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جملة تربوية ثقافية قومية فصلية
تصدرها وزارة الرتبية يف اجلمهورية 

العربية السورية - السنة الثالثة 
والستون  - العدد 437 ـ صيف 2010

تأسست عام 1948
شروط النشر يف املعلم العربي

 أن يعـــرّف الكاتب بنفســـه باختصار ويذكـــر عنوانه 
ورقم هاتفه.

  أن يوّثق املوضوع باملصادر واملراجع املعتمدة فيه وفق 
أســـلوب التوثيق املتعارف عليه: اســـم املؤلف وشهرته 
، عنـــوان الكتـــاب أو البحـــث، اســـم املرتجـــم يف حال 
الرتمجة ، دار النشر، مكان النشر ، تاريخ النشر، رقم 

الصفحة.
 أن يكون املوضوع غري منشور 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 من كّتاهبا ارســـال مقاالهتـــم أو حبوثهم 

منضدة على احلاسوب ومراجعتها من قبل الكاتب.

حيدد االشـــرتاك الســـنوي يف اجلمهورية 
العربية السورية على النحو اآلتي:

350 لرية ســـورية للـــوزارات واملؤسســـات احلكومية 
واملنظمات الشعبية والنقابية.

240 لرية سورية للمدارس.
120 لرية سورية للمعلمني واألفراد.

30 لرية سورية للنسخة الواحدة للمعلمني واألفراد.
25 دوالر يف الوطـــن العربـــي ،تضـــاف إليهـــا أجـــور 

الربيد.
30 دوالر خـــارج الوطـــن العربـــي، تضـــاف إليها أجور 

الربيد.
تدفـــع بدالت االشـــرتاك يف كل املدارس واملؤسســـات 
الرتبويـــة، إىل معتمدي الرواتب فيها والذين يقومون 
بعـــد ذلك بتحويلها إىل حســـاب اجمللـــة اجلاري لدى 
مصرف ســـورية املركزي 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.

 املقاالت اليت ترد إىل اجمللة الترد إىل أصحاهبا ســـواء 
نشرت أم مل تنشر.
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 رئيس التحرير

كم هو رائع أن نقوم بتكريم مؤسسات أو أشخاص 
قدم���وا جهوده���م لتظه���ر بنتيجتها إبداع���ات تعود 
خلدم���ة الوط���ن وأبن���اء الوطن ولتس���اهم يف تنمية 

الوطن واجملتمع.
فالتكريم حبد ذاته هو ظاهرة حضارية وقوة دفٍع 
جتع���ل املّكرمني يف حال���ة من التأل���ق والعطاء وهو 

أيضاً أمثولة لألجيال املتعاقبة.
وللتكري���م جوان���ب متع���ددة فثمة تكري���م جلهود 
إنس���انية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية تعود 
عل���ى الوطن بنتائ���ج إجيابية نوعية واليوم س���يكون 
حديثن���ا ع���ن التكريم يف جم���ال املؤسس���ة الرتبوية 
والتكريم يعين أن نُش���عِرَ املُك���رّم بأنه حمط األنظار 
واالهتم���ام، وأن هن���اك الكثريين يثن���ون عليه وعلى 
جه���وده وأعمال���ه الرائع���ة حيال أبن���اء وطنه، وهذا 
التكريم يعطي���ه تألقاً أكثر وحيوية ورغبة يف تقديم 

األفضل واإلجنازات الكثرية اليت حيتاجها الوطن.
من هنا نرى أن الس���يد الرئيس بشار األسد يقوم 
سنوياً بتكريم املتفوقني من الطالب الذين يتفوقون 
يف الش���هادات العامة: ش���هادة التعليم األساس���ي و 

شهادة الثانوية العامة بفرعيها األدبي والعلمي.
وكما يكرم س���يادته  املتفوقني يف دراس���تهم يكرم 
أيضاً معلميهم ومدرسيهم يف كل أحناء الوطن حيث 

يقول يف تكرميهم:
» إن هذه املناسبة ال تشكل فقط موعداً لالحتفال 

بعيد املعلم ، وإمنا هي يوم لالحتفاء بالتفوق وعملية 
خل���ق املتفوقني ال���يت يقوم هبا املعلمون يف س���ورية« 
ومتابع���ة هلذا التكريم فقد أضاف س���يادته  إجنازاً 
جدي���داً هو افتت���اح املركز الوط���ين للمتميزين الذي 

أقيم يف مدينة محص عام 2009. 
كذل���ك تق���وم  القي���ادات وال���وزارات والنقاب���ات 
واملؤسسات مجيعها بتكريم متفوقيها ومبدعيها يف 

مجيع اجملاالت.
ويف هذا اإلطار تقوم وزارة الرتبية بتكريم طالهبا 
ومعلميها وإداراهتا بش���كل مستمر ويف كل مناسبات 
التف���وق والتميّز س���واء كان ذلك دراس���ياً أم فنياً أم 
موس���يقياً أم رياضياً أم أدبياً، وتس���عى الوزارة على 
ال���دوام ملتابعة ه���ذا التكريم للمتفوق���ني من خالل 
إتاحة الفرص أمامهم لإليفاد الدراس���ي واملش���اركة 

يف مؤمترات ومنتديات التفوق عربياً ودولياً.
وقد كرم السيد وزير الرتبية األستاذ الدكتور علي 
س���عد يف  25 /5  /2010 أعضاء فرقة األوركسرتا 
والك���ورال التابعة للوزارة والفائ���زة باملركز األول مع 
مرتبة الشرف خالل املش���اركة يف املهرجان الدويل 
الثالث عش���ر ملوس���يقى الطفل الذي أقيم يف مدينة 

يكاترينبوغ جبمهورية روسيا االحتادية .
كما قام الس���يد الوزير بتكريم األطفال اخلمس���ة 
األوائ���ل الفائزين برس���وماهتم يف املعرض الس���نوي 
األول ألطفال اجلمهورية العربية الس���ورية يف  18/ 

التكريم دالالته ومعانيه
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االفتتاحية
5 /2010 بعن���وان » مدينيت اجلميلة كما أحبها« مع 
أساتذهتم يف كلية الفنون اجلميلة املرافقني لألطفال  
ووجه بعرض رس���وماهتم يف أروقة الوزارة باإلضافة 

إىل عرضها يف مديريات الرتبية.
 كما ق���ام س���يادته بتكريم الرياضي���ني الفائزين 
يف البط���والت املدرس���ية وخاص���ة يف املش���اركات 
اخلارجية وكان آخره���ا تكريم الرياضيني الفائزين 
يف البطولة العربية الثانية بكرة اليد اليت أقيمت يف 
تون���س 2009 حلصوهلم على املرك���ز األول يف هذه 

البطولة.
  وتق���وم نقاب���ة املعلم���ني أيض���اً  بتكري���م الطلبة 
والرياضي���ني  واملتقاعدي���ن  واملعلم���ني  املتفوق���ني 
باحتفال مركزي ، و بكل فروع النقابة يف احملافظات 
مل���ا للتكريم كما أس���لفنا  من أثر عل���ى املكرّم وعلى 

الوطن وعلى اجملتمع وعلى تقدمه وتنميته.
ولن ننس���ى منظمة احتاد شبيبة الثورة اليت تقوم 
بتكري���م فصلي وس���نوي للمتفوق���ني واملتميزين يف 
كل املراح���ل الدراس���ية و فروع الدراس���ة واجملاالت 
الرياضية والفنية واملوس���يقية واألدبي���ة والثقافية، 
كم���ا أن مديريات الرتبية تتاب���ع تكرميها للمتفوقني 

واملتميزين يف جماالت التفوق والتميز مجيعها.
وهك���ذا جند أن مس���احة التكريم توسّ���عت أفقياً 
وعمودي���اً ملا للتكريم من نتائ���ج إجيابية على تنمية 

اإلبداع وانعكاساته على الوطن واجملتمع.

و ليك���ون التكريم للمكرّم���ني متوازناً وعادالً فقد 
حدد الس���يد وزي���ر الرتبية معاي���ري واضحة الختيار 
املكرمني من املعلمني واملدرس���ني و كان يف مقدمتها 
اختي���ار امل���دارس اليت حافظ���ت عل���ى تفوقها ملدة 
مخس س���نوات مقارنة مع مثيالهتا يف هذه املناطق 
إضافة إىل معايري أخرى داخل املدرسة  كاختصاص 
املدرّس وسنوات التدريس يف املدرسة ذاهتا وكذلك 

القدم الوظيفي.
  كما حرص الس���يد الوزير على أن يكون التكريم  
مبثاب���ة توجي���ه دائ���م لزي���ادة االهتم���ام باملكرّمني 
ودميومته وأال يقتصر االهتمام باملتميزين على مدن 
حمددة أو مناطق حمددة وخاصة اليت حتصل  على 
املراتب األوىل ، وإمنا أيضاً ليشمل كافة املدارس يف 

الريف لتحقيق تنمية متوازنة بني الريف واملدينة.
  فالتكري���م يع���زز يف النف���س املثاب���رة واملتابع���ة 
واالجته���اد والثقة بالنفس واالنتم���اء واملواطنة ويتم 
ذل���ك من خ���الل التطلع دائم���اً لبناء وطن متس���لّح 
جبه���ود أبنائ���ه وقدرهت���م ومواظبتهم للس���هر على 
تنميته وتطوره وتقدمه وإميان األجيال بأن تفوقهم 
ومتيّزهم وجهودهم ينال التقدير والتكريم وكما قال 

الشاعر:

ألسْتَسِْهلنَّ الصعبَ أو أدرَك املنى     
                       فما انقادتِ اآلماُل إال لصابِر
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 د. عدنان زيتون

 دعت بعض االجتاهات الرتبوية يف العقود األخرية من القرن العشرين إىل التقليل من دور املعلم وتهميشه 
يف العملية الرتبوية إىل درجة أن بعضهم كتب قائاًل: وداعًا أيها املعلم، وكان ذلك يف الفرتة اليت طغت فيها 
فلسفة التعلم الذاتي واجتاهاته وتبين إسرتاتيجياته، اليت عدها بعضهم الرتياق الرتبوي املفقود الذي حيمل 

احلل لكل أزمات التعلم والتعليم املعاصرة واملستقبلية.

 أدوار جديدة لمعلمين جدد
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لكن التجربة اإلنسانية تشري إىل أنه ال وجود لتعليم 
دون معلم عرب التاريخ سواء كان هذا املعلم أبا أم أما 
أم أخا أم معلماً أم معلمة أم مؤدباً وفيلسوفاً، وذلك 
يؤكد أن���ه الميكن اعتبار التعلم الذاتي بديالً للمعلم 
بل يؤكد على تكامل يف األدوار وليس تناقضاً فيها، 
تؤكد الدراسات الرتبوية والنفسية على أن املعلم هو 
زارع ب���ذور التعلم الذات���ي يف املرحلة االبتدائية وهو 
ال���ذي ينمي أغصانه يف املرحل���ة الثانوية والقاطف 

مثاره يف املرحلة اجلامعية.
 واحلقيق���ة ال���يت جيب التس���ليم هبا أن���ه الميكن 
االس���تغناء عن املعل���م باملطلق، لك���ن دوره يتناقص 
كلم���ا تقدم املتعلم يف تعلم���ه إىل املرحلة اليت متكنه 
من االعتماد على نفس���ه بش���كل كام���ل يف املراحل 

اجلامعية  وما بعدها.
واحلقيق���ة اليت جيب التس���ليم هبا أيضاً تكمن يف 
ض���رورة جتدي���د دور املعل���م وحتديث���ه حبيث يكون 
منس���جماً مع التغريات املعاصرة وملبياً ملطالبها يف 
جمال املعلومات والتقنيات واالتصاالت حبيث يكون 
أحد أهم عناص���ر العملية الرتبوية، ذلك بعد إتقانه  
مهارات التعلم املعاصرة واخلروج من دائرة السبورة 
والطبش���ورة، واالرتقاء ب���دوره الرتبوي واالجتماعي 
والوط���ين، ألن يف ذلك ارتق���اء بالنظام الرتبوي كله، 
وق���د عرب أح���د العلماء عن هذه العالق���ة بني املعلم 
والنظ���م الرتبوية بالق���ول ) الميكن ألي نظام تربوي 
أن يرتق���ي إىل أعل���ى م���ن مس���توى املعلم���ني فيه(، 
وم���ن هن���ا كانت الدعوة يف هذا املق���ال إىل االرتقاء 
باملعلم وبدوره يف العملية الرتبوية، وسنتناول األدوار 
اجلدي���دة للمعل���م ال���يت ينبغ���ي أن يضطل���ع هبا يف 
ه���ذا العصر حبيث يكون قادراً على االنس���جام مع 
متطلبات العصر وتغرياته املتسارعة واالرتقاء بدوره 

يف بناء األجيال وملبياً لتطلعات اجملتمع واألمة.
 ال بديل عن معلمني جدد:

  ال يقصد هنا باملعلمني اجلدد أن يتم االستغناء 
ع���ن املعل���م املوج���ود عل���ى رأس عمل���ه واس���تبداله 
مبعلم آخر، ب���ل املقصود هو أن جيدد املعلم احلايل 

ذات���ه حبيث يغ���دو معلماً جدي���داً مبهاراته ومعارفه 
وخصائص���ه وخربات���ه املهنية املش���تقة من معطيات 
العصر العلمي���ة والتكنولوجية يف جم���ال املعلومات 
واالتصاالت، واليت تتزايد يوماً بعد يوم حيث يتوقع 
الرتبوي���ون أن تتس���ع يف الق���رن احلادي والعش���رين 
مظاهر الفيض���ان املعريف املس���تمر مبعدل مرة كل 
مخس سنوات، ويرتافق هذا مع ارتفاع معدل التعلم 
واتس���اع مفهوم التعلم املس���تمر م���دى احلياة بديالً 
ملفهوم التعلم التقليدي، ويتفق اخلرباء على أن مفتاح 
التحدي���ث والتطوير هو يف يد املعلم ألن بناء خربات 
املتعلمني ومستقبلهم يرتكز على قدرات املعلم وعلى 
مهارات���ه املهنية بالدرج���ة األوىل، فهو الذي خيطط 
وينف���ذ ويقوم خمرج���ات التعليم، وه���و القادر على 
جتسيد أهداف املناهج الدراسية وبالتايل سلوكات 

املتعلمني وعقوهلم.
وبطبيع���ة احلال م���ن الصعب أن تك���ون التقنيات 
الرتبوية بديالً للمعل���م، فقد يظن بعضهم أن املتعلم 
ميكن أن يتعلم وحده دون معلم عن طريق استخدام 
اآلالت التعليمية وأمهها احلاسوب، لكنها يف الواقع 
هي أدوات يوظفها املعل���م يف تفعيل التعليم وتعميق 
أث���ر التعلم وحتريض قدرات متعلميه ومس���اعدهتم 

يف تنمية طاقاهتم إىل أقصى درجة ممكنة.
وم���ن البديهي أن رقي النظ���ام الرتبوي يف الدول 
املتط���ورة أو األق���ل تط���وراً ، يقاس مبس���توى املعلم 
ومب���دى م���ا حققه من تنمي���ة مهني���ة وتدريب على 
أس���اليب التدري���س والتقنيات احلديث���ة ، ومن هنا 
تتطل���ب األدوار اجلدي���دة للمعلم���ني إع���ادة تنظيم 
مهامه���م وتطويرها لتت���الءم مع جمتم���ع املعلومات 
والتقنيات واالتصاالت، ومع حاجات املتعلمني وهذا 
يضع التعليم يف مس���ارات جديدة ، ومبعنى آخر إن 
امليدان الرتبوي والعلمي واحلضاري يتطلب صياغة 
معلم���ني ج���دد مبفاهيمه���م وأس���اليب تدريس���هم 
وبإمكانياهت���م املهاري���ة واملهني���ة حبي���ث يتحمل���ون 
مسؤولية بناء األجيال احلالية والقادمة، أي املطلوب 
تنمي���ة ق���درات املعلمني على القي���ام بعملية جتديد 
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ذاتي ألنفس���هم يف جماالت العلوم الرتبوية والنفسية 
والتقنية مبا ميكنهم من االستجابة الفعالة ملتطلبات 

العصر العلمية واالجتماعية واملهنية واحلياتية.
 أدوار جديدة للمعلمني:

 يبدو أن املعلم سيكون العامل احلاسم يف جتديد 
نوعي���ة التعليم يف الق���رن احلادي والعش���رين، كما 
يبدو أن التقنيات الرتبوية س���وف تزيد ولن تقلل من 
احلاجة إىل معلمني جدد وأس���اليب تدريس حديثة، 
األم���ر الذي يتطلب زي���ادة االس���تثمارات يف املوارد 
البش���رية ويف التنمية املهنية للمعلمني والعاملني يف 
القطاع الرتبوي واستقطاب منط جديد من املعلمني 
إذا توافرت اإلرادة يف  إحداث تطورات إجيابية هامة 
يف التعليم م���ن خالل تنمية مهارات املعلمني املهنية 
يف أثن���اء اخلدم���ة وخارجه���ا واس���تخدام التقنيات 
احلديثة وتصمي���م برامج تعليمية مناس���بة وإعداد 
املعلم���ني ألدوار جديدة، حبي���ث يتحول املعلمون من 
جم���رد ناقلني للمعرفة بأس���اليب اإللق���اء والتلقني، 

إىل تبين أدوار جديدة تنس���جم مع متطلبات العصر 
احل���ايل، حبي���ث يكون املعل���م متس���ماً باخلصائص 

املهنية والرتبوية اآلتية:
 يسهل بناء املعرفة.

 يستخدم التكنولوجية الرتبوية احلديثة بذكاء.
 يصمم برامج تعليمية إلثراء املناهج وتعزيزها.

  ينتج املعرفة والينقلها.
 يعاجل املشكالت ويطور األداء.

 يشرف ويوجه ويدرّب.
 يتعلم مدى احلياة.

 أمناط تعليمية جديدة:
 ع���ن األدوار ال���يت نتطل���ع أن يتص���ف هب���ا املعلم 
اجلدي���د، تس���تدعي تب���ين إس���رتاتيجيات وأمن���اط 
تعليمي���ة جديدة قائمة على املتعلم النش���ط والفعال 
بديالً للنمط التقلي���دي القائم على املعلم، والفروق 
ب���ني النمط���ني كب���رية يف البنية واجملاالت والش���كل 

اآلتي يبني هذه الفروق:

النمط القائم على املتعلمالنمط القائم على املعلم اجملال

قائد، مدرب، ميسر للتعلم.ناقل للمعرفة املعلم

مشارك فعال ، حتصيل معارف.متلق سليباملتعلم

معارف متعددة متخصصةمقررات مستقلةاملناهج

متكاملة مع املناهجوسائل مساعدةالتقنيات 

مجاعية تعاونيةفردية تنافسيةالبيئة التعليمية

متعلمون يفكرون علمياًمتعلمون حيفظوناملخرجات 

تش���ري هذه املقارنة إىل أن النمط القائم على املتعلم يس���تجيب حلاجات املتعلم وإمكاناته وقدراته الذاتية 
يف اكتس���اب معارف العصر ومهاراته وحل املش���كالت والنجاح االجتماعي واملهين، كما أنه يوس���ع من رؤية 

املتعلم للواقع واملستقبل ومتطلبات التكيف اإلجيابي معهم.
فصول دراسية جديدة:

 لع���ل م���ن أهم األدوار ال���يت ينبغي للمعلم الذي نري���ده يف هذا العصر، هو قدرته عل���ى تنظيم الفصول 
الدراسية يف هيئة مجاعات تعليمية يؤدي فيه املتعلم واملعلم أدواراً حيوية يف توجيه التعليم والتعلم، حبيث 

 أدوار جديدة ملعلمني جدد 
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تشري الفروق بني النمطني من الفصول إىل أمهية 
الدور التنظيمي للمعلم الفعال والنش���ط يف االرتقاء 
بالعملي���ة الرتبوي���ة يف عصر املعرف���ة والتكنولوجيا 

واالتصاالت.
 مصادر تعلم جديدة

يع���د التواصل الفعال مع مص���ادر التعلم من أهم 
األدوار اجلدي���دة ال���يت ينبغ���ي أن يتقنه���ا املعلم يف 
الق���رن احلايل، ذل���ك أنه يف حاجة ماس���ة إليها يف 
بن���اء الرصي���د املع���ريف لنفس���ه وملتعلمي���ه، وتتعدد 
مناف���ذ الوص���ول عل���ى مص���ادر التعل���م يف العصر 
احل���ايل كالتعلم االفرتاضي والتعل���م اجلوال والتعلم 
اإللكرتون���ي، ويتوق���ع أن تتضاع���ف مص���ادر التعلم 
ش���كالً ومضمون���اً يف املس���تقبل، اس���تجابًة للتطور 
التق���ين املتنام���ي يوم���اً بعد ي���وم وتص���ل إىل الكتب 
والوس���ائل الس���معية والبصري���ة بأنواعه���ا املتعددة 
، ومنها اس���تخدام الش���ابكة اإللكرتوني���ة ، وتصميم 
مش���روعات بالتعاون مع املتعلمني هتدف إىل تطوير 
مهاراهتم العلمية والفكرية، حبيث يس���تطيع املتعلم 
الع���ودة إىل املكتب���ات العاملية للبحث ع���ن املصادر، 
كما ميكن هلم استخدام األفالم والصور وطلبها من 
املكتب���ات يف أي مكان م���ن العامل ، األمر الذي يوفر 

فرصاً أغنى الختيار األف���كار والنظريات واملفاهيم 
. . .  وح���ني تص���ل ه���ذه امله���ارات إىل املتعل���م عن 
طري���ق املعلم الفعال، فإن املتعل���م يصبح قادراً على 
الوص���ول إىل معلوم���ات وتقنيات حديثة تس���هم يف 
االرتق���اء خبرباته وإجناز امله���ام املوكولة إليه، بذلك 

يصبح التعلم عمالً تعاونياً متكامالً ومنس���جماً، فالتعل���م يف الصف التقليدي كما عرفناه قدمياً قائم على 
فردي���ة املعلم وحتكمه بنش���اطات الفص���ل، بينما فعاليات املتعلم ونش���اطاته مقيدة، أم���ا الفصول يف هذا 
العص���ر فتتطل���ب من املعل���م تنظيم الفصول حبيث يصبح التعل���م عمالً تعاونياً ب���ني املتعلمني واملعلم وبني 

املتعلمني أنفسهم، واجلدول اآلتي يبني الفروق بني النمطني يف إدارة الفصل وتنظيمه:

الفصل اجلماعيالفصل التقليدياجملال

املتعلماملعلماحملور

بناء املعرفةإيصال املعرفة اهلدف 

انضباط ذاتيضبط قسرياإلدارة

تعاونيةتنافسيةالعالقات 

متعددةواحدةاخلربة
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يش���ري اجلدول الس���ابق إىل أنه مث���ة دوراً جديداً 
ومه���ارات متع���ددة يتطلب أن يتقنه���ا املعلم اجلديد 
يف جم���ال إتقان توظي���ف مصادر التعل���م املعاصرة 

واملستقبلية يف جمال التعلم والتعليم.
خالصة القول :

 إن األدوار اجلديدة واملس���تقبلية اليت تتطلع إليها 
املدارس ومعلمو املس���تقبل هي قدرهتا على التكيّف 
مع الظروف املتغرية والتقنيات اجلديدة ومس���اعدة 
طالهب���ا عل���ى التكيّف معه���ا، وميكن إب���راز مسات 
األدوار اجلدي���دة للمعلمني واملتعلمني يف املس���تقبل 

على النحو اآلتي:
 جودة يف األداء والنتائج.

 معايري تقويم دقيقة وفعّالة.
 تعلم ذاتي مدى احلياة.

 االستقاللية يف العمل.
 معلم منتج يف حميط متغري.

 تنمية القدرات الفكرية.
 استيعاب وفهم ثقايف معاصر.

 املواطنة السليمة.
وأخرياً البد من التأكيد على أن أي ارتقاء بالعملية 
الرتبوية جيب أن يرتكز على اس���رتاتيجية مخاس���ية 
األبع���اد أركاهن���ا املعل���م واملتعلم واملنه���اج والتقنيات 
والتقويم حبيث تش���كل كالً متكامالً ومتفاعالً، كما 
البد م���ن التأكيد أيض���اً أن األدوار اجلديدة للمعلم 
اجلدي���د املتمثلة يف مهارات ذاتية جديدة وإمكانات 
ذاتية جديدة متكنه من أن يؤدي دوراً جديداً ومتميزاً 
وقائ���داً يف العملي���ة الرتبوية ليك���ون املعلم فاعالً يف 

هذا العصر هو ما نصبو إليه مجيعاً.

مصادر التعلم املستقبليمصادر التعلم التقليدياجملال

مصادر تعلم مواد أساسيةكتب مدرسية ومذكراتالكتب 

متعددة، متكاملة، متعاونةتلقنياملعلم

صور كائنات افرتاضيةمناذجوسائل اإليضاح

عوامل افرتاضية متفاعلةأفالم تعليميةوسائل مسعية بصرية

إنتاج تقنيات للمتعلمنيحفظ ما تعلماملتعلم

 التعليم والعامل العربي، حتديات األلفية الثالثة)2000(، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية، أبو ظيب.
 رشوان، ربيع عبده أمحد) 2006(: التعلم املنظم ذاتيًا- عامل الكتب القاهرة.

 زيتون ، عدنان ، عبد اهلل، فواز)2008( كفايات التعلم الذاتي ومهاراته، املطبعة التعاونية، دمشق.
 نبيل، علي، حجازي، ناديا) 2005(: الفجوة الرقمية، عامل املعرفة، العدد 318/ الكويت.

 املراجع:

يتحول دور املتعلم من تقديم التقارير للمعلم إىل دور أكثر فاعلية يتمثل بدور املتعلم نفس���ه واملس���امهة يف 
تعليم الزمالء من خالل التعلم التعاوني.

والشكل اآلتي يبني الفروق بني مصادر التعلم التقليدي والتعلم املستقبلي

 أدوار جديدة ملعلمني جدد 
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أسئلة األطفال وكيف نجيب عنها؟
 د. سلوى مرتضى

دراســات 
تربويـة 
ونفسـية
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تتضم���ن الطفول���ة سلس���لة م���ن 
الف���رتات أو املراحل ال���يت متتلك كل 
واحدة منها ميزاهتا أو خصوصياهتا، 
ولكن النمو عملية مس���تمرة تش���به 
وضع حج���ر فوق حج���ر يف بناء ما 
والدافعي���ة  وتض���م من���و احل���واس 

والعاطفة والذكاء.
وتع���دُّ اللغ���ة الوس���يلة الرئيس���ة 
لالتص���ال، تتط���ور بش���كل مدهش 
يف الس���نة الثانية م���ن العمر، لذلك 
تس���تطيع األم ال���يت تتكل���م أكثر من 
غريها مع طفلها، من خالل االنتباه 
لطفله���ا واللعب معه أن تقدم أفضل 
تعلي���م للغ���ة األم. ويس���تطيع طف���ل 
الثاني���ة من العم���ر أن يك���وّن مجالً 
قص���رية مكونة م���ن كلمتني أو ثالث 
كلم���ات، ويب���ني اخل���رباء أن الطفل 
يف عم���ر الثانية يع���رف مئة أو مئيت 
كلمة، ويف س���ن الثالثة يس���تطيع أن 

يصف صورة، وأن يس���تعمل ضم���رياً أو أداة تعريف، 
ويتمكن من طرح أسئلة يستعمل فيها متى؟ وملاذا؟. 
وهنا يبدأ س���ن التس���اؤل، وتعد غريزة التفحص 
والتدقيق من أهم وأكرب النعم اإلهلية، والشيء األهم 
هو االستفهام وطلب فهم الروابط بني العلة واملعلول 

اليت متهد لالكتشافات، واإلبداعات واالخرتاعات.
وتع���دّ ف���رتة الطفول���ة ف���رتة التفحص والس���ؤال. 
فالطفل يبدأ بتعرف املوجودات من حوله عن طريق 
البصر، الس���مع، املذاق، اللمس، والش���م، ويف س���ن 
الثانية أو الثالثة يبدأ بالسؤال وبه يكتسب املعرفة.

فالسؤال واجلواب مع األطفال له أصول وضوابط 
وم���ن الض���روري أن هتتم األس���رة واملرب���ون بنوعية 
س���ؤال الطف���ل وأهداف���ه. وكذلك جي���ب أن يعرفوا 
كي���ف وإىل أي ح���د جي���ب أن جييبوا عن الس���ؤال، 
وحتت أي ش���رائط وكيف، وه���ذا حبث خمتصر يف 

هذا اجملال.

ملاذا يتساءل األطفال؟:
إن رغب���ة الطفل يف تعرف األش���ياء واألش���خاص 
واملواق���ف، ه���ي اليت تدفع���ه إىل الس���ؤال، فالطفل 
يطل���ب املعرف���ة والفه���م، وتتغ���ري تس���اؤالت الطفل 
يف كل مرحل���ة م���ن مراحل عم���ره، فالطفل ال يكفّ 
عن التس���اؤل من���ذ بداية الس���نتني إىل أن يصل إىل 
العاش���رة أو أكث���ر قلي���الً، ه���ذا التعط���ش للمعرفة 
يب���ني حرية الطفل وع���دم فهمه األمور وقد يعرب عن 

خماوف وقلق...
ولك���ن يف األغلب يك���ون هدفه من الس���ؤال حب 
االس���تطالع... ومي���ل الكتس���اب امله���ارات املختلفة 
واملع���ارف... ورغبت���ه يف إظه���ار مقدرت���ه اللغوي���ة 
وبيان مداركه العقلية.. ومبجرد منو قدرات الطفل 
على الفهم والتفكري والس���يطرة على الكالم يبدأ يف 
التس���اؤالت... ويف الس���نتني الثاني���ة والثالثة يكون 
تس���اؤل الطف���ل عن ص���ور تث���ري انتباهه... أش���ياء 
غريب���ة ال يع���رف هلا تفس���رياً. أناس يراه���م للمرة 

أسئلة األطفال وكيف جنيب عنها؟ 
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األوىل ثم تتطور أس���ئلته لتدور حول مواقف مير هبا 
إىل أن تأخذ ش���كالً حمدداً، ويبدأ يف تساؤالت عن 
موضوع���ات خمتلفة... عميقة أو حرجة قد يصعب 

على األهل اإلجابة عنها... 
وخنلص مما س���بق إىل أن الطفل يس���أل للكشف 
والتحقي���ق حول بعض املس���ائل احمليطة به ونقصد 
معرفته للعامل وأبعاده وكيفية األش���ياء واملوجودات 
واملسائل واملشكالت املوجودة، ومعرفة خلقته وخلق 
اهلل وأوج���ه التش���ابه واالخت���الف ب���ني املوج���ودات 
وعل���ة اختالفها وتفاوهت���ا ومعرفة روابط األش���ياء 
واملوج���ودات وأس���رارها ومعرفة وظائف���ه وواجباته 
ونفسه، وسر اختالفه عن اآلخرين ودوره يف األسرة.

وقد يسأل الطفل ليسلي نفسه إذا كان يشعر بامللل، 
وحياول أن جيذب انتباه والديه إليه، وخاصة عندما 
يس���أل من غري أن يستمع إىل اإلجابة، وال يلقى أذناً 
صاغي���ة، أو رداً عل���ى استفس���اراته وتربز من خالل 

أسئلته � حالته الداخلية.

تساؤالت األطفال:
أمهيتها:

التس���اؤل واالس���تفهام والدهش���ة من األمور اليت 
متثل رغبة يف استجالء العالقة بني خمتلف حقائق 
األش���ياء واإلحساس���ات، ولقد فطر اإلنس���ان على 
ذل���ك، ونالح���ظ م���ن خالل نش���اطه العقل���ي مدى 
رغبته يف توضيح كوامن األش���ياء ومعرفة طبيعتها، 
وبذلك يكتس���ب العلم واملعرف���ة، وخيرج من اجلهل 
وعدم املعرفة، وهو بتساؤالته جيلب انتباه الوالدين 
واملرب���ني، ويزيد االرتباط معه���م، وحيظى بعنايتهم 
وعواطفه���م، ويتح���دد دوره وينض���ج وق���د محل يف 

داخله اآلداب والقيم والرتبية اليت نريدها.
وق���د يك���ون الس���ؤال مص���دراً لتس���لية الطف���ل 
وتأييد معلوماته الصحيح���ة وحذف اخلاطئة منها 

واستيعاب اللغة والعلم واملعرفة.
متى يبدأ الطفل بالتساؤل؟

منذ الوالدة واألشهر األوىل يبدأ الطفل بالتساؤل 

قب���ل أن يعرف اللغة يصوغ أس���ئلته بش���كل نظرات 
وتعاب���ري يف وجهه فقد نراه يس���أل عن لعبة له وعن 
مكان وجودها؟ وع���ن أمه وعن... وعن.. وذلك من 

خالل تعابري وجهه.
وعندما يتعلم الطفل بعض الكلمات يس���تخدمها 
يف السؤال، فإذا قال بابا قصد أين بابا... لكن هذه 
الكلم���ات يتحد بعضها مع بعض لتكون ش���به مجل 
ومجالً ليصبح يف س���ن الثانية والنصف قادراً على 

صياغة سؤال واضح إذا أصبح قادراً على التكلم.
إن���ه يواج���ه عاملاً م���ن اجملاهيل، ويري���د أن يفهم 
حقيقة األشياء وطريقة استعماهلا وصوغها وقيمة 
هذه املوجودات. هذه األمور تتوسع مع النمو وتقوى 
لدرجة جتعل الطفل ينتبه إىل خلق العامل وجنسيته 

وخلقته.
تفحصات الطفل وأس���ئلته كثرية جداً يف س���نوات 
الطفولة وخباصة يف السادسة من العمر. والبد من 
التفريق بني أس���ئلة طفل السادسة من العمر وطفل 
اخلامس���ة، وكذلك طفل تسع الس���نوات. مبعنى أنه 
كلم���ا نض���ج الطفل ومنا تنضج معه أس���ئلته وتقوى 

وتصبح أكثر جدية وجذرية.
فالتس���اؤالت تزيد بالتدريج من السنة الرابعة، و 
خباص���ة أن الطفل  جيد مجيع الش���رائط والعوامل 
اليت تكون ش���خصية يف هذا العمر. يريد أن يعرف 
كل ش���يء يري���د أن يصب���ح فيلس���وفاً يتج���ه حن���و 
االستقالل النفس���ي فيتفحص األشياء واملوجودات 
بش���دة وحزم ويس���أل ع���ن كل ش���يء وكل أس���ئلته 
تس���تخدم أدوات استفهام من مثل: ملاذا؟ متى؟ أين؟ 
كيف؟... وأس���ئلته ع���ادة ما تكون مصنف���ة )دينية� 
اجتماعي���ة� اقتصادية� أخالقية� ثقافية( وكلما ازداد 
يف العمر ازدادت حاجته للمعرفة واملعلومات وتبادل 
اآلراء واحلوار، وبالتدريج تبدأ تس���اؤالته باالحندار 
حن���و األقل عندما يتعلم القراءة تش���بع الكتب فهمه 
للمعرف���ة م���ن خ���الل الكت���اب املدرس���ي وعالقت���ه 
باألصدق���اء فيخفف عبء التس���اؤالت عن والديه، 

ويلقي به على مدرسيه وأصدقائه.  
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اهلدف من التساؤل:
أه���داف  وتتن���وع  تتع���دد 
ومقاصد أس���ئلة األطفال رغم 
أن اهل���دف األصلي واحد وهو 
واملعلوم���ات  املعرف���ة  كس���ب 
موج���زٌ  ع���رضٌ  يل���ي  وفيم���ا 

ألهداف التساؤل:
الكشف والتحقيق:

بعض األسئلة هتدف ملعرفة 
وموجودات���ه  وأبع���اده  الع���امل 
ومش���كالته وخلق ه���ذا العامل 
واالختالف  والتش���ابه  وإدارته 
موجودات���ه  ب���ني  املوج���ود 
وعل���ة اختالفه���ا للتوصل إىل 
معرفة الرواب���ط بينها وعلتها 

ومعلوليتها )ملاذا تغيب الشمس(؟
وال يق���ف الكش���ف والتحقيق عند ه���ذه احلدود 
بل يتعداها للكش���ف والتحقيق عن حقيقة الروابط 
األس���رية )الع���م، اخلال، اجلد، اجل���دة(،... والفرق 
بني هذه املصطلحات وكذلك للكش���ف والتحقيق يف 
دوره طفالً وواجباته وماهية نفس���ه وس���ر اختالفه 

عن اآلخرين وسر وجوده ووجود أخ أو أخت له....
تسلية نفسه:

ق���د تدفع احلرية الطفل إىل التس���اؤل ال من أجل 
اكتس���اب املعلوم���ات فقد يك���ون وحي���داً ليس لديه 
عمل يش���غل به نفس���ه وأمه مش���غولة عنه، فيطرح 
أس���ئلة عدي���دة ومتنوع���ة ليلفت نظرها، ويش���غلها 
ويش���غل نفس���ه، فيأت���ي س���ؤاله ال معن���ى ل���ه وغري 
منطقي مدفوعاً بسؤال آخر وآخر من غري االنتظار 
للحصول على اإلجابات وكون األم مش���غولة عنه قد 

تسكته أو جتيب عن أسئلته.
إبراز احلالة الداخلية:

قد تعرب األسئلة عن الوضع الداخلي للطفل فيعرب 
من خالل أس���ئلة عن مشكالت يشعر هبا، مشكالت 
تتعل���ق باضطراب���ات لديه خ���وف.. قل���ق... فقدان 

األم���ن، وق���د يفكر يف أمور لو وقعت ماذا س���يفعل؟ 
وملاذا وقعت؟ ولو مات قريب له؟ ولو تركته أمه...؟؟ 
ويفرتض ويفرتض فيطرح أس���ئلة تع���رب عما بداخله 

فتأتي أسئلة معربة عن اضطرابات داخلية لديه.
النجاة من الوسوسة:

قد تك���ون لدى الطفل وس���اوس معيبة يرغب يف 
التح���رر منه���ا، ويريد أن يؤكد معارف���ه ويبحث عن 
إجاب���ات مقنعة، يريد أن يتعلم ويع���رف ويتأكد من 

حمبة األهل له وعطفهم عليه.
أهداف أخرى:

قد يس���أل الطفل س���ؤاالً يريد أن حيرج فيه أهله 
انتقاماً منهم أو ليغضب أهله نتيجة لكثرة أوامرهم 
املوجه���ة له أو هبدف الس���خرية مما حوله أو جللب 

االنتباه إليه.

