشتهيها

 وحتت جدائلها ال يفيقُ
 هو اآلن ما بنيَ بنيَ:

 طريقٌ جييء، وميضي طريقُ
***            

 أحبكِ يا جبهًة يف الزَّحاِم
 متدُّ على البُعْدِ كفَّ السَّالِم
 وتوشكُ رغم املسافةِ واملوتِ
 حلظَة أمهسُ فيها : تعايلْ

 أراها أمامي.
 وياشُرفًة يف شبابيكِ حيفا

اً،  متدُّ املواويُل منها إىل البحِر كفَّ
 ومنديَل عشٍق،

 متدُّ جدائلها للغماِم
 أما يرسمُ الوعدُ يف الريح لُْقيا !!؟

 على عُشبةٍ يف سياٍج بكى
 بني حُلِم النَّدى، واشتعاِل اليَماِم

 بكىَ . . . مل يُعِرْهُ الصَّدى
 لفتًة يف الزِّحاِم

***            
 على موتنا راهنوا . . ال منوتُ

 وقد حفظتنا الشوارعُ، والَّالفتاتُ،
 وذاك الصهيل، وتلك البيوتُ

 وهنرٌ من العشق
 حيفرُ جمراهُ يف األرِض . . . جداً صَمْوتْ

 ومتشي الشواهدُ حنوي وتسأُل:
 يا مُثقالً باملنايف أتنسى !!؟

 وأصرُخ : ال عشتُ إمَّا نسيتُ
***             

 على موتنا راهنوا . . . المنوتُ
 وهاحننُ ننهضُ كالسِّندياِن

 على مجرةِ اجلرِح زدنا اشتعاالً،
 وهاهم ينامون حتت انكسار البيارقِ،

 حتت انكسار األماني
 أضاعوا الدروبَ، وجسرَ الضياءِ، وهنرَ األغاني

 أضاعوا كثرياً من الصَّمتِ
 حتت انكسار النياشنيِ،

 حتت انكسار األسى يف الدُّخاِن. 
وهاحنن حني وقفنا

لنرسمَ يف األُفِق لونَ الصَّباِح
 رمسناهُ أخضرَ كالنَّخِل،

 أمحرَ كالدَِّم،
 أو شهقةِ الربق يف األُرجواِن.

***           
على أي حزٍن تنامُ املواعيدُ

 من أرق احللم فوق السِّياج !!؟
 على أي حزٍن مضى يف البُّكاءِ الشَِهيِّ

 صدى األُغنياتِ
 كما مطرٌ تشتهيهِ الفراشاتُ خلف الزُّجاِج 
 وحنيَ مترُّ الصَّباباتُ حتت الشبابيكِ نبكي

 وتشهقُ غربتُنا يف السِّراج
 وحلظَة تنهضُ فينا املنايف

 إىل ما اشتهينا
عتنا  تكونُ املفارُق قد وزَّ

 عواصفَ ختلعُ زيفَ العَجاِج !! 
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         أُح��اول أالَّ أُحاوَل ش��يئاً    
                فأبين على شرفة الغيب أعلى جزيره

         أُسِّيجها بالنجوِم اليت التُطاُل    
                     وأح�رثها بال�خيول ال�مغريهْ

         مع أّني خبري ب�صيدٍ الغيوِم      
                              وعي�ين ب�صي�رهْ

باِب عن الشمِس          أُحاوُل فكَّ ارتباطِ الضَّ
                                لكنَّ كفي قصريهْ
        دمي كالقطار على فحم ظنِّي يسريُ

                فيُسرعُ حيناً . . . ويس��رعُ حيناً
ُة يل من بعيدٍ         تلوحُ احملطَّ

هريهْ                 فأركضُ من هلفيت حتت رمح الظَّ
         وأركضُ . . . أرك�ضُ ثم أعودُ

                         حبزمةِ ش��كٍّ وح�ريهْ
        ل�ماذا إذاً ك�لُّ ه�ذا

          مع أني كثريُ التأمُّ�ِل يف أوِل اخلطواتِ
                    كثري ال�توجُِّس

                              يف اللحظ�ات األخ�ريهُ
          أُناديكِ . . . . .. . رُدِّي طيورَكِ عن شبْكيت

              فأنا بارعٌ يف اصطياد احملاِر افتحي البحر يل
           واحلمي منذ هذا ال�صباح

                            برح��لةِ صي��دٍ وف�يَرهْ
          وكوني على أهبةِ االشتعال إذاً !

                             أنتِ تلتحقني مبدرسةِ املوج قبلي
         وأمضي أنا . . . ألقودَ إىل الشمِس مشسَ هوانا الضريرهْ

                 أصي�رُ أمي�راً أن�ا
                            وت�صريي�ن أنتِ أمريَهْ

افتحي البحر لي
   صاحل هوَّاري
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      عبد اجمليد التجار

 َق��ب��لتُ ال������وردَ ك��ي أحظى بعطٍر              ي��فوح ش��ذاه م�ن ود الصحاِب
 ف��أحزنين ال������وفاء و قد تالش���ى             وأض��حى خُ��لبياً كالس�����������راِب
 فيال�يت الش�������������بابَ ي��عود ي��وماً             لينهل جُلُّ ص��حيب من ش���بابي
 ف��صب�راً إن ج��فاك الصحبُ ي�وماً             وال ت�جنح ألقس�����ى من عت��اِب
ف��ما ن�ي�ُل ال�مط�������������الِب بال�تم��ين             وال كل ال��دع����������اءِ مبس���تجاِب
 إذا ما الس�������������قم أق�ع�دني ف��إني             ألرت���عُ حني ت�لقاهم رح����������ابي
 ف�كنْ ك�ال�نهر ي�ج������ري س��لس�بيالً             وَِوِرداً ص��افياً عذبَ الش�����راِب
 وت��باً للص������������داقةِ حني تُم����سي             وت�صبحُ كاحل���س����ام بال ق��راِب

 عــــتـــاب
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مل يس���تطع خمل���ص، أن يتخلص من قلقه، حاول 
عقل���ه بذكاء أن يس���تجمع أفكاره املش���تتة من حيث 
بدأ، كل ش���يء حتى التفاصيل الصغرية، جتوّل عرب 
اليامس���ني يف أحي���اء املدين���ة القدمي���ة، الطمأنينة 
تغشاه أحياناً، متلّى احلضارة احمليطة به بإعجاب، 
متتاز الشوارع والبيوت واحلدائق الدمشقية بطابعها 
البسيط، بدا هو نفسه،ال املدينة خيالياً غري واقعي 
مش���ى ل���و كان يف حالة اهلذيان، فجأة وجد نفس���ه 
يراقب ذاته من اخلارج يف زمحة السيل املتدفق من 
البش���ر الذي أخذ يتسع ويتكاثف أكثر فأكثر جاذباً 
إياه وراءه مندفعاً فوق الرصيف الواس���ع إىل هدف 

غري مرئي.
ش���عر بالضيق، حاول التخلص من احلش���د لكنه 
مل يس���تطع فقد جرفه االزدح���ام إىل األبعد، وبغتة 
غ���دا التنفس أس���هل كم���ا لو أنه حص���ل أخرياً على 
ضالته ،فقد متكن من االخنراط يف احلشد، وترك 
العن���ان ملخيلته تعب���ث يف ذاكرة املاضي، مل يش���عر 
بنفس���ه منفرداً كما عاش يف اآلونة األخرية بائس���اً، 
يش���عر بني الناس بالثقة، دون أن يتعب رأس���ه كثرياً 
باألس���ئلة، يود أن يطفىء اللهيب الذي حيرق روحه 

املنعزلة.
ظل الس���يل البشري جيره وراءه، ومن وقت آلخر 
كان ناظره خيتطف وجهاً من بني آالف الوجوه، هو 
ذا العجوز الس���بعيين مرجتف اليدين ذو الطربوش 
األمح���ر والقنب���از األبيض املقلّ���م بالرمادي جيلس 
أم���ام دكان���ه الصغ���رية وق���د ل���ف جس���ده مبعطف 
فضف���اض، وه���ا ق���د خرجت م���ن الزق���اق الضيق 
س���يدة حنيفة ذات عباءة س���وداء حتمل أكياساً من 
اخلضار تس���وقتها للتو تس���رتق النظر إىل املالبس 
املعروض���ة يف احمل���الت حوهلا، مثة رجال ش���رطة 

قليل���ون يتمش���ون حبيادي���ة تامة ب���ني اجلموع لكن 
تأثريه���م كان مذه���الً عل���ى خملص، فم���ا إن بدت 
» عم���رة« أحدهم املس���تديرة من ب���ني الزحام حتى 
قف���ز إىل الرصيف اجملاور وق���د ارجتفت أوصاله، 
ثم س���يطر على ذاته بني آالف الوجوه غري املتشاهبة 
اليت تلتقي من جديد ومتتزج يف كائن هائل ميتصه 
أيضاً، اش���تعلت ذاكرته الطازجة اليت مضت به إىل 
الس���جن عندما اجتاز البهو الطويل، متنكباً حقيبة 
مالبس���ه الصغرية، وقد حلق ذقنه لتوه وودع زمالءه 
يف القاووش، سار أمام األبواب املقفلة بإحكام شعر 
وقته���ا بالعرفان لتل���ك القضبان املصطف���ة برتابة 
أم���ام الزنازي���ن املكتظة باألجس���اد البش���رية، فقد 
جعلت���ه يعي جيداً طعم الدفء يف فراش���ه بصحبة 
وف���اء، وح���الوة االنعتاق يف حق���ول القرية، انعطف 
مييناً والش���رطي م���ازال يتأبطه دخ���ل ذات الغرفة 
اليت اس���تقبلته عندما جلبوه إىل هنا، كانت صغرية 
واطئة السقف تشبه غرفة املونة القدمية املسقوفة 
بالقصب والطني يف بيت املختار، دفع به الش���رطي 
أم���ام الطاول���ة القدمي���ة املتوضعة أم���ام الضابط، 

ابتسم له وصافحه متمتماً:
أرجو أن تكون آخر مرّة نراك هنا.

 يف س���بيل أي شيطان فعل مافعل وكشف أوراقه 
أمام زوجته وأهل قريته، كان يسيطر عليه اضطراب 

غامض لدى تذكره ذلك املشهد.
»ظنن���ت أنين عندما أس���رق بي���ت« املختار« ذلك 

الننت الواشي سيمنت يل أهل القرية ويشكرونين«
وقف الضابط بالباب متمنطقاً مبسدسه، اهنمك 
رجال األمن يف التفتيش قصد أحدهم اخلزانة بعد 
أن أبعد وفاء إىل ركن ضيق، وراح يرمي مبحتوياهتا 
على األرض، وقفت  جانب الس���رير شاحبة كاملوت 

     قصة: أمحد مجيل احلسننكوص
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وهي تضم بكلتا يديها صغريها، بينما أوقف اجلنود 
والده مكبل اليدين.

طاطأ رأسه حني أخذته دورية الشرطة، أدرك من 
خالل نظرات أبناء قريت���ه وحماولتهم االبتعاد عنه 
أية فعلة اقرتف وكأن األرض انش���قت أمامه، ابتسم 

الضابط الصغري كما لو أن شيئاً مل يكن،دفعوه داخل 
الس���يارة رفع وجهه املمتقع وش���عور باخلوف والذل 
يتناهشه،بينما كانت وفاء تغسل وجههاً وكأهنا تريد 

أن متحو عنه آثار نظرات غري نظيفة.
كي���ف يتحم���ل كل هذا وهي اآلن متقت الس���اعة 
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اليت عرفته هبا، سيفقد عقله فيما لوبقي على هذه 
احل���ال وهو يفكر باكتش���اف أمره وحبق���ول القرية 
وأش���جارها الباسقة والشمس الساطعة عليها أبداً، 
ووف���اء، الوحيدة اليت كانت تبعث فيه احلياة، لكنها 
اآلن ليس���ت جبانبه ومل يبق له سوى الذكريات اليت 

تعذبه.
ع���اد من املدين���ة على جن���اح الظ���الم، تعمد أال 
يس���ري عل���ى طري���ق القري���ة الوحيد، توغ���ل بضعة 
أمتار داخل احلقول وبني األشجار وسار يغذ السري 
ومهه الوحيد أال يراه أحد ، دفع باب الغرفة بقوة ، 
قذف باحلقيبة إىل ركن قصي، ارمتى على السرير 
وخّط���ان من الدموع على خدّيه هلما طعم احلرمان 

ورائحة حزينة استسلم لغفوة قسرية. 
أيقظته هبات الريح الشديدة اليت أخذت تضرب 
اهلزيع األخري من الليل بقوة، انقلب إىل جنبه اآلخر 
وظل بعضاً من الوقت مغمض العينني، استلقى وهو 
يتخيل ما س���وف ي���راه حني س���يفتح عينيه، أحس 
فج���أة ب���ربودة على كتفي���ه العاريني، س���حب الدثار 
غريزياً حتى ذقنه، فتح عينيه، كان الضوء س���اطعاً 
يف الغرفة على أنغام عواء الرياح، فيما وراء النافذة 

يغدو النزول حتت اللحاف أكثر لذة.
قب���ع يف غرفته كئيباً خائفاً من أن يفقد وفاء إىل 
األبد، بعد أن تركته وعادت إىل أهلها، أرغم نفس���ه 
عل���ى التفكري بالكيفي���ة اليت س���يحياها بعيداًعنها 
وعن ابن���ه حيث مل يعد لديه رغبة مبواصلة احلياة 

بدوهنما.
» ل���و أن وفاء تصفح وتنس���ى ماح���دث؟ ما الذي 
ترغب به املرأة أكثر من زوج حيبها وتعيش بصحبته 

حياة هادئة ناعمة يف بيت صغري يأويهما؟«
فكر برتكيز شديد،كيف سيقابلها ومباذا حيدّثها، 
لك���ن اليأس كان يطب���ق عليه عندم���ا يتذّكر فعلته 
وتفتي���ش بيته واقتياده إىل الس���جن أم���ام اجلميع، 
وب���دأ الغ���وص من جدي���د يف أحزانه داخ���ل غرفته 
لش���د ما انتظر اللّحظة اليت خيرج فيها من السجن 
ويلتقي وفاء! رمست له خميلته الرعناء أهنا مبجرد 

أن تراه ستلقي برأسها على صدره شوقاً وشهوة.
جل���س قبالته���ا يف غرفة االس���تقبال، وقد ذهب 
األسى والرتقب بكثري من نعومتها، كان متحفزاً وكاد 
قلبه يقفز من صدره، استعاد هدوءه ومتتم بداخله« 
ه���ذا ما ينقصين كن رج���الً ياخملص وحتدّث بثقة 

حتى تعرف رأي زوجتك بك اآلن«.
أين صغريي؟

الضرورة حلضوره.. والسيما أن علينا أن نتحدث 
عن أش���ياء... » ارتبكت وارجتف صوهتا« ارتسمت 
عل���ى وجه���ه عالئم الرض���ا حني الح���ظ ارتباكها، 

حدّقت به بصمت وانتظرت ماسيقوله هلا.
ماذا س���يقول هل���ا؟ هي تعي س���بب جميئه، كيف 

سيربر هلا فعلته؟
لق���د تعبت كث���رياً ياوف���اء، الزنزانة كان���ت باردة 

واهلواء ملوثاً والوحدة قاتلة.
بدا احل���زن على حميَّاها، الت���زم الصمت »جيب 
التفك���ري والتح���دث هب���دوء ومحيمي���ة، الصمت قد 

يفسد كل شيء.«
فلنعد يا وفاء كما كنا، ونرحل إىل املدينة، وننسى 

ما حدث.
رمقته بنظ���رة لوم حادة، وقد تلون وجهها فجأة، 

وبدت األنثى فيها شرسة.
سأسهر على راحتك وأجلب لك كل ما تتمنينه.

امحر وجهه���ا بدا له أن عينيها تلمعان س���خطاً، 
لكنهما امتألتا، يف احلال، ش���جناً مس���كيناً حرمها 
ملكة الكالم أخرياً متالكت نفس���ها هنضت، ارجتفت 

شفتاها:
ال،يا خملص، ال.

استجمعت صالبتها النادرة وخبطا واثقة توجهت 
صوب الباب واختفت خلفه.

ش���عر بالدوار انتفخ���ت أوداجه وغامت الدنيا يف 
عيني���ه، أراد أن يلحق هب���ا ويضمها عنوة، لكنه بدالً 
من ذلك خرج وصفق الباب وراءه بشدّة أسلم نفسه 

للشارع.
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نظ���ر إليه���ا متأمالً وه���ي تراقب بصم���تٍ تآكل 
الش���مس عل���ى حاف���ة البح���ر، كانت جتل���س على 
لألس���فل،  رجاله���ا  تت���دىل  س���امهًة،  الصخ���رة 
تتح���ركان بإيقاع بط���يء، فتتناثر قطرات ماء املطر 
يف كل االجتاه���ات ويندغ���م ال���رذاذ الناعم برطوبة 
الش���اطىء، بدت ل���ه فاتنًة أكثر م���ن أي يوٍم مضى، 
وم���ع هذا مل تقدر كلم���ة إطراء واحدة على اخلروج 
من فمه، أشاح بنظره عنها وتابع مسريه على الرمل 
ت���اركاً لصمتهم���ا الطوي���ل أن ينف���رد عل���ى مهٍل يف 
كل م���رةٍ خيططان فيها إلجازهتما يس���تعرضان كل 
املط���ارح املتاح���ة إىل أن يّتفق���ا يف النهاية على هذا 
امل���كان بالتحديد، يتوقعان أوقاتاً س���عيدةً، حيزمان 
األمتع���ة ليومني، ويرتكان األوالد عن���د أمّه أو أمّها، 
تبدأ الساعات األوىل دوماً بنكهةٍ جديدة ثم ال تلبث 
متعتهم���ا أن تتضاءل تدرجيياً حتى تصري إجازهتما 
شديدة الش���به بأي إجازةٍ سابقة، تتوهج األحاديث 
احل���ارّة للحظ���ات، ختف���ت فج���أةً، وتنخرها ثقوب 
الصم���ت، حيسّ بزوجته تفتعل امل���رح لتمألها ثقباً 

ثقباً، وحتسُّ به يسايرها ويضحك  .. .
اختلط���ت آث���ار أقدام���ه الذاهب���ة بآث���ار أقدامه 

الرّاجعة ، كانت عيناه تسبحان مع الناس بني طيات 
املياه، لتتبلال عن عمدٍ بذكرياتٍ دافئة، رأى نفس���ه 
من دون نّظارات طبيّة ومن دون كرٍش متدل وبشعر 
كامٍل وغزير، كان وجه���ه مطلياً بألوان كثرية، وقف 
بني عش���رات الطالب الذين يفرتش���ون الش���اطىء، 
فتوق���ف عزف العود فج���أةً وصفق اجلميع له، مّثل 
مش���هداً س���اخراً، أدّاه برباعةٍ جعل���ت من ذلك الليل 
الرّط���ب حزمًة من الضحكات الس���اخنة، هنض من 
بع���ده ش���بّان من كليّ���ات خمتلفة، ارجتلوا مش���اهد 
أخرى على سبيل التحدّي ، إىل أن شاهدها تقرتب 
فتاةٌ قلّدت أس���لوبه لوّنت وجهها مثله، ورمست فوق 
شفتيها ش���اربني طويلني، كانت الثياب الفضفاضة 
العجيبة اليت ارتدهتا قد غيّرت هلا شكلها، مل تنطق 
حبرف، وإمنا أدّت مبهارةٍ مشهداً إميائياً عن صياد 
سيء احلظ، كان يتابع بريق عينيها بدهشةٍ وكانت 
تبتس���م كلّم���ا التق���ت عيناه���ا بعينيه، ش���عر يومها 
أّن���ه يس���معها، وأنّ  صوت املوج املته���دّج إّنما خيرج 
م���ن حنجرهت���ا وحدها، وب���ال أيّ تفس���ري خيّل إليه 
أّنه س���بق ل���ه أن التقاها من قبل وأّنها تش���به أمرية 
احلكاي���ات اليت كانت قد رمستها له خميلته، حلظة 

قطة      قصة: وجدان أبو حممود السَّ
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أهنت عرضها هنض س���ريعاً ليث���ين بصوت عاٍل إىل 
إجادهت���ا، تلعثم، امحرت وجنتاها، مهس���ت بصوت 
خفيٍض: ) شكراً(، محلت ألألة عينيها وجلست بني 
صديقاهتا، س���يطر على ارتباكه، والحقها مبقلتيه، 
أحسّ أهنا مش���دودةٌ إليه بوثاقٍ، وأّنه على اس���تعداد 
الرتكاب أيّ محاقة متّكنه من معرفة امسها أو رؤية 
مالحمه���ا من دون رتوٍش، وقب���ل أن يبادر بأي فعٍل 
غ���ادرت لتبدّل ثياهبا، ظ���ل طوال الوق���ت كاملخدّر 
يرتّقب بلهفةٍ جميئها، ولكنه مل يتمّكن من حتديدها 
بالضبط فالفتيات املتنقالت كثر، وهو مل يس���تطع 
أن يتأكد إن كانت واحدةً منهن أو أهنا مل تعد أصالً 
، كان ذلك لقاؤمها الوحيد، انتهت بعد ذلك الرحلة، 
ولكن���ه مل ييئس ظل يبحث عنه���ا زمناً طويالً، غري 
أن حّظه العاثر مل يش���أ أن مينحه فرصة اللقاء هبا 
جمدداً، فتحوّلت كم���ا األمور الرائعة يف احلياة إىل 
تكوي���ن مجيٍل يضيء عتمة الذاك���رة، وهي ما زالت 
بعد تلك الس���نني الطويلة حاضرةً فيه بالقوّة ذاهتا، 
تدخ���ل قلبه يف اخلفاء فيضط���رب وختتل نبضاته، 
حتى إنه كلّما زار املكان إياه يش���اهد طيفها يس���بح 
قرب أنفاسه، ميدّه جبرعة صغرية من الفرح وبكثري 
من احلسرة واإلحساس بالفقد، يقرّر يف كل مرةٍ أال 

يعود إليه ثانيًة إال أنه سرعان ما ينسى قراره.
طوى خلجات روحه اليت غالباً ما تؤمه على هذا 
الش���اطئ، ومتلّى ثانية يف زوجته، ب���دت غارقًة يف 
امحرار الشفق، كما لو أهنا تتلذذ بانفرادها به، قرّر 
أن ينهي نوبة الوحش���ة اليت تفجّرت يف قلبه، مشى 
حنوه���ا، جلس قرهبا، وبادهل���ا احلديث، جهد كيال 
يب���دو فات���راً، فهو يعلم أنه مل يكن يف حياهتا س���وى 
أحد اخليارات املتاحة مثلما كانت عنده أحد املتاح، 
لق���د ت���زوّج ألنه جي���ب أن يتزوج وه���ي فعلت ألهنا 
جيب أن تفعل، ويس���تمر اآلن يف عمله ألنه جيب أن 
يستمر ويعيش باحملصلّة ألنه جيب أن يعيش، تعوّد 
أن يس���عى وراء آماله ط���وال الوقت، غري أن عزائمه 
ختور يف أحواٍل كثريةٍ وتُس���قطهُ يف محى اخليارات، 
وألن اخليبات كثرياً ما حتاصره وحتشره يف مضيق 

التخيري املرّ، فقد بات يريد من زوجته أن تكون أكثر 
من خياٍر أس���قطته فيه محى احلياة حتى ولو كلفه 
ذلك التنازل عن الومضات احلارّة يف ماضيه، أقفل 
على هواجسه وابتس���م هلا، تركت شرودها وراحت 
جت���سّ صدق ابتس���امته، حني تأكدت م���ن عمقها، 
أوقف���ت حتري���ك رجليه���ا وتنهّ���دت، ف���اض وجهها 
بالسعادة ومتتمت: مساء مجيل، أمسك يدها وأومأ 
برأسه موافقاً، أوقف تقدّم الطيف السابح باجتاهه 

حلظة قال متشاغالً عنه:
 انظ���ري للطيور هن���اك، أش���ار بإصبعه فرفعت 
رأس���ها، أش���رقت تعابريها، علّقت: م���ا أحالها !!، 
ق���ال مت���ودداً: ولكنك أحل���ى، ثم أردف وه���و يتابع 
انس���كاب العتم���ة فوقهما قطرةً فقط���رة: كنّا نرتاد 
هذا املكان أيّام اجلامعة . . . كانت أياماً ال تنس���ى، 
نظرت إليه وكأّنها تس���معه للمرة األوىل، تساءلت : 
حق���اً؟ تابع بالنربة الدافئة نفس���ها: أعتقد أني كنت 
منّظ���م رحالتٍ جيداً . . . كن���ت أغين منفرداً . . . 
أفلح أحياناً وأنشّ���ز أحياناً كثريةً، قالت باستغراٍب: 
مل تقل يل من قبل، أكمل والنّس���مات تلهو بش���عرها 
وختفي وجهها عنه: كنت آنذاك نش���يطاً . . . أذكر 
أّني مّثلت مش���هداً أمام حش���د هائٍل من الطالب إذ 
وددت أن أفعل شيئاً خمتلفاً مبتكراً فتنّكرت ورحت 
أقلّ���د بعض املش���هورين . . . يومها أضحكتهم حتى 
أوشكت خاصراهتم أن تتمزق . . . كنت أقف هناك  
.. . نع���م هناك بالضبط، اس���تكانت لبضع ثواٍن ثم 
أسرعت تسأل جمدداً ولكن بدهشة أكرب: هل لوّنت 
حينه���ا وجهك؟ نصفه باألخض���ر الفاتح و النصف 
اآلخر باحلمر؟ وشعرك املس���تعار كان بنيّاً أجعداً؟ 
وس���روالك الواسع مقلّماً باألبيض؟ فاجأته أسئلتها 
فس���كت كاملخمور، ما إن فهمت من سكوته اإلجابة 
حتى فقد وجهها لونه، حدّقت فيه طويالً، مهست: 
. . .أن���ا كنت الصيّاد، ارتع���ش مذهوالً، عال صوت 
نبض���ه، صمت طويالً ث���مّ انفجر ضاحكاً هو يواري 

عينيه عن عينيها  . . .
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التقيتها صدفة، مس���حٌة م���ن احلزن واألمل تكلل 
وجهها، ينتابك ش���عور بالعط���ف وترثي حلاهلا من 

أول لقاء ودون مقدمات.
بدت الدموع يف عينيها ومل حتتج كي تنهمر سيالً 
على وجنتيها سوى إىل حتية وابتسامة كانتا مفتاح 
تعارف، إنن���ا نتكلم عن كل ش���يء ومبنتهى الصدق 

لألشخاص الغرباء الذين نلتقيهم صدفًة رمبا ذلك 
قد خيفف من آالمنا أو قد يكون تفريغاً لشحنة يف 

دواخلنا أو لشيء آخر ال ندركه.
أخذت حتدثين وكأهنا تعرفين منذ قرن بتفاصيل 
وأش���ياء كثرية، اس���تأذنتها لنحتس���ي القهوة معاً... 
غبت للحظات وع���دت حاملة كوبني من القهوة من 

 جاءت الحزينة لتفرح
     قصة:  راغدة عيد

141



اس���رتاحة قريبة. ربّتُ على كتفها علين أخفف عنها 
بعض التوت���ر وناولتها منديالً ...مس���حت دموعها 
وأخذت حتدث���ين بكل جوارحها يابنيت :  مل أجتاوز 
الثامن���ة عش���رة من عم���ري حني تزوجت ش���اباً يف 
مقتب���ل العمر هادئاً قوي���اً، لقد كنا أوالد حي واحد 
فأنا من قرية حدودية قس���مت نصفني وكل نصف 
كان ينتمي لدولة خمتلفة، تصوري البيوت متجاورة 
واحلقول متداخلة ومع هذا ننتمي لبلدين خمتلفني 
أي ظل���م هذا يلحقه اإلنس���ان بنفس���ه اب���ن قريتك 
وحارتك من جنس���ية خمتلفة عنك كنت صغرية ومل 
أدرك معنى هلذه األش���ياء، أمثر ه���ذا الزواج طفالً 
كل شيءٍ كان طبيعياً وعادياً حيدث مع اجلميع، ثم 
طفت على الس���طح قضايا صغرية أخذت تنخر يف 
هذا ال���زواج االختالف يف االنتماء جنس���ية الطفل 
كل هذه األش���ياء وغريها من مهس���ات وملزات، لقد 
ش���ارك الصغري والكبري يف إبداء ال���رأي والنصيحة 
وأخ���ذ كٌل منهم يدلو دلوه، وكثر الفقهاء والعارفون. 
مل حيرتموا مش���اعر أح���د وال يهمهم ذلك، والطفل 
كيف س���يكرب ويواجه احلياة ال يعنيهم ! مههم فقط 
الثرثرة وإيذاء اآلخرين متس���رتين تارةً حتت ش���عار 
الدي���ن وت���ارةً أخرى حت���ت ش���عارات ابتدعوها ما 
أنزل اهلل هبا من س���لطان وأخذوها حقائق كقوانني 
الطبيع���ة ال ميكن احلوار فيه���ا أو خمالفتها. فنحن 
البش���ر تفكرينا ونظرنا حمدود نبتدع األش���ياء ومن 
ثم نصدقها ونأخذ هبا على أهنا حقائق التبديل هلا 
لتتبل���د عقولنا وال نرتاجع عنها إال بكثريٍ من اجلهد 
واملشقة. فكانت النتيجة ختريب هذا العش الصغري 
وبعثرة حمتوياته، ألجد نفسي أمّاً لطفل مطلقة يف 

العشرين من عمري .
 فم���ن تواجه���ني؟ وكي���ف تقاوم���ني هذا الس���يل 
اجل���ارف م���ن الع���ادات والتقالي���د ومعظمه���ا بال 
ومه���رتئ؟ وكي���ف تبعدي���ن عن���ك نظ���رات االهت���ام 

والظل���م؟. كظمت غيظي وابتلع���ت جرحي وتابعت 
حياتي بتعثر ويف داخلي مشاعر حقدٍ على اجلميع 

الأثق بأحد وال أحب أحداً.
لك���ن كون���ي عل���ى ثق���ة أن مالحقتهم وألس���نتهم 
الالذعة مل ترتكين فلم أنجُ يوماً من حفالت النميمة 

وسهرات اهلمز والغيبة اليت تكاد متأل حياهتم.
اس���تمرت األرض بال���دوران كما اس���تمر تعاقب 
اللي���ل والنهار فاحلياة متجددة باقية إىل أن يش���اء 

اهلل ال تقف عند حدود معرفتنا.
 التقي���ت صدفًة بش���اب ح���اول التقرب مين دون 
ج���دوى لقد كان���ت آالمي النفس���ية كب���رية جداً مل 
أستطع اخلروج منها، ال أريد التعرف إىل أحد حتى 

إنين أحقد على اجلنس اآلخر.
 ت���ودد وعمل ووسّ���ط  أش���خاصاً أعرفهم جيداً 
وعاهد على مس���اعدتي وتقبل أي ش���يء ومواجهة 

كل شيء من أجلي.
بالرغم من أن لدي الكثري من املسوغات واملرارات 
ال���يت تدفعين للقبول إال أنين تريثت كثرياً، كان يقول 
عل���ى ال���دوام: أقس���م لك إن���ين أقبل كل ش���روطك 
س���أمحيك منه���م مجيع���اً طفلك ابين ثق���ي بي، لن  
يس���تطيع أحد أن ميس���ك بس���وء، قبلت به لقد كان 

حقاً متفهماً وصادقاً.
أجنب���ت طف���الً آخ���ر، لتب���دأ املعركة م���ن جديد 
جتري���ح األهل واألقارب واجل���ريان كيف لك القبول 
بام���رأة مطلقة وأنت ش���اب مل تتزوج من قبل؟ وأين 
اخلطأ ؟!...إهنا ش���ابة ومجيلة دفعت مثن ذنوٍب مل 
ترتكبها وتقاليد بالية. وماذنبك أنت لتأخذ ماتركه 
غ���ريك ؟!... أم���اه ماه���ذا ال���كالم؟ تضح���ك أخته 
خبب���ث وتقول بلى ماذنب���ك؟!  ... صدقيين إن ألدّ 

أعداء املرأة هي املرأة نفسها.
أشعلوا البيت اآلمن بنريان دائمة وحروب مستمرة 
ومش���احنات تافهة حتى حولوا حياتنا إىل جحيم ال 
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يط���اق وطعامنا  أصبح علقم���اً ووصلت األمور إىل 
درج���ة أني طلبت من���ه االبتعاد فال ق���درة يل على 
حتم���ل كل هذا اجلحيم، لقد خ���ارت قواي أرجوك 
اذه���ب يف حال س���بيلك س���احمك اهلل لق���د بررت 
بوع���دك وكنت طيب���اً صبوراً ولن أنس���ى معاملتك، 
ح���اول جاه���داً أن  يثني���ين ع���ن ق���راري، قل���ت له: 
أرجوك الأس���تطيع املتابعة يف هذا اجلحيم، اذهب 

أنت وعش  حياتك كما تريد.   
ع���دت أدراجي من حي���ث أتيت لكن هذه املرة أماً 
لطفلني ومطلقة مل أجتاوز الثالثة والعش���رين بعد. 
ش���ددت على جرحي ومضيت أواجه احلياة وحدي 
بكل قس���وهتا ، املضح���ك املبكي أن طفل���يّ االثنني 
حيمل كل واحد منهما جنس���يًة خمتلفة  »  حقاً شر 

البلية  ما يضحك«.
أصب���ح اجلمي���ع  يعرف قص���يت  وأصبحت مثاراً 
للتسلية والفكاهة ويف أحيان قليلة حمطاً للتعاطف 
والش���فقة ففي القرية اجلميع يعرف بعضهم بعضاً 
وال يوج���د ش���يء خ���اص فم���ا حي���دث يف بيت من 
البيوت يعرفه اجلميع حتى على مس���توى األش���ياء 
البسيطة،  فما بالك باحلوادث الكبرية، واحلكايات 
الكب���رية كحكاييت؟ ماكان ميكن هل���ا أن متر دون أن 
يعرفه���ا الصغري والكبري ويتناقلوهن���ا بل ويتوارثوهنا 

جيالً بعد جيل.
نظ���رت إليها نظرة إش���فاقٍ ...... قليب معك كان 
اهلل يف عونك اس���تأذنتها من جديد لنشرب فنجاناً 
آخر من القهوة ، أماه لقد كانت احلياة قاسيٌة عليك 
يقال: إن احلياة إذا أنصفت إنس���اناً كانت يوماً معه 
ويوم���اً عليه وإذا ظلمت���ه كانت كلها عليه! يبدو أنك 
مم���ن ظلمته���م احلي���اة.... ال عليك دعينا نش���رب 

القهوة معاً، ال حتزني
 ال شيء يستحق احلزن .... طبعاً ال شيء لكن أنا 

يف انتظارك ألهني لك احلكاية.... أمل تنته بعد؟!

ب���ني  اختفي���ت  اللق���اء....  إىل  س���أعود  ح���االً 
اجلم���وع لفرتة قصرية، ها ق���د عدت: وهذه قهوتك 

تفضلي....
وبعد يابنيت كرب الطفالن، ودون تفاصيل صغرية. 
دقت جارتي عليّ الب���اب يوماً لتحدثين يف موضوع 
أرقها طويالً تلعثمت بعض الش���يء ال تريد اخلوض 
في���ه، إهنا جارة طيبة وصديقة طفولة وصبا. ودون 

مقدمات
وبوض���وح ت���ام قالت يل: ياأم حس���ن إنك  مازلت 
صغ���رية ومجيل���ة والعي���ون علي���ك،  واملعن���ى م���اذا 

تريدين؟ 
لقد توسط منذ فرتة ابن فالن تعرفينه جيداً إنه 
يتي���م ومقطوع من ش���جرة وفقري ، م���ات أبواه وهو 
طفل صغري ورباه عمُّه وتعرفني كم عانى من قس���وة 

احلياة وظلمها وكان يعمل ليل هنار مع عمه.
يري���د الزواج بك هال قبل���ت؟ إني ال أرى   
غضاضًة يف هذا الزواج وس���وف يبعد عنك العيون 
وخيرس األلس���ن اللعينة،  اقبل���ي واهلل ال عيب وال 
حراماً صحيح حُس���ب عليك زواجان ويف احلقيقة 

كان اهلل يف عونك!.
تزوج���ت للم���رة الثالث���ة ه���ذه امل���رة يف    
الثالث���ني من عمري، ع���ادت احلياة  تدب يف أحناء 
البيت وأشرقت فيه الشمس من جديد وبدا سعيداً 

دون منغصات أو مشاكل.
كان طي���ب القلب علمته قس���وة احلياة أن يعطي 
الكث���ري دون أن يطال���ب باملقاب���ل إال برض���ا النفس 
والراح���ة،  أجنب���ت منه ثالث���ة أطفال، لق���د أحبنا 
مجيعاً ورضي بكل ش���يء، ثم جاء القدر ليأخذه يف 
حادث س���ري....ألجد نفسي مرة ثالثة ...ولكن هذه 

املرة أرملة وأماً خلمسة أوالد.
فقال اجلميع انطبق عليها املثل : »جاءت احلزينة 

لتفرح ما القت هلا مطرح«.
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التربية البيئية والتنمية المستدامة 
وكيفية إدخالها في المناهج

      د. عمر أبو عون

الرتبي��ة عملي��ة منهجي��ة ومقص��ودة تهدف إىل إح��داث تغرات إجيابية يف س��لوك 
املتعلم وهذا يتطلب من املعلم جهدًا تربويًا وفكرًا س��ليمًا يتناول ش��خصية املتعلم 

وفكره ووجدانه بهدف إمناء الفكر وتهذيب الوجدان.

145



وتسعى الرتبية غالباً إىل حتقيق اجلوانب القيمية 
وتنميتها يف اجملتمع ويكون الفرد مستجيباً للقضايا 
واملش���كالت احلياتية )احمللية واإلقليمية والعاملية( 

بفاعلية واقتدار وبالتايل معداً ومؤهالً للحياة.
وتتفاع���ل الرتبية مع البيئة لتتخ���ذ منحاً جديداً 
يدعى الرتبية البيئية وهي اجتاه جتديدي يف النظم 
الرتبوي���ة وش���عاره » فّك���ر عاملي���اً وتص���رّف حملياً« 

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

 التعلم من أجل البيئة.

التنمية املستدامة:
كث���رت يف اآلون���ة األخرية النقاش���ات حول بعض 
تعابري محاية البيئة املستخدمة يف الكتب واجملالت 
والندوات وهذه التعابري هي الرتبية البيئية والتنمية 
املس���تدامة ومن املؤمترات والتقاري���ر اليت تطرقت 

إىل هذا املوضوع:
1� مؤمتر األمم املتحدة الذي عقد يف استوكهومل 

عام 1972 والذي تناول قضية البيئة البشرية.
2� ُق���دم لألمم املتحدة ونش���ر عام 1987م تقرير 
بعنوان )مس���تقبلنا املش���رتك( عرّفت في���ه التنمية 
املس���تدامة بأهنا )س���د احلاجات األساسية للبشر 
دون املس���اس حبقوق األجي���ال القادم���ة يف املوارد 

الطبيعية املتاحة(.
3� مؤمت���ر األم���م املتح���دة للبيئ���ة والتنمية )قمة 
األرض األول( الذي عقد يف ريودي جانريو بالربازيل 
ع���ام 1992م وقد واف���ق املؤمتر على عدة اتفاقيات 

منها:
 اتفاقي���ة الغ���الف اجل���وي والتغ���ريات املناخية 
اهلادف���ة إىل ختفي���ض كمي���ات CO2 وكل الغازات 

املؤدية إىل االحتباس احلراري.
 اتفاقية التنوع احليوي، ومحاية األحياء كلها.

  اتفاقية محاي���ة الغابات ملنع قطعها ومكافحة 
حرائقها.

4� مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية املستدامة 
)قمة األرض الثاني( الذي عُقد يف جوهانسبورغ يف 
أيل���ول 2002م وقد طرح املؤمت���ر كثرياً من القضايا 
منه���ا: الطاقة، تغي���ري املناخ والتنوع احليوي، نش���ر 
الوعي البيئي ذي الصفة املس���تدامة، واملساواة بني 

األجيال اليت تواجه حتديات كربى هي:
 احملافظة على التنوع الطبيعي واحلضاري.

  احملافظة عل���ى نوعية الرتبة حبيث يرتكها كل 
جيل حبالة مماثلة لتلك اليت تسلمها.

  العدالة بني األجيال حقوقاً وواجبات.

وتعد التنمية املســـتدامة أساسًا ملعاجلة 
املشكالت املوجودة يف النظام البيئي وهي:

مشكلة املياه:
ال ي���زال حنو 1.2 مليار نس���مة غري قادرين على 
احلصول على مياه الش���رب املأمون���ة وكما ال يزال 
2.4 ملي���ار نس���مة ال حيصلون على م���ا يكفي من 
خدمات الصرف الصحي، ومثة مليونا طفل ميوتون 

من جراء أمراض هلا عالقة مبياه الشرب امللوثة.
تقدر اليونس���كو زيادة اس���تهالك املياه يف العامل 
حب���وايل س���ت مرات يف ه���ذا القرن وه���ذه الزيادة 
مرش���حة للتصاع���د يف الس���نوات املقبل���ة يف ضوء 
زيادة عدد الس���كان املق���در بلوغها حوايل 12 مليار 

نسمة سنة 2025م.
وتق���در كمية االس���تهالك م���ن املي���اه بنحو %70 
للزراعة و20% للصناعة، كما أن زيادة االعتماد على 
س���حب املياه اجلوفي���ة، وجفاف األهن���ر والبحريات 
وإتالف الغابات والتصحر جيعلها عوامل تؤدي إىل 
اخنفاض يف معدل األمطار مما يزيد األمور تعقيداً 
وي���ؤدي إىل طغيان مياه احمليط���ات والبحار املاحلة 

على سطح اليابسة وعلى املياه اجلوفية العذبة.
وتعتمد التنمية املس���تدامة للمحافظة على املياه 

على العوامل اآلتية:
 تطوير اإلدارة املتكاملة للموارد املائية.
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 تقويم املوارد املائية.
  محاية املوارد املائية ونوعية املياه واملنظومات 

البيئية املائية.

مشكلة تلوث البيئة:
إن اس���تخدام املبيدات الكيماوية وخاصة السامة 
منه���ا والنفاي���ات املش���عة ال���يت جي���ري طمرها يف 
األرض كل ذل���ك يؤدي إىل تآكل األراضي الزراعية، 
ويهدد البش���ر واحليوان والنبات ويؤدي إىل خلل يف 

التنوع احليوي.

مشكلة الزراعة:
يعان���ي ح���وايل 800 مليون ش���خص م���ن اجلوع 
معظمهم يعي���ش يف املناطق الريفي���ة والصحراوية 
وللفق���ر آث���اره البيئي���ة حي���ث يدف���ع الس���كان إىل 
االعتماد على وس���ائل بدائي���ة يف الزراعة للحصول 
على الغذاء ويف توفري وسائل التدفئة ورمي النفايات 
وقطع الغابات....اخل، كما ترتفع نسبة الوالدات يف 
املناط���ق الريفية والفقرية ويولد أطفال غري أصحاء 
يفتقرون إىل التعليم، ويهاجر الش���باب من األرياف 
إىل ضواح���ي املدن وهذا ما يزي���د من عوامل عدم 

االستقرار األمين واملعيشي.

مشكلة الصحة:
على الرغم من ارتفاع متوسط احلياة واخنفاض 
مع���دل الوفيات لدى األطف���ال والقضاء على الكثري 
من األوبئة واألمراض السارية نتيجة التطور الطيب 
الكب���ري، ال ت���زال الصح���ة تش���كل عام���الً يف عدم 
االس���تقرار يف حتقي���ق التنمي���ة املس���تدامة، حيث 
تفتقر الدول الفق���رية إىل احلدود الدنيا الضرورية 

من مستلزمات البيئة الصحية.

مشكلة الطاقة والنقل واالتصاالت:
تع���د الطاق���ة والنق���ل واالتصاالت م���ن العوامل 
الرئيس���ية للتنمية املس���تدامة نظراً آلثارها البيئية 

من جهة ولكوهنا من عناصر االستقرار االقتصادي 
من جه���ة أخرى فثلث العامل تقريب���اً ال يزال يفتقر 
إىل الكهرب���اء، وه���ذا ما يدفع الن���اس إىل االعتماد 
على وس���ائل ومص���ادر تقليدي���ة للتدفئ���ة والوقود 
والطه���و وغري ذلك، مما يزيد من املخاطر الصحية 

والبيئية.

كيف ميكن محاية البيئة؟
تتم محاية البيئة وفق طرائق عديدة أمهها:

 استغالل املوارد الطبيعية وفق األصول العلمية 
مع احملافظة على سالمتها ودميومتها.

 اعتم���اد أس���لوب املكافحة احليوية املدروس���ة 
للقض���اء عل���ى اآلف���ات الزراعية لتك���ون بديالً عن 

املبيدات الكيميائية.
 ضبط النمو السكاني يف املدينة والريف.
 احلد من أشكال التلوث واجنراف الرتبة.

  منع الصيد والرعي اجلائرين.
 إنش���اء حممي���ات ومتاح���ف طبيعي���ة وحدائق 

نباتية وحيوانية والتعريف هبا.
 محاية السالالت واألصول الوراثية املستوطنة 

حملياً.

مداخـــل الرتبيـــة البيئيـــة يف املناهـــج 
الدراسية

تس���تند األنظم���ة الرتبوي���ة يف الع���امل إىل ثالث���ة 
مداخل أساسية لتضمني مفاهيم الرتبية البيئية يف 

مناهجها الدراسية.
1ـ املدخل االندماجي )التكاملي( )الدمج 

متعدد الفروع(:
ويعتم���د عل���ى دم���ج مفاهي���م الرتبي���ة البيئي���ة 
وقضاياه���ا يف مواد دراس���ية خمتلف���ة موجودة من 
قبل، كلما كان ذلك مناس���باً ومتس���قاً مع الس���ياق 
)العلم���ي( وهذا يعين تضمني البعد البيئي يف املواد 
الدراسية املختلفة، وربط احملتوى مبفاهيم وقضايا 
مناسبة ويسمى هذا املدخل الدمج متعدد الفروع.
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)التخصصـــات  املســـتقل  املدخـــل  2ـ 
املتداخلة(:

ويعتم���د عل���ى إع���داد برام���ج دراس���ية متكاملة 

متخصص���ة للبيئة والرتبي���ة البيئية بوصفها منهجاً 
دراسياً مستقالً عن بقية املناهج وطبق هذا املدخل 

يف الصف األول الثانوي )علم األحياء( سابقاً.

شكل )1( مدخل الدمج متعدد الفروع )االندماجي(

شكل )2( مدخل التخصصات املتداخلة )املدخل املستقل(

3ـ املدخل اجلزئي )مدخـــل الوحدات أو 
الفصول الدراسية(:

يعتم���د عل���ى ختصيص وح���دة أو إع���داد فصل 
خاص عن القضايا البيئية داخل املناهج الدراس���ية 

ذات العالق���ة، وتأخ���ذ هب���ذا املدخل مناه���ج كثرية 
وخباصة األحياء واجلغرافيا والعلوم العامة، وذلك 
بتخصيص وحدة خاصة عن أحد موضوعات البيئة 

أو مشكالهتا )شكل 3(.

الرتبية 
البيئية

الرتبية
 البيئية

اجلغرافيا

اجلغرافيا

تربية الطفل

تربية الطفل

الرتبية القومية

الرتبية القومية

علم األحياء

علم األحياء

الفيزياء

الفيزياء

الكيمياء

الكيمياء

الرتبية الفنية

الرتبية الفنية

اللغة العربية

اللغة العربية
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ونظ���راً ألن املدخ���ل املس���تقل يف الرتبي���ة البيئية 
يش���كل عبئاً دراس���ياً عل���ى الطالب وزي���ادة جدول 
احلصص األس���بوعي، وألن املدخل اجلزئي املعتمد 
عل���ى وج���ود موضوعات منفصلة يف مواد دراس���ية 
خمتلف���ة، ال ي���ؤدي إىل تكام���ل املعرف���ة بأبعاده���ا 
املختلفة من علمية وبيئية وصحية واجتماعية، فإن 
معظم األنظمة الرتبوية تبنت املدخل االندماجي يف 
عرض مفاهيم الرتبية البيئية ضمن املواد الدراسية 
املختلفة يف س���ياق تكاملي، يس���اعد على اكتس���اب 

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

تنمو بصورة مطردة مع مراحل التعليم املختلفة.
وق���د تبن���ت وزارة الرتبي���ة يف اجلمهورية العربية 
السورية مدخل إدماج مفاهيم الرتبية البيئية ضمن 
املواد الدراس���ية املختلفة يف سياق علمي ومنطقي، 
فضالً عن املدخل اجلزئي بشكل حمدود، يف بعض 

املواد الدراسية.

املراجع:

  أبو عون )عمر( � سكيكر )فياض( � 2002/2003م العلوم أحياء وبيئة � منشورات جامعة دمشق � كلية الرتبية.
 فئة من املؤلفني )1997( � علم البيولوجيا )اجلزء األول + اجلزء الثاني( املركز العربي للتعريب والرتمجة والتأليف والنشر 

بدمشق.
 Richard Moyer.Lucy Daniel )2002( )McGRAW – HILL( Science، Printed in the 

United states of America.                                                     

شكل )3( مدخل الوحدات الدراسية )اجلزئي(

املقرتحات:
أن يت���م الرتكي���ز يف اخلطة القادمة على توس���يع 
إط���ار التوعية اجلماهريي���ة وتأهيل املعلمني وإقامة 

ورش���ات العم���ل املطلوب���ة ليصب���ح مفه���وم الرتبية 
البيئية وأبعاده ودالالت���ه ضمن املنظومات املعرفية 

والثقافية للمعلمني أوالً ومن ثم للتالميذ.

الرتبية 
البيئية

اجلغرافيا

تربية الطفل

علم األحياءالرتبية القومية

الكيمياءالفيزياء

اللغة العربيةالرتبية الفنية
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قضية االستنس��اخ البش��رى ليس��ت جمرد قضي��ة علمية ختص العلم��اء أصحاب 
االختصاص وحدهم وإمنا هى قضية إنس��انية عامة ختص اإلنس��ان أينما كان 
“ وه��ى أيض��ًا قضي��ة متش��عبة اجلوانب تتطلب حبث��ًا جديًا من أط��راف عديدة 
وختصص��ات خمتلف��ة فى الدي��ن واألخ��الق والقان��ون واالجتماع وعل��م النفس 
وغرها وذلك ملا لالستنساخ البشرى من آثار بعيدة املدى على حياة النوع البشرى 

كله فى املستقبل. 

إشكالية االستنساخ البشري

      د. يعرب النبهان
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و من املعروف أن االستنس���اخ البش���رى قد يكون 
استنس���اخاً جزئياً أو استنساخاً لكائن بشرى كامل 
» ف���إذا كان استنس���اخاً جزئي���ا لعضو م���ن أعضاء 
اإلنس���ان مث���ل القلب أو الكب���د أو الكل���ى« اخل مما 
حيقق مصلحة حقيقية لإلنس���ان ف���إن هذا أمر ال 
ب���أس فيه أما االستنس���اخ الكامل للكائن البش���رى 
فليس فيه » مصلحة حقيقية مش���روعة« لإلنس���ان 
ب���ل يرتت���ب عليه آثار ضارة بل مدم���رة من النواحى  
األخالقية والنفس���ية واالجتماعية والقانونية. ومن 
أجل ذلك فإن احلكمة حتتم علينا أن نرتك الطبيعة 
اإلنسانية تسري سريها الطبيعى فى التكاثر البشرى 
طبق���اً لقوان���ني اخلالق الذى خلق احلي���اة واألحياء 

والذى يعلم مَنْ خلق ويعلم ما ينفعه وما يضره. 
إن التنوع س���نة احلياة ومن ش���أنه إث���راء احلياة 
وهذا ما عرفته البش���رية منذ نش���أهتا واالستنساخ 
م���ن ش���أنه أن يأتى لن���ا بنس���خ مكرورة وق���د أراد 
اخلال���ق للن���اس أن يكونوا خمتلف���ني وأن يكون لكل 

فرد شخصيته املستقلة.

تعريف االستنساخ
االستنساخ هو : توليد كائن حي أو أكثر إما بنقل 
الن���واة من خلية جس���دية إىل بيض���ة منزوعة النواة 
وإما بتشطري بيضة خمصبة يف مرحلة تسبق متايز 

األنسجة واألعضاء . 
يتم يف عملية االستنس���اخ البشري نزع نواة خلية 
جنس���ية ، وم���ن ثم نزع نواة م���ن خَلية أخرى مولدة   
»خاليا خاصة موجودة يف جس���م اإلنسان البالغ« ، 
ووضعه���ا بدل النواة املنزوعة من اخللية اجلنس���ية 
،وم���ن ثم صدمها بتيار كهربائي حبيث تبدأ اخللية 
باالنقسام ، وبالتايل تزرع اخللية الشارعة باالنقسام 
يف رح���م امرأة ، حتى تكوِّنَ جنين���اً طبيعياً يفرتض 
أن يولد بش���كل طبيعي ، أو يُستَخدم للحصول على 

أعضاء يف مرحلة أسبق .
إن التش���ابه ب���ني املُستنسَ���خ واملُستنسَ���خ عنه - 
صاح���ب اخللية املولِّدة - تش���ابه مطل���ق من حيث 

الرتكيب���ة اجلينيَّة - الصف���ات الوراثية - ، وبالتايل 
كل م���ا يتبعه���ا م���ن صف���ات ش���كلية ، وإمكاني���ات 

دماغية ، وإخل .
 واملعارضون لالستنساخ يطرحون األسئلة اآلتية: 
»م���ن هي أم الش���خص املستنسَ���خ؟« و »من  أبوه؟«، 
و »ه���ل الكائ���ن املستنس���خ حمروم من س���ر اخللق 
الطبيع���ي ومن العفوية؟« و »ه���ل حيق لنا أن حنرم 
باالستنس���اخ كائن���اً ما من ش���خصيته اليت حيصل 

عليها عن طريق اخللق؟«.. اخل.
هل س���يؤدي االستنس���اخ إىل انتهاك حرمة ذلك 
الوجه البش���ري الفريد يف مساته ومالحمه عند كل 
ف���رد من بين البش���ر؟ وأيُّ عالٍَم هذا ال���ذي يُعرَضُ 
علين���ا لِنَعي���ش في���ه، وقد سُ���لِبنا احلق ب���أن يكون 
ل���كل واحد منا وجهُ���هُ الذي يُعْرَفُ ب���ه، وتُرى على 
َقسَ���مَاتِه البهج���ة والبس���مة اللتان ال يش���اركه هبما 
أح���د، أو حتى نظرة احل���زن واالكتئاب اليت خيتص 
هبا كل فرد منا؟!  وعندما قال أحد الشعراء العرب: 
»أيها اإلنس���ان إنه ليس مبق���دورك أبداً أن تضحك 
بقفاك«، فهذا اعرتاف منه هبذا السر البديع للوجه 

البشري الذي فيه الكثري من خصوصياتنا. 
وتؤكد األدبيات الدينية والفلسفية العصرية على 
أن إلغاء حد من احلدود األساس���ية أو التعدي عليه 
ي���ؤدي حتماً إىل إلغاء آالف احل���دود، فمثالً عندما 
ق���دم لنا العل���م احلديث - وللم���رة األوىل- إمكانية 
احلص���ول على األمِّ الْبَدِيلَةِ، عندها مت التعدي على 
احلد، ولكن ذلك مل يتوقف عند حد واحد بل امتد 
إىل التع���دي عل���ى ح���دود كثرية طبيعي���ة وأخالقية 

وقانونية ودينية.. اخل. 
وعند احلديث عن األمّ البديلة فإن الطفل املولود 
يف جتربة كه���ذه يواجه معضلة أخالقية ال حل هلا، 
أال وه���ي »أنّ املرأةَ اليت وَلَدَتْه ليس���ت أُمُّه، وأنَّ أمَّه 
ال���يت تََخلَّق من بويضتها مل تلده«. املش���كلة هنا أننا 
إذا كنّ���ا نَحُ���لُّ ب���األم البديلة مش���كلة واح���دة، فإننا 
حنصل بذلك على عش���ر مش���اكل جدي���دة. ولذلك 
يعد هذا كلُّه س���بباً وجيهاً جداً لرفض االستنس���اخ 
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رفضاً قاطعاً، منبهني بذلك اإلنس���ان  
 إىل احل���دود ال���يت ال جي���وز تعديه���ا.

لقد انقس���م ه���ؤالء الذي���ن نظروا إىل 
االستنساخ إىل فريقني:

أحدمها منك���ر لعملية االستنس���اخ 
وعلت���ه يف ذل���ك أهن���ا خت���رق نواميس 
الكون وطريقة خلق اإلنسان من الذكر 

واألنثى 
أم���ا الفري���ق الثان���ي فيعتق���د أن���ه 
م���ن املمك���ن االس���تغناء ع���ن اإلجناب 
بالطريق���ة التقليدية واليت تعتمد على 
الذك���ورة واألنوث���ة ويزع���م أن���ه ميكن 
إجناب أطف���ال بالطريقة احلديثة من 
خ���الل االستنس���اخ وال���يت تعتمد على 
اجلنس الواح���د أي من خالل الذكورة 
فق���ط أو األنوث���ة فق���ط، وه���ذا معناه 
االس���تغناء ع���ن الزواج مم���ا يؤدي يف 
هناي���ة املطاف إىل ضياع األس���رة اليت 
تع���دّ اللبن���ة األويل يف بن���اء اجملتم���ع 
وانف���راط عقدها وه���ذا يعجل باهنيار 
اجملتمع���ات واندثارها، وه���ؤالء النفر 
يع���دون أن االستنس���اخ على مس���توى 
اجلن���س البش���ري فت���ح م���ن فتوحات 
العل���م الباه���رة وخط���وة عظيم���ة إىل 

األم���ام س���وف تتبعه���ا خطوات وثاب���ة جيب املضي 
فيها قدما من أجل تقدم البش���رية ورقيها، ومن ثم 
جي���ب علين���ا أن نفتح هلا كل األب���واب ونوفر هلا كل 
اإلمكاني���ات املادي���ة واملعنوية من أج���ل بلوغ اهلدف 
املنش���ود، ويبح���ث ه���ذا الفريق عن كل املس���وغات 
الروحية واألخالقية ال���يت تتيح له الدخول يف هذه 
التجربة احملفوفة باملخاطر من أجل استنساخ البشر 
بع���د أن خاضها بعضهم على مس���توى احليوانات، 
وبالرغ���م من النجاح احمل���دود واإلخفاق الذريع يف 
جمال استنس���اخ احليوانات إال  أن بعضهم قد أصر 
على املضي قدما يف جتربة استنس���اخ البشر مهما 

كان���ت النتائج بالرغم من خطورة هذا االستنس���اخ 
على مستقبل البشرية، وتتنافس العديد من املراكز 
املتخصص���ة يف الغ���رب يف حماولة استنس���اخ كائن 
بشري على غرار استنساخ النعجة دويل، بل وفوجئت 
الدوائ���ر العلمي���ة يف خمتل���ف أحناء الع���امل بادعاء 
بعض اجلماعات أهنا قد متكنت من استنس���اخ أول 
طفل على مس���توى العامل يف 27-12-2002 م، كما 
ادع���ت أيضاً هذه اجلماعة أن الطفلة املستنس���خة 
يف صح���ة جي���دة ومسيت حواء، لكنه���امل تقدم أي 
دلي���ل م���ادي على وجود هذه الطفل���ة اللهم إال قول 
جدهتا ألمها: إن دليل استنس���اخها أهنا تش���به أمها 
األمريكي���ة البالغة من العم���ر 31 عاما، بل وأعلنت 
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ه���ذه اجلماع���ة بعد ذلك عن والدة ع���دد غري قليل 
من األطفال بعد استنساخهم يف شتى أحناء العامل 
وأن مجيعه���م يف صح���ة جيدة، وبع���د مضي أربعة 
أش���هر من اإلعالن عن والدة أول طفلة مستنس���خة 
مل يره���ا أحد حتى اآلن ومل تقدم هذه اجلماعة أي 
 دليل مادي أو علمي على حدوث عملية االستنساخ. 
وم���ن خالل النظ���رة العلمي���ة املتفحص���ة واملدققة 
ملوقف كال الفريقني واس���تنادا إىل األحباث العلمية 
اليت نشرت يف هذا اجملال جند أن الفريق األول كان 
على صواب يف موقفه من حتريم عملية االستنساخ 
يف كل مراحله وعلى كل مس���توياته س���واء كانت من 
أجل استنس���اخ أطف���ال أم أجنة أم حتى اس���تخدام 
األجن���ة الفائضة ع���ن عملية التلقي���ح الصناعي أم 
غ���ري ذلك ألنه اعتم���د يف رؤيته على  العلم واملنطق 
،والدي���ن ونواميس الكون اليت ال ختدع أحداً، وهذه 
الرؤي���ة ه���ي ع���ني التق���دم والرقي، ألن���ه ليس من 
املنطقي أن نرتكن إىل أناس يعبثون يف خلق اهلل من 
أج���ل احلصول علي املال والصيت أو حتى من اجل 
البحث العلمي، وننسى أو نتناسى أن هذا التسلسل 
البش���ري املنضب���ط واملعافى يف جممل���ه من الكثري 
م���ن األم���راض الوراثية  ما هو إال نت���اج التنوع بني 

الذكر واألنث���ى من خالل 
انتقاء الس���اللة البش���رية 
على مدى القرون الغابرة، 
وحنن نالح���ظ من خالل 
استقراء الواقع أن ظاهرة 
التناس���ل البشري تضعف 
كث���رياً م���ع زواج األق���ارب 
فكلما كان الزوج والزوجة 
من عائل���ة واح���دة زادت 
وزادت  الوراثية  األمراض 
اخللقي���ة  التش���وهات 
فكي���ف  األطف���ال،  ب���ني 
س���يكون حال هذا الطفل 
خلي���ة  م���ن  املستنس���خ 

واحدة س���واء أكان���ت من جلد الرج���ل أو جلد املرأة 
بع���د أن أمهل���وا وألغ���وا بالكام���ل النطف���ة الذكرية 
والنطفة األنثوية؟، وكيف تكون التشوهات اخللقية 
والشيخوخة املبكرة واخللل اجليين إذا مت استنساخ 
طف���ل م���ن خلي���ة واح���دة أخذت م���ن أم���ه البالغة 
م���ن العم���ر ثالث���ني عام���ا مث���ال؟، وما ق���درة هذا 
 الطف���ل على االس���تمرار إن مت استنس���اخه فعالً ؟ 
أم���ا الفريق الثان���ي الذي يري أن االستنس���اخ وثبة 
حضاري���ة وطفرة علمية، فه���ي نظرة غري صحيحة 
ألن االستنساخ ما هو إال عود على بدء وهذا معناه 
أن االستنساخ الذي يعتمد علي اخللية الواحدة من 
أجل استنس���اخ البشر ما هو إال عودة بالبشرية إىل 
عص���ور التخلف والتقهقر أو م���ا يطلق عليه بعصر 
اخللي���ة األوىل ال���يت ب���دأت هب���ا احلياة عل���ى ظهر 
األرض يف ص���ورة أميبيا، وهو م���ا يعرف بعصر ما 
قب���ل احلضارة وه���ذا العبث الالمنطق���ي هو الذي 
س���وف ي���ؤدي إىل تدم���ري احلض���ارة والتاريخ وألن 
ظاهرة االستنساخ ال تقف عند حد استنساخ طفل 
فقط وإمنا تتعداها إىل ما هو أهم وأعمق من ذلك 
و موق���ف هذا الطفل م���ن اجملتمع الذي يعيش فيه 
واىل م���ن سينتس���ب؟ ومن هم أهله؟ ومن س���ريث؟ 
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وكي���ف يتعاط���ى نفس���ياً وعاطفي���اً واجتماعياً مع 
اجملتمع الذي يعيش فيه؟ وما موقف اجملتمع والعلم 
منه إذا ولد مش���وهاً أو معتوه���اً أو متخلفاً عقلياً ؟ 

»هذا إذا ولد فعالً« ومن يتحمل تبعات ذلك؟.
 ومعل���وم من خالل الدراس���ات واألحباث العلمية 
ال���يت مت نش���رها ع���ن احليوان���ات املستنس���خة إن 
عملية استنس���اخها معقدة ومل يتم استنساخ سوى 
أع���داد قليلة جداً تعد على أصاب���ع اليد الواحدة - 
وذل���ك بالرغ���م من الضج���ة املفتعلة ح���ول  ذلك - 
وكله���ا ول���دت وهي تعان���ي من خلل جي���ين أدى إىل 
إصابته���ا ب���كل األم���راض الوراثية أض���ف إىل ذلك 
ح���دوث خل���ل خطري يف عملي���ة األيض وال ننس���ى 
الشيخوخة املبكرة اليت أصيبت هبا هذه احليوانات 
املستنس���خة كم���ا أن قدرهتا على البق���اء وفرصتها 
للحي���اة حمدودة وضئيلة وقد تكون معدومة، ثم من 
الذي سوف جيازف حبياته وحياة أسرته ويأكل من 
حلوم هذه احليوانات املستنسخة وهي عرضة لكل 
األمراض الوراثية اليت قد تصيب اإلنسان بأمراض 
قاتلة ومميتة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى من 
املمك���ن التخلص من حياة هذا احليوان املستنس���خ 
بش���كل أو بآخر ولكن ليس من املمكن التخلص من 
حياة هذا اإلنس���ان املستنسخ بأي حال من األحوال 

ألنه ال يوجد أحد ميلك احلق يف ذلك. 
ويف ه���ذا اجلانب أوضح أح���د األطباء أن عملية 
االستنس���اخ يف جمملها جيب أن تأخ���ذ حيزاً كبرياً 
م���ن البح���ث والدراس���ة عل���ي مس���توى احليوانات 
أوالً ك���ي يت���م تقييمها واس���تخالص النتائج املرتتبة 

عليه���ا، وأن نرتي���ث يف الذه���اب بعي���داً إىل التفكري 
يف استنس���اخ أطفال ألن ذلك س���وف يشكل فصالً 
خطرياً يف تاريخ اجلنس البشري ملا له من تداعيات 

خطرية علي صحة البشر ووجودهم.
 إن منظمة اليونس���كو التابع���ة لألمم املتحدة قد 
أكدت على أن االستنساخ البشري أمر غري مقبول 

وأن اإلع���الن العامل���ي للجن���س البش���ري وحقوق 
اإلنس���ان ، حظر مثل هذا الس���لوك ، وعدّه اعتداءً 
عل���ى كرام���ة اإلنس���ان ، وهن���اك مناقش���ات حادَّة 
على مس���توى العامل يف هذا اجمل���ال، وقد تضاربت 
اآلراء ب���ني مؤي���د ومع���ارض ، األمر ال���ذي أدَّى يف 
األيام األخرية إىل خط���وات جادّة من قبل حكومات 
الع���امل ، فكثري منها مل مينع هذه األحباث يف بالده 
فحسب بل طالب جملس األمن وهيئاته املتخصِّصة 
بالتقص���ي يف األم���ر بفرض عقوب���ات على األطباء 
الذين ميضون قدماً لتحقي���ق أحالمهم ، واملطالبة 
. الدولي���ة  احملاك���م  أم���ام  وأمثاهل���م   مبعاقبته���م 

فف���ي أمريكا منع���ت هذه األحباث ِبشِ���دَّة ، وكذلك 
أعلن الربملان األملاني والكندي والفرنس���ي ، والكثري 
من ال���دول األوروبية ع���ن قلقهم م���ن خطورة هذه 
األحباث، واعتربوا استنس���اخ األجنة البش���رية أمراً 
غ���ري أخالقي ، يؤدي إىل مش���اكل ال ميك���ن التكهُّن 
ِبمَ���دى ضرره���ا وتأثريه���ا عل���ى مراح���ل احلياة .

 

ه���ذا من جان���ب ، ومن جان���ٍب آخر سُ���مح للعلماء 
والباحثني ووف���ق مراقبة أمنية بإجراء هذه العملية 
يف مراحله���ا األوىل ، وذل���ك لالس���تفادة من خاليا 

املنشأ يف مراحل التكوين للخاليا املستنسخة .
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تش��غل الغابة أربعة مليارات هكتار من اليابس��ة، تطرح نصف األوكس��جني املوجود يف الغالف 
اجل��وي، وه��ي م��ن أكثر امل��وارد تعرضًا لالس��تغالل املفرط.  فهي تس��اعد على اس��تمرار بقاء 
الكائن��ات احلية وس��المة البيئ��ة نظرًا المتصاصه��ا الكربون وامللوثات وإطالقها األوكس��جني 

بكميات ختتلف مع نوعية وحجم األوراق.
وحتم��ي الرتب��ة م��ن االجنراف، فق��د أثبت��ت الدراس��ات إن األرض العارية املنح��درة مبعدل %10 
مع قيمة مطرية 600 ملم/ الس��نة ينجرف منها 75 طن/كم2 من الرتبة/الس��نة مع إفس��ادها 
باألم��الح وامللوث��ات واملبي��دات، يف حني ينجرف نص��ف طن من الرتبة/كم2 يف الس��نة يف أرض 

حرجية) غابة( باملقاييس السابقة ذاتها.
وهل��ا دوٌر كبٌر يف إنتاج امل��واد العضوية والدبال لتجديد خصوبة الرتبة، كما متتص الضجيج 
وتبعث��ر األص��وات الناجتة ع��ن ورش العمل واألس��واق، وحتمينا م��ن اإلش��عاعات، فقد أثبتت 
الدراسات يف الدول املستخدمة للطاقة الذرية إن نسبة اإلشعاع تنخفض يف هواء الغابات 15 وحدة 

إشعاع)رم( عما هو عليه خارجها.

 ال�حرائق
كارثة بيئية بين اإلفتعال واإلهمال
     حممد سلمان إبراهيم
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وتعت���رب الغاب���ات واألحراج أهم عناصر الوس���ط 
احلي���وي، لذل���ك ف���إن االهتم���ام هبا يعك���س درجة 
الوع���ي البيئ���ي للمجتمع���ات البش���رية ومس���تواها 

العلمي والتقين.
وم���ا ش���اهدناه من ص���ور حاملة وجب���ال خضراء 
تكس���وها الغابات واألحراج - املروج واألعش���اب - 
واألقاح���ي وغريها، واليت اس���تمتعنا جبماهلا، بدت 
خاوية على عروش���ها أش���جارها متشققة وحمرتقة 
تش���هد على عبث البش���ر بغاباتنا وأرضنا وطيورنا 
وحيواناتنا، فجأةً استيقظنا على اشتعال هذا احللم 
وحرق هذا الواقع وس���قوط مجاله الربي ،بني أنياب 
الطامع���ني وغفلة املهملني وغياب أجهزة الدولة عن 
املتابع���ة وحماس���بة املعتدين عليها لت���رتك احلرائق 

صوراً مؤملة وأضراراً بالغة مادياً و بيئياً.

احلرائق يف العامل:  
ما ح���دث يف الواليات املتح���دة - اليونان ولبنان 
م���ن حرائ���ق يف  ع���ام )2009( تركت آث���اراً ونتائج 
مادي���ة وبيئية ال ميك���ن تعويضه���ا، وال العودة إليها 
بني س���نة وأخرى، بل حنتاج إىل عش���رات بل مئات 
الس���نني من إنفاق- عناية- محاية ورعاية إلعادهتا 
إىل س���ابق عهده���ا ويف هناي���ة كل حري���ق يس���ارع 
املس���ؤولون احلكوميون إلطالق تصاريح الستغالل 
هذه الكوارث وإظهار مش���اريعهم وجداول أعماهلم، 

ليأخذوا باحلرائق مافشلوا به يف السياسة.
 وما حيدث يف س���ورية من حرائق اليقل خطورة 
عم���ا ش���اهدناه يف بقي���ة ال���دول، كون س���ورية من 
الدول الفقرية بثروهتا الغابية واحلراجية، فمساحة 
األح���راج الس���ورية حوايل 3% من املس���احة العامة، 
بينما تصل مس���احة الغابة إىل نصف مليون هكتار، 
وهي نسبة منخفضة قياساً بالعاملية والسبب األبرز 
لرتاجعه���ا: قطعه���ا واجتثاثها منذ العه���د العثماني 
حتى اآلن، وعوامل مناخية مل تس���اعد قوة اإلنبات 
عل���ى إعادة م���ا اجتث منه���ا، بعد تعرضه���ا للقطع 

وللرعي اجلائر.

هذه املساحة الغابية - احلراجية موزعة 
على ثالث مناطق من سورية:

املنطقة الغربية:
 وهي األهم لوجود غابة حقيقية بأشجار باسقة 
خمروطية من صنوبري���ات دائمة اخلضرة وخاصة 
الس���نديان األوجي املنتش���ر على الس���فوح اجلبلية 

وحول املزارات الدينية.

املنطقة اجلنوبية: 
أغلبها أحراج من الس���نديان والبلوط يف حرمون 

وجبل العرب.

املنطقة الداخلية:
 خاصة مرتفعات الشومرية- البلعاس- األربعني 
وعبد العزيز اليت أُعيد تشجريها بالبطم والسويد، 
وحت���ول بعضه���ا إىل حممي���ات بيئي���ة ) جب���ل عبد 
العزيز( وتقل أمهية الغابة السورية لعدم استثمارها 
اقتصادياً ) القيمة الصناعية الس���تخراج األخشاب 
والطاقة( مما يظهر غياب التخطيط االس���تثماري 
فنضط���ر إىل اس���ترياد مائ���ة أل���ف م���رت مكعب من 

األخشاب شهرياً.
بينما تظهر قيمتها احلقيقية من خمزوهنا النباتي 
للتن���وع احليوي، وهنا األمهية الوراثية احليوية اليت 
تتف���وق عل���ى غريها عربي���اً وعاملياً، وغي���اب الغابة 
الميك���ن تعويض���ه كش���راء الس���لع من األس���واق بل 

حيتاج إىل عشرات ومئات السنني.

   األخطار احملدقة بغابات سورية:
 القطع اجلائر.

  استصالح األراضي احلراجية للزراعة.
  احلرائق.

  الرعي املفرط.
  تصنيع الفحم الشجري.

 أخطار متفرقة.
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 بالنس���بة إىل القطع اجلائ���ر واحلرائق فكالمها 
يدخل يف خانة واح���دة ليلتهما أكثر من 1000دومن 
س���نوياً يف املنطقة الغربية، علم���اً أن عدد احلرائق 
يزي���د ع���ن املائتني كل ع���ام، وملدة زمني���ة تزيد عن 
اثنيت عش���رة ساعة، وإعادة االشتعال لعدم معاجلة 
احلرائ���ق ومجره���ا بش���كل دقي���ق، ومعها خس���ارة 
مادي���ة ختتلف من بلد إىل آخر،ففي دراس���ة لألمم 
املتح���دة أظهرت: إعطاء الش���جرة الواحدة مردوداً 
يعادل 7.5-8 مليون لرية سورية، فمابالك خبسارة 

ماليني األشجار مع احلرق،  والقطع والرعي. 
لق���د أت���ت النار عل���ى أكثر من ثالث���ني ألف دومن 
من غابات س���ورية، معظمها ط���ال أحراج الالذقية 
)26 ألف دومن مايعادل 88% من املس���احة احملروقة 
خاصة منطقة كس���ب وربيع���ة(، وموقع ضهر خليل 
يف طرط���وس ) 150 دومن من األح���راج وما قيمته 

مليونا لرية سورية(.

 أسباب احلرائق يف سورية:
 تتفاوت األسباب بني:

  حرائ���ق ناجتة عن تداخ���ل األراضي الزراعية 
ذات امللكي���ة اخلاص���ة م���ع املس���احات احلراجي���ة 
- الغابي���ة ذات امللكي���ة العام���ة. ونس���بتها 40% من 

حوادث احلرائق.
 رواد الغاب���ات وإمهاهلم خملفات إعداد الطعام 
اليت تس���بب حرائق بنسبة 22% وهي نسبة مرتفعة 
باإلم���كان القض���اء عليه���ا هنائي���اً جبم���ع النفايات 
وخملفات جلسات االس���رتخاء والتنزه ضمن الغابة 

ويف جوارها ونقلها بعيداً.
 االفتع���ال من قبل أصح���اب العقارات اجملاورة 
للغابة لزيادة مس���احة عقاراهتم عل���ى أرض الواقع 
خاص���ة اليت اليوجد فيه���ا حتديد وحترير) حتديد 
امللكية العامة واخلاصة لألرض( بعد ارتفاع أسعار 
األراضي والعقارات لبناء مساكن ومشآت سياحية 
يف مناط���ق جدي���دة تبح���ث عنه���ا االس���تثمارات 

السياحية، وتشكل 10% من حوادث احلرائق.

  إمه���ال العابري���ن للط���رق احمللي���ة- القطرية 
واإلقليمي���ة، وإلقائه���م أعق���اب الس���جائر وحوادث 

السري ونسبتها %10.
 التخلص من النفايات ومعاجلتها بإضرام النار 
فيها ونس���بتها 5% م���ن احلرائق، خاصة يف املكبات 
غ���ري النظامية ومعها الروائح والدخان واحلش���رات 
املنتش���رة واملس���ببة أف���دح األض���رار لس���كان هذه 
املناطق، وانتقال ألس���نة الن���ار إىل املناطق اجملاورة 
مما يس���بب حرائ���ق يف أوقات حرج���ة مع اجلفاف 

وجين احملاصيل.
 أعم���ال التفحي���م الش���جري املرخ���ص وغ���ري 

املرخص ومانسبته 5% من احلرائق.
 حوادث كهربائية تتعلق بالش���رارة الناجتة عن 
احتكاك أس���الك األبراج ونقل الطاقة ونسبتها %5 

من احلرائق.
 الصيد يف الغابة وإضرام 2% من احلرائق.

 ح���وادث طبيعي���ة وصواعق ما نس���بته 1% من 
احلرائق.

 ه���ذه إحصاءات تتعل���ق بضبوط دوائ���ر احلراج 
وترتيب الوض���ع القانوني ملخلفات ونتائج احلرائق، 
ولك���ن هناك أس���باب أخرى منها طبيعي وبش���ري: 
مثل سقوط أمطار حامضية تسبب أضراراًَ للغطاء 
وس���قوطها  وجفافه���ا  األوراق  اصف���رار  النبات���ي، 
قب���ل موعده���ا وانبعاث غاز امليث���ان، مما يزيد من 
ف���رص اندالع احلرائق، وإقدام البعض بالتعاون مع 
املس���ؤولني عن برامج التشجري، على إحداث حرائق 
لتغطية التقصري يف مشاريع التشجري، واإلقدام على 
صفقات فس���اد ومهية على حساب خزينة الدولة، 
ونأم���ل أال تت���م التغطية هل���ذه األعمال املش���بوهة، 

وصرف األموال الالزمة هلا.
 وهنا نطرح س���ؤاالً: من حياس���ب مضرم النريان 

وحمرق الغابات واألراضي احلراجية؟
م���ن املس���ؤول ع���ن التوعي���ة البيئي���ة واألهلي���ة؟ 
أهن���اك قوانني تلزم اجلميع احملافظة على الطبيعة 
والغابات واألمالك العامة أم هناك ش���رائح خمتلفة 
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لتطبيق القوانني عليها وصرف األنظار عن غريها؟ 
وهذا اجلدول يظهر احلرائق اليت اندلعت يف سورية 

خالل األعوام املسجلة ومساحة كلٍّ منها :

مساحتها بالدومنعدد احلرائق السنة

19992172010

2000226805

20012221724

20023201067

2003210* 1048

1900ــ2004

2100ـــ2005

ــــــ2006

2007500*** 3700

مع العلم أن���ه مل نتمكن من إحصاء احلرائق اليت 
اندلعت يف السنوات )2006-2005-2004(

وهي األخط���ر خاصة اليت اندلعت بني القرداحة 
والباي���ر والقصري يف حمافظة الالذقي���ة واليت تبلغ 
مساحة أحراجها وغاباهتا 38% من مساحة الغابات 

يف سورية.

 آلية حدوث وانتشار احلرائق:
 م���ع غي���اب املش���اهدات واملعلوم���ات الدقيق���ة 
املضبوط���ة واملوثق���ة، تبقى التس���اؤالت مش���روعة 
ملعرف���ة اإلجابات الصحيحة بعد كل حريق، بالرغم 
م���ن االحتياط���ات اليت تأخذها دوائ���ر األحراج من 

شق طرق وبناء خمافر حراجية.
ففي هناية الصيف وبداية اخلريف تكثر احلرائق 
بالتنس���يق بني األس���باب الس���الفة الذك���ر وعوامل 
مناخي���ة : من اخنف���اض الرطوب���ة اجلوية وجفاف 

النبات���ات واالرتف���اع الش���ديد يف درج���ات احلرارة  
هن���اراً ) أكث���ر من 30 درجة م( ، وهذا يس���مح ببقاء 
دفء ليل���ي ب���ني )20-22 درج���ة م(، وهب���وب رياح 
شرقية جافة مرافقة ألعمال املزارعني يف أراضيهم 
اس���تعداداً جلين حمصول الزيتون، وحتضري األرض 
للحراثة املطرية الشتوية، وأعمال التفحيم واحتكاك 
األس���الك الكهربائي���ة وغريه���ا فم���ع ه���ذه الرياح 
وان���دالع احلرائق تنتقل قصاص���ات نواتج االحرتاق 
وتسبب حدوث حرائق متنقلة فكيف حيدث ذلك؟

 تس���بب ألس���نة النريان واللهب املتصاعد انبعاث 
غ���ازات مرتفع���ة احل���رارة، تس���خن اهل���واء اجملاور 
ملوق���ع النريان وهذا ما يدفعه لألعلى مكوناً دوارات 
وحلق���ات هوائية ثم هتب���ط يف مناطق جماورة ملوقع 
احلريق، و يولد ذلك مناطق جديدة قابلة لالشتعال 
وانتق���ال النريان إليها، ويُس���اعد على ذلك اختالط 
الغازات احلارة املنطلقة من احلريق مع أوكس���جني 
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اهلواء وحرارة اجل���و املرتفعة، مع وجود قصاصات 
وشرارات اللهب يف هذه األجواء فينتقل احلريق إىل 
بؤر جديدة قابلة لالشتعال خاصة الواقعة يف اجتاه 

الرياح السائدة.
 لك���ن أليس باإلمكان وق���ف هذه الكوارث ووضع 
ح���دٍ هل���ا ومعاجلته���ا م���ن جذوره���ا والتخلص من 

ذيوهلا؟؟

  بعض احللول املمكنة ملكافحة احلرائق:
  البد من إطالق مش���روع متكام���ل بالتعاون بني 
اجله���ات املعني���ة: دوائر األح���راج يف وزارة الزراعة 
واحملافظ���ات - الدف���اع املدني - منظم���ة األغذية 
والزراعة ) الفاو( اهليئات املدنية األهلية واملنظمات 

الش���عبية، وحش���د اإلمكانات 
املادية من: مس���تودعات املياه 
وأبراج املراقبة إىل آليات النقل 
واإلطفاء وطائرات متخصصة 
تدريب  احلرائ���ق-  مبكافح���ة 
أف���واج  العامل���ني يف  وتأهي���ل 
اإلطفاء، والرتكيز على س���كان 
املناط���ق القريب���ة م���ن الغاب���ة 
احلماي���ة  ف���رص  مبنحه���م 
والوقاية، ب���دل العقوبات اليت 
تدفعه���م لإلمهال والالمباالة، 
إس���رتاتيجية  خط���ة  ضم���ن 

تتضمن اآلتي:
 تكليف الدوائ���ر العقارية 
يف احملافظات بإمت���ام أعمال 
التحدي���د والتحري���ر، ووض���ع 
خمطط���ات عقارية لكل ناحية 
أو قري���ة فيها غاب���ات وأحراج 
للع���ودة إليه���ا بع���د كل حريق 

منعاً للتالعب بالتحقيقات.
 التخل���ص م���ن النفاي���ات 
الزراعية  احملاصيل  وخملفات 
وامل���واد الطبية، ومعاجلتها يف 
مراكز مرخ���ص هلا خلطورهتا، خوفاً من التس���بب 
حبرائ���ق ولآلثار النامجة عن حرقها وتلويثها للرتبة 
وامل���اء واهلواء، ومعاجلتها بفرزه���ا وطحنها وإعادة 

تدويرها وتصنيعها.
 إجي���اد دوائر متكاملة حلماية ومراقبة الغابات 
مرتبطة مبخافر حراجي���ة ودوريات متنقلة، مزودة 
بآلي���ات عمل وأجهزة اتصال مع اإلطفاء واملطارات 

املخصصة للمكافحة.
 والغريب أنه يتم : إنفاق املاليني على حمميات 
بيئي���ة ضعيف���ة مبكوناهت���ا النباتي���ة واحليوانية يف 
البادي���ة، ويغي���ب االهتمام ال���كايف بالث���روة الغابية 
بكائناهت���ا احلية املنتش���رة غرب س���ورية وجنوهبا، 
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ومحايتها من احلرائق والتعديات.
وتقني���ات  الصناعي���ة  األقم���ار  م���ن  اإلف���ادة   
االستش���عار عن بعد ملعرفة األوق���ات احلرجة اليت 
يفقد في���ه الغطاء النباتي رطوبت���ه، وتكوين أوقات 
مالئمة الندالع احلرائق، وتش���ديد املراقبة وإيقاف 
رخ���ص تنظي���ف األراض���ي الزراعية، ومن���ع حرق 
خملفاهت���ا يف األراض���ي اجمل���اورة للغاب���ة خاص���ة 
الصمغية واملعمرة اليت ينتش���ر حتتها غطاء مسيك 
م���ن األوراق املتس���اقطة اجلاف���ة اليت تنتش���ر فيها 

النريان بسرعة.
 تأهيل املناطق اليت تعرضت للحرائق وإعادهتا 
للخدمة التنموية الريفي���ة، وإصالحها بالتعاون مع 
وزارة الزراع���ة، وبن���اء مش���اريع منوذجي���ة جديدة 
تس���اهم يف ح���ل مش���اكل قدمية وحديث���ة بتقنيات 

جديدة تفعّل التنمية املستدامة.
  وض���ع خط���ة إعالمي���ة للتوجي���ه واملراقب���ة 
والوقاية من احلرائق س���واء أكان���ت غابية- منزلية 
أم صناعي���ة ومكافحته���ا ومعاجلة ذيوهل���ا البيئية، 
ألن كلف���ة التوعية أقل بكثري من معاجلة اخلس���ائر 

النامجة عن احلرائق.
 س���ن قوانني وتش���ريعات صارم���ة متنع الرعي 
اجلائ���ر يف األح���راج، وتنزل أش���د العقوب���ات على 

املعتدين من قطع- حرق- وإزالة.
 إحداث وتوس���يع املشاتل احلراجية واملثمرة يف 
كل احملافظات وتوزيعها بأس���عار زهيدة والتشجيع 

على محايتها ألمهيتها احليوية.
 اإلكثار من تربية النحل ) املنتج للعسل( لقدرته 

على نقل حبات وغبار الطلع واملساعدة يف التلقيح، 
لزيادة األزهار واألمثار والبذور اليت توس���ع بدورها 

الغطاء النباتي.
 عدم إغالق أي ضبط حريق قبل معرفة اجلناة 

بدل تسجيله ضد جمهول.
 اإلف���ادة م���ن تكنولوجي���ا األجه���زة املخصصة 
إلمخ���اد احلرائ���ق يف األنف���اق- املبان���ي- مص���ايف 
التكري���ر- املصانع الكيماوي���ة ومناطق الغابات اليت 
يصعب الوصول إليها، وجيب احملافظة عليها كوهنا 

تسبب أخطاراً على املناطق اجملاورة.
 التنب���ؤ باجت���اه الن���ريان من جهة الرياح وش���ق 
الطرق وإزالة األعشاب واألشجار ملنع انتقال النريان 
إىل مناط���ق أخرى، ورش املياه على املناطق اليت قد 
تسقط عليها قصاصات نواتج احلرائق ملنع تشكيل 
بؤر جدي���دة، وق���د تبيّن وجود قصاصات تس���قط 
بس���رعة وأخرى ببطء، ومنها م���ا حيتفظ حبرارته 

العالية كالسنديان والبلوط.
 إن زنار النار الذي التف حول األشجار احلديثة 
واملعمّرة، حوهلا إىل رماد خالل ساعات وقد احتجنا 
إىل عش���رات الس���نني لرعايتها، فالشجرة الواحدة 
تعطي ماليني أعواد الثقاب، بينما عود ثقاب واحد 

حيرق ماليني األِشجار.
 أن احلرائ���ق كارث���ة وطني���ة وبيئية خس���ائرها 
ملي���ارات الل���ريات جي���ب مكافحته���ا والتصدي هلا 
ومعاجل���ة ذيوهلا، وكش���ف املس���تور منها ب���دءاً من 
غياب أجه���زة الدولة إىل اعتب���ار الفاعل يف معظم 

احلرائق جمهول، والسؤال إىل متى ؟؟!

 املصادر واهلوامش:

 * دائرة األحراج يف وزارة الزراعة
 * * جريدة تشرين 4/11/2007 ، 5 /12/2007

 حتقيقات ميدانية على أرض الواقع يف أكثر من حريق.
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 من فتوحات العلم املذهلة يف العقود املقبلة
تخليق الحياة االصطناعية

Synthetic.life 
 أحالم ممزوجة بالمخاوف   

    رياض مهدي

 جدليٌة تولد إحس��اس اإلنس��ان بالضعف، وتقدٌم علمٌي أدنى ما يوصف به أنه ال زال عاجزًا 
أم��ام كثر من األس��ئلة، ومثة قليل م��ن اإلجابات حول ماهية احلي��اة، لكن خمابر ومعامل 
العل��وم والبح��ث العلمي يف معظم أرجاء املعمورة مّلا تزل تعمل جاهدة الكتش��اف هذا الس��ر 

العظيم.
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فهذا البحث واجلهد قديم قدم املاضي وسيستمر 
مادام مل يصل اإلنسان إىل مبتغاه.

أوليست ملحمة جلجامش واحدة من أقدم صور 
حبث اإلنسان عن اخللود وسر احلياة؟

لقد ش���كل وضع خريطة اجلينوم البش���ري بداية 
جدي���دة لعملية الق���راءة يف كتاب احلي���اة لكثري من 
العلم���اء بالرغم من احملاوالت اجلادة اليت س���بقت 
ذل���ك وهذا يش���كل  مفتاحاً لفهم تط���ور احلياة من 

دون كشف سرها.
تساؤالت عديدة كانت مدعاة القتفاء أثر بدايات 
احلي���اة عل���ى وج���ه األرض قب���ل 3.5 مليار س���نة 
وش���ّكلت قفزة حنو املس���تقبل حملاولة خلق كائنات 
حي���ة اصطناعي���ة، بإمكاهن���ا  املس���امهة يف إنق���اذ 
كوكبنا من خماوف ال تزال تؤرق اإلنس���ان على وجه 

هذه األرض.
إن قم���ة املناخ اليت عقدت يف كوبنهاغن يف كانون 
أول ع���ام 2009 كان مهه���ا األول االرتفاع احلاصل 
يف درج���ات احلرارة واالحتب���اس احلراري) ظاهرة 
البي���ت الزجاج���ي( ومالذلك من آث���ار مدمرة على 
احلي���اة على س���طح األرض، ومثة س���ؤال ملح اآلن 
يق���ول:، لو اس���تمر هذا العبث مبص���ري الكوكب من 
خالل االس���تمرار بتلويث املناخ م���ن دون التنبه إىل 
ذلك ما مصري كوكبنا يف املس���تقبل؟ وهل يس���تطيع 
العلم���اء حقاً كما يش���اع الوص���ول إىل خلق نوع من 
البكرتي���ا تس���تطيع أن تس���تهلك الفائ���ض من ثاني 
أكس���يد الكرب���ون الذي يعدُّ س���بباً أساس���ياً لذلك 

االرتفاع؟؟!
وه���ل مث���ة إمكاني���ة فعلي���ة خلل���ق كائن���ات حية 
اصطناعي���ة تنق���ذ األرض من أم���راض قاتلة فتاكة 

مثل أنفلونزا اخلنازير واملالريا إىل غري ذلك؟!!
وه���ل جنح العلماء بإجياد حل مبتكر غري تقليدي 
لوق���ف زحف الصحراء بإنتاج نوع من البكرتيا تزرع 
يف منطق���ة الكثب���ان الرملية لتمن���ع تقدمها وتكون 

ذات جدوى؟!
ومثة س���ؤال آخ���ر أيضاً ع���ن إمكاني���ة احلد من 

اجل���وع يف العامل وهل من إمكاني���ة إلجياد مصادر 
جديدة للطاقة ؟ . . 

 )Synthetic life ( تعرف احلياة االصطناعية 
بأهنا العمل على خلق احلياة من مواد جامدة  الحياة 
فيها وهي: جمال يدرس البيولوجيا من زاوية  تروم 

خلقها أو تصنيعها.
وع���رف النغتون احلي���اة االصطناعية بأهنا )علم 
يدرس األنساق اليت تبنيها يد اإلنسان واليت تكشف 
عن تصرفات تتميز هبا يف مس���تقر العادة األنساق 
الطبيعية احلية( ويقول يف مقالة كتبها حول دراسة 
احلي���اة االصطناعي���ة باس���تعمال األوتومات���ا )1( 
اخللوي���ة ) إن هدف احلي���اة االصطناعية األمسى 
هو ختليق احلياة يف حامل أو س���ند آخر غري السند 
الطبيعي ويس���تحب أن يكون سنداً افرتاضياً يسمح 
بفص���ل جوهر احلي���اة عن تفاصي���ل حتققه يف أي 
س���ند كان فنحن نصبو إىل بناء مناذج تكون شبيهة 
إىل ح���د بعيد بالنماذج احلية  إىل احلد الذي تكف 
فيه عن أن تكون جمرد حماكاة للحياة لتصبح أمثلة  

أو شواهد عليها(.
ويف هذا الس���ياق فاحلي���اة االصطناعية مبحث 
يتمم العلوم البيولوجية التقليدية اليت تدرس األجهزة 
العضوي���ة احلي���ة ويس���عى إىل تركي���ب الس���لوكات 
الش���بيهة بس���لوك ) احل���ي( ع���ن طريق اس���تعمال 
احلواس���يب وغريه���ا م���ن احلوام���ل االصطناعي���ة 
األخرى ، وهبذا فإن البيولوجيا النظرية  تدخلنا يف 

فضاء أكثر رحابة واتساعاً. 
ويف تعريف آخر للحي���اة االصطناعية بأهنا أحد 
حق���ول العل���م املمتزج���ة بالفن يبح���ث يف األنظمة 
املرتبط���ة باحلي���اة وعملياهتا وتطوره���ا من خالل  
احملاكاة باس���تخدام من���اذج حاس���وبية أو روبوتات 
ومبساعدة الكيمياء احليوية، وهذه تدعى بالرتتيب 
: املقارب���ات الربجمي���ة »soft« و »Hard« وإحي���اء 

. »weta،life « )2( رطب
إن احلياة االصطناعية تشابه علم األحياء وتفارقه 
فه���ي حتاول أن تعيد خلق الظاهرة البيولوجية بدل 
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حماول���ة عزهل���ا، لك���ن انتش���ار وس���يطرة مقاربات 
احلي���اة الربجمية تطغى عل���ى األخرى وهو ما جعل 
مفهوم » احلياة االصطناعية« يشري بشكل كبري هلذا 

النوع من الطرق.

 دراسات وأحباث:
 يف أواخ���ر آب ع���ام 2007م أوردت وكال���ة أنب���اء 
»األسوش���ياتيد ب���رس« خرباً مف���اده أن العلماء على 
مبع���دة عش���رة س���نوات فق���ط م���ن ختلي���ق حي���اة 
اصطناعية، وكان حمفز اخلوف يف هذا املنحى هو 
فك الش���يفرة الوراثية لإلنس���ان وبعض احليوانات 
احلم���ض  العلم���اء يف ختلي���ق  س���اعد  ذل���ك  ألن 
الوراث���ي النووي ال DNA، وهو منجز اليس���تهان 
ب���ه ومع ذلك ف���إن ختليق كائن���ات اصطناعية ذات 
ق���درات حيوي���ة أمر يفوق هذه املنج���زات، والعلماء 
متفائل���ون بالتوصل إىل احلياة االصطناعية ) حياة 
اصطناعية طرية( ويدللون على ذلك بالنجاح الذي 
حتقق يف حماوالت صنع الفريوس���ات ويذهبون إىل 
أبعد من ذلك فيقولون : إن احلياة املصنعة س���تغري 
مفاهيمن���ا ع���ن علوم احلياة بش���كل ج���ذري ، لكن 
بع���ض هؤالء العلم���اء كان يش���كك بإمكانية النجاح 

التام لتلك املغامرة.
إن م���ا حيتاج���ه الكائ���ن املصن���ع م���ن متطلبات 
لتغطي���ة صفات الكائن احلي هي عمل صعب املنال 
وقد يراها بعضهم مستحيلة فهو حيتاج إىل حامض 
نووي حيم���ل الصفات الوراثية هلذا الكائن وبالتايل 
الشيفرة الوراثية و اليت حتتاج إىل وعاء ذي صفات 
خاص���ة حيتويها وهي: غالف اخللي���ة احلية، وهو 
حباجة أيض���اً أن تكون تلك اخللي���ة املصنعة قادرة 
على أخ���ذ الغذاء وهضم���ه ومتثله وبالت���ايل قادرة 
عل���ى االس���تفادة م���ن الطاقة املتح���ررة يف خمتلف 
الوظائ���ف احليوية ، وهي حباجة أيضاً إىل إمكانية 
التكاث���ر ونقل الصف���ات إىل س���الالت جديدة، هنا 
ستواجهنا أيضاً مسألة أخرى: فلو استطاع العلماء 
تصنيع جدار أو غش���اء خلوي باملواصفات املطلوبة 

كم���ا أعلنوا يف جامع���ة هارفارد أهن���م باتوا قريبني 
من حتقيق تلك اإلمكانية، ولو اس���تطاعوا ختليق ال� 
DNA م���ن وحداته األساس���ية ) النيوكليوتيدات( 
واحلاملة للصفات الوراثية فكيف سيوفرون عمليات 
االس���تقالب  metabolism ؟؟! واالستقالب كما 
الخيف���ى هو )عملي���ة جد هامة وتع���ين أول ماتعين 
حص���ول عمليات اهلدم والبناء ال���يت تتم يف اخللية 
متمثل���ة باملقدرة على أخذ الغذاء وحرقه أي تفكيك 
امل���واد الغذائي���ة وبالت���ايل احلص���ول عل���ى الطاقة 
الالزم���ة والضروري���ة لبن���اء املادة احلي���ة وتعويض 
م���ا يتلف منها وبناء مايلزم الس���تمرار اخللية بأداء 
وظائفه���ا وانقس���امها( وتوفري األنزمي���ات الالزمة 
لذل���ك، ويف حال الفش���ل يف توف���ري إمكانية حدوث 
عمليات االستقالب يف اخلاليا املصنّعة فهذا كفيل 

بتقويض املشروع من أساسه.
 ويق���ول الفيلس���وف داني���ال ديني���ت » إن احلياة 
االصطناعي���ة تعنى باإلبداع االصطناعي من خالل 
مراقبة تتمتع بدرجة عالية من التعقيد« وباالعتماد 
على خرائط اجلينيوم البش���ري يس���أل كريغ فينرت 
»هل ميكنن���ا خلق حياة جديدة للخ���روج من العامل 
الرقم���ي؟ وجييب نعم وقريباً جداً« وقالت صحيفة 
الغاردي���ان الربيطاني���ة إن ع���امل األحي���اء األمريكي 
املث���ري للج���دل واخلب���ري يف جمال احلم���ض النووي 
كريغ فينرت قام بتخليق كروموس���ومات) صبغيات(، 
ويعت���زم اإلع���الن قريباً ع���ن ختليق أول ش���كل من 
أشكال احلياة االصطناعية على وجه األرض، ولقد 
مجع فينرت فريقاً علمياً يضم عش���رين باحثاً بقيادة 
) هاملتون مسيث( احلاصل على جائزة نوبل، وعمل 
معهم للوصول إىل تلك النتائج املذهلة يف خطوة مل 
تتحقق من قبل يف تاريخ علم اهلندسة الوراثية، وقام 
الفريق العلمي املذكور بتخليق كروموس���وم من مواد 
كيماوي���ة صنع���ت يف املخرب حيتوي عل���ى 580 ألف 
زوج من الش���يفرات اجلينية. ويعتمد تتابع احلمض 
النووي هلذا الكروموسوم على ميكروبالزما بكتريية 
تناس���لية ق���ام العلم���اء بتجريده���ا م���ن عناصرها 
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األساسية للبقاء على قيد احلياة.
وأزال���وا مخ���س تركيبه���ا اجلي���ين ، وق���د أطل���ق 
العلماء على الكروموس���وم املخلق اصطناعياً اس���م   
) امليكروبالزم���ا املخربية( ثم ق���ام العلماء بعد ذلك 
ب���زرع الكروموس���وم املخل���ق اصطناعي���اً يف خلي���ة 
بكتريية حية و تتم املرحلة األخرية داخل هذه اخللية 
اليت يفرتض أن تتحول إىل ش���كل جديد من أشكال 

احلياة.
ويف اإلط���ار ذات���ه أعل���ن فريق الدكت���ور هاملتون 

مسيث يف معهد فينرت لألحباث 
وبش���كل رمس���ي ع���ن متكنه���م 
م���ن تصنيع  أول نس���خة كاملة 
اصطناع���ي  بكرتي���ا  جلين���وم 
والبكرتي���ا ه���ي » ميكوبالمس���ا 
 Mycoplasma ( »جينيتاليوم
genitalium( إح���دى أصغ���ر 
البكرتي���ا املعروف���ة جلهة حجم 
قاع���دة   582970  ( اجلين���وم 
م���ن األمحاض األميني���ة( واليت 
تعي���ش  يف اجله���از التناس���لي 
البش���ري، ويش���كل هذا اإلجناز 
إح���دى اخلط���وات األوىل عل���ى 
طريق علم األحياء التصنيعي ) 
Sunthetic biology( وهذا 
العلم ه���و أحد الف���روع العلمية 
اهلندس���ة  ب���ني  يدم���ج  ال���ذي 
اإلحيائية،  والكيميائية  الوراثية 
تصمي���م  إىل  يص���ل  حبي���ث 
وتصنيع منظومات حية مربجمة 
للعمل بطريق���ة معينة أو هلدف 
حمدد ق���د اليقوم هب���ا أي كائن 
ح���ي آخر ويهدف هذا العلم إىل 
زي���ادة املعرفة ح���ول احلياة من 
خالل بنائها ب���دالً من تفكيكها 
 ، الوراثي���ة  اهلندس���ة  وتطوي���ر 
وجعله���ا ق���ادرة عل���ى تركي���ب 

عناص���ر أو أنظم���ة معقدة وتوس���يع ح���دود احلياة 
واآلالت حتى تتش���ابك للوصول إىل تش���كيل أنظمة 
حية قابلة للربجمة حبس���ب حاجة اإلنسان أو حتى 

تشكيل  آالت حية ميكنها العمل داخل اخلاليا.
 ومل يتوقف العلماء عند حدود البنى األساسية لل� 
DNA فقد متكن فريق حبث أملاني يف تس���عينيات 
الق���رن العش���رين من تش���كيل DNA حيتوي على 
قاعدتني اصطناعيت���ني إىل جانب القواعد األربعة 
الطبيعي���ة وال���يت هي ) غوان���ني، س���توزين، أدنني، 

164

بيئــــة 
وعلــوم



ثيامني( حيث تش���كل احل���روف اليت تكون اجلينات 
املوج���ودة فيه���ا ومن���ذ ذلك احلني مت اخ���رتاع أنواع 
خمتلف���ة أخرى من القواعد لكن دون أن يتمكن أحد 
من تش���كيل جينات ميكنها أن ترتجم إىل بروتينات 

داخل اخللية احلية.
ويف ع���ام 2000 متك���ن فريق���ان مس���تقالن من 
الباحثني من تش���كيل جهازي���ن من أجزاء معينة من 
ال���� DNA يعم���الن بوصفهما آلتني داخ���ل بكرتيا 
امسها) أي ك���ويل( أحدمها جيع���ل البكرتيا تومض 
بش���كل حمدد يف ح���ني كان الثاني عبارة عن مفتاح 
مش���كل من مورثت���ني تتداخالن يف عم���ل بعضهما 

بعضاً  وهذا ما يسمح بتشكيل ذاكرة بدائية.
إن ال���� DNA ألي خلي���ة حيتوي عل���ى املورثات 
اخلاص���ة هب���ذه اخللية واملميزة للكائ���ن احلي، وقد 
متك���ن الفري���ق البحثي بقيادة دانيال غيبس���ون من 
مضاعف���ة أجزاء م���ن ال���� DNA الصناعي داخل 
خالي���ا بكرتيا ث���م زرع األجزاء املرغ���وب هبا  داخل 
خلي���ة مخرية قامت هذه اخللية جبمعها وتش���بيكها 
بعضها ببعض حبس���ب الرتتيب الصحيح حبيث مت 
احلص���ول على جينيوم البكرتي���ا كامالً وأطلق عليه 
اس���م ) JCVI -  1.0( تيمناً باسم مركز األحباث 
The J. craig. venter institute    ويأم���ل 
الباحثون من أن يتمكنوا باس���تخدام التقنية نفسها 
ال���يت طوروها يف إنت���اج أي جينيوم آخ���ر، وبالرغم 
م���ن اإلجناز ال���ذي حققه الفريق فإن���ه اعتمد على 
جيني���وم موجود أص���الً ومل خيرتع جينوم���اً جديداً 
أي إنه اس���تعمل ال� DNA املصن���ع من أجل تكوين 
جينوم معروف س���ابقاً هو جين���وم البكرتيا لكنه مل 
يتمك���ن حتى اآلن من جعل���ه جينوماً حياً !.. ويأمل 
الباحث���ون بإدخ���ال اجلين���وم االصطناعي يف خلية 
غ���ري حي���ة ل���ريوا إن كان بإمكاهنم أن يبدع���وا كائناً 
حي���اً مصنوع���اً من قبل اإلنس���ان وقاب���الً للتكاثر؟ 
والع���امل هاميلت���ون مسي���ث يف���رق بني ما يُس���مى 
احلياة االصطناعية واحلي���اة التصنيعية اليت يقوم 
هب���ا، ففي احلي���اة التصنيعية هن���اك إعادة تصميم 

للكروموس���ومات املوجودة يف اخللية ، وليس عملية 
خل���ق لنظام حي���اة اصطناعية جدي���دة ويعد العامل 
مسي���ث من أكرب اخلرباء يف ه���ذا اجملال، وهو حائز 
على جائزة نوبل يف الكيمياء عام 1978 م الكتشافه 
اآللي���ة ال���يت يتم فيها ق���ص ال���� DNA إىل أجزاء 
باستخدام مواد كيميائية تسمى أنزميات احلصر.

وهنا نتساءل هل وصل العلماء إىل مرحلة جديدة 
فيم���ا اتف���ق عل���ى تس���ميته باحلي���اة االصطناعية 
)Synthetic Life( املؤسس���ة على خليط  يتكون 
من أج���زاء من احلم���ض النووي وم���ن عناصر من 
خالي���ا خمتلفة مركبة معاً لتتطور بش���كل ذاتي إىل 

كائنات حية جديدة؟! 
يبدو أن العلماء بذلوا كل مابوس���عهم خللق حياة 
من مواد جام���دة الحياة فيها، وال خيفى ما يالقيه 
ه���ذا النوع من التجارب من ردود أفعال عاصفة يف 

أوساط ثقافية ودينية خمتلفة.
بينما يعلن املش���تغلون هبذه األحباث العلمية أهنم 
عل���ى قناعة تامة )أنه بع���د ظهور احلياة  ألول مرة 
على سطح األرض سيكون منشأ احلياة القادمة يف 

أحد خمترباتنا العلمية(.
ويف خط���وات جادة ترمي إىل صنع مادة حية مثة 
أحباث جتارب يف مركز ) إز يكوفربمي( يف روما من 
خالل إع���ادة إنتاج اخلط���وات األوىل اليت مرت هبا 
احلي���اة ابتداءً من صنع اخللي���ة الدنيا وهي اخللية 
األبس���ط اليت ميكن أن تكون قد نش���أت يف املاضي 
يف األرض قبل 3.5 مليار عام، وآخر ما توصل إليه 
العلم���اء إنتاج خلي���ة بكرتيا دنيا حتت���وي على 500 
ج���ني ) مورثة( وبالتايل تس���تطيع بناء 500 بروتني 
ض���روري لوظائفها احليوية األساس���ية ) واملعروف 
أن���ه لك���ي تكون اخللي���ة حية جيب أن جت���ري فيها 
عملية استقالب Metabolism  أساسي( ومهما 
كان عدد مكوناهتا من مورثات وبروتينات فيجب أن 

تكون قادرة على التكاثر والتغيري.
وحتى الي���وم مازال العلماء حياولون إنتاج اخللية 
احملتوي���ة عل���ى املورثات يف داخله���ا وعلى أنزميات 
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متكنه���ا من االنقس���ام وبالتايل التكاث���ر ، ويف هذا 
اإلطار مثة تعاون بني العلماء اإليطاليني واليابانيني 
للوصول إىل هذا اإلجناز، ويف مقدمة هؤالء الياباني 

تاكويا أويرا من جامعة طوكيو.
ومثة ع���امل آخر هو ديفيد دمير يعمل على إنتاج 
خاليا ستكون قادرة على االنقسام من دون احلاجة 
إىل العملي���ات الكيميائية املعقدة اليت تس���تخدمها 

احلياة اليوم.
وللوص���ول إىل اهلدف ذاته ، ولك���ن بطرق أخرى 
 )Steen rasmuseen( )يعمل ) ستني رامسوسني
يف خمترب لوس أالموس يف نيو مكس���يكو على إنتاج 
خلي���ة متلك نوعاً آخر من امل���ادة اجلينية فبدالً من 
ال� DNA س���يكون هناك ال� PNA ، وهو سيمهد 
لالنقس���ام الذاتي، واهلدف األمس���ى هلذه األحباث 
والذي ما زال بعيداً حس���ب رأي اخلرباء األمريكيني 
هو إعداد خليط صبغي���ات أويل تنبعث منه احلياة 

تلقائياً.
ويق���ول الدكت���ور كري���غ فن���رت يف تقري���ر جملل���ة 

)ساينس(:
إن فريق���ه قد وفق يف زرع جينوم من خلية بكرتيا 
يف خلية أخرى، وذكر أن صبغي ) كروموسوم( اخللية 

املضيفة قد اختفى بعد منو الصبغي املزروع.
بعد كل هذا الكم من احملاوالت العنيدة واملتواصلة 
لتخلي���ق احلياة اصطناعياً نتس���اءل عن اهلدف من 

وراء ذلك؟ وما اآلمال املرجوة من تلك األحباث؟

آمـــال وخمـــاوف مـــن تطبيقـــات احلياة 
االصطناعية:

 إن الع���امل كري���غ فين���رت ينطلق م���ن التطبيقات 
العملي���ة وم���ن ثم خل���ق كائن���ات حي���ة اصطناعية 
ق���ادرة على تنفيذه���ا إذ قام بتحديد 1800 نوع من 
الكائن���ات البحرية الدقيقة اليت ميكن اس���تخدامها 
إلنت���اج طاق���ة نظيف���ة غ���ري ملوث���ة للبيئ���ة إذ يتابع 
أحباث���ه يف معه���ده يف روكفبل بوالي���ة ماريالند يف 
الوالي���ات املتحدة ليقوم بإنش���اء خلية بأقل حد من 
اجلينات لتكوي���ن كائنات حية يتحكم هبا اإلنس���ان 
لتوجيهه���ا للعم���ل حس���ب احتياجاته مث���ل أن تقوم 
بإنت���اج األيثانول أو اهليدروج���ني أو أن تكون مفيدة 

يف االستخدامات الطبية.
وهبذا يأمل العلماء أن يتمكنوا من تصميم بكترييا 
ق���ادرة على إنت���اج وقود حيوي عض���وي غري ملوث 
ميكنه أن يكون بديالً للوقود املستخدم حالياً، وذلك 
باس���تخدام البيولوجي���ا االصطناعي���ة حيث يقول 
الدكتور فينرت )إنه س���وف يتضح إن هذا األمر ميثل 
مش���كلة أكثر تعقي���داً مما كنا نعتق���د ولكننا 
نع���رف كيف حنلها( ويعد اجلرثوم الذي 
طوره الدكتور فنرت والعوامل الوراثية 
طوره���ا  ال���يت  االصطناعي���ة 
الدكت���ور بي���ز مش���اريع الفتة 
للنظر حتديداً يف املؤسس���ة 
متض���ي  ال���يت  العلمي���ة 
حتت اس���م ) البيولوجيا 
وكان   ، االصطناعي���ة( 
علماء األحياء اجلزيئية 
ينقلون اجلينات الوراثية 
واح���داً  األن���واع  ب���ني 
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يف كل م���رة وذل���ك منذ س���بيعينيات القرن املاضي 
وقدم لن���ا عملهم حماصيل معدّل���ة وراثياً وعقاقري 
التقنية احليوية، كما تقدم البيولوجيا االصطناعية 
هندسة وراثية بسيطة أكثر طموحاً بكثري من خالل 
الس���يطرة على أنظمة حية بالكامل لتغيري الكائنات 

احلية املوجودة أو ابتكار كائنات حية جديدة.
ويف أحد هذه املش���اريع عملت إحدى الش���ركات 
على هندس���ة أنواع من الطحال���ب اليت تفرز النفط 
م���ن خالياها ومن ش���أن ذل���ك أن يس���مح باإلنتاج 
املس���تمر للوق���ود يف مفاعل حيوي أكث���ر كفاءة من 
العملي���ة التقليدي���ة املتمثلة يف مج���ع الطحالب من 

بركة ما ومن ثم استخراج النفط منها.
وهناك آمال بالوصول إىل تصميم بكرتيا تستطيع 
اس���تهالك الغازات الدفيئة والتخلص منها أو حتى 
نباتات تس���تهلك كميات أكرب بكثري من ثاني أكس���يد 
الكربون من أج���ل إبطاء عملية االحتباس احلراري 
وي���رى بعضهم فيها وس���يلة للتخلص م���ن النفايات 

السامة.
وهناك أم���ل يف إنتاج عقاقري 
خمتلف���ة مث���ل العق���ار اخل���اص 
مب���رض املالري���ا فالعلم���اء هلم 
مث���ل  إنت���اج  م���ن  األم���ل  كب���ري 
عل���ى  ه���ذه العقاق���ري اعتم���اداً 
حيث  االصطناعية  البيولوجي���ا 
يقول األس���تاذ كسيلينغ ) بوجود 
أدوات البيولوجي���ا االصطناعية 
لي���س علينا أن نقب���ل ما تعطينا 

الطبيعة إياه(
وبش���أن املخ���اوف م���ن نتائج 
البيولوجي���ا االصطناعي���ة فيما 
إذا حص���ل خط���أ م���ا بطري���ق 
الصدف���ة أو م���ن خ���الل إس���اءة 
االس���تخدام ، فإن هذه املخاوف 
تتمحور حول احتم���ال أن تطلق 
البيولوجي���ا االصطناعية  ه���ذه 
العنان حلش���رات فائقة احلجم، 
إىل جان���ب العواق���ب البيئي���ة املدمّ���رة، وم���ن أكثر 
املعربي���ن ع���ن ه���ذه املخ���اوف جمموع���ة الضغط: 
إي ت���ي س���ي غ���روب ETC Group ومقره���ا يف 
تورنت���و بكندا وهي قلقة حتديداً بش���أن اس���تغالل 
الش���ركات ملا يطلق عليه اهلندسة الوراثية املتطرفة 
والبيولوجي���ا االصطناعي���ة  بوصفه���ا تكنولوجي���ا 
مزدوجة االس���تخدام بش���كل منوذجي يف تطبيقات 
واس���عة النطاق ومتنوع���ة مفيدة للبش���رية موجهة 
لكنها س���تكون ق���ادرة من جهة أخ���رى على التحول 
إىل استخدامات مدمرة للبشرية، وإن احتمال قيام 
منظم���ة إرهابية بتجميع حش���رة فائقة احلجم من 
البيوبريكس )3( هي فكرة مرعبة حقاً!! ومثة تقرير 
صادر عن املكتب الربملان���ي للعلوم والتكنولوجيا يف 
بريطانيا يقول: إن هذه املخاوف مبالغ فيها كثرياً.

وهن���اك حتفظ���ات كث���رية أخ���رى عل���ى البحوث 
اخلاص���ة بالبيولوجيا الصناعي���ة فالبعض يتخوف 
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م���ن أن تس���اهم تلك البح���وث يف إنتاج ن���وع جديد 
من األس���لحة البيولوجية أي أن خي���رج نتيجة هذه 

التجارب مسخ غري متوقع.
واألحب���اث اخلاص���ة باحلي���اة االصطناعي���ة لن 
تتمك���ن من إنت���اج بدائل ملص���ادر الوق���ود أو بدائل 
لألدوي���ة احلالية فقط بل تتع���دى ذلك إىل اجلانب 
األمين حيث س���تنتج كائنات ميكروبية جديدة تكون 
ق���ادرة على محل ونقل أمراض جديدة ، وهذا يعين 
إمكانية حصول كوارث إنسانية لن تكون أي حكومة 

مستعدة هلا.
 وحيذر الفيزيائي ستيفن هوكنغ متوقعاً أن يكون 
أحد أس���باب هناية احلضارة البشرية ظهور نوع من 
البكرتي���ا يت���م تصنيعه يف إحدى املخت���ربات العلمية 
وهن���اك خم���اوف من التوص���ل إىل تش���كيل جينوم 
بش���ري اصطناع���ي ت���ؤدي إلي���ه جت���ارب ) احلياة 
اجلدي���دة( ومتتد هذه املخ���اوف إىل آثار ذلك على 
الكائنات احلية والبيئة متاماً مثل تلك املخاوف من 
تأثري البذور املعدلة وراثياً على الطبيعة وعلى األنواع 
املختلفة املوجودة فيها. ومثة خشية كبرية من وقوع 
هذه التكنولوجيا يف أيدي من يسيئون استغالهلا يف 
إنت���اج ) أنظمة خطرة( ميكنه���ا أن تصيب الكائنات 
احلي���ة األخرى ومنها اإلنس���ان  بالعدوى املمرضة، 
ويُش���ار إىل إمكان���ات ذل���ك باالنتقال م���ن )اخلطأ 
البيولوجي إىل الرعب البيولوجي( ومثة من حياول 
التخفيف من هذه املخاوف مثل الدكتور  يف الفلسفة 
  Mark Bedew يف جامع���ة أوريغون م���ارك بيداو
بقول���ه )إن ه���ذه األحباث تتم من قب���ل علماء على 

مستوى املسؤولية املناطة هبم.(
والس���ينمائية  األدبي���ة  الش���عبية  الثقاف���ة  إن 
تزخر بقص���ص العلماء الذين حاول���وا أن يتالعبوا 
بالكائن���ات احلي���ة ف���كان أن أنتج���وا وحوش���اً مثل 
الدكتور فرانكشتاين يف قصة ماري شيللي أو أفالم 
اخليال العلمي والباحثني الذين يتالعبون باملورثات 

فينتجون خطأ فريوسات قاتلة هتدد البشرية.
ويف غضون ذلك فإن وترية األحباث تتسارع وقد 

نشر علماء البيولوجيا يف جامعة هارفارد يف جملة 
)الطبيع���ة ( طريق���ة جديدة فائقة الس���رعة لتغيري 
جمموع���ة العوام���ل الوراثية البكتريية، وإذا اس���تمر 
تق���دم ه���ذه األحب���اث فإنه كم���ا يع���رب بعضهم قد 
يفتح على البش���رية ) صندوق بان���دورا( )4( الذي 
سيطلق العنان لعشرات األمراض واملصائب. ويأمل 
الباحث���ون اليوم من أن يتمكن���وا من برجمة اخلاليا 
كم���ا تت���م برجم���ة برام���ج الكمبيوتر تبع���اً حلاجة 

املستخدم.
يقول درو أندي وهو مهندس بيولوجي يف جامعة 
س���تانفورد يف كاليفورنيا) بالكاد قمنا فعلياً بلمس 
الس���طح استكش���افاً ملا تس���تطيع التقني���ة احليوية 
أن تفعله وإن الس���ؤال بش���أن تطبيق���ات البيولوجيا 
االصطناعية يف يومنا هذا أشبه بسؤال فون نيومان 
) رائ���د احلوس���به(عام 1952 م عما س���تكون عليه 
تطبيقات احلاس���وب( ويقول ب���ول فرميونت املدير 
املش���ارك ملركز البيولوجي���ا االصطناعية واالبتكار 
يف كلي���ة أمربي���ال بلن���دن ) إن اهلدف س���وف يكون 
خالل األعوام العش���رين املقبلة هو منح البيولوجيا 
االصطناعي���ة دقة اإللكرتون���ات( ويقول ) إن فهمنا 
للكيفية اليت حنت���اج هبا للخاليا احلية ليس جبودة 
فهمن���ا لألجه���زة اإللكرتوني���ة ونري���د أن نصل إىل 
املرحلة اليت تكون لدينا فيها كل األجزاء اليت حنتاج 

168

بيئــــة 
وعلــوم



 اهلوامش:

1- األتوتوماتا اخللوية: أنظمة خلوية أحيائية تبنيها يد اإلنسان.
2- الرط��ب Alife ه��و خل��ق حي��اة اصطناعية يف املخت��ر ، وهو ينطوي على إج��راء جتارب كيميائية يس��تخدم فيها املاء أو 
أي مذيب آخر، إما حماولة الستكش��اف نش��أة احلياة ودراس��ة بعض خصائصها ، وقد يكون حماولة خللق ذاتي النس��خ ) باحلفز 

الذاتي(.
3- مؤسسة البيوبريكس Bio bricks Foundation حتتوي على املئات من القطع البيولوجية املعيارية ، وهي مؤسسة 
غر رحبية أسس��ها علماء بيولوجيا اصطناعية والبيوبريكس: عبارة عن سلس��لة من عوامل وراثية ترمج الوظائف األساس��ية 
البيولوجي��ة والفك��رة ه��ي أن وظيفة كل ج��زء يف نهاية املطاف جي��ب أن توثق إضافة إىل عنصر حاس��وبي بورقة مواصفات 
وبإمكان املس��تخدمني بعدئذ جتميع “ بيوبريكس” بش��كل متناس��ب معًا وتق��وم الوحدات الوراثية املعياري��ة األخرى بأي عمل 

يرغبون فيه.
4- صندوق باندورا:  قصة معروفة يف األسطورة اإلغريقية ، وpandora فتاة رائعة اجلمال خلقت من ماء وطني بأمر من 
زوس وأرسلت إىل األرض إلغواء البشر أعطاها زوس جرة أو علبة واشرتط عليها أالتفتحها لكن الفضول جعلها تفتحها فاندفعت 
منها الشرور واملصائب اليت تصور عادة على شكل أفعى متعددة الرؤوس وملا أغلقت باندورا الصندوق مل يبق فيه سوى األمل.

املصادر:
  

2008 احلياة االصطناعية. – نيسان  آذار    prospects of science جملة آفاق العلم 
 Zghosn a ،صحيف��ة الس��فر ، ع��دد رقم 10912 تاري��خ1/2/2008، هل تصبح احلي��اة ممكنة داخل أنب��وب خمتر 

assafir.com
 مواقع إلكرتونية:

 صحيف��ة االقتصادية االلكرتونية www.aleqt.com، العدد 5789/17/8/2009، البيولوجيا االصطناعية .. حتول 
جديد للحياة الطبيعية.

 www. Wkipedia.org .املوسوعة احلرة ويكيبيديا- حياة اصطناعية 2007م 
 www. News. Bbc . co.uk   ،احملرر العلمي ب ب سي باودلرنيل فريق علماء يزعم إجناز حياة صناعية 

 مدخل من مداخل القاموس الفلسفي املعاصر، يف طور اإلعداد احلياة االصطناعية 20/7/2007  
www.philosophia.net 

/www. Tomaar.net/vb ،نيويورك : د . ب.أ عامل أمريكي يقرتب من إجياد أول شكل حلياة اصطناعية 

إليه���ا لبناء أية آل���ة بيولوجية نريده���ا(. ينبغي أال 
يغي���ب عن إدراكنا أن مثل هذه األحباث جبس���ارهتا 
وطموحها الالحمدود توسع آفاق املعرفة اإلنسانية 
فيم���ا يتعلق باحلياة واألحي���اء وميكن أن تنتهي إىل 

خدمة احلياة البشرية يف صحتها ويف مرضها.