خصائص أسئلة األطفال:
غالب���اً م���ا حتم���ل أس���ئلة األطف���ال اخلصائص 

اآلتية:
 خالية من سوء النية.

 بسيطة وبعيدة عن الغش.
 هدفها معريف رمزية وغري مباشرة.

أسئلة األطفال وكيف جنيب عنها؟ 
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اكتش���افية وخاص���ة عن���د  انتقادي���ة   
األطفال األذكياء.

 سريعة فال يفصل بني السؤال والسؤال 
فاصل زمين فيها شيء من اإلحلاح.

 غالب���اً ما يطلب الطفل إجابة س���ريعة 
غري مؤجلة.

 صرحية وبعيدة عن احلياء واخلجل.
 غري ناضجة أحياناً وال أساس هلا.

أمهيـــة اإلجابـــة عن تســـاؤالت 
األطفال:

إذا ما سأل الطفل أسئلة وهترب الوالدان 
من اإلجاب���ة عنها، فقد الطفل الثقة فيمن 
يس���أله، ألنه � ومن وجهة نظ���ره � البدَّ من 

اإلجابة عن كل تس���اؤل، وينبغ���ي أن تكون اإلجابات 
مقنعة لألطفال، ومناس���بة لعقليتهم، وال جنيب عن 
األس���ئلة الصعبة بأصعب منها، حتى ال ندخلهم يف 
دائ���رة مفرغة، ال يعرفون أوهلا م���ن آخرها. إننا لو 
احرتمنا عقلية الطفل وتفكريه فس���وف يس���هم ذلك 
يف تنمية مداركه، ويك���ون عامالً يف تفوقه ونبوغه، 
فال ينبغي أن هنمل أسئلة األطفال مهما كانت صعبة 
أو حمرجة. األطفال حساس���ون حول أس���ئلتهم، وال 
يقبل���ون بع���دم اجلواب وعدم االعتناء وال يش���عرون 
باالس���تقرار إال بع���د أن حيصلوا على اجلواب. وقد 
ميتنع بعض اآلباء عن اجلواب ألسباب متعددة منها 
هو أنه ال يريد حتطيم حاجز االحرتام بينه وبني ابنه 
وبالنتيجة إما أن خيتار الطفل طريقه بصورة عمياء 
ومع الوس���اوس والقلق، وإما أن يطلب جواب سؤاله 
من اآلخرين. وقد ال تكون اإلجابة موثوقة صحيحة 
تليب احلاجة. وبذلك تس���بب للطف���ل إحباطاً وقلقاً 

وضياعاً ال ينتهي.
حدود اإلجابة عن أسئلة األطفال:

عند اإلجابة عن أس���ئلة الطفل الب���دَّ من مراعاة 
جمموعة نقاط نذكر منها:

 اإلجاب���ة ع���ن الس���ؤال بنفس املق���دار املطلوب 

وعدم التفصيل.
 أن تكون اإلجابة بسيطة خمتصرة.

 أن تتناس���ب اإلجاب���ة وعم���ر الطفل ومس���تواه 
العقلي.

مهارات اإلجابة عن أسئلة األطفال:
تتطل���ب اإلجاب���ة عن أس���ئلة األطف���ال جمموعة 

مهارات على الشخص اجمليب امتالكها:
 اإلجابة الصحيحة.

 البساطة.
 سهولة الكلمات املستعملة.

 االختصار.
 الصدق.

 كسب ثقة الطفل السائل.
 الصرب واحللم.

 منطقية اإلجابة.

أساليب اإلجابة عن أسئلة األطفال:
تتعدد أساليب اإلجابة عن أسئلة األطفال ونذكر 

منها:
 اإلجابة الشفوية: وهي من أكثر اإلجابات تداوالً 
حيث يط���رح الطفل الس���ؤال ويقوم األه���ل بتقديم 
اإلجاب���ة الش���فهية، وغالباً م���ا تكون ه���ذه اإلجابة 
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سريعة وخمتصرة.
 اإلجاب���ة من خالل حكاية صغرية: وهي طريقة 
غري مباشرة يف اإلجابة عن األسئلة، وتكون احلكاية 
متناس���بة مع طبيعة الس���ؤال املطروح، وعادة حيب 
األطف���ال ه���ذا النوع م���ن اإلجابة ويس���تمعون إليها 

بشغف.
 اإلجابة املصورة: قد يطرح الطفل سؤاالً حتتاج 
اإلجابة عنه إىل اس���تخدام بع���ض الصور املوضحة 
خاصة األس���ئلة العلمية حيث تشكل الصور مصدراً 

رئيساً للمعرفة  وخباصة إذا كانت ملونة وجذابة.
 اإلجاب���ة م���ن خ���الل الدم���ى: عادة تس���تخدم 
ه���ذه الطريقة يف ري���اض األطفال حيث يطرح أحد 
األطفال س���ؤاالً، وتتم اإلجابة عنه من خالل عرض 

مسرحي )مسرح عرائس(.
 اإلجابة م���ن خالل املالحظة: قد يطرح الطفل 
سؤاالً ميكن اإلجابة عنه عملياً من خالل اصطحاب 
الطفل إىل مكان اإلجابة ملالحظة األمور على الواقع 
واس���تنتاج اجلواب كسؤال الطفل مثالً عن حيوانات 
البيئ���ة وكي���ف تعي���ش، وماذا ت���أكل وكي���ف تتكاثر 

)الطيور � القطط � احلشرات...(.
ومهما كان األسلوب املستخدم يف اإلجابة فيجب 
أن يك���ون متناس���باً م���ع طبيع���ة الس���ؤال وم���دارك 

الطفل.

اجتاهات األهل حنو أسئلة األطفال:
ق���د يضي���ق بعض اآلب���اء واألمهات م���ن أطفاهلم 
ذرعاً عندما يصلون إىل مرحلة توجيه األسئلة، ذلك 
ألن الكثري من أسئلة األطفال حمرية لآلباء واألمهات 
ويعجزون عن إعطاء اإلجابات املناس���بة هلا. ومرور 
األطف���ال مبرحلة التس���اؤل أمر طبيع���ي جداً. ومن 
الشائع هترب اآلباء واألمهات من اإلجابة عن أسئلة 
أطفاهل���م، وقد ينهروهنم أحياناً أو ينزل بعضهم هبم 
العقوب���ات. ويصاب الطف���ل الصغري بضيق وإحباط 
شديد عندما يقابل سؤاله جببني مقطب وفم مغلق 
م���ن قبل اآلخرين يف الوقت ال���ذي يتوق فيه الطفل 

لسماع اإلجابة املقنعة عن سؤاله احلائر.
وق���د أثبت���ت األحب���اث أن الته���رب م���ن اإلجابة 
واإلجابة العش���وائية أمر يس���يء إىل الطفل إس���اءة 
كب���رية لذلك على األهل اإلجابة الصادقة املختصرة 
البس���يطة احمل���ددة املقنع���ة وبذلك تك���ون اإلجابة 

ذكية.
إن أخطر شيء هو الكذب املتعمد يف اإلجابة عن 
أس���ئلة الطفل، ألن هذا يفقده الثقة بأبويه، وجيعله 
يبح���ث ع���ن مصدر آخ���ر للحص���ول عل���ى إجابات 
لتس���اؤالته، وقد يتع���رض للقلق النفس���ي واخلجل 
واالنزواء واالنطواء. ورمبا جيعله غري قادر على حل 

مشكالته يف املستقبل.
إن األسرة الواعية تدرك جيداً 
أن اإلجاب���ة ع���ن أس���ئلة الطفل 
تسهم يف تنمية شخصيته، وتنمي 
قدراته اللغوي���ة، وتزيد معارفه، 
وختفف من قلق���ه، وجتعله أكثر 
تفاعالً م���ع العامل ال���ذي يعيش 
فيه، فنراها تستقبل أسئلته بوجه 
صبوح مبتسم وبصرب وهدوء ولو 
تع���ددت األس���ئلة وتك���ررت. ألن 
ه���ذا يصق���ل ش���خصية الطفل 
ويزي���د ثقته بنفس���ه وباآلخرين، 
ويقوي عالقته بوالديه. وباملقابل 
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يش���عر الوالدان بالطمأنينة بأن طفلهم حصل على 
إجابة سليمة وصحيحة.

دور معلمـــة الروضـــة يف اإلجابـــة عـــن 
تساؤالت األطفال:

قد يطرح الطفل تساؤالته على معلمته بالروضة 
مثلما قد يطرحها على والديه ويف كثري من األحيان 
تضيق بعض املعلمات ذرعاً بأطفاهلن عندما يكثرون 
ط���رح تس���اؤالهتم احملرية ال���يت تتس���م بالصعوبة أو 
احلرج. واليت يعجزن عن تقديم اإلجابات املناس���بة 
هلا. لذا فإن االستجابات السلبية ال حتقق األهداف 
املطلوبة. حيث تتجاهل بعض املعلمات أسئلة الطفل 
متاماً أو يواجهنها بعنف وقس���وة واستهزاء ويأمرن 
الطفل بالكف عن طرح التساؤل أو يقبلن التساؤالت 
وجينب عنها بإجابات غري دقيقة وغري مناسبة لعمر 
الطفل ومس���توى تفكريه وقد يكون الس���بب يف هذا 
التصرف ه���و اهتمام املعلمة بإجابات األطفال أكثر 
من تساؤالهتم أو ألن أسئلة األطفال قد حتمل شيئاً 

م���ن الغراب���ة والتفاهة أو ألهنا أس���ئلة حرجة أو غري 
إجرائية كأن يس���أل طفل معلمت���ه ملاذا أمحد أطول 

من سامر والسبب األهم هو كثرة األسئلة.
لذل���ك عل���ى املعلم���ة أن تعل���م أن كثرة تس���اؤالت 
الطفل ه���و مسة إجيابية بالطفل ينبغي تش���جيعها 
فهذا مؤشر يدل على رغبة الطفل يف التفكري وحب 
االس���تطالع لدي���ه. فإمهال أس���ئلته ينعكس س���لباً 
على ش���خصيته وتقديره لذاته وإن تقديم اإلجابات 
اخلاطئ���ة يفقد ثقة الطف���ل مبعلمته لذلك جيب أن 
تكون اإلجابات مناس���بة ملس���توى تفكريه فال تدخل 
املعلم���ة يف تفصي���الت علمي���ة معق���دة وال ختتصر 
اختص���اراً خم���الً حي���د من رغب���ة الطف���ل يف حب 

االستطالع والفهم.
إن عل���ى املعلم���ة أن ت���درب الطفل عل���ى صياغة 
بعض تس���اؤالته بش���كل إجرائي ييسر اإلجابة عنها 
م���ن خالل ممارس���ة بعض األنش���طة املس���لية ومن 
الضروري أن تكون اإلجابات املقدمة للطفل إجابات 
مفتوح���ة النهايات إلثارة تفك���ري الطفل ودفعه ملزيد 
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 فهمي، عاطف - 2004- معلمة الروضة- ط1- دار املسرية- عمان.
 مرتضى، سلوى- 2008- كيف أجيب عن أسئلة طفلي وأحاوره- منشورات وزارة الثقافة- دمشق.

 مرتضى، سلوى- 2005- تربية الطفل مشكالت وحلول.
 إمساعيل، حممد عماد الدين- )ب. ت( دليل الوالدين إىل تنشئة الطفل- دار التعليم- الكويت.

 بشناق، رأفت أمحد- 2001- سيكولوجية األطفال- دار النفائس- بريوت.
 جركس، جالل- 1993- أسئلة األطفال- مطابع شركة كريكرومي- مكتبة احملبة- القاهرة.

 النحالوي، عبد الرمحن- الرتبية باحلوار دار الفكر- دمشق.
 مرهج، ريتا- 2002- أوالدنا من الوالدة حتى املراهقة- أكادمييا- بريوت. 

املراجع:

من ح���ب االس���تطالع، ومزيد من التس���اؤل ومهما 
كان نوع الس���ؤال على املعلمة استقباله بدقة وإجابة 
الطف���ل عنه بش���كل مرٍض ومقنع وذل���ك من خالل 
ربط اإلجابات مبش���اهدات ومواقف حمسوسة من 
البيئ���ة احمليط���ة بالطفل األمر ال���ذي جيعل الطفل 
قادراً على اس���تيعاب تلك اإلجابات ومن ثم االقتناع 
هب���ا. والب���د أن تبتعد املعلمة عن االرتب���اك والتلعثم 
باإلجابة إذا وجه الطفل هلا س���ؤاالً حمرجاً أو صعباً 
ب���ل اإلجاب���ة بلباق���ة وص���دق وبعب���ارات بعيدة عن 

جتريح الطفل.
 ومم���ا يس���اعد املعلمة عل���ى اإلجابة عن أس���ئلة 
األطفال ه���و قيامها مع أطفاهل���ا برحالت ميدانية 
ورؤي���ة الطبيعة واحليوانات وهذا يثري لدى األطفال 
التس���اؤالت وجيع���ل اإلجاب���ة عنه���ا أم���راً أس���هل 
وللقصص واملس���رحيات والكتب املص���ورة دور كبري 
يف اإلجابات عن أس���ئلة األطفال لذلك على املعلمة 

تقدميها لألطفال بشكل مثري وحمبب ومرح.
األطفال حساس���ون جت���اه أس���ئلتهم، وال يقبلون 
بعدم اجلواب وعدم االعتناء بأسئلتهم، فإذا استقر 
س���ؤال يف ذهنهم أصروا عل���ى اجلواب، ولكن هترب 

املعلمة من اإلجابة يؤدي إىل:
 البح���ث عن مص���ادر أخرى لإلجاب���ة قد تكون 

خاطئة.
 فقدان الثقة باملعلمة وبالنفس.

 القلق واإلحباط النفسي.
 العزلة واالنطواء.

 إغ���الق قن���وات احل���وار واالتصال ب���ني املربية 
والطفل وهذا يضعف العالقة  

بينهما.
 اضطرابات نفسية وعصبية وأحالم مزعجة.

 عدم ش���عور الطفل بقيمته وبالتايل عدم قدرته 
على تقبل ذاته.

 حمدودية معلوم���ات الطفل وذلك ينعكس على 
قدراته وإمكانياته العقلية واملعرفية.

وأخ���رياً الب���دَّ أن نؤك���د أن عملية التس���اؤل متثل 
واحدة من أهم االسرتاتيجيات اليت تستخدم لتعليم 
األطفال س���واء كان ذلك بتوجيه التس���اؤالت هلؤالء 
األطف���ال أم بتش���جيعهم وتدريبه���م عل���ى ط���رح ما 
لديهم من تساؤالت وحماولة اإلجابة عنها والبد من 
اإلجابة بأسلوب علمي مناسب يشبع حاجة األطفال 
للتساؤل وحب االستطالع والرغبة يف االستكشاف 
كما حتقق هلم التوازن النفس���ي وتزيل حالة اخلوف 
والقلق لدى هؤالء األطفال، وتساعدهم على تأكيد 
وتقدير ذواهتم. وتقبل اآلخرين هلم. هذا باإلضافة 
إىل تنمي���ة الق���درة اللغوية لديهم، وتش���جعهم على 
ط���رح مزيد من التس���اؤالت اليت تكش���ف عن مزيد 
م���ن االهتم���ام باملوضوع���ات العلمي���ة وغريه���ا من 

املوضوعات األخرى.
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نافذة على اللجنة الوطنية السورية 
للتربية والثقافة والعلوم

                                                                                                                                                                                           
 د. نضال حسن*

أحدثت اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم يف  اجلمهورية العربية السورية عام 1976م مبوجب 
املرسوم  اجلمهوري رقم 944 وتتألف من رئيس ومقرر وعدد من األعضاء املمثلني للوزارات واهليئات 
املعنية بالرتبية والثقافة والعلوم ضمانًا الستمرار التعاون مع املنظمات الثالث / اليونسكو، اإليسيسكو، 
األلكس��و/** وه��ي مرتبطة بوزارة الرتبية ويرتأس��ها الس��يد وزي��ر الرتبية وتعم��ل بتوجيهه وتضم 
كاًل من الوزارات واهليئات اآلتية: اخلارجية، التعليم العالي، الثقافة، اإلعالم، الش��ؤون االجتماعية 
والعم��ل، النفط والث��روة املعدنية، البيئة، الري، هيئة ختطيط الدول��ة، اجمللس األعلى للعلوم، هيئة 

الطاقة الذرية، مركز الدراسات والبحوث، املديرية العامة لآلثار واملتاحف. 

*  أمني اللجنة الوطنية السورية للرتبية والثقافة والعلوم. 
**  اليونسكو: ) منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة( تأسست يف 4 تشرين الثاني عام 1946، ومقرها باريس، وهي 
املنظمة الدولية األم، تتبع هلا منظمات إقليمية: اإليسيسكو: ) املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلم والثقافة( تاسست عام 1980، 

ومقرها الرباط..األلكسو: ) املنظمة العربية للرتبية والعلم والثقافة( تأسست عام 1970 ، ومقرها تونس.

20

دراســات 
تربويـة 
ونفسـية



 تك���ون م���دة عضوي���ة املمثل���ني املعين���ني حبكم 
وظائفه���م بص���ورة دائم���ة أم���ا األعض���اء اآلخرون 
فتتم تس���ميتهم بقرار م���ن رئيس اللجنة وتكون مدة 
عضويتهم فيها أربع سنوات قابلة للتجديد، وللجنة 
أم���ني مبرتبة مدير  يس���مى بقرار من رئيس اللجنة 
يتفرغ ألنشطتها ومهامها ويتوىل تنظيم اجتماعاهتا 
وإع���داد جداول أعماهلا وضبط حماضر جلس���اهتا 
وتنفي���ذ قراراهت���ا وتوصياهت���ا وتنظيم مراس���الهتا 
ومعامالهتا ومتابعة كل املسائل املرتبطة هبا يساعده 
عدد من املوظفني واالختصاصيني املتفرغني حسب 

احلاجة.
 جتتم���ع اللجنة بدع���وة من رئيس���ها مرتني يف 
الس���نة، وجيوز دعوهتا إىل اجتماع���ات طارئة كلما 
دع���ت احلاجة حيث يبلّغ األعضاء مبوعد االجتماع 
وج���دول األعم���ال قب���ل أس���بوعني عل���ى األقل من 
تارخي���ه ويكون اجتماع اللجن���ة صحيحاً إذا حضره 
نصف عدد األعضاء على األقل ويف حال مل حيضر 
النصف دعيت اللجنة إىل اجتماع بعد أسبوع ويكون 

صحيحاً مهما بلغ عدد األعضاء احلاضرين.
 تتخ���ذ قراراهت���ا وتوصياهت���ا باألغلبية املطلقة 

لع���دد احلاضري���ن وعند تس���اوي األص���وات يرجح 
جانب الرئيس وال تصبح هذه القرارات والتوصيات 

نافذة إال بعد اعتمادها من رئيس اللجنة. 
 هن���اك جلان علمي���ة فرعية تنبث���ق عن اللجنة 
م���ن بني أعضائها أو غريهم مهمتها وضع دراس���ات 
وتقديم اقرتاح���ات يف املوضوعات اليت تطلبها ويتم 
تشكيل اللجنة الفرعية بقرار من رئيس اللجنة حتدد 
في���ه مهامها ومدة عملها وجي���وز للجنة الفرعية أن 
تكلف أش���خاصاً من بني أعضائها أو غريهم بإعداد 

دراسات يف املوضوعات اليت حتددها. 

مهام اللجنة
 املش���اركة يف إع���داد برامج املنظم���ات الدولية 
 ) األلكس���و   � اإليسيس���كو   � )اليونس���كو  الث���الث 
وموازناهتا وأعماهلا ومش���روعاهتا ودراس���ة س���ائر 
املوضوع���ات اليت هتم اجلمهورية العربية الس���ورية 
مما يصدر عن املنظمات املذكورة وبيان الرأي فيها 
وتقديم املقرتحات بش���أهنا واإلشراف على تنفيذ ما 

يتم إقراره منها بالتنسيق مع اجلهات املعنية؛ 
 تنس���يق العم���ل م���ع اللجان الوطني���ة يف البالد 
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العربي���ة يف س���بيل اخت���اذ مواق���ف موح���دة حيال 
موضوع���ات املنظم���ات الثالث املذك���ورة وبراجمها 
لتحقي���ق املزي���د م���ن التع���اون العرب���ي يف جماالت 

الرتبية والثقافة والعلوم واالتصال.
 بي���ان ال���رأي فيما حييل���ه إليها رئي���س اللجنة 
من املوضوع���ات واملقرتحات املقدمة م���ن الوزارات 
واإلدارات مم���ا ميكن حلظه يف مش���روعات وبرامج 
املنظم���ات الث���الث فض���الً ع���ن بيان ال���رأي يف أي 

موضوع يطرحه الرئيس على اللجنة.
 إعداد الدراسات أو التكليف بإعداد الدراسات 
يف خمتل���ف موضوع���ات الرتبي���ة والثقاف���ة والعلوم 

واالتصال.
 التع���اون م���ع املكات���ب اإلقليمية لليونس���كو يف 
إع���داد املش���روعات وتنفيذه���ا وتقييمه���ا ضم���ن 

جماالت االختصاص.
 دراس���ة وإحالة ما يرد من املنظمات الثالث من 

جوائز ومسابقات ومنح واستبانات خمتلفة. 
 بع���ض مش���روعات التع���اون ب���ني اجلمهوري���ة 

العربية السورية واليونسكو .

الطفــولـــة  لتنميـــة  اإلقليمـــي  املركـــز 
املبكرة:

أمهية املركز وأهدافه:                                          
  أقيم بالتعاون بني وزارة الرتبية / اللجنة الوطنية 
لليونس���كو / ومكت���ب اليونس���كو اإلقليم���ي للرتبية 
يف ال���دول العربية � ب���ريوت وبرنامج اخلليج العربي 
لدعم منظم���ات األمم املتحدة اإلمنائية  ) أجفند ( 
ويه���دف إىل تأهيل وتدريب األط���ر الرتبوية العاملة 
يف جمال الطفولة املبكرة والتوسع بأهدافه وخططه 
ليكون على مس���توى الدول العربي���ة يف املنطقة من 
خالل إنشاء نظام رعاية الطفولة املبكرة يف املنطقة 

العربية وتقديم حلول غري تقليدية يف هذا اجملال.
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أما أهداف املركز األساسية فهي: 
 هتيئة الشروط املالئمة واألطر القيادية املدربة 

املختصة يف مرحلة الطفولة املبكرة.
 حتس���ني جودة املناهج مب���ا يتفق مع خصائص 
من���و مرحل���ة الطفول���ة املبك���رة ومب���ا ينس���جم مع 

املستجدات الرتبوية.
 رص���د واق���ع الطفول���ة املبك���رة وكل املعطيات 
واملعلوم���ات املتعلق���ة هب���ا وطني���اً ودولي���اً وتوثيقها 

وإرساء قواعد أو مصادر معلومات هلذا الغرض.
 إج���راء البح���وث والدراس���ات التقييمي���ة حول 
الطفولة املبكرة وتطويرها وإعداد وإصدار نش���رات 
دوري���ة وظرفية ختص تلك اجملاالت بالتنس���يق مع 

اجلهات املختصة.
 تيسري االتصال ونشر ثقافة االستثمار بالطفولة 
املبك���رة بني خمتل���ف اجلهات املتدخلة م���ن وزارات 

وهياكل أو يف جمال النشاط ذات الصلة.
 املش���اركة يف وضع السياسات والربامج اهلادفة 
إىل االرتق���اء بأوض���اع الطفول���ة وحق���وق الطفولة 
املبك���رة وإب���داء كل املالحظ���ات املرتتبة ع���ن عملية 
الرصد واملتابعة واقرتاح كل إجراء من شأنه حتسني 
وضع ومحاية الطفولة املبكرة يف اجلمهورية العربية 

السورية.
 تنظي���م دورات تدريب وتكوين وإقامة امللتقيات 

ذات العالقة.

مشروع املدارس املنتسبة:
  بدأ املشروع عام 1953م وهو شبكة من املدارس - 
تشمل رياض األطفال واملدارس االبتدائية والثانوية 
ومؤسس���ات التعلي���م املهين والتق���ين ومعاهد إعداد 
املعلم���ني-  أنش���ئت لتعزيز التزام األطف���ال بالعمل 
الفعال لنش���ر التفاه���م الدويل والس���الم من خالل 
الرتبية، وتضم ش���بكة املدارس/3800 / مدرسة يف 
/ 130 / بل���داً وهي يف توس���ع متواصل وذلك لردم 
الفجوة الناشئة بني ما يقدم من تعليم داخل الفصول 
املدرس���ية  وبني ما حي���دث يف العامل اليوم، وهتدف 

شبكة مش���روع املدارس املنتسبة إىل تعبئة املدارس 
يف كل أحن���اء العامل  لتنفيذ مش���روعات رائدة تعزز 
دور الرتبية يف نش���ر ثقافة السالم والتسامح، ويقوم 
مش���روع املدارس املنتسبة بأنش���طة على مستويات 

خمتلفة، وميكن تلخيص أهدافه باآلتي: 
على املستوى الوطين:

 إقامة ش���بكة من املدارس املهتمة بتنفيذ وإجراء 
جتارب من أجل تطوير طرائق تدريس ومواد جديدة 
كفوءة تتعلق بثقافة الس���الم والتسامح، حبيث تضم 
هذه الش���بكة عدة مدارس ليك���ون هلا أثر مضاعف 
م���ن خالل تعمي���م املعلومات ح���ول النتائج اليت يتم 
التوص���ل إليه���ا على امل���دارس األخ���رى لتتمكن من 
االطالع على العمل املنفذ واقرتاح أنشطة مشاهبة. 

على املستوى اإلقليمي:
وج���ود  رغ���م  الع���امل  يف  إقلي���م  كل  تش���جيع   
االختالفات أو القواس���م املشرتكة على وضع » خطة 
عمل« تش���مل مش���روعات رائدة ومبادرات وأحداث 
» حلق���ات دراس���ية وورش عمل إقليمية للمنس���قني 
الوطنيني واملعلمني« كما يتم تشجيع تبادل املعلومات 
واخل���ربات ب���ني املعلمني والطلبة الذي���ن ينتمون إىل 

اإلقليم ذاته.
مشـــروع مراكز التعّلم اجملتمعية متعددة 

األغراض: 
   إنّ مراك���ز التعلّم اجملتمعي���ة متعددة األغراض 
مراكز حملية هتدف إىل متكني اجملموعات املهمشة 
واجملتمع���ات احمللية الفقرية عرب توفري فرص التعلّم 
مدى احلياة للمجتمعات احمللية يف القرى، واألحياء 
واملناط���ق احلضري���ة الفق���رية. ويتوّل���ى تنظيم هذه 
املراكز وإدارهتا اجملتم���ع احمللي هبدف توفري فرص 

تعلّم متنوّعة ألعضائه كلهم. 
كم���ا يب���دو اهل���دف العام هل���ا يف متك���ني أعضاء 
اجملتمع احمللي وحتس���ني جودة حياهتم، فضالً عن 
كوهن���ا مراك���ز مرجعيًة ومس���احًة لتنفيذ األنش���طة 
الثقافي���ة والرتفيهي���ة والرتبوي���ة، أم���ا غاي���ات هذه 

املراكز فهي: 
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 تعزي���ز التنمي���ة البش���رية من 
خ���الل توفري ف���رص التعل���م مدى 

احلياة. 
 إنش���اء ش���بكات تعلّم تش���مل 
عدداً كبرياً من األفراد، واملنظمات 
احلكومي���ة،  وغ���ري  احلكومي���ة 
والوكاالت، واألشخاص املرجعيني 
العم���ل،  وأماك���ن  احمللي���ني، 

واملدارس. 
 متك���ني اجملتمع���ات احمللي���ة 

الفقرية من االعتماد على ذاهتا. 
وقد بدأ هذا املشروع عام 2003 
م مبب���ادرة م���ن مكتب اليونس���كو 

اإلقليمي يف بريوت.

ذوي  دمـــج  مشـــروع 
يف  اخلاصـــة  االحتياجـــات 
التعليم النظامي :              

   ج���اء مش���روع الدم���ج التعليم���ي للطلب���ة ذوي 
االحتياجات  اخلاصة متوافقاً مع رؤية وزارة الرتبية 
اليت تتلخص بالتعليم الشمويل املتالئم مع متطلبات 
واحتياج���ات اجملتم���ع وتلبية االحتياج���ات الرتبوية 

لكل الطلبة.  
  ويف هذا اإلطار بدأ العمل عام 2000م بتش���كيل 
اللجن���ة الوطني���ة للدم���ج اليت ضمت ع���دة وزارات 
ومنظمات حملية ودولية عملت على دعم املش���روع 
يف مرحلت���ه التجريبي���ة اليت بدأت ع���ام 1995م يف 

حمافظات / دمشق � محص � محاه � حلب /.
ويف ع���ام 2004م مت إحداث وحدة الدمج الرتبوي 
يف وزارة الرتبية وكانت البوابة الفعلية للمش���روع من 

خالل:
 تكثيف تأهيل املعلمني واملوجهني.

باألبني���ة  اخل���اص  اهلندس���ي  الك���ود  وض���ع   
املدرسية.

 وللم���رة األوىل مت اإلع���الن يف عام 2005م عن 

قبول ذوي االحتياجات اخلاصة يف مسابقات انتقاء 
املدرسني.

مشـــروع مبـــادرة األمم املتحـــدة لرتكيز 
املوارد على صحة مدرسية فعالة:

 ب���دأ املش���روع ع���ام 2004م بالتعاون ب���ني وزارة 
الرتبي���ة / اللجن���ة الوطني���ة لليونس���كو ومديري���ة 
الصحة املدرس���ية / ومكتب اليونسكو اإلقليمي يف 
بريوت، ويتضمن إعداد اسرتاتيجية للرتبية الصحية 
والوقائية من فريوس نقص املناعة املكتسبة )اإليدز( 
مسامهة يف التوعية والوقاية الصحية يف املدارس.

 
مشـــروع اســـرتاتيجية اليونســـكو لدعم 

األنظمة الوطنية للرتبية: 
 ه���ذا املش���روع يت���م بالتع���اون ب���ني وزارة الرتبية 

ومكتب اليونسكو اإلقليمي للرتبية يف بريوت. 
وقد حددت الفرتة الزمنية للتنفيذ خالل األعوام 

2008-2013م. 
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ويه���دف إىل مس���اعدة ال���دول 
أولوياهت���ا  حتدي���د  يف  األعض���اء 
الرتبوية  وخططها  واسرتاتيجياهتا 
اليت س���تعتمد عليها اليونسكو يف 
وموازناهتا،  اسرتاتيجياهتا  حتديد 
العم���ل  صيغ���ة  تك���ون  حبي���ث 
للمنظم���ة وبراجمه���ا  املس���تقبلية 
م���ا  عل���ى  معتم���دة  وميزانيته���ا 

حتتاجه الدول األعضاء أصالً.

برنامج املسامهة: 
برنامج خاص باليونسكو يهدف 
إىل مس���اعدة ال���دول األعضاء يف 

املنظمة على تنفيذ مش���روعاهتا وخططها الوطنية 
أو اإلقليمي���ة اليت تندرج يف إط���ار أولويات وأهداف 
اليونس���كو وال تقتصر هذه املساعدات على التمويل 
املادي فقط وإمنا تقدم اليونس���كو اخلربة والدراسة 
والتجهيزات الالزمة لتنفيذ املش���روعات، وتستفيد 

جهات الدولة كلها من هذه املسامهة. 

مشروع متكني اللغة العربية:
اعتم���دت القم���ة العربية اليت عقدت يف دمش���ق 
عام 2008م خط���ة تطوير التعليم يف الوطن العربي 
ومش���روع اجلمهوري���ة العربية الس���ورية » النهوض 
باللغ���ة العربية حن���و جمتمع املعرف���ة« الذي يهدف 

إىل: 
 احلف���اظ عل���ى اهلوية العربي���ة متمثلة يف لغتنا 

األم » اللغة العربية«.
 االهتمام باللغة العربية على أهنا وعاء للمعرفة 

وسبيل األمة حنو التوجه إىل جمتمع املعرفة. 
 دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
يف الدول العربية استناداً إىل دور اللغة األم يف هذه 

اجملاالت. 
    ومت تش���كيل جلنة متخصص���ة كلفت بتنفيذ 
املشروع ومتابعته مسيت » جلنة متكني اللغة العربية«  

بالتعاون مع املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 
/ األليكسو /.