 إن رامسوس���ني يؤكد أن املسألة اليوم ليست إذا 
ما كنا س���نقوم بإنش���اء حياة اصطناعية بل املسألة 
هي متى سنقوم بذلك؟ والسؤال اآلن هو هل العامل 
الي���وم مس���تعد الس���تقبال علم األحي���اء التصنيعي 

واالصطناعي.؟
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عز الدين التنوخي
 1889-1966م

مجمعي خدم أمته العربية بعلمه وجهاده

    أمحد سعيد هواش

  ولد عز الدين بن أمني ش��يخ الس��روجية بدمشق، وبهذا عرف يف أول أمره، ولكن 
بآخرته عرف واش��تهر باس��م: عز الدين علم الدين التنوخي ) أبو قيس( بعد أن 
عرف أن نس��به يتصل بقبيلة تنوخ العربية فأش��اعه وهو من املؤسس��ني للمجمع 

العلمي العربي بدمشق.
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 يف املدرس���ة االبتدائي���ة الس���باهية تعل���م اللغ���ة 
وحف���ظ الق���رآن الكري���م ، ودرس مب���ادئ العل���وم 
واللغات العربية والرتكية والفارس���ية والفرنسية يف 
املدرس���ة الرش���يدية، االبتدائية والعالي���ة، ثم انتقل 
بعد أن نال الش���هادة الرمسية الرتكية إىل مدرس���ة 
الفرير الفرنس���ية، ثم ذه���ب إىل مصر وطلب العلم 
يف اجلام���ع األزهر الش���ريف وم���ن هناك ذهب إىل 

فرنسا مع البعثة العلمية الدمشقية األوىل . . 
مكث يف فرنسا ثالث سنوات يف مدرسة زراعية، 
وحص���ل يف هنايتها على ش���هادة املدرس���ة الزراعية 
يف مدين���ة " أوري���زون" وعل���ى ش���هادة يف تطعي���م 

األشجار.
وعاد عز الدين سنة1913 من فرنسا معرجاً على 
األس���تانة عاصم���ة الدولة - ليعادل فيها ش���هادته 
الفرنس���ية بالش���هادات العثمانية س���بيل الوظائف 

احلكومية - آنذاك.
 وأق���ام يف األس���تانة م���دة انتهت بتعيين���ه معلماً 
للزراع���ة يف مركز بريوت الزراعي، وكان خالل هذه 
امل���دة يتص���ل بالش���باب العربي املتطل���ع إىل هنضة 
عربية شاملة، موثقاً عالقته بالرواد منهم فانتسب 

إىل"  املنتدى األدبي" إحدى منظماهتم.
 ومل���ا اندلعت احلرب العاملية األوىل دعي خلدمة 
العل���م يف اجلي���ش الرتكي إال أنه ف���رَّ منه يف حلب، 
والتحق بثورة الش���ريف حس���ني بن عل���ي وعُيّن يف 
دولته وزيراً للزراعة، وعاد إىل دمشق بعد أن دخلها 
اجليش العربي يف 27 تش���رين الثاني) نوفمرب( سنة 
1918، إثر جالء األتراك منها، ثم اختارته احلكومة 
العربي���ة، ملا عرف منه من تضل���ع بالعربية ومعرفة 
بالفرنس���ية عضواً يف جلنة الرتمج���ة والتأليف، ثم 
عضواً يف ديوان املعارف، نواة اجملمع العلمي العربي 
- فكان من أعضائه املؤسس���ني، ثم حتوّل هذا  إىل 

ديوان اجملمع العلمي العربي.
وبعد العدوان الفرنس���ي واحتالل دمشق- هاجر 

إىل الع���راق وعيّ���ن أس���تاذاً ل���ألدب العرب���ي يف دار 
املعلم���ني األوىل، ث���م يف دار املعلمني العالية ببغداد، 

بعد أن توىل التدريس يف مدارس بغداد الثانوية.
ودُع���ي ع���ز الدي���ن التنوخي وهو يف بغ���داد، إىل 
تألي���ف بعض الكت���ب املدرس���ية، وكان م���ن عمله، 
ترمج���ة كت���اب ع���ن الفرنس���ية ملؤلفه فرن���ان ماير 
أطلق عليه اس���م ) مب���ادىء الفيزياء(، تعريباً لكلمة 
physique الفرنس���ية ،فكان تعريباً موفقاً ش���اع 
واش���تهر يف أكث���ر األقطار العربي���ة بعدئذ )1( ويف 
هناي���ة ع���ام 1931م، حن إىل مراب���ع صباه فعاد إىل 
دمشق، وفيها شغل أمانة سر اجملمع العلمي العربي 
من أول تش���رين الثاني 1934م، وحت���ى غاية أيلول 
) س���بتمرب( س���نة 1936م، وبتاريخ 18 كانون األول 
) ديس���مرب( 1937م عيّن أس���تاذاً للعربية وآداهبا يف 
املدارس الثانوية يف محص ودمشق، وبتاريخ تشرين 
األول ) أكتوبر( س���نة 1943م، عيّ���ن مديراً ملعارف 
حمافظة الس���ويداء، ثم عيّن يف مطلع س���نة1947م 
مفتش���اً للمعارف بدمش���ق، ويف مطلع 1948م عيّن 
أستاذاً يف كلية اآلداب احملدثة جبامعة دمشق، ويف 
هناية س���نة 1953 أحيل إىل التقاعد لبلوغه الس���ن 
القانونية، ومنذ س���نة 1953م تفرغ للعمل اجملمعي، 
وق���د انتخب نائب���اً لرئيس اجملمع العلم���ي العربي 
وبق���ي فيه حت���ى وافته املني���ة صباح ي���وم اجلمعة 
1966/6/24م،  فنع���اه أهل دمش���ق ووزارة الرتبية، 
وجمم���ع اللغة العربية، وبكاه أه���ل العلم يف خمتلف 
أرج���اء الوطن العربي ووري الث���رى يف مقربة الباب 

الصغري بدمشق.
وقد رثاه الشاعر حممد الفراتي بقصيدة مطوّلة 

قال منها:
ومن ماتَ أمسى وهَو حيٌّ إىل مدى    

                     متى كانَ ذا فضٍل على أوطانهِ
كرّمتَ ) أبا قيس( فقدْ كنتَ واح�داً    

          لدى اجملمع العلمي منْ أعيانهِ )2(

1-جممع اللغة العربية بدمشق يف مخسني عامًا، بقلم الدكتور عدنان اخلطيب، مطبعة الرتقي بدمشق 1969م،ص)97(.
2-من قصيدة دمعة على صديق للشاعر حممد الفراتي- ملف املرحوم عز الدين التنوخي جممع اللغة العربية بدمشق.
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 مؤلفات عز الدين التنوخي )3( 
 الفتح املبني يف ش���رح عينية الرئيس ابن سينا، 

مصر.
دروس يف صناعة اإلنشاء، بغداد.

مب���ادىء الفيزي���اء ) ترمج���ة ع���ن الفرنس���ية( 
بغداد.

 قلب الطفل ) تعريب(، دمشق، املطبعة احلديثة، 
1929 ج1،ج2 مطبعة الربهاني،1931م.

 ) رس���الة املنتقى م���ن أخبار األصمعي( لإلمام 
الربعي ) حتقيق( دمشق 1939م.

 ) تكملة إصالح ما تغلط به العامة(، حتقيق كتاب 
اإلمام اجلواليقي، دمشق مطبعة الرتقي،1936م.

 ) حب���ر الع���وَّام فيما أصاب الع���وام( اإلمام ابن 
احلنبلي احلليب، ) حتقيق(، دمشق 1937م.

 ) اإليض���اح( ش���رح كت���اب اإلم���ام القزويين يف 
علوم البالغة ) جالل الدين القزويين املتوفى س���نة 
726ه����( يف ثالثة أجزاء، دمش���ق، مطبعة اجلامعة 

السورية.
 إحي���اء العروض - دمش���ق املطبع���ة اهلامشية 

1946م.
 ) كت���اب اإلب���دال(، حتقيق وش���رح كت���اب أبي 
الطي���ب اللغ���وي 1961م، مطبوع���ات جمم���ع اللغة 

العربية بدمشق.
 ) املثنى( حتقيق وشرح كتاب أبي الطيب اللغوي 

1960م، مطبوعات جممع دمشق.
  )اإلتب���اع( حتقي���ق وش���رح كتاب أب���ي الطيب 

اللغوي، دمشق 1961م.
  اإلب���دال واملعاقب���ة والنظائر- حتقيق وش���رح 
كت���اب اإلم���ام الزجاجي، دمش���ق، مطبع���ة الرتقي 

1962م.
  مقدمة يف النحو- حتقيق وش���رح كتاب خلف 

األمحر، منشورات وزارة الثقافة 1961م.
  وصف املطر والس���حاب البن دريد ) حتقيق( 

دمشق 1962.
 حتقيق ديوان ) الس���لطان( سليمان بن سليمان 

النبهاني، دمشق 1965م.
 ش���ارك يف نق���ل ) املعجم الكندي العس���كري( 
إىل العربية بقس���ميه الفرنس���ي واإلنكليزي ،دمشق 

1961م.
  ش���ارك يف اللجن���ة ال���يت ألفه���ا جمم���ع اللغة 
العربي���ة بدمش���ق للنظر يف ) معج���م املصطلحات 
األثرية( الذي وضعه حييى الشهابي وصدر بدمشق 

عام 1967م.
  كت���اب معان���ي الش���عر ألبي عثمان س���عيد بن 
هارون األش���نانداني يف 288 ه� ) حتقيق( دمش���ق 

وزارة الثقافة 1969م.
  شعر الراعي النمريي وأخباره املتوفى سنة90 
ه����، دمش���ق مطبوع���ات اجملم���ع العلم���ي العرب���ي 

1964م.
  نش���وء احملاض���رة وأخبار املذاك���رة- القاهرة 

1918- 1921م.

 عز الدين التنوخي- اجملاهد- الشـــهيد 
احلي

 لق���د كان الفقي���د ع���ز الدين التنوخ���ي جماهداً 
مع زمالئه الش���هداء: عبد الغين العريسي، ومحدي 
البس���اط، وعمر مح���د، وجالل البخ���اري، وعارف 
الش���هابي » الذين غ���ادروا دمش���ق إىل جبل العرب 
خوفاً من بطش األتراك وبعد عناء ساروا من هناك 
وبلغ���وا« اجل���وف« ونزلوا يف ضياف���ة أمريها« نواف 

الشعالن« ، الذي قال فيه التنوخي )4(:
لعمري لقدْ زرت الديارَ وأهلها          

                         وطفتُ حتَّى دعيتُ بطوّافِ
فلمْ أرَ » اجلوفَ« يزهُو بنخلهِ         

                   ومل أرَ فيها حاكماً مثَل ) نوَّافِ(
ولق���د لقي الش���اعر التنوخي االح���رتام والتقدير 

3- معجم املؤلفيني السوريني يف القرن العشرين، عبد القادر عياش، دار الفكر دمشق)1( 1985م)81(
4- الرحل��ة التنوخي��ة، رحلة عز الدين التنوخ��ي من الزرقاء إىل القريات، مجع وحتقيق الدكت��ور عبد الرؤوف جر- عمان_ 

األردن 1985م.
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لدى األمري » نواف« فكان يستش���ريه ويعامله ضيفاً 
عزيزاً مكرماً، لذا مدحه بأبيات لقيت االستحسان 

من املمدوح إذ قال:
غريي مييُل لشرِب بنتِ أحلاِن   

                         ولضرِب أوتاٍر وع�زفِ قياِن
 اصربْ فعقبى املتق��نيَ مجيلٌة        

                            ق��اَل اإلل�هُ إل�يكَ بالق�رآِن
أيامَ تَفتحُ ) حائالً( وينيلكَ ال��ر     

                           ح�منُ م�ل�كاً ثابت األرك�اِن
َفتُذِلُّ قومَ ابن الرشيدّ ورهط�هُ  

                          وتدي��رُ دائرةً علىَ س��يهاِن   
مل يطل مقام اجملاهد التنوخي ورفاقه الش���هداء 
طويالً يف » اجل���وف« فغادروا مجيعاً، وكانت وجهة 
اجلميع املدينة املنورة، ما عدا » التنوخي« الذي قرر 
الس���فر فرداً إىل العراق، فكتبت له السالمة، بينما 
قب���ض عل���ى زمالئ���ه اآلخري���ن يف » مدائن صاحل« 
يوم23 متوز سنة 1915 وسيقوا إىل الديوان العريف 
يف » عالي���ه« لبنان، ثم أعدموا مع كوكبة الس���ادس 

من أيار عام 1916م.
ومل ميكث اجملاه���د التنوخي طويالً يف » بغداد« 
فقص���د احلجاز لاللتحاق بالث���ورة العربية الكربى، 
ويف 27 تشرين الثاني ) نوفمرب( سنة 1918م وصل 
إىل دمش���ق مع طالئع اجليش العربي بقيادة األمري 
فيص���ل إث���ر جالء األت���راك عنها، فعيّ���ن عضواً يف 
» جلن���ة الرتمجة والتأليف« ، ث���م عضواً يف جملس 
املعارف » نواة اجملمع العلمي العربي )5(« وملا قضي 
على العهد االس���تقاليل باحتالل اجليش الفرنسي 
لس���ورية يف الراب���ع والعش���رين من مت���وز 1920م، 
اس���تقال اجملاهد عز الدين التنوخي، وكان قد عيّن 
مرتمجاً يف مديرية الربق والربيد وسافر عام 1923م 
إىل بغ���داد عاصم���ة الدولة العربي���ة اجلديدة، وقد 
اس���تقر امللك فيصل األول امللك النازح عن س���ورية 
مل���كاً عليها وأصبح س���اطع احلصري وزير معارف 

سورية مديراً عاماً للمعارف فيها.
ويف » بغ���داد« عاصم���ة الدول���ة العباس���ية دوّى 
صدى القذائف اليت صبّه���ا رجال التمدن احلديث 
والنس���اء  الرج���ال  رؤوس  عل���ى  الفرنس���يني  م���ن 
والش���يوخ واألطف���ال م���ن س���كان عاصم���ة الدولة 
األموية )دمشق( فهب البغداديون وامجني مذعورين 
غاضبني واجتمعت األلوف منهم يف مسجد احليدر 
خان���ة بعد صالة اجلمع���ة، فخطب فيه���م الواعظ 
الشهري الشيخ نعمان األعظمي واصفاً تلك األعمال 
الفظيع���ة، فأبكى الناس مجيع���اً، وقد تال أبياتاً من 
القصيدة النونية األندلسية كان هلا وقع بليغ، وممن 
تكل���م يف ذلك االجتماع الع���امل الفاضل » عز الدين 

التنوخي« فخطب بآليلء الدموع:
قفْ يف املنازل ن�ادباً أطالل�هَا    

                       ماذا يفيدك أنْ تطيَل س�ؤاهلا
قد أحرقتْ عمداً دمشقُ فلمْ تعدْ      

                      تُصَفُ اجلميلَة للورى ومجاهلا
ال وصلهُا ذاَك الوصاُل وأهلها  

                     يف الغوطتنيِ، وال الدالُل دالهلَا
ث���م يأتي الش���اعر اجملاه���د عز الدي���ن التنوخي 
بقصيدته ) يشكو احلضارة( على ذكر بعض أماكن 
تفجر الثورات الس���ورية، وخاصة ثورة جبل العرب، 
بقيادة اجملاهد س���لطان باشا األطرش وإخوانه من 

بين معروف فقال:
) س��لطانُ( حصنُ بالدنا ومثاهلُ��ا  

                         ال ترتكوا س���لطانَها ومثاهلَا
وقال :

وهمْ » بنو املعروفِ« إما لزب�ٌة   
                   وضعتْ لعمرَك يف الدياِر رحاهلُا

 
شعر اجملاهد عز الدين التنوخي:

 للش���اعر اجملاه���د عز الدين التنوخي عش���رات 
القصائ���د الطويلة واملقطوعات الش���عرية، ال زالت 

5- أّلف عز الدين التنوخي وترجم عددًا من الكتب املدرس��ية واجلامعية، كما حقق ونش��ر بعض ذخائر املخطوطات العربية 
اهلامة.
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مبعث���رة طي الدوريات القدمية، وأكثر ما كان ينظم 
الش���عر يف الوطني���ات، والقومي���ة العربية واحلنني، 
ووصف الطبيعة الدمشقية اجلميلة، واإلخوانيات، 
والرث���اء .  وش���عره ميت���از باجلزال���ة والعذوبة مما 
يطاب���ق املوض���وع املط���روق .. وق���د كث���ر اغ���رتاب 
اجملاه���د الش���اعر عز الدي���ن التنوخي ع���ن وطنه 
وموطنه )دمش���ق(، وكلما بعد اإلنس���ان عن الوطن 
ازداد حنين���ه لرب���وع بالده، وهذا احلن���ني رأيناه يف 
شعر ش���عراء املهجر العربي الذين قرأنا قصائدهم 
احلاني���ة حبب الوطن أمثال أب���ي ماضي، وصيدح، 
والق���روي، ونس���يب عريض���ة وغريه���م م���ن الذين 
دفعتهم ظروف قاسية لرتك الوطن فتعاطفنا معهم 
. . وكان ه���ذا حال ش���اعرنا التنوخ���ي الذي تذكر 
مسقط رأسه » دمشق« وغوطتيها وربوهتا، ونزهاته 
فيه���ا، وهو اإلنس���ان الذي عش���ق الطبيع���ة وأحب 
الزراع���ة علم���اً وعمالً، وهاهو ذا يرس���ل أش���واقه 
احل���ارة لربوع » دمش���ق« ومنتزهاهتا من مغرتبه يف 

أثناء اجتيازه الصحارى والقفار، فقال:
عل��ى ف��ؤادي قدْ ج�نى      

                                  واهلل ح��بِّيَ الوطن��ا
 إذ ل��مْ تش��اهدْ ب��عدُ       

                                  عيين ش��يئاً حس���ناً
ومْل ت��ذْق يف ليله���ا          

                                  ش��وقاً إليه الوس���نا
ف��ارقتُ م��نْ غوطتهِ       

                                وادي م��نىَ ال��منحنىَ
وال�ربوةُ ال�غن�اءُ ت�ن�         

                              س���يكَ الكثيبَ األي��منَ�ا
وكث���رياً ما كان اجملاهد ع���ز الدين التنوخي يأتي 
عل���ى ذك���ر الطبيع���ة يف منتزه���ات دمش���ق وريفها 
املعط���اء، فنق���رأ له مق���االً رائع���اً بعن���وان: ) لبنان 
الش���رقي، مصط���اف الزبدان���ي(، نش���ره يف جملة 
الرسالة الغراء اليت كانت تصدر بالقاهرة يف مطلع 

الثالثينيات من القرن العش���رين، وصاحبها األديب 
الكبري أمحد حسن الزيّات إذ قال:

» كل م���ا يف وادي الزبدان���ي هبي���جٌ مجي���ٌل، يبهجُ 
لعم���ري مقهى أب���ي زاد ومنظره الس���احر اجلميل، 
ومقه���ى ) بق���ني( وعينها اليت هي حبق أن تس���مى 

السلسبيل، ومجيٌل كل اجلمال قصر اجلرجانية.
األندلس بش���الالته وفواراته، فخ���مٌ كل الفخامة 
فندق بلودان الكب���ري مبقصوراته ومحاماته، ورائعة 

- شهد اهلل - قرية ) مضايا(، وصحة هوائها«
ولقد استوحى الشاعر املبدع عز الدين التنوخي 
م���ن تل���ك الرب���وع اجلميلة وم���ن مج���ال صباياها، 

قصيدة رائعة نقتطف منها قوله:
يا ص�بايا الزب�داني رأفٌة   

                         هبُواةِ احل��سن منا يا صبايَا
قنَّعوا عمنْ ي��راكمْ أوجهاً  

                       صقلتْ حتى حسبناها م�رايَا
واس�رتُوا عنَّا عيوناً خُلقتْ     

                            لقلوِب املس�تهامنيَ باليَ��ا
شاعرنا من أسرة شعبية دمشقية عريقة امتهنت 
التجارة طلباً للمعاش وهي أس���رة شيخ السروجية، 
وق���د أمت الش���اعر ع���ز الدي���ن التنوخ���ي حتصيله 
اإلع���دادي يف مدينة يافا الفلس���طينية وذلك حبكم 
جتارة والده« وملا وجد أبوه رغبة منه يف االس���تزادة 
م���ن العلم  بعث به إىل مصر )6( لاللتحاق باألزهر 
الش���ريف وبقي يف مصر حنواً من مخس سنني، ثم 
عاد إىل دمش���ق، وأخذ جيلس يف مس���جد دمش���ق 
ويتكلم فيحلق الناس من حوله، حتى حتدث الناس 
عن ابن السروجية األزهري الذي يدَّرس يف املسجد 
دروساً فيها دعوة إىل اإلصالح االجتماعي تدل على 

أزهريته وعلى ثقافة تبيّن عن حداثة وجتديد«.
 وقد انعكس ذلك يف حياته االجتماعية والفكرية 
فع���اش آالم أبن���اء ش���عبه من فقر وتطل���ع إىل حياة 
كرمية وعدالة اجتماعية م���ع حب لقوميته العربية 

6- جممع اللغة العربية يف دمشق يف مخسني عامًا، مصدر سابق ص)93(
 الرحلة التنوخية رحلة عز الدين التنوخي من الزرقاء إىل القريات ، مصدر سابق.
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واعت���زازه هبا وبكل من يدعو لعزة األمة العربية من 
ش���خصيات ورجاالت عرفت بعروبته���ا ووطنيتها، 
فرثى أعالماً س���وريني كباراً أمثال: الدكتور الشهيد 
عبد الرمحن الشهبندر، والشيخ العالمة حممد بدر 
الدين احلس���ين، والش���هيد العقيد عدن���ان املالكي، 
وم���ن قبلهم بكى ش���اعرنا« التنوخي« صديق رحلته 
يف الصح���راء: الش���هيد: » جالل الدي���ن البخاري« 
، ال���ذي مضى مع ش���هداء الس���ادس من أي���ار لعام 
1916م، فذكر فضائله احلميدة، ووفاءه ألصدقائه 

ورفاقه فقال:
فياعنيُ جودي بالبكاءِ على أخي ال�     

                وفاءِ جالِل الدين ال تدخري وسعَا
لقد كان يَرجى يف الش���دائدِ نفعهُ     

                   وقدْ قلَّ أنْ جي��دي هبا أحدٌ نفعاً
ويفٌ ذكيٌ م��خلصٌ قدْ عه���دته     

               سريعاً لداعي املكرماتِ متىَ يَدعى
 سقى اهلل قرباً رع�ى العهدَ رَبَّ��هُ      

               وحيَّا احليَّا ذاَك اجلالَل الذي أنعى
أنه الب���كاء والوف���اء الص���ادق املفع���م بالدعوات 
والطل���ب م���ن اهلل تع���اىل ب���أن يغدق رمحت���ه على 
الش���هيد ج���الل الدين البخ���اري، من قل���ب صادق 
مفعم باإلميان واحلب والوفاء والش���اعرية هو قلب 

اجملاهد عز الدين التنوخي، طيب اهلل ثراه.
 ويف صي���ف ع���ام 1940م متتد يد آمث���ة لتغتال 
الزعيم الوطين الدكتور عبد الرمحن الش���هبندر يف 
عيادته وه���و يقوم بواجبه اإلنس���اني يعاجل مرضاه 
، ويُش���ارك الش���اعر اجملاه���د عز الدي���ن التنوخي 
يف االحتف���ال التأبي���ين الكبري الذي جرى للش���هيد 
الش���هبندر بدمشق يف ذكرى مرور أربعني يوماً على 
رحيله مع الشاعر الكبري )عمر أبو ريشة( وكثريٌ من 

رجال الفكر والسياسة واألدب )7(
 لقد كانت ثقافة الفقيد التنوخي متسعة اآلفاق، 

متعددة اجلوانب باإلضافة إىل كونه ش���اعراً عربياً 
قومياً، إذ قال:

إنْ يهمْ قي��س بليلى زمن��اً     
                             والنواس���يّ ببنتِ الع�نِب

فلقدْ مه��تُ وذبُ�تُ ش��جناً     
                           ببين عميَ وقومي الع��رب

فم���ا أمجل ه���ذا اهليام واحل���ب لقوم���ه العرب! 
لذا فقد ترجم حبه هذا ش���عراً جي���داً حزيناً بفقد 
أحد رجاالت س���ورية العربية العظ���ام، ففي الثاني 
والعش���رين من ش���هر نيس���ان لعام 1955م س���قط 
شهيدٌ آخر غيلة أيضاً  . . إنه الشهيد العقيد الركن 
املرح���وم عدن���ان املالكي، ه���ذا الضابط الش���جاع 
اجملاهد على أرض فلسطني العربية فأصابت رأسه 
ش���ظية وكتب���ت له الس���المة، فقام أح���د اجملرمني 
بعم���ل ما عجز عنه العدو الصهيوني فأصابه أيضاً 
يف رأسه وكانت مميتة يف هذه املرة ،فهل يصدق أن 
تكون رصاصة ابن الوطن أش���د  إماتة من رصاص 
الع���دو؟.. ففي فصل الربيع واألم���ل وتفتح احلياة، 
أراد االس���تعمار أن يقض���ي على ربي���ع وأمل وحياة 
ه���ي حياة وأم���ل وربيع عدن���ان املالك���ي، أرادوا أن 
جيعلوا من الربيع شتاء، ومن األمل يأساً ومن تفتح 
احلياة، إطفاء لش���علة احلياة يف وطن وش���عب وأمة  
.. . وكان���ت خيب���ة من خيبات االس���تعمار وصفعة 
يتلقاها من شعب ال يريد أن خيط بيده وثيقة فنائه 
بالدخ���ول يف األح���الف االس���تعمارية وبالصلح مع 
الصهيونية، لذا بكاه الشعب بكامل فئاته، ومن أوىل 
من الشعراء الوطنيني بذلك؟ كالشاعر املرحوم عز 
الدين التنوخي الذي يعرف قيمة الرجال احلقيقيني 
يف احلف���اظ على تراب الوطن أمثال الفقيد املالكي 
فرث���اه الش���اعر التنوخ���ي الوط���ين مبطول���ة نونية 
بعنوان: » يأس���فاه على عدن���ان« نقتطف منها قوله 

:)8(

7  حس��ن احلكيم: عبد الرمحن الش��هبندر حياته وجهاده، الدار املتحدة للطباعة والنش��ر والتوزيع- بروت)1( 1985م ، ومل 
نقف على القصيدة.

8-  كتاب املالكي رجل وقضية، منشورات الفرع الثقايف العسكري، دمشق 1956م.
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عَزَّ الش��آم ونحْ على عدناِن      
                           فاملالكيُّ هبا فت�ى الفتياِن

هلفي عليهِ مضرجاً ب��دمائه      
                       بيدِ الرقيِب احلارس اخلوّاِن

إىل أن يق���ول مظهراً أس���فهُ وحزنه على الفقيد » 
املالكي« الذي كان الوطن يدخره للمهام اجلثام:

 أعزْز عليَ بأنْ أرى ركنَ ال�حمى       
                      واجليِش يصرعهُ أخسُّ جباِن

كنّاادخرن���اه  إلس��رائيل إذ      
                   حيميَ الوطيسُ ويلتقي اجلمعاِن

 قالوا : قضى عدنانُ، قل�ت كذبتمُ    
                     عدنانُ ليثُ اجليِش والفرس�اِن

 ولقد عُ���رف املرحوم عز الدي���ن التنوخي بعلمه 
وتبحره يف مفردات العربية، وهو من أئمة املرتمجني 
من الفرنس���ية إىل العربي���ة .. قضى حياته الطويلة 
ج���اداً دؤوب���اً على ال���درس والبحث العلم���ي وتعليم 
الطلب���ة يف الثانوي���ات ببغداد ودمش���ق، ويف جامعة 
دمش���ق، كلية اآلداب الوليدة وباحثاً كبرياً يف جممع 
اللغ���ة العربي���ة كان يغ���ذي جملتها بفرائ���د أحباثه 
وحتقيقات���ه، حت���ى غدا حج���ة يف العربي���ة وآداهبا، 
وقد انتدب���ه اجملمع العلمي العربي بدمش���ق إللقاء 
كلمته يف حفل تأبني أمري الش���عراء أمحد شوقي يف 
القاه���رة، كما عهد إليه ليكون أمني س���ر املهرجان 
الش���عري الكبري الذي أقيم يف دمش���ق يف ألفية أبي 
الطي���ب املتنيب، فألقى بائيت���ه الرصينة اليت تنوف 
عل���ى اخلمس���ني بيتاً ) صوت دمش���ق( )9(: والذي 

جاء مطلعها:
عاش فوَق الثرىَ وحتتَ الرتِب       

                             خالداً يف قلوبن��ا املتنيب
ظّل ألفاً من السنني يس���مى     

                       شاعرَ اللفظِ والعال واحلرِب
رُبَّ بيتٍ منْ ش��عرهَ  يتلظى    

                          كافالً أن يشبَّ نار الشَ�عِب

يصفُ ال�حربَ للج�بان فيغدو         
                        وهوَ بالطعِن هائمٌ والضرِب

عرب ش���اعرنا عز الدي���ن التنوخي هب���ذه األبيات 
عن ش���اعرية أبي الطيب »املتنيب« اليت مألت الدنيا 
وش���غلت الناس، ملا اتصف به شعره من قوة وجزالة 
وعذوبة، فكان شاعر احلب واحلرب ولنا بسريته مع 
األمري س���يف الدولة احلمداني ومرافقته يف حروبه 
ض���د الروم، املثل الواضح عل���ى ذلك إذ خلدت تلك 
املس���رية األمري احلمداني والشاعر العربي الكبري أبا 

الطيب املتنيب  .. .
 وخيتت���م الش���اعر التنوخ���ي قصيدت���ه الرائع���ة 
)صوت دمشق( بأبيات عرب فيها عن عروبة املتنيب، 
واعتقد بأن يف ش���خصية الش���اعر التنوخي الشيء 
الكثري من ش���خصية املتنيب فلقي لديه االستحسان 

والقبول بل والرضا فقال:
ينتمي ك��لُّ ش��اعر حلماهُ       

                         وهو للعرب ينتمي والشهِب
شعراءُ األجياِل ميشونَ فوَق ال��    

                      أرض طرّاً ومشيهُ يف السحِب
 كم���ا كتب الفقيد التنوخي و نش���ر يف الدوريات 
العربي���ة مقاالت���ه وحتقيقاته وقصائ���ده، كما وعال 
املنابر وألقى الشعر بصوته اجلهوري الرفيع، وأكثر 
م���ا نظمه يف وصف الطبيعة الدمش���قية اخلضراء 
اجلميل���ة ويف الوطني���ات، والرثاء- كم���ا رأينا- وله 
يف اإلخواني���ات أيض���اً بعض املقطوعات الش���عرية 
اجلميل���ة نذك���ر منه���ا : صداقته للعالم���ة اهلندي 
املرحوم: عبد العزيز امليمين الراجكوتي الذي كانت 
تربط���ه بالش���اعر التنوخي صداقة محيم���ة، وكان 
» امليم���ين« قد تأخر بإرس���ال الرس���ائل لصديقه » 
التنوخي« فأرس���ل له معاتب���اً على التقصري قصيدة 

نقتطف منها قوله:
 ضننت بقرطاس علينا ومْل يكنْ  

                     أبو عمٍر، ممنَ يضنُّ بقرْطاِس

9-  قصي��دة ) ص��وت دمش��ق( ع��ز الدي��ن التنوخي، جملة الرس��الة- صاحبها: أمحد حس��ن الزي��ات- القاهرة، الع��دد 164 آب 
)أغسطس( 1936م.
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فديتكَ ال أفدي بروحي س�واكمُ   
                    وأهلي وأخواني وقليب وأنفاسي

 ث���م يذك���ره بغوط���ة »دمش���ق« ال���يت كان حيبه���ا 
العالم���ة » امليمين« ويزورها مع صديقه عندما كان 

حيل ضيفاً عليه يف دمشق فقال خماطباً إياه:
أأنس��اكمُ جو اهلنا » الغوطة«؟       

                    غدت جنٌة الدنيا مباءِ وأغراِس
عناد هلا صداحة يف ري�اضِها      

                    تقيمُ  معَ األحلان حفلُة أعراِس
وكيفَ نس��يتم حُبنا وعهودنا        

                  ومَا خلتهُ يوماً بأنْ قلبكم قاس��ي
إذا أن�سَ الناسُ األحبة مل أكنْ      

                          ملثلكَ ياعب��دَ ال�عزيز بناس
وكان العالمة » امليمين« وفياً لصديقه »التنوخي« 
فرثاه عند رحيله بكلمة مؤثرة حزينة إذ قال )10(: 
» لق���د كان رمح���ه اهلل - مغرم���اً ب���األدب واملعارف 

مسحاً كرمياً يف تقديره جلهود املعنيني هبا وسأذكر 
دائماً تلك اجملال���س اليت كان املرحوم يهتم بعقدها 
عل���ى ضفاف ب���ردى ويف وس���ط ) داري���ا( يف أثناء 
زيارات���ي لب���الد الش���ام، واليت كن���ا نتج���اذب فيها 
األحادي���ث عن الش���عر واألدب، ونتفكه بروح أخويه 
صافي���ة، ومن آي���ات أدبه وظرف���ه ووده وإخالصه، 
تلك األبيات اليت كان يرجتلها ارجتاالً ويوجهها إيلَّ 

يف مناسبات شتى منها:
اهلل ي��علمُ يا عبدَ ال�عزيز مبا      

                         لكم ب�قليبَ من ودّ وإج��الِل
أحس بالفضل يف غريي فأعرفهُ   

                       ما ينكرُ ال��فضَل إاّل كلُّ ختاٍل
 إنّ السنابَل حني احلبُّ ميلؤه�ا         

                حتين الرؤوس ويعلوُ الفارغ اخلايل
وهذا ما ينطبق على الش���اعر عز الدين التنوخي 

، وكل إناء مبا فيه ينضح  . . .

10-  جممع اللغة العربية بدمشق يف مخسني عامًا ،بقلم الدكتور عدنان اخلطيب، مصدر سابق ص)101(.

   املناهل:

 األدب العربي املعاصر يف سورية 1950-1850، تأليف سامي الكيالي، الطبعة الثالثة، دار املعرفة مبصر، القاهرة 1968م.
 الرحلة التنوخية، رحلة عز الدين التنوخي من الزرقاء إىل القريات، عمان، األردن، 1985، تأليف د. عبد الرؤوف جر.

 رجاالت يف أمة، عز الدين التنوخي، حجة يف العربية قارع الطغيان بس��يفه وقلمه، تأليف فضل عفاش، دمش��ق، دار املعرفة، 
الطبعة األوىل 1988م.

 اجملمعيون يف مخس��ني عامًا، جممع اللغة العربية بدمش��ق يف مخس��ني عامًا بقلم الدكتور عدنان اخلطيب، مطبعة الرتقي 
بدمشق سنة 1969م.

 عبد الرمحن الش��هبندر، حياته وجهاده تأليف حس��ن احلكيم، الدار املتحدة للطباعة والنشر والتوزيع، بروت ، الطبعة األوىل 
1985م.

 عامل األمة وزاهد العصر، العالمة احملدث األكر بدر الدين احلسين املتويف 1935م، حممد رياض املاحل، دمشق 1956م.
 معجم املؤلفني السوريني يف القرن العشرين، تأليف عبد القادر عياش، دار الفكر، دمشق ،ط1 1985م.

 معجم املؤلفني، قاموس تراجم، عمر رضا كحالة، اجمللد الثاني، مؤسسة الرسالة، بروت ط1 ،1993م.
جملة الرسالة، أدبية، أسبوعية، أمحد حسن الزيات، القاهرة، العدد)4 (، 22أكتوبر 1937م.

 جملة الزهراء، فصلية، صاحبها: حمب الدين اخلطيب، القاهرة، اجمللد الثاني، اجلزآن )3.4( لعام 1927م.
 املالكي، رجل وقضية، منشورات الفرع الثقايف العسكري، اجليش العربي السوري، دمشق 1956م.

1936م. آب) أغسطس(   جملة الرسالة، أدبية، أسبوعية، أمحد حسن الزيات، القاهرة، العدد)164( 
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الشيخ طاهر اجلزائري
– 1920 م  1852

و بواكير التنوير ومناهضة االستبداد

   حكمت هالل

طاهر اجلزائري واحد من النهضويني الكبار الذين عرفتهم دمش��ق وبالد الشام يف 
مطلع القرن العش��رين، وحلقته التنويرية اليت ش��ّكلها يف عام 1905 تعد من بواكر 
اجملموعات النهضوية اليت أسس��ت النطالقة الفكر القومي العربي يف س��وريا وبالد 

العرب كلها، وعلى يديه خترج مئات املثقفني األوائل يف بالدنا.
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طاه���ر بن صاحل )أو حممد صاحل ( بن أمحد بن 
موهوب الس���معوني اجلزائري ثم الدمش���قي ، وهو 
من بيت علم وش���رف ، والده فقيه املالكية ومفتيها 

يف الشام .
نش���أ العالمة طاهر اجلزائري يف دمشق ، وتعلم 
يف املدرس���ة اجلقمقية ، وأتقن العربية والفارس���ية 
والرتكي���ة على ي���د األس���تاذ عبد الرمح���ن املغربي 
البوش���ناقي* ، وأخذ علم الشريعة وأسرارها على 
يد الش���يخ عبد الغين الغنيمي امليداني ، والزمه إىل 

أن وافاه األجل . 
كان طاه���ر اجلزائ���ري عالمة حباث���ة ، من أكابر 
العلماء باللغة واألدب يف عصره ، أصله من اجلزائر 
، ومولده ووفاته يف دمش���ق ، نشأ يف بيئة حمافظة 
كع���ادة أه���ل دمش���ق ، وخال���ف الن���اس يف كثري من 
معتقداهت���م وتقاليده���م ، ودع���ا إىل التجديد ونبذ 
العادات الفاس���دة ، واخلرافات الش���ائعة املوروثة ، 
وكان يك���ره كل من يتف���وه بعدم مس���ؤولية من دون 
فه���م أو دراية ، ومل يكن يتقيد مبذهب من املذاهب 
األربع���ة ، ب���ل كان يأخ���ذ م���ن كل مذهب م���ا يراه 
مناس���باً ونافعاً وما يتقبل���ه العقل ، كان متديناً غري 
أن���ه ال يتعارض م���ع أصحابه حت���ى امللحدين منهم 
، كان يناق���ش ب���كل روي���ة ملعرفة آرائه���م ، وأخذ ما 

يبتغيه منهم من علم ومعرفة .
كان حيب التآخي بني أصحاب األديان السماوية 
، وكان بين���ه وب���ني املطران داود الس���رياني صداقة 
وطي���دة ، ب���ل أخ���وة وثيقة الع���رى ، وكث���رياً ما كان 
يث���ين عليه ، ويصرح أنه اس���تفاد م���ن علمه كثرياً ، 
ألن أس���لوبه األدبي كان راقي���اً يف عصر غلبت على 
األس���اليب األدبية الصناعة اللفظية، وسقم املعاني 
، واالحن���دار بالتعبري ، واإلغراق يف التكلف اللفظي 

وضحالة املعنى .
وكان الش���يخ طاه���ر اجلزائ���ري يعل���م الناش���ئة 

األس���لوب القويم ، ويرش���دهم إىل الرجوع ألمهات 
الكت���ب واملراجع األدبية يف اللغ���ة العربية ، كالبيان 
والتبيني للجاح���ظ ، والكامل للمربد ، وزهر اآلداب 
للقريوان���ي ، والعقد الفريد البن عبد ربه ، واألمايل 
للقايل ، ودراسة أهم كتب اللغة والنحو ، كألفية ابن 
مالك ومغين اللبيب البن هشام . واهتم كثرياً بكتب 
التاري���خ العرب���ي ، اليت تعدُّ مرآة للعص���ور الغابرة ، 
ومرق���اةً لألجيال احلاضرة ، فع���ين بإحياء التاريخ 
العربي ، وسعى لطبع املخطوط منها ، كي يستفيد 
اخللف من جتارب السلف ، وحضّ على قراءة كتب 
التاري���خ ، واجته���د يف ذلك ، فكان���ت طريقته فتحاً 
جدي���داً ، تأث���ر هبا طالبه ، وعمل هب���ا طائفة كبرية 
م���ن مريديه ، واقتن���وا أهم هذه الكتب ، كتاريخ ابن 
خلدون ، والكامل البن األثري ، والبداية والنهاية البن 

كثري .
وكانت فئة من املشايخ واألصوليني حتاربه وتقف 
ض���ده ، ألن���ه كان متن���وراً ومندفعاً حن���و التحرر ، 
فكان ينصح العلم���اء بأاّل يقيموا بينهم وبني العامة 
حجاب���اً كثيفاً ، بل يعملون على هدايتهم وتبصريهم 
، وإقناعه���م بأهنم أه���ل لتلقي العل���م والنبوغ فيه . 
فنش���ب الصراع على أش���ده بينه وبني أولئك الذين 
يدّع���ون بأهنم علم���اء ، وحيتكرون ألنفس���هم العلم 
وه���و بريء منه���م ، وذلك كي حيتفظ���وا مبراكزهم 

العالية وجاههم الزائف . 
فكان الش���يخ طاهر يقول : إن هؤالء أشدّ خطراً 
على اإلس���الم وأكثر ض���رراً على املس���لمني من كل 
ع���دو وغاصب ، ألهنم يقاومون اإلصالح وحياربون 
املصلح���ني حبجة الدفاع عن الدين ، وكان يردد مع 
عبد الرمحن الكواكيب : ال شك يف أن أفضل اجلهاد 
عن���د اهلل يف هذا الزمان هو كش���ف زي���ف العلماء 

املنافقني لدى مجهور العامة .
لق���د فهم الش���يخ طاه���ر اجلزائ���ري الدين على 

* وقد أخطأ يف ترمجته األس��تاذان مطيع احلافظ ونزار أباظة يف كتاب ))أعالم دمش��ق يف القرن الرابع عش��ر بتس��ميته : عبد 
الرمحن البس��تاني  يف اجلزء األول ص 366 (( ويف كتاب )) أعالم القرن الثالث عش��ر بتس��ميته : عبد الرمحن البس��نه وي يف 

اجلزء الثاني ص 701 (( .

180

شخصيات



حقيقت���ه ، ودرس مبادئ���ه مبعرفة وحكم���ة ، وتعلم 
أصول الش���ريعة ، ووقف على مدلوالهتا وأسانيدها 
بدراي���ة ودقة، فأزال الش���وائب عنها ، من خرافات 
وبدع ال تنطبق مع العلم الصحيح ، وال يقبلها العقل 
الس���ليم ، ودع���ا للنهوض باألمة ع���ن طريق العلم و 
األخالق املقرتنني بالرتبية القومية السليمة ، والعلم 
الصحي���ح ، فالعلم واألخالق مه���ا دعامتا النهضة 

ورقي األمة .
كان - رمحه اهلل – يكره الظلم ويقاوم االستعمار 
، وينتق���د السياس���ة العثماني���ة ، ويع���دُّ االحت���الل 
مسؤوالً عن تأخر هنوض بالده وتطورها ، ومسايرة 

ركب احلضارة ، ونيل حريتها واستقالهلا .
وتنبه العرب  يف بالد الش���ام بعد ذلك ، فأخذوا 
يقاوم���ون الدولة العثمانية بكل ش���جاعة وبس���الة، 
وخش���ي الس���لطان عبد احلميد م���ن ثورهتم فعزل 
حسن توفيق باشا وايل سورية لغفلته عما جيري من 
األحداث ، ونصّب املش���ري عبد اهلل باشا الشركسي 
قائ���د الفيلق اخلامس مكانه ، فأخذ الوايل اجلديد 
حيارب ويضطهد األحرار يف البالد ، ويف هذه الفرتة 
العصيب���ة داهم رجال ال���وايل بيت طاهر اجلزائري 
، واقتحموا منزله وهو غائب عن دمش���ق يف إحدى 
امل���دن ، فأدرك الش���يخ طاهر أن ه���ذه املدامهة ما 
هي إال إنذارٌ له ، وأظلمت الدنيا يف عينيه ، فرحل 
إىل مص���ر ع���ام 1905 م ، وكان���ت مص���ر حينذاك 
ملجأ لألح���رار واجملاهدين واملتمردين على الدولة 

العثمانية املستبدة .
غادر طاه���ر اجلزائري الش���ام ت���اركاً فيها ثورة 
فكري���ة متقدمة تضطرم حتت الرم���اد ، وبعد مدة 
وجي���زة وجدت متنفس���اً هلا يف االنق���الب العثماني 
س���نة 1908م ي���وم إعالن الدس���تور ، فتوىل احلكم 
األحرار ونادوا بالدس���تور ، ولكن الش���يخ طاهر مل  
يأمن ألحرار األتراك ، وظل ناقماً عليهم متأملاً على 
حالة بالده ، ومل يطمئن جلمعية االحتاد والرتقي ، 
فكان يقول ألصحابه وحمبيه : إني غري مرتاح هلذه 
اجلمعي���ة ، ومل يرغب بالعودة إىل الش���ام كما كانوا 

يطلبون منه ، ألن الوضع غري واضح للعرب األحرار 
، وكان يقول عن بلده : إهنا انتقلت من استبداد إىل 

استبداد أكرب .
ومل متض فرتة قليلة من الزمن حتى ظهرت نيّات 
هؤالء األحرار يف تركية حنو العناصر غري الرتكية ، 
فعاملوه���م باجلور والظلم واالضطهاد . وحني علم 
العرب أن األمر مل خيتلف بالنسبة إليهم ، وصدقوا 
مقولة الشيخ طاهر اجلزائري:  إن الدولة العثمانية 
مهم���ا تطورت واعتنقت مبادئ احلرية ، فإن العرب 
لن يعودوا أح���راراً أعزّاء إال إذا انفصلوا عن الدولة 

العثمانية ، وأحرزوا استقالهلم .
ويف ذلك الوقت  متايزت مواقف أحرار العرب من 
أحرار ال���رتك ، وظهرت أهدافهم القومية والوطنية 
، وعاد الشيخ طاهر إىل دمشق قبل احلرب العاملية 
األوىل ، وأخذ ينادي باس���تقالل البالد ، ويستنهض 
اهلمم ، ويبث احلرك���ة الوطنية يف نفوس األحرار ، 
وكان يعل���م أن الدولة العثمانية ق���د باتت ضعيفة ، 

وليس هلا من القوة مثل ما كانت عليه سابقاً .
ويف عام 1916م غادر الشيخ طاهر دمشق متوجهاً 
إىل مصر هارباً من ظلم مجال باشا السفاح ، فنجا 
من حبائل االحتاديني وحبال املشانق املنصوبة ضد 
أح���رار الب���الد العربية ، ولو بقي  يف دمش���ق لكان 
مص���ريه معلقاً على عود املش���نقة بأمر من الديوان 

العريف يف عاليه . 
ازدادت نقم���ة الش���يخ طاه���ر عل���ى االحتادي���ني 
، وعل���ى رجله���م مجال باش���ا الس���فاح ، واش���تدت 
كراهيت���ه للدولة العثمانية ، فرف���ض قبول التعزية 
يف ه���ؤالء األحرار الش���هداء ، وخاصة يف ابن أخيه 
الش���هيد س���ليم اجلزائري ، ما مل  يثأر للمظلومني 

من الظامل املستبد حينذاك .
قام���ت الث���ورة العربية الك���ربى بقيادة الش���ريف 
حس���ني بن علي يف احلج���از ، وأخذت تطهر البالد 
م���ن فل���ول العثماني���ني ، وح���رّر اجلي���ش العرب���ي 
امل���دن  والق���رى الس���ورية ، ف���كان الش���يخ طاه���ر 
يش���جع املناضل���ني العرب ، ويدع���و إىل مؤازرهتم ، 
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ويش���اركهم مبقاالته وكتاباته ، ويبعث فيهم الشعور 
الوط���ين بإث���ارة العواط���ف واس���تنهاض اهلمم ضد 
الدول���ة الرتكي���ة الغاصب���ة . ومل���ا حت���ررت البالد ، 
وتنّفس الش���يخ طاه���ر الصع���داء ، واطمأن إىل ما 
أحرزه العرب من االنتصارات ، واس���رتجاع حريتهم 
واس���تقالهلم ، عاد إىل دمش���ق ، وقبل التعزية بابن 
أخيه وبقية الش���هداء األحرار ، وش���عر – إذ ذاك – 
ب���أن املنية قد دن���ت ، والنفس مش���رفة على املوت 
، وقد قارب الش���يخ طاهر س���ن الس���بعني . فسلّم 
ال���روح فيها مطمئناً يف اخلامس م���ن كانون الثاني 
عام 1920 م ، ووري جثمانه الثرى يف جبل قاسيون  
، واكتظت دمشق باملشيعني ، وسدّت الطرقات هبم 
، وهذا يشهد للشيخ بعظيم كفاحه وكبري نضاله يف 

سبيل وطنه وأمته .

ثقافته و أعماله :
لق���د كان الش���يخ طاه���ر موس���وعة علمية كربى 
، وت���رك حنواً من أربعة وعش���رين مؤلف���اً يف اللغة 
والنح���و والع���روض والبي���ان ، والعقائ���د واحلديث 
واحلس���اب ، وخمتل���ف العلوم األخ���رى . كان مولعاً 
باقتن���اء املخطوط���ات والتنقيب عنها ، فس���اعد يف 
إنش���اء املكتبة الظاهرية يف دمش���ق عام 1879 أيام 
ال���وايل مدحت باش���ا ، ومج���ع فيها الكت���ب النادرة 
واملخطوطات القيمة ، كما س���اعد يف إنشاء املكتبة 
اخلالدي���ة يف القدس . وكان يتق���ن إىل جانب اللغة 
العربية أكثر اللغات الشرقية ، كالعربية ، والسريانية، 
واحلبش���ية، والزواوي���ة، والرتكي���ة، باإلضاف���ة إىل 
الفرنس���ية، وأسس اجلمعية اخلريية اليت ّضم إليها 
مش���اهري العلماء والوجهاء السوريني يف سنة 1894 
م .ويف ع���ام 1898م عُيّ���ن مفتش���اً ملكاتب الش���ام ، 

ولبث يف هذا املنصب أربع سنوات .

أهم مؤلفاته :
 اجلواهر الكالمية يف العقائد اإلسالمية .

 بديع التلخيص طبع سنة 1878م .

 مد الراحة لعلم املساحة .
 الفوائد اجلس���ام يف معرفة خواص األجسام . 

طبع سنة 1883م .
 كتاب يف احلساب . طبع ثالث مرات .
 تسهيل اجملاز إىل فن املعمّى واأللغاز .

 التبيان لبعض املباحث املتعلقة بالقرآن .
 شرح خطب ابن نباتة .

  متهيد العروض إىل فن العروض . طبع س���نة 
1886م .

  توجيه النظر إىل علم األثر .
  التقريب إىل أصول التعريب .

  تفس���ري الق���رآن ، يف أرب���ع جمل���دات . م���ازال 
خمطوطاً .

  كتاب اإلملام يف السرية النبوية .
 التذك���رة الظاهري���ة ، وه���ي جمموعة كبرية يف 
اخلزانة الظاهرية بدمش���ق، وهي مثانية وعشرون 
دف���رتاً مازال���ت خمطوط���ة ، وحتتوي عل���ى تراجم 
ومذك���رات وفوائ���د تارخيية ، وأمس���اء خمطوطات 

نادرة شاهدها يف حياته .  
  إرشاد األلبّا إىل طريق تعليم ألف با .

  مراقي علم األدب .
  املعجم العربي . 

  جالء الطبع يف معرفة مقاصد الشرع .
  مني���ة األذكي���اء يف قصص األنبي���اء عربه عن 

الرتكية ، وطبع سنة 1881م .  
  عقود الآليل يف األس���انيد العوايل . طبع سنة 

1885م .
  كتاب يف التجويد وتدريب اللسان على جتويد 

البيان .
  خمتصر البيان والتبيني .

  الكايف يف اللغة .
  حتقي���ق كت���اب احلنني إىل األوط���ان للجاحظ 

مطبعة املنار مبصر 1333هجري .
وكان���ت وصيته يف أثناء مرض���ه هذه املقولة اليت 

كان يرددها دائماً :
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» اذكروا مَ���نْ عندكم من الرجال الذين ينفعونكم 
يف الش���دائد ، ودون���وا أمساءه���م يف الصحف لئال 
تنس���وهم ، نوّهوا هبم عند كل س���احنة ، واحرصوا 

عليهم حرصكم على أعز صديق« . 

ما قيل فيه وعنه :
قال األستاذ حممد كرد علي : »سعى الشيخ طوال 
حياته النتشال املسلمني من سقطتهم ، ونشر العلوم 
القدمية واحلديثة بني أبنائهم ، ولوال ما قام به من 
التذرع جبميع الذرائع لتأخرت هنضة املس���لمني يف 
الش���ام أكثر من نصف قرن« . وقال الشيخ الدكتور 
حممد عبد اللطيف صاحل الفرفور يف كتابه » أعالم 
القرن العش���رين«  : »فق���د تفرد املرتجم له من دون 

أبناء عصره بأعمال جميدة أمهها:
أوالً : السعي يف إنشاء املدارس وإصالحها .

ثاني���اً : الس���عي يف إنش���اء اجلمعي���ات اخلريي���ة 
واملؤسسات االجتماعية .

ثالث���اً : اس���تخراج دفائ���ن اللغة العربي���ة ، ونبش 
اآلث���ار ، وعنايت���ه بإحي���اء التاري���خ ، ودعوت���ه إىل 
األخالق والرتبية ، فكان رجل جد وعمل واس���تقامة 

وزهد وعفة«.
 وق���د أبّنه رئيس اجملمع العلمي العربي بدمش���ق 
األس���تاذ حمم���د ك���رد علي هب���ذه الكلم���ات » فجع 
جممعن���ا العلم���ي ألول نش���أته بعض���و عظي���م من 
أعضائ���ه ومفخ���رة من مفاخر هذا الش���رق العربي 
وإمام نابغة بعلوم الدين والدنيا وحامل لواء املعارف 

يف ديارنا املرحوم الشيخ طاهر اجلزائري .«
رحم اهلل طاه���ر اجلزائري نابغة عصره ، وعامل 
دهره ، فقد كان عروبياً فذاً و عاملاً وجيهاً ، وفقيهاً 
فاض���الً ، وإصالحي���اً متميزاً ، نري الوجه ، حس���ن 
املنظ���ر ، جلي���ل القدر ، كرمياً ج���واداً ، األمر الذي 
رف���ع من ش���أنه ، وجعله ينال اح���رتام وتقدير جيله 
والذي���ن عرفوه وكل الذين يعرفون أمهية التنوير يف 

استنهاض األمة وتقدمها. 

 أعالم دمشق يف القرن الرابع عشر : د. حممد عبد اللطيف 
صاحل فرفور ص 149 .

 األعالم : للزركلي ، اجمللد 3 .
 األعالم الشرقية : اجملاهد ، 1/114-116 .

 تراجم األعيان : للشطي .
 تنوير البصائر بس��رة الش��يخ طاهر . تأليف الشيخ حممد 

سعيد الباني الدمشقي .
 خزائ��ن الكت��ب العربية : فيليب دي ط��رازي ، 1/ -279

.  280
 السابقون : قدري قلعجي ، ص -17 28 .

الش��يخ طاهر اجلزائري رائد النهضة العلمية يف بالد الش��ام 
: عدنان اخلطيب .

 علماء دمش��ق وأعيانها يف القرن الرابع عشر : حممد مطيع 
احلافظ ونزار أباظة ، 1/366 . 

  فهرس خمطوطات املكتب��ة الظاهرية : التاريخ وملحقاته 
، خالد الريان .

  كنوز األجداد : 5/54 يف جملة اجملمع العلمي .
 جمل��ة رس��الة املعلم : الس��نة الثاني��ة ، العدد الراب��ع ، بقلم 

الشيخ إبراهيم القطان ، ص 329 .
 –  3/171 –  1/17: العرب��ي  العلم��ي    جمل��ة اجملم��ع 

.679 –  666 –  596 –  8/577
  حماض��رة حممد ك��رد علي يف جملة اجملمع : 8/577 – 

.  679 –  666 –  596
 مذكرات فخري البارودي ، 1/58 .

  مذكرات املؤلف : مازالت خمطوطة يف مكتبة األسد .
  معج��م املطبوع��ات العربي��ة : لس��ركيس ، ص 688 – 

.  691
  هدية العارفني :1/432 .   

املراجع : 
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 املعلم الشاعر علي دّمر 
محطات تستدعي الوقوف
   د. موفق أبو طوق

 ه���ا أنذا أعود خبيايل إىل الوراء مخس���اً وثالثني 
سنة، وبالتحديد إىل أواسط السبعينيات من القرن 
املاض���ي . . ه���ا أنذا أس���تعرض يف خي���ايل  صوراً 
قدمية متالحقة لوجوه مألوفة غالية، كان أصحاهبا 

مالئي الدنيا وشاغلي الناس يف ذاك الزمان.
هاأن���ذا أتذكر عدنان قيطاز، وس���عيد قندقجي، 
وحممد منذر لطفي، وعب���د الرزاق األصفر، وعلي 
دمّ���ر، وعب���د الوهاب الش���يخ خليل، وولي���د قنباز، 
وياسر فتوى، وحسني املنجد، وعبد القادر احلداد، 
وعب���د الرمحن النعيم���ي، وغريهم م���ن أدباء محاة 
الذين ش���غلوا الصف���وف األوىل يف املش���هد الثقايف 
احلم���وي، هاأن���ذا أتذكر جلس���اهتم ش���به الدورية، 
وسهراهتم املاتعة احلميمية ،اليت كانت تتم بني حنيٍ 
وآخر يف بي���ت أحدهم . . كانت صنعة احلرف هي 
ال���يت جتمعهم ، وكانت احملب���ة ترفرف يف أجوائهم، 
واملودة تنشر شذاها يف كل ركن من أركان جمالسهم 
. . . ح���وار مس���تفيض، نق���اش هادف، نق���د بناء ، 
دراس���ة جدية . . وطرفة تروى هن���ا، ودعابة تقدم 
هناك  . . . وكنت وزميلي نزار جنار قد اس���تهوتنا 
ه���ذه اجللس���ات، وخباص���ة بع���د أن أدركتنا حرفة 
األدب، وصرن���ا ندعى إىل املش���اركة ، واملس���امرة، 
واحملاورة يف س���هراهتم اخلاصة تل���ك، وكنا بالطبع 
أصغرهم س���ناً، وأحدثهم عه���داً، وأقلّهم ولوجاً يف 

عامل األدب والثقافة.
وكان الش���اعر الراح���ل عل���ي دم���ر ، ه���و أكث���ر 
احلضور اس���تفاضة يف رواي���ة الطرائف ، ومداعبة 
الزمالء، وافتعال املواقف اليت ترسم االبتسامة على 

ش���فاه اآلخرين . . وكن���ت أصنّف ما يرويه يف إطار 
) النكت���ة اإلنكليزية( ، فق���د كان يلقي نكاته بربودة 
ش���ديدة، وهدوء مصطنع، وتعاب���ري مفتعلة، ولكنها 
كانت تثري عاصفة ش���ديدة م���ن الضحك والتعليق، 
وخاصة عندما يش���اركه زميله س���عيد قندقجي يف 
هذه املهمة، ويتبادل وإياه قصصاً وروايات يف غاية 

الطرافة!.
 وكم���ا كان علي دم���ر يداعب زمالءه، كانوا أيضاً 
يداعبون���ه . . فأنا أذكر كيف أن األديب وليد قنباز 
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قد حّذره مازحاً بأن خصوم الدكتور وجيه البارودي 
يرتبصون به الدوائر، بعد أن أمساهم ب� ) األوباش( 
يف كلمت���ه اليت ألقاه���ا يف املهرجان ال���ذي أقيم يف 
نقابة املعلمني حبماة مبناس���بة بل���وغ الدكتور وجيه 
الس���بعني م���ن العمر، لق���د تقبل علي ه���ذا الكالم 
بطيب خاطر، وقدّم له بعض املسوغات اليت دفعته 

إىل ذلك.
 وأذك���ر يوماً أنين قلت له مداعباً: ماحكاية )كوخ 
الش���عر( ال���ذي تعكف عل���ى الكتابة في���ه، ويتصدر 
ذكره قصائدك املعروفة، وخباصة تلك اليت تنش���ر 
يف جري���دة الفداء؟ . أجابين ضاح���كاً: إنه يف عامل 
اخلي���ال وليس يف ع���امل احلقيقة، وصم���ت َ قليالً 
ث���م أردف: مثل كوخي كمث���ل ) صالون منذر لطفي 
األدب���ي( ال���ذي يتحدث عن���ه دائماً وه���و يف خياله 
فقط!. وكان الش���اعر منذر لطف���ي يف تلك اآلونة، 
يس���عى إىل إقامة صال���ون أدبي جيم���ع أدباء محاة 
وش���عراءها، أس���وةً بالصالونات األدبية اليت عرفت 
يف مص���ر س���ابقاً، وكان م���ن بينها صال���ون األديبة 

الراحلة مي زيادة.
وعلى الرغ���م من هذا األس���لوب الضاحك الذي 
مييز حياته الش���خصية، إال أن���ه يف األمور اجلدية 
كان يف غاية الصرامة، وهذا ما نالحظه يف ش���عره 
الوطين الذي يش���غل حيزاً واسعاً من شعره عموماً، 
فاهل���م الوطين يعي���ش يف وجدان���ه، ويتغلغل يف كل 
زاوية من زوايا أعماقه، وحيمل مش���اعره وعواطفه 
وأحاسيس���ه م���اال يُط���اق وم���ا اليقدر عل���ى محله 

بشر.!
 مزقته مأس���اة فلس���طني .. وتركت���ه ثائراً حائراً 
اليدري على أي ش���اطىء يرسو، فالوطن قد اقتطع 
من جس���د العامل العرب���ي، واملقدس���ات قد أهينت 
على أيدي ش���ذاذ اآلفاق، والالجئون الفلسطينيون 
هائمون على وجوههم يف مشارق األرض ومغارهبا، 
خبالفاهت���م  آنن���ذ  مش���غولون  الع���رب  والزعم���اء 
الشخصية، ودعم كراسي حكمهم وتثبيت حدودهم 

اإلقليمية:

س��معت من الالجئني أحداث طردهم     
                    وما ف�عل الغ�ازون بال�فتك فيهمُ

رأي��تُ بين ص��هيون أألم أم��ة      
                   مباضيهمُ، واحلاض�ر الي�وم أألمُ

 ويتح���دث الش���اعر ع���ن احلقد األس���ود الدفني 
الذي حيمله الصهاينة منذ آالف الس���نني، ومازالوا 

حيملونه حتى يومنا هذا:
لقد حق���دوا على ك�ل الرباي��ا         

                        فك��ل الكائن�ات ل��هم خصومُ
يق��رر ذاك ت��اريخ جدي����د         

                           ويثب��ت ذاك ت��اريخ ق��ديمُ
 ويدع���ي يه���ود ه���ذه األيام، أهن���م أتباع رس���الة 
مساوية س���امية، ولك���ن هل ميكن ألية رس���الة، أن 

تأمر أتباعها بالظلم وسفك الدماء الربيئة؟
وق��الوا إننا أتب�اع م�وس���ى      

                         أموس�ى ك�ان س��فاحاً أثيم�اً 
وباسم ال��دين كم قتلوا وج��اروا     

                          أك�ان ال��دين س���فاكاً لئيماً 
 والعرب مع األس���ف الش���ديد مازالوا منقسمني، 
مل ينتبه���وا بع���د إىل اخلط���ر احمل���دق هب���م وهناك 
خصوم���ات يغذيها الغريب، ويُصادق عليها ويعرتف 

هبا القريب:
وج��اء ال��دور للع�رب ال�غفاة   

                        وق�ام االنق�سام م��ن ال��دعاة
وك��شرّ خلفه�م ع�ن ناجذي��ه      

                    وخاض�وا ف�ي معارك طاحن��ات
لق���د كان الش���اعر متمس���كاً بعروبت���ه، معرتف���اً 

مبآثرها، وماهلا من فضل على العامل أمجع:
كم ركزّنا يف ال��شرق من��ا بنوداً     

                        وق��ذفنا للغ��رب من��ا جنوداً
أم�ة أن��شأت صروح احل��ضارا     

                    ت وس��ارت يف العز شأواً بعيداً
وه���ذه العروب�������������ة ه���ي دم جي���ري يف ع���روق 
الش���اعر، وهي تدفع���ه إىل الصم���ود، ومواجهة كل 

الضغوط:

185



دم العروب��ة يغل��ي يف جواحنن��ا  
                      يوماً س��تبدي أمانيه املي�ادي�ن

واحلصر بعد طويل احل��صر ي�عقب�ه   
                       تفجّر حي��رق األكوان م�جنون

 إنه بالفعل عربي الوجه والقلب واللسان، يتمسّك 
بالقيم العربية، عزيز ال حيين رأسه إال خلالقه:

عرب�ي الفؤاد ما هن��ت يوم��اً      
                         ال وال ض��مين رداء خج��ول

 ص���امداً ص�ادعاً حبق  صراح   
                          ما لغري اإلل�ه رأس��ي ذلي��ل

 وهو خياطب الدول االستعمارية، وخيص بالذكر 
أمري���كا ، ال���يت من أج���ل مصاحلها، تذل الش���عوب 

وترتكب اجملازر:
يابنة املال كم ملال�ك يف الش��       

                            ��رق م��آل تقطع األكب��ادا
 يف األقاصي جم��ازر وحب��ار    

                          م��ن دم��اء فجرهتا أحق��ادا    
ويف كتاب���ه ) رس���ائل حمرج���ة إىل ن���زار قباني( 
ال���ذي نش���ره يف أواخر حياته يتناول الش���اعر علي 
دمر عدداً من القضايا الوطنية والقومية، وعلى ما 
أذكره أن بعض زمالئه قد الموه وقتئذ على توجيهه 
النقد إىل الشاعر نزار قباني، الذي كان من عمالقة 
الشعر يف ذلك العصر، ولكن ما أراهُ أنا أن هذا النقد 
مل يكن نقداً أدبياً، يقصد به اهلجوم على شعر نزار، 
أو اإلس���اءة إىل أس���لوبه األدبي املتميز، فهو يعرتف 
منذ بداية الكتاب بأن نزاراً ش���اعر مرموق له دوره 

يف العصر احلديث:
إىل أخي نزارْ، حتية اإلعجاب والوقارْ

لشاعر اجلمال، واحلب والقتاْل
مفج���راً من كل حرف طاق���ة انفعال  .. يف الروح 

واخلياْل
ولكن النق���د كان موجهاً ملواقف ن���زار املتذبذبة، 
ووجهات نظرة املتناقضه ، إزاء بعض الش���خصيات 

السياسية واألحداث الوطنية:
لكنه البأس  يا نزار.

فالتاج���ر اخلبي���ث يكتش���ف، يعرف كي���ف تؤكل 
الكتف

 يراقب األسواق، وحسب ميزان الطلب، يستعمل 
) القبان(

ويدفع البضاع���ة .  . . لتحصل األرباح، باحلزن 
واألفراح.

وهذه جتارة األش���عار واآلراء، كأهنا جتارة البغاء، 
تبيع للراغب ما يشاء

ويقول الشاعر علي دمر أيضاً خماطباً نزار:
وقلت يف قصيدة رافضة  . . أرفضكم مجيعاً

أرفض مرياث أبي، وأرفض الثوب الذي ألبس���ين، 
وأرفض العلم الذي علمين

أرفض س���يف الدولة املغ���رور، والقصائد الذليلة 
الغبية

 أس���حب س���يفي غاضب���اً، وأه���دم الش���رق على 
أصحابه، تكية تكية

وبعد هذا الرفض يانزار، تس���تلهم اآلثار، تشحذ 
من معاوية جمداً ونصراً من

ب���ين أمية، ومن ب���ين محدان، م���ن خيوهلم، ومن 
سيوف خالد، تشحذ نصل سيف

فكل أسياف العرب، يف عصرنا من اخلشب.
و ال أدري مل���اذا اس���تغرب ش���اعرنا الراحل علي 
دم���ر هذه املواقف املتناقضة ل���دى نزار، وهو أدرى 
بأحوال الش���عراء وتقلباهت���م ومزاجياهتم، وخباصة 
إذا كان���وا من الش���عراء غري امللتزم���ني، ونزار قباني 
مل يك���ن يف ي���وم من األيام ش���اعراً ملتزماً، وما كان 
مرتبط���اً بضواب���ط حتول دون ترك مش���اعره على 
س���جيتها حني حدوث احلدث، وال ميكن أن نتعامل 
مع أدبياته كما نتعامل مع أدبيات غس���ان كنفاني أو 
عبد الرحيم حممود أو حسن البحريي أو غريهم من 

الشعراء امللتصقني بقضاياهم ومواقفهم.
 ولع���ل ه���ذا احلديث جيرن���ي إىل حدي���ث آخر، 
ويدفع���ين إىل تس���ليط األض���واء عل���ى الدراس���ات 
النفس���ية اليت علين���ا القيام هبا قب���ل أن نتعامل مع 
الشاعر أوالً ثم شعره ثانياً، ولقد سبق أن أجنز مثل 
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هذه الدراس���ات مفكر معروف ه���و األديب الراحل 
س���هيل عثمان حيث قام بدراس���ة نفس���ية للشاعر 
الدكت���ور وجي���ه البارودي يف كتابه ) آخر ش���ياطني 
الش���عر(، الذي صدر منذ سنوات عديدة عن احتاد 
الكتاب العرب يف سوريا، وفيه يصف شعر ) وجيه( 
بأن���ه نظ���م عفوي غ���ري متعمد وال متعق���ل، كما أنه 
ينسب صاحبه إىل الطبيعة الشعرية املنتشية القلقة 
املعربدة، ال إىل الطبيعة الشعرية النظامية املكرّسة 

للقيم السائدة .. 
ولع���ل ما ينطب���ق على وجيه ينطب���ق بعضه - ال 
كل���ه - على نزار، ولعل قيامنا بتحليل نفس���ي كامل 
لش���خصية نزار يعيننا على تفسري نزعاته الشعرية 
وش���طحاته األدبية، وه���ذا أدق بكثري من اللجوء إىل 
مواقف متش���جنة وأحكام جاهزة واهتامات قاسية، 
كال���يت كاهلا علي دمّ���ر، واليت بناه���ا فقط على ما 

ملسه من مفارقات يف شعره وتناقضات يف نثره.
عل���ى كل ح���ال . . من ب���ني املآخذ اليت س���جلها 
عل���ي دمر، هو قيام نزار قباني هبجاء أحد الزعماء 
العرب، ثم قيامه برثائه بعد أن وافته املنية، وأصبح 
يف دي���ار احلق!. ومع التحفظ الش���ديد إزاء ما جاء 
يف ه���ذا الرث���اء وذلك اهلج���اء من معان���ي التهويل 

واملبالغة .. فإنين أقول:
إن ه���ذا املوق���ف يس���جل لصاحل ن���زار، فهو على 

األق���ل مل يفعل العكس، ومل يقتد بالكثري من األدباء 
الذين أسرفوا يف مديح ذلك الزعيم، حني كان على 
قيد احلياة، وبيده القوة والسلطة، لكنهم بعد موته، 
وزوال س���لطانه ، وجربوت���ه، انقلبوا عليه، وهامجوه 
هجوماً كاس���حاً، وألصقوا به ش���تى الته���م، ونعتوه 
بأبش���ع الصف���ات وأش���نعها!. مل ينكر ن���زار قباني 
انتماءه إىل املدرس���ة املزاجية، فهو يقول : إن ساعة 
الشعر س���اعة مزاجية، تتقدم ألف سنة إىل األمام، 
وترجع عشرين قرناً إىل الوراء، وتبقى مقتنعة بأهنا 

على صواب، وإن كل ساعات الدنيا غلط.
ويق���ول أيضاً يف موقع آخر: الكتابة اجلديدة هي 
اليت تتخذ البحر منوذج���اً هلا، فالبحر هو النموذج 
االنقالبي األمثل، املاء يثور على نفسه يف كل حلظة، 
ويناقض نفس���ه يف كل حلظة، ويفقد ذاكرته يف كل 

حلظة. 
وسواء أكان علي دمر حمقاً يف هجومه على نزار 
أم مل يك���ن حمق���اً، وس���واء أكان كتابه ه���ذا ملتزماً 
بالدراس���ات النفس���ية أم غري ملتزم، فهو قد انطلق 
من قناعة ذاتية راس���خة، وحس وطين سليم، وغرية 
ش���ديدة على مص���احل األمة، وتأمل بال���غ األمل على 
م���ا آلت إلي���ه األمور وخباصة بعد نكس���ة اخلامس 
م���ن حزيران، وتقهقر املد العربي وتراجعه أمام املد 

الصهيوني االستعماري.

املصادر:
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 ميشيل أديب املبدع واملربي

2004-1928
    عيسى فتوح

ميش��يل )ميخائيل( جرا أديب مرٍب وقاص وش��اعر ولغوي . . . ولد يف السابع من آذار 
عام 1928 يف بلدة » مرمريتا«- درة وادي النضارة- وتلقى دراسته االبتدائية فيها حتى 
نهاية الصف الرابع، وقد ظهر تفوقه منذ طفولته، والسيما احلساب والقراءة والتعبر، 

ولذلك تنبأ أستاذه نقوال خوري بأنه سيصر أديبًا مبدعًا وإنسانًا ذا شأن عظيم.
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يف س���نة 1940 اصطحب���ه أخ���وه أدي���ب إىل دير 
الزور، حيث انتس���ب إىل الصف اخلامس االبتدائي 
يف مدرس���ة ) هنان���و(، ثم انتق���ل إىل محص ملتابعة 
الكلي���ة  يف  داخلي���اً  ، طالب���اً  اإلعدادي���ة  دراس���ته 
الدراس���ة  ش���هادة  ن���ال  أن  وبع���د  األرثوذكس���ية، 
اإلعدادية منه���ا، انتقل إىل ثانوية )جودة اهلامشي( 
يف دمش���ق، وشاء القدر أن جيلس إىل جوار صديق 
العمر الشاعر شوقي بغدادي يف مقعد واحد، وكان 

من أساتذته فيها:
 حمم���د الب���زم، وع���ز الدي���ن التنوخ���ي، وأجمد 
الطرابلس���ي، وانطون مقدس���ي، وقد صار بعضهم 
من أس���اتذته يف اجلامعة الس���ورية، إضافًة إىل كل 
من شفيق جربي، وسعيد األفغاني، وحممد املبارك، 

والشيخ حممد هبجت البيطار ...
 بعد أن نال ش���هادة البكلوريا عام 1947، انتسب 
إىل قس���م اللغ���ة العربية يف كلي���ة اآلداب باجلامعة 
الس���ورية، وخترّج عام 1951، ويف خالل دراسته يف 
اجلامعة أسس ثانوية ) النهضة( يف قطنا، كما تسلّم 
بع���د خترج���ه إدارة ثانوية ) النهض���ة( يف مرمريتا، 
واستمر يف إدارهتا والتدريس فيها حتى توقفها عام 
1955، فانتقل إىل التعليم الرمسي، وعيّن مدرس���اً 

يف مدينة دير الزور.
 ويف عام 1961 انتقل إىل محص، ويف عام 1967 
إىل حلب، حيث عمل مدرساً للغة العربية يف ثانوية 
) املأمون( ثم يف ثانوية ) املعري(، وملا وضعت وزارة 
الرتبي���ة يده���ا على ثانوية ) القدي���س نيقوالوس( ، 
كلّف إدارهتا، وقد ملع امسه يف حلب مدرّساً ناجحاً، 

وإدارياً كفئاً.
يف ع���ام 1974 نال ش���هادة املاجس���تري يف اآلداب 
من اجلامعة اللبنانية، بدرجة امتياز عن أطروحته« 
«، ويف عام 1979 اس���تقال من  صف���ي الدين احلليّّ
عمل���ه الرمس���ي، وتفرغ إلدارة معهد » دار األلس���ن 
للغ���ات« ، حي���ث حتول مكتب���ه في���ه إىل ملتقى، أو 
ق���ل إىل صالون أدب���ي لنخبة من األدب���اء والكتاب، 
ويف ه���ذا امللتقى ولدت لديه فك���رة تأليف وإصدار 

كتاب » أدباء من حلب« الذي واصل العمل فيه حتى 
اجل���زء الثال���ث، وكان ين���وي إصدار اجل���زء الرابع، 
ل���و مل يفاجئ���ه املوت بغتة مس���اء األح���د يف الثاني 
والعشرين من شباط عام 2004، فنقل جثمانه يوم 
الثالث���اء يف 24 ش���باط إىل مرمريت���ا ليُدفن فيها ، 
مودّعاً باحلسرة والدموع، وقد مسي الشارع املمتد 

من منزله يف حي العزيزية بامسه.
 وكان أقيم مليش���يل أديب حفل تكرميي يف املركز 
الثقايف العربي حبلب يف 22 شباط عام 2001، كما 
أقي���م له حفل تأبي���ين يف املركز نفس���ه يف 27 آذار 
2004 ، بالتع���اون مع مديري���ة الثقافة وفرع احتاد 
الكتاب العرب حبلب، تكلّم فيه كل من الدكتور عبد 
الكريم األشرت، والدكتور بكري شيخ أمني، والشاعر 
شوقي بغدادي، واألساتذة: مأمون اجلابري، وفريد 
جحا، وحممد كامل قط���ان، وعبدو حممد، وجورج 
مراياتي، وحممود امل���ال، وجنله الدكتور أمين أديب 
. . . وكت���ب عن���ه يف جري���دة اجلماه���ري كل م���ن: 
مأم���ون اجلاب���ري، وبيان���كا ماضيّه، وس���ها جالل 
ج���ودت، وحممد أديب ياس���رجي، و أديل برش���يين، 
وحممد الزينو السلوم، وفريد جحا ومرشد النايف 

وغريهم.
كان ميش���يل أدي���ب رج���الً ُطلَع���ة، دائ���م البحث 
والتأليف والدراسة يف كل ما يتعلق بتسهيل العملية 
التعليمية لطالبه، فأّلف هلم سلسلة )أستاذك معك( 
يف الع���روض والبالغة وفن التعبري األدبي، كما أّلف   
) نظري���ة أدي���ب يف تعلي���م اللغة العربي���ة للمغرتبني 
ولألجان���ب وحمل���و األمية( وكت���اب ) نظرية يف علم 
الع���روض وتعليم���ه( مش���روعاً لرس���الة الدكتوراة، 
إضافًة إىل العديد من الدراسات األدبية والنقدية.

ونش���ط يف الس���نوات األخرية من حياته يف حلب 
يف إلقاء احملاضرات ، واملشاركة يف الندوات األدبية 
والثقافية، وحضورها يف املركز الثقايف ودار الكتب 
الوطنية، والنادي الفلس���طيين، وفرع احتاد الكتاب 
الع���رب ال���ذي كان عض���واً في���ه، وكانت ل���ه مقالة 
أس���بوعية يف جريدة ) اجلماه���ري( احللبية، ناهيك 
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عن املقابالت التلفزيونية واإلذاعية.

 آثاره األدبية:
 أصدر األس���تاذ ميش���يل أديب س���تة عشر كتاباً 
ب���دءاً م���ن ع���ام 1951 حت���ى ع���ام 2004 أمهه���ا: 
تعلي���م اللغ���ة العربية بصورة تطبيقي���ة ،فن التعبري، 
نظ���رات ودراس���ات يف األدب العرب���ي احلدي���ث ، 
وأخرياً أش���رقت الش���مس، رفيق الطالب يف أصول 
اإلع���راب، مرمريتا ضيعة املئ���يت دكتوراه، خالصة 
تطبيقية لنظرية العروض، حكاية العروض، من كل 
بيدر حبة ) ثالث���ة أجزاء(، معجم عائالت مرمريتا 
و أمس���اء مثقفيها ومهاجريه���ا ومغرتبيها حتى عام 
2000، ف���اجل ال تع���اجل ) جمموعة قصصية(، هكذا 
تكلم���ت، إضاف���ة إىل مش���اركته يف دراس���ة وإعداد 
اجلزء الثالث من كتاب ) أدباء من حلب يف النصف 
الثاني من القرن العش���رين( الذي صدر عام 2004 

بعد مدة قصرية من وفاته.
 مل يكت���فِ ميش���يل أدي���ب بتأليف ه���ذه الكتب، 
بل نش���ر إىل جانبها عش���رات املقاالت يف اجملالت 
الس���ورية والعربية كاملوقف األدب���ي، وآفاق الثقافة 
وال���رتاث يف اإلم���ارات العربي���ة املتح���دة، وجري���دة 
)اجلماهري( اليت كان يوافيها مبقال كل أسبوع، ومما 

كتب فيها حتت عنوان ) عاشق األرض( قوله:
  » ل���و كان بي���دي أمر تصنيف الن���اس ووضعهم 
يف مرات���ب ودرجات، لوضع���ت الفالح أعظم الناس 
األحي���اء وأكرمه���م، وال يفوقه إنس���ان يف الكرم إال 
الش���هيد .. وبني الفالح واجلندي شبه عظيم، ذلك 
حييي األرض ويعمرها باألشجار والثمار واملواسم، 

وهذا حيميها وحيرسها . . .«
وقال يف مقال ) لكي ال تتسع اهلوة(: » يف بالدنا 
ب���دأت الكلم���ة، وفيها نش���أت ح���روف الكتابة مهد 
احلضارات قب���ل أن يفتح اإلنس���ان عينيه، ومهبط 
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الرساالت قبل أن يفضّ ختم أذنيه، فأمجل املبادىء 
وأنب���ل الفضائل وأغلى الوصاي���ا وأحلى احلكايات، 
محله���ا إنس���اننا إىل الع���امل، ونقلته���ا أرض الكنانة 
يف املراك���ب واملواك���ب« . وقال يف آخر مقال نش���ره 
يف ) اجلماه���ري( بتاري���خ 2004/2/9 أي قبل وفاته 
بثالثة عش���ر يوماً حتت عنوان ) من تداعيات النبأ 
العظيم لعنة األجيال(: » ال يكون للثقافة نفع إال إذا 
كان املثقفون ينطقون باس���م أمته���م، ويتحركون يف 
جم���رى دائ���م احلركة حنو هدف عظي���م« . . . وإذا 
كان ميش���يل أديب مل يرتك لنا ديواناً مطبوعاً، فقد 
ترك بعض القصائد الكالسيكية املوزونة، كقصيدة 
) يبس���ت يف الف���م كل الكلمات( ال���يت كانت آخر ما 
نظمه قبيل وفاته، وقد س���ادهتا مس���حة قامتة من 
التش���اؤم و الس���وداوية واليأس فالكلمات يبست يف 
فمه وصارت كاحلطب أو كاحلجارة ولفها الش���يب 
وش���اخت، ونار احلي���اة انطف���أت يف عروقه، ونبعه 

جف ونضب، وأًصبح كمن يسري يف فالة جمدبة:
 يبس��ت يف الفم كلُّ الكلمات          

                     وغدت مثَل غصوٍن من ح�طبْ
مل ي��عدْ فيها رح�يقٌ للفرا          

                 شات، وصارت من حجاٍر وخشبْ
غادرت ش��رياهنا نارُ احلياة        

                    وبدت يف وجهها س��حبُ التعبْ
لفها الشيبُ وشاختْ مثَل ذاتي          

                        ف�كالنا م�ثُل ن��بٍع قد ن�ضبْ
وكالن�ا س���ائرٌ عربَ فالة              

                       دَرْبُ��ها فيه من ال�هوِل ال�عجبْ
إن رغبنا بس���الٍم وصالةٍ         

                        فلنكن عش���اَق حس��ٍن وأدبْ

 كما ترك لنا بعض أمناط التعبري اليت سلك فيها 
مس���لك النثر الش���عري ) أو أسلوب الفن الثالث كما 

مساه( كقوله مناجياً سوريا:
ياس���وريا، ياوطين احلبيب

حنن الفدا
ألرضك اخلصيبْة

 لشعبكِ العظيمْ . . 
منذ القديمْ . . 

وقوله: بيدي طيبتُ األرضَ
نذرتُ هلا عمري
بيدي قدمت هلا

شالل الشمس ِالدافىءْ
وقطفت هلا النورَ األخضرْ

من كرِم النجِم املسحوِر  .. .
وبعد . . . فلقد كان الدكتور عبد الكريم األش���رت 
خ���ري من عرف األديب ميش���يل أديب على حقيقته، 
ولذل���ك وفاه حقه يف الكلمة الطيبة اليت رثاه هبا يف 
حفل تأبينه قائالً له: » لقد أحببت الوطن وأحببت 
اإلنس���ان تعاليت على عزلة التحزّب، وأنت احلزبي 
العريق، وترفعت عن اخل���وض يف وحول الطائفية، 
فغنيت وأنت املس���يحي ألعياد املس���لمني من قومك 
وعش���ريتك، وكتبت أمجل الكالم يف نبيهم وغزواته 
وكتاب���ه العزي���ز، خلف���ت يف درس لغت���ك وآداهب���ا 
صفح���ات تبقي ذك���رك، وضعت نظري���ة يف تعلمها 
للمقيم���ني واملغرتب���ني، وأنش���أت أجي���االً تدين لك  
بالفضل، وحتمل أكرم القيم، وتبين مستقبل األرض 
ال���يت أحببتها، وكتبت يف طبيعته���ا أمجل الكلمات، 
فن���مْ مطمئن���اً، كريم املثوى، رج���الً وفيت احلقوق ، 

ومواطناً أديت األمانة، ومربياً محلت الرسالة«.

املصادر:

 معظم املعلومات الواردة يف هذه الدراسة أخذت من كتاب: أدباء حلب ، اجلزء الثالث ، دار الثريا ، حلب ، 2004.
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 الفنان التشكيلي
                                                                                                                                                                                والباحث األثري السوري . . .خالد معاذ

لقد حقق فناننا التشكيلي يف سورية حضورًا متميزًا بني املبدعني حني قّدم النتاج األصيل 
املع��ر عن الواق��ع، وتبوأ مكانًا الئقًا بينهم إذ توصل إىل لغة فنية خاصة قادرة على التعبر 
ع��ن كل موضوعات��ه، وأب��دع يف تقدي��م املوضوع��ات. ومن بني ه��ؤالء املبدع��ني الفنان 

التشكيلي والباحث األثري "خالد معاذ" أحد رواد احلركة الفنية يف سورية ..

   مهسة مراد
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ولد يف دمشق سورية 1909 تلقى 
تعليم���ه يف أنطاكية وحلب ودمش���ق، 
فدرس يف مدرس���ة التجهيز بدمشق 
) مكت���ب عن���رب( انتس���ب إىل املعهد 
الفرنسي لآلثار الذي أنشئ بدمشق 
ع���ام 1922 عمل مدرس���اً للفنون يف 
دار املعلم���ني، وأس���تاذ تاري���خ الف���ن 
اإلس���المي يف كلية الفنون، ومفتشاً 
لآلث���ار وخب���رياً يف املتح���ف الوطين 
بدمش���ق، م���ن مؤسس���ي اجلمعي���ة 
السورية للفنون اجلميلة حيث كانت 
الدع���وة األوىل هل���ذه اجلمعي���ة م���ن 
منزل���ه . . اخت���ري عض���واً يف اهليئ���ة 
الدولي���ة حلماي���ة اآلث���ار يف مدين���ة 
دمش���ق القدمي���ة، أل���ف العديد من 
املصنف���ات الفني���ة يف تاري���خ الف���ن 
األموي والعباسي والفنون احلرفية، 
وفه���ارس بأمس���اء املالب���س واخلط 

واخلطاطني.
افتت���ح مش���غالً فني���اً باس���م الفن 
اإلس���المي ، وذلك لتقديم تطبيقات 
عملية عل���ى الزخارف اإلس���المية، 
وشارك يف تأسيس اجلمعية السورية 

للفنون عام 1950.
أس���لوبه تسجيلي . . اهتم بدراسة اخلط العربي 
يف املس���اجد وش���واهد املداف���ن، وله كت���اب صادر 
عن املعهد الفرنس���ي لآلث���ار .. كرّس حياته للبحث 
)النظ���ري والعملي( يف الرتاث العربي، حيث س���جل 
املظاه���ر الش���عبية يف الع���ادات والتقاليد واحلرف 
اليدوية .. وثق دمش���ق فوتوغرافياً ويعدّ األرشيف 
الفوتوغرايف والتشكيلي لدمشق الذي تركه من أهم 
الوثائ���ق التارخيية اليت س���جلت احلي���اة فيها، أعد 
خريطة علمية وأثرية لدمشق وأمضى سنوات جيمع 

الوثائق ويتفقد األمكنة وهي األوىل من نوعها.
يعدّ الفنان ) خالد معاذ( من الفنانني التشكيليني 

ال���رواد الذي���ن مجعوا ب���ني الفن والبح���وث العلمية 
واألثري���ة ، وق���دم رؤي���ة فني���ة خاصة هل���ا صالهتا 
بتوثيق املعامل التارخيية واملشاهد احلياتية اليومية 
واألحياء الش���عبية ، وما يف ه���ذه األحياء من بيوت 
هامة، وما يف البيوت من تزيينات داخلية وزخارف 

وما يف ريفنا من معامل وأزياء شعبية متنوعة.
ولقد رب���ط بني الفن وال���رتاث العربي يف بالدنا، 
وما فيه���ا من أوابد تارخيية وم���ا تركه األجداد لنا 
م���ن بيوت، وما خلفوه من تراث معماري وصناعات 
يدوية وزخارف خمتلفة جتمّ���ل البيت، واحلاجات، 

والثوب، وتضفي عليها صفة خاصة.
وكان خيت���ار موضوعاته بدق���ة وعناية فائقتني، 
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ويبح���ث عن األمهية اجلمالية ل���ه، ويقدم اللوحات 
اليت حنس بصلتها بنا، وما يف بالدنا من كنوز فنية 
، وانطل���ق يف البداية من األواب���د التارخيية اهلامة، 
ومن األحياء الش���عبية يس���جلها بريشته ويصورها 
بعدس���ته ويدرّسها معمارياً وفنياً، وهلذا فقد غلبت 
الصياغة الواقعية على أعماله، والواقعية التسجيلية 
برؤي���ة تقرهبا إىل البحوث األثري���ة والتارخيية اليت 

متثل اهتمامه األول واألساسي.
كم���ا تنوع���ت املوضوعات اليت قدمه���ا، وتعددت 
األش���كال ال���يت جل���أ إليه���ا لتصوي���ر املوضوعات، 
وبش���كل يتوافق معها وذلك ألنه كان ينبغي أن يكون 
الف���ن يف خدمة البحوث األثرية ويرتافق مع التوثيق 
التارخيي واملعماري ملعامل الرتاث العريق يف بالدنا.

ونس���تطيع دراس���ة هذه املوضوعات اليت قدمها 
وصياغتها الفنية وذلك لتوضيح األمهية الكبرية ملا 

قام به من جتارب وفق مايأتي:
 أوالً- اللوح���ات ال���يت رمسه���ا ملدينة ) دمش���ق( 
وغريه���ا من املدن، والقرى القريب���ة، وبعض املعامل 
األثري���ة اهلام���ة يف هذه امل���دن، والبي���وت القدمية 
واألزق���ة، وقد س���جل ه���ذه املوضوع���ات يف مئات 
اللوحات، رمسها بالقل���م، واحلرب الصيين، واأللوان 

املائية والزيتية.
وق���د اتب���ع يف رمسه هلذه املوضوعات، أس���لوبني 
فني���ني يتمم���ان بعضهم���ا بعض���اً األس���لوب األول 
تس���جيلي دقيق مع االهتم���ام بالزخارف والعناصر 
املعماري���ة كما فع���ل يف لوحته عن ) مئذنة الش���يخ 
حم���ي الدين( اليت رمسها باحل���رب الصيين، وكذلك 

املنظر العام ملدينة دمشق.
أم���ا األس���لوب الثان���ي فواقع���ي تس���جيلي، وفيه 
أعط���ى لنفس���ه بع���ض احلري���ة للتعب���ري ، وأعطى 
األل���وان القريبة من األص���ل كما فعل يف لوحته عن 
) حي الس���ويقة( اليت رمست باألل���وان املائية، وقد 
توصل إىل مرحلة متطورة يف لوحاته عن ) بلودان( 
و ) صيدناي���ا( و ) قصر بيت الدين( وعرب عن هذه 

املوضوعات خبصوصيّة وبأصالة شخصية.

ثاني���اً: املوضوع���ات الش���عبية، إذ س���جل األزياء 
الش���عبية ملختلف احملافظ���ات والصناعات اليدوية 
املختلف���ة، وهذه اللوح���ات تتمتع بأمهية كبرية ألهنا 
حت���وي القيم���ة الفني���ة والتارخيي���ة للموضوعات، 
ونرى ذلك يف لوحته ) العربة الس���وداء( اليت تسجل 
ه���ذا النوع من أدوات الركوب اليت كانت مس���تعملة 
ث���م اختفت، وكذلك األزي���اء والصناعات اليت بدأت 

ختتفي.
ثالث���اً- التصاميم الفنية ال���يت أعدها للصناعات 
اليدوي���ة واحلرف التقليدية ال���يت تعكس جانباً من 
اهتماماته ، واليت تكش���ف ع���ن رغبته لتطوير هذه 
الصناعات ورفع مس���توى التصميم املتبع، ورفدها 
بنماذج جديدة، وهذا يقودنا إىل التأكيد على أمهية 

الدورالفين التطبيقي الذي قدمه.
لقد توصل ) خالد معاذ( إىل بناء شخصية فنية، 
هلا حضورها وتفردها يف جمال البحث والتس���جيل 
والتش���كيل الفين، وهل���ا أمهيتها عل���ى صعيد الفن 
والبحوث األثرية والرتاث الشعيب والفين، وذلك ألنه 
كان م���ن حميب الرتاث العربي، ومن الدعاة حلمايته 
وتوثيق���ه واالس���تفادة من ه���ذه األش���كال من أجل 

تطوير الفن املعاصر.
إن���ه منوذج فريد لفنان بنى نفس���ه بنفس���ه وقدم 
خالل هذه الس���نوات الطويلة م���ن العمل املتواصل، 
خدمات جلى للفن التش���كيلي املعاص���ر يف بالدنا، 

والرتاث العربي اإلسالمي فيها.
ومازال���ت أعمال���ه وم���ا مجعه من تراث وس���جله 
من رس���وم ولوحات مصدراً هام���اً ال غنى عنه لكل 
باحث وفنان كم���ا يف لوحته باأللوان املائية) التكية 
السليمانية( وترجع األمهية الكبرية لتجارب الفنان 
) خالد معاذ( ضمن جتارب ) الرواد( إىل أنه أعطى 
م���ا هو خ���اص ضمن هذه التج���ارب، مما يتفق مع 
اهتمامات���ه عَامَل آث���ار وباحثاً تارخيياً له دراس���اته 
املختلفة اليت أخذت ش���كالً موس���وعياً، يس���تهدف 
تسجيل املعامل األثرية والتارخيية وتقدميها ودراسة 

األوابد التارخيية واملدن اهلامة.
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وقد قام بتس���جيل أهم األحياء القدمية والبيوت 
واألزياء الش���عبية وكان على صلة مباش���رة بأكثرها 
ح���ني كان يتجول ليدرس���ها علمياً ويس���جلها فنياً، 
وهو هل���ذا ذو اطالع على تراثنا العربي يف س���ورية 
وعلى الصناعات والزخ���ارف واألزياء، وله وجهات 
نظ���ره العلمية والفنية للمحافظ���ة عليها وصيانتها 
وتسجيلها ودراستها، وبالرغم من هذه االهتمامات 
ذات الطاب���ع التس���جيلي املرتب���ط برتاثن���ا العربي، 
واليت انعكس���ت يف كثري من أعماله، فهو يقدم بعض 
التج���ارب ال���يت تتجاوز ه���ذا اإلطار، وال���يت تتمتع 
باحليوي���ة لصلتها باحلياة اليومي���ة، وبالواقع الذي 
كان يس���جله ليعطي���ه البعد التارخي���ي، والذي يراه 

املشاهد دوماً.
 وهك���ذا خيتلف عن غريه من ) الرواد( يف قدرته 

عل���ى اختي���ار موضوعات���ه ليعكس األش���ياء اهلامة 
ضم���ن تراثن���ا وهل���ذا مل يك���ن يتوقف عن���د مجال 
املش���هد وح���ده، ب���ل كان يعلق أمهية عل���ى اجلانب 

األثري والتارخيي ألي موضوع.
لق���د رس���م األحي���اء القدمي���ة املختلف���ة واألزقة 
التقليدي���ة، ويف الوقت ذاته قدم املش���اهد احلياتية 
يف هذه األحياء مثل ) عربة قدمية( أو مش���اهد هلا 
)ذكريات تارخيية( وهكذا يتفاعل اجلانب الفين مع 
اجلانب األثري والتارخيي ويقدم ما يثري اهتمامنا.

و قد جلأ إىل ) الزخارف العربية( يقدمها ضمن 
مفه���وم جدي���د، وه���ذا جانب آخر ه���ام يف جتربته 
يدل على مدى اطالعه على الرتاث وعلى مفاهيمه 
اخلاص���ة ليعطي تس���جيلية واقعية تارخيية خاصة 

متفردة ضمن حركة الرواد.
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املصادر:

 الفن التش��كيلي املعاصر يف س��ورية، طارق الش��ريف،جملة احلياة التش��كيلية ، العدد 18-17 الس��نة اخلامس��ة، تشرين األول 
تشرين الثاني، كانون األول 1984، كانون الثاني، شباط ، آذار،1985.

 تراجم أعضاء احتاد الكتاب العرب يف سورية والوطن العربي، الطبعة الرابعة ،2000.
 فنانون تشكيليون سوريون ، حممد حسام الدين، حسان أبوعياش، حقوق الطبع حمفوظة للمعّدين ، دمشق 1991.

 www.just Syrian.com
 www.awu-dam.org

عمل يف التأليف ومن ضمن مؤلفاته:
 تربة ابن املقدم بالفرنسية بريوت 1929.

 مداف���ن امللوك والس���الطني يف دمش���ق، جملة 
احلوليات األثرية، دمشق 1951.

 مشاهد دمشق األثرية ، دمشق 1950.
 دمشق أيام ابن الغزايل ، دمشق 1976.

 دمشق أيام الغزايل ، القاهرة،1961.
 دمشق أيام ابن عساكر، دمشق،1977.

 الكتابات العربية بدمشق،بريوت،1977.

وهكذا نســـتطيع أن نلخص حياة الفنان 
خالد معاذ املتعدد املواهب )1989-1909(

 من مواليد دمشق )1909(
 خت���رج يف املعه���د الفرنس���ي لآلث���ار والفن���ون 

اإلسالمية التابع جلامعة السوربون بباريس.
نظ���م أول مع���رض له م���ع الفنان الراح���ل ) عبد 

الوهاب أبو السعود(.
 افتتح مش���غالً باس���م ) الفن اإلسالمي( وذلك 
لتقديم تطبيقات عملية على الزخارف اإلسالمية.

عمل يف التعليم ومفتش���اً عام���اً للمباني العربية 
اإلس���المية وخبرياً باآلثار والعاديات العربية، ونال 

وسام االستحقاق من الدرجة األوىل.

 ش���ارك يف تأسيس اجلمعية الس���ورية للفنون 
عام 1950.

 أقام معرضه الثاني يف مقر اجلمعية الس���ورية 
للفنون 1950.

 أق���ام املع���رض الثال���ث يف منزله يف ش���ارع29 
أيار1961.

 أقام املع���رض الرابع ألعماله يف املركز الثقايف 
العربي بدمشق1970.

 أق���ام املع���رض اخلام���س عن األزياء الش���عبية 
.1973

 أقام املعرض السابع يف صالة إيبال 1983.
 ش���ارك يف العدي���د من املع���ارض الفنية ومنها 
مع���رض رواد الف���ن التش���كيلي يف صال���ة أوغاريت 
)1983( وش���ارك يف معرض ال���رواد عام 1985 يف 

صالة إيبال.
 تويف عام 1989 يف مدينة دمشق.

وهك���ذا مل يلج���أ فنانن���ا إىل الطري���ق الس���هلة 
للوصول إىل غاياته ومل يأخذ باألشكال اجلاهزة بل 
ع���دّ ) املوروث واملوجود( من األش���كال الفنية بداية 
ومنطلقاً يساعده يف التعبري ويأسره باملوجود وأراد، 
أن خي���وض التجربة، ويقدم لنا اخلصوصية، وهلذا 

يستحق التقدير الكامل وحتية احلب ملا قدمه .
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املالمح التعبرية يف لوحات ليلى نصر

من جدلية اللون والفراغ إلى تقنيات 
الطباعة والغرافيك

     إميان عبد الكريم الزير
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 درست وخترجت يف قسم التصوير بالرغم 
من رغبتها بدراسة النحت.

 ترك���ز يف أعماهلا على املعاني اإلنس���انية 
واملدلوالت التعبريية لإلنسان الذي يعاني من 

الغربة أو الوحدة أو الشعور بالعزلة أحياناً.
رمس���ت امل���رأة ورمس���ت الرج���ل وحققت 
من خ���الل مجعهما معاً أرضي���ة خاصة لكل 
واح���د منهم���ا، على قدر املس���احة اليت تبدو 
للوهل���ة األوىل أهنا مس���احة حيادية بيضاء، 
ولك���ن احلقيقة أن لوحتها حتم���ل دائماً أكثر 
من مدل���ول بالرغم من بس���اطة األلوان اليت 

تستخدمها، وصعوبة التقنيات.
تعمل على تعاب���ري مالمح الوجوه بكثري من 
احلساس���ية والش���فافية ال���يت تعك���س معنى 
درامياً عميق التأثري يف النفس، فيطغى على 
تعابري الوجوه يف أغلب أعماهلا احلزن العميق 
اهلادئ. اس���تخدمت الفن وس���يلة للتعبري عن 

كل ما يدور يف داخلها من مشاعر وأحاسيس، وعن 
كل م���ا جيري حوهلا من أح���داث، فرمست لوحات 
م���ن وح���ي اجلنوب اللبنان���ي وفيتن���ام  وغريها من 
القضايا اإلنس���انية، وجل���أت يف بعض األحيان إىل 

معايشة تلك القضايا لتنقل الواقع كما تراه.
تبدأ برس���م هيكلي���ة اللوحة بكل دقة وش���اعرية 
وال س���يما اخلط���وط اخلارجية للش���كل اليت حتدد 
من خالهلا النسب السليمة، واألبعاد املدروسة، من 

دون أي حماول���ة للخروج من الواق���ع، وعندما تبدأ 
باألل���وان فإهن���ا تبدأ من األلوان الفاحت���ة ثم تغنيها 
بلمس���ات متتابعة من ألوان  استخدمتها يف أرضية 
اللوح���ة، وما إن تبدأ لوحتها باالكتمال حتى تش���عر 
وكأنك أمام مساحة ربيعية من ألوان متقاربة جتمع 
بني أطراف املعادلة الصعبة:  اللون احلار إىل جانب 

اللون البارد، بكل شفافية وهدوء وحساسية.
تق���وم بتكوين العم���ل الفين على مراح���ل، فتبدأ 
بإجراء دراس���ات خطية ملا حتمله الذاكرة من تراكم 

يف عينيها احملاطتني بالتجاعيد ترى اليوم ظالاًل لطفلة املاضي تلعب الهية مع األطفال. 
طفل��ة األمس  ما زالت حتى اليوم تلعب مع الفرش��اة واألل��وان اللعبة ذاتها اليت لعبتها يوم 

كانت تنتظر القطار يف القرية وتستمع إىل حكايا الفالحني يف أماسي الشتاء الصعبة.
ولدت ليلى نصر يف مدينة الالذقية الس��احلية، ونش��أت يف عائلة مثقفة مهتمة بش��ؤون 
األدب والفك��ر، درس��ت هناك حتى املرحلة الثانوية وتفوقت يف الش��هادة الثانوية وهذا ما 
أهلها للحصول على منحة للدراس��ة يف مصر فس��افرت إىل هناك ودرست الفنون اجلميلة 
بالقاهرة، و رمبا كان هلذا االنتقال من حياة الريف إىل بلد جديد األثر يف عودتها إنسانة 

جديدة ال ختشى خوض جتارب على الصعيدين احلياتي والفين.
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بص���ري، ثم تنتقل إىل معاجلة املوضوع مبس���احات 
لوني���ة باألبيض واألس���ود، بعد ذلك تقوم بالرس���م 
على س���طح اللوحة، يف أثن���اء العمل قد تتغري بعض 
املالم���ح، فقد تضيف أو ختتصر أو تُحوّر يف اخلط 
أو يف الل���ون، فالتح���ول ال���ذي يك���ون يف داخلها قد 
ينعك���س بفاعلية بعيداً عن العقل الذي هو اس���اس 
العمل الفين مبا حيمله من مدركات وجتارب طويلة 
وص���ور بصرية وتراكم ملفاهيم العمل الفين، وهكذا 
قد تنتهي إىل تش���كيل آخر، إمن���ا له عالقة بالعمل 
الف���ين املدروس، أي إن العمل يعتمد على الدراس���ة 
يف الب���دء أي على العقل لينتهي إىل العفوية املموهة 

دون شك بالعقل.
هاجس���ها الدائم ه���و التفرد والتط���ور الفين، يف 
أثن���اء مس���ريهتا الفني���ة الغني���ة نوع���ت وطورت يف 
أساليبها الفنية، بدءاً من الواقعية يف املراحل األوىل 
ملمارستها العمل الفين مروراً بالسريالية يف مرحلة 
الحقة، ثم إىل الواقعي���ة احلديثة والتعبريية وصوالً 

إىل التعبريي���ة التجريدية، فاملوضوعات 
ال���يت تطرق���ت إليه���ا فرض���ت عليه���ا 

االسلوب.
استفادت من الفنون القدمية املصرية 
والس���ورية مبا فيها حض���ارة اوغاريت، 
وم���ا يف تل���ك احلضارات م���ن مفردات 
م���ا هي إال اس���تمرار هل���ذه احلضارات 
القدمي���ة اليت أثرت وتؤث���ر يف جماالت 
احلياة واألس���س الفكرية، ألن الفنان ال 

ميكن أن ينفصل عن جذوره.
اس���تخدمت العدي���د م���ن التقني���ات 
وانتقل���ت م���ن م���ادة إىل أخ���رى بعد أن 
جرب���ت إمكانيات كل تقني���ة، حيث إهنا 
مجعت بني تقنيات فنون الغرافيك وبني 
إحس���اس املصور الزييت الش���فاف اليت 
جتم���ع فيها كل درج���ات األلوان احلارة 
والباردة بآن واحد، فاستخدمت األلوان 

الزيتية 
أل���وان األكريلي���ك وتقني���ة الطباع���ة 
باس���تخدام الراسم اخلش���يب، فقامت بطباعة أكثر 
م���ن طبعة للوحة الواحدة وبأل���وان متعددة، وبذلك 
جتعلك تش���عر أنك أمام جمموع���ة لوحات ملوضوع 
واح���د مجعته���ا كلها يف لوحة واحدة، تش���حن فيها 
عواطفك وأفكارك ورؤيتك. وهذه التجارب التقنية 

والتعبريية تكاد تنفرد هبا الفنانة ليلى نصري.
 كما تنفرد الفنانة ليلى أيضاً باس���تخدامها اللون 
وتدرجات���ه خبطوط مس���تقيمة تتحرك هبندس���ية 
مدروسة، بني الفراغ واللون، تتقطع عند زوايا بعض 
األش���كال، لتبدأ م���ن الزاوية املقابلة متعاكس���ة مع 
اللون الداكن، بلون فاتح، فتش���عر أنك أمام نسيج ال 
ميك���ن فصل أي جزء منه عن اجلزء اآلخر.كما إهنا 

حتافظ على قيمة اللون، وعلى طاقته اإلبداعية.
فنان���ة الرتكي���ب والتألي���ف والتحوير والتش���كيل 

املتماسك  يف الرسم واللون واحلركة والتكوين.
يف مرحلة الحقة بدات تبس���ط أش���كاهلا، وجترد 
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من التفاصي���ل الواقعي���ة خطوطاً بنائي���ة معمارية 
للش���كل اإلنس���اني بإط���اره اخلارج���ي، واضعة كل 
شخص من ش���خوص لوحتها ضمن إطاره اخلاص 
ب���ه، ثم جتم���ع ه���ذه النم���اذج اإلنس���انية يف لوحة 
واح���دة، فرتى اس���تعراضاً درامي���اً جملموعة مناذج 
إنسانية على س���طح واحد، وحبركات خمتلفة، غري 

متناظرة، غري مكررة، وغري تقليدية.
أهم مافيها تلخيص املعطيات الواقعية التشرحيية 

جلس���م اإلنس���ان واالكتفاء باملالمح الرئيسية اليت 
توض���ح حرك���ة ه���ذا اإلنس���ان يف حلظ���ات تأمل���ه 

العميق.
عملت بالنحت فأكدت على أس���لوهبا يف تلخيص 
الكث���ري م���ن التفاصي���ل والتأكي���د عل���ى دور الكتلة 
التعبريي���ة يف خدمة فكرهتا، متج���اوزة كل املفاهيم 
التقليدي���ة واألكادميية يف ف���ن النحت، فأتت كتلتها 
النحتي���ة ضخم���ة، متوازن���ة، ومتعادلة ب���ني الفراغ 
واحلجوم اليت حوهلا، مرتابطة متماس���كة، متجاوزة 
كل التفاصيل، مس���تبقية على الكتلة األساسية اليت 

ختدم املعنى التعبريي الذي تريده.
كان هل���ا أيض���اً جتارب كتابية يف الش���عر واألدب 
والقص���ة، فهي تلج���أ إىل األدب عندم���ا تعجز عن 
التصوير، الفتقارها يف ذلك الوقت إىل مكان ترسم 
فبه، والكتابة تش���كل بالنس���بة للفنان���ة ليلى إحدى 
وسائل التعبري عن مكنوناهتا الذاتية والفكرية، فهي 
حسب الظروف ترسم أو تكتب لذا جند ترابطاً بني 

األدب والتصوير يف أعمال ليلى نصري.
أقام���ت الفنان���ة ليلى نصري العدي���د من املعارض 
الفردية يف س���وريا وخارجها، كما شاركت بالعديد 
م���ن املع���ارض اجلماعي���ة داخ���ل القط���ر وخارجه 
كالص���ني ولبنان ومص���ر والعراق وفرنس���ا وغريها 
من الدول، كما مثلت س���وريا يف عدة معارض دولية 
كمع���رض عيون عربية بالش���ارقة وغريها، أعماهلا 
اقتنتها وزارة الثقافة وعدة جهات بوصفها مقتنيات 

خاصة داخل القطر وخارجه.
حازت على العديد من اجلوائز وشهادات التقدير 
يف سوريا ولبنان، وكرمتها  الدولة، كما حصلت على 

تقدير من جملس لبنان اجلنوبي، ووزارة الثقافة.
تتس���امى ليل���ى نصري يف تعبرياهت���ا العاطفية إىل 
لغ���ة مجالية مشولي���ة، وتلك املواصف���ات اجلمالية 
األصيل���ة اليت حضنت مس���ريهتا بالرغم من ش���دة 
متايزها من األس���لبة والتنميط تب���دو حمصنة من 
التلقي���د والتقالي���د وال ميكن أن تك���ون إال كما هي 

عليه، هي ليلى نصري.

201



من ذاكرة الفن احلديث

المدرسة القومية وتجلياتها 
في المدارس  التشكيلية الحديثة

    ميسون سليمان

بع��د أن متكن��ت الفردية من الفن، واتس��ع جمال احلدس الفين، مل تع��د املؤثرات  حمدودة 
مبكان أو زمان معينني ، فأصبح البحث يف قومية الفن أمرًا عبثًا .ذلك أن العقيدة السائدة 

يف الفن احلديث هي عامليته ، وأن جدوى احلدود السياسية يف ختصيصه معدومة.
 ولكن مفهوم القومية الذي قام على املطامح النابليونية أو العصبيات النتشويه )نسبة إىل 

نيتشه( مل يكن ليستقيم مع التفسر اجلمالي للقومية.
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فالقص���د من القومية يف الف���ن ، هو البحث عن 
األصال���ة وص���دق املعاناة ، وه���و البحث عن جتربة 
فذة نش���أت عن تاريخ متخمر عريق ، أو نشأت من 

اجل مستقبل زاهر مشرتك.
والواق���ع أن  تلك االجتاهات رغم طابعها الفردي 
املتمي���ز ، مل خت���رج ع���ن حدودها القومي���ة أو عن 
مناخها القومي الواضح ، بل إهنا مل تستطع التسلل 
ببس���اطة إىل مناخات أخرى ختتلف عنها باجلذور 

القومية.
واألصالة القومي���ة تبدو أكثر وضوحاً لدى األمم 
ذات الرتاث الفين العريق . أما األمم ذات احلضارات 
احملدثة فإهن���ا كما يبدو اضطرت هي ذاهتا للبحث 
يف خفاي���ا الفنون القدمية عن مص���ادر ثابته لفنها 

احلديث املبتكر.

املدارس الفنية القومية يف الغرب
من أبرز مظاهر الفن يف القرن العش���رين هنضة 
املدارس القومية فبينما حفلت باريس بأنواع متباينة 
من الطرز الفنية الوافدة ، فإن الفكر الفرنسي بقي 

مهيمناً على االجتاهات العامة.
ولق���د كانت مدرس���ة باريس ) ال���يت ظهرت بعد 
احل���رب العاملي���ة األوىل( مبثاب���ة جس���ر امتد حتى 
أمري���كا ، ميد العامل مبفه���وم جديد للفن . والواقع 
أن ه���ذا كان س���بباً لظهور اجتاه���ات حملية قومية 
حت���ارب االجتاهات الوافدة ، وبداي���ة هذا الصراع 
كان بني مفهوم الفن الالتيين ومفهوم الفن الشمايل 
اجلرماني ، وكان جمال الصراع يف أملانيا وسويسرا 

والدول اإلسكندنافية وبلجيكا وهولندا.
ولقد بقي األملان يف القرن التاس���ع عش���ر ضمن 
ح���دود الفن األكادميي املتعارض بش���كل واضح مع 
طبيعتهم اليت كانت يف حرب مس���تمرة مع الش���كل 
والتنظيم ولكن منذ بداية القرن العشرين فإن هذه 
الطبيعة الثائرة ق���د انبثقت مع اجتاه جديد  مسي 
التعبريي���ة كان يف ح���د ذات���ه مرحل���ة قومية امتدت 
م���ن العص���ور الوس���طى إىل عصر النهض���ة ثم إىل 

التعبريية ذاهتا.
يف هذا الوقت كان الفرنسيون يف باريس يتابعون 
اجتاههم الوحش���ي ثم التكعي���يب القائم على مفهوم 
التصوي���ر احمل���ض واحملرر م���ن كل مضمون ، على 
عك���س األمل���ان  الذي���ن كرس���وا فنه���م للتعب���ري عن 
أعماقه���م  بأس���لوب درام���ي بل فاجع���ي  يف غالب 

األحيان.
فمن���ذ ع���ام 1892 كان معرض الفن���ان النروجي 
مون���ش يف برلني قد أعلن عن حركة جديدة امسها 
) الفص���ال( وكان األمل���ان يف حينها ق���د أدبروا عن 
املدرس���ة الكالس���ية احملدثة واجتهوا حنو أس���لوب 
واقعي حياكي أسلوب كوربيه الفرنسي ومن أبرزهم 

مانزل وليبل .
ثم وفد على أملانيا االجتاه التعبريي من الش���مال 
م���ن سويس���را عن طري���ق هودلر مصور األجس���ام 
الفارغة واأللوان املخيفة ، ومن النروج إدوار مونش 

ومن هولندا فان غوخ .
ث���م دخل���ت أملاني���ا يف نط���اق التعبريي���ة الصرفة 
منذ عام 1905 عندما أنش���ئت يف درس���دن )حركة 
اجلس���ر( واليت ضمت كريش���نر ونول���ده وأوتوموللر 
وق���د متي���زت ه���ذه احلركة بأس���لوب م���ن األلوان 
الصارخة والتخطيط احملور واملوضوعات الدرامية 
م���ع بعض االنعطاف حن���و البدائية املس���توحاة من 

النحت اإلفريقي.
وعندما كانت مدرس���ة اجلس���ر  تأخ���ذ بالزوال 
ع���ام 1913 كانت مدرس���ة أخرى أطلق عليها اس���م 
)الف���ارس األزرق( قد أسس���ت يف ميونيخ وتطورت 
حن���و الفن التجريدي وكان من ممثليها فرانز مارك 
وماكه وبول كلي السويس���ري ثم كاندينسكي املمثل 

الصحيح هلذا االجتاه.
أما )الباهاوس( فهي مدرس���ة أسس���ت يف فامير 
ع���ام 1919 وكان هدفها إدخال الفن على األش���ياء 
وعلى العمارة.وكان أسلوب املصورين فيها معمارياً 
وتكعيبي���اً وم���ن أب���رز ممثليه���ا فايننغ���ر وش���ليمر 

وبومايسرت.
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ث���م اجت���ه األمل���ان حنو 
مجالي���ة  ذي  أس���لوب 
جديدة أطلق عليها اس���م 
اجلدي���دة(  )املوضوعي���ة 
ال���يت اجتهت حن���و النقد 
قريب  بأس���لوب  الث���وري 
وم���ن  الس���ريالية.  م���ن 
االجت���اه  ه���ذا  ممثل���ي 
أوتوديك���س وجورج غروز 
وماكس  وأوسكارش���ليمر 

بيكمان.
أما النحت األملاني فلقد 
بق���ي متأث���راً باألس���لوب 
الفرنس���ي عن���د ماي���ول، 
أب���رز  وم���ن  ديس���بيو  و 
النحات���ني األملان ملربوك و 

بارالخ .
وعن���د ظه���ور النازي���ة 
الناحي���ة  إث���ارة  حاول���ت 
العرقي���ة يف الفن األملاني 
علي���ه  فغلب���ت  احلدي���ث 

املوضوعات الدعائية.
اهت���زت  بلجي���كا  ويف 
الف���ن  يف  الواقعي���ة 
 1889 ع���ام  أقي���م  من���ذ 
مع���رض  بروكس���ل  يف 
الفرنس���يني  املصوري���ن 

املعاصرين ويعّد جيمس إنس���ور مؤس���س املدرس���ة 
البلجيكي���ة املعاصرة وذلك من���ذ عرض عام 1880 
لوحت���ه الش���هرية )دخ���ول املس���يح اىل بروكس���ل( 
بأس���لوبه النق���دي احمل���ور وألوانه الثائرة، وكس���ت 
وجوه أشخاصه أقنعة هزلية تذكرنا بأسلوب جريوم 
بوش ، ولقد عدّ هذا االجتاه إش���ارة لعامل س���ري ، 
وأدى ذلك إىل نشوء مدرسة أطلق عليها اسم )ليتم 
س���ان مارتان( وهو اسم قرية فلمنكية صغرية حيث 

كان جيتم���ع فيها عدد من الفنانني بني عام 1900-
1910  حول النحات جورج مني.

ولق���د محل���ت التعبريي���ة الفلمنكي���ة مظهري���ن ، 
مظه���راً صوفياً أخذ اجتاهاً رمزياً وكان جورج مني 
وإلربت س���ريفاس وغوس���تاف وفان دو وس���تني هم 

أبرز ممثلي هذا االجتاه.
واملظهر الثاني كان شعبياً قروياً يعرب عن الصحة 
والش���باب والقوة العضلية لش���عب الفالندر وروعة 
مش���اهد الطبيعة، ومن ممثلي هذا االجتاه فان بن 
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برغ وغوستاف دومست وكونستان بريمك الذي جعل 
من األرض والعرق الفلمنكي موضوعه األساسي.

ويف هولندا حلت التعبريية حمل انطباعية جورج 
بريتن���ر وكانت تعبريية نقدية وم���ن أقطاهبا توروب 

وويللنك.
ويف إنكل���رتا كان ال���رتدد واضح���اً يف االجتاهات 
الفني���ة وكان بن نيكلس���ون رائ���د التجريدية . على 
أن صدمة احلرب كانت س���بباً لظهور السريالية ثم 
التكعيبية ثم التجريدية على يد سوثرالند وفرانس 

هودغينز وهنري مور.
ويف ال���دول الالتينية ) باس���تثناء فرنس���ا( كانت 
احلرك���ة القومية فيها أقل بروزاً منها يف الش���مال ، 
فإسبانيا وإن أوجدت مدرسة وطنية حية فإن أكثر 
فنانيها كانوا قد انضموا إىل مدرس���ة باريس ، غري 
أن مرحلة بيكاس���و األوىل املس���ماة )الزرقاء(  كانت 
إس���بانية صرفة ث���م إن طبيعة االس���بان الرومانتية 
حول���ت الفنانني لديهم حنو التعبريية مثل س���والنا، 
كم���ا دفعت بعضه���م حنو التكعيبي���ة مثل إمساعيل 
دوالس���رينا أو حنو الس���ريالية مثل أورتيز والنحات 

إلربتو.
وبعد ح���رب 1914-1918 انتش���ر الفن احلديث 
يف كل أحناء العامل فوصلت السريالية إىل الواليات 
املتح���دة على يد م���ورر ودوف كما ظهرت التعبريية 

على يد جون ماران وباتنر.
عل���ى أن الفن املتح���رك هو من ابت���كار الواليات 
املتحدة وحدها ويعد كالدر ممثل هذا االجتاه الذي 
يقوم على أش���كال هندسية جمردة تتحرك بواسطة 

حمركات أو بواس���طة اهلواء وه���ذا االجتاه يتعاطف 
م���ع مفهوم العصر القائم عل���ى احلركة االندفاعية 

املستمرة.
ومتثلت دول أمريكا الالتينية مجيع أش���كال الفن 
احلديث بسرعة على أن مثة اجتاهات قومية ظهرت 

لتقف يف وجه الزحف الفين الوافد إىل أوروبا.
 ويف اورغ���واي كان فيغ���اري م���ن الفنانني الذين 
اهتم���وا مبوضوع���ات احلي���اة احمللية أما غارس���يا 
فلق���د اس���توحى فنه م���ن الف���ن الس���ابق للمرحلة 

الكولومبية.
وأب���رز مظاه���ر التعبري القوم���ي يف الفن بدت يف 
املكس���يك ث���م يف الربازي���ل وكان ذل���ك يف األعم���ال 
الفخمة التعبريية اليت تصور ومتجد القوى الشعبية 
واليت انتشرت على اجلدران العامة  فكانت أمنوذجاً 

سليماً للفن االشرتاكي القومي .
 ولقد أوجد االندفاع  الثوري يف املكس���يك عدداً 
م���ن الفنانني أمثال دجيو ريفريا الذي اهتم بتصوير 
الطبقة العاملة الكادحة ومن أش���هر لوحاته لوحته 
اجلدارية )ثورة املكس���يك(  وأروزك���و و تامايو وهم 
أقرب إىل االجتاه التعبريي االش���رتاكي ، ثم إلفراريو 
س���يكريوس الذي عثر يف أعماق الرتاث اهلندي على 

إحياءات رائعة.
أم���ا يف الربازي���ل ف���إن  كاندي���دو بورتيناري خلق 
أس���لوباً مناس���باً للموضوعات األبدية الضخمة ثم 
اجت���ه حنو التعبريي���ة املقلقة اليت أث���ار هبا عواطف 
الناس. ومن أشهر لوحاته ) الدفن يف األرجوحة(.

املصادر:

 اجتاهات الفنون التشكيلية املعاصرة – د.عفيف بهنسي – وزارة الثقافة -  دمشق – ) بدون تاريخ(.
 تاريخ الفن يف العامل  – د .  عفيف بهنسي – مطبعة الشركة العربية – دمشق 1966
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مذكراتي بين الواقع والُحلم
     د. فخر الدين القال

  ب��دءًا م��ن عام 2007 أعلنت منظمة الصحة العاملية مرض الس��كري » وباًء عامليًا«. وقد وصل عدد املصابني 
به عام 2009 ،حوالي380مليون إنس��ان. ويف س��ورية يعد هذا املرض أكثر األمراض املزمنة انتش��ارًا،  وقد 
وصل��ت أع��داد هؤالء املصابني يف بالدنا إىل 2 مليون مصاب بعضه��م جيهل إصابته. وقد فرض هذا املرض 
نفس��ه بوصفه حتٍد خطر حتتاج مواجهته إىل محالت من التأهيل والتدريب والتثقيف. ومس��اهمة منا يف 

هذه اجلهود نقدم إىل كل هؤالء جتربة املربي الدكتور فخر الدين القال يف مواجهة هذا املرض.
 )اجمللة(
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أكت���ب هذه املذكرات يف جمل���ة املعلم العربي اليت 
أعت���ز بقراءهت���ا والكتابة هبا منذ أكثر من مخس���ني 
س���نة وتكرمت هيئة حتريره���ا بتكرميي يف حياتي 
) حامد، املعلم العربي ش���تاء،2008( مما أش���عرني 
بالس���عادة واالعتزاز، واآلن بعد بلوغي الثمانني من 
العمر أكتب هذه املقالة، علّها تفيد زمالئي املعلمني، 
وغريهم م���ن الذين يعانون من مرض الس���كري، أو 

من يرعوهنم من آباء ومعلمني.
وحص���رت أف���كاري يف ه���ذه املذك���رات بالعالقة 
الرتابطي���ة والنظمية بني زيادة الس���كر يف الدم بعد 
اليقظ���ة م���ن أحالم مزعجة يف الس���نوات العش���رة 

األخرية من عمري.
والب���د يل م���ن اإلش���ارة بأن���ين عانيت الس���كري 
م���دة تزيد عن )40( س���نة، بعضه���ا كان بدون علم 
ومعرف���ة( ولذلك اش���رتكت مبجلة عاملي���ة أمريكية 
امسها Diabetes Forcast ، وهي شهرية، وأقرأ 
معظم حمتوياهتا ألواكب ما يتعلق مبرضى الس���كر 

يف أمريكا والعامل.
وكان اليوناني���ون ) اإلغري���ق( يس���تخدمون كلمة 
Diabetec لتع���ين ) الثنائي���ة الش���فافة( املذكورة 
يف اللغات الالتينية، وأمُسيها بالعربية ) الس���كريه 

الزروب���ة(، ألن الس���كر، عندم���ا يزي���د 
تركزه بالدم عن حد معني )200 وحدة( 

يزرب مع البول.
والح���ظ القدماء هتافت احلش���رات 
م���ن منل وحنل وذباب عل���ى هذا البول 
بالرتب���ة، ألن الس���كر ه���و مبثابة النفط 
لإلنس���ان واحلي���وان، ي���زوده بالطاق���ة 
فيتغ���ذى من���ه قلب���ه ودماغ���ه، وختزن 
الزي���ادة يف غ���دة الكبد، وه���ذه املعرفة 
ضروري���ة للس���كريني وم���ن يرعوهن���م، 
م���ع  اليعي���ش  الس���كري  مري���ض  ألن 
م���ن أطب���اء وصيادل���ة،  املتخصص���ني 
فيضط���رون ملواكبة التعلم من التقنيات 
اجلدي���دة يف األجه���زة والربامج والنظم 

الس���كرية، وهذا ما جلأتُ إليه خالل سنوات طويلة 
خلصت فيها ما أقرأ أو أشاهد، أو أعاني، وأحتفظ 
هب���ذه امللخص���ات املوّثق���ة مبصادره���ا بالصفح���ة 
ويش���بّه العلماء مريض الس���كري بأن هناك وحشاً 
كامن���اً يف عقل���ه، يس���تيقظ ويهامج���ه عندما يزيد 
السكر باإلفراط أو التفريط، وأبرز مظاهره هي يف 
األح���الم، وخاصة املتكررة، ويصع���ب ذكر أحالمي 
بعد حالة النقص���ان ولكنين أذكره يف حالة الزيادة، 
ويف ه���ذه املذكرات أذكر مناذج لذكرياتي يف طربيا، 
وصف���د، وحيفا، وهي تس���تعيد ذكريات���ي يف ثالثة 
مدن من اجلليل يف فلسطني مع وصف موجز هلذه 
امل���دن اليت تعلمت فيها باملرحلة االبتدائية والثانوية 

والصناعية على التوايل ) القال ،2007(
 وأصف بإجياز بعض املعلومات عن هذه املدن.

 طربيا: 
مدين���ة خمتلطة بني الع���رب واليهود، ومقدس���ة 
عند املس���يحيني وأنش���أ فيها الطبيب اإلسكتلندي 
) ترانس( مشفى ليبشر بالديانة املسيحية ،إضافة 
إىل معاجلت���ه باجملان للمرضى العرب ، وقد أقمتُ 
فيه قرابة الش���هر عام 1936 بع���د إصابيت بركبيت 
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اليمن���ى، ومعاجليت بالفتائل/قبل ظهور البنس���لني، 
واكتشافه بالعفن.

صفد: 
مدين���ة مصّفدة باجلبال، وفيها عدة أحياء واحد 
للمس���لمني وآخر للمس���يحيني، وثالث لليهود،وهي 
مقدس���ة عند اليهود والعرب، وتواف���د إليها أغنياء 
روس���يا من اليهود فبنت  ) س���ارة( اليهودية فندقاً 
كب���رياً يف أعايل جبل كنعان بعد هروهبا من روس���يا 
البولش���فية عام 1917، وكذلك يهود أملانيا والنمسا 
بعد س���يطرة النازي���ني على بلداهن���م، ونظراً لقرب 
مدينيت صف���د وطربيا من بعضهما ) قرابة 35كم(، 
كان���ت صفد هي املصيف ألغنياء اليهود، كما كانت 
طربي���ا ه���ي املش���تى هل���م، وعائليت تس���كن يف حي 

األكراد يف صفد على سفوح جبل كنعان.