املركز اإلقليمي للتكوين واإلنتاج السمعي 
باملنطقـــة  الوســـائط  ومتعـــدد  البصـــري 

العربية:
   مت اعتم���اد هذا املركز مبوج���ب اتفاقية وقعت 
ع���ام 2006م بني وزارة الرتبية واملنظمة اإلس���المية 

للرتبية والعلوم والثقافة.
وحددت مهامه كاآلتي:

 صيان���ة اهلوي���ة الثقافي���ة والذاتية اإلس���المية 
واحلف���اظ عل���ى اخلصائ���ص اللغوي���ة واحلضارية 

لشعوب األمة اإلسالمية.
 تكوي���ن وإع���ادة تأهي���ل األطر الفني���ة والتقنية 
املتخصصة يف جم���االت إنتاج وصيانة واس���تخدام 
خمتلف الوسائط املتعددة  ) احلاسوب - الغرافيك 
- إنت���اج الربام���ج التثقيفية والرتفيهي���ة - التصوير 

الرقمي ....( ومحايتها.
 القي���ام مبه���ام التخطي���ط واملتابع���ة والتقوي���م 
لربامج التدريب والتكوين واإلنتاج السمعي البصري 

ومتعدد الوسائط.
 القيام بالدراسات واألحباث يف اجملال السمعي 

البصري ومتعدد الوسائط. 
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م بين اإلنجاز و الفهم التعلُّ
                                                                                                                                         
 امساعيل امللحم 

 يتعلق التعلم بعدد من العوامل املرتابطة، منها مرحلة النمو اليت بلغها الشخص، ومنها ماله عالقة 
بالعوامل البيولوجية والنفس��ية والعقلية، ومن جهة ثالثة اخلربات الس��ابقة واالس��تعدادات والقابلية 
للتعلم، ويش��مل التعلم جوانب ش��خصية س��واء ماله عالق��ة بالناحية املعرفية أم باملهارات احلس��ية 
احلركي��ة منها أم بامله��ارات الفكرية، إضافة إىل ما يتصل باالجتاهات والقيم واالس��تجابات املتعلقة 
به��ا، وم��ن تلك العوامل، بل أهمها ماله صلة بالبيئة م��ن حيث ثرائها وغناها باملثريات، نوع العالقات 
اليت تتحكم بسلوك األفراد وما توفره من أجواء ضاغطة أو متساحمة ومنفتحة، كل ذلك يتدخل 
بنتاجات التعلم ومنها ماله صلة باإلجناز ومدى تأهله ليبلغ مس��توى الفهم واالستيعاب الذي يتم يف 

مراحل متتالية ومتداخلة.
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تفس���ر عملي���ة التعل���م معظ���م جوانب ش���خصية 
اإلنس���ان عامة واجلانب الس���لوكي منها خاصة كما 
أهن���ا متدنا باملعلومة واملعرفة يف فهم عمليات النمو 
ودور الوس���ط االجتماعي حيث ال تتم عملية التعلم 
يف منوه���ا خارجه كونه البيئ���ة القادرة على تفعيلها 
وتنش���يط ق���درات املتعل���م واألخذ بي���ده من خالل 
الفض���اء الذي تنم���و داخله قدرات التفكري وس���ائر 

املهارات واالجتاهات النفسية واالجتماعية.
والتعلّم كونه عملية اجتماعية يف أكثر جوانبه ميز 
معظ���م الباحثني بينه  بوصفه عملية إنس���انية وبني 
ما ميكن التأثري بواس���طته يف تغيري أو تعديل سلوك 
الكائن���ات احلي���ة األخرى، فإذا توافق���وا على إدراج 
التعلّ���م البش���ري يف خان���ة الرتبية وع���دّوه وظيفتها 
األساسية فقد مسّوا عمليات تعديل سلوك احليوان 

ترويضاً.
ما يص���در ع���ن اإلنس���ان يف نش���اطاته املختلفة 
م���ا ه���و إال أحد نتاج���ات عملي���ة التعلم ال���يت تبدأ 
يف بداي���ات احلي���اة يف عملية تفاعلي���ة مع املؤثرات 

البيئية واالستعدادات الوراثية.
تق���دم الرتبية العون للف���رد يف تنمية قدراته على 
االستجابة بفعالية وكفاية يف مجلة تواصله واتصاله 
مع البيئة يف جانبيها املادي واالجتماعي وما يتصل 

هبما، وهي من حيث كوهنا فعالً إنس���انياً تس���هم يف 
من���و ق���درات املتعلم كيف���اً ونوعاً ومن حيث ش���كل 
النش���اط ذات���ه وغايت���ه لك���ن ذلك ال حي���دث بعيداً 
ومنفص���الً ع���ن اخلصائص اجلس���مية والنفس���ية 
والعقلية للمتعلم من الرتكيب اجلسدي إىل الصفات 
البيولوجية والعملي���ات الفكرية، ومنها قدرة املتعلم 
على الفهم واالس���تيعاب للرم���وز، ويف نقل املعلومة 
لتكون جزءاً من املعارف لديه وتوس���ع من مس���توى 
فهم���ه وقدرته عل���ى االس���تيعاب، وال هنمل يف هذا 
اجلانب ما ل���ه عالقة جبوانب الش���خصية األخرى 

والثقافة ومستوى التحصيل القبلي.
التعّلم والدوافع اإلنسانية:

  يبدأ اإلنسان بالتعلم منذ املراحل األوىل، وتؤكد 
األحب���اث املختلفة للمهتم���ني بالبحث يف خصائص 
الش���خصية اإلنس���انية عل���ى أن املرحل���ة اجلنينية 
تش���كل بدايات ه���ذه العملي���ة الضروري���ة لالرتقاء 
البش���ري عن س���ائر املوجودات، ليس اإلنس���ان من 
حيث كونه فرداً جمموعة س���لبية من االس���تجابات 
ب���ل إن تعلم���ه يقوم عل���ى تاريخ يبدأ م���ن أول نبض 
للحياة فيه ،فثمة خمزون يف الذاكرة يستوعبه الفرد 
فه���و يتأثر ب���كل ما مر به وباس���تمرار التعلّم يصبح 
تعديل الس���لوك الظاهرة الثابتة يف سلوك الشخص 

 امساعيل امللحم 
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مدى احلياة. ليس ممكناً يف حالة التعلم إال اإلقرار 
بأهنا عملية تتعامل مع اإلنساني يف تفاعله واتصاله 
باآلخر يتميز الكائن البش���ري عن سائر املوجودات 
يف كونه من حيث وجوده ال يش���به وجود الش���يء أو 
الكتلة املادية، إن وجوده وجود حركي يصعب النظر 
إليه مظهراً سكونياً، كونه ينقلب إىل مظهر آخر فال 
يثب���ت عند حلظة معينة أو مس���توى من مس���تويات 
وجوده، ال ينظر إىل الوجود اإلنس���اني من حيث هو 
ق���درة على الوجود، ولي���س الوجود املتحقق النهائي 
فاإلنس���ان موجود يف العامل لكن وجوده ليس ش���يئاً 
تكثف واكتمل بل هو إمكانية مس���تمرة بني األش���ياء 

واألفراد اإلنسانيني اآلخرين )1(
 تبدأ معرفة اآلخر من وجوده مع الغري وال تستقر 
عل���ى مظهٍر تش���كل وانتهى، لكنها عملية مس���تمرة 
ال تكتف���ي بذلك كوهنا تس���عى إىل الفهم  كونه أحد 

مس���توياهتا الراقية، وما س���بق يتعلق بنشاط 
التعلم ذاته املميز للعنصر البش���ري من حيث 
إس���هامه يف ف���رض بقائه جنس���اً عل���ى قيد 
احلياة، فقد استطاعت الكائنات البشرية أن 
تبتكر ال املعرفة املوروثة فحس���ب، بل املعرفة 
اخلارجية بالنس���بة للجسم، أي تلك املختزنة 
خارجه إذ تش���كل الكتابة أهم منوذج هلا )2( 
من تل���ك- املخزنة خارج اجلس���م- ما تقيمه 
تكنولوجي���ة املعلوم���ات من جس���ور تصل بني 
املادي وغري املادي لتدل على مفاهيم مشرتكة 
تنطب���ق على الظواهر املادي���ة واملعنوية ولكن 

هل تثبت هذه املفاهيم على حال؟
 س���رعان ما يتب���دد هذه املش���رتك فيغدو 
حاالت فردية متباينة تتباعد على حنو خمتلف 
مما هو بني ش���خص وآخر، وهي يف حركتها 
تلك وتغريها ختلف من جديد قواسم مشرتكة 
بني املتعلمني وبني األفراد واجلماعات، وهي 
يف هذا جتدد نفس���ها وترتقي إىل مس���تويات 
أعلى، وأحياناً بسبب من األساليب والطرائق 
املتبعة قد ترتدى إىل مس���توى أدنى مما بلغته 

يف زمن سابق، تس���ري املفاهيم يف تشكلها وتطورها 
وفق مس���ارات تنقلها من حال���ة الوحدة إىل حاالت 
أخ���رى متنوعة يف تنقله���ا واصطفافاهتا، ولكنها ما 
تلب���ث أن تنش���د الوحدة يف ش���كل أو منط أو صورة 
جدي���دة هلا أحكامه���ا ومضامينه���ا يف الوقت الذي 

تتجه فيه من جديد حنو تنوع آخر وهكذا.
 التعلم من حيث مس���توى اإلنس���ان يف سلم تطور 
الكائن���ات احلية يش���كل ضرورة وحاج���ة تفرضهما 
طبيعة هذا الكائن ومتيزه عن سائر الكائنات، وتشكل 
دوافعه االجتماعية رافعة لعملية منوه وملبية إلرواء 
حاجاته، وترس���م هذه الدوافع اجتاهات النمو فمن 
دوافع االعتماد واالنضمام والتواد ينتقل الش���خص 
إىل االس���تقالل واإلجن���از موجهاً من داف���ع التفوق 
والطموح وصوال إىل تلبية دافع حتقيق الذات الذي 

يتبوأ قمة هرم الدوافع اإلنسانية.
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 التعلم بني االعتماد واالستقالل: 
 حيف���ظ الوس���ط االجتماعي لإلنس���ان بقاءه ويليب 
حاجات���ه، كون���ه أكثر الكائن���ات احلي���ة ضعفاً عند 
الوالدة وتس���تمر حاجته إىل البيئة االجتماعية أمداً 
طويالً وبس���بب م���ن تنام���ي حاجات ه���ذا املخلوق 
وتعقده���ا وتنوعه���ا يس���تمر معتمداً عل���ى اآلخرين 
بدرج���ات وأش���ياء خمتلفة طالب���اً األم���ان والراحة 
واحلماية، ويؤدي الوسط االجتماعي دوراً تشجيعياً 
يف عملي���ات من���وه، وقد يك���ون له دور س���ليب يثبط 

نشاطه التعلمي.
يشّكل دافع االعتماد ضرورة منائية على املستويات 
الفيزيولوجية والنفسية واالجتماعية وحتدده ثقافة 
اجملتمع، وهو موجود يف العمليات اإلدراكية املعرفية 
فاملتعلّ���م يف مراح���ل العمر املبك���رة يتميز من حيث 
اإلدراك باالعتم���اد الكل���ي على اآلخري���ن ولكنه مع 
التق���دم يف النم���و يب���دأ يف االجت���اه حن���و مزيد من 
االستقاللية، وختتلف معايري االعتماد من ثقافة إىل 

أخرى، على املستويني االجتماعي والفردي. )3(
 ال يتوق���ف االعتم���اد على منط واح���د أو حمدد 
وإمن���ا يتبدل مع التقدم يف مس���تويات النمو ويأخذ 
أش���كاالً تبادلية منها ما يتمثل يف األدوار والعالقات 
بني األفراد، ويتبدى ذلك يف س���لوك األخذ والعطاء 

بدالً م���ن األخذ فق���ط، كما 
أن���ه يتجلى بانتقاله من حالة 
اآلخري���ن  عل���ى  االعتم���اد 
إىل االعتماد  كلي���اً  اعتم���اداً 
على النفس يف بعض املواقف 
س���لوك  يق���وم  وهك���ذا..   ،
األخذ والعطاء على أس���اس 
وموجه���ات  حم���ركات  م���ن 
الدافعي���ة وحتقق من خالهلا 
الق���وى الدافعي���ة وظيفت���ني 
متكاملتني، وظيفة تنشيطية 
أو حتريكية ووظيفة تنظيمية 

توجيهية )4(.
يب���دأ  النم���و  تق���دم  م���ع 
س���لوك االعتماد بالتواري ويتجه س���لوك الفرد إىل 
االستقاللية، وهذا االنتقال يتم يف البداية بسرعات 
بطيئة فال يلبث على ذلك طويالً حيث يأخذ بتسارع 
يتماي���ز فيه األف���راد عن بعضهم كم���ا يتمايزون يف 
أس���اليبهم املختلف���ة ويف مس���تويات امله���ارات  اليت 

يتبعها  كل منهم.
 يق���وم نظ���ام التمايز على التخص���ص، مبعنى أن 
لكل م���ن مكوناته وظيفة خاصة ب���ه داخل التنظيم 
الكل���ي ... ومتك���ن مالحظ���ة ه���ذا التماي���ز يف منو 
األطف���ال منذ البداي���ات املبكرة، حبي���ث يتجه حنو 
إدراك احل���دود الفاصلة بني جس���م الف���رد والعامل 
اخلارجي ش���يئاً فش���يئاً، ومن االلتص���اق باألم حنو 
االنفصال التدرجيي عنها، يشمل هذا بداية تشرب 
وامتصاص قيم اجملتمع وتقاليده س���واء من والديه، 
أم م���ن احمليطني ب���ه أم من االثنني معاً، يتم ذلك يف 
إط���ار من عملية النمو حبيث يزداد الش���عور بتمايز 
الذات فتصبح أكثر حتديداً ووضوحاً مما حييط هبا 
من مؤثرات )5( يصبح الكائن البشري عند وصوله 
إىل مس���توى القدرة على متييز ذاته قادراً على فهم 
وإدراك مدى التمايز املوجود بني نش���اطه وس���لوكه 
وخصائصه الش���خصية، يتبدى س���لوك االستقالل 
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مبظاهر متنوعة، منها ما يكون شديد التمركز حول 
الذات مش���حوناً برغبة ملحوظ���ة يف التميز رافضاً 

االعتماد على غريه حتى لو أدرك حاجته إليه.
التعلم بني التفسري والفهم:

  الفهم واالستيعاب أحد مكونات املنظومة املعرفية 
عند اإلنس���ان ، فالفكر البشري يتحرك يف فلك من 
تفاعل العلم واالعتقاد واإلجناز عرب مس���تويات من 
املنط���ق والتجريد ال للبقاء يف فضائها، وإمنا لريقى 
إىل مس���توى العالقة ب���ني الوعي والع���امل، وبينهما 
وب���ني العمل، وال يكتفي هذا التفاعل بالبقاء يف أفق 
التفس���ري بل يتجاوزه إىل مستوى الفهم واالستيعاب 
كون وجود اإلنسان يف العامل يشكل إمكانية مستمرة 

بني األشياء والبشر وليس شيئاً تكثف واكتمل.
 ب���ني التفس���ري والفه���م مث���ة فج���وة هل���ا عالقة 
باملس���تقبل، ف���إذ يبح���ث التفس���ري ع���ن األس���باب 
ويف���رتض مبدأ احلتمية يعنى الفهم يف وضع الفكرة 
أو النتيج���ة يف مكاهنا من الوس���ط اإلنس���اني الذي 
مينحها معناها فكل ماهو إنس���اني معد للفهم فإذا 
مل يك���ن حبوزة الكائن البش���ري الق���درة على الفهم 
تنعدم لدية القدرة على اس���تحواذ معنى أي فعل من 

أفعاله.
تكون احلركة يف التفس���ري أق���رب إىل املراوحة يف 
امل���كان وبالتايل فه���ي متنح املتعلّم ش���عوراً كاذباً يف 
اإلجن���از يؤدي عنده إىل ش���عور بالرض���ا عما أجنز 
واالس���تكانة إىل س���بب يعده برهان���اً مكتفياً بذاته، 
ومستوى التفس���ري يف املنظومة املعرفية يشكل لدى 
املتعل���م عند القناعة ب���ه نوعاً من تقديس طريقة أو 
فكرة يصبح اخلروج منها مع الوقت خيانة للموروث 
،فتصب���ح الع���ودة إىل األس���باب رتاجاً يغل���ق الباب 
امل���ؤدي إىل املس���تقبل وإنتاج ما هو جدي���د اعتماداً 

على سببية مضللة.
يعتمد مس���توى الفهم واالس���تيعاب على إخضاع 
املنج���ز باس���تمرار إىل معايري حتدد وضع األش���ياء 
فالتعلّم من حيث هو ظاهرة إنس���انية تكون نتائجه 
قابلة باس���تمرار للفه���م واملراجع���ة والتقويم أي إنه 

كأية ظاهرة إنس���انية مهما كانت غريبة تبقى قابلة 
للفهم )6(

يق���ود الفهم إىل نوع من التقوي���م الدائم للمعرفة 
واملنهج واألس���لوب والطريقة حيث إن املعارف نتاج 
اجتماع���ي يف ظ���رف ومكان حمددين وفق ش���روط 
تفرضه���ا ثقاف���ة اجملتمع وه���ذه مجيعه���ا خاضعة 
للتغيري والتعديل، أي إن أي معرفة ال تبقى على حال 
من الثبات يف حركة متغرية، ويف موضع تساؤل دائم 
وم���ا يلحقه���ا من تغيري قد يكون كام���الً أو جزئياً .. 
هذا ما حصل وحيصل يف أي انقالب فلس���في ومع 
أي اكتشاف علمي، وضع الفيلسوف األملاني )كانط( 
التس���اؤل ع���ن معيار العم���ل من أج���ل إقامة علمي 
السياس���ة واألخالق على أس���س عقلية وموضوعية 
معاً مما س���اعده على نقل فعل التفلسف من ادعاء 
كشف احلقيقة املطلقة إىل التساؤل األول عن معيار 

احلقيقة. )7(
يب���دأ التس���اؤل على النحو اآلت���ي: هل كل معطى 
حس���ي يأتي عرب مقول���يت الزمان وامل���كان قابل ألن 
يكون معرفة؟ وكان ذلك بداية أو حمطة لالنتقال من 
الوثوقية اليت تكرسها املعرفة املكتفية بالتفسري وقد 
مثلته���ا مدارس عديدة إىل مرحل���ة أعلى تتجاوزها 

تكمن يف الفكر النقدي أو النقدية.
متر كل عملية معرفية يف مسار التفسري لكن ذلك 
لي���س كافياً فالتفس���ري قد يكون مرحل���ة أولية تقود 
إىل الثبات فتلغي النقد واملرونة عند املتعلم، ولكنها 
إن اعتمدته ) التفس���ري( سبيالً لتسهيل الفهم تكون 
عملي���ة تربوية بامتياز، التعل���م القائم على الفهم ال 
يتم يف مسار خطي وباجتاه واحد ، بل وفق مسارات 
متع���ددة أو مس���ار تفرعي يف أكثر م���ن اجتاه يؤهله 
ليكون لولبياً تقدمياً وليس دائرياً أو مس���تقيما مما 
يتيح للمتعل���م بناء منظومة معرفي���ة ومهارية مرنة 
تنفتح أمامها يف كل مرحلة البدائل وال تكون أس���رية 

الثبات واملراوحة يف املكان.
 قد يوقع إغفال التعلم من أجل الفهم اإلجناز الذي 
حيققه املتعلم يف وهم النجاح ،فثمة فرق شاسع بني 
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اإلجناز وفهم ما أجنز ، كما يقول بياجيه.
 » يقدر املتعلم على القيام بأفعال معقدة ويؤديها 
أداء ناجحاً، لكن هذا ال يعين أنه قد فهم بالضرورة 
كل م���ا أجن���زه ،فقد يفهم بع���ض املفاهيم املتضمنة 

فيما أداه لكنه ال يفهمها كلها.
فاالنتقال من مس���توى اإلجناز إىل مستوى الفهم 
يتطل���ب إدراكاً واعي���اً، وحيت���اج ه���ذا االنتق���ال إىل 
حتويل خمططات الفعل إىل أفعال وأفكار وعمليات 

إجرائية )8( مستقبلية.
 ال يؤتي التعلم القائم على النشاط مثاره املطلوبة 
إذا مل يرتكز على العديد من األفعال اليت تكمن فيها 
الشروط الضرورية لفهم مايقوم املتعلم بإجنازه، أو 
مبا أجنزه واالرتقاء إىل مستوى الفهم يتطلب القيام 
بسلس���لة من العملي���ات املتداخل���ة حلقاهتا تتضمن 
الوص���ف والتأم���ل واملراجع���ة وتصحي���ح األخط���اء 
وتس���تكمل بعملي���ة وصف ثانية تكتم���ل فيها صورة 
اإلجن���از وتك���ون احلال���ة القادرة عل���ى قياس متكن 
التعل���م ومس���توى اإلتقان، أي قياس مس���توى الفهم 

واالستيعاب لدى املتعلم.
يشكل مستوى الفهم واالستيعاب املستوى الثالث، 
حبس���ب س���لم »بلوم« أو تصنيفه ملس���تويات اجملال 
املع���ريف يف عملية التعل���م، ويأتي هذا املس���توى يف 
درج���ة أعلى م���ن مس���تويي التع���رف والتذكر، ويف 
عملية تقويم مدى التمكن هلذا املستوى من خالل ، 

أو باستخدام ، حمكات أربعة هي:
 الطل���ب إىل املتعلم إيراد أمثلة عن املفهوم الذي 

أجنز املتعلم تعلمه.
 تعداد صفات املفهوم.
 اختيار أمثلة جديدة.

 التمكن من حل املش���كالت املتضمنة يف املفهوم 
بصورة أفضل )9(.

الفه���م  مس���توى  إىل  االرتق���اء  أن  ه���ذا  يع���ين   
واالس���تيعاب يعتمد على ق���درة املتعلم إدراك معنى 
املفاهي���م واملبادىء وترمجتها إىل صورة أخرى، مثل 
حتوي���ل الكلم���ات إىل رموز رقمي���ة أو تلخيص نص 
أو ض���رب أمثلة على مفهوم م���ا، وإعادة ظاهرة إىل 
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تصنيفه���ا  أو  مس���بباهتا 
ضمن جمموعات متشاهبة 
بينه���ا  فيم���ا  واملقارن���ة 

.)10(
باالستفادة من تصنيف 
تصني���ف  ومع���ه  »بل���وم« 
غانييه نتج���اوز يف عملية 
التعلم إجناز نظريات املثري 
التعل���م،  يف  واالس���تجابة 
ويصبح م���ا أتت به نظرية 
التعلم باإلشراط التقليدي 
غ���ري ق���ادرة عل���ى قي���اس 
اإلجن���از القائم على الفهم 
ألن���ه يق���ف عن���د تفس���ري 
التعل���م فحس���ب، وتصدق 
) القاع���دة( عل���ى نظرية 

التعلم باإلشراط اإلجرائي ذلك أن اإلنسان من حيث 
إن���ه كائن حي يك���ون تركيزه يف أثن���اء عملية التعلم 
منصباً على الوصول إىل غايات التعلم واالكتس���اب، 
وه���و يعتم���د عل���ى االس���تعدادات والعملي���ات بني 
الوس���يلة والغاية كونه خملوقاً غرضي���اً، فما يظهر 
عنده من سلوك ليس إال جزءاً من حماولته الوصول 

إىل حتقيق غاية أو هدف.
 تتعق���د عملية التعلم للفهم واالس���تيعاب بس���بب 
من القفزات الس���ريعة اليت حققه���ا التطور العلمي 
املعلوم���ات  جم���اال  ف���رض  فق���د  والتكنولوج���ي، 
واالتص���االت عل���ى العقل البش���ري قوان���ني معقدة 
غريت من س���لوك البش���ر وأمناطه ووسائط ضبطه 

واختذت أشكاالً ومسارات جديدة.
 تتزاي���د احمل���اوالت للتحكم يف س���لوك الناس بل 
وهندس���ة ش���خصية اإلنس���ان تش���جعها على ذلك 
املقاربات العلمية وقد وصلت حداً هائالً يف معرفة 
أس���رار احلياة النفس���ية، منها ما بلغ���ه علم النفس 
الس���لوكي يف تش���ديده على دور املؤثرات البيئية يف 
تش���كيل الش���خصية، ويف نفي دور العوامل الوراثية 

إىل ح���دود بعي���دة، وقد أكد »واطس���ن« ومدرس���ته 
على أن الس���لوك البش���ري ما هو س���وى ردود فعل 
أو اس���تجابات ملنبهات البيئ���ة ومثرياهتا، وال يقتصر 
دوره���ا عل���ى الداف���ع فحس���ب ، وإمنا ه���ي ختتار 
وتصطف���ي، ودوره���ا االصطفائي ذو أث���ر فعال يف 
تش���كيل الس���لوك لدى الفرد وحفظ���ه ،فالرغبة يف 
تغيري السلوك أو يف تعديله ال حتتاج سوى إىل تغيري 
الظ���روف البيئية بش���كل أفضل فاإلنس���ان كما قال 
»جيل���ربت س���لدز« ابن الظ���روف، فلو غرين���ا بيئات 
أطفال من أبناء قبيلة »اهلوتنوت«، وهم شعب يعيش 
يف جنوب إفريقيا مع مثلهم من أبناء أرس���تقراطيي 
إنكل���رتا، فس���يصبح األرس���تقراطيون هونت���وت من 
كل النواح���ي العملية، كما س���يصري أبن���اء اهلونتوت 

حمافظني صغاراً )11(.
 فرضت غزارة املعلومات يف وس���ائط االتصاالت 
مس���ارات خمتلف���ة عما كان عليه احلال س���ابقاً من 
حيث البطء يف إيص���ال املعلومة ومن حيث إمكانية 
التدعيم يف تعزيز التعلم ودفعه إىل األمام وما جيري 
اليوم من سرعة املعلومات وغزارهتا قد قلل من دور 
التدعيم وأحدث تشويش���اً ذهنياً حيول دون تفاعل 
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املعلوم���ة مع منظومة الف���رد واجلماعة املعرفية، بل 
إن ما حيدث يف جماالت التعلّم يف كثري من األحيان 
قد يش���كل تضلي���الً للعملي���ات الداخلي���ة فيما بني 
مدخالت التعلم وخمرجاته وحني ال يتيسر للمعلومة 
أن تسهم يف رفع مستويات التعلم فإهنا على العكس 

من ذلك قد تؤدي دوراً سلبياً.
التعلم بني اإلجناز والفهم:

  يبل���غ التعلم أهدافه من جه���يت اإلتقان والتمّكن 
إذا بل���غ املتعلم حداً يعينه على فهم ما أجنز ويرتبط 
الفه���م  بعدد من احلاالت ال���يت تصلح لتكون حمكاً 
مينح الق���درة للمقوم يف وزن ماحقق���ه التعلم لبلوغ 
أه���داف مرحلي���ة أو هنائية يف جم���ال من اجملاالت، 
ويرتبط الفهم بع���دد من األمور منها نوعية الربامج 
املس���تخدمة واخنراط املتعلم يف النش���اط، و يعجل 
الفه���م يف تأهي���ل املتعلم للقيام بربجم���ة عمله حلل 
مش���كلة من املشكالت بنفسه وقيامه بأعمال تتعلق 

مب���ا أجنزه، وه���ذا ما يوف���ر بدوره ش���روطاً 
ضرورية لفهم ما يقوم به.

 يتعلق اإلجن���از والفهم باجتاه���ات فكرية 
تؤهل املتعلم للمزيد من التعلم وطلب املعرفة، 
واملعرفة ليس���ت معطى ناجزاً جاهزاً وهنائياً، 
فه���ي يف حالة تش���كل دائ���م تفرتضها عالقة 

اإلنسان بالعامل.
تتعل���ق املعرف���ة باملعلوم���ة كوهن���ا أحد أهم 
عناصرها بل هي ش���رطها الضروري، ولكنه 
ش���رط غري كاف، فقد تؤدي غزارة املعلومات 
وعدم القدرة على إدخاهلا يف النسيج املعريف 
كما ذكر سابقاً إىل تضليل عملية التعلم ذاهتا 
حيث تؤثر املعلومة يف املعرفة واألداء، فاملعرفة 
هي تش���غيل للمعلوم���ة وأداة للتفكري والتمثيل 
ال  فاملعرف���ة  بينهم���ا  العالق���ة  ويف  العقل���ي 
تستوعب كل مايصل للمرء من معلومات وإمنا 
تتدخ���ل يف عمليات انتقاء املعلومة بواس���طة 
االنتب���اه من جه���ة، ويف جتميع املعلومات ويف 
عملي���ة حل املش���كالت، من جه���ة أخرى، يتم 

ه���ذا بفعل فهم العمليات التوس���طية يف أثناء التعلم 
بني املثريات واالستجابات وبني املدخالت يف عملية 
التعل���م وخمرجاهت���ا، كم���ا تتعلق وتتأث���ر بالتوقعات 

املتعلقة بالنواتج من اخلربات السابقة.
 وال تقف العالقة بني املعلومة واملعرفة يف جمايل 
اإلجناز والفهم عند هذه احلدود فاألمر يتعلق أيضاً 
باألساليب املعرفية، و هي ألوان األداء املفضلة لدى 
املتعل���م يف تنظيم ما حيس���ه ويدركه، وبأس���لوبه يف 
تنظي���م خربات���ه، ويف أس���اليب اس���تدعاء اخل���ربات 
الس���ابقة، أي إن املتعلم���ني خيتلف���ون يف طريقته���م 
للفه���م واحلف���ظ والتأويل والتحويل واس���تخدامات 

املعلومات وفهم الذات )12(.
 وكل عملية معرفية ما هي إال مظهر من مظاهر 
ه���ذه العالقات، إهنا تلك الصل���ة اليت ال تنقطع بني 
ال���ذات واملوض���وع، ينظ���ر إليه���ا من خ���الل منوها 
وتطورها لدى املتعلم، وتتأثر بسلس���لة من عمليات 
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التكي���ف يف عالقة موازنة 
طيل���ة  تس���تمر  بينهم���ا 

احلياة.
أو  عملي���ة  تتضم���ن   
عملي���ات التكيف عمليتني 
متصلت���ني  فرعيت���ني 
ومتفاعلت���ني، مها: التمثل 
الكائن  يستوعب  واملواءمة 
احل���ي الع���امل احمليط به 
اجلس���دية  الناحي���ة  م���ن 
فيزيولوجي���اً ألن���ه  جمال 
لفاعليات���ه كون���ه عضوياً، 
احلس���ية  الناحي���ة  وم���ن 
احلركي���ة حيوان���اً، وعل���ى 
املس���توى التطبيق���ي كونه 

إنساناً.
وتعمل الذات يف الوقت نفس���ه على توسيع جمال 
فعالياهتا وحدود اس���تيعاهبا للع���امل وهذا ما يدعى 
التمثل، والتمثل فعل حركي حمافظ ينطلق من شدة 
ح���رص الذات عل���ى احلفاظ على بنيته���ا الداخلية 

كيال حيتويها العامل ويفرض بنيته عليها.
وتق���وم ال���ذات من باب آخر بس���بب م���ن مقاومة 
احمليط لالس���تيعاب بإجراء تعديالت على فعاليتها 
احلركي���ة والعقلية لتواجه املش���كالت اجلديدة اليت 
تعرتضه���ا وإجياد احللول الكفيلة للتغلب عليها وهو 
م���ا يدعى املواءمة أو التالؤم، ومقاومة املوضوع تعدّ 

أساساً لكل تقدم على مستوى الوعي.
 ينتق���ل اإلنس���ان بوس���اطة املوازن���ة ب���ني التمثل 
واملواءم���ة من موقع املنفع���ل إىل الكائن الفاعل يؤثر 

يف العامل من خالل عملية التغيري اليت يقوم هبا.
تش���كل املوازنة أس���اس دافع اإلجن���از لدى املتعلم 
يف س���عيه إىل بلوغ مس���توى من التفوق يف مهمة من 
مهمات يندب نفس���ه هلا، يتضمن التوجه اإلجنازي 
عند توافر أساليب االتصال يف التعلم ركيزة تساعد 
املتعل���م يف توظيف إمكاناته فرداً وعضواً يف مجاعة 

يف عالقات اتصالية مرتابطة وتصبح هذه العالقات 
ق���ادرة على إذكاء احلاجة إىل حتقيق الذات بالقيام 
بأنش���طة من خالل التنظيم والتوجيه على أس���اس 
إش���باع الطموح كون���ه قمة اخلربة اإلنس���انية، ففي 
كل ش���خص رغبة ليزيد من ف���رص الفعالية والنمو 

إلظهار كفاءته وتفوقه )13(.
 فامل���رء يرغب أن يوضع يف موقف التحدي وينزع 
إىل االس���تقاللية وهبذا يصبح العمل أكثر إش���باعاً، 
و يتعلق ذل���ك بدافعي النمو والتفوق اللذين يتجهان 
يف حالة توافر الق���درة على التغيري واالتزان العقلي 
حن���و ردم الفجوة بني رغبات الش���خص وإجنازاته، 
وه���ذا ما ميكن أن يتحقق بواس���طتيهما يف مرحليت 

الطفولة والشباب إجنازات هامة.
 يت���م االنتقال من مس���توى اإلجناز إىل مس���توى 
الفه���م بتحويل خمططات العم���ل إىل أفكار وأعمال 

إجرائية )14(.
- يتوجه التعلم من أجل اإلجناز إىل إذكاء احلاجة 
إىل حتقي���ق الذات وهو الدافع الذي يتبوأ ذروة هرم 

الدوافع، بذلك يصبح للتعلم معنى )15(.
يقول قائل: األفكار املفهومة كاألطعمة املهضومة، 
ويف اخلت���ام إن الفهم واالس���تيعاب يعنيان أن املتعلم 
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)17( السابق، من مقدمة د. عبد اهلل عبدالدائم ص5.

عند هذا املستوى من اجملال املعريف يكون قد أصبح 
قادراً على )16(.

 معاجلة املعلومات.
 جتديد معارفه وتصحيحها وتعديلها.

 أن تكون لديه رغبة دائمة للتعلم.
حيدد »روبنسون« خطوات لتعلم الفهم واالستيعاب 

موجزها:
 حتدي���د األغراض املرج���وة للتعلم مرتبة ترتيباً 
يب���دأ باأله���داف البس���يطة واملرحلي���ة لينتهي إىل 

الغرض أو األغراض النهائية.
 وضع املتعلم يف موقع يس���تطيع معه أن يكتشف 
معن���ى امل���ادة أو املوضوع حبي���ث يكون ق���ادراً على 

البحث عن املعنى ملادة ليس هلا معنى واضح.
 قراءة النص موضوع التعلم قراءة أولية يستطيع 

معها املتعلم أن يرسم خارطة طريق يف تعلمه.
 وض���ع صيغة أو صيغ أس���ئلة ميكن طرحها يف 

املرحلة األخرية من احلصة.

ص���وغ املادة صوغ���اً جدي���داً وتنظيمه���ا تنظيماً 
جدي���داً أيضاً، حبيث تربز الق���درة على ربط اخلربة 

اجلديدة باخلربات السابقة.
 املراجع���ة حبيث تكون املادة أو املوضوع قد بلغا 
ح���داً ميك���ن معه قي���اس اإلجناز من حي���ث اإلتقان 

والتمكن.
ختام���اً: إن االرتق���اء بالتعل���م إىل مس���توى الفهم 
واالس���تيعاب يقدم الع���ون للمتعلم لتجاوز مس���توى 
احلفظ والتذكر فال تقف قدرات املتعلم عند تكرار 
م���ا تلقنه واعتم���اده ه���ذا املس���توى ونتاجاته كأهنا 
حقائق هنائية، مما يش���كل تط���وراً نوعياً يف العملية 

الرتبوية، فتكون خمرجاهتا )17(.
 إنساناً قابالً للتعلم باستمرار.

 متعلماً قادراً على أن يعلم نفسه بنفسه.
 متعلماً مؤهالً للتكيف املرن واملبدع مع األوضاع 

املتغرية اليت يواجهها يف العمل واملهنة.
 متعلماً قارئاً جييد القراءة.

التعلُّم بني اإلجناز و الفهم 
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»ولي���د« طفل يف مدرس���ة احلضان���ة، ولكن قلما 
جتده يلعب م���ع األطفال اآلخري���ن، فعندما يلعبون 
لعب���ة بن���اء البيوت اخلش���بية، فإنه ميس���ك بالكرة 
ويلع���ب هب���ا وح���ده، وعندم���ا يتجمع���ون يف حلق���ة 
ليناقش���وا قصة رواها هل���م املعلم، يبدأ وليد عندئذ 

مبمارسة لعبة بناء البيوت اخلشبية.
وتصرفات وليد هذه تشعر أمه بالقلق، واخلشية 

أن يشبّ طفالً انعزالياً.
وباملقاب���ل جند »عصام« ال���ذي يصفه أبواه أنه ال 
يس���تغين عن رفاقه دقيقة واحدة، وال يس���تطيع أن 
يصنع شيئاً دون أن يستشريهم ملطابقة برناجمه مع 
برناجمه���م، فإذا اقرتح علي���ه أبوه أن يذهب معه إىل 
املتح���ف يوم اجلمع���ة، يرد عليه: انتظ���ر ريثما أكلم 

مروان..
هذان منوذج���ان لش���خصيتني متناقضتني، وقد 

جند هذين النموذجني أحياناً يف أسرة واحدة.
تُعرب السيدة أم رامي عن معاناهتا قائلة: إن أبنائي 

إم���ا أن يكون���وا خارج البي���ت مع رفاقه���م، وإما  أن 
يقضوا وقتاً طويالً يف التحدث معهم على اهلاتف.

اضط���ررت أن أضع هلم نظام���اً حازماً يُحدد هلم 
أوق���ات أداء واجباهتم املدرس���ية قب���ل خروجهم من 
البي���ت وأوقات لعبهم، ومواعي���د عودهتم إىل املنزل 
وأطول فرتة زمنية ألي مكاملة هاتفية مع رفاقهم...

أما بالنس���بة الب���ين »إبراهيم« ال���ذي يبلغ الرابعة 
عش���رة م���ن العم���ر، فاألم���ر خمتل���ف متام���اً، فهو 
يقضي معظم أوقاته وحده يتابع واجباته املدرس���ية 
يوماً بي���وم، وال خيرج من البيت ألنه يبتكر لنفس���ه 
نش���اطات ومطالعات وبرامج تش���غله، فرتاه متفوقاً 
من دون متابعة متواصلة، ومن غري برامج مفروضة 
عليه ألنه حيسن توزيع وقته على ما يفيده، ونشتهي 
فع���الً أن نس���معه يوماً حي���ادث رفيقاً، أو يس���تأذن 

الصطحاب أحد زمالئه ملكان ما..
وم���ن الطبيع���ي أن األبوي���ن يرغب���ان يف أن يكون 

طفلهما يتمتع مبهارات اجتماعية
متكنه من التواصل مع اآلخرين بنجاح، وليساعد 
الوال���دان أطفاهلما يف���رتض أن يكون���ا قادرين على 
تعلي���م أبنائهم���ا على حن���و فعال، ذل���ك أن املهارات 
االجتماعي���ة متنح اآلباء إطاراً لتعليم األطفال كيف 

يتصرفون.

املهارات االجتماعية :
لنُحدد معاً وأوالً ما نعنيه باملهارات االجتماعية:

إهن���ا جمموع���ات م���ن س���لوكات معين���ة مرتبطة 
ببعضه���ا بعض���اً يف ترتي���ب معني، وحني نس���تخدم 
امله���ارات االجتماعي���ة بش���كل صحي���ح ويف الوقت 
املناسب، فإهنا تساعدنا على االنسجام مع اآلخرين 
واخت���اذ قرارات مناس���بة يف املواق���ف االجتماعية، 
فّك���ر لدقيق���ة فيما تفعل���ه حني تقابل ش���خصاً ما 
ألول مرة، رمبا تقف منتصباً، وتنظر إىل الشخص، 
وتبتس���م، وتصافح���ه ي���داً بيد، وتذكر عب���ارة »إنين 
س���عيد برؤيتك« إن هذا مثال للكيفية اليت تتشابك 
هبا الس���لوكات لتكوين امله���ارة االجتماعية اخلاصة 
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بتقديم نفسك لآلخرين.
نس���تخدم  وحن���ن 
االجتماعي���ة  امله���ارات 
حتي���ة   .. دائ���م  بش���كل 
الزمالء، طلب املس���اعدة 
م���ن موظ���ف ، االتص���ال 
التحدث  بصديق،  هاتفياً 
إىل بائع بش���أن منتج من 
املنتجات، جماملة شخص 
ما، والقائمة مستمرة ألن 
عالقاتن���ا م���ع اآلخري���ن 
مس���تمرة وال غن���ى عنها 

أبداً.
ه���ذه  واس���تخدام 
املهارات بشكل الئق يؤثر 

باملقاب���ل على أس���لوب معاملة اآلخري���ن لنا ولزيادة 
رصيدن���ا من املهارات االجتماعي���ة، ميكننا معاجلة 
املزيد من املواقف بطرق فعالة ألهنا غنية بالتجربة 
واملمارس���ات الصحيحة. وهذا حيقق مس���احة من 

التوافق أوسع مع مزيد من األشخاص.
إن ه���ذه املواصفات حتتاج لبناء أس���س راس���خة 
هل���ا يف مراح���ل الطفول���ة، ألهنا هي مرحل���ة تكوين 
العادات والسلوكات واملواصفات والقدرات، فاألبناء 
يف  حمط���ات مراح���ل منوهم وتكوين ش���خصياهتم 
حباجة الكتس���اب املهارات االجتماعية، ليتعلموا ما 
هو مقبول وما هو مرفوض من اآلخرين، وما حيقق 

هلم االقرتاب أو االبتعاد عمن حوهلم.

أثـــر الثناء والتشـــجيع يف تكوين املهارات 
االجتماعية:

ي���ؤدي )الثن���اء الفع���ال( دوراً إجيابي���اً يف تدعيم 
اإلحس���اس النام���ي للطف���ل بذاته، ويس���اعده على 
تكوين ذخرية من الثقة بصوابية تصرفاته، وحنن ال 
نبالغ إن قلن���ا )إن الثناء والتقدير اللذين جنود هبما 
على أطفالنا اآلن من املمكن أن يس���تمرا معهم مدى 

احلياة(. )1(
ذلك أننا عندما نثين على أطفالنا نزودهم بالقدوة 
يف كيفية اإلعالن ع���ن إعجاهبم، والتعبري عنه جتاه 
اآلخري���ن، والعامل م���ن حوهلم، وهذا يس���اعد على 
خلق عالقات توافقية تس���بغ عليهم الش���عور باملتعة 

والثقة بتصرفاهتم.
وبودي أن أضيف بأن أطفالنا عندما يتلقون الثناء 
فإهنم يتعلمون املعنى احلقيقي للتقدير، ويلمس���ون 
إحساس���هم بقيمتهم ومنزلتهم الفطرية، فكل طفل 
يس���تحق الشعور هبذا اإلحس���اس، ووظيفتنا آباء أن 

نشجع على ازدهاره.
وال ينبغي أن يكون الثناء مكافأة دائماً، وال ينبغي 
أن يضط���ر األطف���ال إىل إثب���ات أنفس���هم لكي نثين 
عليه���م، فمن واجبنا آباء أن نبدي انتباهاً دقيقاً إىل 
أدق الفروق يف ش���خصيات أطفالن���ا، وأن نثين على 
الصف���ات اليت نرغب يف تش���جيعهم على اكتس���اهبا 

أثناء منوهم.
بعب���ارة أدق نس���تطيع الق���ول: )إن الثن���اء يؤهلهم 
أن يكونوا أش���خاصاً واثقني من أنفس���هم يتصرفون 
بطريقة تقرهبم ممن حوهلم والذين بدورهم يرغبون 

بصحبتهم(.

38

دراســات 
تربويـة 
ونفسـية



وت���ؤدي ق���درات اآلب���اء، وفهمه���م ملتطلبات منو 
أوالده���م دوراً هام���اً يف اختي���ار أس���لوب التعلي���م 
األنس���ب للمواقف اليت تواجههم م���ع أبنائهم، وهلذا 
فلكل مهارة اجتماعية يقع اختيارهم عليها األسلوب 

والطريقة املناسبة لتعلمها.
كان كٌل من »يوسف« � أربعة أعوام � وأخيه الصغري 
»فادي« ال���ذي مل يبلغ العامني يلعبان معاً يف حجرة 
الن���وم، وفجأة مسعت األم ص���راخ أحدهم واقرتبت 

من حجرهتما وسألتهما »ماذا حدث ؟«.
ق���ال: »يوس���ف« والدموع تنهمر م���ن عينيه »لقد 

أخذ »فادي« سيارتي!«.
وق���ررت األم أن تتخطى أس���ئلة التحقيق وعلقت 

قائلة: »إنك ال تريد أن يلعب »فادي« بسيارتك«.
أجاب »يوسف« مش���دداً: »كال فهو صغري للغاية« 
وأضاف هبدوء أكثر وكأنه أطفأ ش���حنة غضبه )إنه 

قد يؤذي نفسه ...(.
الحظ���ت األم أن »يوس���ف« لدي���ه وجه���ة نظ���ر، 
فالس���يارة معدني���ة ومصمم���ة ألطف���ال أك���رب س���ناً 
فقالت: )لطيف جداً أن تقلق بش���أن أخيك الصغري، 
فه���ل لديك لعبة أخ���رى تعتقد أنه م���ن األفضل أن 

يلعب هبا؟(.
ونظ���ر »يوس���ف« يف أرجاء الغرفة ووجد س���يارة 
خش���بية كبرية، أعطى الس���يارة املعدني���ة ألمه اليت 
أخفتها حب���ذر، وقال هلا: )أعتقد أنه س���يحب هذه 
السيارة(، وأعطى السيارة اخلشبية ألخيه، فابتسم 
»ف���ادي« وأخذ يلعب بالس���يارة اخلش���بية وانصرف 
»يوس���ف« إىل نش���اطه اخل���اص وهو مرت���اح إلبعاد 
سيارته عن دائرة االهتمام وشعر بالزهو � إىل جانب 
بع���ض احل���رية � لقيامه بدور األخ األك���رب الذي يقوم 
حبماية أخيه الذي عُه���د إليه به للتو، وجنحت األم 
بتعليمه مهارة يتف���ادى هبا غضب أخيه، كما علمته 

كيف يرعاه بعطف، وكيف جيد البدائل واحللول.
أعتق���د أنن���ا هبذه الطرائق نُش���عر أوالدن���ا بثقتنا 
هب���م ونتوقع منهم أفضل ما لديه���م، ونوفر هلم جواً 
ال حيقق���ون من خالله آماهلم الش���خصية فقط، بل 

يتفوقون على أنفسهم أيضاً. )2(
وتعقيب���اً عل���ى م���ا تق���دم أس���تطيع الق���ول: إننا 
نس���تطيع مبا منل���ك من معرف���ة ووعي أن نش���جع 
أطفالن���ا ونس���اعدهم، وذل���ك م���ن خ���الل دعمهم 
بطريق���ة إجيابية.. إن ذل���ك ال يعين أن خنربهم بأن 
كل ما يقومون به مدهش جداً، بل ميكننا اإلعجاب 
ب���ه وإخباره���م كم حنبه���م وكم هم عناص���ر فاعلة 

ومنتجة.
وميكننا تشجيع األطفال على مناقشة مشاعرهم 
حول األشياء، مراعني تعليمهم طرائق إجناز األعمال 
أو وصفه���م  م���ن دون االس���تخفاف مبحاوالهت���م، 
بعب���ارات تدع���و إىل اإلحب���اط كأغبياء أو كس���اىل، 
ألن نعته���م مبثل ه���ذه األوصاف جيعله���م يعتقدون 
بأهنم فعالً كذلك، وهذا سيشكل هلم حاجزاً نفسياً 

يصعب جتاوزه لتحقيق النجاح.
حن���ن ندرك متاماً أن الرتبية عملية ش���اقة، وأهم 
م���ا فيه���ا أن منل���ك املعرف���ة والطريقة كي���ف نوجه 
أطفالنا ونس���اعدهم على بداي���ة إجيابية حلياهتم، 

وهذا مينحهم احرتاماً ألنفسهم ولآلخرين.
ولتحقيق كل هذا حيس���ن بنا اس���تخدام املهارات 
االجتماعية على حنو مالئم للموقف والس���ن وهذا 
يزيد يف احتمال أن يعرف أَطفالنا ما س���يقولونه أو 
يفعلونه، عند التعامل مع أقراهنم، وس���وف يوفر هلم 
اس���تيعاباً أوس���ع وأدق لقدراهتم الذاتية، وإلمكانية 
توظي���ف مهاراهتم االجتماعي���ة، لتحقق هلم جناحاً 
يف عالقاهت���م باآلخري���ن م���ن األت���راب، وبالت���ايل 
يتعلم���ون اإلجابة عن )كي���ف..؟ وملاذا..؟ وأين جيب 

أن يستخدموا حصيلتهم من هذه املهارات؟(.
ولتعطـــي جهودنـــا مثارها حيســـن بنا أن 

نوجه لآلتي:
إن تعلي���م أبنائ���ك امله���ارات االجتماعية ميكن أن 
يساعدهم على حس���ن التكيف وبناء عالقات قوية 
م���ع اآلخرين، وح���ني تقوم بتعليمهم ه���ذه املهارات، 
استخدم تفسريات وأمثلة بسيطة، واستخدم »الثناء 
الفعال« حني تراهم يستخدمون إحدى املهارات على 
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حنو مالئم.
قم بتعليم كل مهارة خطوة إثر خطوة، خذ الوقت 
الكايف لكي تشرح ألبنائك الوقت املناسب الستخدام 
هذه املهارات واملواقف اليت ستس���اعدهم فيها هذه 
امله���ارات، دعهم يرون كي���ف تتكامل إحدى املهارات 
جزئياً مع مهارة أخرى، فعلى س���بيل املثال تتش���ابه 
كيفي���ة تقبل النقد من املعل���م إىل حد كبري مع تقبل 
النقد من أي ش���خص من الكب���ار البالغني ممن هلم 
س���لطة، كما أن طلب املس���اعدة من موظف يف أحد 
املتاجر يش���به طلب معرف���ة االجتاهات من ضابط 

شرطة مرور.
ف ج���واً من املرح على عملي���ة تعليم املهارات  أضِْ
االجتماعية، امتدح أبناءَك أو كافئهم بش���يء خاص 
مقابل ما اس���تغرقوه من وقت للتعلم، قد ال يكونون 
عل���ى وعي بفوائ���د تعل���م امله���ارات االجتماعية يف 
الوق���ت ذاته، ولكن كلما اس���تخدموا ه���ذه املهارات 
ووعوا األسلوب اإلجيابي الذي يتجاوب به اآلخرون 

معهم، سترتسخ هذه املهارات بداخلهم.
أخ���رياً كن صب���وراً، فبعد أن يتعل���م أبناؤك مهارة 
جدي���دة، قد يس���تغرق األم���ر بعض الوق���ت قبل أن 
يش���عروا بارتياح يف اس���تخدامها � وقب���ل أن تصبح 
بالفع���ل ج���زءاً منه���م � إن تعل���م امله���ارات اجلديدة 
عملي���ة مس���تمرة، فهي ال تنتهي جمل���رد أن املهارات 
متت ممارس���تها مرة أو مرت���ني، وباملثل ينطبق هذا 
عل���ى أية مهارة أخ���رى تتعلمها، فأنت ال تتعلم كيف 
توجه كرة الس���لة حنو اهل���دف مبحاولة واحدة، وال 
تتعل���م كيف تقود س���يارة من أول م���رة جتلس فيها 
خل���ف عجلة القيادة، فنحن ال نتقن أي ش���يء بدون 

املمارسة... ثم املمارسة..
واملهارات االجتماعية متنح أبناءَك أساس���اً متيناً 
لالنس���جام مع اآلخرين، ومتكنهم من حتقيق مزيد 

من النجاح يف كثري من جوانب حياهتم.

وخالصة القول:
امله���ارات  أبناءَه���م  يعلم���ون  الذي���ن  اآلب���اء  إن 
االجتماعي���ة بش���كل فع���ال يقوم���ون بتزويده���م ب� 
)مهارات احلياة(.. حيث يتسنى هلم ضبط النفس، 
وظاه���رة احرتام وتقبل اآلخر، وهذا يؤهل كال منهم 
لالنس���جام مع نفس���ه أوالً، وللتكيف ب���روح خالقة 
عميقة مع جمموعات األقران... وذلك جيعله يشعر 

مبعاني وجوده سعيداً راضياً. )3(

جمموعـــات  مـــع  والتكيـــف  االتصـــال 
األقران:

إن االتصال باألقران يعدُّ مهارة حيتاج طفلك إىل 
تعلمها والرباعة فيها خالل مراحل النمو ومنها:
النمو االجتماعي الطبيعي لألطفال:

 النمـــو االجتماعي الطبيعـــي: من املفيد 
أن يع���رف األب���وان بع���ض احلقائق املتعلق���ة بالنمو 
االجتماع���ي ألطفاهلم���ا، وأن يتذك���را دائم���اً وجود 
فروق فردية بني األَطفال، ضمن اخلطوط العريضة 
هل���ذا النمو، وهي تعكس ض���رورة اختالف الطرائق 
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واألس���اليب الفردي���ة ل���كٍل منهم، فبع���ض األطفال 
اجتماعي���ون بطبيعة حاهل���م � وبعضهم اآلخر يلتزم 
جان���ب احلذر يف عالقت���ه مع اآلخري���ن، وقد جند 
طفالً ينطلق على سجيته عندما يكون بني جمموعة 
من األَطف���ال، وجند آخر يؤثر العزل���ة وحده ليخلو 
بنفسه بعض الوقت، وال عجب يف ذلك فهذا ينطبق 

على البالغني أيضاً.
 منـــو الصداقة بـــني اأَلطفـــال: ينجذب 
األطف���ال ذوو امل���زاج واالهتمام���ات املتش���اهبة حنو 
بعضهم بعض���اً، وميكن أن ترت���ب طفلتان مغرمتان 
بارت���داء أحس���ن املالب���س، ملواعي���د لع���ب متك���ررة 
احل���دوث وتقضيا الوقت بأكمله ضائعاً يف ألعاهبما 

اخليالية..
 الفـــروق الفردية: وتظهر ه���ذه الفروق بني 
األطفال منذ املراحل األوىل من عمرهم فبينما جند 
طفالً س���ريع التأثر باقرتاحات معلمه، أو مبا يعمله 
األَطفال اآلخرون، جند طفالً آخر يتمتع باستقالل 
ذاتي ويعلم ما يريد أن يعمله، وإىل جانب هذا وذاك، 
جند الطفل الذي يعمل ما يريده، من دون أن مينعه 
ذلك من االنفتاح على اقرتاحات اآلخرين، وهذا هو 
الطفل الذي يتس���م بالصفة القيادية، بعكس الطفل 
الذي يعجز عن انتقاء أحد البدائل املطروحة أمامه، 

والذي يكون عادة تابعاً لغريه. )4(
 التفاعل االجتماعي للطفل ومنو مفهوم 

الذات:
يتش���كل مفهوم الذات من���ذ الطفولة، عرب مراحل 
النم���و املختلف���ة يف ض���وء حمددات معينة يكتس���ب 
الفرد خالهلا مفهومه عن ذاته، وتعد جممل األفكار 
واملشاعر اليت يكوهنا الفرد عن نفسه نتاجاً ألمناط 

التفاعل االجتماعي واخلربات االجتماعية.
وي���زداد تأثر الطفل يف مرحل���ة الطفولة املتأخرة 
باألَف���راد الذي���ن يتفاع���ل معه���م، وباجملتم���ع الذي 
حيي���ا يف إط���اره، وكذلك بالثقافة ال���يت هتيمن على 
بيئت���ه، وه���و لذلك حيت���اج إىل الش���عور بالتقبل يف 
األس���رة واملدرس���ة وبني مجاعة الرفاق، لكي ينمي 

مفهوم���اً موجباً ع���ن ذاته، وأكد )أريكس���ون( أن كل 
مرحلة هلا أس���لوهبا املمي���ز يف التفاعل االجتماعي.

واألس���لوب املمي���ز يف التفاع���ل االجتماع���ي ملرحلة 
الطفول���ة املتأخرة هو الش���عور باملس���ؤولية والعمل 
على اكتس���اب معايري الكب���ار وقيمهم وعاداهتم اليت 

يشجع عليها الوسط االجتماعي. 
كم���ا يزداد تأثري مجاعة الرف���اق من اجلنس ذاته 
الزدياد النشاط اجلماعي، ولوجود رغبة قوية لدى 
كل ف���رد يف احلص���ول عل���ى رضا مجاع���ة الرفاق، 
ففي هذه املرحلة يتشبه الطفل بأقرانه يف ملبسهم 
وأفكاره���م وس���لوكهم، وخيض���ع هل���م يف كل ه���ذه 
األش���ياء، ألن���ه يكون غري آمن عل���ى مكانته، وخائفاً 
م���ن رفض اجلماعة له م���ا مل يتوافق بكل كيانه مع 

املعايري اليت يضعها األعضاء0
ويتأثر الطفل باألسلوب الذي يعامل به، فيستنتج 
أن���ه غري مرغ���وب فيه إذا رفض زم���الؤه اللعب معه 
ولوح���ظ أن األَف���راد الذي���ن ينظ���رون إىل أنفس���هم 
أش���خاصاً غري مرغ���وب فيه���م مييل���ون إىل القيام 
بس���لوك يتناس���ب مع هذه النظرة وأن األش���خاص 
الذين لديهم مفاهي���م إجيابية يتمكنون من التوافق 

االجتماعي ولديهم اهتمام باآلخرين.
إن املفاهي���م اإلجيابي���ة عن الذات تولد مش���اعر 
الكفاي���ة واالقت���دار عل���ى مواجهة املواق���ف البيئية 
احمليطة، وذل���ك يُمكن الطفل م���ن إقامة العالقات 
االجتماعي���ة الناجح���ة، أم���ا املفاهيم الس���لبية عن 
الذات فتقود الطفل إىل أن ينظر لبيئته االجتماعية 
مص���دراً من مص���ادر التهديد، وه���ذا ينعكس على 

عالقاته وتفاعله مع اآلخرين.
ولذلك فكلما كانت أس���اليب التنشئة االجتماعية 
والعالق���ات األس���رية قائمة على التقب���ل واالحرتام 

ساعد ذلك على تنمية مفهوم إجيابي. )5(

أمهية املهارات االجتماعية:
 امله���ارات االجتماعية ضرورية وحيوية حلس���ن 
تطور خمتل���ف جوانب النمو للطف���ل، وإن ما ننتجه 
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الـمراجــع:

من عالقات اجتماعية هو مؤشر مهم لكيفية تكيف 
الطفل وسلوكه يف املستقبل فرداً بالغاً.

 إن عالق���ات األصدق���اء اإلجيابي���ة يف مرحل���ة 
الطفولة توفر حاجزاً ضد الضغط النفسي وتساعد 
على احلماية من االضطرابات النفس���ية وما تسببه 

من مشكالت. 
 ذل���ك أن الصعوب���ة يف تكوي���ن الصداقات يؤدي 
الهت���زاز ثقة الطفل بنفس���ه، وهذا ش���عور يس���تمر 

ملرحلة البلوغ.
 األطف���ال الذي���ن لديه���م فق���ر يف العالق���ات 
االجتماعي���ة معرض���ون خلط���ر اجلن���وح وانته���اك 

القانون، والتأخر الدراسي، وترك املدرسة.

دور األهـــل يف تعليم املهارات االجتماعية 
للطفل:

 اختيار مهارات مناسبة يُدرب عليها الطفل.
 اختي���ار مهارات اجتماعية هل���ا عالقة باحلياة 

اليومية، كحسن االستقبال، واجملاملة الصادقة...
 تعليم املهارات يف الوقت املناسب، وهذا يتطلب 
االنتباه لألوقات املناسبة اليت ميكن أن تساعد فيها 
طفلك على التواصل والتفاعل مع اآلخرين بطريقة 

سليمة.
 يَحسُن الرتكيز على مهارات معينة، مثل احرتام 

ومساعدة اآلخرين.
 ربِّ طفل���ك عل���ى تقدي���م الثناء بع���د التواصل 
اإلجيابي، واس���تخدام كلمات، ش���كراً، ومن فضلك 

اليت تسهل إجناح عالقته مع األطفال.
  تقديم منوذج للس���لوك املناس���ب عند التفاعل 
مع طفلك ومع اآلخرين، حبيث تكون قدوة لطفلك، 

فالطفل يتماهى بوالده.
 شجع طفلك على  » لعب األَدوار«.

 س���اعد طفل���ك على الت���درّب وتكرار الس���لوك 
املناسب يف مواقف متثيلية.

 باملساعدة ميكن أن يتدرب الطفل ويُحسن عدة 
مهارات اجتماعية.

 بعده���ا يكون جاهزاً لتطبيق ه���ذه املهارات يف 
مواقف حقيقية.

 تش���جيع التعميم، كمساعدة الطفل كيف ومتى 
يطبق مهارات اجتماعية حمددة يف مواقف خمتلفة.

مثال: عندما يتعلم الطفل أن ينتظر دوره حني يلعب 
مع أخته... ميكن اس���تخدام ه���ذه املهارة يف انتظار 
دوره أمام أحد احملالت، وعندما يلعب مع رفاقه...

 القراءة للطفل كل يوم وخصوصاً القصص 
 توفري املطبوعات مثل اجملالت والكتب والقصص 
مبا يتناس���ب مع عمره ليطلع عليها، وكذلك وفر له 

األلوان واألدوات لريسم ويلون...
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 ازدواج الشخصية أو تعددها
 MULTIPLICITÉ DE LA

PESONNALITE
 أنور حاج عمر

 إن موض��وع عل��م النفس هو الس��لوك اإلنس��اني، س��واء كان هذا الس��لوك منف��ردًا » أم كان 
س��لوكًا« يف مجاع��ة، ولإلنس��ان جوانب متع��ددة منها: العضوي والنفس��ي والعقل��ي واألخالقي 
واالجتماعي... وتعمل هذه اجلوانب معًا وتتداخل على حنو تش��كل وحدة واحدة، وتسمى هذه 
الوحدة: الش��خصية، وقد أش��ار الفالس��فة إىل أن الش��خصية تتميز بوحدتها، ومسوا هذه الوحدة 
اهلوية الشخصية، والشعور بهذه اهلوية مستمر، دائم خالل سنوات العمر، فكل منا يعرف نفسه 
أن��ه هو ه��ذا الطفل الذي كانه منذ س��نوات كثرية عل��ى الرغم من التغ��ريات والتطورات اليت 

طرأت عليه، وإن ما حيفظ عليه شعوره بوحدة هويته هو هذه ال�  » أنا« الثابتة املستمرة.
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 إن الش���خصية ليس���ت حاص���ل مج���ع اجلوانب 
املختلفة فيها، وإمنا هي تأليف ونظام يش���به نظام 
اجلس���م احلي وتأليفه فاجلس���م احلي على س���بيل 
املثال، منظومة مؤلفة من أجهزة، مثل جهاز الدوران 
وجه���از التنفس وجهاز اهلض���م واجلملة العصبية.. 
إال أن���ه وإن كان ل���كل جهاز وظيف���ة خاصة به، فإنه 
ال يعم���ل مبع���زل عن األجهزة األخ���رى إمنا تتفاعل 
وتتناسق يف العمل بينها، وما املرض سوى إفراط أو 
تفري���ط يف عمل جهاز م���ن األجهزة، فإفراط الكبد 
مث���الً يف إفرازات���ه أو تفريط���ه فيها أم���ر ينتج عنه 

اختالل يف اجلسم كله.
 فالشخصية كذلك ، وحدة متكاملة، وإن متايزت 
وظائ���ف جوانبها املختلف���ة، فإهنا تعمل مع���اً » وإن 
اختالالً« يف اجلانب االنفعايل أو العقلي، مثالً  إمنا 
يعين اختالل الش���خصية أو مرضها وبالتايل س���وء 

تكيفها مع البيئة.
وعلى هذا فالش���خصية ص���ورة منظمة متكاملة، 
أي إن كل جوانبه���ا تعم���ل باتس���اق ووح���دة ، إهن���ا 
منظوم���ة، وتتجل���ى هذه الص���ورة يف الس���لوك وما 
حيفظ هذا االتس���اق هذا الش���عور باهلوي���ة الذاتية 
والش���عور بالتمي���ز ع���ن اآلخرين. فوع���ي الذات أو 
الش���عور بوح���دة اهلوية خالل س���نوات العمر هو ما 

يضفي على الفرد صفة الشخصية.
بيد أنه حيدث، » أحياناً«، أن تنفصم 
عرى هذه الوحدة، وتتمزق الش���خصية، 
حت���ت تأثري عوامل كثرية، فينعكس ذلك 
التم���زق يف الس���لوك فيب���دو الس���لوك 
شاذاً، وهذا ما يُسمى باملرض النفسي، 
وم���ن األم���راض اليت ميك���ن أن تصيب 
الش���خصية م���رض مع���روف ب���ازدواج 

الشخصية أو تعددها.
فم���ا هذا املرض؟ أو هذا االضطراب 
يف الش���خصية؟ ولعل���ه م���ن املفيد قبل 
حتلي���ل املرض، ع���رض وصف حلاالت 
أش���خاص عانوا منه فيك���ون ذلك عوناً 

عل���ى فهم طبيعت���ه ، وهذه احل���االت أمثلة من بني 
العدي���د م���ن األمثل���ة اليت تزخ���ر هبا كت���ب التحليل 

النفسي.

 ازدواج الشخصية
يف ش���هر يونيو ) حزيران( من كل سنة ختتفي... 
وتذه���ب إىل م���كان ال يعرف���ه زوجه���ا...  ويف هذا 
املكان تبقى ش���هراً أو ش���هرين ثم تع���ود إىل البيت، 
فإذا س���أهلا زوجها: أين كن���ت؟ تقول ال أعرف! وإذا 
س���أهلا ملاذا صبغت شعرك؟ يكون اجلواب دائماً: ال 

أعرف.
 وه���ي التعرف أين كانت؟ وملاذا ذهبت؟ . . ينظر 
الزوج إىل وجهها فيجده بريئاً ، وينظر إىل مالبسها 
فال جيدها بريئة أمواهلا ضاعت ومالبسها سرقت، 

صحتها ضعفت.
 إهنا) أ.أ،أ( فتاة ش���قراء يف الثانية والعشرين من 
عمرها وزوجها عامل بإحدى الشركات، أجنب منها 
ول���داً وبنتاً« ، ويف الس���نة األوىل م���ن زواجه ال حظ 
أهنا يف شهر مايو ) أيار( أصيبت بسرحان شديد ال 
تكاد تس���مع أغنية حتى تتحول املوس���يقا إىل مالك 
يرفعها من األرض إىل عامل ال تسمع فيه وال ترى .. 

ال زوجها وأهلها وال أحداً من الناس.
وظ���ن ال���زوج أن هن���اك رجالً آخ���ر... أهنا حتب 
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إنس���اناً آخ���ر يف م���كان م���ا يف القاه���رة، فاش���رتى 
مسدساً وقرر أن يطلق عليها الرصاص، وقد أرسل 
زوجها أخاه األصغر يبحث عنها يف كل مكان، ولكنه 
مل جيده���ا، وأخرياً علم ال���زوج من بعض أقاربه أهنا 
موجودة يف بلدة من بلدات الوجه البحري، فس���افر 
هناك ولكنه علم عند وصوله أهنا قد غادرت البلدة 
إىل جهة غ���ري معلومة، وهناك عثر عليها بعد حبث 

طويل.
وبدأ يس���أهلا وبدأ يتهمها، ولك���ن وجهها الصايف 
وعينيه���ا احلاملتني ودموعها الصادق���ة تقول يف آن 

واحد: إنين بريئة !... وآمن الزوج بأهنا بريئة.
 وبدأ يش���دد الرقابة عليها، ولكنه مل جيد ش���يئاً 
غري ع���ادي يف حياهتا أ ويف أفكاره���ا ولكن الزوجة 

كانت تشعر بفراغ هائل ..
و الفراغ هو الوحش الذي يأكل السعادة الزوجية 
وملء الفراغ مل يش���بع: فأس���طوانة واحدة يدور هلا 
رأس الزوج���ة وتق���ول: ياخب���ت ش���ادية . . ياخب���ت 
ماجدة. . عاوزاك تعلمين السواقة . . وعندما يسمع 
الزوج هذا الكالم حيس أن شهر يونيو )حزيران( قد 
اق���رتب وأن موعد اختف���اء الزوجة قد أصبح قريبا، 
وقبل أن ميضي على هناية ش���هر  مايو ) أيار( بضع 
س���اعات تكون الزوجة قد اختفت، ويعود الزوج إىل 
املنص���ورة ف���ال جيدها، ويس���افر إىل االس���كندرية 
ويس���أل كل م���ن يعرف���ه ويعرفه���ا . .. ويس���مع أهنا 
ش���وهدت يف ميدان املنشية . . وأهنا شوهدت على 
شاطئ البحر وأهنا نزلت يف فندق فرنسا  . . ويرتك 
الزوج عمله ويظل كاجملنون يبحث عن إبرة يف جبل 
القش وحتمر عينا الزوج وينكس���ر صوته وهو يقول 
: إنين أنفق عليها كل ما أملك .. إنين عندما أسافر 
إىل السودان أترك هلا مرتيب، لقد حدث أن اشرتيت 
بندقية مبائيت جنيه وطلبت زوجيت أن أختلص منها، 
فبع���ت البندقية فوراً واهلل ال تؤاخذني إذا قلت إنين 
اشرتيت هلا مالبس داخلية. . وهذه املالبس مكتوب 
عليه���ا أيام األس���بوع وموعد ارتدائها واش���رتيت هلا 
رادي���و فخماً، وكل ما أملك فه���و هلا، ولكن مع ذلك 

هترب من البيت وأنا مش فاهم حاجة طبعاً . . . وال 
هي . . . إهنا هترب س���نة بعد سنة ، ومضت مخس 
س���نوات دون أن تعرف السبب وهذا العام هربت يف 
شهر يونيو )حزيران( ومل تعد يف شهر يوليو ) متوز( 
وأغسطس ) آب( وال سبتمرب ) أيلول( وال تزال حتى 
هذه اللحظة، لقد طالت املدة، ويقول الزوج إنه فتش 
م���رة يف حقيبته���ا فوجد عنواناً مكتوب���اً على ورقة، 
والورق���ة يف مصحف صغري والعنوان ) الكيت كات( 
باإلس���كندرية، وذهب الزوج إىل االسكندرية وعرف 
أهنا تس���هر يف املالهي ولكنه مل جيدها وعرف أهنا 
قصت ش���عرها وصبغته بالل���ون األمحر وأهنا كانت 
تس���هر إىل س���اعات متأخرة من الليل، وكل إنس���ان 

قابله الزوج يعلم منه أنه رأى زوجته ... 
ويبح���ث عنه���ا ال���زوج ف���ال جيده���ا ، إن���ه يقود 
س���يارات ش���ركة ) موبيل أويل(، ويلتفت إىل املش���اة 
ميين���اً ومش���االً إنه ه���و اآلخر مهدد بامل���وت، مهدد 
باالصط���دام بأي���ة س���يارة أو أي ت���رام ومل جيده���ا 
واكتش���ف الزوج أن زوجته ق���د غريت امسها وكتبت 
يف إحدى فنادق اإلسكندرية م. ش ) منى شعراوي( 
واكتش���ف كذل���ك أهن���ا يف أثن���اء اختفائه���ا تعلم���ت 
تفصي���ل املالب���س، وحصلت على دبلوم من ش���ركة 
)س���نجر( وإهنا أصبحت عضواً يف نقابة املمثلني . . 

وهلا بطاقة نقابية والزوج اليدري واليفهم:
إن زوجت���ه تصلي وتصوم بانتظام ومع ذلك هترب 
إنه يقدم هل���ا كل ما تريد من طعام ومالبس فاخرة 
ومع ذلك هترب . . إهنا مستقيمة جداً وهذا ما يزيد 

يف حريته وحرية أصدقائه وأهله.
واألطب���اء يقول���ون إن الزوج���ة مصاب���ة مب���رض 
ازدواج الشخصية إهنا تتحول يف هذا املوعد من كل 
س���نة إىل امرأة أخرى . . خمتلفة الصوت والش���كل 
واملالبس وتقوم بأعمال غريبة . . إن املالبس تثريها 
واملوس���يقا تدوخها والتمثيل جيننها ، ومن أجل هذا 
هت���رب إىل عامل آخر متارس فيه كل ش���يء حرمت 

منه . . إن أحداً اليعرف مكاهنا اآلن )2(.
 ويص���ف ) لبت���ون( حال���ة ) س( و )م( ومه���ا 
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ش���خصيتان تعايش���تا لدى فتاة واحدة يقول: كانت 
) س( يائس���ة تعترب املوت خطيئة واالنتحار معصية 
وتلبس ثوباً ممزقاً وأحذية بالية وهتمل نفسها، وهي 
فت���اة ناجحة ذكية تعن���ى بلغته���ا ومفرداهتا وجتمع 
اجلديد منها، يس���اعدها يف ذلك معدّل ذكاء مرتفع 
يبل���غ/128/ ، وتكتب بلغة واضحة س���ليمة مقروءة 
منقح���ة، وهي تش���عر باخلراقة إن عرض���ت عليها 
لفافة تبغ فهي التدخن، وتطغى عليها مشاعر اإلثم 

إذا اجنرفت يف سلوك ال أخالقي.
أما) م( اليت كانت تتناوب مكان ) س( لدى الفتاة 
فه���ي مرحة س���عيدة ال تعبأ بامل���وت وال باالنتحار، 
وتلبس ) م( زوجاً أنيقاً من األحذية، وتتزين وتتربج، 
وكان���ت إذا مسع���ت كلمة جدي���دة ضحكت ولفظتها 
بص���ورة خاطئ���ة، تقتصر كلم���ات ) م( على حرفني 
، وعباراهت���ا الرتيب���ة املتك���ررة:  مل أعمل الش���يء، 
الخت���رج كتابة ) م( عن اخلربش���ة، وال يزيد معامل 
ذكائها على /43/، يبدو أن ) س( كانت تأخذ حمل 

)م( عند اشتداد مشاعر اإلثم لدى الفتاة.
 وم���ن األمثل���ة املش���هورة للش���خصية املتع���ددة 
النواح���ي، قص���ة الدكت���ور ) جي���كل ومس���رت هايد( 
للروائي املشهور ) ر.ل استيفنسن( حيث كان دكتور 
جي���كل ميثل ص���ورة الطبيب العف���وف، الطاهر يف 
عمله والذي حيافظ على مسعته ، بينما ميثل مسرت 
)هابد( ش���خصية الرجل املستهرت العربيد املنغمس 

يف ملذاته )3(
 وحالة القس ) أنس���ل بون( مشهورة للشخصية 
املزدوج���ة، فقد اختفى هذا الق���س من بلدته ) رود 
آيلند( ووجد نفسه بعد بضعة أسابيع يف بلدة أخرى، 
وكان قد استأجر فيها دكاناً ومألها باحللوى و كان 
امس���ه يف املكان اجلديد) مس���رت ب���راون(، ويف ذات 
يوم قام الرجل مفزوعاً من نومه وس���أل نفسه: من 
)أك���ون( أنا؟ ث���م تذكر أنه قس ) بورن( ويف دهش���ة 
س���أل من حول���ه من الن���اس فقالوا له: إنك مس���رت 

)براون( وبعد ذلك عرف أقاربه قصته )4(
هذه احلاالت تدل على انفصال الوظائف النفسية 

املختلف���ة وتفككها، فانقس���مت فيه الش���خصية إىل 
ش���خصيتني إحدامها أصلية واألخرى ثانوية، تكون 
الش���خصيتان خمتلفتني متام االخت���الف وتتناوبان 
عل���ى الف���رد وال ت���دري أحدمه���ا عن األخ���رى أي 

شيء.
م���ن  أكث���ر  إىل  تتع���دد  أن  للش���خصية  وميك���ن 
ش���خصيتني، كما أن الشخصية األخرى قد ختتلف 
باجلن���س ع���ن األوىل ، فتك���ون األوىل مؤنثة وتكون 

الثانية شخصية رجل والعكس صحيح )5( 
 وهذه حالة أخرى متثل تعدد الشخصية:

كانت أعراض هيس���تريية تبدو على الس���يدة )ز( 
خ���الل طفولتها كلها فكانت تص���اب بإغماء وجوال 
نوم���ي ) الس���ري يف أثن���اء الن���وم( وأل���وان م���ن األمل 
والش���لل اهليس���تريي، ففي آن تؤمله���ا ذراعها ويف آن 
آخر تتصلب ساقها، ويف إحدى احلاالت مل تستطع 
املش���ي ملدة ش���هرين وق���د كانت يف ص���راع دائم مع 
أبيه���ا ال���ذي كان يش���تد يف عقاهبا ورغب���ة منها يف 
اهلرب من هذا البيت غري السعيد تزوجت من شاب 
مل يك���ن موضع القبول م���ن والديها فقد كان زوجها 
مسيطراً، ثم سرعان ما أثقلتها مسؤولياهتا والعناية 
بالطف���ل، فكانت لتهرب من هذه األثقال قد ظهرت 

بشخصية ثانوية ألول مرة.
كانت الش���خصية الثانوية ال���يت أطلق األخصائي 
العقلي عليها اس���م س���وزي ش���خصية ش���ريرة غري 
مس���ؤولة، أقرب م���ا تكون إىل ش���خصية األطفال ، 
فكان���ت الس���يدة )ز( يف بع���ض األحيان أماً س���وية، 
ولكنه���ا يف أحي���ان أخرى متت���د إىل س���اعات وأيام 
كانت س���وزي هتمل بيتها يف سبيل اللعب أو التجول 
يف الطرق���ات وق���د مات طفلها م���ن اإلمهال خالل 
إحدى تلك الفرتات ومل تكن السيدة )ز( تعرف شيئاً 
عن ) س���وزي(، ) فقدان ذاكرة(، ولكن سوزي كتبت 
مذكرات أشارت فيها إىل السيدة ) ز( بكلمة ) هي( 
مل تك���ن س���وزي لتتكلم قط كم���ا أهنا كانت ال حتس 

باألمل إطالقاً.
بعد ذلك ظهرت هلذه املريضة شخصيتان ثانويتان 
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أخريان، إحدامها باس���م جاك شخصية رجل كانت 
تصري إليها يف أحيان قليلة، ويف إحدى املرات كانت 
) الطف���ل( فظلت عدة أس���ابيع وهي تس���لك وكأهنا 
طفل���ة يف ح���وايل الس���نة األوىل م���ن عمره���ا ومن 
الطري���ف أن نذكر أن هذه املريضة أصبحت س���وية 
متاماً بعد عدة س���نوات وكان ذلك يرجع إىل حد ما 
إىل العالج الطيب العقلي، ولكن كان يُعزى ذلك أيضاً 
إىل انتقاهلا إىل مدينة بعيدة من مدن التعدين حيث 

قلت مسؤولياهتا وصراعاهتا)6(
 

ما معنى ازدواج الشخصية وتعددها؟ وما 
أسبابه؟

 إن الش���خصية املزدوجة حالة من حاالت مرض 
اهلس���رتيا أو هي عرض  م���ن أعراضها لذا البد من 
معرف���ة اهلس���رتيا لفه���م ازدواج الش���خصية، ولفهم 

مرض اهلسرتيا البد من معرفة املرض النفسي.