أما حيفا:
 فكان���ت املين���اء املزده���ر يف فلس���طني ، ويأتيه 
املهاج���رون م���ن الع���رب واليه���ود، وفيه���ا جام���ع 
االس���تقالل الذي كان خيطب فيه الش���يخ السوري 
اجملاهد عز الدين القسّ���ام، وفيها تعلمت باملدرسة 
الصناعية يف عامي )1947/1946/1945(، وكانت 
ه���ذه املدرس���ة احلكومي���ة الصناعي���ة الوحيدة يف 
 )GTS( فلس���طني وتس���مى اختص���اراً باإلنكليزية
أم���ا مصفاة برتول حيف���ا املمتد من كركوك بالعراق 
م���روراً باألردن وفلس���طني إىل املصف���اة فزادت من 
ش���هرة ميناء حيفا، ولذلك حاول الطريان اإليطايل 
واألملان���ي قصف هذه املنش���آت يف احل���رب العاملية 
الثانية، وأحنّ إىل هذه املدن اجلميلة اليت اغتصبها 
العدو اإلس���رائيلي مع بقية فلسطني ، وكانوا وظلوا 
ميارس���ون ضد الع���رب كل أنواع الع���ذاب والتهجري 
واالس���تئصال حتى يومنا هذا، وم���ا دام حق العودة 
إىل الوط���ن مل يتحق���ق بالواق���ع حت���ى اآلن، لذلك 
أع���ود إىل م���دن طربي���ا وصفد وحيف���ا يف أحالمي 
مبش���اهد خيالية ش���به واقعية، وأس���رد مناذج من 

هذه األحالم.

أواًل: حلم ليلة2003/12/5 :
 »رأي���ت يف املن���ام أنين يف طربي���ا يف أحد البيوت 
اليت قطنتها عائليت، قرب كراج صفد فسألت قاطع 
التذاكر إن كان حيق يل أن أس���افر إىل بلدي صفد، 
فأج���اب بالرف���ض، فتحولت إىل مش���فى ) ترانس( 
الذي تعاجلت فيه عام 1937 فوجدت املشفى بدون 
أبواب وأش���خاص، فصعدت منه إىل نقطة البوليس 
) الش���رطة( ال���يت كان والدي يأخذن���ي إليها خالل 
عمل���ه، فلحق���ين جمنون هرب���تُ منه ن���ازالً بالدرج 
إىل الس���وق العربي، ودخل���ت خاناً )ملوث���اً بالرباز( 
فاس���تيقظت مزعوجاً، ثم ع���دتُ إىل النوم فحلمت 
ب���أن من���راً متوحش���اً هامجين فل���م أفل���ح يف درئه 
واستيقظت ثانية، وقست السكر فوراً فكان )300( 
وحدة، وعاجلته باألنس���ولني وش���رب املاء، والصوم 

عن الغذاء ساعات.

تفسريي للحلم:
 احلل���م مملوء بالرموز الكثرية والرغبات املكبوتة 
واحلنني للعودة إىل الوطن الذي مازال بعيد املنال.

 ثانيًا: حلم ليلة 2006/4/2:
 رأي���ت نفس���ي يف مدين���يت صفد وصاع���داً إىل 
بييت حبارة األكراد يف س���فح جبل كنعان، فهامجين 
في���ل ضخ���م متوح���ش، ودخل إىل بي���يت يف الطابق 
األرض���ي، فحاولت إبع���اده بلوح خش���يب طويل فلم 
أفل���ح، فصع���دت إىل غرفيت بالطاب���ق األول، وتابع 
مالحق���يت، فاس���تخدمت اللوح اخلش���يب لالنزالق 
علي���ه إىل الطاب���ق األرض���ي، ولكن���ين اس���تيقظت 

منزعجاً، وقست السكر فكان )250( وحدة.
تفسريي:

إن اخللط بني الواقع واحللم مازال موجوداً، وحلم 
الع���ودة إىل بي���يت م���ازال قائماً حتى تاري���خ احللم، 
ورمبا تأثرت أيضاً مبا أش���اهده بالتلفزيون كل ليلة 
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من مظامل حكام إس���رائيل لش���عيب املتكررة، ورمبا 
هن���اك تفس���ريات أخ���رى أجهلها، ولكن���ين عاجلتُ 
الزيادة بالس���كر حبقن األنس���ولني املناسبة وشرب 

املاء كما حصل يف احللم السابق.

ثالثًا: حلم ليلة 2010/1/12:
كنتُ نائماً قرب زوجيت ) س���عاد( ، وحلمتُ بأنين 

زرت معها مدرسيت الصناعية يف مدينة حيفا.
وهذه املدرس���ة كان���ت مبنية حديث���اً عام 1945، 
وحيده���ا م���ن الش���رق حمط���ة س���كة احلدي���د يف 
)قيش���ون( ، ومن الغ���رب مطار حيفا، ومن اجلنوب 
مبان���ي مصف���اة الب���رتول، وخزاناهتا، وقد درس���ت 
فيه���ا س���نتني م���ن ع���ام )1945-1947(، وأذك���ر 
بصدور قرار تقس���يم فلس���طني يف 1947/11/29 
انطلق���ت مظاه���رة احتج���اج يف ش���ارع ) املل���وك( 
حبيف���ا وهو خمتلط بني العرب واليهود، وفيه جامع 
) االس���تقالل( ال���ذي كان خيطب في���ه اجملاهد عز 
الدين القسّ���ام والذي قتله اإلنكليز يف أحراش قرية 
يعبد ق���رب مدينة جنني، وحصل���ت مصادمة بيننا 
وب���ني يهود حيفا، ونصحنا وجهاء حيفا بالعودة ألن 
الص���راع ص���ار دموياً عنيفاً وأن���ه مل يعد مثة مكان 
للمظاهرات  السلمية، فعدنا إىل املدرسة، وعاد كل 
طال���ب إىل مدينته اليت جاء منها، وس���بق أن ذكرت 
معان���اة احل���رب يف صفد ع���ام 1948 يف مذكراتي 
الس���ابقة ) القال ،2007(، وبالعودة للحلم يف حيفا 
دخل���تُ م���ع زوج���يت إىل الطابق األول من مدرس���ة 
حيف���ا الصناعية، ومل أجد فيه أح���داً، وقيل يل أن 

هناك طالباً آخرين يف املدرسة غرينا) اليت حتولت 
بالواقع إىل معهد التخنيوم لألحباث اإلسرائيلية يف 
صناعة أس���لحة املوت والتهديم( واستيقظت بسبب 
حَرارة احلرائق كما تومهت باحللم وقس���ت السكر 
وكان )222( وحدة وعاجلته باألنسولني وشرب املاء 
كاألحالم السابقة وتفسرياتي هي تكرار لتفسرياتي  
السابقة، واحلرائق رمبا من زوجيت النائمة بقربي.

 عود على بدء:
 لقد ذكرتُ هذه املدن الثالثة يف فلس���طني، وهي 
من أمجل أيام طفوليت، يف طربيا كنتُ أس���بح معظم 
أيام الس���نة لدفئها، ويف صف���د يف جبل كنعان كان 
اهلواء العليل والشجر الظليل يف احلواكري( واملناظر 
احلل���وة اليت ن���رى فيها وحنن باملدرس���ة  بالرجوم‘  
حب���رية طربي���ا ال���يت التبع���د باخل���ط اهلوائ���ي عن 
مدرس���يت الثانوية أكثر من 25 كم، أما مدينة حيفا 
اليت عش���ت فيه���ا أمجل أيام مراهق���يت، مبناظرها 
اجلميل���ة م���ن ) هدار الكرمل( حيث أش���اهد ميناء 
حيفا املكتظ بالنش���اط بعد احلرب العاملية الثانية، 
وكانت مدرسة الصناعة يف حيفا) منوذجاً للرتتيب 
والنظ���ام، والرفاهية باأللعاب، والس���باحة بالبحر 

األبيض املتوسط  . .

أخريًا يسرني أن أتلقى عرب جمليت احملبوبة 
)املعلم العربي( أية آراء أو وجهات نظر حول ما 

كتبت وعنواني اإللكرتوني هو:
www. Fakhala@ scs-net.org

املراجع:

 حامد، رائد حس��ني )2008(، الدكتور فخر الدين القال، مخس��ون عامًا يف خدمة الفكر الرتبوي، املعلم العربي، جملد 11 ، 
عدد 2، ص60-65.

 القال، فخر الدين )2007( مذكراتي مما تعلمت وعلمت، حمدود التداول.
 صحيفة تش��رين، امللحق الثقايف ) أبواب( 2/1/2010 ، ملف أحالم، وفيه مقاالت  علمية مرتمجة، وأدبية لكتاب س��وريني، 

وشعراء نظموا يف احللم واملنام.
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حول مسألة التكامل
بين العلم والثقافة

       ياسر الفهد

هن��اك فرق كبر بني املتعلم والعامل، فاألول يل��م باملعارف العامة، وميلك قدرًا من املعلومات 
األساس��ية ال��يت حيصل عليها م��ن الرتبية، ومتنحه الق��درة على التجاوب م��ع البيئة الثقافية 
احمليطة به، وعلى خوض غمار املطالعة بطريقة متكنه من توسيع رقعة معلوماته باستمرار. 
أما العامل، فيقف يف القمة، ويسبح يف حبر من املعارف والعلوم. وقد يكون عامل ذرة أو عامل فضاء 
أو ع��امل وراث��ة أو غر ذلك. وم��ع أن املتعلمني ورجال العلم والعلماء، ه��م عماد التطور العلمي 
والتكنولوج��ي، وأدوات االزده��ار االقتصادي والصناعي، فإن مؤهالته��م العلمية غر كافية 
إلحراز التقدم العربي املطلوب حتقيقه بالفعل يف هذه الفرتة من حياتنا. فهؤالء ميلكون العلم 

وحيوزون على املعرفة، ولكنهم إىل جانب ذلك حيتاجون إىل الثقافة. 

211



وهنا نصل إىل لق���ب املثقف. ومفهوم هذا اللقب 
واس���ع ومتش���ابك، وله تعاري���ف متباين���ة، وكل من 
حي���اول تعريفه حي���ار يف األمر، وجيد نفس���ه أمام 

إشكاليات ومفارقات عديدة.
 وعل���ى كل حال، فقد تصدت كثري من القواميس 
واملوسوعات واألفراد لتقديم تعاريف للثقافة. ورمبا 
يك���ون أمش���ل تعريف هل���ا : )إن الثقافة متثل كل ما 
يتعلمه اإلنسان يف حياته من معارف ومهارات راقية 
ومتطورة، ويكتسبه بالكلمة املقروءة أو املسموعة أو 
املرئية، وحيفظه يف ذاكرته، ويس���تخدمه يف سبيل 
احلق واخل���ري وحتقيق التقدم احلض���اري والتطور 

اإلنساني(.
وه���ذا التعريف يتضمن اجلانبني الكمي والكيفي 
للثقاف���ة، ويُظهر مدى االرتباط احلميم، بينها وبني 
التعلي���م، وي���دل على أهن���ا ال تؤتي مثاره���ا، إال إذا 
اجتهت حنو خدمة أهداف اخلري. ومن املتفق عليه، 
أن املثقف باملعنى الصحيح، يفرتض أن يكون حائزاً 
عل���ى أكثر مما ميلكه رجل العلم. فمع أن الثاني قد 
يك���ون أغزر علماً وأوفر حظاً يف املعرفة، فإن األول 

ميلك الوعي، وهذا 
الوع���ي جيل���ب له 
خاصية أخرى هي 
األخ���الق. وحن���ن 
ن���رى أن املثقف���ني 
احلقيقيني باملعنى 
والش���امل  النبي���ل 
ه���م  للثقاف���ة، 
يستطيعون  الذين 
انتش���ال األمة من 
التقهق���ر،  وه���دة 
إىل  هب���ا  والس���مو 
التق���دم،  قم���ة 
يش���بهون  ألهن���م 
ال���يت  األحج���ار 
الدوائر يف  حترك 

البحريات الراكدة. وبتعبري آخر، نقول: إن ما تعانيه 
األمة العربية اليوم من وهن، ال ميكن التغلب عليه، 
مبج���رد توافر أع���داد أكرب من أصح���اب املؤهالت 
العلمي���ة، وإمن���ا، أيضاً، بنش���وء جيل م���ن املثقفني 
الذي���ن جيمعون بني العلم والوعي والقيم األخالقية 
النبيل���ة، والقادرين على حف���ز اجلماهري إىل العمل 
اخل���الق احلقيقي، ب���دالً من االس���تمرار يف ركوب 
املراكب القدمية البالية، مثل االسرتسال يف الشكوى 
واالنفع���ال، والتنص���ل من املس���ؤولية، وإلق���اء اللوم 
على اآلخرين والتش���بث باألفكار املتصلبة العنيدة، 
واالنصراف إىل األق���وال املفرّغة من األفعال، وغري 
ذل���ك من النهوج والعادات واملواق���ف التقليدية اليت 

ثبُت خطلها وبطالهنا، واستبان عدم جدواها.
إن محل���ة الش���هادات العلمي���ة العالي���ة يف وطننا 
العرب���ي ميل���ؤون الطرقات. ومع أن ه���ؤالء قادرون 
على دفع عجلة التطور العلمي والثقايف واهلندس���ي 
والط���يب. إال أهنم ال يس���تطيعون وحدهم، بأكداس 
معلوماهت���م ولوائ���ح معارفه���م وج���داول أرقامه���م 
وخرائ���ط بياناهت���م، أن ينقذون���ا مم���ا حن���ن فيه، 
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ألننا اليوم حنت���اج أيضاً إىل أفراد مدركني حلقيقة 
العص���ر، وقادري���ن على التفكري النق���دي والتحليل، 
وعلى السري يف دروب اخلري، وتبين املواقف السليمة 

يف احلياة.
فاملعلوم���ات وحده���ا ال قيم���ة هل���ا، إذا مل يت���م 
اس���تخدامها بنجاع���ة ورش���د.   إذاً، فإنن���ا اليوم ال 
نستطيع جتاوز أوضاعنا السيئة حنو أوضاع أفضل، 
باالكتفاء بتنشيط البحث العلمي والتطور الصناعي 
والتقين، وزيادة أعداد العلماء واملهندسني واألطباء، 
ب���ل ال ب���د من العم���ل عل���ى حتقيق انتع���اش ثقايف 
حقيق���ي، يتمخض ع���ن مزيد من األف���راد الواعني 
الذي���ن يفضل���ون مصلح���ة الوطن عل���ى مصاحلهم 
اخلاصة، ويؤمنون باملثل العليا، يف القول واملمارسة 
على السواء. وهؤالء هم املثقفون احلقيقيون الذين 
يش���بهون الش���هب املن���رية اليت تس���تطيع أن تش���ق 

أسداف الظالم.
ولكنن���ا عندم���ا نتح���دث ع���ن إح���راز ازده���ار 
ثق���ايف فعلي، فإننا س���نواجه الكثري م���ن الصعوبات 

واإلشكاليات والتساؤالت. 
فمث���الً، أي ن���وع من أن���واع الثقافة حنت���اج اليوم 
؟ وللج���واب ع���ن ذلك، نق���ول: إنه عل���ى الرغم من 
تكامل خمتل���ف فروع الثقاف���ة وترابطها وانتظامها 
يف ش���جرة وارفة واحدة، ف���إن العرب حيتاجون إىل 
بع���ض األن���واع منها، أكثر من حاجته���م إىل غريها. 
ولكنهم بش���كل عام حيتاجون إىل الثقافات العلمية 
واملعلوماتي���ة والقيمية والرتبوي���ة واملرتمجة، وكذلك 
إىل الثقافة األصيلة املرتبطة بصميم بيئتنا احمللية 

كاألدب والتاريخ والرتاث.
وقد خيطر لنا أن نتس���اءل، أيض���اً، عن معوقات 
نشر الثقافة. وهنا ستجدنا خنوض يف فضاء واسع 
ال ح���دود له. ويب���دو أن من أهم معوق���ات الثقافة، 
نق���ص املخصص���ات املالي���ة. فاملصادر األساس���ية 
للثقاف���ة، وه���ي الرتبية واإلع���الم والكتب، ال ميكن 
أن تنه���ض بأدواره���ا، إذا مل يتوافر هلا املال. ونذكر 
كذلك مش���كلة توجي���ه الثقافة وتس���خريها لغايات 
دعائي���ة أو تروجيي���ة، أو خلدم���ة مص���احل معين���ة، 

مم���ا يبعدها ع���ن أهدافها األصلي���ة املتوخاة منها. 
فالثقاف���ة جيب أن تكون من أج���ل الثقافة وحدها. 
أما اس���تغالهلا لتحقيق املآرب اخلاصة، فأمر يضر 
كثرياً بقضيتها. وإذا حاولنا التصدي لكيفية حتقيق 
االزدهار الثقايف، جند أنفسنا يف خضم حبر واسع 
م���ن اخليارات واالحتماالت. ولكن أقصر طريق إىل 
ذلك، هو قيام ال���دول العربية، بدعم العمل الثقايف 
بالطريق���ة ال���يت تدعم هبا املواد األساس���ية كاخلبز 

والسكر والزيت، وغريها.
فالثقاف���ة ه���ي خدمة أساس���ية تقدمه���ا الدولة 
للمواط���ن، بالطريقة اليت توفر هب���ا التعليم، وتقيم 
احلدائ���ق واجلس���ور، وجتهز القوات املس���لحة، وما 
إىل ذل���ك. وهي وحدها - أي الدولة - القادرة على 
مد الثقافة بش���رايني احلياة ألن األفراد مهما كانت 
إمكاناهتم، ومهما أوتوا من قوة العزمية والتصميم، 

يعجزون عن النهوض بأعبائها اجلسيمة.
وبعد، فعلى الرغم من أمهية اللحاق باألمم الراقية 
ال���يت تأخذ بأس���باب التط���ور العلم���ي والصناعي، 
وتض���رب يف مفاوز التق���دم التكنولوجي، فإن علينا 
أن مننح األولوية يف سلم اهتماماتنا القومية، لنشر 
الثقافة األخالقية والوجدانية الواعية، لس���بب بالغ 
األمهي���ة، وهو أن العام���ل األول يف تردي أوضاعنا 
احلالية، يكمن يف التخلف القيمي، أكثر من القصور 

العلمي..
وم���ن أهم األدل���ة على ذلك، أنه عل���ى الرغم من 
كل م���ا حققه العرب من إجنازات كبرية على الصُعُد 
العلمية واهلندسية والتكنولوجية، ومن ارتفاع أعداد 
اخل���رباء واملختصني العاملني يف هذه اجملاالت، فإن 
األداء القومي العربي اضمحل وتراجع، وهو ما أدى 
إىل تقهق���ر أوضاع العرب. وهذا يدل على أن الثغرة 

احلقيقية تكمن يف جوانب غري علمية.
وبتعب���ري آخ���ر، ف���إن العل���م والثقاف���ة عام���الن 
مرتابط���ان، وال ميكن حتقيق التقدم بتوافر أحدمها 
دون اآلخ���ر. وهذا يع���ين أن االزدهار العلمي، جيب 
أن يس���ري جنباً إىل جنب مع االزدهار الثقايف، حتى 

حنقق ما نصبو إليه من آمال.
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اإلنسان ذاك الجرم الصغير
   د. عـدنـان زيـتـون 

      كلية الرتبية – جامعة دمشق

ترفض الرؤية العلمية املعاصرة لتطور اإلنسان وما حييط به من ظاهرات أن يتم  االعتماد على 
منظور واحد أو منهجية أحادية اجلانب لفهم  اإلنس��ان والس��يما فهم آليات تطوره وإجنازاته و 
مش��كالته املتع��ددة عر التاريخ ، وتدعو هذه الرؤية إىل ضرورة فه��م النظم املؤثرة واملتأثرة به 
م��ن خالل فهم جوانب وزواي��ا متعددة مع الرتكيز على جماالت التش��ابه واالختالف والتمايز 
، أي م��ن خ��الل ما يعرف بإس��رتاتيجية التفك��ر اجلانيب اليت تركز عل��ى حتليل كل اجلوانب 
املتعلق��ة بالظاهرات والوقائع والتفاعالت القائمة بينها واملش��كالت الناجتة عنها،  قبل اختاذ أي 

قرارات حامسة تتعلق باإلنسان .
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أردن���ا من ه���ذا املدخل أن ننوه  إىل أننا س���نعمد 
إىل اس���تخدام ه���ذا املنه���ج يف  حتلي���ل العالق���ات 
التفاعلية بني الكون واإلنس���ان ذل���ك يف ضوء بيت 
الشعراملش���هورالذي قال���ه )أبو الع���الء املعري (  يف 
إح���دى حلظ���ات متجي���ده لإلنس���ان ،  ح���ني قال 

خماطبا إياه ، بأسلوب العتاب الفلسفي اللطيف :
أتزعم انك جرم صغري           

                        وفيك انطوى العامل األكرب ؟
ويرمي )املعري (  يف هذا البيت إىل القول ، أتزعم 
أيه���ا اإلنس���ان بالنيابة عن نفس���ك وع���ن اآلخرين 
مجيع���ا ، انك يف هذا الك���ون املرتامي األطراف ذرة 
صغ���رية أو أق���ل ، يف حني أنك إذا م���ا وزنت قدرك 
مبيزان صحيح ، وجدت أنك الكون الذي حييط بك 
، كما ورأيت فيك ضاّلة وصغرا يف حني إذا أحسنت 
امليزان لوجدت أن ذلك الكون بكل عظمته  هو جزء 

منك بل ومنطو فيك . 
والس���ؤال ال���ذي يطرح يف ه���ذا الس���ياق ، كيف 
ينط���وي الع���امل األك���رب ) الك���ون ( يف ه���ذا اجل���رم 
الصغ���ري ال���ذي هو اإلنس���ان ذلك املخل���وق الصغري 
بأبع���اده املادية  ؟ وهل ميكن فع���ال أن ينطوي هذا 
الكون ب���كل أبعاده اجلغرافية وامتداداته الشاس���عة 
يف إنس���ان أو فرد هبذا احلجم ؟ و نسارع إىل القول 
: نعم ممك���ن لكن ليس املقصود هن���ا العامل املادي 
اجلغرايف ،إمنا املقصود هنا العامل املعنوي والعقلي 
والفكري والروحي لإلنسان بكل إجيابياته وسلبياته 
، وس���يكون تربيرنا هلذه اإلجابة الس���ريعة هو على 

النحو اآلتي :

اإلنسان والعامل األكرب
من الطبيعي أن االنطواء هنا ال يراد به أن يتكور 
الع���امل ويتقل���ص إىل حب���ة صغرية أو لقمة س���ائغة 
يبتلعها اإلنس���ان مع طعام���ه ، ويف حماولة  حتليلنا  
للتفكري الفلسفي عند أبي العالء حول هذه القضية 
، ميكن أن يأخذ  انطواء العامل األكرب يف جرم صغري 
وهو اإلنسان  أربعة مسارات، رمبا كان يقصدها أبو 

العالء املعري وهي على النحو اآلتي:

املسار األول )عقلي( :
 حي���ث يتحول العامل األكرب إىل األفكار واحلقائق 
واملع���ارف اليت تتعل���ق بالك���ون و املختزنة يف  عقل 
اإلنس���ان وفكره متثل خالصة جتربته احلياتية عرب 
الزمن ، وقد اس���تخلصها لنفسه وبنفسه من خالل 
تفاعله مع عناصر الكون املتعددة  من حوله ، حبيث 
أصبح اإلنسان ملما بكل حقائق هذا الكون العلمية 
، بينم���ا ال ميتلك الكون ش���يئا من حقائق اإلنس���ان 
ألنه ال ميتلك عقال وفهما وقدرات ذكائية كاإلنسان 
، فأيهم���ا أك���رب ال���ذي ميتل���ك حقائق الك���ون ويؤثر 
ويتأث���ر هب���ا  أم الذي ال ميتلك ش���يئا؟ الذي ميتلك 
القدرة على الفهم والوعي يف التعامل مع نفسه ومع 
اآلخرين ومع الكون أم الذي يفتقد القدرة على ذلك 
الوع���ي والفه���م ؟ وم���ن الطبيع���ي أن األكرب يف هذا 

اجملال  هو اإلنسان  .

املسار الثاني ) وجداني( :
حيث يتحول العامل األكرب إىل مشاعر وأحاسيس 
نش���أت ل���دى اإلنس���ان م���ن خ���الل م���ا عان���اه من 
مش���كالت و إحباطات وتركت تأثريات سلبية أو ما 
متتع به من وقائع مفرحة وسعيدة نتيجة تفاعله مع 
ظاهرات العامل وما تركت فيه من انطباعات أدخلت 
إىل نفس���ه الس���رور والس���عادة مرة وأخ���رى تركت 
انطباعات مؤملة أدخلت إىل نفس���ه احلزن والكآبة. 
فأيهما اك���رب الذي ميتلك العواطف واملش���اعر اليت 
ترتاوح بني اإلحس���اس بالس���عادة واإلحساس باألمل 
والش���قاء  ويؤث���ر ويتأث���ر هب���ا ، أم ال���ذي ال ميتلك 
ش���يئا من هذه املش���اعر؟  وإذا كان لدى بعض أنواع 
احليوان���ات والنبات���ات والكائن���ات بعض املش���اعر 
واألحاس���يس كم���ا يقول علماء الطبيع���ة ، فإهنا لن 
ترق���ى حت���ت أي ظرف م���ن الظروف إىل مس���توى 
املش���اعر واألحاسيس اإلنس���انية، ومن الطبيعي أن 

األكرب يف هذا اجملال هو اإلنسان .
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املسار الثالث )التشابه ( :
يتض���ح التش���ابه يف التكوين بني الك���ون من جهة 
واإلنس���ان من جهة أخرى حبيث يش���ري الكون األكرب 
إىل الكون املادي اخلارجي احمليط باإلنسان ، بينما 
يش���ري اجلرم األصغر إىل اإلنسان ،  حيث يتشاهبان 
يف جوان���ب كث���رية أمهه���ا، أن يف كل منهما جس���دا 
وعقال  ،  ويقصد جبسد الكون تكوينه املورفولوجي 
املمثل يف صخ���وره وتربته ونباتاته وحيواناته الربية 
وس���ائر الكائنات اليت تعيش على س���طحه ،  بينما 
يقصد بعقل الكون النظام الدقيق الذي  يسري الكون 
بتناس���ق بديع حيفظ استمرار الكون ومن عليه مبا 
فيه اإلنس���ان ، وهذا العقل أكرب من قدرات اإلنسان 
ألنه من صنع اخلالق سبحانه وتعاىل ،  بينما يقصد 
جبس���د اإلنس���ان بنيت���ه الفيزيولوجي���ة املتمثلة يف 
أنظمة وظائف جس���ده وهي أيضا من صنع اخلالق 
، ويقصد بعقل اإلنس���ان قدرات���ه العقلية والفكرية 
اليت ميتلكها اإلنس���ان ويوظفها يف حياته مستفيدا 
منها يف تطوير حياته وحتس���ني ش���روط حياته يف 

هذا الكون .
     ويتشاهبان يف وحدة البناء برغم كثرة العناصر 
املكونة له ، فألوف املاليني من األجزاء يف كل منهما 
منخرط���ة كلها يف نظام واحد يتجاوب فيه كل جزء 
من أجزاء هذا النظ���ام مع األجزاء األخرى ، مكونا 

وحدات عضوية  متناغمة .

املسار الرابع ) التمايز (:
أم���ا فيم���ا يتعلق يف التمايز بني الكون واإلنس���ان 
’ ف���ان الصفة الفريدة اليت جتعل لإلنس���ان مكانته 
املمي���زة يف ه���ذا الك���ون العظيم هو الوع���ي الذاتي 
الذي يعي به اإلنسان هذا العامل احمليط مبا ميكنه 
من أن حيتويه يف ثنايا نفس���ه . فإذا كانت األشجار 
على ش���يء من الوعي بالرتبة اليت حتيط جبذورها 
فتنتق���ي منها ماتنتقي وهتمل م���ا هتمل ، وإذا كانت 
احليوانات على شيء من الوعي مبا حييط هبا تنتفع 
به طعاما وتبتعد عما يهلك حياهتا ، فال النبات وال 

احلي���وان على علم أو على وعي هبذا إمنا اإلنس���ان 
وح���ده الذي يعي ما يعي���ه ثم يضيف إىل ذلك وعيا 

على وعيه بأنه على علم هبذا الوعي .
إن م���ا قصدناه من ه���ذه املقارنة أن نوضح كيف 
فهم اإلنسان وأدرك هذا الكون إدراكا واعيا ،أصبح 
الك���ون كله يف طوية نفس���ه ، وهب���ذا املعنى ميكن أن 
نفسر قول املعري ، إن العامل األكرب ينطوي يف وعي 
اإلنس���ان، ل���ذا نراه يف الش���طر األول يقول : أتزعم 
انك جرم صغري ؟  لذلك هو يدهش أن يرى اإلنسان 
يقلل من قدر نفس���ه مع تلك األمهية اليت يتمتع هبا 

عقليا وعلميا ووجدانيا وواقعيا .
وكأن املعري يريد أن يقول إننا ال نعيش يف عاملني 
خمتلف���ني مها : العامل العقل���ي ، والعامل املادي  بل 
ع���امل واحد حيث ينطوي فيه العامل املادي )الكون( 
يف العامل العقلي ) اإلنس���ان ( ، وحنن يف حاجة إىل 

أن نعرف ونعي كيف حنيا  بوصفها جزءاً منه .

اجلرم الصغري والوعي
يقصد بالوعي قدرة اإلنسان على متييز ذاته من 
بقية املؤثرات احمليطة به واالستجابة اإلجيابية هلا 
وتقوميه���ا ، ويتيح الوعي  للفرد القدرة على حتمل 
املس���ؤولية ع���ن أفعاله وممارس���اته مع نفس���ه ومع 
اآلخري���ن ، ولعل من النتائج املهمة لوعي الذات هي 
أن اإلنس���ان يضفي قيمة إجيابية على ذاته النامية 
والواعية منذ والدته حتى وفاته ، وحتريض قدراته 
عل���ى حتقيق أهداف���ه وتلبي���ة حاجات���ه ومتطلباته 

الذاتية .
وال يتبل���ور الوع���ي مباش���رة بعد والدة اإلنس���ان 
بل يس���تغرق وقتا ليس بالقص���ري ، إذ إن الطفل يف 
العامني األولني عادة يبدأ يتمييز نفسه من اآلخرين 
، وينمو وعي الطفل بس���رعة أكرب كلما كان احتكاكه 
باآلخرين أوس���ع ، حي���ث إن تفاع���ل واحتكاك األم 
واألق���ارب احمليطني بالطفل يؤدي إىل وعي أس���رع 
مم���ا يف اجملتمع���ات اليت يقل فيها ه���ذا النمط من 

التفاعل بني الصغار والكبار .
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وتؤدي اللغة دورا مركزيا يف توجيه وعي الطفل ، 
وغالبا ما يسهم احمليطون بالطفل يف رسم احلدود 
ب���ني ذات الف���رد واآلخرين عندما نذك���ر له أمساء 
األفراد الذين حييطون ب���ه وبالتايل يبدأ الطفل يف 
متييز نفس���ه من أهله وأقارب���ه وأصدقائه . ويأخذ 
الوع���ي لدي���ه بالتبل���ور مع من���وه اللغ���وي والثقايف 
واالجتماع���ي والعلم���ي  وتكم���ن مس���ة التفرد اليت 
يتمت���ع هب���ا اإلنس���ان باملوازنة مع موج���ودات الكون  
يف إمكانية وعي اإلنس���ان نفس���ه أوال، ووعي الكون 
ووع���ي اآلخرين ووعي أنه يعي ه���ذا الوعي . ولعل 
اإلمكان���ات العقلية لإلنس���ان يف وعي العامل جعلته 
عن���د املعري عاملا مميزا له يس���تطيع من خالله أن 
يدرك ويستوعب ويعي العامل الذي حييط به والكون 
مبا حيتويه من ظاه���رات مادية ومعنوية .وباملقابل 
ال  ن���دري إذا كان العامل املادي يعي وجود اإلنس���ان 
أو ميتل���ك الوع���ي أصال ، وهذا يش���كل نقطة تفوق 
مطلقة لإلنسان على الكون املادي ألن العامل العقلي 

يقتصر وجوده على اإلنسان فقط.

العامل املادي والعامل العقلي
التساؤل الذي يطرح اآلن هو اآلتي :  مادام العامل 
املادي مغلقاً س���ببيا كما تدل عليه حقائق  الطبيعة  
، وه���ذا يع���ين انه ال ميكن ألي ش���يء خ���ارج العامل 
املادي أن يدخل إليه ويؤثر فيه سببيا ، فكيف ميكن 

للعق���ل الذي هو غري مادي ، ومن ثم ليس جزءا من 
العامل املادي أن يؤثر سببيا يف العامل املادي ؟ 

  ويف اإلجاب���ة عن هذا التس���اؤل جنتهد القول : 
يف هذه الوقائع تكمن جوانب تفوق اإلنس���ان ، فقد 
اس���تطاع من خالل وعيه  الذات���ي أن خيرتق العامل 
امل���ادي بعقله أي بذاته ألن الوعي بكل معنى الكلمة 
ه���و جوهر العقل وتأكيدا هلذا التصور فقد افرتض 
املفك���ران )كارل بوبر ( و ) ج���ون أكلز ( ، أنه يوجد 
عامل���ان كل منهما مس���تقل متاما عن اآلخر،  العامل 
األول : عامل األش���ياء املادية ، والعامل الثاني : عامل 
العق���ل) الوع���ي( ، وكل من هذين العاملني مس���تقل 
ومتميز ’ لكنهما يف حالة تفاعل مستمر، وينتج عن 
ه���ذا التفاع���ل عامل ثال���ث هو : ع���امل الثقافة بكل 
مظاهره���ا وعامل احلضارة بكل مساهتا وأش���كاهلا 
وكل األنش���طة والفعاليات اإلنس���انية اليت أوجدها 
اإلنس���ان على سطح هذا الكون وحددت هلذا الكون 
مساراته املستقبلية . وتنسجم هذه الرؤية مع رؤية 
أب���ي الع���الء القائلة بوجود عامل أك���رب وعامل أصغر 
،واألصغر هو اإلنسان الذي استوعب العامل األكرب.

ومثة ع���دد من العلماء  يس���تمر يف تقصى أبعاد 
الوعي اإلنس���اني  ودوره يف العاملني  املادي والعقلي 
وهي الس���مة املميزة لإلنس���ان مقابل الكون املادي 
ال���ذي ال ميتلك ه���ذا العقل )الوع���ي( وتتضح هذه 

األبعاد من خالل اجلدول اآلتي: 

مقارنة بني العامل املادي والعامل العقلي
العامل العقليالعامل املادي

ذاتيموضوعي
نوعيكمي

قصديغري قصدي
ليس له مكانله مكان

غري ممتد مكانياًممتد مكانياً
غري قابل للتفسري بعمليات ماديةقابل للتفسري فيزيائياً
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*املصدر )جون. ر. سريل ،2007(
وعل���ى الرغم م���ن التمايز يف ه���ذه  األبعاد فقد 
اس���تطاع العامل العقلي اخرتاق العامل املادي والتأثري 
فيه والتأثر به ’ بل طواه يف سريرته وفكره ووجدانه 
، وهنا يصدق قول املعري بأنه منطو يف اإلنسان .

خالص���ة القول إن الوعي ظاهرة مذهلة وس���رية 
لدرج���ة أن الف���رد دائما يش���عر بأن جمرد الس���عي 
لوصف���ه بكلمات عادية يصع���ب عليه أن يصوغها ، 
وإذا أخذن���ا باالعتبار جتاربنا احلياتي���ة الواقعية ، 
فإننا جند العقل )الوعي( هو جوهر ومعنى وجودنا 
بذاته وعليه ميكن القول جبرأة إن جوهر العقل هو 
الوعي ’ وإذا حاولنا وصف العقل أو الوعي فس���وف 
نكتش���ف أنه حياتن���ا ، وأنه ش���رط رئيس المتالك 
أي ش���يء ذي أمهية يف حاضرنا ومستقبلنا . و إذا 
حاولن���ا أن نقارب بني فلس���فة املعري والدراس���ات 
العقلي���ة والنفس���ية املعاص���رة ، سنكتش���ف وج���ود  

تق���ارب فك���ري واض���ح بينهم���ا بالرغم م���ن البعد 
التارخي���ي لق���ول املع���ري ونتائج هذه الدراس���ات ، 
وحيدون���ا األمل يف أن يس���تطيع اإلنس���ان املعاصر  
توظي���ف ه���ذه الق���درات  العقلي���ة والوجدانية اليت 
يتمتع هب���ا يف جماالت حياته بفاعلي���ة واقتدار وأن 
يرقى بالوعي والفكر والعقل اإلنس���اني ملا فيه خري 

اإلنسان على سطح هذا الكوكب األزرق.
وإذا كنت اتفق مع املعري يف أن ال قيمة للكون من 
دون اإلنس���ان فهو الذي يعطي للكون أمهيته ، ففي 
الوقت ذاته جيب االعرتاف أنه ال قيمة لإلنسان من 
دون الكون الذي يش���كل مسرحا لفعاليات اإلنسان 
العقلية والوجدانية ، معنى ذلك أن القضية ليس���ت 
تفضي���ل جان���ب عل���ى آخ���ر ، إمن���ا ه���ي تكامل يف 
املكونات والعناصر وبالتايل ال غنى للجانب العقلي  
ع���ن اجلانب املادي وال اجلان���ب املادي عن اجلانب 

العقلي .

بعض املراجع : 

 جون ر سرل: العقل ، ترمجة ميشيل حنا ميتاس، عامل املعرفة ، العدد 343، ، الكويت. 2007.
 جيمس تريفل : هل حنن بال نظر؟ ، ترمجة ليلى املوسوي ، عامل املعرفة ، العدد \323\   الكويت ،2006

 زكي جنيب حممود :حتديث الثقافة العربية ، القاهرة ، 1987
 عبد الستار ، إبراهيم : اإلنسان وعلم النفس ، عامل املعرفة ، العدد / 86 / الكويت ، 1985 
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بعض من أخالقيات النشر العلمي

    د. منى كشيك

يرتبط كل العلماء بعقد غر مكتوب مع معاصريهم، ويتعني على أولئك الذين يعملون جبد 
أن يرهنوا على ذلك بتقديم مالحظاتهم اليت تتسم باألمانة إنتاجًا، وتسجياًل ، ونشرًا.

وقبل كتابة البحث العلمي وتقدميه إىل إحدى اجملالت العلمية للنشر، وحتى قبل الشروع 
يف عمل البحث يتعني على الباحث أن يتعرف القواعد األخالقية األساس��ية للسلوك العلمي، 

والنشر العلمي، ومن أهم هذه األخالقيات ما يأتي:
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1-الدقة واالستقصاء:
لك���ي يظهر البحث منش���وراً يف جمل���ة ما  ينبغي 
عل���ى الباح���ث أن يأخذ بعني االعتبار ع���دة أمور ، 
فهي عملي���ة معقدة نوعاً ما، و ال تزال توجد بعض 
احل���االت اليت ينجح فيها املؤلف يف نش���ر معلوماته 
املزيف���ة، دون أن جيري حبوثاً عل���ى اإلطالق، ومن 
الواض���ح: أن مث���ل هذا التزييف أو م���ا  يطلق عليه 
Dry- النظري���ة  أو  اجلاف���ة  البح���وث  مصطل���ح 

Lobbing هو عمل غ���ري أخالقي، وقد يكون مثل 
هذا األس���لوب مستساغاً يف اإلنتاج الفكري األويل، 

إال أنه ال يصدق على األحباث العلمية.
وم���ن األم���ور الش���ائعة يف هذا اجمل���ال: االفتقار 
إىل مقي���اس يوضح مقدار االحن���راف عن معدالت 

الصواب مثل: 
ح���ذف بع���ض العناوي���ن م���ن التقري���ر، وإع���داد 
إحصائي���ات على حن���و يغري من مالم���ح الصورة أو 
الوض���ع احلقيق���ي، أو أي تدخل آخر يف النتائج. ما 
احلدود الفاصلة بني عملييت »التحرير« و »التحريف« 
ال���يت دائماً ال ميكن إدراكه���ا أو مالحظتها؟إذا كنت 
يف ش���ك م���ن أمر حبث���ك علي���ك إذاً: أن تبحث عن 
التوجيه واإلرش���اد ال���ذي ال ميك���ن أن مينحك إياه 
إال ع���امل ميتلك خربة عريضة يف جمال ختصصك، 
ورمب���ا تصادف أن يك���ون هذا العامل حم���رراً أيضاً 

إلحدى اجملالت.
وبالنس���بة للبحوث اليت تش���تمل عل���ى حتليالت 
إحصائية، فإن دق���ة الكتابة هنا، تتوقف على مدى 
استخدام وتوظيف اإلجراءات اإلحصائية املناسبة، 
ولي���س تلك اإلجراءات اليت قد تتس���بب يف حتريف 
النتائج، وإذا كنت تشك يف أمرك فحاول االستعانة 
مبس���اعد إحصائي متخص���ص، إن االتفاق مع هذا 
اإلحصائ���ي ينبغ���ي أن يكون يف مرحل���ة مبكرة ويف 
أثناء ختطيطك للبحث، حتى تكون على يقني من أن 
املعلومات اليت ستقوم جبمعها مناسبة، ومن ناحية 
أخرى ، تنطوي املش���كالت األخالقية أيضاً على كل 

ما من شأنه أن يؤدي إىل إهدار املوارد والوقت.

2-األصالة:
ينبغي أن تتسم نتائج األحباث العلمية باجلدية ، 
ويف بعض احلاالت االس���تثنائية أو النادرة، ال ميكن 
ملث���ل هذه النتائ���ج أن تظهر يف أية قن���اة من قنوات 
النش���ر األوىل، وأحيان���اً  تك���ون عملية إعادة نش���ر 
املعلومات عملية مقبولة-على سبيل املثال: األعمال 
الشاملة اليت تصدر على أجزاء، أو إذا كانت األحباث 
املنش���ورة بلغة أخرى، وجيب أن توثق املقالة املبتكرة 
بوضوح االستش���هاد الذي مت االستعانة به ، خمافة 
أن يدرك الق���ارئ خطأ أن املالحظات القدمية هي 

نتائج جديدة غري مسبوقة.
ويتس���اءل بعض الباحثني املبتدئ���ني عما إذا كان 
بإمكاهن���م تقديم املس���ودة نفس���ها أو النص نفس���ه 
جمللت���ني أو أكثر يف وق���ت متزامن: يتق���دم الباحث 
يف موقف مش���ابه إىل العديد من برامج الدراس���ات 
العلي���ا يف الوق���ت نفس���ه، ثم خيتار م���ن بني أولئك 
ال���ذي قبلوا انتس���ابه إليهم، وال ميكن أن نسرتش���د 
هبذا املوقف عند نش���ر بعض األحباث العلمية ذلك 
أن التق���دم املتزامن يه���در املوارد، ويندرج حتت فئة 
األعمال غ���ري األخالقية ولذلك قم بالتقدم ببحثك 
أول األم���ر إىل اجمللة اليت يقع اختيارك عليها، فإذا 
م���ا مل حيظ حبثك بقب���ول اجمللة عليك أن تتواصل 

مع اجمللة التالية يف قائمتك.

وتعين األصالة أيضًا:
 Salami Scienceجتنب ما يطلق عليه السجق 
ال���ذي يعمد إىل حتويل املش���روع البحثي إىل رقائق 
وش���رائح  حنيل���ة - متام���اً كما يقوم امل���رء بتقطيع 
السجق إىل شرائح رقيقة -هبدف نشر عدة أحباث 
ب���دالً من حب���ث واحد، إن الباح���ث اجليد هو الذي 
حي���رتم تكام���ل اجلوان���ب يف حبث���ه، وال يف���رط يف 
تقس���يمه ابتغاء رفع رصيده من األعمال املنش���ورة، 
وبطريقة مماثلة فإن اللجان املنتدبة وجلان الرتقية 
تنظر إىل حمتوى األعمال املنش���ورة أكثر مما تنظر 
إىل أعداده���ا فهي ال تنخدع بعلم ش���رائح الس���جق 
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الذي ذكر سابقاً.

3-رصيد اإلنتاجية العلمية:
تعد األحب���اث العلمي���ة رصيداً إضافي���اً لإلنتاج 
العلم���ي مهم���اً للباحث خاص���ة إذا كان هناك - ما 
يس���مى عندن���ا بالرتفيع���ات والرتقي���ات إىل درج���ة 

أستاذ مساعد وأستاذ....
وإذا اشتمل البحث على معلومات أو أفكار ليست 
من ابتكار الباحث عليه أن يتأكد من توثيق البيانات 
اخلاصة باملصادر اليت اقتبس���ت منها، واألس���لوب 
نفس���ه، يف اس���تخدام الباحث مف���ردات أو عبارات 
اآلخرين، عليه أن يضع ذلك بني عالمات تنصيص 

. Dry-Lobbing «
Dry-  أو أن مييزه���ا حبج���م خ���ط خمتلف���ة 

Lobbing ، وأن يع���رض املراج���ع ال���يت اقتبس���ت 
منه���ا املعلوم���ات وإال س���وف يكون الباح���ث متهماً 
بالس���رقة، ولك���ي يتجن���ب ذل���ك علي���ه أن يتأك���د 
م���ن مص���ادر املعلومات ال���يت مجعها عندم���ا يقوم 
بنق���ل تلك املعلوم���ات، وحتى إذا نق���ل الباحث تلك 
املعلومات إىل احلاس���ب الش���خصي، باإلضافة إىل 
ذلك لكي يتجنب اإلفراط يف استخدام مصطلحات 
أو عب���ارات اآلخرين ميك���ن أن يصوغ الفقرات دون 
النظ���ر إىل املص���در الرئيس���ي، وعن���د االنتهاء من 
الصياغ���ة ميك���ن أن يراجع ما كتب���ه وأن يتأكد من 

مدى صحة تلك الفقرات.
وإذا كان الباحث يف ش���ك مم���ا إذا كان قد وضع 

عالم���ات تنصيص« » حول املفردات اليت اس���تقاها 
من املراجع أو ال ميكن أن يتأكد من ذلك ، وإذا كانت 
عالم���ات التنصيص« » غري ضرورية فإن املش���رف 
سوف يزيلها يف حال رأى عدم ضرورهتا، وعلى أية 
حال لو أن هذه العالمات تعرضت للضياع وكان من 
الضروري أن يشتمل عليها النص، وميكن للمشرف 
أن يكتش���ف ذلك ، أو يرس���ل له استفس���اراً، األمر 
الذي يؤدي إىل ضياع الوقت حبثاً عن املصادر اليت 
مت االقتب���اس منه���ا ، إضافة إىل ذلك كن على يقني 
أيه���ا الباح���ث من أنك قد دون���ت يف قائمة املؤلفني 
اخلاصة ببحثك اس���م كل من أف���دت من عمله، يف 
قائم���ة املراج���ع ، حتى لو اس���تعنت مبعلومات عند 

كتابتك للمقدمة من أي مصدر عليك أن تذكره.

4-املعاجلات األخالقية:
إذا كان البح���ث ينط���وي على تعامالت إنس���انية 
مع - بش���ر أو حيوان - فمن املفيد أن توثق التعامل 
م���ع هذه األجس���اد بش���كل أخالقي، وقب���ل أن يبدأ 
الباح���ث عليه أن يك���ون على يقني من حصوله على 
كل التصرحيات املطلوب���ة اليت تتعلق بالبحوث اليت 
جت���رى على البش���ر أو احليوان، وأن يعرض يف منت 
البح���ث املرفق���ات اليت حص���ل عليه���ا الباحث من 
اجلهات واملؤسس���ات الرمسية - ميكن االس���تفادة 
م���ن أحباث اآلخري���ن يف ذلك -  وميك���ن أن تتأكد 
من كل املراجع والتصرحيات قبل أن يقدم الشخص 

حبثه إىل جلنة حتكيم أو إىل جملة.

املراجع:

 روب��رت، داي بارب��را جاس��تيل 2008، ) ترمجة حممد إبراهيم حس��ن، وآخرون( كيف تكتب حبثًا علميًا وتنش��ره ، الدار 
املصرية اللبنانية، القاهرة.

 سيد عاشور أمحد )2008( ، يف تطوير األداء اجلامعي، مطبعة جامعة أسيوط ، مصر.
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إذا كان��ت الطبيع��ة هي ديوان ش��عر العناية اإلهلية اخل��رة، كما يصور ش��عراء العاطفة، فإن 
األزه��ار الغضة املتفتحة على الغصون ألوانًا مزغردة ، وعطورًا فواحة . . هي أمجل قصائد ذلك 
الديوان األنيق الش��فاف، وهي قصائد قدمية كالزمان، لكنها تنش��ر طبعة جديدة منقحة مع 
كل زهرة أو باقة ورد منذ حوالي 120 مليون س��نة، لكن كان على الزهور أن تنتظر عش��رين 

مليون سنة، حتى تتزين بآالف األلوان اليت نعرفها اليوم . . 

الزهور نشيد الفرح والجمال 
ولغة الحب والحياة

   حممد مروان مراد

222

ثقــــافة 
ومنوعات



يف ) ملحم���ة جلجامش( وهي أقدم أثر أدبي بعد 
طوفان نوح، خيرب احلكيم، أكنابتش���يم )جلجامش( 
ع���ن وردة تنم���و حت���ت امل���اء ، وتعيد إىل اإلنس���ان 
ش���بابه املفق���ود، وم���ن ذل���ك التاريخ، ورمب���ا قبله 
جت���اوزت الزه���رة دوره���ا مش���روع مث���رة، ودخلت 
حياة اإلنس���ان أداة للتواصل: بكى الطفل فاحتارت 
أم���ه كيف ترضيه، وملا أعطته وردة مشها وتبس���م، 
وتكلّم العاش���ق مع صبيته احلسناء بكل اللغات فلم 
تس���تجب، وح���ني أهداه���ا وردة مح���راء فهمت كل 

اللغات. .
الزه���ور تاريخ وأس���اطري:  احلدي���ث عن األزهار 
طويل طول تاريخ اإلنس���ان ، الذي أحبها وتعلّق هبا، 
ضفره���ا يف أكالي���ل النصر ليس���تقبل هبا الفاحتني 
األبطال، ونسّ���قها يف طاقات العش���ق وتغنى هبا يف 

األشعار ، وصورها بريشته لوحات تأسر العيون.
ويذك���رون أن أول م���ن تغن���ى بزه���ر الربي���ع هو 
)س���ليمان احلكيم( يف نش���يد األناشيد، ويف مقطع 
رقي���ق يق���ول: ) ألن الش���تاء قد مض���ى، واملطر مر 
وتزايل، التينة أخرجت براعمها ، وأنفاس العرائش 
وتع���ايل   .. يتض���وع ش���ذاها، فقوم���ي يامجيل���يت 

ياحبيبيت(.
 يف مصر القدمية:  كان املصريون أول من احتفل 
مبق���دم الربي���ع، وما م���ن جدار يف معاب���د األقصر 
الش���اخمة إال وزينت���ه رس���وم األزاهري، وحس���ناوات 
الربيع خيتلن بباقات الزهور امللونة .. فّضل قدماء 
املصريني زهرة ) اللوتس( على غريها، بل قدسوها، 
وهي زهرة أنيقة تنبت يف املاء وتطفو على سطحه، 

وال تعيش طويالً بغري املاء.
وحيف���ل التاريخ باحلكاي���ات: حني وصل ) مارك 
أنطوني���وس( إىل مص���ر أول م���رة، وكان ضابط���ا 
صغرياً .. كانت ) كليوباترة( صبية يف رقيق إهاهبا، 
فاس���تقبلته وقد لّفت رأس���ها بعصابة تعلوها احلية 
املقدس���ة، وعليها باقة ورد محراء .. ثم بعد ش���هور 
عق���د يوليوس قيصر على رأس كليوباترة إكليل ورد 
منتقى وهو يتمتم :إني أضع على رأسك تاج روما.

 يف فارس:  
و جع���ل الفرس للربي���ع عيداً، ف���كان لديهم منذ 
القدي���م عيد ) النوروز( بالفارس���ية) ي���وم جديد(، 
أول أيام الس���نة الشمس���ية، ويعنون النزهة والفرح 
واالنط���الق . . . خيرج���ون إىل احلقول، وجيمعون 
األزهار باقات يهدوهن���ا ألحبائهم مقرونة بدعوات 

السعادة واملسرات.
دخل .. سعدي الشريازي أسطورة الشعر الفارسي، 
إىل البستان املزغرد حبلته الربيعية اآلسرة، وكانت 
رغب���ة ملحة قد ملكت علي���ه جمامع فكره، يريد أن 

يهدي إىل حبيبته أمجل وأغلى عطايا الكون.
فكر أوالً أن يعطيها قلبه النابض باحلب والوفاء، 
ولك���ن ذلك يعين موته، وفّكر أن جيمع هلا من أزهار 
البس���تان طاق���ة ملون���ة يزين هب���ا مفرق ش���عرها، 
ولكن���ه عرف أن عي���ون الزهر ما تلب���ث أن تذوي ، 
وتتمش���ى يف خدودها صفرة الذبول، وكان أن ضفر 
هلا أش���عاره الرقراقة اليت اس���تلهمها من فتنة الورد 

وعبق الرياحني يف ديوانه األنيق ) حدائق الورد(.

 يف اهلند: 
 كذل���ك احتفى اهلنود بالورود وتروي األس���اطري 
اهلندي���ة أن اإلل���ه ) قنش���و( رأى زه���رة ) لوت���س( 
تتفت���ح بامسة على قبالت الندى، وخيرج منها اإلله 

)برامها( قائالً لقنشو:
� أرأي���ت زهرت���ي؟ إهن���ا أمجل من زهرت���ك وأروع 
وامسه���ا: وردة .. وأصر برامها على رأيه. فمش���يا 
انتفض���ت  ورد،  بلغ���ا ش���جرة  البس���تان حت���ى  يف 
لتس���تقبلهما، وخرجت منها) كمشي( إالهة احلسن 
واحلب قائلة لقنشو: �� أي سيدي ، كم أنا سعيدة إذ 
اختارتين الوردة ألكون رفيقتك .. وهنا مال قنش���و، 
وقبّل خدها، فقال برامها: أش���هد أنك سيد اآلهلة، 

وأن وردتك سيدة األزهار.
 

يف اليونان: 
حك���ت أس���اطري اإلغري���ق أن ) أدوني���س( مّث���ل 
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الوس���امة والش���باب، كان حي���اول اصطي���اد وع���ل 
بري، لك���ن الوعل تغلّب عليه وقتل���ه، فحزنت عليه 
)أفروديت( حتى إهنا نزلت وراءه إىل عامل األموات، 
وهن���اك حصلت على وعد من اآلهلة بأن يعود إليها 
حبيبها س���تة أش���هر يف الس���نة، هي مواسم احلب 
واخلصب والعطاء .. ويقولون .. إن أفروديت حولت 
قط���رات ال���دم اليت تناث���رت من ج���رح أدونيس إىل 
وريق���ات توجيية محراء لزهرة رهيفة محلت امسه، 

ويطلقون عليها اليوم: نقطة الدم.

الرومان: 
احتف���ل الرومان بالزهر والورد، وخصوا موس���م 
العطر والف���رح مبهرجانات الغن���اء والرقص، وكان 

لكل ش���يء عن���د الروم���ان إله، للحب إل���ه وللحرب 
، وللربي���ع، .. وح���ني يهل الفص���ل البديع خيرجون 
الس���تقباله يف أحض���ان الطبيع���ة التياه���ة حبللها 

امللونة املعطرة.
 

يف الصني: 
ومثل���ت األزاهري للصينيني أص���دق رموز اجلمال 
والس���عادة، ومث���ة مثل قديم يف الص���ني يقول: ) إذا 
كان لديك رغيفان، فبع أحدمها واشرت بثمنه أزهاراً، 
فإن اخلبز يش���بع اجلس���د ، والزهر يغ���ذي الروح( 
.. وحتم���ل الصني إىل اليوم لق���ب) أم احلدائق( يف 
العامل، وهي تفاخر بأن 40%  من سالالت األشجار 
واألزه���ار يف هولن���دا، و 50% يف أملاني���ا، و 70% يف 
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كاليفورنيا األمريكية، تأتي من الصني، وهلذا يقولون 
هناك ) حديقة ليس فيها أزهار من الصني ليس���ت 
مكتمل���ة أبداً(، والزهرة القومية للصني هي ) زهرة 
الشتاء( الضخمة ذات اللون املتألق والرائحة الزكية 
.. تتفت���ح ) زهرة الش���تاء( فيمأل عبريه���ا الغرف، 
وتتش���بع بعبقه���ا الفاغ���م املالب���س، ف���ال عجب أن 
تكون سفرية الصني إىل قاعة )لينكولن( بواشنطن، 
وإىل املق���ر الرئيس لألمم املتح���دة بنيويورك، وإىل 

سفارات الصني يف العامل.
 يف اليابان:  

مث���ل كل الش���عوب احتف���ى الياباني���ون باألزهار، 
وأفردوا هل���ا مكاناً محيم���اً يف حياهتم، واختصوها 
بن���وع من التعام���ل الرهيف، وطريقته���م املميزة يف 
تنس���يق األزهار، تع���دُّ يف الواقع فناً مجيالً يطلقون 
عليه ) إيكيبانا( .. وهلذا الفن أس���اليبه وأس���اتذته 
املبدع���ون، وه���و يعتم���د البس���اطة والرش���اقة يف 
التنس���يق، تس���تخدم زه���ور قليل���ة ال تتع���دى ال� 6 
زهرات، مع بضع نباتات خضراء، يرتبها الفنان يف 
جمموع���ة ، لتعطي كل زه���رة معنى حمدداً: الزهرة 
املتجهة إىل األعلى تشري إىل السماء والزهرة املائلة 
متثل اهلواء، واملتجهة حنو األسفل تومئ إىل األرض، 

وجممل التشكيل معناه: احلياة.

 العرب: 
 مل يقصّ���ر الع���رب يف ه���ذا املي���دان ، ب���ل لعلهم 
تفوقوا فيه، وس���بقوا كثرياً م���ن األمم إىل االحتفال 

بالزهر والورد والعطر.
ذك���ر صاحب ) األغاني( أن وف���ود العرب قدمت 
م���ن كل ناحية وفيها الش���عراء، واخلطب���اء ، لتهنئة 
) س���يف ب���ن ذي ي���زن( بع���د ظفره عل���ى األحباش 
وطرده���م من اليم���ن، وكان وفد قري���ش مكوناً من 
)عبد املطلب بن هاشم( و ) أمية بن عبد مشس( و 
) خويلد بن أسد( فأتوه وهو يف    ) قصر غمدان( 
بصنعاء، ودخلوا عليه يف جملسه، وعلى رأسه غالم 
واق���ف ينثر املس���ك يف مفرق���ه، وكان���ت يف هداياه 

للوف���ود حلتان م���ن العطر املصفى م���ن ورد العراق 
والشام.

وكان م���ن ع���ادة ) النعم���ان بن املن���ذر( أن يبعث 
إىل ) س���وق عكاظ( يف كل ع���ام لطيمة من لطائمه 
الش���هرية، وهي العري احململة باملس���ك والطيب، ويف 
عاصمته ) احلرية( كانت جمالس الس���مر والش���عر 
تضج بعبق الع���ود املندى، وتفرش األرض بأصناف 

الرحيان واآلس واليامسني.

 األزهار يف قصائد الشعراء: 
 وكانت الشواهد األكثر مجاالً وتعبرياً عن احلفاوة 
العربية بالورد والزهر، هي استقبال الشعراء العرب 
املفوهني لفصل الربيع ، بقصائدهم املعطرة بشذى 

الورد املصفى:
» أتاك الربيع الطلق خيتال ضاحكاً    

                   من احلس�ن حتى كاد أن ي�تكلم�ا
وقد نبّه النريوز يف غسق الدجى      

                        أوائ�ل ورد كن باألمس ن�وَّم�ا
 يفّتقه�ا ورد الن��دى فكأن��ه       

                       يبث حديثاً ك��ان قبل م�كّتم�ا
 ومن شجر رد الربيع لباس���ه     

                    عليه، كما نش�رَّت وشياً منمنم�ا
 أحلَّ فأب��دى للعيون بشاش��ة     

                    وكان قذى للعني إذ كان مُحِرم�ا
 ورقَّ نسيم الروض حتى حس�بته  

                      جييء بأنف��اس األحب�ة نُعَمّا«
 غناها )البحرتي( يف عرس ربيعي متألق يف غوطة 
دمش���ق، وتواىل من بعده بالبل الشعر العربي، حتى 
مل خيل ديوان ش���اعر من نفح���ات العطر واجلمال 
اليت يفجرها الربيع على ش���فاههم كلما أهل حبلله 

املوشاة على السهول والرياض..
 وجتلّ���ت ش���واهد احلف���اوة باألزه���ار يف حدائق 
اخللفاء واألم���راء يف املدن والقص���ور، وقد ازدانت 
بأصناف ال���ورود والرياحني يف الك���رخ والرصافة، 
وجن���ات العريف باألندلس، وبس���اتني الش���ام، وهو 
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تاري���خ ممت���د يف العراق���ة إىل أي���ام ) جنائ���ن بابل 
املعلقة( ، وقصور الغساسنة.

  يف لوحات الفنانني:  
تّألق الورد أكثر زهواً ونضارة يف لوحات الفنانني، 
وهم أصحاب املشاعر الرقيقة، والعواطف اجلياشة، 
رأوا يف حتف الربيع الساحرة حياة وشباباً، فأعطوا 
ذوب أحاسيس���هم، وأرقى ملس���ات أنامله���م، وتركوا 
الطبيع���ة تتحدث بنفس���ها .. بزهرها وأش���جارها، 
بأهنارها وعش���اقها احملتم���ني بأحضاهنا يعبّون من 

سالفتها.
غ���ادر ) جوج���ان( حي���اة املدين���ة، ليحيا وس���ط 
الطبيع���ة البكر ، فامت���ألت لوحاته بالزهر والضوء 
واللون، وأحاط ) بوتشيللي( أعناق الصبايا بأزهاره 
الندي���ة ليكش���ف عن العالق���ة احلميمة ب���ني املرأة 
الش���ابة والزه���رة، وع���اش ) روس���و( و) ماتيس( و 
)فان كوخ( و ) س���يزان( و) ماني���ه( وكثريون غريهم 

يتمرغ���ون يف حض���ن الطبيعة، ي���رون الفراش وهو 
يف���رد جناحيه متنقالً بني األزه���ار، ويرون غصون 
الشجر وهي تكتسي بأوراقها اخلضراء، والعصافري 
وهي تطري أسراباً ومتوسق الفضاء بأناشيد احلرية، 
كانوا يعيشون عملية اخللق يف الطبيعة ، ليصبحوا 

مبدعني بصدق مثلها .. 
هك���ذا يأتي الربيع فيوش���ي األرض وجيدد فيها 
نسغ احلياة ، وتتفتح األزهار بعد إغفاءة ، وهي أكثر 
ألقاً وانتعاشاً، فإذا وقعت عليها العني ارتدت الروح 
إىل القل���وب، وحت���وّل الكون إىل جنة وارفة مش���عة 
بالفرح والس���عادة، وصار العامل أرحب وأنقى وأكثر 
طه���راً وصفاء .. فش���كراً للطبيعة ومح���داً ملبدعها 

اخلالق العظيم. 
واحلديث عن األزهار طويل طول تاريخ اإلنس���ان 

، نقتطف من صفحاته هذه السطور العجلى . . .
 ال يع���رف أحد ، على وجه الدق���ة عدد األزاهري 
املوج���ودة يف الع���امل ، وتعتقد مجعية علم البس���تنة 
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امللكية الربيطانية بأنه يتم سنوياً تصنيف آالف من 
األنواع اجلديدة.