 املرض النفسي:
يتفق كثري من علماء النفس على تقسيم األمراض 

النفسية إىل قسمني مها :
 األم���راض العقلي���ة ) أو االضطراب���ات الك���ربى 
وه���ي االضطرابات ال���يت حتتاج ع���ادة إىل الرعاية 
داخ���ل املستش���فيات وتعرف هذه احل���االت البالغة 
الشدة باس���م الذهان ويطلق على املرضى املصابني 

هبا اسم املذهونني )7(
وم���ن األم���راض العقلي���ة: اهلذيان���ات، التف���كك، 

اخلبل، اهللوسات، البارانويا اخل.
 األم���راض العصبي���ة ) االضطرابات الصغرى( 
وه���ي االحنرافات الصغرية عن  الس���لوك التوافقي 
الصح���ي األق���ل ش���دة من الذه���ان ولكنه���ا تفوقها 
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عدداً بدرجة كبرية ومعظم هذه االضطرابات األقل 
خطورة تقع فيما يسمى العصاب وتتضمن املخاوف 

الشاذة والقلق واهليسرتيا اخل )8(
إذاً إن ازدواج الشخصية حالة من حاالت اهليسرتيا 

أو عرض من أعراضه. لكن ما مرض اهليسرتيا؟.

اهليسرتيا:
 عصاب يتجلى نفس���ياً  »بضيق س���احة الش���عور 
الش���خصي وميل إىل تفكك الوظائف النفسية اليت 

تتكون برتكيبها الشخصية« )9(
  DESAGRATIONواهليس���رتيا تفكك نفسي
PSYCHOLGIQE وه���و خلل عقلي ، يؤدي إىل 
خروج جمموعة واحدة أو عدة جمموعات من األفكار 
عن نطاق الش���خصية الواعية، أو هو حالة مرضية 
تتقلص يف العجز عن حتقيق الوحدة النفس���ية اليت 

هي قوام الشخصية الواعية )10(
وق���د وضع ) جانييه( اصطالح ) تفكك نفس���ي( 
لتفس���ري ع���دد من األم���راض النفس���ية ومنها تعدد 
ويق���ول   HYSTERIE م���رض  يف  الش���خصية 

جانييه:
» إن الظواهر النفس���ية األولية ال ختتلف يف هذه 
احل���االت عما هي عليه يف احلاالت الس���وية، ولكن 
عج���ز املريض عن الرتكيب مينع ه���ذه الظواهر من 
االحت���اد بعضها ببع���ض لتأليف ش���خصية واحدة« 

)11(
وكان ) ش���اركو( ق���د وصف النوبات اهليس���تريية 
وصفاً دقيقاً ثم شرحها فرويد: فاهليسرتيا عصاب 
تعبريي، فالنوبات اهليستريية هلا داللة فهي املظاهر 
اجلس���مية العيانية، ظواهر الصراعات الالشعورية 
وهل���ا قيم���ة لغوي���ة ) تعب���ري( )12(، أي تعبري بعض 
النزعات اجلنس���ية املكبوتة ع���ن طريق حتوهلا إىل 
صورة مرض جس���مي، أي إهنا هترب من الالش���عور 
يف ص���ورة م���رض جس���مي. ومي���ز ) ش���اركو( بني 
هيس���ترييا النوب���ات وعقابيل امل���رض، فجهد لذلك 
لوصف اهليسترييا بدقة تطابق األمراض العصبية.

أما ) بابنس���كي( فإنه يعرف اهليسترييا على أهنا 
حالة مرضي���ة تظهر على ش���كل اضطرابات ميكن 
إحداثها باإلحياء عند بعض األفراد وهذه الظواهر 
قابل���ة لالختفاء بتأثري قناع���ة املريض وحدها)13( 
ويرى ) دويريه ولورج( أن اهليس���ترييا مرض اخليال 
ويف رأيهما هي ميل، إىل حدٍ ما إرادي وشعوري إىل 
الكذب )4( ويرى علماء نفس آخرون أن اهليس���ترييا 
اضط���راب  نفس���ي حي���دث نتيج���ة تكي���ف ناقص 
أوفش���ل يف مواجهة احلي���اة الواقعي���ة، وهي كذلك 
تعب���ري عن احل���رية واالرتب���اك إزاء املواق���ف اليت ال 
حيتمل الشخص مواجهتها وذلك بسبب الصراعات 
النفس���ية يف حياهت���م املاضي���ة نتيج���ة ماالقاه من 

ضروب احلرمان والكبت االنفعايل واإلحباط.
فبدل أن حياول الش���خص التغلب على صعوبات 
احلي���اة بط���رق فعال���ة فإن���ه يلج���أ إىل الس���لوك 
اهليستريي  بوصفه حيلة ال شعورية جتعله ينسحب 
ويرتاج���ع عن حتمل املس���ؤولية، فيفقد القدرة على 

توجيه سلوكه.
مايك���ون س���ريع  باهليس���ترييا غالب���اً  فاملري���ض 
االنفع���ال خج���والً متحفظاً ب���ل غريب���اً إىل حدٍ ما، 
قابالً لالستهواء بسهولة، عاطفياً)15( واهليسترييا 
ه���ي أكثر االضطرابات العصابية انتش���اراً ، وتطلق 
على طائفة كبرية من احلاالت ترتبط مجيعاً خباصة 
واح���دة توجد يف ش���خصيات األف���راد الذين يظهر 
عليهم األعراض اهليستريية فيقال: ) إن اهليستريي 
متف���كك أو غري متكامل أو تنقصه وحدة الس���لوك( 
انفعالي���ون  أف���راد  باهليس���ترييا  فاملصاب���ون   )16(
وحساس���ون وذوو خيال متضخم قابلون لالستهواء، 
انقيادي���ون، يريدون دائم���اً أن يعجب الناس هبم وأن 
يكونوا جذابني ومبا أن اهليس���ترييني ال جيرؤن على 
تأكيد ش���خصياهتم ، فإهنم ميثل���ون دوماً دوراً ليس 
دورهم، فهم يكبتون يف الالشعور املؤثرات املمنوعة، 
ولتعرب هذه املؤثرات عن نفسها، تتحول إىل أعراض 
جسمية )17(، وأكثر أنواع اهليسترييا ذيوعاً مايسمى   
) باهليس���ترييا التحويلية(، وقد نشأ هذا االسم من 
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نظرية ثبتت اآلن، وتقضي بأن الفرد حيول صراعه 
العقلي إىل عرض بدن���ي وحياكي من االضطرابات 
كث���رياً م���ن أدل���ة االخت���الل البدني كالش���لل واآلالم 
وفقدان األحاسيس، وكثرياً ما يعتقد املشاهد اجملرب 
وباألحرى املريض نفس���ه أن األعراض فيزيولوجية، 
ولكن هنالك أدلة قاطعة على أصلها النفسي وتكون 
ه���ذه األمراض عادة موضعي���ة تصيب جزءاً حمدداً 
من اجلس���م كالشلل يف الس���اق أو األمل يف احللق أو 
التنميل يف اليد وهي مجيعاً تطابق معنى اهليسترييا  
بوصفها اضطراباً تفككياً، فالعضو املشلول ينفصل 
يف استجابته التوافقية التامة وال يعود  يسهم فيها، 
ومن صنوف اهليس���ترييا األكثر شدة اجلوال النومي 
واجلوال الس���رحاني وتع���دد الش���خصيات ، وفيها 
تنفص���ل جوانب بتمامها م���ن اخلربة عن بقية تفكري 

الفرد وسلوكه )18(
وخالصة القول: إن اهليس���ترييا تتجلى على صور 

وأعراض:

جسمية وتكون:
 حركية ) شلل ، ارتعاشات، تقلصات، تشنجات، 

آالم فقدان الكالم . . .(
 حسية ) فقدان البصر، فقدان اإلحساس(.
 غذائية ) فقدان الشهية، الشهية الزائدة(.

 عقلية وتكون :
 فقدان الذاكرة

 املش���ي يف أثن���اء الن���وم )اجل���وال النوم���ي أو 
السرمنة(

 التجوال الالشعوري
 ازدواج الشخصية.

السرمنة وازدواج الشخصية:
 الس���رمنة/19 هي إحدى الظاهرات األكثر إثارة 
لالهتمام من بني أعراض اهليس���ترييا، ألن للسرمنة 
عالق���ة وثيقة بازدواج الش���خصية فماذا حيدث يف 
السرمنة؟ إن األمر بصدد عمل حقيقي، ولكن عمل 
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ال ش���عوري فالفرد يف حالة يقظة لش���ئ واحد هو: 
حلم���ه الداخل���ي إنه ينهض وميش���ي وي���أكل وينكب 
عل���ى أفعال خمتلفة، إنه يعيش حلمه واقعياً ، وينفذ 
األوام���ر اليت ميليها عليه هذا احللم تنفيذاً أعمى ، 
وم���ن اجلدير باملالحظة أن الس���ائر يف نومه ال يعي 
وعي���اً حقيقياً فهو إذاً اليش���عر باخل���وف، وذلك ما 
يش���رح أن مبقدور الس���ائر يف نومه أن ينجز دومنا 
خشية أعماالً تعد يف احلالة السوية خطرية بالنسبة 
إليه) كالس���ري عل���ى حافة عالية( وه���و عندما يعود 
إىل وعي���ه ال حيتفظ، عل���ى الغالب ، بأي ذكرى عن 

فاعلياته الشاذة.
 ولكن الفاعليات الشاذة قد يطول أمدها وعندئذ 
نبلغ ازدواج الشخصية ، فالفرد يف هذه احلالة يعيش 
ضرب���ني من ) األنا( ل���كل منهما حياهت���ا اخلاصة، 
أوالمها ختضع لرقابة الشعور السوي الذي تشرف 
عليه القش���رة الدماغية، وثانيتهم���ا، توجهها ) أنا( 
الش���عورية موجودة يف املراكز العصبية الالشعورية 
، بعاداهتا وغرائزها  . .. ، اخل والواقع أن كل ش���يء 
حي���دث كم���ا لو أن ) مل���زدوج الش���خصية ( دماغني 
ال عالق���ة ألحدمه���ا باآلخر ، وكذل���ك األمر، حني 
تتعدد الشخصيات عند الفرد، فتتناوب عليه ثالث 
أو أربع أو مخس ش���خصيات، كما يف حالة بوش���ام 
اليت ذكرها) يرنيس( ذات الش���خصيات اخلمس إال 

أن مثل ه���ذه احلاالت نادرة 
جداً.

 وم���ن الغري���ب أن الف���رد 
يف ازدواج الش���خصية الذي 
ميكن أن يدوم س���نني طويلة 
،يعم���ل ويب���دع، ول���ه حي���اة 
تف���وت  ومهني���ة  عاطفي���ة 
خاصيتها غري الس���وية على 

مالحظ غري خبري.
ولك���ن، ه���ل كل من تظهر 
عليه أمراض السرمنة ال بد 

أن تزدوج شخصيته؟

إن ح���االت التكل���م يف أثناء النوم أو الس���ري، كثرياً 
م���ا تالحظ عند األطف���ال إال أن الكث���ري منها تزول 
مع العمر، وما يبقى ويس���تمر ويصبح أحياناً أساساً 

الزدواج الشخصية فما ازدواج الشخصية ؟
إن ازدواج الشخصية اضطراب نفسي فيه تتناوب 
ش���خصيتان عل���ى الف���رد اضط���راب مبثابة مرض 
أحدث���ه تأث���ري خارجي فيه يتصرف الف���رد على أنه 
كائنان خمتلفان/20/ أو هو اضطراب تنقس���م فيه 
شخصية الفرد إىل ش���خصيتني، أو إىل عدة مراكز 
ش���عور/21/ ويف ازدواج الش���خصية يك���ون اخلل���ل 
العقل���ي واضحاً، لذا ، فه���و ) خلل عقلي مصحوب 
باضط���راب الوع���ي تتغ���ري في���ه ال���ذات وتتف���كك 
هويته���ا، ويك���ون للف���رد الواح���د فيه ش���خصيتان 

متمايزتان/22/.
قد ال تزدوج الشخصية مباشرة، فهنالك أعراض 
هيستريية أخرى ميكن أن مير هبا ازدواج الشخصية 
قب���ل حدوثه: ) فبما أن الش���عور اإلنس���اني تركيب، 
)وح���دة( ف���إن ازدواج الش���خصية ال يرتبط بفيض 
الش���عور ، بل يرتبط بضعف يف قوة الشعور، وميكن 
أن مي���ر من ظواهر اآللية العقلية ) ظواهر اإلحياء( 
إىل الش���عور احلقيق���ي ب���االزدواج ماراً  بالس���ري يف 
أثناء النوم، ثم اهليس���ترييا ، وميكن أن يرتافق ازدواج 
الش���خصية بفقدان الذاكرة والذهول ) ش���خصيات 
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متناوبة(/23/
 ف���ازدواج الش���خصية آلي���ة من آلي���ات الذات يف 
مواجه���ة الواقع ش���أنه ش���أن احلاالت اهليس���تريية 
الكث���رية ، فهو حالة تظه���ر وتتطور بوصفها رد فعل 
ملا يش���عر به املريض من قلق، أو يعترب وسيلة يعتدي 
هب���ا الف���رد على نفس���ه الش���عورياً وس���يلة للعقاب، 
ولتخليص نفس���ه من حالة القل���ق بعد صراع معني 
فاملريض يعاقب نفس���ه على جرمه ال ش���عورياً حني 
يس���جن ش���خصيته األوىل ومينعها من االس���تمتاع 

بالراحة جزاء سلوكه يف احلياة.
ويعترب ازدواج الشخصية ، كذلك، وسيلة هروبية 
م���ن وض���ع اليطاق أو عامل ق���اس إىل وضع أو عامل 
يك���ون في���ه الف���رد يف منح���ى من مش���كالت العامل 
األول، أو يه���رب الفرد إىل ع���امل ميارس فيه كل ما 
ح���رم منه ) كما يف حالة املرأة اليت كانت ختتفي يف 

شهر حزيران من كل سنة/24/(.
وقد يكون ازدواج الشخصية وسيلة جلذب انتباه 
اآلخري���ن واهتمامهم، وذلك حني يش���عر الفرد بأنه 

منبوذ أو مهمل.
إن املري���ض يع���زل نفس���ه يف ازدواج الش���خصية 
ع���ن الع���امل الواقع، ويس���تخدم يف ذل���ك األعراض 
اهليس���تريية ال���يت جتع���ل املري���ض يف س���وء تواف���ق 
مع عامل���ه احمليط به، فيصبح س���لوكه س���لبياً وبذا 
يس���تحيل على املريض مشاركة اآلخرين يف مظاهر 

نشاطاهتم. 
بيد أن هذه الس���لبية ليس���ت جمرد عدم مشاركة 
يف النش���اط االجتماعي وحس���ب ب���ل يلجأ املريض 
فيها إىل عمليتني ال شعوريتني خترج هبما جمموعة 
أو عدة جمموعات من األفكار عن نطاق الشخصية 
الواعية فتستقل مكونة شخصية أو عدة شخصيات 

ثانوية، وهاتان العمليتان مها:
 الع���زل الزائد: ومعنى ذل���ك أن املريض اليبعد 
من ش���عوره أو من حياته الشعورية وسلوكه الظاهر 
وخربات���ه العادية ما كان س���بباً يف ح���دوث الصراع 
فحسب بل يستبعد كل شخصيته القدمية بأكملها، 

فف���ي حالة املزارع الذي فق���د ذاكرته مل ينس فقط 
حادثة قتله للفالح ومل يكتف يف عقابه للذات بكبت 
هذه اخلربة املؤملة ونس���ياهنا فحس���ب بل إنه بسبب 
القلق الش���ديد الناجم عن الصراع بني فضيلة إبالغ 
البوليس عن احلادث وحب الش���خص لذاته نسي ال 
ش���عورياً ش���خصيته األوىل واختذ لنفسه شخصية 

مغايرة/25/
 الكبت الزائد والضغط: ويقصد بذلك أن إحدى 
الش���خصيتني تكبت عن طريق النس���يان كل خربات 
الشخصية األوىل ومتحوها متاماً عن ذاكرة املريض 
/26/ وهذا األم���ر واضح يف حالة )ز( وحالة املرأة 

يف احلالة رقم )1( السابقة الذكر.
ازدواج الشخصية إذاً، حالة من حاالت اهليسترييا، 
إال أن���ه  ليس حالة مس���تقلة، ب���ل يرافقها عدد من 
األعراض اجلسمية: احلركية ) الشلل، التشنجات( 
واحلسية: ) كفقدان البصر واإلحساس( إضافة إىل 

نوبات اإلغماء واجلوالن كما يف حالة السيدة )ز(.
ذلك أن مجيع حاالت اهليس���ترييا تشرتك خباصة 
واحدة توجد يف ش���خصيات للمصابني باهليسترييا 
وه���ي: التفكك يف الش���خصية أو نق���ص يف الوحدة 

السلوكية.
ومجلـــة القـــول: إن ازدواج الش���خصية ح���ل 
وهروب ال ش���عوري للش���خص من وض���ع إىل وضع 
آخ���ر، ه���روب م���ن وض���ع ال يط���اق إىل وضع جيد 
الش���خص فيه األمن والطمأنينة، أو إىل وضع جيد 
في���ه ما حرم من���ه يف حيات���ه العادية. ومن حس���ن 
احل���ظ أن مرض ازدواج الش���خصية م���ن األمراض 
العصبية القابلة للش���فاء، بعك���س األمراض العقلية 
والنفاسات، كالفصام، غري قابلة للشفاء. ويستخدم 
عل���ى الغال���ب يف معاجلة ازدواج الش���خصية إحدى 
تقنيات التحليل النفس���ي املختلفة، وكلها هتدف إىل 
ط���رد الش���خصية الثانية املتطفلة على الش���خصية 

احلقيقية من حياة الشخص املريض.
وإذا م���ا مت ذلك عاد الش���خص إىل حالته العادية 

وشخصيته السوية.
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احلواشي:

1-ه��ذه احلال��ة نش��رتها جري��دة األخب��ار الص��ادرة يف 
أكتوبر ) تش��رين األول( يف القاهرة عام 1957، الشذوذ 

النفسي، د. مصطفى فهمي.
النف��س اإلكلينيك��ي ص 228 د. مصطف��ى  2-عل��م 

فهمي.
الشذوذ النفسي ص 85، د. مصطفى فهمي.

4-الشذوذ النفسي ص 85،د. مصطفى فهمي.
5- كم��ا يف حالة ش��اب كان��ت ش��خصيتان تتناوبان 
فيه هما: ش��خصيته اآللية وش��خصية والدت��ه) رواية 

سينمائية( امسها سايكو.
6- ميادي��ن عل��م النف��س- اجملل��د األول ص 385 ج.ب. 

جيلفورد.
7- ميادي��ن عل��م النف��س اجملل��د األول ص 339 ج.ب. 

جيلفورد.
8- ميادي��ن عل��م النف��س اجملل��د األول ص 339 ج. ب. 

جيلفورد.
9- بيري جانييه، 

PETIT VOCABOLAIRE DE LA 
LANAGUE PILIOSPHIQUE

10- املعجم الفلسفي ، اجلزء األول، د. مجيل صليبا.
11- املعجم الفلسفي اجلزء األول د. مجيل صليبا

12-DICITIONNAIRE DE LA 
PSYCHOLOGIE- LAROUSSE
13- DICTIONNAIRE LA 
PSYCHOLOGIE- LAROUSSE

14-  DICTICNNAIRE  DE  LA 
PSYCHANALYSE- LAROUSSE

15- ميادي��ن عل��م النف��س- اجملل��د األول ص 379 ج.ب. 
جيلفورد.

16- ميادي��ن عل��م النف��س- اجملل��د األول ص 379 ج.ب. 
جيلفورد.

17- DICTIONNAIRE  DE  LA 
PSYCHOLOGIE – LAROUSSE

ص379  األول  اجملل��د  النف��س  عل��م  ميادي��ن   -  18
ج.ب.جيلفورد.

19- الس��رمنة: التج��وال الليل��ي أ والس��ري يف أثن��اء النوم، 
فاجلوال ينهض من فراش��ه ويق��وم حبركات وأعمال 
ويتكل��م وهو نائم، ويعود إىل رقاده، وبعد االس��تيقاظ 

اليذكر شيئًا مما حدث له يف أثناء نومه.
20- NOUVEAUX PETIT LAROUSSE
21- PETIT VOCABULAIRE DE LA 
LANGUE PHILOSPHIQUE CUVILIER

22- املعجم الفلسفي، مجيل صليبا.
23- DISTIONNAIRE DE LA 
PHILOSOPHIE LA ROUSSE.

24- علم النفس اإلكلينيكي، د. مصطفى فهمي.
25- علم النفس اإلكلينيكي ص227-228 د. مصطفى 

فهمي.
26- علم النفس اإلكلينيكي ص 227-228 د. مصطفى 

فهمي.

 د. مصطفى فهمي، الشذوذ النفسي، القاهرة 1957.
 د. مصطفى فهمي، علم النفس اإلكلينيكي.

 ج.ي. جيلفورد، ميادين علم النفس، اجمللد األول.
 د. مجيل صليبا، املعجم الفلسفي، اجلزء األول، دار الكتاب اللبناني بريوت 1973.

 بيري داكو، االنتصارات املذهلة لعلم النفس احلديث ، اجلزء األول ، ترمجة وجيه أس��عد ط1 ،وزارة الثقافة ،دمش��ق 
.1981

 PETIT VOCABULAIRE DE LANGUE PHILOSOPHIQUE.
 DICTIONNAIRL DE LA PSYCHANALYSE. LAROUSSE.
 NOUVEAUX PETIT LAROUSSE.

 املراجع:
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دراسة سيكولوجية 
في مشكلة الخجل   

  محد فهد مجول

   من املتعذر تعريف اخلجل تعريفًا جامعًا مانعًا، وذلك بسبب أن اخلجول حمشو بالعناصر شديدة 
التعقي��د م��ن ناحية، وأن للخجل ضروبًا متعددة من ناحية أخ��رى. ولو حاولنا تعريفه فليس ذلك 
ممكن��ًا إال من خالل مسة مش��رتكة تبدو عامة ومش��رتكة ل��كل اخلجولني، فنقول: هو اس��تعداٌد 
وجدانٌي وانفعالٌي يتمثل يف العالقات بني اخلجول واآلخرين، إنه أش��به مبرض وظيفي على ش��كل 
ض��رب م��ن ع��دم التكيف املؤق��ت أو الدائم. مبعن��ى: أنه حالة من ح��االت عدم التكي��ف مع احمليط 
االجتماعي)1( فاخلجول مل يستطع التكيف مع احمليط االجتماعي، والذي يشله هو اجملتمع البشري 

ووجود البشر الذين ال يستطيع مواجهتهم، لذا يظهر اخلجل أزمة تكيف اجتماعّي.
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 ه���ذه األزم���ة تعيق الف���رد عن حتقي���ق التفاعل 
االجتماعي الناجح سواء أكان التفاعل لفظياً أم غري 
لفظيّ )2(، وهذا بدوره يعيق أيضاً إشباع احلاجات 
املتنوعة لدى الفرد ) حاجات بيولوجية، اجتماعية، 
سيكولوجية(. وميكن القول: إن اخلجل هو امليل إىل 
جتنب التفاعل االجتماعي مع املش���اركة يف املواقف 

االجتماعية بصورة غري مناسبة )3(.
ومل حي���ظ اخلج���ل بنصي���ب وافر من الدراس���ة 
والبحث من قبل الباحثني، إذ إن الدراس���ات املتعلقة 
به قليلة نس���بياً، ألنه ليس من السهل دراسته وذلك 
لسببني، األول: لتعقد مناذج اخلجولني، إذ أننا منيز 

بصورة عامة عدة مناذج منها:
 اخلجولون باملعنى الصحيح للكلمة.

 اخلجولون العرضيون.
 اخلجولون املشهورون.

  اخلجول���ون الذي���ن يلغي اخلجل ش���خصيتهم 
وأفعاهلم الشخصية إلغاءً تاماً.

والس���بب الثاني: تنوع الظروف اليت تثري اخلجل، 
وتشابكها وتعقدها، ومن هذه الظروف:

 اجلنس اآلخر، وسيأتي احلديث عنه بعد قليل 
) اخلجل واملراهقة(.

 الس���لطة، وإذا كان���ت الس���لطة، فب���أي صورة؟ 
ص���ورة ديني���ة؟ اجتماعي���ة؟ وهل يعاني الش���خص 
اخلجول م���ن أزمات دورية من الش���عور باخلجل أو 
إن اخلج���ل مس���ة طبيعية دائمة؟ م���ن هنا يتبني أن 
فح���ص اخلجل فحصاً نفس���ياً يتطلب الدقة التامة 
والبح���ث الدقي���ق الصبور ع���ن أس���بابه، ملعرفة إن 
كانت هذه األس���باب عائلية أم اجتماعية أم دينية أم 
جنس���ية أم جسمية، وهل الشخص اخلجول خجول 

ألنه يتصف بانفعالية مؤملة أو العكس؟.
ولعل بعض الباحثني مييزون بني نوعني أساسيني 

للخجل مها: )4(
1 � اخلج���ل الع���ام ال���ذي يتميز صاحب���ه بعيوب 
يف األداء، مث���ل احل���رج عن���د ممارس���ة الظاه���رة 
الس���لوكية العام���ة، وذل���ك ي���ؤدي إىل اإلخف���اق يف 

ضياف���ة  الناس،تقدي���م  م���ع  ممارس���تها)احلديث 
جلماعة، حرج مدرّس يف شرح الدرس، خطأ موظف 

يف الكتابة على طلب املراجع أمام املراجعني( 
يتمي���ز صاحب���ه  اخل���اص: حي���ث  � اخلج���ل   2
بالش���عور الذاتي بعدم االرتياح واالستثارة الداخلية 
وباحلساس���ية  وبالقل���ق   )internal arousal(
الزائدة للذات وباخلوف من التقييم الس���ليب.)ميكن 

أن ينجز عمله بنجاح لكن يعقبه قلق(.
لكن. . . ما املظاهر العامة للخجل؟ ميكن إمجاهلا 

بنوعني من املظاهر:
الفيزيولوجيـــة: تتجلـــى  املظاهـــر  أواًل: 

باآلتي:
 اضط���راب يف إفراز الغدد، كالتعرق وخصوصاً 

األطراف، جفاف الريق، ازدراد الريق بإفراط.
 توس���ع األوردة الس���طحية، مما يسبب امحرار 

الوجه.
 انقباض األوردة الس���طحية أحياناً، مما يسبب 

اصفرار الوجه.
 اضط���را بات كب���رية أحياناً بال���كالم والتنفس، 

وتشنج الصدر.
 تصل���ب احلب���ال الصوتي���ة، فينش���أ عنه كالم 
متقطع ونف���س قصري وتنفس غ���ري منتظم،جللجة، 
تغ���ري يف الصوت، صوت غري مس���موع أحياناً أو غري 

مفهوم.
 تصل���ب العضالت الذي ي���ؤدي إىل رعونة كبرية 
يف احل���ركات اإلرادي���ة، وت���راوده رغب���ة كاذب���ة يف 
التبول، تعثر، كسر األشياء، فقدان التوازن، ارتعاش 

األصابع.
 انقباض يف املنطق���ة الواقعة أمام القلب، يؤدي 

إىل اإلحساس بوشاكة اإلغماء وبداية االنقباض.
 إهناك وعرق وغم وس���لبية ووهن متواصل بعد 

أزمة التخويف. )5(
ثانيـــًا: املظاهـــر النفســـانية: وهي كثرية 

جدًا، لكن السمات العامة هي:
 وض���وح املالحظ���ة وضيق س���احة الش���عور إىل 
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درج���ة كبرية. مبعنى أن ش���يئاً 
واح���داً يؤثر عل���ى اخلجولني، 
ه���و الظرف الذي يثري اخلجل، 
فه���و ال يع���رف ش���يئاً مما هو 
خارج عنه، وال يرى ش���يئاً، وال 
يالحظ ش���يئاً. مثال:)حماضر 
أن���ه  احملاض���رة  بع���د  جيه���ل 
ق���رأ فق���رات موضوع���ه قراءة 

مستمرة(. )6(
 شعور اخلجول بأنه مشلول 
بص���ورة واضح���ة، وال يظه���ر 
ذكاؤه، أو يس���تجيب اس���تجابة 
محقاء لدرج���ة تدعونا للحكم 
عل���ى اخلجول الذكي بأنه غيب 

)وسأقدم أمثلة على ذلك(.
العك���س  حي���دث  ق���د   
أحيان���اً، حيث ينظ���ر اخلجول 
إىل الط���رف الذي يثري اخلجل 
حب���دة بصرالحدود هل���ا، فكل 
ش���يء يس���تقر يف دماغه، أدق 
التفاصي���ل وأصغ���ر األلف���اظ، 

ويلي ذلك االجرتار النفسيّ.
 الرعب املصحوب بالضيق 
واإلحساس  الش���ديد  الداخلي 
باالختناق، ويعقبه اهلرب، وقد 

يكون ه���ذا اهلرب جزئياً، مث���ل احملاضر الذي يبرت 
موضوعه، وقد يعقبه اخلوف.

 رفض مواجهة أيّ وضع يعرفه اخلجول مسبقاً 
بأنه يثري اخلجل، مثل رفض حضور اجتماع، رفض 
املش���اركة يف مأدب���ة، رفض الذهاب إىل املس���رح... 
اخل. )عزل���ة أو ه���روب( هذه اخلش���ية املس���بقة قد 
تث���ري ضروب���اً م���ن التوعك اجلس���مي غالب���اً، مثل: 
ال���زكام ال���كاذب بفع���ل توس���ع الع���روق، آالم معدية 
بفع���ل االنقباض���ات الشرس���وفية، آالم قلبية بفعل 

انقباضات املنطقة الواقعة أمام القلب.

إذاً: اخلج���ل ج���ذع تلتص���ق به غص���ون ال حصر 
هلا بالتطعيم، مثل: الش���عور باإلثم، العقاب الذاتي، 

اجلنسية املثلية الكامنة أو الواقعية. )7( وغريها.
لكن متى يظهر اخلجل يف غالب األحيان؟ 

أو ما أسبابه؟
  يظه���ر اخلج���ل عندم���ا يعي���ش الش���خص منذ 
طفولته منطاً من احلياة غري طبيعي يف االتصاالت 
االجتماعي���ة وطويل األمد، فمن احلاالت الش���ائعة 

مثالً:
 أطف���ال غ���اىل آباؤه���م برعايته���م، ) طبعاً ظناً 
منهم أهنم حيس���نون صنعاً بذلك(، فاآلباء يفصلون 
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ويقررون كل شيء بدالً من الطفل.
  أطفال وهنت عزميتهم، بسبب تأثري جوّ يغايل 
يف طل���ب النض���ج، جوّ ال تس���تطيع احلساس���ية أن 

تتفتح فيه حبرية، مثال: يتيم رباه شخص مسن.
 أطفال أحبطوا بس���بب نق���ص احملبة، )جفاف 

عاطفة الوالدين، أو فقداهنما( .              
 أطفال أحبطوا بسبب نقص الفهم، مثال: )طفل 

مثايل مع آباء ماديني(.
 أطفال مس���حوقون بس���بب اآلباء املتس���لطني، 
الذي���ن ال حيتمل���ون إرادة ختتل���ف ع���ن إرادهتم  أو 

تعارضها.
 أطف���ال يعتقد والدهم بأهن���م ذوي ذكاء خارق، 

وال يكفّ عن إبراز هذا االعتقاد.
 وهن���اك ض���روب من اخلج���ل املتموضع، مثل أن 
خيج���ل إنس���ان من كرب أنف���ه أو من صغ���ره )8(. أو 
م���ن لون ش���عره أوم���ن هلجته أوألنه ال ميلك س���لعة 
معينة. فأسباب اخلجل اليت يعلنها الشخص ليست 
حقيقية، إن���ه خجول حقاً، لكن يبدو هلم أن النقص 

الذي جيدونه يربر هذا اخلجل. 
فاإلنس���ان الس���وي ال يبايل أبداً بأنفه أو بقامته، 
لك���ن العيب اجلس���ديّ عززه، ألن الف���رد يعتقد بأن 

اآلخرين ال يرون غري هذا العيب.
وهن���اك ض���روب خج���ل متموضع���ة عل���ى بعض 
األش���خاص غري هذه، مثالً: خجل الكثري من الناس 
أم���ام البس���ي الزيّ املوح���د، والس���بب يرجع إىل أن 
الزيّ املوحد ميثل حاجزاً،ميثل اس���تحالة املناقش���ة 
والتفاه���م، لذا ’حي���دث هذا الزيّ ل���دى البعض يف 
أثن���اء احملادثة انطباعاً وش���عوراً بالعجز واإلحباط، 
وهذا منش���أ اخلض���وع أم���ام الدركيّ أو اخلش���ونة 
أحياناً والفظاظ���ة والعدوانية اليت تعد تعويضاً عن 

هذا اخلضوع.
حالة أخرى:  اخلجل أمام احلمقى، ألن احلماقة 
متثل بالنسبة إىل الشخص الذكي حاجزاً أو جداراً، 
ميثل اس���تحالة االتصال والتكلم بلغة احلمقى حتى 
ينقل أفكاره، إذ إن الشخص الذكي اخلجول خيشى 

أن يبدو هزأة، لذا ال يستطيع اإلجابة أمام األمحق، 
) وهذا خضوع وإحباط(.

حالة ثالثة: عازف بيانو بارع، يعاني نوبة خجل 
إذا كان ملزماً بالعزف أمام شخص جيهل املوسيقى، 
ألن الش���خص الذي جيهل املوس���يقا رمبا يلجأ إىل 
التهكم رد فعل على الدونية اليت يش���عرهبا، فيحاول 

أن حيط من شأن العازف، من هنا ينشأ التهكم.
   إذاً: ال يظهر اخلجل إال أمام اآلخرين، ومن النادر 
أن يصاب الش���خص بنوبة خجل إذا كان وحيداً، إال 
إذا استبق بتفكريه عمالً خيشاه. مثالً: خطيب عليه 
أن يتكلم مس���اءً، وهو يعاني من الوجل طوال النهار. 
فهوبن���اءً عل���ى ذلك ليس إال حالة م���ن حاالت عدم 
التكيف م���ع احمليط االجتماع���ي ، ناتج عن احلياة 
االجتماعي���ة، حيث ال توجد أزم���ة خجل إال بوجود 
ش���خص أو أش���خاص، وال يكف���ي وجود أش���خاص 
حلدوث اخلجل، بل البد من انتباههم له. ولو تيقن 
م���ن عدم توجي���ه انتباههم إليه لَما ش���عر باخلجل. 
واخلج���ل مرتبط بوجود أش���خاص ال نعرفهم أبداً، 
أو نعرفه���م معرفة بس���يطة )9(. لذا فأكرب مش���كلة 
عن���د اخلجولني هي االنضم���ام إىل حلقة جديدة أو 
الدخول إىل ندوة سيصادف فيها أشخاص مل يعتد 
عل���ى رؤيتهم م���ن قبل، وهو بنف���س الوقت من أكثر 
الن���اس اطمئنان���اً بني من يعرفهم، وهذا يفس���ر لنا 
كون األش���خاص غري اخلجولني أنفس���هم يش���عرون 
بشيء من اخلجل أمام من خيتلف عنهم يف الطبقة 

االجتماعية حتى لو كانوا دوهنم.
   ولع���ل م���ن أهم أس���باب اخلجل أيض���اً الفارق 
اجلنس���يّ ، حيث خيجل الشاب أمام الفتاة والعكس 
وارد. لكن ما الذي يقوي اخلجل ؟ إن أهمّ ما يقويه 
صفت���ان م���ن صفات الطب���ع مها: الكربي���اء ، وعدم 
الثقة بالنفس. لكن كيف أن الكربياء يقوي اخلجل ؟ 
الكربياء ه���و حبّ النفس أو عزة النفس مبالغ فيها، 
فعند اخلجول توجد غالباً رغبة يف النجاح، ولو أنه 
ال يرغ���ب رغبة ش���ديدة يف إحداث أث���ر جيد لكان 
أكثر ه���دوءاً. ولعل أهم ما يس���بب اخلجل لديه هو 
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الرغب���ة يف أن ’يعج���ب به وأن يلمح إلي���ه. إذاً فعدم 
الثق���ة بالنف���س ذات دخل يف املوض���وع، ولومل يكن 
اإلنس���ان يش���ك يف قيمته وجاذبيته ملا خجل، ولكنه 
ال يثق بنفس���ه، وقد يذكر إخفاقاً صادفه. واجتماع 
هات���ني الصفتني ختلق اخلج���ل. )الكربياء املختلطة 

بالقلق فيما خيص قيمة الشخص(.
   وقد ذكرنا أن اجملتمع البش���ري يسبب اخلجل، 
لك���ن ما الذي جيعل اجملتم���ع مثرياً له؟ إن ما جيعله 
سبباً للخجل هو النوايا اخلفية،نوايا اآلخرين )10(، 
ألن اخلجول ال يعرف ما يفكر اآلخرون خبصوصه، 
وال يع���رف إن كان���وا يف أعماقهم يضمرون له اخلري 
أو الش���ر. ينت���ج عن ذلك أن النف���س الضعيفة نوعاً 
م���ا، أو القاس���ية نوع���اً ما ال تعرف كي���ف تتصرف 
معه���م، كيف تكلمهم، م���ا األوضاع الواجب اختاذها 
معه���م. وهذا يؤكد أن النف���س ذاهتا تتخلص من كل 
خجل مع األشخاص الذين تعرف،ألن سر النوايا قد 
اختفى، وهذا هو السبب أيضاً يف أن األشخاص غري 
املنتبه���ني إليه���ا ال يثريوهنا أبداً، ب���ل قد ال خيتلفون 

عن األش���ياء بالنس���بة إليها. فاخلجل بادئ ذي بدء 
ليس إال اخلوف الغريزي من وجود ش���خص جمهول 
أو غري معروف متاماً،يعود ويظهر مع قلق، القلق من 

رأي اآلخرين.
وميكن إمجال أسباب اخلجل باختصار مبا 

يأتي:
 أن تضع األس���رة الطفل مبوضع الطفل الكامل 
أمام اآلخرين، فإذا تعرّض لإلخفاق بس���ب الصورة 
ال���يت رمسها األهل عنه، ترتب عليه اخلجل وس���يلة 

للهرب من هذا املوقف.
 رعاي���ة الطف���ل الزائدة م���ن قبل الكب���ار الذين 
ينقصه���م الفه���م الصحيح لطبيع���ة الطفولة، يدفع 
الف���رد إىل االبتعاد متام���اً عن كل أن���واع االحتكاك 
االجتماعي، ألنه يشعر بأن ذاك االحتكاك يتعارض 

مع إثباته لذاته.
 قد يكون سبب اخلجل هو فقر والديّ الطفل.

  ق���د يك���ون أيضاً مي���الد طفل جدي���د، يصبح 
موض���ع رعاي���ة واهتم���ام وعناي���ة األه���ل، وس���بب 
انصرافه���م عنه. حيث إن فق���دان الرعاية اليت كان 
يستمتع هبا توّلد يف داخله التوتر والقلق واستصغار 
ال���ذات والش���عور بع���دم الرغبة في���ه، وذلك جيعله 

يعتزل اجملتمع.
  قد يكون أس���لوب املعاملة القائم على التحقري 
والتوبي���خ والتقلي���ل من أمهية ومكانة الطفل س���بباً 

خلجله.
 طل���ب األهل م���ن الطفل حتقيق أه���داف تفوق 
طاقاته وقدراته الطبيعية، وهذا ما يش���عره بالعجز 

والنقص، فيتوّلد لديه اخلجل واالنطواء. )11(
 العامل اجلس���مي مث���ل النمو الزائد، أو تش���وه 
اجلم���ال أو القامة اجلس���مية الب���ارزة وغريها. ألنه 
بذل���ك يش���عر أنه حمور انتباه اآلخري���ن، وان الناس 

يراقبونه حبركاته وسكناته وشكله.
 الدالل الزائ���د واحلماية الزائدة من قبل األهل 
جيعالن���ه ذا مهة خاملة وحيوي���ة قليلة التكاله على 
األهل، فيعرضه لسخرية اآلخرين، وبالتايل فقدان 
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الثقة بالذات والشعور بالنقص.
 حساس���ية بعض األفراد الزائدة، حيث يتأثرون 
أكث���ر من ال���الزم بالعوام���ل اخلارجية. وه���ذا يعود 
لس���بب فيزيولوجي سيكولوجي خلقي، وإىل أسلوب 

تربوي معني عزز هذه احلساسية )12( 
املواقف اليت تثري اخلجل ) 13( 

هن���اك الكث���ري م���ن املواقف املث���رية للخج���ل، ميكن 
إمجاهلا باملواقف اآلتية:

 أن يك���ون الش���خص يف ب���ؤرة االهتمام وس���ط 
جمموع���ة كبرية من الن���اس، كأن يطلب منه أن يلقي 

كلمة أو يتحدث أمام جمموعة من األفراد.
  أن يوجد الش���خص وس���ط جمموعة كبرية من 
الن���اس، فالبع���ض يُس���تثار اخلجل لديه���م مبجرد 

وجودهم وسط جمموعة ولو صغرية من الناس.
 إن كان الش���خص أق���ل مكانة اجتماعية مقارنة 

مبن يكون معهم.
 العالقات االجتماعية اجلديدة بشكل عام.

 عندما يوضع الشخص موضع التقييم واملقارنة 
بالغ���ري، مثالً كأن جيري مقابلة أو عندما يوجه إليه 

نقد ما.
 الوجود مع مجاعة من اجلنس اآلخر، أو جمرد 

الوجود مع فرد من اجلنس اآلخر.
 املواقف اليت تتطلب من الفرد توكيد ذاته، مثالً 
الشكوى من سوء اخلدمة يف مطعم ، أو الشكوى من 

رداءة منتج معني.
  إن مواقف التعارف كثرياً ما تثري اخلجل، وهذا 

يرتبط بدوره بوجود الفرد وسط مجاعة ما.
 إن وج���ود الف���رد يف موقف يضط���ر فيه إىل أن 
يع���رب ع���ن رأيه يف موضوع م���ا، كثرياً م���ا يثري  لدى 

البعض انفعال اخلجل.
 إن الغرباء بشكل عام يثريون اخلجل لدى الكثري 

من الناس.
وجي���در بن���ا أال ننس���ى أث���ر الف���روق الفردية يف 

اخلجل، واليت ال جمال لذكرها اآلن.
أما الصفـــات املتداخلة مـــع اخلجل فهي 

أربع صفات:
االنفعالي���ة ،االندفاعية ، الكف ، االس���تكمالية أو 

) التعويض ( .
اخلجل واالنفعالية:

االنفعالي���ة )14( هي خاص���ة ميتلكها كل موجود 
بشري،وتتيح له أن يستجيب للمنبهات اخلارجية أو 

الداخلية. )15(.
إذاً: هي اس���تجابة أولية تثريها التغريات املفاجئة 
بش���كل  نفس���ه  مث���ال ش���خص جي���د  واملباش���رة. 
مباغ���ت يف صالة ويتوجب عليه م���ن جرّاء ذلك أن 
يس���تجيب مباش���رة. أو ش���خص يتلقى خرباً سيئاً، 
أو يش���هد حادث���اً مفاجئ���اً دون أي تنبي���ه أو هتيئة. 
فكيف تظهر االنفعالية؟ تظهر باس���تجابات واسعة 
نفس���ية وفيزيولوجي���ة وعصبية وعضلي���ة وتعبريية 
)ك���ون التعب���ري متعل���ق حب���ركات العضالت(.ه���ذه 
االنفعالية اليت هي اس���تجابة أولية هلا أربعة أمناط 
رئيس���ية: ) اللذة � احل���زن � الغضب � اخلوف(. لكن 
متى تك���ون هذه االنفعالية غري س���وية؟ ومتى يكون 
مث���ة إف���راط فيها؟  يبدو ف���رط االنفعالي���ة عندما 
تتجاوز االس���تجابة احلد، أي عندما ال تتناسب مع 
الظ���روف. مثل ش���خص يرجتف لرؤيت���ه عنكبوتاً، 
أو ش���خص يش���عر بأنه مشلول لس���ماعه صوتاً يف 
الظ���الم. إذاً ف���رط االنفعالي���ة ه���و إم���ا اس���تجابة 
عالية الش���دة للظروف، أو اس���تجابة طويلة إىل حد 
املبالغة، أو اس���تجابة س���طحية إىل ح���د كبري. ومن 
املؤك���د أن أغل���ب اس���تجابات ف���رط االنفعالية هي 
اس���تجابات ش���ديدة، مثل: ضح���ك أو ب���كاء مبالغ 
فيهما ومتقطعان )تش���نجيان(، امحرار أو اصفرار، 
تعرق شديد، تشنجات يف الوجه، تشنجات مغص ، 
ترجرج ش���ديد يف األجفان، نظرة غري مستقرة على 

اإلطالق، حركات متقطعة تشنجية وغريها.
 وق���د تكون مس���ألة خلقي���ة منذ ال���والدة، حيث 
يكون الش���خص ذا تركي���ب انفعايل، أو قد تس���تقر 
عقب صدمات كبرية مثل اهلزات العصبية الشديدة، 
الوهن الناش���ئ عن اإلنتانات، اإلهناك الطويل املدة، 
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الناش���ئة  املزاجي���ة  التغ���ريات 
ع���ن الطمث واإلي���اس وغريها 

)بالنسبة للمرأة(.
وهذه االنفعالية صفة لبعض 
اخلجولني، وكذلك االندفاعية. 
خج���ول  كل  أ  الس���ؤال:  لك���نّ 
انفعايل أم كل انفعايل خجول؟ 
احلقيق���ة املظه���ران مرتابطان 
بصورة وثيقة، وغالباً ما يعدّان 
متماثل���ني، وقد يب���دو الفصل 
بينهم���ا صعباً للوهل���ة األوىل، 
ذل���ك أن م���ن يتص���ف بف���رط 
االنفعالية هو عبد الس���تجابته 
االنفعالية، وهو اندفاعي على 
الغالب، وكذلك االنفعالية، لذا 

ف���كل انفعايل خجول حس���ب ذلك. ولك���ن لو نظرنا 
إىل االنفعالية فال ميكن ربط اخلجل هبا، فكثري من 
االنفعالي���ني ليس���وا خجولني، وكثري م���ن اخلجولني 
ال يتصف���ون بف���رط االنفعالي���ة. إذاً: إذا كانت أزمة 
اخلجل تثري ضرباً م���ن فرط االنفعالية، فإن لفرط 
االنفعالي���ة ه���ذا أس���باباً خاص���ة البد م���ن البحث 

عنها)16(.
فأس���اس اخلجل هو الشعور بالدونية، متموضعاً 
كان أو غ���ري متموض���ع، وهو ضرب من الكف )17(.

ولو أخذنا مثاالً على ذلك شخصاً خجوالً خيشى أن 
’يطلق عليه حكم سواء أكان هذا احلكم يف مصلحته 
أم لي���س يف مصلحته،فلو كان احلك���م يف مصلحته 
ألث���ار لديه إذا قي���ل أمام اآلخرين اإلحس���اس بأنه 
ش���يء، وهذا اإلحس���اس خيش���اه،إذ يتعذر عليه أن 
يرد بصورة مباش���رة، فيعرب عن ذلك باخلجل.   ولو 
كان يف غري مصلحته فيثري لديه إحساساً بأنه شيء 
صغري،ش���يء يث���ري الضحك، واخلوف م���ن ذلك يثري 

اخلجل لديه.إذاً: اخلجل ضرب من الكف.
الكف يف اخلجل:

   ق���وام الكف جتميد الطاق���ة الضرورية إلجناز 

الفعل،وتناقص العمل النفساني أو احلركي أو توقفه 
)18(، وم���رد ذلك إىل الرتبي���ة املعتمدة على املغاالة 
ق���ي تدريب الطفل عل���ى الكف للكثري من األفعال أو 
الرغبات والغرائز وكبحها وتوقيفها أو حتويلها تبعاً 
للقوانني االجتماعية أو العائلية أو الدينية السائدة.

مث���ال: موظف يتجه حنو مكتب رئيس���ه لطلب إذن، 
مث���ة ش���يءٌ يكبح ذراعه حلظ���ة قرع الب���اب، فماذا 
حدث؟ الذي حدث أن ظرف طلب اإلذن أثار لديه:

 ضرورة رؤية رئيسه.
 االس���تجابة احلركي���ة يف النهوض والس���ري حنو 

مكتب الرئيس.
 االستجابة احلركية لرفع الذراع.

 إن الطاق���ة ال���يت كان عليها أن تث���ري فعل القرع 
على الباب جتمدت يف وقت إجناز هذا الفعل بتأثري 
كابح نفساني هو ) خجل � خشية . . .اخل(. إذاً: مثة 
كف لفعل القرع عل���ى الباب مصحوب بإيقاف هذا 
الفعل أو تأجيله )انسحاب من املوقف االجتماعي(.

)19( لك���ن هل الك���ف ضروري؟بالتأكيد، ألن الكثري 
من السلوكات الغريزية لدى الطفل جيب كفها، مثل: 
م���ص األصابع، الضرب، التخري���ب، اللعب بالغائط 
وغريه���ا.إال أن���ه ال جي���وز املبالغة بذل���ك، حيث إن 
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الوس���ط العدل يف هذا 
اجمل���ال أمرٌ ال غنى عنه 
لكي يبقى الكف سوياً.

لك���ن. . يف أي ش���يء 
ل���دى  الك���فّ  يتجل���ى 
يتجل���ى  اخلجول���ني؟ 
ع���ن  اخلج���ول  بعج���ز 
ال���رد املباش���ر على رأي 
اآلخرين، وعن اإلعطاء 
للجواب الوحيد املمكن. 
أي يعج���ز ع���ن الربهنة 
عل���ى قوت���ه أو نباهت���ه 
الطاقة  تتجم���د  عندما 
الضرورية ويظهر القلق 
واالندف���اع. أي مثة كف 
الطاقة  للجواب وتوقف 

الضرورية.
يف  التعويـــض 

اخلجل:
عل���ى  اخلجول���ون 

شكلني..
 األول: يدعى اخلجول األصيل الذي يس���تجيب 

استجابة اخلجول للظرف الذي يثري اخلجل. 
الثاني: ل���ه عدة أش���كال: اخلجول���ون املقنّعون 
� اخلجول���ون األش���باح � اخلجول���ون الالمرئي���ون � 
اخلجولون الش���جعان املزيفون. وكلهم يش���رتكون يف 
أهنم حبال���ة تعويض يف اخلجل. كي���ف ؟ نقول: مبا 
أن اخلج���ل أمٌل فم���ن الطبيعي أن يفت���ش من يعانيه 
، عن األمن والس���الم، لك���ن أين جيده؟ هل  ع���ن حلٍّ
يف ذات���ه؟ ه���ل يف هذه الرتبة غري املس���تقرة الرملية 
املشوشة؟ بالتأكيد ال، ألنه ال جيد األمن يف اختالل 
األمن، ولن جيد الطمأنينة يف خوفه اخلاص به. إذاً 
فماذا يفعل؟ الش���ك بأنه سيفتش عن السالم خارج 

ذاته، وهو بذلك:
 إما أن جيد العالج املناسب حلالته، عالجاً يتيح 

له االعتماد على نفسه.
 وإم���ا أن جيد حالً أع���رج، مينحه ومهاً باألمن، 
عندها نك���ون أمام خجول مقنّع يُظهر وجهاً مركباً، 
واجهة، وقاراً مزيف���اً، فرضتها عليه الظروف، هذه 
الواجهة س���تكون دفاعاً وأمناً نس���بيني، ال يطابقان 
أناه الواقعية، وستكون هذه الواجهة )أنا( خارج أناه، 
وس���تكون ش���خصيته مزدوجة، فمثالً:يتصنع املرح، 
والصالبة، والالمباالة، والدعابة، إنه يسخر ويتهكم 
ويه���زأ. وش���دة الواجهة هذه منوطة بش���دة اخلجل 

)20(. فنكون أمام اخلجول الالمرئي.
 وهن���اك واجه���ات بس���يطة صغرية، تب���دو وفاقاً 
للظ���روف، إهن���ا حص���ون فيه���ا خيتب���ئ اخلج���ول، 
إن���ه اخلج���ول الالمرئي، ألن احلص���ن الذي يظهره 
أم���ام الناس حصن كتي���م منيع، مزروع باألس���الك 
الش���ائكة، مغروس باملدافع اجلاهزة لإلطالق. هذا 
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ه���و اخلج���ول غري األصي���ل الذي ال يطابق س���لوكه 
اس���تجابته االنفعالي���ة العميقة املتمثل���ة يف اخلوف 
والرتاجع واهل���رب )21(. فتظاهر بالصالبة والزهو 
والفظاظ���ة والتعايل واحتقار الناس، والثقة بالنفس 
وع���دم الرتدد. إنه قويٌّ مس���كني، ق���ويٌّ زائف، قاٍس 
زائ���ف، ج���اف زائ���ف، حمتق���ر زائ���ف. إال أن أمره 
ينكش���ف أحيان���اً مع مرور الزمن، ألن���ه يبذل جهداً 
إثر جه���د مصحوباً حبصٍر عميٍق ليعود إىل مناعته 
من���ذ أن يل���وحَ له أنَّ حجرةً واح���دةً قد انفصلت عن 

احلصِن.
االستكمالية : االس���تكمالية ه���ي حاجٌة دائمٌة 
تدف���ع امله���ان إىل البحث عن ظاه���رة الكمال، حبثاً 
مصحوباً بالوس���واس العام أو الق���ويِّ أو احلصريِّ. 
فاالس���تكمايل إنس���ان يبحث’ وهو يعاني من املهانة 
عن حلٍّ يس���بب له من األمل أيض���اً أكثر مما يعاني، 
لكن���ه يُنق���د املظاهر، ينزع صوب كم���اٍل خادٍع دائم 
وكل���يّ، وق���د وقف ذات���ه بكليتها للبحث ع���ن كلِّ ما 
ميك���نُ أنْ يص���ون هذا املظهرَ. لكنَّ ه���ذا التكريس، 
تكري���س الكمال، مب���ن من���وٌط؟ من���وٌط باآلخرين، 
مبعنى أن االس���تكمايل يس���عى بال هدن���ة وال راحة 
م���ن أج���ل أن يعرتف اآلخ���رون بالكمال ل���ه. فاألمر 
بالنس���بة إليه هو أن يصون دومن���ا تصدع واجهًة ال 
عي���ب فيها مطلقاً، وه���ذا عمل يومي قاٍس يصحبه 
باس���تمرار رأي اآلخري���ن الذي يط���نُّ يف أذنيه، ألنَّ 
أمنه الداخل���ي مرتبط بذلك، فخاصة االس���تكمال 

األساسية ظاهرة للعيان.
إذاً: سيظهر بواجهة ال تفارقه حلظة واحدة، هي 
أن���ه ال نقص فيه، اليف معرفت���ه وال موضوعيته وال 
وقاره وهدوئه ورقته، س���يكون ذلك الذي ال يغضب 
بس���رعة، س���يكون الصاحل العادل املنسجم املخلص 
احملب الذي ال يكره. وعليه أن يصون هذه الصفات، 
وهذه هي الواجهة اليت ال تفارقه. وعلينا أن نعلم أن 
أي إخفاق يف إحدى هذه الكماالت يسبب له تصلباً 
وحص���راً، ألن اآلخرين رمبا يالحظ���ون أن ما يبدو 

عليه هلم ليس هو احلقيقة.

 إذاً: م���ا املظهر الذي على االس���تكمايل التظاهر 
ب���ه؟ علي���ه أن يتظاهر بأنه أمسى م���ن أولئك الذين 
يعاش���رهم، أو أن���ه عل���ى األق���ل يضاه���ي كبارهم. 
،لكنه  فالقضية قضية تعويض عدواني، قضية حتدٍّ
حتدٍّ ينبغي أن يبدوَ باستمرار على صورةٍ كاملةٍ من 
 ، . لذا: ففي الداخل عدوان وحتدٍّ دون عدواٍن مرئيٍّ
ويف اخل���ارج رق���ة وه���دوء وابتس���ام. وهن���اك عدة 

حاالت أو مستويات لالستكمايل هي:
 االستكمايل السطحي )22(.
 االستكمايل األقل سطحية.
 االستكمايل ذو الوزن )23(.

  وخالصة الصريورة على الشكل التايل:
 االستكمالية = واجهة = أمن ذاتي ناشئ من عدم 
الشعور باألمن، عدم الشعور باألمن = خجل، اخلجل 
أمل، ه���ذا األمل يتطلب حالً،أن يكون مرتاحاً،متفوقاً 
= تع���ذر أن يك���ون مرتاح���ا ألن���ه خج���ول، فعليه أن 
يظهر مرتاح���اً، التظاهر بالراحة = كماٌل )كمال يف 
أن يظهر مرتاحاً( كي ال يرى احلقيقة أيُّ إنس���ان = 
يب���دو مرتاح���اً = كمال يف اهليئ���ة = كمال يف الوقار 
وال���كالم واملعرفة والوقار النفس���اني = كف العفوية 

= جفاف = عزلة.
وخالصة األمر:  إن اخلجل لعبة معقدة،وغايٌة 
يف التعقيد، فاخلجول ليس من الناحية العملية غريَ 
خجوٍل، إنه ميرُّ وفقا للظروف يف مجيع املراحل اليت 
تتداخل م���ع اخلجل، فهو اآلنَ خجوٌل ت���ارةً، وطوراً 
اس���تكمايل، وغداً عدوان���ي. وموضع الداء عنده هو 
العجز واس���تحالُة أن يريدَ وأن يتكيفَ مباش���رةً مع 

أي ظرف.
 ويتض���ح لنا أنَّ اخلجل وف���رط االنفعالية يرتبط 
الواح���د منهما باآلخر غالباً، وأن مثة انطوائية لدى 
اخلجول وإس���قاطاً ش���ديداً خارج ذات���ه، واخلجول 
جيرت إخفاقاتَه، وه���ذا ما يفاقمُ من خجلهِ. وطموح 
اخلجول الذي يتصف بالذكاء غالباً ما يعوقه خجله، 
واخلجل يثري دائماً تبعا للظروف منعكسات احلماية 
مثل: الفظاظة، الوقاحة، العنف . . . اخل. وكل لعبة 
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م���ن هذه اللعب متثل بدورها أمن اللحظة احلاضرة 
بالنس���بة إلي���ه. لك���ن هذا لي���س كلَّ ش���يءٍ، فهناك 
ظاه���رات أخرى قد تنضافُ إىل اخلج���ل جزئياً أو 
كلياً، مث���ل: النرجسية،الش���عور باإلث���م والقصاص 
الذاتيِّ واحلصر واجلنس���ية املثلية، والكبت. وجيدر 
بن���ا أن نذك���ر أن عوامل أخرى تتداخ���ل مع اخلجل 
وتؤث���ر في���ه، مث���ل امل���زاج كون���ه مس���ة م���ن مسات 
الش���خصية، وثبات���ه ع���رب الزم���ن )24(. واألس���س 
البيولوجي���ة الوراثي���ة. كوهن���ا اس���تعدادات نفس���ية 
)إم���كان توريث الكف الس���لوكي وغريه( حيث أثبتت 
بعض الدراس���ات أن نس���بة أثرها ت���رتاوح بني )22 � 
و26 � باملائ���ة( )25(. وكذل���ك األصول االجتماعية، 
وم���ا تعززه يف ش���خصية الطفل من خ���الل الرتبية، 
كالتعل���ق ب���كل أنواع���ه، واملعاملة الوالدي���ة وفاعلية 
ال���ذات وغريه���ا )26(.كما أن اخلج���ل مير مبراحل 
ارتقائية ختتلف باختالف املراحل العمرية اليت مير 

هبا اإلنسان )27(.
اخلجل واملراهقة:  يف أثناء فرتة املراهقة تظهر 
ص���ورة من اخلج���ل اخلاص إزاء م���ن ميثل اجلنس 
اآلخ���ر، وقد تكون هذه الصورة على ش���كل ختويف 
ل���دى اخلجولني، وق���د تظهر لدى غ���ري اخلجولني. 
ألن مجي���ع الس���مات االنفعالية يف املراهق���ة مقنّاةٌ 
ص���وب ميدان جمهول ومضط���رب، فمثالً أيُّ وجود 
نس���ائي يش���ل الصبيان الذين تتمث���ل صور عذاهبم 
اليوم���ي املعروفة يف حتية  امرأة، أو طلب اإلذن من 
ام���رأة، تناول الطعام إىل جانب امرأة، ش���راء ش���يء 
من خم���زن تديره امرأة، )وهذا ما ي���ؤدي غالباً إىل 
اهلرب(، واجب ترك املكان المرأة يف احلافلة )األمر 
ال���ذي ي���ؤدي غالب���اً إىل ش���لل املراه���ق يف مقعده، 
ويظه���ر بالتايل مبظه���ر الفظ(. ويصب���ح  مراهقنا 

أرعن عنيداً جلفاً أو وغداً أو وقحاً إزاء النساء.
    أم���ا الفتي���ات فيخفني مراهقتهن حتت س���تار 
م���ن التهكم العدوان���يّ. ويرد الفتيان باالس���تخفاف 
واملس���ارة  بالتق���ارب  املب���ادرة  واالحتقار.)ولك���ن 
اجلنس���ية  تع���ود إىل الفت���ى(. أم���ا النتائج األش���د 

خطورة فقد تتطور إذا طال أمد اخلجل،االستخفاف 
واخلجل،االحتقار، أي اخل���وف، فتبدأ من العزوبية 
الطويل���ة األم���د إىل االحنراف���ات اجلنس���ية، م���ارة 
باجلنس���ية املثلية اخلفية أو املعلنة. ويصاحب ذلك 
موك���ب من الظاهرات الثانوية مثل فرط االنفعالية، 
الش���عور باإلثم والقصاص الذات���ي . . . اخل )28( . 
وبعد أن تتضح س���ائر اآلليات يبدأ العمل الوجداني 
بف���ك احلص���ار واالس���تئصال، يبدأ عم���ل التكوين 
م���ن جديد، كلُّ ذلك من أجل بل���وغ التوازن وحتقيق 
التكيف. أما إذا مل يستطع املراهق فعل ذلك بنفسه 

فيحتاج إىل التحليل النفسي إلنقاذه.
عالج اخلجل : الشفاء من اخلجل ممكن، لكن 
ال يوج���د عالج وحيد للخجل عامة، بل هناك عالج 
معني خلجل معني. وللش���فاء علين���ا تقويم العوامل 
التكوينية واملكتس���بة بشكل صحيح يف كل حالة من 
حاالته. وما دام اخلجل مكتسباً على األغلب، ينشأ 
عن عوامل نفس���ية، فمن البديه���ي أن يكون العالج 
النفسانيُّ موصوفاً، ذاك العالج الذي يتناول أعماق 
املوجود اإلنساني، والطريق لذلك التحليل النفسي. 

فلعالج اخلجل البد من:
  كش���ف العق���د واجل���روح املعنوي���ة، وض���روب 
اإلحب���اط واإلذالل ال���يت تع���رض هل���ا الف���رد من���ذ 

طفولته.
 كش���ف تبلورات اخلج���ل، فاملعلوم أن���ه يتجمد 
غالباً على أحداثٍ سابقة يبقى ثابتاً عليها، وأحداثه 
الس���ابقة ه���ذه مبثاب���ة مس���مار مغ���روز يف ماضيه 
الوجدان���ي. حيث إنَّ ج���زءاً م���ن وجدانية اخلجول 
تبق���ى متعلقة هبذا املس���مار ولو كرب وش���اخ وتطور، 
هن���اك بضعة من���ه الزالت ختفق إىل ال���وراء مبعنى 
ما. ألنه مازال يس���تجيب إىل ظرف راهن بوجدانية 
األم���س، ل���ذا فالبحث عن ه���ذه الُطفالة أم���رٌ هامٌ 

جداً.
 ما الطفالة؟  الطفالة باملعنى النفسي هي تثبت 
وجدانيٌّ أو انفع���ايل على املاضي، هذا التثبت يعيق 
تطور الفرد النفس���انيّ، وحيدد ه���ذا التثبت اجلزء 
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األكرب من الس���لوك، حبيث جيعل 
طريقة استجابة الفرد للظروف 
املختلف���ة واح���دة. و املثال اآلتي 
يوض���ح ذل���ك، ويوض���ح ضرورة 

وكيفية فحص أساس اخلجل:
 ) فتاةٌ عمره���ا ثالثون عاماً، 
خجولة إزاء الرجال، وذلك يضيف 
س���حراً إىل سحرها. أمها � امرأة 
ألبيها � حق���ودةٌ، وأبوها ضعيف 
يعب���د ابنته، ويه���اب زوجته، فهو 
حبالة م���ن عدم األم���ن. والفتاة 
تعلق���ت ب���ه، لذا ماانفك���ت تلعب 
لعبة البنت الصغرية. هذه اللعبة 
أتاحت لألب أن حيميها وجيعلها 
تعتق���د بق���وة ال متتلكه���ا ه���ي. 
واس���تمرَّ ه���ذا الوض���ع  من دون 
توقفٍ. ولقاء هذا الثمن كان أمن 
الفتاة وأمن أبيها. ومبا أن زوجة 
أبيها كانت تضرهبا أحياناً وتذهلا 
باستمرار، لذا فقد كرهت النساء 
بش���كل عام. لذلك استمرت إزاء 
األب بلعبته���ا ال���يت عممتها على 

مجيع الرجال، حتى إهن���ا كانت ترتدي لباس البنت 
الصغ���رية، وهل���ا مظهر وح���ركات البن���ت الصغرية، 
وس���لوكها بكليته سلوك البنت الصغرية. فقدت هذه 
الفتاة والديها حبادث سري، فأصبحت وحيدة ال قوة 

هلا، مكفوفًة ذليلًة مصابًة باإلحباط واحلرية. 
حبثت عن زوج وهي مستمرة يف اللعبة، تلك اللعبة 
ال���يت أصبحت بالنس���بة إليها االس���تجابة الوحيدة 
املمكن���ة يف ظروف ه���ي مع ذلك متباين���ة خمتلفةٍ. 
فتعلق���ت بكل رجل عرفته،ألن هؤالء الرجال ميثلون 
بالنس���بة إليها والده���ا وابنها، وه���م بدورهم كانوا 
جي���دون تس���لية يف س���لوكها الطفل���يّ وارتياح���اً يف 
رعايتها، لكنهم كانوا يرتاجعون بس���رعة كبرية، فهي 

تطلب كّل شيء وليس لديها شيءٌ تعطيه.

تراكمت اإلخفاقات لديها حتى بلغت الثالثني من 
العمر، إهنا ضعيفٌة مصابٌة باحَلصر وفرط العصبية 
والطفالة. وهاهي تسلك وهي يف الثالثني من العمر 

وكأهنا يف اخلامسة عشرة سلوكاً واحداً متجمداً. 
وه���ل هذه الفت���اة خجول���ة حق���اً؟ كال، إهنا ذات 
)تثب���ت( على أبيها الذي تس���قطه عل���ى كل الرجال 
الذي���ن تلتم���س منهم ما كانت تلتمس���ه م���ن أبيها � 
احلماي���ة � وحتس���ب نفس���ها س���لفاً ال مبثابة زوجة 

ممكنة، بل مبثابة بنت صغرية( )29(.
 إذاً: اخلجل عندها ليس سوى شاشة مصطنعة، 
ولعالجه���ا البد من حتليل ش���روط احلي���اة العائلية 
واملدرس���ية والزوجي���ة وغريه���ا، وحتلي���ل ض���روب 
الش���عور باإلثم واخلزي، وفحص ما إذا كان اخلجل 

ذا أساس جنسيّ، منشؤه املراهقة.
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وخالص���ة القول: ميكن معاجل���ة اخلجل معاجلة 
وقائي���ة بالدرج���ة األوىل، وه���ذا هو الع���الج األهم، 
تتجل���ى بعدم ارتكاب بعض األخط���اء الرتبوية، منها 
عدم إثارة كربياء الطفل من خالل املبالغة يف املديح 
ل���ه، أو املبالغة يف النقد الالذع وخاصة التهكم، ألنه 
لي���س هناك ما يثري ع���زة النفس واخلجل لديه أكثر 
م���ن االس���تهزاء ب���ه أو جعله أضحوك���ة إذا أخطأ أو 
أس���اء. وعلى املعلمني جتنب ذل���ك، فكثرياً ما يؤدي 
خوف التلميذ من سخرية معلمه إىل خجله الشديد 
الذي يش���لُّ أعماله، وال س���يما أن سخرية املعلم قد 
تُغري رفاق التلميذ فيس���خرون منه أيضاً، وهذا له 

عواقب سلبية على حياة الطفل بأكملها.
ومن األخطاء الرتبوية أيضاً تربية الطفل على أن 
يعلق أمهية كربى أكرب من الالزم على آراء الناس به، 
فل���و ربينا الطفل على البس���اطة التام���ة وعلى بذل 

اجله���د  من دون التس���اؤل عن إعجاب 
الن���اس أو نقده���م، ل���كان م���ن املمك���ن 
جتنيبُ���ه خطر التعل���ق وبالتايل اخلجل. 
أم���ا من يش���عر بنفس���ه اخلج���ل ويريد 
التخل���ص من���ه، وخصوص���اً إذا كان يف 
بداي���ة حياته كاملراهقة مث���الً، فعليه أن 
يتصرف تصرف غري اخلجولني، فمثالً 
عليه أن ينظر إىل الناس يف وجوههم ال 
أن يُطرق رأسه، وأن يسري إليهم منتصب 
القام���ة ش���اخماً، وأن يتكلم بصوت عاٍل 
معهم. وعليه أاّل يفكرَ بنواياهم، وال مبا 
ي���دور يف رؤوس���هم عن���ه، وأن يعلم علم 
اليق���ني أهن���م مثل���ه متاماً لديه���م نقاط 
ضعف ونقاط قوة. وعليه أن يتقن عمله 
ويهت���م مبظهره، عل���ى أن يظهر باملظهر 
الالئ���ق واملقبول من حيث الش���كل العام 

والنظافة.
   وأخريًا: 

كم���ا أن للخج���ل مض���ار،  إال أن���ه ذو 
فائدة، وبالتايل ميكن اس���تثماره. حيث 
من املمكن أن يدفعَ الفرد للقيام بأعمال 
متمي���زة، وقد تكون عظيم���ة، والدليل على ذلك أن 
العديد من مش���اهري العامل كانوا يعانون من اخلجل 

 .)30(
فاخل���وف املق���رون باخلجل يكون أح���د مقومات 
حياتنا الس���وية، ويفيد بيولوجياً يف ش���حذ االنتباه 
وس���رعة وإدراك اخلط���ر وتدارك���ه، فيجعلنا نطلق 
الطاق���ة الالزم���ة جملاهبة املوق���ف والقي���ام بالفعل 
الضروري، وهذا ما يكسب الفرد شجاعة وتصميماً 
وبت���اً وضبط���اً للنفس. مثال ذلك: ش���خص يش���عر 
باخلجل من أن يراه زمالؤه بلباس الرياضة، لذا فاز 

بالرياضة يف أثناء خدمته العسكرية )31(.
   ويق���ال: إن اخلوف املق���رون باخلجل هو الذي 
دف���ع األفراد من���ذ أن وجدوا إىل التح���دي والتعاون 

وكسب األمن )32(.
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املراجع واحلواشي:

1 � االنتصارات املذهلة لعلم النفس احلديث، القسم األول، 
بي��ري داكو، ترمج��ة وجيه أس��عد، ص)94( منش��ورات 

وزارة الثقافة، دمشق.
2 � مقي��اس اخلجل، د: حس��ني عبد العزي��ز الدريين، دار 

الفكر العربي، القاهرة، ص)3(.
3 � املصدر نفسه، ص)6(.
4 � املصدر نفسه،ص)4(.