يف ع���ام 1793، اس���تخدمت زه���رة القرنف���ل يف 
هتريب مالحظة إىل امللكة السجينة ماري أنطوانيت 
، إال أن تفاصي���ل خطة مؤامرة اهلروب قد أخفقت، 

ومّت إعدامها يف السنة ذاهتا.
وضع عامل التاريخ الطبيعي السويدي، كاروالس 
لينايوس الذي عاش يف القرن الثامن عشر، مبادئ 

تسجيل احلياة النباتية.
منذ القرن الثامن عشر، اشتهر وادي األزهار يف 
بلغاري���ا بإنتاج الزيوت العطرية م���ن توجيات الورد 
الدمشقي، وحنتاج إىل 250 باوند ) 1132.5 غرام( 
م���ن التوجي���ات ) البتالت( إلنتاج أونص���ة واحدة ) 
28.5 غرام( من الزيت . . . كانت زهرة البنفس���ج 

ه���ي الزهرة املفّضلة لدى نابلي���ون بونابرت. تتميز 
النبات���ات املزهرة وأزهار األش���جار بوج���ود البذرة 
داخ���ل املبيض ) اجلزء األس���فل املنتفخ من املدقة( 
ال���ذي له خاصية مميزة يف اس���تعادة اللقاح ) غبار 
الطلع(. التتمتع كل ال���ورود برائحة طيبة، فبعضها 
حيتاج إىل اجتذاب الذباب للتلقيح، وجتذهبا بإطالق 
رائحة كريهة كرائحة اللحم الفاس���د والزنبقة امليتة 
النتن���ة مثال على ذلك. يف العام 1989، عثر عاملان 
أمريكيان على مس���تحاثات،  يف ملبورن ) أسرتاليا( 
ل���وردة يعتقد أن عمرها 120 مليون س���نة. أحرزت 
فك���رة أن ال���ورود ميك���ن أن تتأثر عاطفي���اً ، تقدماً 
يف الس���تينيات، عندما قال األمريكي كليف باكسرت، 
مس���تخدماً جهاز كشف الكذب: إنه سجل استجابة 
جملرد التفكري حب���رق النبتة. يبلغ طول أطول زهرة 
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املصادر:

 ديوان الرياض واألزهار  واألمثار ،خر الدين مشسي باشا ، ج2 ، وزارة الثقافة دمشق 1999.
 ورد الشام ، العماد مصطفى طالس ، ج1،ج2 دار طالس ، دمشق 1983.

 الورد والعطر يف بالد الشام ، ناديا الغزي ، دار الفكر ، دمشق ، 1990.

من دوار الش���مس 25 قدماً و 5.5 بوصة، وقد زرع 
ه���ذه النبتة م���زارع هولندي س���نة 1986. جيب أال 
يرت���ب النرج���س مع زه���ور أخرى، ألن���ه ينبعث من 

سيقان النرجس عصارة لبنية ضارة.
تس���تطيع أن تدفع ما بني عدة مئات إىل 20 ألف 
جنيه إس���رتليين للحصول عل���ى وردة حتمل امسك 
أو اس���م ش���ركتك أو املنتج الذي تصنع���ه، ويتوقف 
ذل���ك على ن���وع الوردة ون���وع النبات املس���تخدم يف 
اس���تيالدها. أصبح���ت س���رقة الورد م���ن احلدائق 

العامة واخلاصة مألوفة بش���كل متزايد ، آخر رادع 
ملنع الس���رقة هو ح���ارس احلديقة الروب���وت الذي 

يضيء عندما يقرتب منه متطفل لستة أقدام.
أظهر اس���تطالع جرى العام املاضي، أن أكثر من 

20% من الربيطانيني يتحدثون إىل ورودهم.
تعدُّ زهرة ) األوركيد( من أغلى الورود يف العامل، 
وهل���ا ألفا ن���وع، وال يقل مثن الواح���دة منها عن 30 
فرن���كاً، وأرخ���ص األزهار ) األقح���وان( الذي أحبه 
العرب كثرياً. تقام لألزهار معارض سنوية ، أشهرها 
) الك���وت دازور( يف جنوب فرنس���ا، و )بولونيا( يف 
باريس. أمج���ل األعياد اليت تقدم فيها األزهار، هو 
عيد األول من أيار ) عيد السوسن(،حيث يقدم فيه 
احملب���ون األزاه���ري إىل أحبائهم.  حيتفل الش���اطئ 
الالزوردي ، يف ش���باط من كل ع���ام بعيد ) معركة 
األزهار(، حيث متتلئ الش���احنات بأزهار البنفسج 
والزنبق، وتقوم احلسناوات برشق اجلمهور بالورود، 

فيهرع اجلميع شباباً وشيوخاً اللتقاطها.
يعق���د املؤمت���ر العاملي للورود م���رة واحد كل أربع 
س���نوات، للبحث يف أمور حتسني األزهار وزراعتها، 
وجيم���ع الوفود حدي���ث الفرح واحل���ب، وجتري يف 
خت���ام املؤمت���ر مس���ابقة الختيار أمج���ل باقة زهر، 
وغالباً ما حتمل اللقب هولندا أو بلجيكا.  بلغ مثن 
بصلة واحدة من التوليب أيام هس���ترييا هذه الوردة 
يف هولندا، يف الثالثينيات 1630 شحنة من القمح، 
أرب���ع ش���حنات من اجل���اودار، أربعة ث���ريان مسينة، 
مثانية خنازير مسينة، 12 خروفاً مسيناً، برميالن 
كبريان من اخلم���ر، أربعة براميل من البرية، برميالً 
من الزبدة، ألف باوند، ) 450 كغ( من اجلن، سرير 

وبدلة جديدة وكأس كبرية من الفضة.
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  مرصد اللغة العربية 
وآفاق التعريب

    عزيزة السبيين

  إن واقع اللغة العربية، واقع مؤرق ألن مثة حتديات كبرة  داخلية وخارجية تتعرض هلا، واقع 
يزخ��ر بالش��كوى املتعددة، اليت برزت مالحمها يف عناوين مداخ��الت الندوة اليت عقدها جممع اللغة 
العربية يف دمش��ق بالتعاون مع منظمة األلكسو ومجعية الدعوة اإلسالمية العاملية واملركز العربي 
للتعري��ب والرتمجة والنش��ر يف 27-28 كان��ون األول/2009/ وبدت مالمح ه��ذه التحديات مرتبطة 
بقضايا ومش��كالت خمتلفة تتعلق ب� التخطيط اللغوي، مستوى األداء يف العملية التعليمية ، املناهج، 
إعداد املعلمني وتأهيلهم، ومزامحة العامية للفصحى، فضاًل عن مزامحة اللغات األجنبية يف جماالت 
العمل والتعليم والتواصل، وأخرًا ، الش��كوى من وجود سبعني مليونًا من األميني العرب،، وضآلة ما 

يرتجم من وإىل اللغات األجنبية.

متابعات
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عق���دت هذه الندوة ) مرصد اللغة العربية وآفاق 
التعري���ب( يف جمم���ع اللغ���ة العربية وأم���ام حضور 
قلي���ل ج���داً كاد يقتص���ر على قلة م���ن اإلعالميني 
واحملاضرين املش���اركني أنفس���هم ألق���ى املداخلون 
مضم���ون أوراق العمل املقدمة، وه���ذا العزوف عن 
متابعة مثل هذه الندوات يطرح إش���ارات اس���تفهام 
وتس���اؤالت كبرية حول م���دى عمق أزمة اللغة وأزمة 
الثقاف���ة عموم���اً، وح���ول فاعلي���ة أس���اليب وطرق 

التحضري والدعوة ملثل هذه النشاطات.
كلمة االفتتاح ألقاها الدكتور حممود السيد)نائب 
رئي���س جممع اللغ���ة العربية بدمش���ق( مش���رياً إىل 
تنصلن���ا من املس���ؤولية يف هتمي���ش اللغ���ة العربية 
وإبعاده���ا ، اليت طاملا محلناها لالس���تعمار، واليوم 
حنمّله���ا للعومل���ة ذات القطبي���ة الواح���دة والثقافة 
الواح���دة، متناس���ني دور اللغ���ة يف النهضة القومية 
لألم���ة، منوهاً بتج���ارب اآلخرين من أبن���اء اللغات 
األخ���رى يف اعتماده���م عل���ى لغته���م القومي���ة يف 

هنضتهم، الذين مل يكتفوا بذلك، بل راحوا يروجون 
لدعوهتم س���لوكاً وأداء يف التعليم والتوظيف والعمل 

ويف املمارسة واألداء.
 ث���م حتدث الدكتور ميل���ود حبييب ) مدير مكتب 
تنسيق التعريب بالرباط(، عن مقاصد عقد الندوة 
يف بلورة رؤية علمية مس���تقبلية لعمل مكتب تنسيق 
التعريب، متكنه من االس���تجابة لطموحات املهتمني 
واملعني���ني بقضايا املصطلح العربي يف أفق النهوض 
باللغة العربية تدريساً، وحبثاً ومتكينها من مسايرة 
املتغ���ريات املتالحق���ة اليت تعص���ف بعاملن���ا العربي 

ملواجهة حتديات التنمية.
يف حني حتدث الدكتور زيد العساف ) مدير مركز 
التعريب والرتمجة والتأليف والنش���ر بدمشق(، عن 
التحديات اليت تتعرض هلا اللغة العربية، متس���ائالً 
عن االس���تعدادات ملواجهة هذه التحديات، فما زلنا 
نناق���ش يف املؤمترات والن���دوات: هل نعرّب العلوم؟ 
ألتعري���ب ض���رورة أم بدع���ة؟ ألتعري���ب ختلف عن 
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التقدم العلمي؟ أم يس���اعد على اإلبداع واالبتكار !؟ 
مؤك���داً أن نقطة احلس���م تبدو يف إدراكن���ا أن اللغة 
العربية لغة األمة، هي لغتنا األمة، وجوهر انتمائنا، 
جديرة بأن تكون اللغة اليت نتعلم ونعلم ونعرب ونؤلف 
وننش���ر هبا، من هنا جاءت حاجتنا إىل مرصد للغة 

العربية.

واقـــع اللغـــة العربية يف الوطـــن العربي 
وآفاق التطوير

 حت���دث الدكتور حممود الس���يد ع���ن واقع اللغة 
العربي���ة من خ���الل أربعة حماور: أش���ار يف احملور 
األول إىل واق���ع اللغة العربي���ة يف العملية التعليمية 
التعلمية، حيث ال توجد سياسة لغوية على الصعيد 
القومي، وال يوجد ختطيط يف ضوء هذه السياسة، 
فالفجوة كبرية بني دساتري الدول العربية اليت تنص 
عل���ى إي���الء اللغ���ة العربي���ة األولوية، بينم���ا الواقع 
التعليم���ي يغ���وص يف اللغ���ات األجنبي���ة واللهجات 

احمللية.
ويف احملور الثان���ي حتدث عن واقع اللغة العربية 
يف اجملتم���ع، مؤكداً أن مثة بون���اً بني ما تنص عليه 
الدساتري، وبني ما ميارس على أرض الواقع، فغياب 
السياس���ة اللغوية والتخطي���ط اللغوي، وعدم وجود 
آلي���ات فعّالة لنش���ر الفصيحة ودعمه���ا، واحنصار 
اس���تخدامها يف قل���ة م���ن النخب���ة، وع���دم وج���ود 
توحيد للمقررات الدراس���ية ليس يف البالد العربية 
فحس���ب، وإمن���ا يف البل���د الواحد أيض���اً، أدى إىل 
سيطرة اللهجات احمللية، وسيطرة اللغات األجنبية 
يف جماالت التعامل التجاري والصناعي، فضالً عن 

ألعاب الفيديو واحلاسوب.
وتناول يف احملور الثالث، اللغة العربية والتقانات 
احلديث���ة، مش���رياً إىل ضع���ف اس���تخدام التقانات 
احلديث���ة يف مي���دان تعليم اللغة العربية، وس���يطرة 
الطرائق التلقينية النمطية، يف الوقت الذي تستخدم 
في���ه هذه التقانات يف تعليم اللغات األجنبية، ويعود 
السبب يف ذلك إىل ارتفاع نسبة األمية اليت ختتلف 

من بلد إىل آخر، واليت ترتفع نسبياً يف دول املغرب 
العربي.

 باإلضاف���ة إىل ضآل���ة احملتوى الرقم���ي العربي 
على شبكة االنرتنيت واليت ال تتجاوز %1.

 أم���ا آفاق التطوير وهو احمل���ور الرابع، فلخصها 
بنقاط أساس���ية، أوهلا: يف جمال السياس���ة اللغوية 
تن���ص علي���ه  م���ا  واح���رتام  اللغ���وي،  والتخطي���ط 
دس���اتري الدول العربي���ة باعتبار اللغ���ة العربية هي 
اللغ���ة الرمسية، ثم التزام رجال السياس���ة واحلكم 
التح���دث باللغة العربية الفصيحة، أيضاً التخطيط 
إلص���دار القوانني اليت حتمي اللغة وحتافظ عليها، 
واالستئناس خبطة العمل الوطنية السورية للتمكن 
من اللغ���ة العربي���ة، باإلضافة إىل إص���دار قرارات 
حامسة تلتزم اس���تعمال اللغ���ة العربية يف الوظائف 
ودوائر الدولة، ووس���ائل اإلع���الم، واالرتقاء بعملية 
الرتمجة ، وخاصة م���ا يتعلق برتمجة العلوم وبرامج 

العلوم وبرامج احلاسوب وأنظمته.
م���ن جانب���ه أش���ار الباحث غس���ان ش���حرور إىل 
ض���رورة الوص���ول إىل رصيد لغوي لكل الدارس���ني 
واملتعلم���ني، كما إن مش���روع الذخرية للغ���ة العربية 
حباج���ة إىل التوس���ع يف تقوي���ة وتعزيز واق���ع اللغة 
العربي���ة، معلق���اً على ضع���ف الرقم ال���ذي طرحه 
الدكتور الس���يد يف نفاذ العرب للشابكة، وقال : أن 

معدل االزدياد كبري جداً.
ويف منح���ى آخ���ر، حتدث الدكت���ور الطبيب وليد 
الفصيل عن النظرة الفوقية يف إنتاج املعرفة باللغة 
اإلنكليزية، وهذا حيتم إنتاج املعرفة باللغة العربية، 
أم���ا عن اس���تخدام احملتوى الرقمي على الش���ابكة 
فأّك���د أن امله���م يف ذلك أن يق���اس بالكيف ال بالكم 

فقط.
الباح���ث نش���أت  الدكت���ور  املداخ���الت   وخت���م 
محارنة، مش���رياً إىل أننا لس���نا يف مرحل���ة العوملة، 
وإمنا يف مرحلة اس���تيقاظ االستعمار القديم، فإذا 
كان���ت املرحلة املاضية أبرزت وقوف الغرب يف وجه 
وحدة العرب، فإنه يسعى اليوم إىل تفتيت األواصر 
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العربية لغة، وهوية.

خطـــة مرجعيـــة ملشـــروع مرصـــد اللغة 
العربية

  حت���دث الدكت���ور حمم���د زكي خض���ر ) رئيس 
قس���م هندس���ة الكهرباء يف اجلامع���ة األردنية( عن 
ض���رورة وضع سياس���ة لغوية تس���تند إىل منهجية 
واضح���ة للمصطلحات، تتناس���ب مع وت���رية التقدم 
التقين، حي���ث إن التخلف يف املصطلحات يزيد من 
الفج���وة الرقمي���ة، ويفضل أن تك���ون البداية بنظام 
التعليم، وحتديد اجملاالت اليت تطبق فيها سياس���ة 
املصطلح���ات األوىل م���ع مراع���اة البع���د القوم���ي 

والقطري.
وأكث���ر ما تب���دو أمهي���ة املنهجي���ة يف التخطيط 
اللغ���وي الذي يهدف إىل محاي���ة اللغة من املفردات 
ال���واردة وإصالحها وإنعاش���ها، أو حتديثها أو زيادة 

انتشارها، كما تشمل دعم عرى التواصل بني الدول 
ال���يت جتمعها لغة واحدة، مؤكداً أن آفاق املس���تقبل 
اللغوي للمنطقة العربية تتحدد يف إطار وعي جديد 
بأمهية التنمية اللغوية على مس���توى الدول العربية 
كلها يف اجتاه العربي���ة الفصحى لغة للتعليم والعلم 
واإلعالم واإلدارة، وهذا ما يتطلب حتديد األهداف 

واختاذ الوسائل لتحقيقها.
 تناول الدكتور مصطفى عبد السميع ) مستشار 
وزي���ر الرتبية والتعلي���م يف مصر( إش���كالية تطوير 
مناهج اللغة العربية، مش���رياً إىل أن استخدام اللغة 
العربية بش���كل جيد جيس���د عاملني رئيسني، مها 
دعم اهلوية العربية، وإتاحة إمكانية س���عيها واتساع 

حركتها.
وهذا ما يتطلب تطوير املناهج التعليمية ، وليس 
املقص���ود فيها املناهج الدرس���ية فقط، بل البد من 
تطوي���ر املنهج املس���ترت الناتج من احت���كاك الطالب 
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بأقران���ه يف املدرس���ة واملنهج اجملتمع���ي الناتج من 
احتكاك الطال���ب بالبيئة احمليطة، ويف هذا اإلطار 
عرض عبد الس���ميع خطته يف إعادة هيكلة املناهج 

الدراسية، وميكن تلخيصها بالنقاط اآلتية:
 أوالً: النظ���رة التحس���بية، وه���ي االنط���الق من 
النظ���رة التطوري���ة يف التح���رك م���ن احلاض���ر إىل 

املستقبل مع مراعاة املاضي.
 ثاني���اً: إج���راءات التصمي���م، تصمي���م املناه���ج 
الدراس���ية بواس���طة فري���ق متن���وع التخصص���ات 

واالهتمامات.
 ثالثاً: عمليات تنفيذ املناهج، حيث يركز االهتمام 
عل���ى حتويل حلظات التدري���س اليت يقوم هبا املعلم 

إىل حلظات تعلم يقوم هبا الطالب.
رابعاً : العناية بالتعلم الرقمي، واستخدام أحدث 
األجهزة والوسائط اإللكرتونية، وحول كيفية إصالح 
املنهج الدراس���ي أشار إىل ضرورة إجراء حبوث أداء 
وبالرغ���م من أهنا غري قابلة للتعمي���م، إال أهنا تقدم 
أساس���اً علمياً حلل املشكالت الطارئة غري املتوقعة 

ألهن���ا تنطلق م���ن أص���ول علمية للمذه���ب النقدي 
الواقعي.

جتربة املركز العربي للتعريب
 حتدث الدكتور زيد العساف املدير العام للمركز 
العربي للتعريب بدمش���ق ع���ن أهداف املركز، واليت 
تتمثل يف متكني الوح���دة الفكرية بني أجزاء الوطن 
العربي عن طري���ق املنظمة العربية للرتبية والثقافة 
والعل���وم، كم���ا يس���عى إىل املس���اعدة يف تعري���ب 
التعليم الع���ايل، وترمجة الكت���ب األجنبية مبا فيها 
املوس���وعات، ويف خمتلف اجملاالت، وكذلك ترمجة 
الكت���ب العربية إىل اللغات األجنبية، وعلى األخص، 
اإلس���بانية والفرنس���ية واإلنكليزية،باإلضاف���ة إىل 
إصداره جملة التعريب وهي نصف س���نوية، وإقامة 
ندوات ومؤمترات حول متكني اللغة العربية، أصدر 
املرك���ز حتى هناية ع���ام 2009 ، 116 كتاباً مرجعياً 
علمي���اً، حصد بعضها جوائز عاملية،وجوائز ترمجة 
منها ) كتاب علم العقاقري، كتاب علم اجلنني الطيب، 
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كت���اب علم األدوية الس���ريري( كم���ا متَّ التعاون بني 
املركز ومنظمة الصحة العاملية يف إصدار جمموعة 
من الكتب وترمجة النش���رة الشهرية اليت تصدرها 
املنظم���ة إىل العربية بالتزامن م���ع صدورها باللغة 

اإلنكليزية، وهي متاحة على الشبكة اإللكرتونية.
وتطرق أخرياً إىل أهم مش���كلة يعاني منها املركز، 
وه���ي التموي���ل امل���ادي متمنياً على مجي���ع اجلهات 
املساعدة، وذلك عن طريق شراء نسخ من إصدارات 

املركز.

 قضايا التعريب يف دول املغرب العربي
 ح���ول قضاي���ا التعري���ب يف دول املغ���رب العربي 
حتدث الدكت���ور عبد الرمحن احل���اج صاحل رئيس 
اجملمع اجلزائ���ري للغة العربية عن جتربة التعريب 
يف اجلزائ���ر، وحتدث الدكتور عب���د اللطيف عبيد 
الباح���ث يف املعهد الع���ايل للغات يف تونس عن ذات 
التجرب���ة يف تون���س، بينم���ا حتدث الدكت���ور أمحد 

علوي حسين أطلب رئيس مجعية اللسانيني املغاربة 
عن قضايا التعريب وإصالح الصرف العربي.

 ويف هناي���ة الندوة خلص املش���اركون إىل ضرورة 
إطالق مرصد اللغة العربية ، وهو مشروع ذو طابع 

قومي مشرتك يف جمال املصطلح، يهدف إىل:
 إجناز دراسة شاملة لواقع اللغة العربية.

 وض���ع دراس���ة ميداني���ة للمراص���د اللغوية يف 
العامل عامة، ويف العامل العربي خاصة.

 تنس���يق املصطلح���ات وتبادهل���ا م���ع اجله���ات 
العربية والدولية.

 حتقيق غاية إعالمية أساسية لتطوير الشبكة 
اإلعالمية يف املرصد.

 تيس���ري احلص���ول عل���ى املعلوم���ات املعجمي���ة 
واملصطلحية عرب موقع املرصد اإللكرتوني.

 دعوة اهليئات املعنية حبركة التعريب للمسامهة 
يف إنشاء املرصد.
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الحرية والعدالة
بين روسو و دوستويفسكي

    سلوم درغام سلوم

ولد فيدور ميخائيلفتش دوستويفس��كي يف موسكو س��نة 1821م، كان أبوه طبيبًا، ينتسب إىل 
صغار النبالء، درس اهلندس��ة  يف بطرسبورغ ،ترك موت أمه وبوشكني أثرًا عميقًا يف نفسه،كان 
يعان��ي نوبات م��ن الغم، أصدر روايت��ه األوىل عام 1844م، اعتقل س��نة 1849م وحك��م عليه باملوت 
وحتول احلكم إىل حبس، وقضى أربع سنوات يف السجن يف سيبريا، بعدها عاد إىل روسيا 1859م ثم 
تزوج وعاد إىل بطرس��بورغ واس��تأنف الكتابة األدبية وأنشأ بعض اجملالت، ويقسم إنتاجه األدبي 
إىل ث��الث مراح��ل يف األوىل تاثر بغوغول والثانية حترر م��ن تأثر غوغول والثالثة مرحلة النضج 
)1863-1881م( فيه��ا  ظهرت معظ��م كتاباته اجلديدة مثل رواية )اجلرمي��ة والعقاب( و)املقامر( 

و)األبله( و)اإلخوة كارامازوف( و تويف يف عام 1881م، ومل يكملها.
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يف عص���ر دوستويفس���كي الق���رن 
التاس���ع عش���ر أدى اتصال الش���باب 
الضباط بالغرب إىل اليقظة الفكرية، 
ومن أملانية أتت الفلسفة، فرأى بعض 
الن���اس يف روس���يا أن فلس���فة هيجل 
تربير ملا هو قائم من أوضاع، وبعضهم 
رأى فيه���ا نقط���ة البداي���ة لنظري���ات 
اش���رتاكية، وحُلت املس���ألة احملرية يف 
روس���يا أتتعلم روس���يا من أوروبا؟ أم 
جيب عليها أال تس���تمد شيئاً من غري 
تراثه���ا القومي؟ فهذه املس���ألة كانت 
تش���طر ال���روس إىل جبهت���ني: جبهة 
أنصار الغرب وجبهة أنصار السالفية 

)الدروبي: 1982: 53(.
وأمام هذه املسألة، كان احملافظون 
ينسبون دوستوفيسكي إليهم ويدعون 
أن إميان���ه يتفق يف الواق���ع مع آرائهم 
إال أن عبقريت���ه ، ق���د جعلته بالرغم 
من���ه، حيط���م مجي���ع األط���ر ورفعت 
مؤلفاته إىل مس���توى الرتاث املشرتك 

لإلنسانية كلها.
أم���ا جان ج���اك روس���و املولود يف 
جنيف سنة 1762م من أسرة فرنسية 
األص���ل، فقد اكتس���ب نفوذاً ش���عبياً 
واس���عاً، عاش يف عصر العقل وكانت 
حيات���ه قائمة على الش���عور أكثر من 
الفك���ر، عاش يف قلب الق���رن الثامن 

عش���ر، الق���رن ال���ذي أطلق علي���ه )عص���ر األنوار( 
نتيج���ة ظه���ور جمموعة م���ن االجتاه���ات الفكرية 
ال���يت كانت مبثاب���ة ردة فعل على النظم السياس���ية 

واالقتصادية.
لق���د هيأت أفكار روس���و اإلطار الفك���ري للثورة 
الفرنس���ية وكذلك للرتبية احلديثة، قرأه العديد من 
رجال السياس���ة يف فرنس���ا وأفريقيا، قال كاسرتو: 
)إن روسو كان معلمي، حاربت وكتاب روسو 0العقد 

االجتماعي يف جييب( وأشهر مؤلفات روسو: )العقد 
االجتماع���ي، ورواي���ة هيلويز واالعرتافات ورس���الة 
يف أصل التفاوت، ورس���الة يف أث���ر الفنون واآلداب 
والعلوم يف إفس���اد األخالق، وكتابه الرتبوي املشهور 
)إمي���ل( اجليوش���ي: )1995: 47( وكان ج���اك جان 
روس���و الداعية األعظم لثورة فني���ة تقوض اهلياكل 
اهلش���ة لالتباعية اجلديدة، وهي الثورة الرومانتية 
ال���يت متج���د اإلنس���ان الف���رد املتح���رر م���ن القيود 

االجتماعية )اخلطيب 1983: 145(.
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وكان روس���و يؤمن إمياناً قوياً بأمهية الدور الذي 
ميكن للرتبية أن تلعبه يف إصالح ما أفسدته امللكية 
يف نف���وس األف���راد واجلماعة، وما أفس���ده التقدم 
احلضاري والعلمي والتف���اوت، وبقدرة الرتبية على 
تكوين اإلنس���ان تكويناً حس���ناً م���ن خمتلف جوانب 
طبيعته البش���رية والعقلية واالجتماعية والنفس���ية 
واألخالقية والروحية ورأى أننا نس���تطيع أن نكيف 
اإلنس���ان بالرتبية، فنجعله صاحلاً جلميع األحوال، 
ق���ادراً على العي���ش يف خمتلف الظ���روف )حممد: 

1988: 1983م(.
أم���ا دوستويفس���كي فه���و معروف ومأل���وف لكل 
كات���ب وناق���د م���ن الذين حبث���وا يف عامل اإلنس���ان 
السيكولوجي، وعكسوا اجلوانب املتعددة واملتناقضة 
يف طبيع���ة الف���رد، وعالقته باحملي���ط الذي يعيش 

في���ه ويتفاعل معه، ويندر أن جن���د كاتباً يف اآلداب 
العاملي���ة متكن أن يغوص يف تفكري اإلنس���ان، وحيلل 
التناقضات يف كيانه كما أبدع فيها دوستويفس���كي 

)جيلز نياك: 1987: 9(.
وجيمع  النقاد أنه مفكر إنس���اني فريد من نوعه 
ومناض���ل عنيد ض���د أية حماولة هت���دف للنيل من 
العدال���ة االجتماعية، فقد متكن من عكس املأس���اة 
الواق���ع  متناقض���ات  وحل���ل  برباع���ة  االجتماعي���ة 
واجملتمع والص���راع احلاد يف العالقات االجتماعية 
وم���ا يعك���س ذلك م���ن أزم���ات يف املث���ل واألخالق 

االجتماعية )جيلز نياك: 1987: 6(.
لق���د أث���رت بع���ض املفاهي���م كاحلري���ة والعدالة 
واملساواة واملعاني اخللقية يف الفكر العربي والرتبية 
العربي���ة، وراح  كثري م���ن الرتبويني العرب يصوغون 

أصول الرتبية يف ضوء ذلك التأثري.

روســـو  بـــني  احلريـــة   
ودوستويفسكي:

احلرية من املبادئ الرتبوية املش���رتكة 
فعن���د  ودوستويفس���كي،  روس���و  عن���د 
روس���و كان���ت احلرية الطبيعي���ة، وعند 
دوستويفس���كي كانت إنس���انية، وروسو 
الثام���ن  الق���رن  م���ن  ترب���وي  مفك���ر 
عش���ر، واحلري���ة جتس���دت يف أعماقها 

اإلبداعية.

صورة احلريـــة الطبيعية عند 
روسو:

إن كتاب روسو )إميل( اكد حرية الطفل 
ون���ادى بتحري���ره من الكب���ت واإلرهاق، 
وإمي���ل ابن الطبيع���ة، وتريد الطبيعة أن 
يعمل حبرية، وأال يعيق نش���اط أعضائه 
عائ���ق غري أننا نفع���ل عكس هكذا يقول 
روس���و: )إن اإلنسان يولد وحييا وميوت 
وه���و يف العبودية، فعن���د والدته حنيطه 
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بقم���اط، وعند موته نلفه يف نعش، ومادام حمتفظاً 
هبيئة اإلنس���ان نكبله بظواهرن���ا االجتماعية( )عبد 

الدايم: 1978: 381(.
لق���د ق���رأ روس���و كث���رياً ع���ن الوطني���ة واحلرية 
والطبيع���ة اإلنس���انية وال���روح الدميقراطي���ة حتى 
امت���أل قلب���ه حبب احلري���ة والدفاع عن اإلنس���انية 
ومقت الذل والتعس���ف والظلم، وأتعب عقله ونفسه 
بالتفك���ري يف ش���ؤون اجملتم���ع، ومايتص���ل بالفقراء 
وماكانوا يقاس���ونه من ظلم األغنياء، فكر يف اإلخاء 

واحلرية والدفاع عن األفراد.
إن روس���و هو فيلسوف احلرية جعل منها وسيلة 

للرتبية وغاية اإلنسان وسريبي )إميل( باحلرية ومن 
أجل احلرية، واحلرية يف كتابه )العقد االجتماعي( 
هي تكريس لسيادة العقل على الغريزة سيادته على 
الس���لطة اخلارجي���ة، على الرأي، وتط���رف األهواء 

على املصلحة الفردية وتعسف السلطان.
فطبيعة اإلنس���ان عنده طبيع���ة ثنائية تتكون من 
روح وجس���د أو عق���ل وغري���زة، وطبيع���ة اإلنس���ان 
امللكية تتطلب منه أن يبين عامل العقل أي يبين عامل 
احلرية وإن تربية )إميل( يف جوهرها عملية حترير 

على مستويات متتالية:
الرتبي���ة الطبيعية: تقوم على القول: )ال حرية بال 
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عق���ل( يف املرحل���ة األوىل س���يتمتع )إميل( بأقصى 
حرية مناسبة لوصفه، ويسعى املربي إلبعاد )إميل( 
عن جماهبة الراشد ليضعه وجهاً لوجه أمام األشياء، 

واألشياء تعين الطبيعة.
ويف املرحل���ة الثاني���ة يتعلم الض���رورة الطبيعية، 
ويتحرر من س���لطان الرأي، ومن معرفة اآلخر وهي 
أوىل مراتب احلكمة والتحرر واالهتمام مبا هو نافع 

ومفيد.
احلري���ة احلقة: توجد يف عقل قادر على التمييز 

بني املمكن واحملال بني الواقع واخليال.

احلرية عند دوستويفسكي:
جتلت صورة احلرية يف رواية )اجلرمية والعقاب( 
من خالل ش���خصية )راسكو لينكوف( الذي يعرتف 
حسب اعتقاده حبق بعض الناس العاديني ومقرري 
املصري يف أن يصنعوا التاريخ حبرية تامة، وحبس���ب 

احلق املمنوح هلم دون أن يوقفهم الدم والشر،...
ويشعر راس���كو لينكوف وكري يلوف بأهنما يقفان 
عل���ى عتب���ة عص���ر تارخي���ي جدي���د، وطموحهما 
املق���دس هو القفز من مملك���ة الضرورة إىل مملكة 

احلرية )فريد ليذر: 1979: 20(.
وكارثة نظرية راسكو لينكوف تكمن يف أن التمرد 
على لوجني وأمثاله من اجلشعني، هو مترد على آل 
مار ميالدوف ومترد على اإلنس���انية... وإن جتربة 
التح���رر من اجملتم���ع اليت مير هبا راس���كو لينكوف 
يتض���ح أهنا جتربة مأس���اوية، واحلرية املتحولة إىل 
مت���رد مزاجي المعنى له، التعود إىل حقيقة الوجود 
ب���ل إىل ضم���ور العنص���ر اإلنس���اني وإىل التش���وه 
األخالقي يقول راس���كو لينكوف )إن البش���ر حبكم 
قوانني الطبيعة ينقس���مون إىل فئتني، فئة دنيا وفئة 
عليا، والفئة العليا هي فئة اخلارقني، واإلنسان من 
الفئ���ة الدنيا هو قملة )خملوق مرجتف، واإلنس���ان 
الس���لطوي حيق له حس���ب هواه أن يتصرف لذلك 

يوصف ب� )املخلوق املرجتف كما يشاء(.
ويف قصة )املفتش الكبري( القصة اخليالية يطرح 

مس���ألة احلري���ة وكيف تقضي الس���لطة املس���تبدة 
عليها، تلك الس���لطة اليت تؤكد أهنا تناضل من أجل 

السعادة البشرية.
ويف قص���ة )رجل القب���و( يهتم بقضية اس���تعباد 
العقل لإلنس���ان إن رجل القبو يقول: لو سئلت ماذا 
تؤث���ر: أن يهل���ك الع���امل كل���ه أو حترم من احتس���اء 
نصيبك من الشاي لقلت: أال فليهلك العامل شريطة 

أن أشرب الشاي دائماً( )التينيا: 1979: 277(.

روســـو  عنـــد  واملســـاواة  العدالـــة 
ودوستويفسكي:

لقد تأثر روسو تأثراً شديداً مبنظر الفالح الذي 
م���ر به يف كوخ وقد أخف���ى اخلمر واخلبز خوفاً من 
الضرائب الثقيلة وراح يتظاهر بالفقر، ويكره روسو 
الظل���م، ويكره من يظل���م الفقراء أو يقس���و عليهم، 
فه���ذا الفالح الذي اكتس���ب خبزه بع���رق جبينه مل 
يس���تطع أن يظه���ر حبقيقته، وكان روس���و حيزن ملا 
يلقاه س���كان الريف من املظامل، فالطبيعة منحتهم 
اجلمال الرائع والظلم منحهم التعاس���ة )األبراشي: 

.)36 :1946
وق���د نادى روس���و بالعدال���ة االجتماعية يف وقت 
انتشر فيه الظلم، وفكر يف اإلخاء واحلرية واملساواة 
ب���ني األفراد. عندما هاجم املدني���ة والرتف والعلوم 
والفن���ون واآلداب، أتاه النق���د الالذع فقال يرد على 
ذل���ك )أردت الرجوع إىل الفضيلة والبعد عن الرتف 
والرذيلة وأردت املس���اواة بني األغنياء والفقراء ألن 
عدم املساواة هي السبب يف كل شر، يقول )يف الوقت 
الذي جي���د فيه الغ���ين اخلمر عل���ى مائدته الجيد 
الفقري ماءً صحياً يشربه، وأن فضالت الطعام على 
موائ���د األغنياء تكفي كثريين م���ن الفقراء(... فقد 
حتدث بع���ض الباحثني ضد الرتف أمثال )بافون – 
1707-1788( و)مونتس���كيو 1680-1755( ونادوا 
بالرج���وع إىل الطبيع���ة ولك���ن مل يس���تطيع أحد أن 
يكتب بأس���لوب كأس���لوب روسو، روس���و وضع قلبه 
يف كتابه وملك قلوب الفقراء واألغنياء على السواء 
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)األبراشي: 1946: 70(.
ويف رس���الته )أصل التفاوت( يق���دم رأي القانون 
الطبيع���ي وذل���ك عندما ذه���ب برحلة منف���رداً بني 
الغاب���ات، وراح يوازن بني اب���ن الطبيعة وابن املدينة 
واحلض���ارة، ورأى أن اإلنس���ان األول أق���وى صح���ة 
وأش���د حري���ة وأكثر طهارة م���ن اإلنس���ان املتمدن، 
واعت���رب امللكية اغتصاباً وس���رقة وأثب���ت أن املدنية 
هي الس���بب يف التفاوت وعدم املساواة )األبراشي: 

.)73 :1946
لقد ثار روسو ضد هؤالء الذئاب )احلكام( مدافعاً 
عن حقوق اإلنس���انية  بني أن الس���عادة االجتماعية 
الميك���ن الوصول إليها إال جبع���ل الثروة موزعة بني 
أفراد الش���عب، وقصد باملساواة أال يصل الغين إىل 

منتهى الثروة، وال يصل الفقري إىل منتهى الفقر.
واعت���رب أن ال���ذكاء أو املعرف���ة هي ال���يت أخرجت 

اإلنسان من حال الطبيعة.
وأم���ا العدالة واملس���اواة يف فكر دوستويفس���كي، 

ف���كان هلا حضورها فهي تكم���ن  يف جتدد اجملتمع 
البش���ري وحتوله إىل جمتمع عصري، أي يف البحث 
عن طرق وأش���كال حتقق الصيغ الواقعية األرضية 
للحياة البش���رية، تلك الصيغ ال���يت ميكنها أن تقوم 
عل���ى العدل واألخ���وة... وأدرك أن احلي���اة اليومية 
التول���د الب���ؤس املادي وهض���م احلقوق اإلنس���انية 
املشروعة فحسب بل وتثري يف عقول الناس خمتلف 
أنواع األفكار الغريب���ة واألوهام األيديولوجية )املثل 
العليا ملدينة س���ادوم( ومدينة سادوم بفلسطني رمز 
اإلباحية والش���ر العائد على صاحبه )فريد ليندر: 

.)15 :1979
ويف حديث دوستويفس���كي عن مراحل اإلنسانية 
يكت���ب يف مذكرات���ه س���نة 1864 )إن اإلنس���ان يف 
املشاعات األبوية البدائية عاش على شكل مجاعات، 
وبعدها حل���ت املدينة اليت عملت على تطوير الفرد 
والوع���ي الفردي وأدت هذه املدين���ة بصورة حتمية 
تارخيي���ة إىل نبذ الف���رد الواعي لقوانني اجلماعات 
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املراجع:

 األبراشي، حممد عطية )1946م( – جان جاك روسو – ط1 – دار أحياء الكتب العربية – القاهرة.
 تونيمانوف )1979م( – دراس��ات يف فكر وأدب دوستويفس��كي – ترمجة نزار عيون الس��ود – منش��ورات وزارة الثقافة – 

دمشق.
 جيل��ز ني��اك، ف )1987م( قص��ص من حياة دوستويفس��كي، ترمجة ماجد ع��الء الدين – حممد بدرخ��ان ط1، مطبعة 

الصباح – دمشق.
 اجليوشي، فاطمة )1995م( فلسفة الرتبية – مطبوعات جامعة دمشق ط5.

 اخلطيب، حسام )1983م( جوانب من األدب والنقد يف الغرب – مطبعة اإلنشاء – دمشق.
 الدروبي سامي )1978م( – الرواية يف األدب الروسي – مطبعة الكرمل ط1 – دمشق.

 عبد الدايم، عبد اهلل )1978م( – الرتبية عر التاريخ – دار العلم للماليني – بروت ط3.
– منشورات وزارة الثقافة  – ترمجة نزار عيون السود  – دراسات يف فكر دوستويفسكي   فريد لندر، غيورغي )1979م( 

– دمشق.
 التينيا )1979م( – دراسات يف فكر دوستويفسكي – ترمجة نزار عيون السود – منشورات وزارة الثقافة – دمشق.

 حممد، منرة )1988م( – الطبيعة البشرية عند روسو – رسالة ماجستر غر منشورة.

األبوية ذات النفوذ والس���لطة، وبعد مئات الس���نني 
م���ن التط���ور االجتماع���ي مشل���ت مدين���ة النب���الء 
والربجوازي���ة، وهي حالة معذب���ة ومتأزمة يف تاريخ 
اإلنس���انية )جتزؤ اجلماعات إىل أفراد( ويف مرحلة 
تالي���ة ) وه���ي املرحلةالعليا املنش���ودة( م���ن التطور 
جي���ب على الفرد الواحد أن يعود إىل اجلماعة دون 
التخل���ي عن اإلجن���از اإلجيابي... وعل���ى مثل هذه 

اخللفية ميكن لإلنسانية الوصول إىل االنسجام.(

أخريًا: 
إذا رأت الي���وم منظم���ة اليونيس���كو )أن اإلط���ار 
الع���ام للرتبية املنش���ودة يتش���كل من مب���ادئ تربوية 
اجلماع���ي  والعم���ل  التعلي���م،  دميقراطي���ة  مث���ل: 
واملمارس���ة والنش���اط الفعال والرب���ط االجتماعي 
االقتص���ادي وتنمي���ة العقلية العلمي���ة املتحررة من 
األوهام، وترس���يخ قيم األخالق والسلوك اإلجيابية 
واإلنس���انية( فما طرحته يتضم���ن مفاهيم احلرية 
واألخالق والعدالة، تلك املفاهيم اليت طرحها روسو 

ودوستويفسكي يف أعماهلما األدبية والفكرية وهي 
تناس���ب كل العص���ور ألهن���ا مفاهيم خال���دة، وهذه 
املبادئ ميكن أن تكون سياجاً واقعياً لتقدم الرتبية، 
ذلك أن جناح الرتبية اجلديدة هو يف خلق اإلنس���ان 
امللتص���ق بواقع جمتمع���ه، املؤمن مبس���تقبل الوطن 
واإلنس���ان، لقد أثبتت التجربة الرتبوية احلديثة يف 
الب���الد العربية، أن البعد الناقص لدينا هو الفعالية 
واحلال���ة العملية، وما مل نوف���ر للعملية الرتبوية يف 
بالدن���ا درجة عالية من الفعالية ف���إن تربيتنا تظل 
جه���داً مه���دوراً وط���الء خارجياً الينب���ئ عن تغيري 
جوه���ري يف موق���ف اجلي���ل، ومهم���ا حتدثن���ا عن 
املبادئ والقيم واالس���رتاتيجيات والتوس���ع التعليمي 
فإن احللقة األوىل تبقى هي مس���ألة فعالية الرتبية، 
أم���ام ه���ذا التفج���ر املعريف، وأم���ام تغري الوس���ائل 
التعليمي���ة، وأمام التغري لكل املفاهيم وحالة التقنية 
تبقى مسألة العدالة واحلرية واألخالق من الثوابت 
يف كل زم���ان وم���كان وإن تغري الش���كل لكن اجلوهر 

واحد يف كل العصور.
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 عادة القراءة 
ودور المدرسة في ترسيخها

    ليلى احلايك

 مل��اذا جي��ب أن نع��د أطفالنا للقراءة إعدادًا جي��دًا؟ ومن الذي حيتاج إىل الق��راءة يف عامل الفيديو 
والكومبيوتر؟ وهل مازال أطفالنا حباجة للقراءة واالستمتاع بالكتب؟

 اجل��واب: نع��م فما زال النجاح يف املدرس��ة ويف احلياة فيما بعد يعتمد على الق��درة على القراءة 
بكفاي��ة، ومن أجل أن يفهم األطفال الرياضيات والدراس��ات االجتماعي��ة أو اللغات األجنبية أو 

العلوم أو التفاعل مع احلاسوب، البد من إتقان القراءة أواًل.
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فيج���ب أاّل يكتف���وا فق���ط حب���ل رم���وز الكلمات 
املكتوب���ة ، وإمن���ا جيب أيضاً أن يفهم���وا ما يقرؤون 
من معلومات وتعليمات وأس���ئلة، وبغض النظر عن 
مق���دار اس���تعمالنا ألس���اليب التعلي���م البصرية أو 
الضغ���ط على األزرار يف احلاضر واملس���تقبل، فإن 
هذه األساليب ال تزال تعتمد على فهم اللغة املكتوبة 
وأولئ���ك الذين يس���تطيعون أن يق���رؤوا وأن يفهموا 
سجالت املاضي فمن احملتمل أن يكونوا أقل تكراراً 
ألخط���اء املاض���ي ويتس���ع أفق تفكريه���م يف حتليل 
مش���كالته وإجياد حلول هلا، واألطفال الصغار قادة 
املس���تقبل وكل من ال ميتلك منهم مه���ارات القراءة 
بش���كل جي���د، فإنه س���يحرم من مص���در قوة مثني 

للنجاح يف عامل الكبار. 
الق���وة ملواجه���ة خمتل���ف  الق���راءة تكس���بنا   إن 
أوج���ه احلياة وأعظم م���ا يكون تأثريه���ا يف حياتنا 
الش���خصية وحاجتن���ا هلا حني تس���اعدنا على حل 
مش���كالتنا اليومي���ة املتج���ددة والتكيف م���ع العامل 
املتج���دد واحملي���ط بنا وال���ذي يتميز بتط���ور تقين 
متسارع وبانفجار معريف هائل، وهذا يتطلب حتقيق 
اهلدف الرتبوي بعيد املدى وهو تطوير التعلم الذاتي 
لدى كل فرد واملستمر طيلة احلياة، فالقارئ اجليد 
يستطيع أن يبحث يف املاضي عن إجابات ملشكالت 
هام���ة تعرتض���ه يف حيات���ه وأن يتعل���م ع���ن الع���امل 
احمليط به وأن يتفهم أحاسيس الناس وتنبؤاهتم يف 
املس���تقبل أو أن حيلق على أجنحة اخليال، وميكننا 
ع���ن طريق الق���راءة أن نع���رب عما يف نفوس���نا، وأن 
نغ���ري منط حياتنا وطريقتنا يف التفكري ويف وجهات  

نظرنا العامة واخلاصة وحتى يف أفعالنا.
ومن هنا كان البد من تعهد القراءة وغرس���ها يف 
نف���وس األطفال منذ صغره���م حبيث يصبح حبهم 

وشغفهم هبا طبيعة ثانية.

اخلطوة األوىل املمهدة للقراءة:
 بعد س���نوات من البحث عن كيفية تعلم األطفال 
القراءة تبني أن أفضل أس���لوب لرتس���يخ النجاح يف 

االس���تمرار يف القراءة عل���ى املدى الطويل هو إغناء 
تعلم الطفل يف مرحلة ما قبل املدرس���ة ، وإن إعداد 
الطف���ل للقراءة خط���وة أوىل أهم بكث���ري من تعليمه 
الق���راءة الفعلية ذاهتا، وكما هو معروف فإن القراءة 
ه���ي تفاع���ل باللغة املكتوب���ة للحص���ول على معنى 
وحت���ى يتحقق ذلك الب���د من تكامل ع���دة مهارات 

،ميكن إمجاهلا يف جزأين رئيسني ومها:
1- مهارات  حل رموز اخلط،

2- مهارات الفهم.
  فأم���ا حل رموز اخلط فيع���ين حتويل احلروف 
والكلم���ات املكتوبة إىل أصوات منطوقة فمن معاني 
الق���راءة نط���ق احل���روف والكلمات املكتوب���ة ، وأما 
الفه���م فيع���ين إدراك معان���ي احل���روف والكلم���ات 
املكتوبة بكل ما تنقله من مفاهيم وصور ومعلومات 
ومش���اعر ومجال أو يأس، ومهارة حل الرموز أسهل 
م���ن الفهم ومع أهنا ضروري���ة ال غنى عنها للقراءة، 
إال أهنا ميكن أن تكتس���ب بالتعلم بش���كل جمرد عن 

الفهم.
 وأما الفهم فيتطلب مهارات مصقولة عديدة، كما 
يتطلب تعري���ض الطفل إىل خربات غنية بتوجيهات 
من الكبار إىل حد كبري وتشجيعه على أن يسأل وأن 
يس���تنتج وأن يتع���رض للوق���وع يف الصواب واخلطأ 
وإدراك أخطائ���ه، وأن يت���زود مبه���ارات تعينه على 
اكتس���اب خربات جدي���دة  بإمطاره باللغ���ة وتعويده 
عل���ى أن يأل���ف الكت���ب و القصص منذ أي���ام مهده 
واالستمرار يف مرحلة طفولته، مما يساعد يف ثرائه 
اللغ���وي وتزويده باالس���تعداد اجلس���مي واالنفعايل 

والعقلي واالجتماعي للقراءة بشكل جيد.
إن الطف���ل ال���ذي يتعل���م الق���راءة بع���د أن يتعلم 
االس���تعداد هلا بش���كل  كلي يتعود ع���ادة تدوم لديه 
خالل حياته املدرسية وما بعدها ، أما الطفل الذي 
يدف���ع للق���راءة أو مل يتعلم أساس���اً القراءة ، فإنه ال 
يقرأ عادة إال عند اضطراره للقراءة، وال يتعود عادة 

القراءة طيلة حياته.
لذا عل���ى املربني واآلباء أن يركزوا على إكس���اب 

    ليلى احلايك
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أطفاهلم القيم طويلة املدى وهم يس���تمتعون بالعمل 
معهم.

 أول وأفضل معلم لطفل:
 إن التعل���م األول للطف���ل حيص���ل يف املن���زل عن 
طريق والديه وهو أفضل اس���تعداد للطفل للقراءة، 
وهنا جيب توعية اآلباء وغريهم من املربني اآلخرين 
باألنش���طة املتعددة املتنوعة اليت ميكن أن يقدموها 
ألطفاهلم حتى يتحقق أحسن استعداد لديهم لتعليم 
الق���راءة ويف الوق���ت ذات���ه يش���عر األطف���ال واآلباء 
باملتعة يف أداء هذه األنشطة وهلذا البد أن تستشعر 
األس���رة مس���ؤوليتها وتق���وم بدوره���ا على أحس���ن 
وجه وأفضل ص���ورة ممكنة وذلك من خالل تقديم 
احلواف���ز املادي���ة واملعنوية من أجل تش���جيع أبنائها 
على الق���راءة والتعلم، والطفل الذي ميتلك حصيلة 
لغوية غنية، يكون مهيئاً مس���تقبالً ليكون ش���خصاً 
حمب���اً للقراءة ومثقفاً أيضاً ، خاصة أن القراءة أهم 
وس���يلة من وس���ائل التواصل ذلك أهنا تعد اإلنسان 

للحياة املؤثرة املتجددة.
وق���د س���ئل املفك���ر الفرنس���ي فولت���ري م���ن يقود 
البش���رية فأج���اب: الذي���ن يعرف���ون كي���ف يقرؤون 

وكيف يكتبون.
 وللق���راءة الدور األهم يف تنمية الفكر اإلنس���اني 
وإغن���اء الوجدان واكتش���اف ماهو جدي���د ومتجدد 
وملء أوقات الفراغ مبا يفيد كما أن للكلمة املكتوبة 
مي���زة الدوام وهذا ما الجنده يف الكلمة املس���موعة 
وقد قال املتنيب قدمياً » خري جليس يف األنام كتاب« 
يف الكتاب يبحث اإلنس���ان عن معن���ى ذاته فعندما 
رأى املع���ري احلياة جحيم���اً كتب رس���الة الغفران،       
وعندما رأى ديورانت العامل حبراً عميقاً كتب قصة 
الفلسفة وكتب قصة احلضارة فيما ختيل أفالطون 
مجهوري���ة مثالية أما الغ���زايل فقد أراد إنقاذ العامل 

من الضالل.
اجلمي���ع كت���ب وحنن نق���رأ ونكت���ب - الكتب هي 

العامل هي احلياة.

خلق عادة القراءة:
 مرحل���ة التعليم األساس���ي يف حلقته األوىل هي 
األس���اس يف إع���داد الطفل الق���ارئ » واملثقف فيما 
بع���د« فلنب���دأ البناء من األس���فل وليس م���ن أعلى 
فنركز على الطفل الذي هو ش���اب املستقبل فنضع 
برامج تعليمية ومقررات دراس���ية نربز فيها بصورة 
واضح���ة أن الكتاب واملكتبة وغريمها من الوس���ائل 
التثقيفي���ة ه���ي العماد ال���ذي يعتمد علي���ه الطالب 
فنرب���ي فيه ع���ادة الق���راءة والقراءة احل���رة فعلينا 
إذاً أن نوض���ح له الطريق وكي���ف يكون الوصول إىل 
القراءة والتثقيف الذاتي من خالل قراءات ومهارات 
خاصة يزاوهلا بنفسه وذلك  من خالل دروس تعلم 
الطال���ب وترش���ده إىل كيفية الرج���وع إىل املصادر 

وكيفية استخدامها.
 ويرى املربون ويؤكدون على أن املكتبة املدرس���ية 
بالنس���بة للطفل هي غاية يف األمهية ألهنا تس���اهم 
يف ص���الح العم���ل الرتبوي وم���ن أهدافه���ا أن جيد 
التلمي���ذ فيه���ا ما ييس���ر ل���ه الفهم األوس���ع واألدق 
للم���واد التعليمية والبيئي���ة واألحداث احمليطة، وأن 

تنتقى الكتب مبا يتوافق مع النمو اللغوي.
هذا وتنمي املكتبة املدرسية ميول األطفال وتعمق 
لديه���م ح���ب الق���راءة فتتوطد صل���ة الصداقة بني 
الطرفني وتغدو هذه املكتبة مركز إش���عاع حضاري 

وثقايف مبا تقتين من كتب مفيدة.

ومن أهم العادات املفيدة اليت يكتســـبها 
التلميذ من ارتياد املكتبة:

 التزام اهلدوء وتقدير مشاعر اآلخرين وتفادي 
إزعاجهم.

  بث روح التع���اون والعمل اجلماعي عن طريق 
األحباث اجلماعية.

 غ���رس األمان���ة واإلخ���الص واح���رتام حق���وق 
اآلخرين وحب النظام والكتاب وإدراك أمهيته.

 تعويد التالميذ استغالل وقت الفراغ االستغالل 
األمثل.
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 وحتى تكون املكتبة فعالة ومفيدة وتؤدي الغرض 
منها البد من:

  إجي���اد قاع���ة خاصة باملطالع���ة وفيها حاملة 
خلزانة الفهرس البطاقي مع وجود صندوق اإلعارة 

وحاملة للمجالت.
 قاع���ة خاصة بالكتب فيها رفوف تصنف فيها 

الكتب حبسب املواد.
 احت���واء املكتب���ة عل���ى قص���ص طفلي���ة هادفة 
ومناس���بة ومتنوع���ة لألطفال يف مراح���ل  خمتلفة 
م���ن أعمارهم خاص���ة املرحلة األوىل ال���يت تعدُّ من 
أه���م املراحل ال���يت ميكن فيها غرس ع���ادة القراءة 
يف نفوسهم مما يساعد على إعداد املواطن الواعي 

املستنري.
 إن تواصل الطفل مع املكتبة يف سن مبكرة جيعله 
أكثر تردداً إليها يف املس���تقبل فتزداد  ثقافته وتنمو 
حصيلت���ه العلمي���ة ويصب���ح أكثر قدرة عل���ى الفهم 
والتحصيل، ويس���اعد ذلك يف تعوده ارتياد املكتبات 
يف ش���بابه ويف كل أط���وار حيات���ه املس���تقبلية، ومن 
هن���ا نس���تطيع أن نتوصل إىل جمتم���ع قارئ وحمب 

للقراءة.

فمن الص���ور احلضاري���ة للمجتمع���ات املتقدمة 
واملثقفة كث���رة إقبال أفرادها مبختلف مس���توياهتم 
العلمي���ة والفكرية واالجتماعية على القراءة، وحتى 
يت���م ذلك ويتك���ون ه���ذا اجملتمع البد م���ن تضافر 
عدة جهود، فإضافة إىل األس���رة واملدرسة، هنالك 

اجملتمع والدولة أيضاً:

 دور اجملتمع : 
 تقع املس���ؤولية على مثقف���ي وعلماء اجملتمع يف 
غرس حب القراءة بنفوس أبناء جمتمعهم بواس���طة 
مجي���ع األس���اليب املتاحة واملمكنة م���ن دون غريهم 
ألهنم جيب أن يكونوا القدوة من خالل  احملاضرات 
والن���دوات اليت تركز على هذا املوضوع املهم وأيضاً 
ع���ن طريق املس���ابقات املش���جعة الثقافي���ة  وإعارة 
كتبه���م ملن يطلبه���ا وإهداء ما توافر منها بالنس���بة 
مليس���وري احلال » فزكاة العلم تعليمه ملن ال يعلمه« 
وض���رورة مش���اركة أبن���اء اجملتمع رمسياً وش���عبياً 
يف إنش���اء املكتب���ات العامة و العم���ل على تطويرها 
م���ن أج���ل الرتويج لع���ادة الق���راءة ومس���امهتها يف 
خدمة  املواطنني على خمتلف مس���توياهتم الثقافية 
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وختصصاهت���م العلمية ومما يق���رتح يف هذا اجملال 
أن يك���ون يف األحي���اء وأماك���ن العبادة من مس���اجد 
وكنائ���س مكتبات مناس���بة، فذلك يش���جع من يؤم 
ه���ذه األماكن عل���ى القراءة وخاصة الناش���ئة منهم 
نتيجة للصف���اء الروحي والتوجيه الش���عوري الذي 
ع���ادة ما حيدث مل���ن يؤم هذه األماك���ن فيغلب معه 
االجتاه للكس���ب املعنوي الذي يعد الكس���ب املعريف 

شكالً من أشكاله.

دور اإلعالم والدولة: 
مطلوب من اإلعالم وبأجهزته املختلفة أن ميارس 
دوراً أساسياً وفعاالً يف الرتبية والتنشئة لكل املراحل 
على أن يكون مدروساً بشكل علمي وواقعي متصالً 

بواقعنا بدءاً من الدائرة األصغر فاألكرب.
 فيس���تطيع أن يقدم لنا جرع���ات صحية تدفعنا 
إىل الق���راءة وإىل اقتن���اء الكتاب م���ن خالل عرضه 
لكتاب صدر حديثاً أو كتاب قديم كان له تأثري على 
جمتم���ع من اجملتمعات وكذا لقاءات مع مؤلفني هلم 
تأثريه���م عل���ى أبناء اجملتم���ع ليتحدث���وا من خالل 
برنامج تلفزيوني عن أحد مؤلفاهتم وخاصة حديثة 

الصدور وغري ذلك من أمور.

 أما الدولة ودورها يف هذا اجملال:
 ف���إذا كان للعوامل اليت ذكرت س���ابقاً) األس���رة، 
املدرس���ة،، اجملتمع واإلعالم( دور كبري يف تنش���يط 
ع���ادة القراءة ل���دى أبناء اجملتمع فعل���ى الدولة يقع 

الع���بء األكرب يف ذلك فهي القادرة على اس���تنهاض 
الرغب���ة يف املطالع���ة ل���دى كافة أبناء الش���عب مبا 
متتل���ك م���ن ق���درات وإمكان���ات هائل���ة م���ن خالل 
قيامه���ا بعمل الربام���ج اإلذاعي���ة والتلفزيونية اليت 
تص���ب يف هذا املضمار مث���ل قيامها بعمل الندوات 
واحملاض���رات اليت تتح���دث عن الق���راءة وأمهيتها 
وكربامج هتدف إىل التعريف باإلنتاج الفكري س���واء 
كان عاملي���اً أم حملياً والتعري���ف بإنتاج املواطنني يف 

خمتلف جماالت املعرفة.
 أخرياً مل يبقَ لنا إال أن ننوه بأمهية اإلس���هام يف 
نش���ر عادة القراءة بني أبناء العربي���ة فبغري القراءة 
ال ميك���ن أن تق���وم حض���ارة عظيم���ة ألن الق���راءة 
تعين الثقافة واملعرف���ة والوعي وال حضارة بغريها. 
فالكت���اب جوهرة ت���زداد تألقاً م���ع كل زمن وعصر 
وال أتص���ور زمن���اً يس���تطيع أن يرك���ن في���ه الكتاب 
جانب���اً ... قد تتنوع أس���اليب طباعت���ه ولكنه يبقى 
س���يد املوقف للوص���ول إىل معرفة صادقة وحتقيق 
وع���ي عميق ومعرف���ة فائقة.  وإذا أردن���ا أن نرجع 
للكت���اب ألقه وهباءه فال ب���د أن يأخذ كل رائد دوره 
»األس���رة املدرسة واهليئات واملؤسسات . . .اخل ..« 
إن طف���ل اليوم ه���و رجل الغد وعندم���ا نبين طفلنا 
بناء متماس���كاً فإننا نضمن جيالً بكامله ومستقبل 
وطن عظي���م، فلنرجع إىل تاريخ األمم لنتعلم منه و 
نستقرئ خطواته ولس���وف جند أن االهتمام جبيل 
الطفول���ة هو ال���ذي أوصل هذه األمم إىل ش���اطىء 

األمان وجعلها راقية متطورة ومزدهرة.

 املصادر:

 جمل��ة الرتبي��ة القطرية ، العدد الس��ابع والعش��رون بعد املائة ديس��مر،1988، » مهارات القراءة يف فه��م الطفولة املبكرة« عبد 
الرحيم صاحل عبد اهلل.

 بناة األجيال: العدد 68 عام 2008 ، الطفل والكتاب ، عالء الدين حسن.
 بناة األجيال: العدد 73 عام 2009، صناعة اجملتمع القارئ مسؤولية من؟ عيسى إمساعيل.
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                     رحلة الكتابة العربية عبر العصور

       قمر املناصفي

 العق��ل هو آل��ة التواصل بني اإلنس��ان وحميطه، وقد أودع اإلنس��ان أدوات للتواصل 
منه��ا املنطوق ومنها املس��موع ومنها اإلش��ارة ، ومنها الرس��م الذي ه��و أصل الكتابة 
األوىل قبل أن ختتصر الرسومات حبروف تعكس االنطباعات املرسومة يف ذهن ذلك 
اإلنس��ان. فالكتابة طريقة ميكن بها توثي��ق النطق ونقل الفكر واألحداث إىل رموز 
ميكن قراءتها حبس��ب منوذج خمصص لكل لغة، وهي وسيلة لنقل املعلومة والعلوم 

املختلفة من جيل إىل جيل وتوثيق التاريخ واألحداث.
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ترج���ع أص���ول الكتاب���ة إىل اإلنس���ان 
القدي���م الذي كان يص���در أصواتاً كغريه 
من املخلوقات بغية التقليد أو لإلخافة أو 
للتواص���ل مع اآلخرين، ومع مرور الزمن 
طوّر اإلنس���ان ه���ذه األص���وات حماولة 
منه لنقلها إىل أش���كال بصرية مرسومة 
باألل���وان أو منقوش���ة عل���ى الصخور أو 
األخش���اب أو أوراق الشجر أو غريها من 

املواد الطبيعية اليت وُجدتْ حوله.
 كان���ت الكتابة البدائية تتمثل بالتعبري 
بواس���طة رموز عما يريد اإلنسان إشعار 
اآلخري���ن ب���ه والداللة علي���ه، مثل كومة 
احلج���ارة، وال���يت تع���ين ختلي���د ذك���رى 

ميت والرس���وم اخلاصة اليت كانت  تش���ري إىل رُتب 
املقاتلني لدى بعض القبائل، و اس���تعمل مواد أخرى 
كالريش امللون عند اهلنود احلمر القدماء، كما تفعل 
اجلي���وش املعاصرة بالش���ارات العس���كرية املتنوعة 
وأل���وان املالب���س وأعالم ال���دول ، وإش���ارات املرور 
والتعب���ري عن اخلطر باس���تخدام ش���كل اجلمجمة، 

ولفافة التبغ مع إشارة الضرب ملنع التدخني.
واألدوات اليت اس���تخدمها اإلنس���ان آنذاك كانت  
تض���م العص���ي واألحج���ار واألق���راص الصلصالية 
واخليوط فمثالً يس���تطيع راعي األغنام أن يس���جّل 
بدق���ة عدد األغنام يف قطيع���ه بعمل عالمة واحدة 
عن كل شاة لديه، وكان يستطيع أن حيتفظ بأحجار 
أو أق���راص صلصالي���ة تُمّثل احلجم ذاته والش���كل 
عين���ه لتمثيل األن���واع املختلفة م���ن احليوانات اليت 

يعتين هبا.
وذلك يُس���مى الكتاب���ة التصويري���ة وهي تصوير 
األش���ياء الطبيعية كما يراها اإلنسان كاملة أو رسم 
ج���زء مهم من تلك األش���ياء كرس���م رأس اإلنس���ان 
للتعبري عن اإلنس���ان أو الرجل، أو رأس ثور ويقصد 
به الثور، أو السنبلة للتعبري عن كلمة القمح، وتطور 
الرس���م م���ن التعب���ري عن األش���ياء احملسوس���ة إىل 
التعبري عن املعاني اجمل���ردة، فعبّروا عن البَرَدْ مثالً 

مباءٍ س���ائل ، وكلمة » مش���ى« ، برجلني مفتوحتني، 
وكلمة » أكل« برسم رَجُْل ميد يده إىل فمه، وللتعبري 
ع���ن »البكاء واحلزن« برس���م عني دامعة، ثم رمسوا 
الصور ذاهتا للتعبري عن أشياء تتفق معها يف اللفظ 
، كأن نرس���م » الع���ني« ونقص���د هب���ا » ع���ني املاء« 
وبذلك أوجد اإلنسان القديم رسوماً كثرية تدل على 

األلفاظ املختلفة من األمساء واألفعال.
 ظه���ر أق���دم ن���وع م���ن ه���ذه الكتاب���ة يف جنوبي 
العراق على يد الس���ومريني ،وهي الكتابة السومرية 
التصويري���ة ال���يت مل ت���رَق مبظهره���ا إىل الكتاب���ة 
اهلريوغليفية اجلميلة ألن الس���ومريني اس���تخدموا 
أداة للكتابة تشبه املسمار ينقش به على الطني وهو 
طري ثم يُجفف الطني يف النار أو الشمس، فدخلوا 
مرحل���ة الكتاب���ة املقطعي���ة » syllabi« اليت ختلت 
عن الصور والرسوم اليت حتاكي الطبيعية وموادها 
واجته���ت إىل اللغة  ذاهتا، وذلك بتقطيع اللفظة إىل 
مقاط���ع صوتي���ة، كل مقطع فيها ل���ه رمزه اخلاص 
وص���ار باإلمكان كتابة ما خيطر ببال اإلنس���ان من 
كلمات. كان���ت هذه الكتابة متداولة لدى الش���عوب 
القدمية يف جنوبي غرب آسيا، وكان ظهورها األول 
يف جنوب���ي ب���الد الرافدي���ن يف الع���راق للتعبري عن 
اللغة السومرية وكانت مالئمة لكتابة اللغة األكادية 
ال���يت كان يتكلمه���ا البابلي���ون واآلش���وريون، وأول 
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املخطوط���ات اللوحي���ة ترجع إىل س���نة 3000ق.م، 
وهذه الكتابة تسبق ظهور األجبدية ب� 1500 سنة.

  وتواص���ل اس���تعمال اخل���ط املس���ماري للكتابة 
يف لغ���ات الب���الد اجمل���اورة لب���الد ماب���ني النهرين 
مث���ل لغ���ة ) احلثيني( يف مشال س���ورية واألناضول 
واللغ���ة الفارس���ية القدمي���ة، وكان���ت تس���تعمل إىل 
هناي���ة الق���رن األول امليالدي، ومّت ف���ك رموز اخلط 
املس���ماري يف القرن التاسع عش���ر، وتسنّى للعلماء 
ق���راءة النصوص اإلداري���ة والرياضي���ة والتارخيية 
والفلكية واملدرس���ية والطالسم واملالحم والرسائل 
الس���ومريون  كان  فق���د  املس���مارية،  والقوامي���س 
يدونون السجالت الرمسية وأعمال امللوك واألمراء 
وتارخيه���م والش���ؤون احلياتية العام���ة كاملعامالت 
التجارية واألحوال الش���خصية واملراسالت واآلداب 
واألس���اطري والش���ؤون الدينية والعبادات، فشريعة 
املل���ك محوراب���ي )1728-1686 ق.م( كانت مدوّنة 
باللغة املسمارية، وامللك آشور بانيبال  ) 626-668 
ق.م( وهو من أكثر ملوك العهد اآلشوري ثقافة قام 
جبم���ع الكتب من أحناء الب���الد وخزّهنا يف دار كتب 
قومية ش���يّدها يف عاصمت���ه نينوى بالع���راق جَمَعَ 
فيه���ا كل األل���واح الطينية اليت دُوّن���ت عليها العلوم 

واملعارف.

 يف مص���ر ط���وّر املصري���ون كتاب���ة مهم���ة أخرى 
ذات كلم���ات م���ن مقط���ع واحد وه���ي اهلريوغليفية 
) hieroglyphi( أي »الرس���وم املقدّس���ة« بلغتهم 
عندما وجدوها حمفورة على جدران املعابد فانبهروا 
جبماهلا وتناسقها، وهي تشبه الكتابة السومرية يف 
اس���تخدام الرموز الكلميّة لكنه���ا ختتلف يف اختيار 
الرموز املقطعية، فالسومريون اعتادوا على اإلشارة 
إلظه���ار االختالفات يف حروف احلركة يف رموزهم 

املقطعية لكن املصريني مل يفعلوا ذلك.
تعتمد الكتابة اهلريوغليفي���ة أيضاً على التصوير 
أيض���اً فتس���تخدم فيه���ا ص���ور البش���ر والطي���ور 
والثديي���ات والنبات���ات واألدوات املختلفة باإلضافة 
إىل وج���ود عالمات وعدد رموزها حوايل 700 رمز 
وهل���ا وظيفتان تصويرية وصوتية، ومل تنتش���ر هذه 

الكتابة خارج وادي النيل. 
لكنها تطوّرت فدعيت باس���م الكتابة اهلرياطيقية 
) Hieratic( ، ث���م تابع���ت تطوره���ا إىل ماص���ار 
 ،)Dimotic ( يُدعى باس���م الكتابة  الدميوطيقية
أي الشعبية ويعود آخر أثر للكتابة الدميوطيقية إىل 
عام 476م، ومل يعد بينها وبني الكتابة اهلريوغليفية 
األم من ش���به واضح لكنها بقي���ت تعتمد على مبدأ 

التصوير.
اس���تخدم املصري���ون الكتابة الس���ومرية 
املقطعية »املسمارية« املتطوّرة يف مراسالهتم 
مع ملوك الش���رق األدنى القديم يف القرنني 
اخلامس عشر والرابع عشر باللغة البابلية، 
وبقي���ت هذه الكتابة مس���تخدمة إىل حوايل 
منتص���ف القرن األول املي���الدي حني بدأت 
الكتاب���ة اآلرامية األلفبائي���ة حتل حملها يف 

منتصف القرن األول قبل امليالد.

 الكتابة األجبدية:
 كان الفض���ل يف ابت���كار ه���ذا الن���وع من 
الكتابة يع���ود للفينيقيني يف أوغاريت ، ويف 
جبيل على الساحل السوري، فاألوغاريتيون 
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اخرتع���وا يف رأس مشرة كتابة تش���تمل على ثالثني 
رمزاً هلا ش���كل مس���ماري تعبّر عن 28 صوتاً ، وهو 
ع���دد األصوات اللغوية عند الس���اميني فاهلمزة يف 
األوغاريتية ثالثة أش���كال، واحد م���ع الفتحة وآخر 
مع الضمة وثالث مع الكس���رة لك���ن هذه الكتابة مل 
تنتش���ر خارج موطنها، بينما كتاب���ة جبيل ومساها 
اليوناني���ون بيبل���وس )Bublos( وص���ارت تُع���رف 
عند الباحثني باس���م » الكتابة الفينيقية« انتش���رت 
على يد اليونانيني يف أوروبا وأخذها عنهم الرومان 
فظه���رت الكتاب���ة الالتيني���ة ، أخذها الس���الفيون 
 )Cyrillic فظهرت الكتابة الس���الفية )الكرييلي���ة
وكل الكتابات األوروبية اليت انتش���رت يف شتى بالد 
الع���امل، وأخذ اآلراميون هذه الكتابة ونش���روها يف 

الش���رق، وأخذها العربي���ون واألنب���اط والتدمريون 
وعرب الش���مال وعرب اليمن، وانتش���رت انتش���اراً 
واسعاً يف القارة اآلسيوية خاصة اهلند وإندونيسيا، 
وتركس���تان ومنغوليا وبع���ض مناطق اهلند الصينية 
أم���ا عرب الش���مال فق���د كتب���وا يف البداية باخلط 
اليمين الذي دعاه العرب » خط املس���ند« ثم انتقلوا 
إىل الكتابة باخلط النبطي واخلط الس���رياني الذي 
يص���ل احلروف ببعضها، وكان���وا يكتبون من اليمني 
إىل اليس���ار وم���ن اليس���ار إىل اليم���ني ح���ني كانوا 
يكتب���ون العربية حب���روف التينية  وذل���ك يف كتابة 

الرسائل القصرية.
هن���اك مرحل���ة وس���يطة ب���ني الكتاب���ة األجبدية 
والكتاب���ة املقطعية آثارها موجودة يف ش���به جزيرة 
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س���يناء كانت تقتصر على لف���ظ الصوت األول مما 
تعنيه الصورة.

فعندم���ا رمسوا ص���ورة الث���ور، وامس���ه عندهم 
» أل���ف« »أ« ورمس���وا ص���ورة »البيت« لفظ���وا » ب« 
وص���ورة الباب لفظ���وا » د« ألن كلم���ة » باب« تعين 
يف الكنعاني���ة » دال���ت« فتوصلوا إىل جمموعة صور 
تناسب لغتهم السامية وقد احتفظت اللغة اآلرامية، 
وكذل���ك العربي���ة إىل حدٍ ما بأمس���اء تلك احلروف 
وه���ي يف اآلرامي���ة والكنعانية ألف، بي���ت، جيميل، 

دالت.

الكتابة العربية:
 ظه���رت الكتاب���ة العربي���ة ب���ني القرن���ني الثالث 
والسادس امليالدي وقد مرّت مبتغريات كثرية إىل أن 
وصلت إىل ش���كلها احلايل واللغ���ة العربية املنطوقة 
أقدم بكثري من املكتوبة كذلك كان الهندام سد مأرب 
وتف���رّق القبائل القاطنة يف جنوبي اجلزيرة العربية 
األثر األكرب يف انتشارها يف العصر القديم، فالكتابة 
العربية وأجبديتها مش���تقة من األجبدية الفينيقية، 
ووصلت إىل العرب عن طريق األنباط الذين سكنوا 
مش���ال اجلزيرة العربية  وتأثروا حبضارة اآلراميني 

وكتابتهم.
تقول املص���ادر العربية القدمي���ة إن اخلط الذي 
كت���ب به العرب » توقيف« من اهلل س���بحانه وتعاىل 
علّمه » آدم« عليه الس���الم فكتب به الكتب املختلفة 
فلما غمرت املياه كل أرجاء املعمورة، ثم احنسر املاء 
عنه���ا أصاب كل قوم كتاهب���م ، وكان الكتاب العربي 
م���ن نصي���ب إمساعيل عليه الس���الم وه���ذا الرأي 
ال يق���وم على أس���اس علم���ي لكن الع���رب اعتنقوه 
ليستش���هدوا ب���ه عل���ى ال���رأي الذي يذه���ب إىل أن 
إمساعيل أبو العرب املستعربة اليت كان منها قريش 
أول م���ن تكلّم العربي���ة، تعلمها إمساعيل من العرب 

العاربة ثم تعلّمها عنه بنوه.
وهن���اك فري���ق آخ���ر يق���ول إن الكتاب���ة العربي���ة 
اش���تقت من اخلط املس���ند احلمريي ال���ذي يُعرف 

باس���م اخلط العربي اجلنوبي الذي انتقل منها إىل 
احل���رية يف أيام دول���ة آل املنذر أنس���باء التبابعة يف 
العصبي���ة واجملددي���ن ملُلك الع���رب يف أرض العراق 
ومل يك���ن اخل���ط عندهم من اإلج���ادة كما كان عند 
التبابع���ة، ومن احل���رية تلقاه أه���ل الطائف وقريش 
ويقال : »إن الذي تعلّم الكتابة من احلرية هو سفيان 
بن أمية ويقال : حرب بن أمية وأخذها من أسْلَمْ بن 
سَ���دْرَة وهو قول ممكن و ذهب آخرون إىل أهنم من 

إياد أهل العراق لقول شاعرهم:
ق�ومٌ ل�هم س��احُة ال�عِراقِ إذا

                      سَ��اروا مجيعاً وال�خطُّ وال�قلَمُ
 ويعين الش���اعر أن العراق كانت أقرب إىل اخلط 
والقل���م م���ن غريه���ا من الع���رب لقرهبا من س���احة 

األمصار وضواحيها.
من محري تعلمت مصر الكتابة العربية لكن أهلها 
مل يكون���وا جميدين هلا ألهنم كانوا أبعد عن احلضر 
وأق���رب للب���داوة من أهل اليمن وأه���ل العراق وأهل 
الشام ومصر فكان اخلط العربي حتى أول اإلسالم 
ليس بالغ اإلتقان واجلودة لقرب العرب من البداوة 

وبعدهم عن التحّضر.

 الكتابة يف العصر اجلاهلي:
 الكتابة مل تكن جمهولة لدى العرب يف جاهليتهم، 
فقد س���جلوا هبا عهوده���م ومواثيقه���م ومواعظهم 
ومآثرهم، وكانوا جيعلون الكتاب حفراً يف الصخور 
ونقش���اً يف احلج���ارة وخلقة مركبّ���ة يف البنيان كما 
كتبوا على قبة ُغمْدَان وعلى باب القريوان وعلى باب 

ر. مسرقند وعلى عمود مأرب وعلى رُكن املشقَّ
 وهناك آثار تعود إىل ذلك العصر نُقش���تْ عليها 
ح���روف عربي���ة أو قريبة إىل الص���ورة العربية مثل 
النقوش النبطية اليت عُثر عليها يف مشايل احلجاز 
عل���ى طول طريق القوافل إىل دمش���ق مثل نقش أم 
اجلم���ال الذي يعود إىل حوايل س���نة 270م، ونقش 

النمارة الذي يرجع إىل حوايل سنة 328م.
وه���ذه النقوش تدل عل���ى أن اخلط العربي الذي 
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ُكتِ���بَ به القرآن الكريم قد توّلد عن اخلط النبطي، 
وأن الكتاب���ة قد وُجدت يف ش���به اجلزي���رة العربية 
قبل اإلس���الم ، لكن استعماهلا ظل يف نطاقٍ ضيق، 
كما أن الش���عر اجلاهلي يشري إىل معرفة اجلاهليني 

بالكتابة كقول امرىء القيس:
 أتت حجج بعدي عليها فأصبحت       

                    كخط زبور يف مصاحف رهبان
ويقول احلارث بن حلزّة اليش���كري عن حلف ذي 

اجملاز الذي كان بني بكر وتغلب:
واذكروا حلف ذي اجملاز وم��ا     

                         قدِّم فيه، ال�عهود وال�كف�الء 
حَذر ال�جور وال�تعدِّي وه��ل       

                      ينقض ما يف املهارق األهواء ؟
وامله���ارق هي كت���ب دي���ن أو كتب عه���ود وميثاق 

وأمان
وبعض الشعراء كانوا يكتبون قطعاً من أشعارهم 
ويرس���لوهنا إىل قبائلهم حتمل إليهم العتاب وتصف 

أحوال األَسْر وحتذرهم من الغزاة الطامعني.
 أما الشعر اجلاهلي فتدّل أكثر الدراسات على أنه 
مل يدوّن يف عص���ره، وإمنا ظّل حمفوراً يف الصدور 

تتداوله األلسنة حتى أواخر العصر األموي.
 يف عصر الرس���ول الكريم بدأت الكتابة تنتش���ر 
وتوسع استعماهلا فأول آية نزلت من القرآن الكريم 
قوله س���بحانه وتعاىل ) اقرأ باسم ربّك الذي خَلَقْ، 
خلق اإلنس���ان من علقْ، اقرأ وربك األكرم،الذي علّم 
بالَقلَمْ، علَّم اإلنس���ان مامْل يعلم( س���ورة العلق  اآلية 

من 5-1 .
 ويف آيات أخرى حيثُّ على اس���تخدام الكتابة يف 
املعامالت بني الناس يقول س���بحانه ) ياأيها الذين 
آمن���وا إذا تداينتم بدي���ٍن إىل أجٍل مس���مىً فاكتُبوهُ( 
س���ورة البقرة آية 282، فظهور اإلس���الم كان بداية 
مرحل���ة جدي���دة يف تاري���خ الكتاب���ة العربي���ة متتاز 
باخلصوب���ة واالزده���ار فالرس���ول صل���ى اهلل عليه 
وس���لم اختذ ُكّتاباً يكتبون له الوحي ، ويف مقدمتهم 
عثم���ان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت 

وأُب���ي بن كعب، وكان زيد بن ثابت يَْكتبُ للملوك مع 
م���ا كان يكتبه م���ن الوحي كذل���ك كان عبد اهلل بن 
األرق���م مع العالء بن عقب���ة احلضرمي يف كتابتهم 
ب���ني القوم  أما الكتابة للمل���وك واملغامن فكانت من 
اختصاص معيقب بن أبي فاطمة وأموال الصدقات 

كان يكتبها الزبري بن العوام وجهم بن الصلت.
وقد بلغ عدد الكّتاب آنئذٍ ثالثة وعش���رين ورمبا 

أربعني.
وقد كان الرس���ول صل���ى اهلل عليه وس���لم حيثُّ 
بع���ض صحابته على تعلّم لغاتِ األمم األخرى حتى 
يطمئن إىل عدم حتريف الُكتُب املرسلة إليهم  واملثال 
على ذلك زيد بن ثابت الذي كان يعرف الس���ريانية 

والفارسية والرومية والقبطية واحلبشية.
وبذل���ك كان���ت الكتابة موجودة يف عهد الرس���ول 
وصحابت���ه األول���ني وبدأت تنتش���ر وتذيع بانتش���ار 

اإلسالم وذيوعه.
 أم���ا أول كت���اب عربي فهو الق���رآن الكريم الذي 
جُمعَ يف خالفة أبي بكر وكانت كتابته يف بادئ األمر  
كم���ا الكتابة العربية جم���ردة من التنقيط وعالمات 

اإلعراب.
ويف عهد امللك بن مروان بدأت املرحلة التالية من 
مراحل تطور الكتابة العربية فبدأ أبو األسود الدؤيل 
عندم���ا ابتكر الشَ���ْكل عل���ى هيئة نقاط مس���تديرة 
بالل���ون األمحر لتنوب ع���ن احلركات الثالث فوضع 
نقط���ة ف���وق احل���رف األول للداللة عل���ى الفتحة، 
ونقطة أسفله للداللة على كسرة، ونقطة من مشاله 
للداللة على ضمة، ونقطتني بدالً من نقطة للداللة 
عل���ى التنوي���ن يف كل موضع، فُكت���ب املصحف كله 
مشكوالً هبذه الطريقة، وأمتَّ نصر بن عاصم الليثي 
وحيي���ى بن يعمر العدوان���ي بتكليف من احلجاج بن 
يوس���ف الثقفي بإمتام ما بدأه أبو األس���ود فوضعا 
النق���اط على احلروف يف املصحف بلون احلرب ذاته 
ال���ذي ُكتبتْ به احل���روف فتلك نقط اإلعجام وتلك 
نق���ط احلروف وظل احلال كذلك حتى جاء اخلليل 
ب���ن أمحد الفراهي���دي  فأحّل احل���ركات اإلعرابية 
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) الضم���ة والفتحة والكس���رة والتنوي���ن( حمل نقط 
اإلع���راب، وأضاف أش���كاالً أخرى لضب���ط القراءة 
فكتب الس���كون اخلفيف على ش���كل دائرة صغرية ، 
واستعار رأس العني للهمزة، ورأس صاد صغري أللف 
الوص���ل، وأصبح ممكناً كتابة نص بنقاطه وش���كله 
بل���ون واحد من املداد دومن���ا لبس، واقرتبت الكتابة 

العربية من صورهتا احلالية.
يف منتصف الق���رن األول اهلجري بدأت التآليف 
العربي���ة خترج إىل حيز الوج���ود فكان أول من أّلف 
كتاباً يف املثال���ب زياد بن أبيه، ويف الربع األخري من 
القرن األول اهلجري وصل���ت التآليف إىل درجة أن 
خلفاء بين أمية جعلوا هلا خزائن خاصة هبا، مشلت 
املؤلف���ات العربي���ة واألجنبية والكت���ب اليت تُرمجت 

عنها.
ويُذك���ر أن عبد احلكم ب���ن عمرو بن عبد اهلل بن 
صف���وان اجلمحي ال���ذي عاش يف العص���ر األموي 
اختذ بيت���اً فجعل فيه ش���طرجنات ونردات ودفاتر 
فيها م���ن كل علم وجعل يف اجلدار أوتاداً فمن جاء 
علَّق ثيابه على وتدٍ منها ثم جرّ دفرتاً فقرأه أو بعض 
مايلع���ب به فلعب، وبذل���ك كان عبد احلكم صاحب 
فكرة أول مكتبة عام���ة تفتح أبواهبا للجمهور لكنها 
كان���ت جزءاً مما ميكن أن نُطل���ق عليه اليوم » نادياً 

ثقافياً« .
وم���ن املالحظ على ُكتُِب ذل���ك الزمان أهنا كانت 
مباح���ث مفردة واحدها يس���اوي فصالً من فصول 
كت���اب من الكتب احلديثة مثل كتاب » مس���ائل نافع 

بن األزرق« اليت تُنسبْ إىل ابن عباس.
وملّ���ا ظهرت حلقات الدروس وجمالس اإلمالء يف 
الق���رن الثاني بدأ التأليف يتجاوز حدوده القدمية ، 
وأصب���ح العامل يتناول أكثر من فن من فنون املعرفة 

يف اجمللس الواحد.
وب���دأ التألي���ف يف احلدي���ث والتفس���ري واملغازي 
قب���ل غريها من العل���وم خلدمتها للن���ص القرآني ، 

ومساعدهتا على فهمه وتقريبه من األذهان.
فمغ���ازي الرس���ول صلى اهلل عليه وس���لم مجعها 

عروة بن الزبري ووهب بن منبه وحممد بن اس���حق، 
وأحاديثه الش���ريفة مجعها ابن شهاب الزهري بأمر 
م���ن عمر ب���ن عبد العزي���ز يف مطلع الق���رن الثاني 
للهجرة، ومن بعدها ظهرت الكتب املبوبة يف غضون 

هذا القرن.
 كذلك ش���هد الق���رن الثاني بداي���ات التأليف يف 
النح���و فوضع عيس���ى بن عمر أحد حن���اة البصرة 
كتاب���ني مسى أحدمها »اجلامع« واآلخر »املكمل« أو 
اإلكمال، وهو ش���يخ اخلليل بن أمحد وأحسّ العرب 
باحلاجة إىل تدوين تراثهم وتارخيهم فظهرت كتب 
اللغة والش���عر والتاريخ متأث���رة بطريقة التأليف يف 
احلديث النبوي، فكان اإلخباريون خاصة اليسوقون 
خرباً إال مشفوعاً بسلسلة األسانيد اليت تكشف عن 

مدى الثقة به واالطمئنان له. 
فوصلت مؤلفات الشافعي إىل أكثر من مائة كتاب 
، وهشام الكليب إىل أكثر من مائة وعشرين كتاباً يف 
األح���الف واملآث���ر واألخبار واألنس���اب، وجلابر بن 
حيان ح���وايل ثالمثائة م���ن الكتب والرس���ائل اليت 
رآها بنفس���ه أو ذكرها ل���ه الثقات، وبلغ عدد الكتب 
اليت ألفها املدائين ثالمثائة وسبعة وثالثني كتاباً يف 
األخب���ار بعضها يف أخبار الن���يب واخللفاء والفتوح، 
وبعضه���ا يف أخبار العرب وقريش خاصة، وبعضها 

يف أخبار الشعراء.
ويف أواخر القرن الثاني اهلجري ظهرت أول مكتبة 
ضخم���ة يف تاريخ الع���رب، وأطلق عليه���ا املؤرخون 
القدماء« بيت احلكمة« أو » خزانة احلكمة« ونسبت 

إىل الرشيد أو املأمون.
وق���د كانت مركزاً للثقافة ومنتدى للعلماء وقاعة 
حب���ث للدارس���ني، ومركزاً لرتمجة الكتب ونس���خها 
وبتعب���ري آخر مرك���زاً للرتمجة والنش���ر ارتبطت هبا 
أمس���اء كثري م���ن املرتمجني مثل يوحنا بن ماس���ويه 
الذي جعله املأمون رئيساً هلا، ويوحنا بن البطريق، 
وكان أمين���اً عل���ى الرتمج���ة يف زمن املأم���ون ترجم 

الكثري من الكتب األوىل.
تلك املكتبات وغريها كانت  إما خاصة بأصحاهبا 
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أو تقتصر على أرستقراطية الفكر  
بعيدة عن مجاهري الشعب كخزانة 
كت���ب حي���ي ب���ن خال���د الربمك���ي، 
واسحق بن سليمان اهلامشي الذي 
كان له بيت يكتب فيه » األس���فاط 
والدفات���ر  والقماط���ر  والرق���وق 

واملساطر واحملابر« )1(.
يف الق���رن الثالث اهلجري كثرت 
الكت���ب واملصنف���ات أكث���ر فأكث���ر 
الفلس���فة  عل���وم  أيض���اً  فش���ملت 
واحلس���اب  واهلندس���ة  واملنط���ق 
واملوس���يقى  والفل���ك  والط���ب 

والسياسة وغريها.
 أوائل القرن الرابع َكثُرت خزائن 
الكتب وانتش���رت يف أرجاء الدولة 
العربية وأعظم مكتبتني ظهرتا يف 
تل���ك الفرتة املكتب���ة امللحقة بقصر 
 ، الفاطمي���ة يف مص���ر  اخلالف���ة 
وه���ي خزان���ة كت���ب العزي���ز الذي 
ويل احَلَكم من سنة 365-386 ه� 

وكانت تتألف م���ن أربعني خزانة يف القصر جمموع 
مافيه���ا مثانية عش���ر أل���ف كتاب واملكتب���ة امللحقة 
بقصر اخلالف���ة األموية يف األندلس، وتُنس���ب إىل 
احَلَكم املس���تنصر الذي ويل من سنة 350 إىل 366 
وكان جَمّاع���ة للكت���ب يف أنواعها جيل���ب املصنفات 
م���ن األقاليم والنواحي حتى ضاق���ت عليها خزائنه 

وبلغت يف عهده أربعمائة ألف جملد .
كثْ���رتُ الكتب يف العاصمة األندلس���ية، و وصلت 
إىل ح���د أهن���ا مل تع���د مظه���راً م���ن مظاه���ر العلم 

واملعرف���ة ب���ل أصبحت مظه���راً م���ن مظاهر الرتف 
والث���راء، فأصبح���ت قطعة كقط���ع األثاث حيرص 

عليها ذوو املال واجلاه.
مع ازدهار حركة الكتابة ظهرت صناعة »الوراقة« 
وكان ميارس���ها عدد من العلماء واألدباء واحملدَّثني 

واملفسرين واللغويني والنحاة.
والوراقة هي عملية االنتساخ ) النسخ( والتصحيح 
والتجليد وسائر األمور املتعلقة باملكتبة والدواوين.

وال���ورَّاق هو من يكت���ب املصاحف وكتب احلديث 
وغريه���ا ، وقد ينس���ب إىل من يبي���ع الورق وهي يف 

1-  اأٍلسفاط )ج( َسَفْط  هو وعاء يشبه الُقّفة توضع فيها الُكُتْب.
الرقوق) ج( رّق وهو ِجلٌد رقيُق ُيكتُب فيه، والقماطر هو )ج( ِمْسطرة: وهو ما ُيسطُر به الكتاُب، والدفاتر)ج( دفرت وهو عربي 

صحيح وإن مل ُيعرف اشتقاقه، وجعله اجلوهري أحد الدفاتر وهي الكراريس.
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العصر احلديث عملية النشر والتحقيق، وما يتبعها 
من جتليد وتوزيع فامتألت بغداد حبوانيت الورّاقني، 

وكانت لكل ورّاق طريقته اخلاصة يف الكتابة.
 أم���ا عرب اجلاهلية وصدر اإلس���الم  فقد كتبوا 
خبط���وط متيل إىل االس���تدارة فكتبوا بذلك القرآن 
الكريم وس���ائر الكتاب���ات التذكاري���ة كالكتابة على 
قطع النقود ملا فيه من طابع هندس���ي يضفي عليه 
اجلالل ، أم���ا أعمال التدوين العادي���ة ، واملكاتبات 
املختلفة فقد اس���تعملت فيها اخلطوط اللينة ألهنا 

أطوع وأكثر مرونة وأوفر للوقت.
ويف العصر العباسي زاد التفنن يف اخلط العربي 
وظه���رت أن���واعٌ جدي���دة م���ن اخلط���وط، وم���ا زال 
الكّت���اب يتفنون يف أنواع اخلط���وط املوجودة  حتى 
بلغوا قمة التط���ور يف مصر على يد طبطب احملرر 
ال���ذي انتهت إليه رياس���ة اخلط مبصر يف عهد ابن 
طولون، وم���ازال اخلط العربي يتطور ويرتقي حتى 
بل���غ ال���ذروة على يد ابن البواب ال���ذي أكمل قواعد 

اخلط ومتمها واخرتع غالب األقالم.

 وظهرت أنواع كثرية من اخلط العربي أشهرها :

اخلط الكويف :
وهو من أجود اخلطوط شكالً ومنظراً وتنسيقاً، 
ظهر بالكوفة يف العقد الثاني للهجرة وهو مستوحى 

من خط مدينة احلرية.

خط النسخ : 
الذي وضع قواع���ده الوزير ابن مقله، أطلق عليه 
اس���م النسخ لكثرة استعماله يف نسخ الكتب ونقلها، 
ألنه يس���اعد الكاتب على الكتابة بس���رعة أكثر من 
اخلطوط األخرى ، وميتاز بوضوح احلروف وإظهار 

مجاهلا وروعتها.

خط الرقعة :
 وهو خط الكتابة االعتيادية لبالد الدول العربية 
يف املدارس واملراس���الت بس���بب س���رعته وسرعة 
كتابته، وقل���ة قواعده ويكتب معظمه على الس���طر 
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ومسي الرقعة ل���دوام كتابته 
وصغر مس���احته يف )الرقاع 

( الصغرية من الورق.

 خط الثلث: 
من أروع اخلطوط العربية 
منظراً ومجاالً وأصعبها كتابة 
وإتقاناً ميتاز من غريه بكثرة 
املرونة، يقتصر استعماله يف 
كتابة العناوين وبعض اآليات 

واجلمل  لصعوبة كتابته.

اخلط الديواني:
 وه���و اخل���ط ال���ذي كان 
يس���تخدمه كت���اب الدواوين، 
توج���د يف كتابت���ه مذاه���ب 
كثرية، وميتاز بأنه يكتب على 
سطر واحد و مثة مرونة يف 

كتابة كل حروفه.

اخلط األندلسي : 
وه���و مش���تق من اخل���ط الك���ويف، وكان يس���مى 
خط القريوان، وجنده يف نس���خ الق���رآن املكتوبة يف 
األندلس ومشال إفريقيا، وميتاز باس���تدارة حروفه 

استدارة كبرية.

اخلط الفارسي:
 م���ن أمجل اخلط���وط، له طابعه اخل���اص الذي 
يتمي���ز به ع���ن غريه، يتمي���ز بالرش���اقة يف حروفه 
وتب���دو وكأهن���ا تنح���در يف اجتاه واح���د، وتزيد من 
مجاله اخلطوط اللينة واملدورة، وقد يعمد اخلطاط 
يف اس���تعماله إىل الزخرف���ة للوص���ول إىل القوة يف 
التعب���ري فريبط بني حروف الكلم���ة الواحدة  ليصل 
إىل تألي���ف خط���وط منحني���ة وملتفة يُظه���ر فيها 

عبقريته يف اإلبداع.

 وتطورت أنواع أخرى تفرّعت عن هذه اخلطوط 
مثل:

 خ���ط اجلل���ي ديواني: وهو خ���ط روعة .. وهو 
مطور من اخلط الديواني.

 خط اإلجازة: وهو خط مجيل جممّع من خطي 
النسخ والثلث فقط.

 اخل���ط احل���ر: وهو خ���ط خيرج ع���ن القواعد 
)شاذ( يعتمد على ذوق اخلطاط.

 ك���ويف مزخ���رف: وه���و خط ضخم يس���تخدم 
يف الكتاب���ات القرآني���ة والعناوين املتعلق���ة بالقرآن 

والسنة. 

أدوات الكتابة العربية:
  ب���دأت باللخاف ) احلج���ارة العريضة البيضاء 
الرقيق���ة( والرقاع والعظام، واس���تعمل العرب الرَّق 
حتى أواسط القرن الثامن امليالدي، ثم استبدلوا به 
ورق الربدي بعد فتح مصر، وبعد فتح بالد الش���رق 
اس���تخدموا ال���ورق وأسس���وا أول مصن���ع للورق يف 
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مدينة مسرقند، ث���م أُنْتِجَ الورق يف بغداد يف أواخر 
الق���رن الثامن امليالدي، ثم يف دمش���ق وصدّر منها 

الورق الذي عُرف بالورق الدمشقي إىل أوروبا.
ظ���ل العرب حيتك���رون صناعة ال���ورق ما يقارب 

مخسة القرون حتى ازدهرت صناعته يف أوروبا.
وم���ع ازده���ار اخلط العربي ظه���رت فنون أخرى 
تتعل���ق بالكتاب���ة كالتذهي���ب والتجليد، وهو أس���بق 
فن���ون الكت���اب العرب���ي إىل الوج���ود، كم���ا ظهرت 

الفهرسة والتصنيف.
ويف العص���ر احلدي���ث ظه���ر التحقيق والنش���ر، 

فتحقي���ق الكتب ه���و إصداره���ا عل���ى حقيقتها أو 
مبعنى آخر إصداره���ا على الصورة اليت أرادها هلا 

مؤلفوها.
 ختام���اً تع���دّ الكتاب���ة العربي���ة  م���ن أه���م أنواع 
األجبدي���ات ال���يت عرفتها اإلنس���انية فق���د متيزت 
جبمال اخل���ط املكتوب وهو ماجعل احلرف العربي 
يس���تخدم يف عمل اللوحات التش���كيلية والزخارف 
عل���ى اجل���دران وهذا م���ا مل حتظ ب���ه األجبديات 

األخرى.
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 خصائص التفكري : 
يتميز التفكري ببعض اخلصائص وهي أنه : 

 نشاط عقلي غري مباشر . 
  يرتب���ط ارتباط���اً وثيًق���ا بالنش���اط العقل���ي 

لإلنسان . 
م���ن  العق���ل  يس���تقر يف  م���ا  عل���ى  يعتم���د    

معلومات. 
  ينطل���ق من اخلربة احلس���ية ولكنه ال ينحصر 

فيها وال يقتصر عليها. 
  انع���كاس للعالق���ات بني الظواه���ر واألحداث 

واألشياء يف شكل رمزي لفظي . 
  ج���زء عض���وي وظيفي من بنية الش���خصية ، 
فنظام احلاجات والدواف���ع واالنفعاالت لدى الفرد 
واجتاهات���ه وميول���ه كل ه���ذا ينعك���س عل���ى تفكري 

الفرد.

مستويات التفكري :
 ي���رى بع���ض العلماء واملفكري���ن أن للتفكري ثالثة 

مستويات وهي : 
  املس���تويات الدني���ا : وتتضم���ن التذكر وإعادة 

الصياغة حرفيًا . 
  املستويات الوسطي : وتتضمن طرح األسئلة ، 
التوضيح ، املقارنة ، التصنيف ، الرتتيب ، التطبيق

 ، التحلي���ل   ، التلخي���ص   ، التخي���ل   ، التمثي���ل 
التصميم.

  املس���تويات العلي���ا : وتش���مل اخت���اذ القرار ، 
التفكري الناقد ، حل املشكالت ، التفكري االبتكارى ، 

التفكري وراء املعريف .

يف حني يرى آخرون أن مستويات التفكري 
الثالثة هي : 

  املس���توى احلس���ي : حي���ث يتع���ذر التفكري أو 
يس���تحيل أحيان���ا إذا مل يعتم���د عل���ى موضوع���ات 

وأشياء ماثلة أمام حواس الفرد وتؤثر فيه . 
  املس���توى التص���وري : وفي���ه يس���تعني التفكري 
بالصور احلس���ية املختلفة ، ويعد التفكري التصوري 

أكثر شيوعًا عند األطفال منه عند الكبار . 
 املستوى اجملرد : وهو التفكري الذي يعتمد على 
معاني األشياء وما يقابلها من ألفاظ وأرقام ال على 

ذواهتا املادية اجملسمة أو صورها الذهنية . 

تعليم التفكري  بوصفه هدفًا تربويًا :
 يعتق���د علم���اء الرتبية أنه »ميك���ن تنمية التفكري 
والتدريب عليه حيث تتوافر وس���ائل وبرامج عديدة 
لتفعيل���ه وتنميت���ه« لذلك أضحى م���ن أهم أهداف 
الرتبي���ة احلديثة كما ي���ري بعض الرتبوي���ني، تعليم 
التالمي���ذ كيف يفك���رون وكيف يس���تدلون ، وكيف 
يواجهون مشكالت حياهتم ليحلوها ، ال يف املدرسة 
وحده���ا ، وإمن���ا يف الواقع احليوي خارج املدرس���ة 
،لذل���ك تتبن���ى مش���روعات إعداد املعاي���ري الوطنية 
للتعلي���م ، ض���رورة أن تش���مل املس���تويات املعيارية 
لط���رق التعليم والتعلم ، أنش���طة التعلي���م والتعلم و 
مه���ارات التفكري املختلفة ، وأن يوفر التقويم فرصًا 
لتنمية عمليات التفكري ومهاراته ، وأن توفر مصادر 
املعرفة والتكنولوجيا فرصًا لتنمية عمليات التفكري 
ومهاراهتا ، وأن تتضمن املستويات املعيارية للمتعلم 
جم���ال ، مه���ارات التفكري حبيث يس���تخدم املهارات 

العليا يف التفكري باملواقف املختلفة .  

تع��ددت تعاري��ف التفكر )thinking( حيث يعرف بأنه كل نش��اط عقلي واع ، يس��عى حلل مش��كلة 
أو عق��دة أو موق��ف غام��ض أو إجياد وس��يلة ختفف م��ن متاعب احلياة ، وفيه يس��تعيض برموز األش��ياء 
واألش��خاص واملواقف واألحداث  بداًل من معاجلتها معاجلة فعلية واقعية ، أما معناه اخلاص فيقتصر على 
حل املشكالت حاًل ذهنًيا عن طريق الرموز ، أي حل املشكالت بالذهن ال بالفعل ،  كما يعرف بأنه القدرة 

على التحليل والنقد والتوصل إىل نتائج تستند إىل استنباط أو استدالل سليم وحكم سديد.
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اجتاهات تعليم التفكري:
 اختلف���ت وجه���ات النظر بني العلم���اء واملفكرين 
حول الطريقة املناسبة لتعليم التفكري ونتج عن ذلك 

ظهور ثالثة اجتاهات لتعليم التفكري هي : 
 االجت���اه األول : يرى أن تعليم التفكري ميكن أن 

يتم من خالل املواد الدراسية األخرى 
 االجتاه الثاني : يرى أن تعليم التفكري ميكن أن 

يتم  وفق منهج مستقل . 
 االجت���اه الثال���ث : يرى أن تعلي���م التفكري ميكن 
أن يتم ضمن املواد الدراس���ية األخرى ويعزز بربامج 
مستقلة تدرس خارج املنهج أي أنه مزيج من االجتاه 

األول والثاني . 
ويرى العلماء واملفكرون أن اجتاهات تعليم 

التفكري هي :   
  التعليم من أجل التفكري : أي تتم عملية تعليم 
مه���ارات التفك���ري بش���كل ضمين يف س���ياق تدريس 

حمتوى املواد الدراسية . 
 الدم���ج يف تعلي���م التفك���ري : تتم عملي���ة تعليم 
مه���ارات التفكري بش���كل مباش���ر يف إط���ار حمتوى 

املواد. 
  التعلي���م املباش���ر للتفك���ري: تتم عملي���ة تعليم 
مهارات التفكري بش���كل مباش���ر بعي���دًا عن حمتوى 

املواد . 

التفكري االبتكاري ) اإلبداعي ( :
 يعرف بأنه تفكري توليدي لألفكار واملنتجات يتميز 
باخل���ربة واألصالة واملرونة والطالقة واحلساس���ية 
للمشكالت والقدرة على إدراك الثغرات والعيوب يف 
األشياء وتقديم حلول جديدة ) أصيلة ( للمشكالت  
، وإن اإلب���داع أو االبت���كار )Creation(  هو إجياد 
حل جديد وأصيل ملش���كلة علمية أو عملية أو فنية 
أو اجتماعي���ة ، ويقصد باحل���ل األصيل احلل الذي 

مل يسبق صاحبه فيه أحد .
 

قدرات التفكري االبتكارى )اإلبداعى( :

 تصنف قـــدرات التفكري االبتكاري عند 
األطفال إىل :

 األصال���ة  )اجل���دة( Originality  : وه���ى 
الق���درة عل���ى إنتاج أفكار تس���تويف ش���روطاً معينة 
يف موق���ف مع���ني ، حبيث تكون ه���ذه األفكار نادرة 
من الوجه���ة اإلحصائية ، أو أفكار ذات ارتباط غري 
مباش���ر وبعيدة عن املوقف املث���ري ، أي إنتاج متفرد 
بالنسبة للمجموعة املرجعية اليت ينتمي إليها الفرد 
، مبعن���ى أفكار جديدة ، نادرة ، غري مألوفة ، قليلة 

التكرار .
 املرونة Flexibility : وهي القدرة على تغيري 
وجه���ة نظ���ره إىل املش���كلة بالنظر إليها م���ن زوايا 

خمتلفة 
 الطالق���ة Fluency : وهى القدرة على إنتاج 
أكرب عدد ممكن من األفكار يف فرتة حمددة ، مبعنى 
إنتاج العديد من االستجابات أو احللول لألسئلة أو 

املشكالت مفتوحة النهايات . 
 احلساسية للمشكالت:

 Sensitivity to Problem  : وه���ى ق���درة 
الش���خص على رؤية الكثري من املشكالت يف املوقف 
الواح���د ال���ذي ق���د ال ي���رى فيه ش���خص آخ���ر أية 

مشكالت . 
 اإلفاض���ة ) التفاصي���ل أو التوس���ع أو اإلتقان( 
Elaboration : وتعن���ى الق���درة عل���ى إتق���ان أو 
إح���كام التفاصي���ل املتعلق���ة بفك���رة م���ا وتطويرها 

وجعلها قابلة للتنفيذ. 
 :Visualization التخيل أو التصور البصري 
ويتمث���ل يف القدرة على التخي���ل أو املعاجلة العقلية 
للصور واألفكار والتولي���ف بينها من زوايا وجوانب 
متع���ددة داخلية وخارجية ، حبيث ينظمها يف صور 

وأشكال ال خربة للفرد هبا من قبل 
 التحوي���الت  Transformation  : وتتمثل 
يف القدرة على تغيري األش���ياء  أو األفكار التقليدية 
إىل أش���ياء أو أف���كار جدي���دة هب���دف الوص���ول إىل 
معان���ي أو تطبيقات أو تضمين���ات أو منظومات أو 
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اشتقاقات أو توليفات جديدة.
  ومث���ة ق���درات أخ���رى أيض���اً يربزه���ا التفكري 
اإلبداع���ي عند األطف���ال مثل: احل���دس، الرتكيب، 
البديه���ة، االحتف���اظ باالجت���اه  التقوي���م، س���رعة 

ومواصلة حتليل املضمون . . اخل

مراحل العملية االبتكارية : 
 أمجعت معظم األدبيات يف هذا اجملال  على أربع 

مراحل للعملية االبتكارية وهي : 
 مرحلة اإلعداد Preparation :  فيها جتمع 

البيانات واحلقائق اليت حيتاجها الفرد . 
 :Incubation ) مرحلة الكمون ) االحتضان 
وه���ي حالة اس���رتخاء عقلي ، ال يب���ذل فيها املفكر 
جهدًا للوصول إىل حل للمش���كلة ، بل يرتك املوقف 

عقليا حتى يأتي احلل تلقائيا . 
أو   Illumination الومض���ة  مرحل���ة   
االس���تبصار Insight : حيث يفاجأ املفكر بظهور 
احلل ، ويس���مى أيضا باإلهلام ، ويأتي أحيانا ، بعد 

فرتة من النوم أو املشي . 
  مرحل���ة التقوي���م  Evaluation :  حي���ث 

خيضع اإلنتاج لعملية التقويم. 

املعلم ورعاية اإلبداع : 
أوضح���ت العديد م���ن الندوات واملؤمت���رات دور 
املعلم حموراً أساسياً يف تنمية التفكري لدى الطالب 
، ون���ادت بتغيري برامج إع���داده بكليات الرتبية على 
النح���و ال���ذي يؤهله للقي���ام هبذا ال���دور ، كما ظهر 
االهتم���ام واضحًا بتنمية الق���درات اإلبداعية لدى 
الط���الب من خ���الل برامج موجهة وإس���رتاتيجيات 
تدري���س خمتلف���ة مث���ل : التعلم التعاوني ، أس���لوب 
العص���ف الذهين ، حل املش���كالت ، االس���تقصاء ، 
التعلم باالكتش���اف ، األنش���طة املفتوح���ة . وهناك 
بع���ض اإلرش���ادات اليت تس���اعد املعلم عل���ى تنمية 

اإلبداع لدى تالميذه وهي : 
  أن يش���جع التالميذ على تعلم أش���ياء جديدة 

أكثر من االستظهار . 
  أن يط���رق املعاجلات ال���يت تعتمد على القدرة 

املكانية والتفكري البصري . 
  أن يع���ود التلميذ على أن ي���رى الصورة الكلية 

للموقف حتى ال يتوه يف التفاصيل . 
 أن يعطى جماال للتفكري احلدسي . 

احلساس���ية  التالمي���ذ  ل���دى  ينم���ى  أن   
للمشكالت. 

�   أن يعي أن مش���اعر الطفل هلا  األمهية ذاهتا 
مثل معارفه أو معلوماته متاما إن مل تكن أهم. 

 أن جيع���ل م���ن االختي���ار أداة لتطوي���ر منهجه 
وأسلوبه وليس قيدًا 

  أن حيرتم أسئلة التلميذ. 
  أن يس���مح للتالميذ بأداء بعض االس���تجابات 

دون هتديد بالتقويم اخلارجي . 
  أن يرب���ط التقوي���م ربط���ا حمكما باألس���باب 

والنتائج . 
  أن يش���جع الطفل على اس���تخدام األش���ياء أو 
املوضوعات واألفكار بطرائق جديدة وهذا يس���اعد 
على تنمية االبتكار لديهم  لقدراهتم وحتقيق أفضل 

منو لقدراهتم االبتكارية . 
  أال جيرب التلميذ على اس���تخدام أسلوب حمدد 

يف حل املشكالت اليت تواجهه . 
  أن يق���دم منوذجً���ا جي���دًا للش���خص املتفت���ح 

ذهنيا. 
  أن خيلق املعلم مواقف تعليمية تستثري االبتكار 
عن���د األطف���ال كأن يتح���دث ع���ن تنمي���ة األف���كار 

الشجاعة ، وأن يقدم لألطفال أسئلة مفتوحة . 
  أن يشجع األطفال على االطالع على مبتكرات 

األدباء والشعراء والعلماء . 
  أن يش���جع األطفال على تس���جيل أفكارهم يف 

كراسة خاصة هبم أو يف بطاقات لألفكار . 
  أن يش���جع األطف���ال عل���ى تطبي���ق أفكاره���م 

االبتكارية وجتريبها كلما أمكن ذلك . 
  أن ينمي مفهوم ذات إجيابي لدى األطفال . 
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  أن حيرتم خياالت التلميذ اليت تصدر عنه . 
  أن يشعر التلميذ أن أفكاره قيمة.

 أن يش���جع التلميذ على أن يوظف الصورة أكثر 
من الكلمة . 

ومن أهم األنش���طة اليت طبق���ت يف برامج تنمية 
التفك���ري ، والتفك���ري العلمي ،  واالبت���كاري ووجدت 

ذات فائدة يف حتقيق تلك اخلربات: 
  األنش���طة ال���يت تطب���ق تكامل خمتل���ف املواد 

الدراسية . 
 األنش���طة ال���يت تطب���ق خ���ارج الص���ف ، وفى 

األماكن الطبيعية . 
  األنش���طة اليت تش���جع على اش���رتاك األس���رة 

واجملتمع احمللى . 
  كتاب���ة التقارير حول ما يق���وم به األطفال من 

أنشطة ومهام . 
  كتابة املقاالت يف الصحف املدرسية 

  اس���تخدام أش���كال التكنولوجي���ا احلديثة مثل 
احلاسب اآليل ، واإلنرتنت وبرامج الفيديو واأللعاب 

التعليمية واإلنسان اآليل وغريها . 
  االعتم���اد عل���ى األنش���طة اخلاصة بتبس���يط 
العلوم مع االس���تعانة باخلامات البس���يطة املوجودة 

يف البيئة .         
  أدب األطف���ال وقصص الرتاث واس���تخدام كل 
أن���واع اللع���ب والفنون مبختلف أش���كاهلا من رس���م 

وموسيقى ورواية وقصة ومسرح العرائس . 

  استخدام املسابقات مبختلف أشكاهلا وكذلك 
األلغاز. مما س���بق ن���رى أن التفكري هو العملية اليت 
ينظم هبا العقل خرباته بطريقة جديدة حلل مشكلة 
معين���ة ، حبيث تش���تمل ه���ذه العملية عل���ى إدراك 
عالق���ات جديدة ب���ني املوضوع���ات أو العناصر يف 
املوقف املراد حله ، مثل إدراك العالقة بني املقدمات 
والنتائ���ج ، وإدراك العالق���ة بني الس���بب والنتيجة 
، وب���ني الع���ام واخلاص ، وبني ش���يء معل���وم وآخر 
جمه���ول. كما نرى أن التفكري هو جمموعة العمليات 
أو املهارات العقلية اليت يستخدمها الفرد عند البحث 
ع���ن إجابة لس���ؤال أو حل ملش���كلة أو بن���اء معنى أو 
التوصل إىل نواتج أصيلة مل تكن معروفة له من قبل 
وه���ذه العمليات أو امله���ارات قابلة للتعلم من خالل 
معاجل���ة تعليمية معينة . لذلك يدعو الرتبويون إىل 
ضرورة تطبيق برامج مهارات التفكري ضمن مناهج 
املواد الدراس���ية ، حتى يكتس���ب الطالب اخلربة يف 
اجلان���ب العمل���ي مله���ارات التفكري يف املنه���ج ، وأن 
يس���اعد الطالب على أن يطوروا املهارات التفكريية 
لديهم من خالل التدريب ، واستخدام مواد حقيقية 
ورمزي���ة والتواصل مع اآلخرين ، وكيف يكونوا أكثر 
دقة ، وتدريبهم على حل املشكالت ، وكيف يكونون 
أكث���ر موضوعية وتقب���الً لوجهات نظ���ر اآلخرين ، 
واملشاركة يف النشاطات احلرة ، والبحث عن األدلة 
، والنظ���ر يف اخت���الف وجهات النظ���ر ، والتقييم ، 

والتصميم واحلصول على التغذية الراجعة .

املراجع :

  اجلالد �  ماجد زكي � املهارات اإلبداعية يف حل املشكالت � ورشة عمل يف اإلمارات العربية املتحدة 28 � 30 / كانون الثاني 
/ 2008م .

  اجلاس��م � فاطمة امحد � اثر برنامج تدرييب يف إس��رتاتيجية حل املش��كالت إبداعيا على تنمية قدرات التفكر اإلبداعي لدى 
عينة من الطالب املتفوقني 6 � نيسان � 1994  .

 العباد � سعد عبد اهلل � اإلبداع يف العمل دليل عملي للتفكر اإلبداعي � دار املعرفة للتنمية البشرية.
  الطويرقي �  ريم حممد أبو رأس � جتربة املنتدى الفيزيائي يف إنش��اء بيئة تفكر إبداع / ابتكار�  كلية العلوم � جامعة امللك 

عبد العزيز � السعودية.

262

ثقــــافة 
ومنوعات



زة والهجاء السياسي  الحارث بن ِحلِّ
   إميان رفعت زريق

 الوط��ن عن��د اجلاهليني اليع��ين وجود حدود جغرافي��ة، كما نتصور الي��وم من هذه 
الكلم��ة ولكن��ه كان ميثل مجاعة م��ن الناس، تربطهم أواصر من النس��ب، صحيحة أو 
مزعوم��ة، قد انبنت عليها حياتهم، فعاش��وا يف حدود هذا التصور يدًا واحدة ضد كل 
من عاداهم، وعلى هذه األنس��اب قامت أحالفهم وحروبهم منذ عهد بعيد، فاس��تقرت 
يف نفوس��هم عل��ى مر األي��ام، وازدادوا بها إميان��ًا. كان الوطن إذًا ه��و العصبية القبلية، 
وهذه العصبية هي القانون الوحيد الذي انبنت عليه حياتهم ، ينصر الرجل منهم أخاه 

ويتعصب له، ظاملًا أو مظلومًا، يقول قريط بن أنيف :
ُبهم                    يف النائبات على ما قال برهانا ال يس��ألون أخاهم حني َيْندُُ

وقد قام اهلجاء السياسي على هذه العصبية/ الوطن. 
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فالشاعر يهاجم كل ما يؤذيه أو يهدد كيانه، ويعبّر 
ع���ن مجاعة هو أحدها، وال يكاد حيس ش���خصيته 
إال يف ح���دود هذه اجملموعة اليت يرتبط مصريه هبا 
كل االرتباط، فهو يتجرد من نزعاته وأهوائه ليحس 

إحساسهم، ويرى بأعينهم، و يسمع بآذاهنم.

 ولدينـــا من هذا اهلجاء السياســـي صور 
شتى:

 هج���اء يص���ور ماب���ني القبائ���ل م���ن منازع���ات 
ومنافس���ات، وهج���اء يصور ما بني ه���ذه القبائل و 
املل���وك الذي���ن حياول���ون بني احلني واحلني بس���ط 
نفوذه���م فيفرضون عليهم األتاوات، ولون ثالث من 
اهلجاء يصور ما صحب الدعوة اإلسالمية من قتال 

وكفاح يف سبيل نشر الدين وإقراره.
 وم���ن أمجل الش���عر الذي يصور ه���ذه الظاهرة 
يف اهلجاء السياس���ي ذلك الذي يعتمد على التاريخ 

واألنساب  ومنه مطوّلة » احلارث بن حلزة« )1(
واحل���ارث بن حلزة: ش���اعر جاهلي وقد اش���تهر 
ب���ني أه���ل العراق ، وه���و من عظماء قبيل���ة بكر بن 
وائل وكان مجيالً وس���يماً وفي���ه وضح ) أي برص(

وكان له ابن يقال له: مذعور، وملذعور ابن يقال له: 
ش���هاب بن مذعور، وكان ناسباً، وفيه يقول مسكني 

الدارميُّ:
ه�لُمّ إىل ابن مَْذعوٍر شِ��هاٍب    

                            ينبّئ بالسّ��ِفاِل وباملَعَ�ايل
  ومل يب���ق لن���ا م���ن أخب���اره إال م���ا كان م���ن أمر 
االحتكام إىل عم���رو بن هند يف )554-569( ألجل 
ح���ل اخل���الف ال���ذي وقع ب���ني قبيليت بك���ر وتغلب 
ويذك���ر التربي���زي أنه ألق���ى قصيدته ه���ذه وهو يف 

العقد الرابع بعد املئة. 
وكان الباع���ث األساس���ي إلنش���اد املعلق���ة دف���اع 
الش���اعر عن قومه وتفنيد أق���وال خصمه عمرو بن 
كلثوم، وتقع املعلقة يف مخس���ة ومثانني بيتاً، نظمت 
ب���ني عام���ي )554-569م.( ش���رحها الزوزني، كما 

ترمجت إىل الالتينية والفرنسية.

وق���د ارجتل معلقته بني يدي عمرو بن هند ملك 
احل���رية ومجع هبا كثرياً من أخب���ار العرب ووقائعهم 
حتى صار مضرب املثل يف االفتخار فقيل: ) أفخر 
من احلارث بن حلزة( واحلارث أحد املعمرين ويتفق 
الرواة على أنه كان يكرب عمرو بن كلثوم حني ناظره 
يف جمل���س  عم���رو بن هند بدليل ما يف ش���عره من 

االعتداد الرصني بقومه البكريني.
يقال: بعدما وضعت حرب البسوس أوزارها وقع 
خالف جديد بني البكريني والتغلبيني على أن أولئك 
غدروا بقوم هلؤالء، وكادت احلرب تنشب ثانية بني 
القبيلتني لوال أن سعى العقالء لالحتكام إىل عمرو 
ب���ن هند ملك احل���رية، وكان لس���انَ تغلب س���يُدها 
وش���اعرها عمرو بن كلثوم، ولس���ان بكر وشاعرها 

احلارث بن حلزة.
ولك���ن احلارث كان يش���كو من وضح ) أي برص( 
جعل���ه يرتدد أول األم���ر يف متثيل قبيلت���ه ومواجهة 
عم���رو بن كلثوم ش���اعر تغلب وه���و لذلك مل يتقدم 

بادئ ذي بدء وأفسح اجملال للنعمان بن هرم.
 كان عم���رو بن هند جباراً عظيم الش���أن وامللك، 
وملا مجع بكراً وتغلب ابين وائل، وأصلح بينهما، أخذ 
م���ن كل من احليني، رهنا مائة غالم ليكف بعضهم 
ع���ن بع���ض، ف���كان أولئك الره���ن يكون���ون معه يف 
س���ريه ويغزون معه، فأصابتهم ريح مسوم يف بعض 
مس���ريهم فهلك عام���ة التغلبيني، وس���لم البكريون، 
فقالت تغلب لبك���ر: أعطونا ديات أبنائنا، فإن ذلك 
لك���م الزم، فأبت بكر بن وائل ثم اجتمعت تغلب إىل 
عمرو بن كلثوم وأخربوه القصة ،فقال عمرو لقومه: 
مب���ن ترون بك���ر تعصب أمره���ا اليوم قال���وا : مبن 
عس���ى إال برج���ل من أوالد ثعلبة ، ق���ال عمرو: أرى 
واهلل األمر س���ينجلي عن أمحر أصلج أصم من بين 
يشكر فجاءت بكر بالنعمان بن هرم: أحد بين ثعلبة 
. . وجاءت تغلب بعمرو بن كلثوم فلما اجتمعوا عند 
امللك قال عمرو بن كلثوم للنعمان بن هرم: يا أصم! 
ج���اءت بك أوالد ثعلبة تناض���ل عنهم وهم يفخرون 
عليك! فقال النعمان: وعلى من أظلت الس���ماء كلّها 
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يفخ���رون، ثم ال ينكر ذلك فقال عمرو له: أما واهلل 
ل���و لطمتك لطمة م���ا أخذوا لك هب���ا، فجاء جواب 
النعم���ان نابياً وبذيئاً، فغضب عمرو بن هند ، وكان 
يؤث���ر بين تغلب عل���ى بكر، فقال: ي���ا جارية أعطيه 

حليْاً بلسان أنثى) أي اشتميه بلسانك( فقال:
أيها امللك أعط ذل���ك أحب أهلك إليك، فقال: يا 
نعمان أيس���رُّك أني أبوك ق���ال: ال ولكن وددت أنك 
أمي، فغضب عمرو بن هند غضباً شديداً حتى همّ 
بالنعم���ان. فلم���ا غضب ابن هند عليه وأوش���ك أن 
يقض���ي لبين تغلب، قال احلارث ب���ن حلزة لقومه » 
إن���ي قد قلت خطبة فمن قام هبا ظفر حبجته وفلج 
على خصمه . . . فرواها أناس���اً منهم،  فلما قاموا 

بني يدي امللك مل يرضه إنشادهم«
فق���ال: » إني ال أرى أحداً يق���وم هبا مقامي لكين 
أك���ره أن أكلم امللك من وراء س���بعة س���تور، وينضح 

أثري باملاء إذا انصرفت عنه«
وكانوا يفعلون ذلك مبن فيه برص، وقيل: بل كان 
ابن هند يفعل ذلك لعظم سلطانه وال ينظر إىل أحد 
ب���ه س���وء ثم خاف ابن حلزة على قوم���ه وقال: » أنا 
حمتمل ذلك وأقرب من امللك«  فقيل لعمرو بن هند 
) إنّ ب���ه وضح���اً( فأمر أن متد بين���ه وبني احلارث 
سبعة ستور فجعلت ،فلما نظر عمرو بن كلثوم قال 
للملك : » أهذا يناطقين وهو اليطيق صدر راحلته« 

فأنشد  احلارث قصيدته اليت مطلعها :
 آذنَ�تن�ا بَبيَْنها أس����ماءُ      

                             ربَّ ثاٍو يَ�ملُّ م�نه ال�ّثواءُ
ويق���ال: إن احل���ارث ب���ن حل���زة مل���ا ارجت���ل هذه 
القصي���دة بني ي���دي عمرو بن هند ق���ام عمرو ابن 

كلثوم فارجتل قصيدته:
قفي ق�بَْل ال�تفرُّق يا َظ�عِينا      

                            خن�بِّرك ال�يقني وت�خربينا
قفي نسألكِ هل أح�دثتِ صرما

                       لوشكِ البني أم خنت األم�ينا
 بيوم ك��ريهة ض�رباً وطعنا     

                             أق�رَّ به موالي�كِ ال�ع�يونا

 بدأ احل���ارث قصيدته بذكر أمس���اء متنقالً بني 
األماكن اليت كانت حتل هبا فإذا هاجته الذكرى بكى 
وه���و يعل���م أن الب���كاء ال يرد فائتاً ث���م ينصرف إىل 
ناقته يس���تعني هبا على اهلم، وقد اس���تغرق يف تلك 

املقدمة أربعة عشر بيتاً.
 انتق���ل بعدها إىل عرض القصيدة: ما بني قومه 
واألراق���م ) وه���م بعض بطون تغل���ب( من عداء. يف 
البداية ال يهاجم األراقم بل يتلطف يف ش���به عتاب 

قائالً هلم:
وأتانا من احلوادث واألن��    

                           باء خطب نعنى به ونس�اء
إن إخ�واننا األراقم ي�غلو    

                           ن عل�ينا  يف قيلهم إحْ�َفاء
 خيلطون الربيء منا بذي الذن�   

                          ب وال ينفع ال�خلّي اخل�الء
 زعموا أن كل من ضرب العي�   

                               �ر م�وال لنا وأّن�ا الوالء
 ثم يشتد ذلك العتاب فيصبح  تقريعاً، أو تعيرياً، 

ثم مهامجة عنيفة ثم يصفهم قائالً:
من مناد ومن جميب ومن تص�� 

                          �هال خيل خالل ذاك رُغاءُ
ثم يتجه ش���اعرنا خياطب من يسعى هبم من بين 

تغلب إىل عمرو بن هند يقول:
��شُ عنّا     أيُّها ال�ناطق ال�مرقَّ

                         عند عمرو وهل لذاك بقاء
 ال ت�خلْنا على غ��راتك إن�ّا    

                        قبل ما قد وشى بنا األعداء
فبقين�ا على الش���ناءة تنمي�      

                             �نا حصون وعزَّة قعساءُ
ثم انتقل الشاعر إىل مدح امللك قائالً:

مَلك مْقسِْط وأفضل من مي��    
                       شي ومن دون  ما لديه الثناء
 ثم أشار إىل احلروب بني قبيلته واألراقم قائالً:

ة أردمت ف�أدّو     أيَّ��ما خ��طَّ
                         ه��ا إلينا تُشفى هبا األمالء
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 إن نبشتم ما بني ملحمة فالصا       
                         قب فيه األم��وات واألحياءُ

أو نقشتم فالنق�ش جيشمه النا     
                          س وفيه اإلس��قام واإلب�راءُ

 ويعرض الش���اعر بعد هذا قوة قومه فيصورهم 
يف تارخيهم الطوي���ل وأيامهم املظفرة، أروع تصوير 

يقول:
هل عل�متم أيام يُنتَهَبُ ال��نا     

                           سُ غِ��واراً ل�كل حيٍّ عواءُ
إذ رفعنا اجِلمَاَل من سَعَفِ البح�  

ساءُ                            �ريْن ح��تى نَ��هاها احلَِ
ثم مِلْ�نا  ع�لى تَ�ميٍم  فأحَرم�    

                          ��نا وفينا بَنَاتُ ق�وٍم إم��اءُ
 ال يُقِيمُ ال�عزيزُ بال�بلدِ السَّه�ْ     

                         �ِل وال يَنَْفعُ  ال��ذليَل النَّجَاءُ 
 وق���ال يعق���وب ب���ن الس���كيت: كان أب���و عم���رو 
الشيباني يعجب الرجتال احلارث هذه القصيدة يف 

موقف واحد ويقول:
 » ل���و قاهل���ا يف حول مل يُلمْ« قال: وقد مجع فيها 
ذك���ر عدة من أي���ام العرب عيّر ببعضه���ا بين تغلب 

تصرحياً:
أعلينا ج��ناح ك�ندة أن يْغ�     

                            �نم غ��ازيهم ومنا اجل�زاء    
أم علينا جرّى إيادُ كما ني��    

                           ��ط جبوز احملمَّل األعب�اء
 أم علينا جرّى  قضاعة أم لي�   

                        �س علينا ف�يما ج�نوا أن�داء
ثم جاؤوا يسرتجعون فلم ت�ر       

                           ِجع هلم ش��امة وال زه�راء
 ثم قال:

أم علينا جرَّى حَنِيفة أم م��ا     
                          ج�مَّعتْ من مُ�حاِرٍب َغبْراءُ

 وكان���ت حنيفة حمالفًة لتغلبَ عل���ى بكر، فأذكر 
احل���ارث عمرو بن هن���د هبذا البيت قتْ���ل مْشر بن 
عمرو احلنفي أحد بين سُحيم املنذر بن ماء السماء 

غيل���ة ملا حارب 
ب���ن  احل���ارث 
الغسَّاني،  جبلة 
احلارث  وبع���ث 
إىل املنذر مبائة 
حت���ت  غ���الم 
ل���واء مشر هذا 
يس���أله األم���ان 
أن خيرج  عل���ى 
مُلْكِه،  ع���ن  ل���ه 
املن���ذر  فرك���ن 
وأقام  ذلك،  إىل 
مع���ه،  الغلم���ان 

فاغتال���ه مْشر بن عمرو احلنفيّ غيل���ة، وتفرّق مَنْ 
كان م���ع املن���ذر، وانتهبوا عس���كره، فحرّضه بذلك 

على حلفاء بين تغلب بين حنيفة .
 وخيت���م احل���ارث قصيدت���ه مبحاول���ة ناجح���ة 
الس���تمالة امللك إىل جانب قومه فيذكر امللك بوفاء 

قومه له وألجداده:
من لنا عنده م��ن اخلري آي��ا     

                          تٌ ث�الثٌ يف ك�لَّهن ال�قضاءُ
أيٌة ش���اِرُق الش��قيقة إذ جا    

                           ؤوا مجيعاً لكل ح�يٍّ لِ��واءُ
ح�وَْل قيٍس مُس��تَلئمني بك�بٍْش   

                                ق��رظيِّ كأن�ه عَ��بْ�الءُ
 ف�رددْناهُم ب��ضرِب كما خي��   

                           رج من خُ�رْبَة املزادِ ال�ماءُ
ثم حُجراً أع��ين اب��نَ أمّ قطاٍم     

                              ول��ه فارس���يٌة خضراء
وفكْكنا ُغ�لَّ امرئ القي��س عنه   

                         بعد ما ط��ال حَبْسُه والعناءُ
وول��دنا ع��مرو بن أم أُن�اس    

                          من ق��ريب ملّا أت�انا احلباءُ
مثلها تُخرج ال��نصيحة لل��قو     

                            م ف��الة من دوهنا أف��الءُ
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  وهب���ذه اخلامتة الرائعة خيتم احلارث قصيدته، 
وق���د ضمن أن���ه ترك يف امللك أث���راً عظيماً، وكانت 
هند أم عمرو صاحب احلرية تسمع، فقالت: » تاهلل 
م���ا رأي���ت كاليوم قط رج���الً يقول مثل ه���ذا القول 
يكلم من وراء س���بعة س���تور«.  فقال امللك ) ارفعوا 
سرتاً وادنوا احلارث( حتى إذا أزيلت الستور السبعة 
أقع���ده امللك قريباً منه وبال���غ يف إكرامه وطلب منه 
تن���اول الطعام من طبقه وملا خرج أمر بعدم غس���ل 
موطىء قدميه، وهكذا حقق احلارث مأربه بإصدار 

ابن هند مرسوماً لصاحل قبيلته.
احلارث أحد املعمرين وقد ذكر األب ش���يخو: أن 
الشاعر اليشكري مات سنة 580م ، وكان عمره مئة 
ومخسني سنة، فتكون والدته حبسب هذه الرواية يف 
حدود 430م، وقد أعجب املؤرخون حبكمته وحسن 

درايته مبواطن الش���اعرية، وتفوقه على خصمه يف 
استمالة امللوك واس���تدرار رعايتهم وحتويل قلوهبم 
م���ن احل���ذر إىل ال���ود، ويكف���ي ه���ذا ش���اهداً على 
اإلرادة القوي���ة واألناة واجلرأة يف األوقات العصيبة 
احلرج���ة، عن���د احلاج���ة إىل ذكاء العق���ل يف دف���ع 
امللمات، وش���عر احل���ارث ، متوّج���اً باملعلقة، جيمع 
ب���ني القيمة التارخيي���ة واألدبية وجيعل من صاحبه 
الشاعر املفلّق، واخلطيب املنافح عن قومه وعزّهتم 
بكربياء ال خيالطه صلف، وأنفة ال تش���وهبا غلظة أو 
غ���رور فارغ، فهو أحد ش���عراء املعلقات األكثر بعداً 
عن اهل���وس واحلم���اس الطائش، والدف���اع األرعن 
املته���وّر، فكانت س���بب خل���ود صاحبه���ا حتى قال 

الشيباني:
» لو قال احلارث معلقته يف حول مل يُلم«

 اهلوامش:

احلارث بن حلزة ، امسه احلارث بن ظليم بن حلزة اليشكري، ِحلَّزة : بكسر احلاء وتشديد الالم املكسورة، واشتقاقه من الضيق، 
يقال رجل حلز إذا كان خبياًل.