5 �  االنتص��ارات املذهل��ة لعل��م النف��س احلديث، القس��م 
األول، مرجع سابق،ص)96(

6 � راجع حتليل مائة حالة نفس��ية، مسري عبده،ص)97(، 
دار اآلفاق اجلديدة، بريوت.

7 � مقياس اخلجل، مرجع سابق،ص)3(.
8 � انظر : السلسلة السيكولوجية، اجمللد األول.

9 � حتلي��ل مائ��ة حال��ة نفس��ية، مس��ري عب��ده، مرج��ع 
سابق،ص)96(.

10 � املص��در نفس��ه + مقي��اس اخلج��ل للدري��ين، مرج��ع 
سابق.

11 � انظر: السلس��لة الس��يكولوجية، اجملل��د األول، مرجع 
سابق.

12 � املصدر نفسه.
13 � انظ��ر: سلس��لة ع��امل املعرف��ة، الع��دد)361(، اخلجل، 
وخصوصًا الدراس��ة ال��يت قام بها  )زميب��اردو، وزمالؤه( 
عام)1974( والدراسة اليت أجراها)كاردوتشي، وكالرك 

عام)1999( من الصفحة)37 حتى الصفحة 52(.
14 � االنفعالية: خاصة ميتلكها كل موجود بشري، تتيح 
له أن يس��تجيب للمنبهات اخلارجية أو الداخلية، وتظهر 
على ش��كل اس��تجابات نفس��ية وفيزيولوجية وعصبية 
وتعبريي��ة. لكنه��ا عن��د اخلجول��ني مث��ة فرط فيه��ا، أي 
انفعالية غري س��وية، ال تتناس��ب مع الظروف. وغالبًا ما 
تكون لديه على شكل استجابات شديدة)عالية الشدة أو 
طويلة إىل حد املبالغة(، مثل ضحك أو بكاء مبالغ فيهما 
ومتقطعان، امحرار أو اصفرار، تعرق شديد، تشنجات يف 

الوجه، تش��نجات مغص، ترج��رج يف األجفان، حركات 
متقطعة تشنجية وغريها،) املؤلف (.

15 � املنبه��ات مبعناها الواس��ع تعين الظ��روف اليت حتيط 
بالفرد، أواليت يتعرض هلا الفرد، )املؤلف (.

16 � االنتص��ارات املذهل��ة لعل��م النف��س احلديث، القس��م 
األول، بيري داكو، مرجع سابق، ص)95(.

17 � لإلطالع راجع: املصدر السابق ذاته، ص)115(.
18 � حتليل مائة حالة نفسية، مسري عبده، مرجع سابق، 

ص)96(.
19 � انظ��ر: مقي��اس اخلج��ل، د:الدري��ين، مرجع س��ابق، 

ص)6(.
20 � حتليل مائة حالة نفسية، مسري عبده، مرجع سابق، 

ص)98(.
21 � املصدر السابق ذاته.

22 � االنتصارات املذهلة لعلم النفس احلديث، بيري داكو، 
مرجع سابق، ص)122�123(.

23 � املرجع السابق ذاته، ص)123(.
24 � انظ��ر :اخلج��ل، سلس��لة ع��امل املعرف��ة، الع��دد)361( 
ع��ام)2009( اجملل��س الوط��ين للثقافة والفن��ون واآلداب، 

الكويت، ص)164(.
25 � املرجع السابق ذاته، ص)199(.
26 � املرجع السابق ذاته، ص)211(.

27 � املرجع السابق ذاته، ص)222(.
28 � االنتص��ارات املذهل��ة لعل��م النف��س احلديث، مرجع 

سابق، ص)140(.
29 � املرجع السابق ذاته، ص)135(.

30 � انظر لإلطالع أكثر: السلسلة السيكولوجية، اجمللد 
األول.

31 � فيم��ا يتعل��ق بهذا املوضوع انظ��ر: حتليل مائة حالة 
نفسية، مسري عبده، مرجع سابق.

32 � حتليل مائيت حالة نفس��ية، تأليف مسري عبده،حيث 
أورد حالة تتعلق بهذا املوضوع.  
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لقد اقتحم جهاز احلاسوب معظم جماالت احلياة 
وفرض نفس���ه على كل ما يتعلّق ب���ه الفرد، وأصبح 

جزءاً ال يتجزأ من احلياة العصرية.

تعريف املكتبة اإللكرتونية:
املكتبة اإللكرتونية هي املكتبة اليت تشكل مصادر 
املعلوم���ات اإللكرتوني���ة املوج���ودة عل���ى األق���راص 
املربجم���ة أو عرب الش���بكات املتنوع���ة كاإلنرتنت وهو 
اجلزء األكرب من حمتوياهتا واخلدمات اليت تقدمها، 
ولكن ليس مجيع حمتوياهتا هبذا الشكل حيث ميكن 

أن حتوي بعض املصادر التقليدية.
لق���د ظلّت الكتب اإللكرتونية موضع ش���د وجذب 
بني املختصني، فقد توّقع هلا العديد منهم االنتش���ار 
وظّل آخرون يعتقدون أهنا التس���تطيع أن حتل حمل 
الكت���اب الورق���ي بس���هولة، وأن الكت���ب اإللكرتونية 
ليست س���وى صفائح إلكرتونية مسطحة ومصممة 
لتنزيل م���واد القراءة وألهنا تعتم���د على الربجميات 
فهي مليئة بأس���اليب العرض املتطورة وأحدث أنواع 
التقني���ات األخرى، ويف كل مرة يظهر نوع جديد من 
الكت���ب اإللكرتونية، فتس���ري موجة م���ن اإلثارة يف 

أوساط املختصني املتحمسني ملثل هذه التقنيات.
ولقد اهتمت ش���ركات كربى بتطوي���ر ما يأمل به 

املختصون بأن حيل الكتاب اإللكرتوني حمل الكتاب 
الورقي، علماً بأنه توجد حالياً يف أسواق بعض الدول 
املهتمة يف هذا اجملال، الئحة من الكتب اإللكرتونية 
لكن من س���وء احلظ أن مجيع هذه املنتجات مل تفِ 

بالغرض ألنه التوجد أسواق مالئمة هلا.

المكتبة اإللكترونية ودورها في تطوير 
العملية التعليمية والتربوية

    د. موسى احلسن

إن قضي��ة املعلومات من أهم قضايا العصر الذي نعيش��ه، وال��يت تتزايد مع مرور األيام حتى أطلق 
عليها ثورة املعلومات، علمًا أن منو املعلومات وتطورها زادت بصورة ضخمة نتيجة األحباث املتطورة، 
وأمام الفيض من املعلومات املرتاكمة أصبحت احلاجة ماسة إىل استخدام نظم وأساليب أكثر حداثة 
للتعامل مع هذا الكم من املعلومات ومن أجل هذا كان من الضروري االعتماد على أجهزة احلاسوب 

اإللكرتونية.
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أمهية املكتبة اإللكرتونية:
إذا أردنا مواكبة العصر يف املكتبات املدرسية البد 
م���ن توضيح أمهي���ة املكتبة اإللكرتوني���ة ودورها يف 
تطوي���ر العملية التعليمي���ة والرتبوية، ومن أجل ذلك 

نطرح هذه التساؤالت:
 م���ا أمهية إدخال تقني���ة املعلومات إىل املكتبات 

املدرسية؟
 هل تس���تفيد املكتبات املدرس���ية من الوسائط 

التقنية لتحقيق األهداف التعليمية؟
 ما أس���باب حتويل املكتب���ة التقليدية إىل مكتبة 

إلكرتونية؟
 م���ا االحتياج���ات املطلوبة للوص���ول إىل املكتبة 

اإللكرتونية؟
 ماأهم تقنيات املعلومات اليت ميكن استخدامها 

يف التعليم؟
 مامتطلب���ات حتديث التعليم وتطويره بناء على 

التوجيهات املطلوبة اليت يعيشها اجملتمع؟
 ما الفوائد اليت نكتس���بها من جراء اس���تحداث 
املدرس���ية  للمكتب���ة  كبدي���ل  اإللكرتوني���ة  املكتب���ة 

التقليدية؟
 ه���ل يؤثر إدخ���ال التقنية احلديث���ة يف العملية 
التعليمي���ة عل���ى دعم ومس���اندة املناهج املدرس���ية 

وحتديث العملية التعليمية؟
 م���ا املعوقات ال���يت حتول دون اس���تخدام تقنية 

التعليم استخداماً تاماً يف مدارسنا؟
 ه���ل إلدخ���ال حص���ة املكتب���ة ضم���ن اجلدول 

الدراسي تأثري مباشر يف تنمية مدارك التلميذ؟
ال���يت مت���ارس داخ���ل املكتب���ة   م���ا األنش���طة 

اإللكرتونية؟
 ما مدى االس���تفادة م���ن اخلدمات اليت تتيحها 

شبكة اإلنرتنت داخل املكتبة؟
واهل���دف مما س���بق ه���و ط���رح موض���وع املكتبة 
اإللكرتوني���ة ودوره���ا يف تطوي���ر العملي���ة التعليمية 
والرتبوية، وبذلك يتم رس���م رؤية واضحة ملس���تقبل 

العملية وإبراز مفهوم املكتبة اإللكرتونية أي:

 الوص���ول لط���رق تعليمية متط���ورة يف توصيل 
املعلومة للطلبة.

 تطبيق الوسائل املتطورة يف العملية التعليمية.
 ضبط ومعاجلة املعلومات بشكل سريع.

 حتسني وارتقاء العملية التعليمية والتعرف على 
سبل تطوير املكتبات املدرسية.

 فتح آفاق التأهيل والتدريب ألمناء املكتبات.
 إعداد كوادر متخصصة ذات كفاءة عالية.

 املس���امهة يف اإلنتاج الفكري يف جمال املكتبات 
واملعلومات.

 تبي���ان الدور امله���م للمكتبة يف تس���يري العملية 
التعليمية.

 التع���رف إىل أمهية إدخ���ال تقنية املعلومات إىل 
حيز االستخدام يف املكتبات املدرسية.

 التع���رف إىل م���دى تطبيق تقني���ة املعلومات يف 
املكتبات املدرسية.

 توظيف املكتبة املدرس���ية واستخدامها من قبل 
الطلبة.

 فوائد املكتبة اإللكرتونية:
لنذكر م���ا فوائد اس���تحداث املكتب���ة اإللكرتونية 

كبديل للمكتبة املدرسية:
 مس���اندة العملية التعليمي���ة يف خمتلف املراحل 

الدراسية.
 االنتق���ال م���ن امله���ارات املكتبي���ة إىل امله���ارات 

املعلوماتية ) حمو األمية املعلوماتية(.
  التوج���ه حنو تعليم املهارات بدالً من االقتصار 

على التوعية باملصادر.
  التكامل بني مراكز أوعية املكتبة وبني املنهج.

مـــا االحتياجـــات الـــيت يتطلبها إنشـــاء 
املكتبة اإللكرتونية؟

توج���د  احتياج���ات ضروري���ة إلنش���اء املكتب���ة 
اإللكرتونية وهي:

 احتياج���ات قانوني���ة: يتوج���ب حتضريها عند 
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التح���ول إىل املكتب���ة اإللكرتوني���ة، إذ يتوج���ب على 
املكتب���ة عن���د حتويل موارده���ا النصية م���ن تقارير 
وحبوث ومقاالت وغريها إىل أش���كال ميكن قراءهتا 
آلي���اً، احلص���ول على إذن خاص م���ن صاحب احلق 

عمالً بقوانني حقوق الطبع واحلماية الفكرية.
 احتياج���ات من أجه���زة تقنية خاص���ة بتحويل 
م���واد املعلومات من تقليدية إىل إلكرتونية باإلضافة 

إىل أجهزة احلاسوب واالتصاالت.
 احتياج���ات م���ن برام���ج وبروتوك���والت الربط 

واالسرتجاع.
 احتياجات من كوادر بشرية فنية مؤهلة وقادرة 
عل���ى التعامل مع هذه التقنيات احلديثة يف وجهيها 

املادي والفكري.
 احتياجات مالية تس���اعد على تنفيذ املش���روع 

وتشغيله.

الصعوبـــات الـــيت تواجه إنشـــاء املكتبة 
اإللكرتونية:

 م���ن الصعوب���ات ال���يت تواج���ه إنش���اء املكتب���ة 
اإللكرتونية:

 عج���ز الط���رق التقليدية عن تقدي���م املعلومات 
وعدم مواكبتها لتطورات العصر وسوق العمل.

 الوص���ول إىل أك���رب ق���در ممك���ن م���ن مص���ادر 
املعلومات بأقل كلفة ممكنة.

 تعري���ف الطلب���ة مبجاالت التط���ور التقين على 
املستوى العلمي واحمللي.

 تزاي���د كمية املعلومات يف املوضوع الواحد حتى 
أصبح م���ن الصعب ألي كتاب مدرس���ي أن يتضمن 
كاف���ة احلقائق يف أي مرحلة تعليمية، ونظراً للتقدم 

الس���ريع لتكنولوجي���ا املعلومات وم���ا حتدثه من أثر 
على العملية التعليمية فإن ذلك يتطلب توسيع آفاق 
املعرف���ة للطلبة خارج إطار الكتاب املدرس���ي، وألن 
التقني���ة أداة الغنى عنها لتحقيق التنمية الش���املة، 
وأن حتدي���ث التعلي���م ينبغ���ي أن ينطلق م���ن قاعدة 
تطوير املكتبات وعليه فإن وجود شبكة اإلنرتنت يف 
املكتبة املدرسية قد يكون وسيلة فعالة نستطيع من 
خالهلا أن نساهم يف رفع مستوى استيعاب الطالب 

للمناهج املدرسية.

ويف النهاية ميكن القول:
 إن معظ���م املختص���ني بالعملي���ة الرتبوية يتفقون 
على أن العملية التعليمية حتتاج إىل جتديد وتطوير 
ملواجه���ة التحديات، وضغوط احلي���اة اليت فرضتها 

التقنيات العصرية.
فالعملي���ة الرتبوية تواجه عدة ضغوط وحتديات، 
فاالنفج���ار املع���ريف والس���كاني وث���ورة املعلوم���ات 
واالتص���االت والث���ورة التقني���ة وم���ا يرتت���ب عليه���ا 
من س���رعة انتق���ال املعرف���ة، كلها عوام���ل ضغوط 
عل���ى العملي���ة الرتبوية من أجل املزيد م���ن الفعالية 

واالستحداث والتجديد جملاراة هذه املتغريات.
ولقد شهدت العملية التعليمية والرتبوية تغيريات 
أسهمت يف حتديث مفهوم املكتبة املدرسية باعتبار 
دوره���ا مه���م ج���داً يف تعزي���ز املناه���ج الدراس���ية 
وأصبح���ت حتتل مكان���ة مرموقة يف طل���ب العملية 
التعليمي���ة، وهذا جعلها ش���ريكاً مباش���راً يف جممل 
عمليات التطوير الرتبوي ويف عامل التطورات أصبح 
لزام���اً عل���ى املكتبات أن تطور م���ن خدماهتا ملواكبة 

العصر.

املصادر

 الدكتورة لطيفة الكميش��ي، دراس��ة حول دور املكتبة اإللكرتونية يف حتديث العملية التعليمية والرتبوية يف ش��عبية 
طرابلس، اإلنرتنت.

 منتديات املكتبة اإللكرتونية، الكتاب اإللكرتوني بني النجاح والفشل، اإلنرتنت.
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المستجدات واالتجاهات الحديثة 
في تعّلم اللغة العربية

    ميساء أبو شنب

   حن��ن اآلن يف عص��ر املعلوماتية، وبناء جمتمع املعلومات، حيث التش��ارك يف املعارف أصبح ممكنًا، وعلى 
نط��اق واس��ع، خاصة من خالل ش��بكة اإلنرتنيت، اليت تش��ّكل الوعاء األكرب للمع��ارف. وكما تبنّي نتائج 
القم��ة العاملي��ة جملتمع املعلومات، ف��إّن الدول املتقدمة مازالت تس��يطر على املعرفة، نظرًا إلتقانها أس��اليب 
تولي��د املعرف��ة. ويف ع��امل يزداد انفتاحًا، خاص��ة فيما يتعّلق باملعلومات، تس��تطيع البل��دان النامية اقتناء 
املعرفة وجتديدها، إذا أحس��نت إدارة مواردها البش��رية، ومّنت لديها اإلمكانات للبحث عن املعلومة وتوليد 

املعرفة املفيدة.

وتشكل اللغة األم األداة األهم يف تداول املعلومات، 
وتولي���د املع���ارف، فه���ي ال���يت تس���تخدم يف الرتبية 
والتعلي���م، وهي اليت تس���مح بالتفاعل مع املواطنني. 
أم���ا اللغ���ة العربي���ة فهي اللغ���ة اليت جتم���ع البلدان 

العربية، وتس���مح بتوسيع نطاق املعارف فيما بينها، 
وهي لغة قابلة للتطوّر، واس���تيعاب اجلديد واملبتكر 
يف العل���وم والتقان���ة. لك���ن التس���ارع الذي نش���هده 
يف الع���امل بس���بب العومل���ة، وتكنولوجي���ا املعلومات 
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واالتصاالت، والتحوّل حنو جمتمع املعرفة، يستدعي 
تنشيط تطوير اللغة العربية، وتسريع وترية البحث، 
والتطوي���ر يف تراكيبها، ملواكب���ة املتغريات، واحلاجة 

إىل ابتكار املصطلحات. 
وقد أطلقت تس���مية جمتم���ع املعلومات على هذا 
اجملتمع املتقدّم، الذي تقود فيه تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، االستخدام واإلنتاج املتسارع، خلدمات 
ومنتج���ات جديدة، مبنيّ���ة على املعرف���ة، واإلبداع، 
تغطي طيفاً واس���عاً، من األنش���طة مجيعها وخاصة 

التعليمية.
والش���ك أنّ التعليم أس���اس التقدّم يف اجملتمعات 
احلديثة، وقد وضع تعميم التعليم األساس���ي هدفاً 
أول ضمن أهداف التنمية اليت اعتمدهتا دول العامل 

قاطبة، من خالل اجلمعية العامة لألمم املتحدة. 
و التعليم باللغة العربية يشّكل األساس الذي يبنى 
علي���ه اكتس���اب املعارف عل���ى كل املس���تويات: ففي 
املاضي كان التعليم يعتمد التلقني واحلفظ، ثمّ تطوّر 
تدرجيي���اً ليتوج���ه حنو كيفية البحث ع���ن املعلومة، 
واكتس���اب املعرفة اجلدي���دة. ويف عاملنا العربي من 
الضروري إتاحة الفرصة إلعادة التعلّم أمام معلمي 
امل���دارس بالدرجة األوىل، وتطوي���ر املناهج، لتتوجّه 
حن���و االكتس���اب الدائم للمعرف���ة وباللغ���ة العربية، 
حينئ���ذ ميكن هل���ذه اللغة العريق���ة أن تنمو وتتطوّر، 
مع احتياجات العصر ومبش���اركة اجلميع، مبا فيهم 
املعلم، واملدرّس املختص باللغة العربية، والطالب. 

والب���د م���ن إزالة العوائ���ق أمام اكتس���اب املعرفة، 
والتش���ارك يف بن���اء املعارف، وتنميتها بش���كل دائم 
ومستدام واألخذ باالجتاهات احلديثة يف تعلّم اللغة 
اليت بدأ التبشري هبا منذ بداية القرن العشرين، حيث 
مّت اعتم���اد تدري���س اللغة على أهنا وح���دة متكاملة، 
فلي���س هن���اك قواعد وحده���ا، و ال أدب وحده، وال 
ق���راءة منفصلة، ب���ل تكتمل الف���روع مجيعها لتّكون 
اللغة، ولتعلّم بوصفه���ا وحدة، حتى تّتضح وظائفها 

اتضاحاً كامالً. 
وعلى هذا األساس جاءت االجتاهات احلديثة يف 
تعليم اللغات القومية، لرتّكز على التلّقي، واملشافهة، 
والتكام���ل، والوظيفي���ة، اليت تع���ين أن للغة جانبني: 
جانب���اً ميّثل احلدي���ث والكتابة، وجانب���اً إدراكياً، أو 
جانب اس���تقبال يشمل االس���تماع والقراءة. وتعليم 
اللغة على أس���اس هذي���ن اجلانب���ني، جيعلها تؤدي 
وظيفته���ا ال���يت يفرتض أن تؤديها، أال وهي تس���هيل 
عملي���ة االتصال: )التعليم الوظيف���ي للغة - طريقة 

الوحدة - األسلوب التكاملي(. 
لذل���ك أس���فرت البحوث والدراس���ات ع���ن تغيري 
التفك���ري يف تعلّ���م اللغ���ة، إذ أع���دّت هل���ذا التفك���ري 
فلس���فة خاصة به تقوم عل���ى: أن اللغة أداة اتصال، 
مبعن���ى أن تعلي���م اللغة ينبغي أن يقوم على أس���اس 
وظيفته���ا يف احلياة. وأصبح من الضروري  لتطوير 
اللغة اس���تخدام الوس���ائل والتكنولوجيا احلديثة يف 
التدري���س. ألن اتب���اع األس���اليب اجلاف���ة يف تعليم 
اللغ���ة ي���ؤدي إىل نف���ور الناش���ئة، ويف عصرنا هذا، 
عصر العلم، والتقانة واملعلوماتية أضحت اللغة هي 
الوج���ود ذاته. وقد أصبح هذا الوجود مرتبطاً بنقل 

الوجود اللغوي على الشابكة )*( )اإلنرتنيت(. 
وقدمياً قال س���قراط جلليسه: )تكلّم حتى أراك( 

أما اليوم فالشعار هو:
»حتاورع���ن بعد حتى ي���راك اآلخ���رون، وتراهم، 
ومن ثمّ ترى ذاتك أنت وهي بعيدة عنك، أو لصيقة 

القرب منك، يف عصر بات فيه سؤال اهلوية :
 من أنا؟  ومن حنن؟  مطروحاً بشدة وعلى أوسع 

نطاق«. 
 لذلك البد من االعرتاف حباجتنا املاسّ���ة وامللحّة 
لنهض���ة لغوية ش���املة، ق���ادرة على تلبي���ة مطالب، 
ومقتضيات العصر، شريطة أال يلقى ذلك على عاتق 
اللغويني فقط، بل البد من وجود التقنيني، والفنيني، 
يف جمال احلواس���يب، والعلماء بشتى التخصّصات، 

* الش��ابكة مصطل��ح اعتم��د يف املؤمت��ر الس��نوي اخلام��س جملم��ع اللغ��ة العربي��ة بدمش��ق 2006)اللغ��ة العربي��ة يف عص��ر 
املعلوماتية(.

70

دراســات 
تربويـة 
ونفسـية



املراجع

واالقتصاديني، والسياسيني األكادمييني، واملشتغلني 
يف جم���االت الكتابة اإلبداعية إىل جانبهم، للوصول 
إىل صيغ، ومصطلحات، ومفردات عربيّة، س���ليمة، 
دقيقة، علمي���ة وعملية أيض���اً، والعمل على تقريب 
احلاس���وب، ولي���س الرتمجة العربية فق���ط، ورعاية 
عباقرتنا الش���باب، الذين لديهم إمكانات مذهلة يف 
فه���م التقنية، اليت بني أيدين���ا، وهلم جتارهبم اهلامة 
يف عواملها، باس���تخدام التقان���ة من خمابر، وأدوات، 
ل���دى  وجتهي���زات، وحواس���يب تس���تثري الدافعي���ة 
املتعلم���ني، فيقبلون عل���ى املادة بكل نف���س راضية، 
وجي���دون متعة يف تعلّم اللغة. كما إنّ إغناء املكتبات 
باملصادر، والكت���ب، واجملالت املتنوعة، اليت ترضي 
األذواق واالهتمامات وامليول وتليب احلاجات، يؤدي 

إىل جذب املتعلمني وشدّ اهتمامهم.
وه���و عمل دؤوب يرفع من ش���أن لغتنا، ويفتح لنا 
أبواب االس���تفادة من احلضارة، ثم املشاركة يف بناء 
مستقبلها. فاحلضارة واقع ملموس يف احلياة املدنيّة 
ويف الفك���ر، والثقافة، واملمارس���ة، والس���لوك، وهي 

تعتمد اللغة حامالً، وناقالً حملتوياهتا مجيعها.
وحن���ن يف جمتمعاتن���ا العربية حباج���ة إىل تغيري، 
وتطوير، وجتدي���د، أمهها ما يرتبط بقضايا الرتبية 
والتعلي���م، فالب���د أن تنتم���ي إىل عص���ر املعلوم���ات 
واالتصال، وأن تناس���ب سوق العمل، لذلك البد من 
تأسيس قنوات فضائية، ملتزمة، وموجّهة للشباب، 
وإس���رتاتيجية جدي���دة قائمة على املتغ���ريات، وفهم 

س���يكولوجية الشباب، والعمل بسرعة حنو استثمار 
طاقاهت���م وإمكاناهتم، وتوس���يع دوره���م يف صناعة 

املستقبل.
يقول الرتبويون: »أعطِ املتعلّم ش���يئاً يفعله أفضل 

من أن تعطيه شيئاً يتعلّمه«.
إهنا نقل���ة مبتكرة تضفي عل���ى العملية التعليميّة 
أمناط���اً جدي���دة م���ن احلرك���ة والتفاع���ل، وأصبح 
للوس���ائل التقنيّ���ة التعليميّ���ة دور مه���م يف عملي���ة 

التعليم، والتعلّم، يشمل:
  اإلدراك احلس���ي لتوضي���ح املعلومات املوجودة 

واجلديدة. 
 جتسيد عملية الفهم.

 قدرة املتعلّم على التفكري السريع.
 س���هولة تعلّم املهارات املقصودة )برتكيز االنتباه 

أو بتقليد النماذج(.
 العم���ل عل���ى تكوين قي���م اجيابي���ة )كالتعاون(، 

واجتاهات سليمة )كالصدق(.
 العم���ل على إث���ارة اهتمام املتعلم���ني، وحتريك 

نشاطهم الذاتي.
 مراع���اة الفروق الفردية ب���ني املتعلمني، بتنويع 

وسائط التعليم من قبل املعلم.
فكم���ا أّنه لن تفلح أمة تقاتل مبا ال تصنع، وتأكل 
ما ال تزرع، وتلبس ما ال تنس���ج، فإنه لن تفلح أمة ، 
ال يتقن املثقفون والباحثون واملس���ؤولون فيها لغتهم 

األم، بل ومفتونون بلغات الغرب.

 د. النعيمي، علي. الشامل يف تدريس اللغة. عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع.
  أ. د. السيد، حممود. سوء أساليب تعليم اللغة العربية/ مركز الدراسات اإلنسانية. دمشق: املؤمترالسنوي اخلامس 

) اللغة العربية يف عصر املعلوماتية 2006(.     
.www.arabrenewal.com  أ. قمق، بريهان .اللغة العربية عرب اإلنرتنيت، التجديد العربي 

 د. احملاس��ين، مروان. اللغة العربية ومواكبة العلوم احلديثة. دمش��ق: جممع اللغة العربية، مؤمتر اللغة العربية يف 
عصر املعلوماتية بدمشق2006.

 أ.  نعمان، عبد الغين. الشباب والتكنولوجيا، التجديد العربي.

املستجدات واالجتاهات احلديثة يف تعّلم اللغة العربية  
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عالم النفس والمربي الراحل
فاخر عاقل

2010 - 1919
 رائد حامد

 من أعالم التربية:

 عندم��ا نذكر عل��م النفس يف عاملنا العربي، قلة هم الذين يقف��زون إىل األذهان بوصفهم علماء 
بارزي��ن ترس��خت أمساؤهم عرب عقود طويلة يف ذاكرة املثّق��ف والدارس العربي، فإىل جانب د. عبد 
العزيز القوصي ود. يوسف مراد و د. عبد العزيز البسام ينهض اسم فاخر عاقل من سورية بوصفه 
واح��دًا من الرواد األوائل الذين نذروا أنفس��هم هل��ذا النوع من املعرفة وقدم��وا الكثري الكثري يف ميدان 

الرتبية وعلم النفس.
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  ول���د فاخ���ر عاق���ل يف بلدة كف���ر ختاريم مشال 
إدلب ع���ام 1919، وكان رابع إخوته الس���تة1، والده 
حس���ني عاق���ل ينتمي إىل أس���رة ريفي���ة معروفة يف 
املنطق���ة تربطه���ا صلة قرابة ونس���ب م���ع اجملاهد 
الوط���ين الب���ارز إبراهي���م هنان���و ابن تل���ك املنطقة، 
وبكون���ه موظفاً أصبح والد فاخ���ر يف عداد الطبقة 
الوسطى عندما اندمج باكراً يف أوساط املدينة لكنه 
مل يصب���ح من أثريائها وبق���ي يعاني ما كانت تعانيه 

تلك الطبقة يف هاتيك األيام.
ي���روي د. فاخر أن إبراهيم هنانو عند عودته من 
استانبول مطلع القرن العشرين كان قد عرض على 
جده أن يأخذ ابنه حس���ني معه ليعلمه يف استانبول 
ك���ي يعود به برتبة )قائ���م مقام( » كما قال« فرفض 
اجلد ذلك متذرعاً خبوفه من أن تفس���د اس���تانبول 
ابنه، وضيّع بذلك الفرصة على ذلك الش���اب الذي 
كان ميك���ن أن تفت���ح أمامه األب���واب فيصبح موظفاً 
كب���رياً يف الدول���ة مع م���ا كان يعنيه ذل���ك من اجلاه 
وامل���ال يف تل���ك األي���ام. وب���دالً من ذلك أرس���له كي 
يتعلم يف حلب فأتقن العربية والرتكية واحلس���اب و 
أصب���ح بعد ذل���ك موظفاً يف املالي���ة. يف عام 1923 
ينتق���ل عمل حس���ني عاقل إىل مدين���ة الباب مشال 
ش���رقي حل���ب وتنتقل معه أس���رته،  يف العام التايل 
يدخ���ل فاخر املدرس���ة االبتدائي���ة، ويف عام 1929 
ين���ال ش���هادة )الس���رتفيكا( االبتدائي���ة ذات مخس 
الس���نوات ومبا أن ) الباب( لي���س فيها إعدادية وال 
ثانوية فقد أرس���له والده ليتابع تعليمه يف مدرس���ة 
الروم الكاثوليك اخلاصة يف مدينة حلب فبقي فيها 
عامني طالباً داخلياً ثم انتقل إىل جتهيز مدينة حلب 
) ثانوية املأمون( اليوم، ودخل فيها الصف الس���ابع 
وبقي فيها س���ت س���نوات بني عامي 1932 و 1937 

حيث نال فيها البكالوريا بقسميها األول والثاني.
 وعن ذكرياته يف التجهيز يقول د. عاقل: درست 
على أس���اتذة مثل بدر الدين النعساني الذي علمين 
العربية وحببين هبا وإن نس���يت ال أنس���ى يوم طلب 
إلين���ا أن نكت���ب عن املتنيب وأع���اد إيل ما كتبت وقد 
كت���ب علي���ه: » ياعاقل : إهنا تش���به القالدة يف عنق 

احلسناء«
ودرسنا الفيزياء األس���تاذ توفيق املنجد فأدركت 
يف دروس���ه للم���رة األوىل يف حياتي أن الفيزياء علم 
مجي���ل يفهم بس���هولة ) وق���د أصبح املنجد رئيس���اً 
جلامع���ة حلب فيما بعد( ودرس���ين األس���تاذ مجال 
الفرا الفيزياء والكيمياء يف الصفني احلادي عش���ر 
والثاني عش���ر، فأحببت الفيزياء كما أحببته ) وقد 
أصبح وزيراً للخارجية فيما بعد وسفرياً لسوريا يف 

اهلند والربازيل وغريمها(.
كما درس���ين التاري���خ واجلغرافيا األس���تاذ جورج 
حداد) وقد أصبح فيما بعد أستاذاً للتاريخ يف جامعة 

دمشق ثم أستاذاً يف جامعة شيكاغو األمريكية(.
وكان يف مجل���ة م���ن درّس���ين األس���تاذ » ج���ان 
غوملييه«2 وهو فرنسي كان خيدم خدمته العسكرية 
يف سورية« حببين بالفرنسية وساعدني على إتقاهنا، 
ومما أذكره عنه أنه ذات يوم يف الصف الثاني عشر 
ارتفع صوت الطالب خارج قاعة الصف باألناش���يد 
الوطني���ة ، وكنا يف درس األس���تاذ غوملييه، فس���ألنا 
: ماه���ذا؟ فقلنا له: مظاهرة طالبية ضد فرنس���ا، 
فقال: ملاذا مل تش���رتكوا فيها؟ فقلن���ا له: إكراماً لك 
ياأستاذ، فقال: الأريدكم أن تفضلوني على وطنكم .  

وقد أثرت هذه احلادثة فينا كثرياً.
 األســـتاذ غوملييه وقصة دخول اجلامعة 

األمريكية:

1- من أخوته: الدكتور نبيه عاقل أس��تاذ التاريخ املعروف يف جامعة دمش��ق ولد عام 1929، ومن أقربائه الدكتور حممد 
عادل عاقل العامل االقتصادي ومؤسس كلية العلوم االقتصادية يف جامعة حلب عام 1971.

2-جان غوملييه) 1905-1997( أستاذ ومستشرق فرنسي أحب العربية، وخدم يف سورية ولبنان 25 عامًا بني 1928-1953 تنقل 
بني مناصب تعليمية واستشارية وتربوية يف محاه ودمشق وحلب.
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يق���ول د. عاق���ل: ذات يوم دخل األس���تاذ غوملييه 
ومعه  رجل فرنسي أخذ يتحدث إلينا، وحتدث معي 
بصورة خاصة ثم غادر الصف، فسألت األستاذ عنه، 
فقال يل إن الضيف كان مدير الثانوية الفرنسية يف 
اجلامعة األمريكية يف بريوت، وقد أَعجْبَتهُ وقد قرر 
أن يأخذك إىل اجلامعة األمريكية يف العام القادم . .  
وهنا يروي د. عاقل قصة دخوله اجلامعة األمريكية 
يف بريوت، يقول : يف الصيف نشرت اجلرائد عشرة 
أمساء أوفدوا إىل اجلامعة األمريكية ومل يكن امسي 
بينهم، وقد عرفت حينذاك أن وزير املعارف الدكتور 
عب���د الرمحن الكي���ايل عندما مس���ع باملوضوع قال 
ملوفد اجلامعة األمريكية: خذوا عش���رة طالب بدالً 
من واحد وسنتقاس���م معك���م مصروفهم، وخصص 
حللب آنذاك ثالثة كراسي وكان امسي بينهم ، ولكن 
متنفذاً من مدينة حلب توسط البنته فشطب امسي 
م���ن القائمة وحلت حملي ، فكتبت إىل وزير املعارف 
حمتج���اً على ذلك فلم جيبين، وبعد أن فقدت األمل 
يف الذهاب إىل بريوت، ذهبت إىل دمش���ق وس���جّلت 
أوراق���ي يف كلية الط���ب يف اجلامعة الس���ورية، ويف 
آخر الس���نة جنحت وانتقلت من الصف التحضريي 
إىل الصف األول3، وبعد عشرة أيام وبينما كنت أمر 
مس���اء من أمام الربملان الس���وري وإذا ببائع اجلرائد 
ين���ادي على أمساء الطالب املوفدين للس���نة الثانية 
عل���ى الت���وايل إىل اجلامع���ة األمريكي���ة يف ب���ريوت، 
فاش���رتيت واحدة، فإذا امسي بينه���م، وكان مطلوباً 
م���ن املوفدين أن ميروا ح���االً برئيس ديوان املعارف 
بدمش���ق، وعندم���ا ذهب���ت إليه س���ألين: م���ن الذي 
رشّ���حك للبعثة فقلت له ال أع���رف وقصصت عليه 
قصيت، فقال يل: الشك أن الوزير هو الذي رشّحك 

ومل ينسَ طلبك.
يق���ول د. عاق���ل إنه دخل اجلامع���ة األمريكية يف 

بريوت عام 1938، وهو ال يعرف من اإلجنليزية شيئاً 
فتعلّمها يف ستة أشهر ثم قبل يف الصف الثالث من 

اجلامعة وختصص يف علم النفس والرتبية.
 كانت تكاليف الدراس���ة يف بريوت باهضة، وكان 
والده قد تقاعد من عمله قبيل ذهابه  إىل بريوت.