 املراجع واملصادر:

 الشعر والشعراء  ابن قتيبة، حتقيق وشرح: أمحد حممد شاكر، دار املعارف مبصر،1966.
 تاريخ آداب اللغة العربية، تأليف جرجي زيدان، دار اهلالل، 1957م/ج1.

 اجلمه��رة خمت��ارات م��ن الش��عر العرب��ي، اختي��ار، حمم��د مه��دي اجلواه��ري، حققه��ا د. عدن��ان دروي��ش. منش��ورات دار 
الثقافة،1985،ج1/ط1.

 منتخبات األدب العربي، حنا الفاخوري، منشورات املكتبة البولسية، بروت/ط4/1969.
 املفّضليات، حتقيق أمحد حممد شاكر، عبد السالم حممدهارون ط4 ، دار املعارف مبصر،1964.

 األغاني، تأليف أبي الفرج األصفهاني، القاهرة مطبعة دار الكتب املصرية،ج11/1357ه�1938-م.
 اهلجاء واهلجاؤون يف اجلاهلية، د. حممد حممد حسني، دار النهضة العربية، بروت/1970-1389/ط3.

 شرح املعلقات السبع، تأليف أبي عبد اهلل احلسني بن أمحد الزوزني، دار الكتاب العربي، سورية، حلب،دمشق،1982.
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نحو تدريس محوسب للكيمياء
 المخبر الجاف 

     مدير التحرير

يربز دور احلاس���وب  بوصفه وس���يلة تعليمية يف 
تأكي���د االجتاه���ات الرتبوية احلديث���ة القائمة على 
التعل���م الذات���ي وزيادة مس���ؤولية الفرد ع���ن تعلمه 
وتزاي���د احلاجة إىل تفري���د التعليم  ليتماش���ى مع 
قدرات الفرد واحتياجاته، ومراعاة الفروق الفردية 
ب���ني املتعلم���ني نظ���راً ملا يتمت���ع به احلاس���وب من 
إمكانات هائلة تس���مح يف برجمة احملتوى التعليمي 
بص���ورة متتابعة س���يكولوجياً ومنطقياً، وتوفري جو 

من التفاعل املباشر يف عملية التعلم...
ويف اآلونة األخرية انتش���ر اس���تخدام احلواسيب 
يف امل���دارس حي���ث أصبحت تؤدي كث���رياً من املهام 

أمهها: 

 CAI احلاس���وب  مبس���اعدة  التدري���س    
               computer - Assistead Instruction
  إدارة عملي���ة التدريس مبس���اعدة احلاس���وب 
                                   CMI Computer-Manged Instruction
ويتيح احلاسوب إمكانية إجراء التجارب العلمية 
ذات الكلف���ة العالية أو اخلطرة يف تطبيقها بدالً من 
إجرائه���ا يف املخت���رب، ويعمل على حل املش���اكل اليت 
تواجه املعل���م مثل زيادة عدد الط���الب وقلة الوقت 
املخص���ص إلج���راء التج���ارب يف املخت���رب، مع ذلك 
يبق���ى إجراء التجارب العلمي���ة يف املخترب التقليدي 

ضرورياً إذا توافرت التجهيزات الالزمة.
ولتحقي���ق  الفائ���دة م���ن اس���تخدام املخت���رب يف 

 جملة جامعة دمشق للعلوم الرتبوية ، اجمللد 25 العددان األول والثاني 
2009، أث��ر اس��تخدام برنام��ج تعليمي حموس��ب يف إج��راء التجارب 

الكيميائية ،  زيد البشايرة، نضال الفتينات ) األردن(  ص405

 حصاد 

الفكر الرتبوي 

268

ثقــــافة 
ومنوعات



 حصاد 

الفكر الرتبوي 

إجراء التجارب الكيميائية ظهرت أس���اليب جديدة 
يف إج���راء التج���ارب املخربي���ة تتمثل يف اس���تخدام 
احلاس���وب م���ن خ���الل برام���ج  التعلم مبس���اعدة 
احلاس���وب ، حيث تعمل هذه الربامج على تس���هيل 
فهم الطلبة للمفاهي���م العلمية وتوفري فرص التعلم 

الذات���ي للوص���ول إىل املعرف���ة العلمية 
من قبل الطالب أنفس���هم. واس���تخدام 
احلاسوب يف إجراء التجارب الكيمائية 
أو م���ا يع���رف ) باملخترب اجل���اف(  يتم 
من خالل تصميم برامج حاسوبية تتيح 
الفرص���ة أمام الطالب إلجراء التجارب 
بنفس���ه وفق خطوات متسلسلة وبذلك 
يتم إجراء هذه التجارب يف وقت قصري 
وبطريقة توفر األمن والس���المة وبدقة 
علمية متناهية، ومن الربامج املستخدمة 
يف تدري���س الكيمي���اء برنامج ) ش���ارح 
الكيمياء( الذي أصدرته إحدى شركات 
اهلندس���ة والكمبيوت���ر حي���ث يع���رض 
شرحاً للكيمياء، بفروعها املختلفة كما 
يقوم الطال���ب باختب���ار املعلومات اليت 

يريدها من خالل الربنامج.
تدري���س  احلاس���وب يف  ويس���تخدم 
العديد م���ن موضوعات الكيمياء،  مثل 
الكيمي���اء التحليلية والكيمياء العضوية 

وغ���ري العضوية، وميكانيكية التفاعالت الكيميائية، 
حي���ث يتم حم���اكاة التجارب ذات الكلف���ة العالية أو 

صعبة اإلجراء يف املخترب االعتيادي. 
ومثة دراسة هامة حول ذلك كتبها:

Williomson Vickie Marie عام 1992.
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 حصاد 

الفكر الرتبوي 

مازالت األسئلة الوجودية للفلسفة الرتبوية تطرح 
بإحلاح أس���ئلتها الدائمة: من حنن؟ وإىل أين نسري؟ 
وما طبيعة األضواء اليت هتدينا يف مسريتنا  الرتبوية 
؟ وما األساليب والوسائل اليت نستخدمها يف حتقيق 
هذه املسرية؟ وهل حنن حباجة إىل فلسفة تربوية أو 
مرجعي���ة فكرية ننطلق منها ونرتد إليها حني نكون 

بصدد تشخيص أزمتنا الرتبوية؟
ويف س���ياق اإلجابة عن هذه التس���اؤالت يش���تد 
احل���وار واجلدل يف س���احة الفكر الرتب���وي العربي 
حول إشكالية الثابت واملتحول يف حاضرنا الثقايف، 
وكي���ف ميك���ن جتاوز ما ي���راه بعضهم م���ن تناقض 
بني طريف هذه اإلش���كالية، انطالقاً حنو مس���تقبل 

تربوي إمنائي واضح املعامل والقس���مات، وتأسيساً 
على ما تقدم حناول أن حندد املعامل الرئيس���ية يف 
مضم���ون كل من » الثاب���ت واملتحول يف بنية الرتبية 
العربي���ة« والش���ك أننا ندرك أن هن���اك فريقاً آخر 
يؤي���د من يؤمنون مبا هو ثابت مجلة وتفصيالً، وأن 
هن���اك فريقاً آخر يؤي���د فكرة التحول ب���كل أبعاده 
ومضامينه، كما أن مثة فريقاً ثالثاً ينهج إىل التوفيق 
وامل���زج بني الطرفني ولكل فري���ق من هؤالء أنصاره 
ومفكروه، ومع تس���ليمنا بأن أزمتنا الرتبوية يف كثري 
من جوانبها تعكس مواقف سياس���ية وأيديولوجية، 
إال أن مش���كلة الدراس���ة احلالي���ة تكم���ن يف معرفة 
ما أفرزته إش���كالية الثاب���ت واملتحول على الصعيد 

      جمل��ة جامعة دمش��ق للعل��وم الرتبوية، اجملل��د 25 العددان 
األول والثاني لعام 2009، األبعاد الرتبوية جلدل الثابت واملتحول 
يف فلسفة الرتبية، د. صابر اجليدوري ص96                                                                                                      

التربية العربية إلى أين  ؟  
  مقترحات جديدة    
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الرتب���وي، والتش���ويش الذي أحدثت���ه للقائمني على 
رسم السياسات الرتبوية، و خباصة عندما يقدمون 

على حتديد أهداف الرتبية وأغراضها.
م���ن خالل التحليل جلدل الثاب���ت واملتحول تبيّن 
أن هناك أمنوذجني أساس���يني لفلسفة الرتبية جيب 
على فيلس���وف الرتبي���ة أن يضعهما يف اعتباره حني 
حيدد فلس���فته الرتبوية اليت سوف يضع يف ضوئها 
م���ا يلي ذل���ك من سياس���ة يف األه���داف والطرائق 

واملناهج:

النموذج األول:  
يرى أنص���اره أن التعليم ذو طبيعة حمافظة، فهو 
ال يعمل إال يف جو من الثبات واالستقرار، ومن ثمَّ ال 
يُعلم إال معارف قدمية ثبتت صحتها واس���تخدمتها 
أجي���ال الكبار مؤمنة بنفعيته���ا العقلية أو املادية أو 
االجتماعي���ة، وال يُعلم إال قيم���ة متأصلة يف احلياة 
هلا تقديره���ا واحرتامها يف اجملتمع، كما ال يُعلم إال 
مه���ارات مطلوبة للعمل واإلنتاج ، وما يس���تجد من 
مع���ارف وقي���م ومهارات فإن���ه ال يدخلها يف صميم 
املناه���ج الدراس���ية إال بع���د م���دة زمنية يت���م فيها 
اختباره���ا عملياً وعلمياً واجتماعياً، كما أن التعليم 
وفق هذا النموذج حيافظ على األوضاع السياس���ية 

واالجتماعي���ة القائم���ة، وخيرِّج أف���راداً على درجة 
م���ن التقبل هل���ا والتكيّف معها، فال توجد مدرس���ة 
ش���يوعية يف جمتمع أمريكي وال مدرسة ليربالية يف 

جمتمع شيوعي.

 النموذج الثاني :
  يلح أنصاره على وجود عامل طبيعي ديناميكي، 
غين بكل ماهو جديد ، ومملوء بكل ماهو متنوع، وهو  
ال يهمل احلاجة إىل االس���تقرار ولكنه يعد ما يتكرر 
حدوث���ه وماهو ع���ام جزءاً من الثقاف���ة االجتماعية 
خيضع باس���تمرار للتعديل، وجتس���يداً هلذه النزعة 
قام���ت الفلس���فة التجديدية يف الرتبي���ة لتجعل من 
التعلي���م قوة فاعلة يف إعادة بناء اجملتمع وجتديده، 
وقدمت أفكاراً مس���تنرية تبحث للرتبية عن وظائف 
جديدة تس���تهدف حتديث اجملتم���ع وجتديد نظمه 
ليك���ون أكثر تقدماً، وخري ما يقدمه التعليم يف هذه 
اجملال أن يعد أفراداً مزودين باملفهومات والقدرات 
الالزم���ة لصنع اجلديد والتكيّف معه عندما يصبح 

هلم يف غدهم مسؤولية العمل والتوجيه.
والبد لنا من التس���اؤل هنا: كي���ف ميكننا جتاوز 
ه���ذه اإلش���كالية والوص���ول إىل توج���ه نب���ين عليه 
سياس���اتنا الرتبوية ويكون هادياً لنا يف بناء اإلنسان 
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العربي؟
لإلجاب���ة ع���ن هذا التس���اؤل ن���رى أنه ل���ن يكون 
األهل وال القائمون على رس���م السياس���ات الرتبوية 
خاضعني حلتمية االختيار ب���ني هذين النموذجني، 
ذل���ك أن هناك موقفاً يتوس���ط بينهم���ا. لذا يقرتح 
الباح���ث م���ن أج���ل حتقي���ق املرون���ة واملوازن���ة بني 
الثابت واملتح���ول أن تقتصر الرتبية على نقل بعض 
املمارس���ات التقليدية الضرورية، واالهتمام بتعليم 
القي���م العام���ة عوضاً ع���ن املعايري اخلاص���ة ، كأن 
تقوم الرتبية مبس���اعدة الش���باب على فهم وتقدير 
بعض القيم االجتماعية األساس���ية اليت تقوم عليها 
املعاي���ري اخلاصة يف العالقات بني اجلنس���ني، بدالً 
من حماولة فرض التحرمي���ات املعيارية بالعالقات 

بني الشباب والفتيات فرضاً متزمتاً.
وعندم���ا يتح���رك املرب���ون يف ه���ذا االجت���اه قد 
يصلون إىل نتائج أفضل يف ضبط س���لوك الش���باب 
م���ن االنفالت الكامل، ولكن عليه���م يف الوقت ذاته 
أن يعرتف���وا بض���رورة التغيري وحتميت���ه، وأن يراعوا 
ذلك عند رسم السياسات الرتبوية وحتديد أهداف 
الرتبي���ة وأغراضه���ا وأن يقبلوا ما يطل���ق عليه اآلن 
تثوي���ر املناه���ج كل ف���رتة حت���ى تس���تطيع مواكب���ة 
اجلدي���د، وإذا مل يراع���وا ه���ذا فإهن���م س���يجدون 
أنفس���هم عاجزي���ن ع���ن التأث���ري الرتب���وي، ذلك أن 

مطالبة الطفل أو الشاب بإطاعة التقاليد أو املعايري 
ال���يت يراها غري مالئمة، أو غ���ري معقولة أو ال تتفق 
م���ع التطور والتغري احلاصل يف اجملتمع، قد ال جتد 

آذاناً صاغية فتصبح بدون جدوى.
كما أنه من مهام الفلسفة الرتبوية املنشودة العمل 
على إكس���اب الطالب معنى التع���اون وقبول اآلخر 
وعدم نفيه، واإلميان بان املعرفة والقيم نسبية، وال 
قداسة يف العلم، وأن التعدد يف األفكار واآلراء الزم 
وضروري الستمرار احلياه بعبارة خمتصرة، هناك 
أمهية ألن يكتس���ب الط���الب قيماً توازن بني ما هو 
ثاب���ت يف حياتنا وماهو متحول وهذا يتطلب حترير 
املعرف���ة املقدم���ة إىل الط���الب، وحتري���ر القائمني 
عليه���ا« املعلمني« بوصف املعرف���ة منتجاً اجتماعياً 
يُعرب عن تطور الواقع يف حلظة ما، وقد أكد الدكتور 
عل���ي وطف���ة يف كتاب���ه » بنية الس���لطة وإش���كالية 
التس���لط الرتبوي يف الوطن العربي: أن اإلش���كالية 
ليس���ت يف أجيالن���ا وإمن���ا تكمن يف نظ���ام تعليمي 
اس���تطاع أن يب���دد يف عقول الطالب ونفوس���هم كل 
اإلمكانيات العقلية والروحية واإلنسانية، فالطالب 
يف حالة قصور كلي ، ويف حالة خصاء عقلي تتميز 
بطابع الش���مولية والعم���ق. ولو تأملن���ا طالباً يلقي 
على زمالئه حلقة حبث أو يقرأ ورقة، فسوف جند 
أن���ه يف حالة خوف ش���ديدة، بل حالة رعب وش���لل 
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كام���ل مهما نقدم له من تش���جيع ودعم، وهذا دليل 
قطع���ي على حال���ة القهر الرتبوي وكي���ف فعلت يف 
نف���وس أجيالنا ويف عقوهل���م، وهذا بدوره نتاج فعل 
تربوي مس���تمر يع���ود تارخيه إىل مرحل���ة الطفولة 

مروراً باملدارس ووصوالً إىل اجلامعة.
يتب���ني مما س���بق أن الرتبي���ة العربي���ة اليت تغلب 
عليها مس���ات القس���ر واإلجبار واإلك���راه والطاعة 
العمي���اء، حتتاج إىل فلس���فة للحري���ة الرتبوية تعمل 
على تغي���ري مسات هذه الرتبية، تلك الس���مات اليت 
حال���ت دون تق���دم اجملتم���ع العرب���ي، وحال���ت دون 
وعيه بذاته ومصريه، وعليه ميكن القول: إن التعليم 
يس���تطيع أن ي���ؤدي دوراً تنويري���اً عندما ينطلق من 
فلس���فة تربوية تؤمن إمياناً عميقاً بضرورة صياغة 
مفهوم متكامل لإلنسان » املواطن- الفرد« وألهداف 
تكوين���ه وتأهيل���ه لالندم���اج يف حميط���ه الوط���ين 
والعامل���ي، والتكيف مع خمتل���ف املعطيات املتجددة 
لعص���ر س���ريع التغ���ري والتحول، وهو عصر يش���كل 
اآلن » هناي���ة الرتبية« بتوجهاهت���ا وغاياهتا وأدوارها 
الكالس���يكية، ويس���تلزم إع���ادة بنائها على أس���س 
وأهداف وتوجهات جديدة منافية لالنغالق الثقايف 
أو القيم���ي أو احلض���اري . . . مكرس���ة لالنفت���اح 
على التغ���ري والتج���دد والتنوع واالخت���الف املتعدد 
األمناط واألط���ر املرجعية املتباين���ة، وذلك لتصبح 

تربية للتغري السوس���يو حضاري واملعريف واملهاري، 
وللتطور والتقدم، وللمستقبل بشكل عام، ولن نصل 
إىل ذل���ك إال إذا أدركن���ا » أن العم���ل الرتبوي- كأي 
نش���اط إنس���اني منظم- البد له من غايات يس���عى 
إىل حتقيقها ، وإن الكثري من إحباطاتنا  الرتبوية – 
فيم���ا يرى الدكتور يونس ناصر – ناتج من ضبابية 
الغاي���ات اليت كنا نرمسها ألنفس���نا غري متحس���بني 
إلمكان���ات تنفيذه���ا وال معتربين لدرج���ة مالءمتها 
للعص���ر الذي تعي���ش أجيالنا اجلدي���دة فيه، حتى 
ق���اد الكثري من جهدنا الرتبوي إىل عزل أجيالنا عن 
عصرها، والنكوص هبا إىل نظم يف الفكر والسلوك 
ترش���حها للس���قوط أمام حركة التقدم والتطور يف 

خمتلف جماالت احلياة ».
يتضح مما سبق حاجتنا املاسة إىل فلسفة تربوية 
تك���ون قادرة على حتديد غاي���ات الرتبية وأهدافها، 
حبيث تنظر إىل احلاضر، والواقع اجملتمعي القائم 
بأوضاع���ه ومتغرياته الراهنة، وتعم���ل على املوازنة 
ب���ني الرهان على ما هو كون���ي يف مضامني الرتبية 
والتعلي���م، و م���ا ينبغ���ي أن يظ���ل مرتبط���اً بالواقع 
احمللي، مس���امهاً يف بناء عالقة سليمة معه، وذلك 
ع���رب تدعيم مواطنية إنس���انية منفتح���ة واعية من 
جه���ة ، ومتفاعلة م���ع املتغريات املعرفي���ة والقيمية 
واحلضارية للنظام العاملي القائم من جهة أخرى.   
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 ي���رى كث���ري م���ن الباحث���ني أن بع���ض الصدمات 
اخلفيف���ة قد تكون قادرة على تعطيل النمو الذهين 
والدماغ���ي عن���د الطف���ل ، ويف ه���ذا األم���ر يعل���ن 
 Antonoi ع���امل األعص���اب أنطوني���و داماس���يو
Damasio  أن اضطرابات النظام الدماغي )...( 
ميكنه���ا أن ت���ؤدي إىل عطال���ة وظيفي���ة يف طبيعة 
الدم���اغ والس���يما ال���دورة اجملهري���ة للعصبون���ات 
الدقيق���ة ، ويتابع داماس���يو قول���ه: »حتى إن بعض 
االضطراب���ات اخلفيفة يف النظام العصيب للمخ قد 
ت���ؤدي إىل اضطراب���ات كبرية وخطرية يف مس���توى 

احلياة الذهنية عند الطفل«
 Joseph le ويف ه���ذا الصدد يعلن جوزيف لودو

doux وه���و أحد علماء األعص���اب الدماغية » أن 
أي تغريات مهما تكن بس���يطة يف ترابطات اخلاليا 
الدماغي���ة، أو أي تغ���ريات طفيف���ة ج���داً يف طبيعة 
العصبون���ات  ب���ني  الكهرومغناطيس���ية  التح���والت 
الدماغي���ة، قد ت���ؤدي إىل اختالف كب���ري يف طبيعة 
سلوك الكائن اإلنس���اني« وتبيّن الدراسات اجلارية 
يف ه���ذا املضم���ار أن املراك���ز الدماغي���ة االنفعالية 
واملناط���ق الدماغية اخلاصة بالذاكرة، وهي مناطق 
يف غاي���ة األمهية من حيث توجيه الس���لوك، تتميز 

هبشاشتها وقابليتها الكبرية للتصدع والضرر .
ميكنن���ا أن جن���د يف املث���ل الش���عيب » حاميه���ا 
حراميها« ص���ورة للتهكم من املفارقات املنطقية يف 

 عندما يتعرض الطفل للعدوان 
من قبل مصدر أمنه!!

      جمل��ة العرب��ي الكويتية، الع��دد 614 يناير  2010،  هل يؤثر 
العنف الرتبوي يف دماغ  الطفل، د. علي أسعد وطفة ص172
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وظائف األش���ياء، ف���األب واألم يش���كالن من حيث 
اجلوه���ر محاة الطف���ل ومص���در اس���تقراره وأمنه 
ومالذه الوج���ودي، وعندما يتعرض الطفل للعدوان 

واالعتداء والتس���لط من جهات 
خارجي���ة فإن األث���ر املمكن قد 
يكون ضئيالً جداً باملقارنة  مع 
التسلط الذي قد يتعرض له من 
قبل أبويه مصدر أمنه، فعندما 
يتع���رض الطفل للعنف من قبل 
األبوي���ن أو أحدمها، فهذا يعين 
أن الطفل قد خسر آخر معاقله 
الوجودي���ة، وهذا يع���ين أن آثار 
القمع والتسلط الداخلي الذي 
يص���در عن األبوين قد يش���كل 
مقتالً نفس���ياً للطف���ل، ويؤدي 
إىل تدم���ريه أخالقياً وذهنياً يف 

مراحل الحقة من حياته.
فالطفل بوصفه كياناً فطرياً، 
ال يوجد يف استعداداته الفطرية 
والوجودي���ة م���ا جيعل���ه ق���ادراً 
عل���ى حتمل اهلج���وم واالعتداء 
والتس���لّط من قبل أبويه ، فهو 
لي���س مع���داً ومهيئاً نفس���ياً أو 
فطري���اً لقب���ول أو حتم���ل هذه 

الكارث���ة الوجودية، ف���األب واألم ميثالن يف حقيقة 
األمر املصدر األمين الوجودي للطفل ومها يشكالن 
احلصن احلصني الذي يوفر للطفل األمن العاطفي 
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واالنفع���ايل  وميكنه باإلضافة إىل ذلك من امتالك 
الق���درة على مواجهة حتديات احلي���اة وصعوباهتا، 
فعندم���ا يتعرض الطفل لالعتداء م���ن قبل أي كان 
فإن���ه س���رعان ما ين���ادي أبوي���ه أو أحدمه���ا طلباً 
للحماي���ة واألمن، وعندما يكون كبرياً فإنه س���رعان 
م���ا جيري حبثاً عن أحد أبوي���ه لريمتي يف أحضانه 
طلباً ألمنه اإلنس���اني، ولكن الطفل عندما يتعرض 
لعقاب من قب���ل األم أو األب مهما كان هذا العقاب 
خفيفاً فإنه س���رعان ما يتملكه شعور مؤمل بأنه قد 
أصب���ح وحيداً يف مواجه���ة العامل وأنه يواجه خطراً 
وجودي���اً ، وكأن كل قطع���ة من جس���ده تقول له إنه 
أصبح وحيداً طريداً وإنه لن يس���تطيع االس���تمرار 
يف ه���ذا الك���ون خ���ارج حصن���ه األم���ين ومرتاس���ه 
الوج���ودي، فالعالق���ة العاطفية ال���يت تربطه بأبويه 
متثل عام���الً  حيوياً ووجودياً يف تكوينه ويف قدرته 
على االس���تمرار، وبالتايل فإن تعرضه لعدوانية من 
يفرتض هبم تقديم العون واحلماية له سيكون كارثة 
إنس���انية ووجودية بالنس���بة للطفل وغالباً ما يرتد 
الطف���ل يف ه���ذه احلالة إىل وضعية القلق النفس���ي 
والتوت���ر الوج���ودي ، وه���ذا التوتر النفس���ي والقلق 
الس���يكولوجي يكون يف الغالب ردة الفعل الطبيعية 

لسلوك الطفل إزاء غياب األمن الداخلي.

ففي املس���توى البيولوجي العصيب، أي يف احلالة 
اليت يتع���رض فيها الطف���ل لعدواني���ة األبوين، فإن 
الطفل يعاني من فرط إفرازات هرمونية مضطربة 
تؤثر مباش���رة يف النسق الوظيفي لعمل املخ ومنوه، 
وتضع اجلسد بكامله يف حال استنفار كامل ملواجهة 
اخلطر الوجودي، وألن اجلسد أو العضوية بكاملها 
يف حال���ة خطر ف���إن ردود الفعل تكون يف الدفاع أو 
يف اهل���رب وذلك م���ن أجل حتقيق الت���وازن والعودة 
إىل مستويات االستقرار الطبيعي للنفس واجلسد، 
ولكن يف احلالة اليت ال يس���تطيع فيها الطفل دفاعاً 
أو هروب���اً م���ن حتدي الع���دوان الداخلي ) تس���لط 
األبوين( فإن التكوين الس���يكولوجي الفطري يضعه 
يف حال���ة التوتر واالكتئاب وبالت���ايل فإن هرمونات 
االكتئاب  والصدمة تتحول إىل قوة تفتك باجلس���د 
فتهج���م عل���ى النظام العصيب لديه وتلحق به أش���د 
الض���رر، ويضاف إىل ذل���ك أن النظام املناعي يفقد 
تواصل���ه الفعال مع الدم���اغ وذلك حتت تأثري قانون 
االقتصاد يف الطاقة وهو بذلك جيعل اجلس���د إزاء 

خماطر املرض واالهنيار. 
فالطف���ل عندم���ا يضربه أب���واه، يش���عر بالعجز، 
ويرغ���ب يف  اهل���رب إىل أي م���كان آخر غ���ري املنزل 
الذي حيتضنه، فهو ال يس���تطيع الدفاع عن نفس���ه 
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 حصاد 

الفكر الرتبوي 

وعندم���ا  وعج���زه،  لضعف���ه 
يعت���اد األب���وان عل���ى ضرب 
الطف���ل ولطم���ه ف���إن ه���ذه 
العقوب���ات تك���ون يف الوق���ت 
الذي ينمو فيه دماغه ويتشكل 
يعان���ي  م���ا  ولذل���ك، غالب���اً 
الطفل الطري���د الذي يعاقبه 
أب���واه م���ن امل���رض املس���تمر 
يف مرحل���ة الطفول���ة، وه���ذا 
يؤدي أيضاً إىل التأثري س���لباً 
وبكل املقايي���س على وضعية 
اجلمل���ة العصبي���ة الدماغية 
يف الطف���ل ، ألن ردود فع���ل 
الطفل تكون نفسية وعصبية 
دميوم���ة  وم���ع  وهرموني���ة، 
هذه االس���تجابات النفس���ية 
احلزين���ة ف���إن الدماغ – ومع 
مواصل���ة  يف  االس���تمرارية 
العن���ف- يص���اب بضرر كبري 
ي���ؤدي إىل ضعف ش���ديد يف 
الق���درات الذهني���ة والعقلية 

عند الطفل يف املستقبل.  
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بيت نظام في دمشق
       نضال شرابي

يقع البيت يف حارة مئذنة الش��حم من حي الش��اغور يف نهاية ش��ارع مدحت باشا، و 
ال يعرف من الذي بناه ولكن امسه يعود إىل آخر عائلة سكنته يف النصف األول من 
القرن العشرين. وأقدم تاريخ له نقش على أحد جدران قاعات البيت يعود إىل 1172 

ه� )1760(م ، وميكن اعتماده تارخيًا لبناء هذا البيت.

 من ذاكرة المكان
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 وقد عاصر هذا البيت إبراهيم باشا واستخدمته 
القنصلي���ة اإلنكليزي���ة مق���راً هلا حتى ع���ام 1882، 
وقد س���كنه آل القويضي حتى عام 1926 ثم عائلة 
القباني ثم آل عباس ثم آل نظام وهم الذين جدوده 

ليأخذ صورته األخرية.
 وهو واحد من أهبى قصور دمش���ق القدمية اليت 
اش���تهرت هبا خالل القرنني الثامن عش���ر والتاسع 
عش���ر امليالديني واليت هنجت مجيعها منهجاً واحداً 

يف تصميمها.
 للبن���اء واجهتان رئيس���يتان تط���الن على األزقة 
اجملاورة وحتيط به املس���اكن من اجلهتني، الواجهة 
الغربية تطل على زقاق ناصيف باش���ا وفيها الباب 
الرئيس���ي والش���رقية تطل على زقاق نصري وفيها 
باب آخر، وتش���ري اخلريطة املس���احية اليت وضعت 
عام 1928 إىل أن املنزل يغطي ثالثة صحون ويضم 
35 غرف���ة وقاع���ة، وثالثة إيوان���ات ضخمة فاخرة 
تش���غل صدر اجلانب اجلنوبي من أقسامه، ويتكون 

كل قسم من: السلملك، واحلرملك، واخلدملك.
 إن أول ما يلفت انتباه الزائر لبيت نظام هو ثراء 
الزخرف���ة وتنوعها فنجد فيه زخ���ارف متثل القرن 
الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر فالزخارف 
الداخلي���ة املوج���ودة يف املنزل ثرية ج���داً من حيث 

)األلوان- املواد- العناصر(.

الدار الغربية:
و كانت الدار الغربية تعرف قدمياً ببيت ناصيف 
باشا العظم، يؤدي باب الدخول إىل دهليز مسقوف 
في���ه درج���ان األول يؤدي إىل القس���م العلوي والذي 
يتأل���ف م���ن غرفتني عاديتني متام���اً أرضيتهما من 
البالط املوازي احلديث واجل���دران مطلية بالكلس 
األبي���ض، والثان���ي ي���ؤدي إىل القب���و وينفت���ح ه���ذا 
الدهليز بباب ذي مصراعني خشبيني على الصحن 
وتش���ري اجل���دران والفتح���ات والط���الء إىل حداثة 
اجلناح الغربي م���ن املنزل وإىل أنه إضافة  متأخرة 
يف البناء، وأن الصحن كان له شكل خمتلف. تتألف 

الدار من عدة أجزاء:

الصحن: 
باحة مساوية تتوس���طها حبرة مثمنة الشكل يبلغ 
قطرها 4 أمت���ار، ويف منتصفها نوفرة رخامية، أما 
بالط الصحن فهو احلج���ر املزي األمحر واألبيض 
يتخلل���ه بعض القط���ع والزخ���ارف الرخامي���ة، أما 

القسم الشرقي فهو من بالط املوزاييك احلديث.

اإليوان اجلنوبي:
 لإليوان سقف خشيب من نوع العجمي جيد وكامل 
جدرانه مزينة بالزخارف امللونة من نوع األبلق، ويف 
صدر اإليوان غرفة هلا باب من اخلش���ب مؤلف من 

* هو منط من الزخارف اهلندسية يف البناء اإلسالمي.
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مصراع���ني مزين خبيط عربي*، وس���قف الغرفة 
من اخلش���ب املده���ون وفيها عتبة وط���رز، وأرضه 
م���ن احلجر امل���زي و الرخ���ام امللون، أم���ا الغرفتان 
الواقعتان على جانيب اإليوان فهما غرفتان عاديتان 

ال حتتويان على أي زخارف.
تنفت���ح الباحة الصغرية من اجلهة الش���رقية على 
مدخ���ل من البلور يط���ل على الباح���ة الكبرية للدار 

الشرقية.

الغرفة الشرقية:
أرضيتها من الرخام والبالط، وفيها ثالث نوافذ 
مفتوح���ة على اإليوان وأربع نوافذ على الباحة، ويف 
اجل���دار اجلنوبي كتبيات هلا إيوان ويعلوها زخارف 
خش���بية ملونة ومدهونة بالدهان العجمي ويعلوها 
ث���الث نواف���ذ، بينها اجل���دار الش���رقي ويتألف من 
مكتب���ة وكتبيتني بدون أبواب، أما الس���قف فهو من 

اخلشب املدهون، ويقطعه جسر حديدي حديث.
الغرفة اجلنوبية: مالصقة لإليوان، وهلا باب من 
اخلشب ذو مصراعني، وس���قف مدهون ومزخرف 
بزخارف نباتية وهندس���ية مذهب���ة ومرايا، يتخلله 

بع���ض املناظ���ر الطبيعي���ة ويعود إىل 
الفرتة العثماني���ة، وتتألف أرضها من 
عتب���ة، وط���راز األرضية م���ن الرخام 
تتخللها بع���ض الزخارف ، ويوجد يف 
اجل���دار اجلنوب���ي مكتبت���ان و مطوى 
فرش )ي���وك( ذوات أب���واب مزخرفة 
بزخ���ارف هندس���ية تعلوه���ا أق���واس 
مزين���ة بعناقي���د من العن���ب املذهبة، 
ويف اجل���دار الغرب���ي مصب مزخرف 
بزخارف رخامية نافرة تعلوها أقواس 
وزخارف نباتية من األوراق، واجلدار 
الش���رقي ش���بيه باجلدار الغربي، أما 
الطبق���ة العلوي���ة، م���ا ب���ني األقواس 
والس���قف ففيها مناظ���ر طبيعية من 
الدهان، ويف اجلدار الش���مايل يوجد 
شريط يف األس���فل، أما النوافذ فهي 
من الرخام واحلجر املزي املزخرف بزخارف نافرة، 
و مث���ة ثالث نوافذ مفتوحة عل���ى الباحة هلا أبواب 
مدهونة من النوع العجمي وتعلوها أشكال هندسية 
وم���ن ثم ثالث نواف���ذ علوية، الغرفة الش���مالية يف 
اجلناح الش���مايل هل���ا باب ذو مصراع وس���قف من 
اخلش���ب احملفور واملده���ون، يف اجلدار الش���مايل 
مصب من الرخام و حييط به بالط من املوزاييك.

الغرفة الشمالية: 
 هلا باب ذو مصراع واحد وس���قفها من اخلش���ب 
احملفور  واملدهون، ويف اجلدار الشمايل مصب من 

الرخام وحييط به بالط من املوازييك.

الدار الشرقية:
 كان���ت تعرف بيت عل���ي آغا خزن���ة كاتيب، ويتم 
الوصول إىل صحن هذه الدار من الشارع عن طريق 
مس���احات متتالية مكونة من دهليز وصحن يتكون 
من أربعة ج���دران وأرضية مبلطة وف���وارة ونباتات 
تش���كل وفرهت���ا باإلضاف���ة إىل املس���احات الكبرية 
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للصحن عائقاً يف رؤية الواجهات الداخلية للبيت.

املدخل الشرقي:
 يت���م الوص���ول إىل الصح���ن عن طري���ق الزاوية 
الش���مالية الش���رقية من خالل واجه���ة من احلجر 
والل���ن، ينفت���ح الباب مبصراعني عل���ى دهليز ويف 
جهته الش���مالية توجد غرفة صغرية ودرج خش���يب 
- ي���ؤدي إىل الطاب���ق العل���وي ويف هناي���ة الدهلي���ز 
باب يط���ل على الباحة الكب���رية وجبانب الباب درج 
حجري يؤدي إىل الطابق العلوي وحييط بالباب يف 
اجل���دران الوس���طى من الباحة ش���ريط زخريف من 
احلج���ر األبي���ض واألمحر واألس���ود ويتخلله بعض 
الزخارف اهلندس���ية النافرة، يؤدي الدرج الشمايل 
إىل الطاب���ق العلوي ) اجلناح الش���رقي( وقس���م من 

اجلناح الشمايل حيث يوجد مخس غرف وهي:
 غ���رف عادي���ة ال حتتوي على أي���ة زخارف، ويف 
الزاوي���ة اجلنوبي���ة الغربي���ة يوج���د درج ي���ؤدي إىل 
اجلناح الغربي العلوي، يضم هذا اجلناح أربع غرف 
عادي���ة، وجبانب مدخل الدرج الش���مايل باب يؤدي 

إىل درج وقبو.

الصحن:
  وه���و باح���ة مساوية تقس���م إىل ث���الث أجزاء ، 
ه���ذه األج���زاء ذاهت���ا مقس���مة ع���ن طري���ق حب���رة 
مضلع���ة مركزي���ة من الرخام واحلج���ر األمحر ويف 
منتصفه���ا نوفرة رخامية، وهي موجودة على حمور 
اإلي���وان وأيض���اً عل���ى تقاط���ع اخلط���وط اجلنوبية 
الغربية والش���مالية الشرقية وتشكل بذلك العنصر 
الرئيس���ي الذي تتم رؤيته عند الدخول إىل الصحن 

وب���الط الصحن من الرخ���ام واحلجر املزي األمحر 
واألسود.

ويف الصحن أحواض للزرع وأش���جار ، كما يوجد 
يف اجلهة الش���رقية حبرة صغرية مثمنة من الرخام 

ويف منتصفها نوفرة.
تشري البالطات الرخامية إىل طريق الوصول إىل 
احلجرات اهلامة، وجند أن الواجهات مت بناؤها على 
فرتات متعددة ومع ذلك فهي متجانسة موحدة على 
الرغم من عصورها وزخارفها املختلفة وذلك بسبب 
إطار الكورنيش املمتد أفقياً ، والذي يعطي ش���عوراً 

بأهنا ذات نشأة واحدة على الرغم من التعددية.
ومثة أقس���ام أخرى من ه���ذه الدار رائعة اجلمال 

يضيق اجملال عن وصفها وعرض مجالياهتا.

 املصدر:

 البيت الدمشقي خالل العهد العثماني، ج2، زكريا حممد كريت ط 2000، دمشق.
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  حكمة العدد:

خريٌ للمرء أن يعثر يف قلبه 
من أن يعثر يف لسانه.

 هل تعلم ؟
  أن الش���ركة األمريكي���ة العاملي���ة العمالق���ة 
يف جم���ال خدم���ات اإلنرتني���ت وحم���رك البحث 
Yahoo! ق���د أسس���ها طالبان كان���ا على أبواب 
التخ���رّج يف جامعة س���تانفورد يف س���ويتفايل يف 

كاليفورنيا.
 وأن ه���ذان الطالب���ان الل���ذان أسس���ا ياهو! 
ع���ام 1994 مه���ا: أمريكي صي���ين » جريي يانغ« 

وأمريكي تايواني » ديفيد فيلو«.
 وأن ياهو يف األصل هو اس���م عالمة جتارية 
مس���جلة لنوع من الصلصة تستخدم يف حفالت 
الش���واء، ما اضطر مؤسس���ي هذه الش���ركة إىل 
إضاف�������������ة عالمة تعجب إىل االس������م لتميي��زه 

»Yahoo ! «
 وأن حمرك البحث العمالق Google أسسه 
أيضاًَ طالبان يف ذات اجلامعة » س���تانفورد« عام 

1998 مها : الري بيج وسريجي برين ...

   كلمات:

  كفى باملرء جهالً أال يعرف قدره.
 م���ا ينجو م���ن املوت م���ن خاف���ه، واليعطى 

البقاء من أحبه.
 الوفاء توأم الصدق.

  طوبى ملن شغله عيبه عن عيوب الناس.
 إن العالِم العامل بغري علمه كاجلاهل احلائر 

ال يستفيق من جهله.
 اليمني والشمال مَضلّة ، والطريق الوسطى 

هي اجلادة.
 » اإلمام علي«

    اجمللة *

حذار من استخدام اهلاتف 
احملمول قبيل النوم!

 بين���ت دراس���ات علمية قامت هبا جامع���ات أمريكية 
وس���ويدية نشرها معهد ماسا شوس���تس للتقدم التقين 
أن اس���تخدام » املوباي���ل« قبل النوم ي���ؤدي إىل اإلخفاق 
يف احلص���ول على نوٍم كافٍ وعميق،وميكن أن يؤدي إىل 
تغيريات يف الش���خصية واملزاج، وإىل اإلصابة مبا يُشبه 
األعراض املرضية حلاالت التش���تت الذهين الناجم عن 
فرط النش���اط املرضي وإىل االكتئ���اب وفقدان الرتكيز 

والتدني يف األداء الذهين.
* أعد هذه املادة: مدير التحرير.
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من بني قلة قليل���ة من املفكرين العرب املهمومني 
باملس���تقبل العربي يربز اس���م قس���طنطني زريق يف 
املقدمة بوصفه مفكراً قومياً عربياً رائداً، مجع إىل 
جان���ب ريادته ه���ذه دوراً  تأسيس���ياً يف بناء الفكر 
العرب���ي املس���تقبلي ال���ذي اليزال يعان���ي مع مضي 
أربع���ة عق���ود عل���ى انطالقت���ه األوىل م���ن اإلمهال 
والتجاهل بالرغ���م من أمهيته القصوى يف تصويب 

مسرية تقدمنا العاثر حنو املستقبل.
حيت���ل قس���طنطني زري���ق موق���ع املفك���ر بامتياز 
وه���و هبذا وخب���الف كل املفكري���ن القوميني العرب 
األوائل، مل يش���تبك بالسياس���ة والفكر السياس���ي 
إال ب���أدوات رجل العلم، ولذل���ك كان) زريق( ميتلك 
منهج���اً خمتلفاً ومتميزاً يف التحلي���ل وقراءة الواقع 

واستشراف املستقبل واقرتاح أدوات التغيري.
وباس���تثناء دوره يف حرك���ة القوم���ني العرب عام 
1948 وقبله���ا يف » احلرك���ة العربية الس���رية« عام 
1937، ف���إن  األقدار والظروف ورمبا » غرية« قادة 
التنظيم���ات القومي���ة الك���ربى مل متنح ه���ذا املفكر 
العربي الكبري تلك الفرصة اليت كانت تليق ومستوى 
تفكريه الذي امتاز بعقالنية نادرة وبطاقاته القومية 
اخلالق���ة اليت كان ميكن أن تنت���ج زمخاً خمتلفاً يف 

إطار مسرية املشروع القومي العربي املتعثرة.
ومل يع���وض ذل���ك أبداً اقرتاح متأخ���ر قدمه أحد 
تالمي���ذه عام 1979 أن يصبح أمين���اً عاماً جلامعة 

الدول العربية.
ولد قسطنطني زريق يف دمشق عام 1909، وتعلم 
يف مدرس���ة »اآلسية« املعروفة بنزعتها الوطنية، ثم 
انتق���ل إىل ب���ريوت لي���درس يف اجلامع���ة األمريكية 
وخت���رج فيه���ا ع���ام 1928 بدرج���ة بكالوريوس يف 

اآلداب، ث���م تاب���ع دراس���ته يف الوالي���ات املتح���دة 
األمريكية فن���ال الدكتوراة يف الفلس���فة من جامعة 
برنسنت عام 1930، عاد بعدها أستاذاً يف اجلامعة 
األمريكي���ة يف بريوت حتى ع���ام 1945 حيث عينته 
احلكومة السورية وزيراً مفوضاً ميثلها يف واشنطن 

حتى عام 1947.
عني رئيس���اً للجامعة السورية بني 1952-1949 
ثم عاد إىل بريوت فعيّن رئيس���اً للجامعة األمريكية 
بني 1952-1957 وبق���ي حتى وفاته عام 2000 يف 
بريوت، واحداً من أعمدة الفكر العربي احلديث...

من أشهر كتبه:
 الوعي القومي - معنى النكبة - أي غد؟ - حنن 
والتاري���خ - حن���ن واملس���تقبل - مطالب املس���تقبل 

العربي.

شخصية العدد
 املفّكر العربي االستشرايف قسطنطني زريق

2000-1909

مــحطـــات
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 إن رئي���س اجلمهوري���ة  بناء على أح���كام الفقرة 
) ج( م���ن امل���ادة 27 من املرس���وم 224 مكرر املؤرخ 
يف 1945/3/3 املتضم���ن نظ���ام تش���كيالت وزارة 

املعارف.
وبناء على اقرتاح وزير املعارف: 

يرسم ما يلي:

 املادة 1:
 تص���در وزارة املع���ارف جملة ش���هرية تبحث يف 
الرتبية والتعليم يطلق عليها اسم » املعلم العربي« .

املادة 2:
 الغاي���ة من إص���دار هذه اجمللة تب���ادل اآلراء يف 
ش���ؤون الرتبية وتكوي���ن جو علمي ترب���وي وتغذيته 
باس���تمرار، وتتناول اجمللة املواضيع الثقافية العامة 

إىل جانب شؤون الرتبية والتعليم.

 املادة 3:
 للمجلة جلنة تتألف من مخسة أعضاء ينتخبون 
من أعضاء جلنة الرتبية والتعليم واملفتشني وغريهم 
من ذوي االختصاص يف وزارة املعارف، ورئيس جلنة 
الرتبي���ة والتعليم، وهو رئيس جلنة اجمللة، ومديرها 
املس���ؤول وهو يوزع األعمال على األعضاء، وجتتمع 
اللجنة للمذاكرة بشؤون اجمللة العامة يف كل أسبوع 

مرة على األقل.

املادة 4 :
للمجلة أمني سر وظيفته االهتمام بشؤون اجمللة 
من مجع املقاالت وتنسيقها ومجع األخبار الثقافية 
واإلش���راف على طبع اجمللة وتصحيحها وتس���جيل 
أمس���اء املش���رتكني وتأم���ني إرس���ال األع���داد إليهم 
ومالحقة تس���ديد االشرتاكات، ويعهد يف أمانة سر 

اجمللة إىل أحد موظفي وزارة املعارف.

 ذاكرة اجمللة    

املرسوم 1169

مجلة المعلم العربي 
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 املادة 5  :
ب���اب الكتاب���ة يف اجملل���ة مفتوح جلمي���ع املعلمني 
واألس���اتذة وغريه���م م���ن الكّت���اب عل���ى أن تك���ون 
املق���االت متفقة مع أه���داف وزارة املعارف وخطتها 
التوجيهي���ة، وجي���ب أن تواف���ق جلن���ة اجملل���ة على 

املقاالت قبل نشرها.

املادة 6:
 أجور املقاالت: يعطى الكاتب )5( لريات س���ورية 
ع���ن الصفحة الواحدة على أن ال تقل عن عش���رين 
س���طراً من أس���طر اجمللة و )3( لريات س���ورية عن 
نصف الصفحة على أن ال تقل عن عش���رة أس���طر، 
وللجن���ة إذا وجدت إطالة يف املقال���ة أن ختتصرها 
أو أن تطلب من كاتبه���ا اختصارها، وتصرف أجور 
املقاالت بقرار وزاري مستند إىل اقرتاح رئيس جلنة 

اجمللة.

املادة 7 :
تس���دد نفق���ات اجملل���ة املختلف���ة من أج���ور طبع 
ونش���ر وتعويضات للمحرري���ن وغريها من النفقات 
األخرى من اعتمادات املادة السابعة والفصل الرابع 
والقسم األول والباب الثالث عشر من موازنة وزارة 

املعارف.

املادة 8:
 يكلف حماس���ب الوزارة مس���ك حس���ابات اجمللة 
وعل���ى حماس���يب مديريات املع���ارف يف احملافظات 
تأمني إرس���ال اش���رتاكات املوظف���ني يف حمافظتهم 

وذلك باقتطاعها من رواتبهم.
يسلم احملاسب ما يقبضه من بدالت االشرتاكات 
إىل خزينة الدولة حيث يقيد لديها يف مادة الواردات 

املخففة للنفقات.

املادة 9:
ترسل اجمللة جماناً إىل مجيع املدارس االبتدائية 
والثانوي���ة وت���وزع عل���ى املكتبات العامة يف س���ورية 
والبالد العربية وترسل إىل اجملالت بطريق املبادلة 

وذلك بقرار من جلنة اجمللة.

املادة 10:
 حتدد قيمة االش���رتاك يف اجملل���ة من قبل جلنة 

اجمللة.

 املادة 11:
 ينشر هذه املرسوم ويبلغ من جيب لتنفيذه.

 دمشق يف 1947/11/13

 وزير املعارف :
منري العجالني

شكري القوتلي 
رئيس اجلمهورية السورية
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غاي���ة هذه اجمللة أن تك���ون أداة لتبادل الرأي بني 
املعلمني يف ش���ؤون مهنتهم، ووسيلة إلخراجهم من 
العزلة الفكرية اليت يعيشون فيها، فقد كان املعلمون 
يعيش���ون حتى اآلن يف عزلة تام���ة ال يطلع أحدهم 
عل���ى آراء زمالئه إال من خالل أحاديثهم املبددة، أو 
عن طريق ما يكتبونه يف بعض الصحف العامة من 
اآلراء املتباينة، وكانت هذه العزلة تولد الفتور وامللل 
يف نف���وس املعلمني، وتعودهم العمل اآليل وتزيد من 

تشاؤمهم.
ومل يك���ن هن���اك صحيفة جامعة توح���د آراءهم، 
وتنطق بامسهم، وتعاجل املش���اكل اليت يواجهوهنا يف 

ممارسة مهنتهم.
وكث���رياً ما حاول األس���ائذة واملعلمون اخلروج من 
هذه العزلة الفكرية بتأس���يس جمالت هلم فأصدر 

األس���تاذ حمم���ود مه���دي وزم���الؤه جمل���ة املعلمني 
واملعلم���ات )1931(، وأس���س األس���تاذ وحيد ايبش 
جمل���ة الش���علة )1935(، ث���م اتفق أصح���اب هاتني 
اجمللت���ني األخريتني على توحي���د عملهم فأصدروا 
جملة الرتبية والتعليم )1936(، وعهدوا يف حتريرها 
وإدارهت���ا إىل الدكت���ور خالد ش���اتيال، ث���م أصدرت 
هيئ���ات التعليم يف س���ورية جمل���ة املعرفة )1946(، 
ومل يب���ق اآلن م���ن هذه اجملالت أث���ر، إذ إن بعضها 
عاش س���نة واحدة وبعضها اآلخر عاش س���نتني أو 
ثالث س���نوات أو أكثر، ثم احتجبت تاركة يف نفوس 
أصحاهب���ا أس���فاً عميق���اً مقرون���اً بالش���ك  واألمل 

واألمل.
والس���بب يف قصر حي���اة هذه اجمل���الت اليرجع 
إىل فقدان املثل العليا ونقص احلماس���ة والتضحية 

 ذاكرة اجمللة    

كلمة اجمللة
 د. مجيل صليبا

)رئيس جلنة الرتبية والتعليم يف وزارة املعارف،
وهي اللجنة املشرفة على جملة املعلم العربي(
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إىل  األوىل  بالدرج���ة  يرج���ع  وإمن���ا  واإلخ���الص، 
اعتمادها عل���ى اجلهود الفردية املب���ددة، وعجزها 
ع���ن القي���ام جبمي���ع نفقاهت���ا ، واجله���ود الفردية 
املبددة مهما عظم شأهنا  ال تصل إىل ما تصل إليه 

اجملهودات املشرتكة القائمة على التعاون العام.
لذل���ك رأت وزارة املع���ارف أن تصدر جملة املعلم 
العرب���ي وأن تفتح أبواهبا جلميع املعلمني لينش���روا 
آراءه���م فيه���ا، ويناقش���وا على صفحاهتا مس���ائل 
الرتبي���ة وطرقه���ا العام���ة واخلاص���ة، ويبحث���وا يف 
املناهج والكتب املدرس���ية، ورمب���ا كانت هذه اجمللة 
أحس���ن وسيلة، يف الوقت احلاضر، لتعرف املعلمني 
بعضهم  إىل بعض وعقد أواصر احملبة والود بينهم، 

ومحلهم على البحث العلمي واإلنتاج الفكري.
لق���د كان نت���اج أكثر األس���اتذة مقص���وراً ، حتى 
اآلن، على تأليف الكتب املدرسية، فأدى إىل جتهيز 
مكتبتن���ا الرتبوية بكثري م���ن الكتب القيمة يف األدب 
واللغ���ة والرياضي���ات والطبيعي���ات وعل���م النف���س 
واملنط���ق واحلق���وق والط���ب والتاري���خ واجلغرافيا، 
ولك���ن التأليف املدرس���ي، على ضرورت���ه، ال يكفي 
إلحي���اء احلركة العلمي���ة واألدبية وتوس���يع آفاقها، 
ألن���ه يقيد املعلم حبدود املناهج ومينعه من التحليق 
يف فض���اء الفكر لتأم���ل الطبيعة واحلياة واجملتمع، 
وحيول بينه وب���ني التجديد واإلبداع، وهو ال يصلح 
إلنق���اذ املعل���م من عزلت���ه الفكري���ة وال خيرجه من 
كه���ف مهنته الضيق، وهيئة التحرير املش���رفة على 
هذه اجمللة تعتقد أن الرتبية هي علم وضعي مستند 
إىل التجرب���ة واالختب���ار، وهلا دعامتان أساس���يتان 
مها علم النفس وعلم االجتماع، فاملباحث النفسية 
تعرفن���ا بطبيع���ة الش���خص ال���ذي نري���د تربيت���ه، 

واملباحث االجتماعية تطلعنا على ش���رائط الوسط 
ال���ذي نريد تنش���ئة األفراد في���ه، وبديهي أن هاتني 
الدعامت���ني تفتح���ان لن���ا أبواباً عدة: هي سياس���ة 
التعلي���م، ومعاجل���ة مش���اكل األطف���ال واملراهق���ني 
والراش���دين من الناحيتني النفس���ية واالجتماعية، 
واجتاهات الرتبية احلديثة، ومسائل الثقافة العامة، 
وإظه���ار آخر ما كش���فه العلم احلديث من وس���ائل 
الس���يطرة عل���ى الطبيع���ة، ووصف أوض���اع الرتبية 
والتعلي���م يف س���ورية والبالد العربية وس���ائر بلدان 

الشرق والغرب.
وغاية ما ترجوه هيئة التحرير من الزمالء األساتذة 
أن يبعث���وا إليه���ا بتجارهبم واختبارهت���م، وان يكتبوا 
إليه���ا مبا أوحت إليهم حياهت���م املهنية من القواعد 
العملي���ة املفيدة، فمجلة املعل���م العربي، بالرغم من 
صدوره���ا ع���ن وزارة املعارف، ال تعدُّ نفس���ها جملة 
رمسي���ة ،بل هي جمل���ة املعلم���ني وصحيفتهم، فإذا 
مالوا إليها وآزروها بآرائهم ومقاالهتم، اس���تطاعت 

أن تؤدي رسالتها على الوجه األمت.
وخ���ري م���ا خنتم به هذه الكلمة هو أن نش���يد مبا 
لفخامة رئيس اجلمهورية الس���يد ش���كري القوتلي 
م���ن عطف كري���م على هذه اجملل���ة ملالءمتها العهد 
االستقاليل اجمليد الذي يرعاه ويطلب له الكمال يف 
مجيع ميادين احلياة القومية والثقافية، كما نش���كر 
ملعايل وزير املعارف الدكتور منري العجالني حرصه 
على إنش���اء اجمللة وتس���هيل مهمتها وما أس���داه هلا 
من إرشادات قومية وتوجيهات صحيحة ستكون هلا 
مبثاب���ة الدليل احلاذق، وال غرابة يف ذلك فهو أحد 
أركان أس���رة التعليم يسري مبعارف اجلمهورية سرياً 

حثيثاً حنو الرقي واالزدهار والسالم.
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رؤساء التحرير السابقين لمجلة المعلم العربي
كانون ثاني 1948 - آب 1952األستاذ سعيد القضماني

أيلول 1952- أيلول 1953األستاذ حسن القدسي

أيلول 1953- نيسان 1956األستاذ سعيد القضماني

متوز 1956- متوز 1963األستاذ عبد الرمحن محور

كانون الثاني 1964 – كانون أول 1964الدكتور سليمان اخلش

 كانون ثاني1965- آب 1966الدكتور حسام اخلطيب

آب 1966- كانون أول 1968السيدة ثريا العمري

كانون الثاني 1969- تشرين الثاني 1969األستاذ الشاعر حممد عمران

 شباط 1970- أيلول1970األستاذ ممدوح فاخوري

 نيسان 1972- تشرين ثاني 1972السيدة هاجر صادق

 تشرين الثاني1972- أيار 1973األستاذ حممد الشريازي الصباغ

 أيار 1973- آذار 1974الدكتور عبد اللطيف الصويف

    نيسان1974- حزيران 1976األستاذ إمساعيل عبد الكريم حسن

متوز1976- أيلول 1981األستاذ حممدعيد احلملي

تشرين األول1981-متوز1983األستاذ نبيل زكي السمان

     آب1983- حزيران 1988الدكتور حممد علي دقة

 أيلول1988- أيلول1992األستاذ عادل ناصيف

 تشرين األول1992- كانون األول1993السيدة ندوة النوري

كانون ثاني1994- كانون أول 1995الدكتور نايف صياغة

  كانون ثاني1996-حزيران 1997األستاذ عادل ناصيف

حزيران 1997-أيلول 1997الدكتورغازي مفلح

 أيلول1997- شباط2000األستاذ أنور حاج عمر

آذار2000- كانون أول 2003األستاذ عادل ناصيف

 كانون ثاني2004- كانون أول 2004الدكتور أمحد األصفر

2005 – 2009الدكتور األديب طالب عمران
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