وي���روي د. عاقل صعوبة الس���نوات اخلمس اليت 
قضاه���ا هناك على األس���رة يف حل���ب وكيف كانوا 
يقتطعون ما يرس���لونه له من مصروف طعامهم ألن 

ما كان يأخذه هناك مل يكن يكفي .
ممن تأثر هبم من أستاتذته يف اجلامعة األمريكية 
األستاذ جورج شهال واألستاذ ستيورات فورد الذي 
درس عل���ى يدي���ه النظري���ات الرتبوي���ة لك���ن منزلة 

قسطنطني زريق أستاذاً بقيت فوق اجلميع.4
 يف أثن���اء وج���وده باجلامعة ش���ارك فاخر عاقل 
يف نش���اطات طالبية خمتلفة فكتب املقاالت وألقى 
احملاضرات، ومنها تلك اليت ألقاها يف اجلامعة عن 
ثورة إبراهيم هنانو ) ابن بلدته(. يف عام 1941 قدم 
رسالة املاجستري يف الرتبية وكانت بعنوان:« املفردات 
األساسية للقراءة االبتدائية يف األجزاء الثالثة اليت 

تلي األلفباء يف البالد العربية«.
الرتبي���ة:  يف  ش���هادتني  اجلامع���ة  م���ن  ون���ال 

.MA واملاجستري BA البكالوريوس
 احلصري واإليفاد إىل لندن:

  بع���د خترج���ه يف اجلامع���ة األمريكي���ة وعودته 
م���ن بريوت إىل دمش���ق أواخر عام 1941 اس���تدعاه 
وزير املعارف) فيضي األتاس���ي( وطلب منه أن يقوم 
بتدري���س اللغة اإلجنليزية، فابتس���م عاقل وقال له: 
يامعايل الوزير إن اختصاصي ليس اللغة االنكليزية، 
فق���ال الوزير: التواضع حممود، فأش���ار له الدكتور 
مجي���ل حمف���وظ مدير التعلي���م الثان���وي يف الوزارة 
وكان حاض���راً بأن ) لّفها( فس���كت األس���تاذ عاقل 

3-  يق��ول: د. عاق��ل إن دراس��ته الفيزي��اء والكيمي��اء وعل��م االجتماع يف كلي��ة الطب س��اعدته كث��ريًا يف تفّهم النفس 
البشرية.

4-عندما س��ئل د. عاقل يف حوار مع جملة الثقافة النفس��ية املتخصصة) نيس��ان 2003( عن أفضل أستاتذته على اإلطالق 
وأقربهم إىل عقله وقلبه قال: د. قسطنطني زريق.
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وتوجّ���ه إىل مهمته اجلديدة أس���تاذاَ للغة اإلجنليزية 
يف التجهيز األوىل) ثانوية جودت اهلامشي(، ودرّس 
فيها الفلسفة أيضاً. بعد سنة انتقل إىل دار املعلمني 

واملعلمات ليدرّس فيها علم النفس والرتبية.
يف ع���ام 1945 نقل م���ن التدريس إىل وظيفة  يف 
وزارة املع���ارف حيث عيّن مفتش���اً للتعليم االبتدائي 
يف مدين���ة دمش���ق. يف أثناء عمل���ه بالتفتيش طوال 
عامي 1945-1946 الحظ األستاذ ساطع احلصري 
مستش���ار وزارة املع���ارف نش���اطه وعمل���ه الدؤوب 
فرش���حه لإليف���اد إىل لن���دن لدراس���ة الدكتوراة يف 
الرتبية، وكان هذا الرتش���يح جزءاً من خطة ش���املة 
وضعها احلصري إلصالح وضع التعليم ومؤسساته 
أنش���أ احلص���ري  ع���ام 1946  فف���ي  س���ورية،  يف 
املعه���د الع���ايل للمعلم���ني وبدأ يفكر يف ك���وادره من 

األستاتذة.
 وكان احلص���ري عندم���ا باش���ر عمله يف إصالح 
التعلي���م  يف س���ورية ع���ام 1944 هاله ما ملس���ه من 
نق���ٍص كبري يف أع���داد املعلمني واملدرس���ني املؤهلني 
علمياً وتربوياً فعمد إىل إنشاء كلييت اآلداب والعلوم 
إضافة إىل املعهد العايل للمعلمني ) وكانت اجلامعة 
الس���ورية آن���ذاك تتب���ع وزارة املع���ارف( لس���د هذا 
النق���ص، وبدأ يإيفاد الش���باب إىل فرنس���ا وإجنلرتا 
وسويسرا للحصول على الدكتوراة والعودة للتدريس 
يف هذه الكليات. وكان اهلدف األساس���ي للحصري 
م���ن تأس���يس دار املعلم���ني العلي���ا) املعه���د الع���ايل 
للمعلمني( حتضري مدرس���ي التعليم الثانوي بش���كل 
خ���اص، فكان الطال���ب ألجل ذلك ي���درس يف وقت 
واح���د يف إحدى كلي���يت اآلداب أو العلوم إضافة إىل 

املعهد العايل للمعلمني، وبعد أربع س���نوات من هذا 
اجلمع ب���ني االختصاص العلم���ي والتأهيل الرتبوي 
ين���ال الطال���ب إج���ازة يف العل���وم أو اآلداب، وكذلك 
دبلوم���اً يف الرتبية وعلم النفس . . كان ذلك قبل أن 
يس���تبدل هذا النظام دراسة س���نة خامسة) دبلوم( 

بعد إهناء اإلجازة.
 ثالث سنوات يف لندن

  يف أيلول 1946 وصل فاخر عاقل إىل لندن ومعه 
زوجت���ه )5( وكانت وزارة املع���ارف أوفدته للحصول 

على شهادة عالية يف الرتبية وعلم النفس.
بقي يف لندن ثالث س���نوات، وكانت البالد تشهد 
ه���دوء م���ا بعد احل���رب، فأخذ فاخ���ر يواظب على 
حتصيل���ه وحبث���ه وكان من ب���ني أس���اتذته يف لندن 
العامل سري شريل بورت الذي أخذ على يديه مناهج 
البح���ث العلمي ووجهه إىل االهتمام ببحوث الذكاء، 
وق���دّم له أيضاً إحصاءات ودراس���ات ميدانية هامة 
أجراها على عينات تتعل���ق بذكاء األفراد وقدراهتم 
العقلي���ة. ويف كانون األول 1948 ق���دّم فاخر عاقل 
رسالة الدكتوراة وكانت بعنوان:« املنحنيات البيانية 
لإلنتاج البش���ري ال���ذي أنتجه فرد واح���د«6 وعلى 
أساس���ها ن���ال ش���هادة الدكت���وراة P.H.D يف علم 
النف���س من جامعة لندن ث���م أصبح بعد ذلك عضواً 

يف مجعية علم النفس الربيطانية.
ويذك���ر د. عاقل أن أس���تاذه الس���ري ب���ورت طلب 
م���ن بلدية لندن أن توظفه لتس���تفيد م���ن مهاراته ، 
فعرض���ت عليه البلدية أن يعم���ل لديها بصفة عامل 
النفس املش���رف على املدارس اللندنية براتب قدره 
مثاني���ة آالف جنيه اس���رتليين يف الس���نة » هو راتب 

5-  زوجته دمش��قية هي الس��يدة املرحومة وداد اإلمام حتمل الثانوية العامة تعّرف إليها يف أثناء تعليمه بدمش��ق وتزوجا 
عام 1943.

6-  التزال هذه الرسالة خمطوطة باللغة االجنليزية حتى اآلن، وقد أشار إليها د. فاخر  يف بعض املصادر  باستخدام كلمة  
تذبذب أو ذبذبة اإلنتاج البش��ري بداًل من املنحنيات البيانية، ومن الغريب حقًا أال يقوم الدكتور فاخر كل هذه الس��نوات 
برتمج��ة الرس��الة إىل العربي��ة وطباعته��ا، ورمبا يعود الس��بب  يف هذا إىل ما ذك��ره أحد زمالئه يف الكلية وه��و قيام باحث 

أمريكي بإثبات بطالن العينات واإلحصاءات اليت قدمها األستاذ شريل بورت واليت استند عليها د. عاقل يف رسالته.
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كبري ج���داً بالنس���بة إلي���ه« وعندما ط���رح املوضوع 
م���ع زوجته عارضت هذا اخلي���ار7 وعاد بعدها إىل 

دمشق مطلع عام 1949.
  يف رحاب اجلامعة:

 عند عودة د. عاقل إىل دمش���ق مطلع عام 1949 
عيّن عض���واً يف اهليئة التدريس���ية يف املعهد العايل 
للمعلمني بصفة أس���تاذ مساعد وتسلّم رئاسة قسم 

علم النفس.8
بق���ي فاخر عاق���ل يف كلية الرتبي���ة أربعة وثالثني 
عاماً كان بينها سبع سنوات متفرقات قضاها خارج 
اجلامع���ة معاراً ملنظمة اليونس���كو يف مصر واألردن 

والسعودية. 
طوال هذه الفرتة بقي د. عاقل رئيس���اً لقسم علم 
النف���س يف الكلية وخترجت من بني يديه أجيال من 

الطالب هنلوا من معني معرفته وخرباته.
تقول إحدى طالبات���ه يف اجلامعة واليت أصبحت 
أستاذة يف الكلية فيما بعد » أذكر تلك التجارب اليت 
طاملا حدثنا عنها أستاذنا فاخر عاقل مضمناً إياها 
رحالت���ه ومس���رية احل���وادث اليت ج���رت معه خالل 
حياته العلمية املتطورة، كان يعطينا أمثلة اإلرش���اد 

والعلم واخلربة وطرائق احلوار واملناقشة« 9
 امللف���ت أن الدكت���ور عاق���ل ال���ذي واك���ب كلي���ة 
الرتبية منذ تأسيس���ها وعرب ع���دة عقود حتى مطلع 
الثمانينيات من القرن العشرين، وكان من أستاذهتا 
القدامى الذين ظلوا فيها ومل يهاجروا مثل اآلخرين: 
) س���امي الدروب���ي - عب���د اهلل عبدالدائم، حافظ 
اجلم���ايل ... اخل( مل يتس���لم عمادهتا م���رة واحدة.

وكان���ت املرة الوحيدة اليت تس���لم فيها لفرتة قصرية 
عم���الً إدارياً ه���ي ع���ام 1958 عندما عم���ل وكيالً 

إدارياً.. 
 يق���ول الدكت���ور عاق���ل يف أحد حوارات���ه إنه كان 
يقصر نفس���ه على العم���ل العلمي فقط يف اجلامعة 
وإنه مل يكن يس���عى وراء أي عمل إداري. )10( لكن 
زمي���الً قدمياً له يف الكلية يعتقد أن مكمن املس���ألة 
ه���و يف كون الدكتور عاقل كان ي���رى أن موقع القوة 
احلقيقي يف اجلامعة وكلياهتا هو يف رئاسة األقسام 

حيث امليدان مباشرة.11
ح���اول د. فاخر عاقل خالل وج���وده يف اجلامعة 
العم���ل على تطوير الدراس���ة يف كلية الرتبية وكانت 
تواجه���ه بع���ض العقب���ات واالحباط���ات ويذكر من 
بني جتاربه تلك عمله يف إنش���اء  خمرب لعلم النفس 
يف كلي���ة الرتبي���ة حيث يروي كي���ف مت جلب اآلالت 
اخلاص���ة به م���ن أمري���كا واليابان وكي���ف أنه طلب 
ورش���ة إلصالحها يف حال تعطلت بس���بب استعمال 
الطلبة هلا، فلم حيدث أن اس���تجيب  لطلبه، وكانت 
النتيج���ة حس���ب قوله ) أن ه���ذه اآلالت وضعت يف 

اخلزائن وأقفل عليها(.
 ويف حالة ثانية يذكر د. عاقل أن كلية الرتبية إىل 
حني تقاعده عام 1983 مل تكن تدخلها جملة أجنبية 
واح���دة متخصص���ة أو غري متخصص���ة، .. وحصل 
أن طل���ب مرة مثل هذه اجملالت وه���ي: ) بريطانية 
وأمريكية( فوافق العميد لكن حماس���ب الكلية طلب 

مناقصة ألجل ذلك !! فمات املشروع !. .. 
ودار  وأمريـــكا  والتقاعـــد  اليونســـكو    

السعادة:
 عمل فاخر عاقل س���بع س���نوات ونيفاً خبرياً يف 
اليونس���كو كان أوهل���ا إعارت���ه إىل مص���ر يف عامي 
1953-1954 حيث شارك يف تأسيس مركز مرسي 

7-  ذكر د. عاقل ذلك يف حواره مع جملة الثقافة النفسية نيسان 2003.
8- كان املعهد العالي للمعلمني) كلية الرتبية الحقًا( تابعًا للجامعة السورية) جامعة دمشق الحقًا(.

9- الدكتورة حورية خياط األستاذة يف كلية الرتبية جامعة دمشق، الكتاب الذهيب لكلية الرتبية ص145.
10- حوار مع صحيفة الوطن السورية 9 متوز 2007.

11- رأي د. فخر الدين القال.
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اللبان للتعليم األساس���ي يف حمافظة املنوفية حيث 
عمل نائباً لرئيس املركز.

وبعده���ا ف���وراً مت إيف���اده إىل األردن حيث قضى 
عامي 1955-1956 أنش���أ خالهلما مركز  ) حوارة( 
قرب إربد للرتبية األساسية.ويف عام 1959 أوفدته 
اليونس���كو إىل الس���عودية إلنش���اء مرك���ز للرتبي���ة 
األساس���ية يف )الدرعية( قرب الري���اض حيث قدّم 
الدراسة الالزمة إلقامة هذا املركز الذي ظهر فيما 
بع���د. بني عام���ي 1962-1965 أس���هم د. عاقل يف 
إنش���اء وتأس���يس اجلامع���ة األردنية وكلي���ة الرتبية 
فيها. ويف عام 1967 رشّح للعمل يف املركز اإلقليمي 
لليونسكو يف بريوت لتدريب كبار موظفي التعليم يف 

البالد العربية. . 
بعد كل هذا الرتحال كان د. عاقل يعود إىل حضن 
كلية الرتبية ليتقاعد فيها بعد أربعة وثالثني عاماً من 
التدريس يف عام 1983بناء على طلبه، وإن كان يوماً 
فك���ر يف تركها كما قال األس���تاذ حافظ اجلمايل: » 
كان أول من يريد تركنا هو الدكتور عاقل سعياً وراء 
عمل أكثر جدوى ولكنه اس���تقر أخرياً وملدة طويلة«،  
فكان هدفه تأمني مس���تقبل أوالده، وش���راء بيت يف 
دمش���ق ال���يت كان يقيم فيه���ا يف بيت مس���تأجر12 
يق���ول: » بعد إعارتي لليونس���كو أصب���ح راتيب أربعة 
آالف دوالر يف الشهر حينها استطعت أن أشرتي يل 

منزالً يف دمشق ..«13 
ويق���ول إنه خالل عمله يف اجلامعة يف الس���نوات 
األوىل كان مضط���راً للتدريس يف املدارس اخلاصة 

ليستطيع توفري املعيشة لعائلته.
تقاعد د. عاق���ل عام 1983 من اجلامعة لكنه مل 
يتقاعد عن البحث والتأليف وبقي يعيش يف دمشق 
تلك املدينة اليت احتضنته طوال سبع ومخسني سنة 
لكن وفاة زوجته عام 1999جعله وحيداً يف س���نوات 
ش���يخوخته فجاءت ابنته الكربى هدى من الواليات 

املتح���دة وأخذته معها إىل هن���اك حيث كانت تعمل 
وتقيم، يقول د. عاقل » كانت ابنيت وزوجها يذهبان 
كل ي���وم إىل العم���ل وأن���ا أبق���ى وحي���داً يف البي���ت، 
فوج���دت أن ماهربت منه يف دمش���ق أصبح  أمامي 
هناك لكن بش���كل أقس���ى وأصعب، بعدها عينوا يل 
مرافقاً أمريكياً كان خيرجين من البيت ثالث مرات 
يف األس���بوع لك���ن كل ذلك مل يك���ن مرحياً ففضلت 

العودة إىل سورية«.
 ع���اد فاخر عاقل  بعد أش���هر إىل ب���الده ليكمل 
س���نوات ش���يخوخته هبدوء يف مدينته األوىل  حلب 
وأق���ام هناك يف دار الس���عادة للمس���نني وكانت تلك 
الدار حكراً على النساء فقط، لكن بعد دخوله إليها 

أصبحت للرجال والنساء.
يف دار الس���عادة أضف���ى وجوده لون���اً خاصاً على 
امل���كان، فحب���ه للبحث جعل���ه صديقاً دائم���اً للدفرت 
والقلم وبعد س���نوات قليلة من دخوله دار الس���عادة  
ق���ام أحد أثري���اء حلب بإهداء ال���دار مكتبة ضخمة 
تذك���ر بتلك املكتبة اليت كانت لديه يف دمش���ق واليت 
أهداها ملكتبة األس���د الوطنية، وكان حاول إهداءها 
لكلي���ة الرتبي���ة لكنه���م رفضوا ختصي���ص مكان هلا 
وتوظي���ف قيّم يرعى ش���ؤوهنا، فتح���ول حنو املكتبة 
الوطني���ة.  يف دار الس���عادة أل���ف ثالث���ة كتب وبقي 
ينش���ر مقاالته يف اجمل���الت والصحف خاصة جملة 
املعرفة وصحيف���ة الثورة. وعندما أرادوا تكرميه يف 
ال���دار قالوا له س���نطلق امسك على قس���م املعاجلة 
الفيزيائي���ة املفتت���ح حديث���اً فيها، فق���ال أفّضل أن 
تطلقوا امسي على تل���ك املكتبة اليت أُهديت إليكم. 

فسميت مكتبة دار السعادة بامسه.
كرمه رئيس اجلمهورية تكرمياً رمسياً يف ش���باط 
2002 ومنحه وسام االستحقاق من الدرجة املمتازة، 
وال ينس���ى فاخر عاقل أن يكرر يف حواراته كيف أن 
رئيس اجلمهورية اس���تجاب لطلبه أن يبقى معاونه  

12- كان يسكن بيتًا باإلجيار يف حي املزرعة.
13- اشرتى منزاًل يف شارع رشدي الشمعة املتصل بساحة النجمة.
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) مح���زة أب���و اللول( مع���ه يف ال���دار يف أثناء خدمته 
العس���كرية . . . رغم س���نواته التس���عني بقي فاخر 
عاقل متق���د الذهن يقدم اجلديد يف قضايا الرتبية 
وعلم النفس  فحديثه عما أمساه ) نظريته اجلديدة  
يف النفس البشرية( عام 2007 لقي اهتماماً وانتباهاً 
يف األوس���اط الفكرية والثقافية املهتمة بقضايا علم 
النف���س. حيث يق���ول يف خالصتها : غريزة اجلنس 
البش���رية ليست هي األساس يف النفس البشرية بل 
مث���ة احتياجات ومتطلبات عند اإلنس���ان أقوى من 
غريزة ) الليبيدو( ال���يت حتدث عنها فرويد، ومثال 
ذلك احلب واألمومة، وهذا يؤكد حس���ب رأيه خطأ 
املبالغة يف إعطاء الش���أن الكبري  للغرائز يف التحكم 

بالسلوك البشري.14
يف دار الس���عادة كت���ب فاخر عاقل كتاب���اً ما زال 
خمطوط���اً عن الش���يخوخة ضمنه خرباته النفس���ية 
اليت اكتش���فها حيث يزعم أن هذه املنطقة النفسية 
مل يدخله���ا إال القليلون جداً  قبله من الذين اهتموا 
باملتغريات النفس���ية والقدرات املتولدة عنها يف هذه 
السن. رمبا كان وراء كل ذلك االتقاد الذهين واحليوية 
يف التفكري املبدع يف أرذل العمر أن فاخر عاقل كما 
قال ه���و: كان قليل الطعام وال يأكل اللحم إال قليالً 
ودائم التفكري والقراءة . . . يف صباح 2010/1/27 
أغمض فاخر عاقل عينه إىل األبد وارتقى إىل العال 

ليبقى امسه بني املبدعني اخلالدين15.
واإلبداع متسلس���ل غري منقطع يف شجرة الدكتور 
عاقل فقد ترك ثالثة أبناء أطباء مبدعني يعيش���ون 
اآلن يف الوالي���ات املتحدة: أكربه���م ابنته هدى وهي 

أس���تاذة يف جامعة ميتش���غان، ترأس فيها مؤسس���ة 
للعلوم النفسية وهلا خمرب حيضر إليه محلة الدكتوراة 

من أحناء كثرية يف العامل للتخصص.
وِبش���ر: هو طبيب لألم���راض الصدرية يعيش يف 

لوس أجنلوس ويعدُّ خبرياً دولياً يف مرض اإليدز.
ومي���ادة وهي طبيبة نفس���ية تعيش يف واش���نطن 
العاصمة وتعمل يف احلكومة األمريكية ) مستشارة 
ملدي���ر الصح���ة النفس���ية( وهي خمتص���ة يف مرض 
الفص���ام ) الش���يزوفرينيا( وهل���ا خمربه���ا اخلاص 
أيض���اً، إضافًة إىل عملها أس���تاذة يف جامعة جورج 

تاون.
  فاخر عاقل املفّكر واإلنسان:

 الذي���ن عرفوا فاخر عاقل عن قرب اس���تطاعوا 
أن يلمس���وا ك���م كان قريب���اً للقل���ب وخلوق���اً حيرتم 
ذات���ه وحيرتم اآلخرين وك���م كان منضبطاً يف حياته 

اليومية16.
ملسوا عنده أيضاً تلك الدعابة احملببة اليت جعلته 
يب���دو يف بعض احلاالت واحلوارات س���اخراً وحمباً 
للنكت���ة17، كم���ا كان موضوعي���اً ونزيه���ا18ًو حتى 
أيام���ه األخ���رية مل حي���د قيد أمنلة ع���ن تواضعه19 
وفاخ���ر عاقل املفّكر وع���امل النفس بقي حتى أيامه 
األخرية مهموماً بالقضايا القومية والوطنية فنجده 
يف تش���رين ثاني 2006 يكتب رس���الة إىل الش���باب 
ينصحه���م ويدهلم على طريق التقدم املنتج واإلبداع 
املع���ريف ، ويف كان���ون أول 2006 يكت���ب يف املعرف���ة 
الس���ورية أيضاً » مالحظات حول البحث العلمي يف 
س���ورية« ويف أواخر شباط 2008 يكتب يف ) الثورة( 

14- د. رياض نعسان آغا- فاخر عاقل وسجموند فرويد ، جملة شرفات عدد 8 تاريخ 16 متوز 2007.
15-تويف د. عاقل يف دار السعادة حيث كان يقيم يف حلب، ودفن يف املقربة اإلسالمية احلديثة يف املدينة.

16- قال د. فخر الدين القال: إن د. عاقل مل يتأخر يومًا على حماضراته يف اجلامعة، وكان معروفًا حببه للنظام وانضباطه 
يف عمله، ) راجع األسبوع األدبي عدد 1192 تاريخ 2010/4/3، مقالة فواز حجو(

17-رأي الدكتور فخر الدين القال، والباحثة د. بارعة شبيب)يف حوار معها(.
18-رأي الدكتور أنطون رمحة)  يف حوار معه(.

19-  رأي الدكتور اسكندر لوقا ) الثورة السورية 2008/1/2(
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ع���ن هج���رة األدمغ���ة. ويف أيل���ول 2006 يكتب عن 
)امل���رأة والرجل( فيجزم علمياً أنه ال فرق يف الذكاء 
الع���ام بني اجلنس���ني ويؤكد أن عقل املرأة حدس���ي 
أكث���ر ، بينما عقل الرج���ل جتريدي أكثر ، وأن املرأة 
عاطفي���ة أكثر ، بينم���ا الرجل عقالن���ي أكثر ، وأنه 
رغ���م ذلك ال تفوق مزعوم عقلياً كان أو غريه للرجل 

على املرأة.
وخيل���ص يف حديثه  إىل أن الف���رص اليت أتيحت 
حت���ى اآلن للرجال مل تتح للمرأة وأنه عندما أتاحت 
بع���ض اجملتمع���ات ذل���ك ظه���رت أل���وف العامل���ات 

واملبدعات واملخرتعات. 
كان فاخ���ر عاقل قارئاً من الطراز املمتاز، وميلك 
ق���درات غري عادية يف الرتمجة مع ذلك مل ير حاجة 
يف أحباثه وحماضراته كي يورد كلمة أجنبية واحدة. 
ويف الس���جال ال���ذي دار بينه وبني ميخائيل أس���عد 
حول أنه نس���ب لنفس���ه كتاباً مرتمجاً، يرى بعضهم 
أن���ه كان مث���ة التباسٌ ورمب���ا مبالغة )كم���ا يقول د. 
الق���ال(، فهو ترجم الكت���اب بطريقة خمتلفة أضفى 
فيه���ا كث���رياً من أف���كاره  وهذا ما جعل���ه يرى وضع 

امسه عليه20.
ق���ال بعضهم إنه كان أمي���ل إىل كونه نظرياً أو إنه 
هك���ذا كان يبدو يف كلية الرتبية21، فنجده يؤكد يف 
حواراته أن تربير ذلك هو أن اجلامعة مل تكن متتلك 
األدوات للتحول حنو اجلانب العملي يف البحث، ويف 
حواره مع جملة الثقافة النفس���ية عام 2003 يقول: 
» حنن يف س���ورية  بعيدون جداً عن علم النفس يف 
البالد املتقدمة، حنن مازلنا نكتفي بالتدريس فقط 
للنظري���ات ال���يت مر عليها زمن طوي���ل، علم النفس 
يف الب���الد املتقدمة أصبح يتصل بعلم الفيزيولوجيا 
والبيولوجي���ا وعلم األعصاب والتش���ريح ونظرياهتا 
اليت تس���تند الي���وم إىل التجري���ب يف املخابر  وعلم 

النف���س هو ج���زء من العلوم األساس���ية وليس علماً 
نظرياً !! ويقول: اليوم الش���يء اهل���ام الذي تعنى به 
الدوائ���ر العلمية يف الغرب هو: اجلينات أو املورثات 
وعالقتها باألمراض النفسية املختلفة، اليوم انفصل  
علم النفس عن الفلسفة كما كان سابقاً وصار علماً 
قائم���اً بذاته حتى إنه صار موج���وداً يف كلية الطب 

وليس يف كلية اآلداب«.
 فاخر عاقل وفكره الرتبوي:

 من���ذ عودته من لندن عام 1949 والدكتور عاقل 
يع���دُّ مه���ه األول تطوير احلال���ة الرتبوي���ة واالرتقاء 
مبس���توى التعليم يف بالده ولذل���ك عمد إىل التنوير 
عل���ى أحدث التجارب الرتبوي���ة يف  العامل ودعا إىل 
ضرورة إصالح أوضاع مؤسس���اتنا الرتبوية  لتصبح 
قادرة على مواكبة ما حيدث يف العامل من تطور يف 

املناهج والطرق واألساليب.
فف���ي هناية ع���ام 1952 ق���دّم تص���وره لإلصالح 
الرتبوي يف س���ورية وذلك يف سلسلة مقاالت نشرها 
يف جملة املعلم العربي يف عامي 1952- 1953 حتت 

عنوان) أهدافنا الرتبوية(.
جع���ل أول هذه األه���داف : مكافحة األمية ثم يف 
حلق���ة أخرى حتدث عن العناية باملدارس االبتدائية 
ث���م عن العناي���ة بامل���دارس الثانوية ثم ع���ن التعليم 
امله���ين ثم عن إع���داد معلمي االبتدائي ث���م  التعليم 
النس���وي22. ويف تشرين الثاني  1965 جنده يكتب 
ع���ن ) الرتبية احلديثة ب���ني النظرية والتطبيق( ويف 
مت���وز 1967 عاد يكتب عن ) إصالح التعليم( حيث 
دع���ا إىل جعل مدة التعليم اإللزامي تس���ع س���نوات 
حبيث يش���مل التعليمني االبتدائي واإلعدادي ودعا 
إىل التش���دد يف تطبيق التعليم اإللزامي على البنات 
ألن نس���بة األمية بني النس���اء أعل���ى منها بكثري بني 

الرجال.

20- حوار مع الدكتور القال.
21-  ا ملصدرالسابق ذاته.

22-  راجع جملة املعلم العربي األعداد: تشرين ثاني 1952، كانون أول 1952،  كانون ثاني 1953، شباط1953، آذار 1953،نيسان 
.1953
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وع���اد إىل ذلك م���رة أخرى يف حديثه عن ) تربية 
املس���تقبل( يف كان���ون األول 1976 ، فك���رر دعوت���ه 
لرف���ع س���ن اإللزام إىل تس���ع س���نوات كم���ا دعا إىل 
تغي���ري طريق���ة االمتحانات »ألهن���ا يف بالدنا تقيس 
يف األغلب مق���دار التحصيل وال تقيس القدرة على 
االبت���كار والتجدي���د والقدرة على الفه���م والتكييف 
وحل املش���كالت« وقال: إن س���بب ذل���ك أن املناهج 
أيض���اً تعكس ه���ذه الصفات التحصيلي���ة، وقال إن 
ذلك ليس تنكراً لوسائل القياس والتقويم بل تأكيداً 
عل���ى وج���وب البحث عن وس���ائل وطرائ���ق جديدة 
للتقويم23 وبقي فاخر عاقل مسكوناً باهلم الرتبوي 
كأنه هاجسه الشخصي ففي أخريات أيامه دعا إىل 
ث���ورة تربوية عارمة وق���ال : » حنن حباجة إىل ثورة 
تربوي���ة عارمة ألن الرتبية ه���ي وحدها اليت تقضي 
على التخلف، وطالبنا حتى يف اجلامعة ال يقرؤون« 
24 ومن خصائص فك���ره الرتبوي الذي بثه وضمّنه 
يف العديد من الكتب وخاصة كتابه ) معامل الرتبية( 
ويف عش���رات املق���االت والدراس���ات واألحباث اليت 
قدمها واليت اس���تخلصها تلميذه س���امي عويس25 

ما يأتي:
 فكره الرتبوي علمي: فالدكتور عاقل يقيم أفكاره 
الرتبوي���ة على مس���لمات العلوم عام���ة وعلم النفس 
خاصة ويستخدم مناهجها يف البحث والوصول إىل 
حقائق الرتبية فقد اعتمد يف أحباث الوراثة ونش���أة 
الف���رد ومنوه وخصائص النمو وعوامله على حقائق 

علم األحياء. 
واس���تند يف أحباث التعلم وطرائ���ق التدريس إىل 
قوان���ني التعلم ونظرياته يف علم النفس، وانطلق من 
علم االجتم���اع يف وضع أه���داف الرتبية ومناهجها 
وسياس���ة التعليم وهو يقول: » من واجب  مدرستنا 
العربية أن تتبنّى العلم أسلوباً واملعارف التكنولوجية 

هدفاً واالنتخاب والتوجيه املهنيني طريقة«.
 ربط���ه بني الرتبية و ال���رتاث: حيث جعل الرتاث 
العربي حمور الرتبية فالرتبية عنده تقوم على حفظ 
الرتاث واصطفائ���ه، ويدعو إىل إغناء الرتاث العربي 
باالنفت���اح عل���ى  الرتاث اإلنس���اني واألخ���ذ به، ويف 
ذل���ك يقول: » البد للعرب م���ن بناء نظامهم الرتبوي 
املوح���د بوحي م���ن تراثهم الغ���ين وحاضرهم األليم 

ومستقبلهم الزاهر«.
 فك���ره الرتبوي إنس���اني : حي���ث يؤكد أن هدف 
الرتبي���ة أن ينم���و الفرد منواً يش���مل كل نواحيه وأن 
يأخذ بالرتاث اإلنس���اني ويطلع على ثقافة اآلخرين 

وحيارب التعصّب.
 إضاف���ة إىل ذل���ك كان الدكت���ور عاق���ل يرى أن 
الرتبي���ة احلديث���ة تربي���ة إبداعية تدع���و إىل تنمية 
الق���درات اإلبداعية لدى الفرد لل���رد على حتديات 

العصر وتفجراته املعرفية والتقنية واالجتماعية.
وي���رى د. عاق���ل أن تربيتن���ا احلاضرة م���ا زالت 
قاص���رة ألهنا ال تقض���ي حاجاتن���ا وال تليب رغبات 
التق���دم واللحاق بركب األمم األخرى، وال تعني على 
إظه���ار خصائ���ص القومي���ة، وي���رى أن الطريق إىل 

أصالتنا مشروط جبملة مسائل حددها باآلتي:
وخصائصن���ا  القوم���ي  تراثن���ا  إىل  التع���رّف   

الذاتية.
 التع���رّف إىل واقعنا وجوه���ه وإمكاناته وميزاته 

ونقائصه مجيعها.
 اس���تقصاء حاجاتنا وحتديده���ا حتديداً علمياً 

موضوعياً دقيقاً.
 حتدي���د أهدافن���ا وغاياتنا وحتديد مس���تقبلنا 

حتديداً ذكياً وواعياً.
 إتق���ان الطرائق والوس���ائل العلمي���ة الضرورية 

لنقلنا من احلاضر إىل املستقبل الذي نريد.

23- راجع املعلم العربي: العدد تشرين ثاني كانون أول 1965، والعدد متوز آب 1967، والعدد كانون أول 1976.
24- راجع مقالته يف جملة املعرفة) مارواء علم النفس( متوز 2006 ص22.

25- قدم رسالة املاجستري يف كلية الرتبية، جامعة دمشق عن » دور فاخر عاقل يف الرتبية وعلم النفس ».
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 الق���درة على جتريب ما نعتقده ضرورياً لنا من 
طرائق ووس���ائل وامتالك الشجاعة الكافية لإلفادة 

من أخطائنا واالعرتاف بقصورنا.
 االنفتاح عل���ى العامل ومافيه من معارف وعلوم 

وخربات.26 
 ويعتقد د. عاقل أنه البد من املثابرة والدأب على 
العم���ل والقدرة على االبتكار ، والقدرة على التعديل 
والتحوي���ر وف���ق املقتضي���ات اجلدي���دة واملطال���ب 

الطارئة يف ضوء النقد الذاتي.
وق���د دعا د. عاقل يف كتابه )معامل الرتبية( أيضاً 
إىل تعدي���ل أه���داف الرتبي���ة مبا يتف���ق وطبيعة منو 
الفرد وخصائص هذا النمو ومراحله ومطالبه ودعا 

إىل التوفيق بني حاجات الفرد وحاجات اجملتمع.
كم���ا دعا إىل الربط بني ط���رق التدريس ومبادئ 
علم النفس وإىل اعتماد الطرق الفعالة يف التدريس 
والتعل���م الذاتي وإىل ربط التعلي���م بالعمل والتنمية، 
والعم���ل بالتوجي���ه امله���ين، وإىل االهتم���ام برتبي���ة 
املتفوق���ني واملوهوب���ني وختصيص م���دارس خاصة 
هل���م، ووض���ع مناهج خاص���ة هبم وطرائ���ق تدريس 
ومدرس���ني ونظ���م تس���اعد عل���ى تفتي���ح قابلياهتم 
ومتكينهم من اإلبداع واالخرتاع وما يعود بالنفع على 
األمة27 ودعا إىل تطبيق الرتبية اجلنسية وقال إهنا 
ج���زء ال يتج���زأ من الرتبية وبدون الرتبية اجلنس���ية 
تكون عملية الرتبية مهزوزة، وأوضح أن هذه الرتبية 

اجلنسية الصاحلة حتتاج إىل شرطني: 
ن الناش���ىء بتعريفه خصائص  األول: منه���ج ميكِّ
جنس���ه ومتطلبات���ه يف كل النواح���ي الفيزيولوجي���ة 
والصحي���ة واالجتماعي���ة واألخالقي���ة والقانوني���ة 
بطريقة مباش���رة أو غري مباش���رة عن طريق دراسة 
واألدب  االجتماعي���ة  واحلي���اة  واحلي���وان  النب���ات 

والفن.

الثان���ي: إجياد ج���و خمتلط من النش���اط والعمل 
والدراس���ة يعكس احلياة اليومي���ة بالتعليم املختلط 
وإجياد مش���اغل وأعمال وأنشطة مدرسية خمتلطة 

تسهم يف تربية الفرد تربية جنسية متزنة28
 يف عل���م النفس وعل���م النفس الرتبوي أّلف وكتب 
وترجم فاخر عاقل العديد من الكتب اليت أصبحت 
مراجع الغنى عنها للباحثني يف هذا العلم. وقد تناول 
يف كتب���ه موضوع���ات متعددة يف عل���م النفس وعلم 
النف���س الرتب���وي خباصة مشلت النم���و وخصائصه 
ومتطلباته ونواحي���ه وعوامل البيئة والوراثة والتعلم 
وطبيعت���ه ونظرياته. وحب���ث يف ميادين علم النفس 
مجيعه���ا: علم النف���س العام وعل���م النفس اجلمعي 
وعل���م النفس الصناعي وعل���م النفس املعريف وعلم 
النف���س الفيزيولوجي وعلم النفس السياس���ي وعلم 
نف���س الش���واذ وعلم نف���س الطفل إضاف���ة إىل علم 
النفس الرتب���وي، وكان يعدُّ واحداً من الرواد األوائل 

يف العامل العربي يف الرتبية وعلم النفس احلديث.
ذاع���ت ش���هرته يف علم النفس بع���د أن قدمت له 
دار العلم للماليني يف بريوت كتاب ) اعرف نفس���ك( 
عام 1964 والذي طبع بعد ذلك مرات عدة. وكانت 
كتبه على وجه العموم متتاز بوضوح منهجها العلمي 
حي���ث عم���د عل���ى ال���دوام إىل تضمني تل���ك الكتب 
الرس���وم اإليضاحية واخلط���وط البيانية واجلداول 
اإلحصائي���ة وكث���رياً م���ا كان يعمد يف هناي���ة أحباثه 

وفصول كتبه إىل التلخيص والتطبيق.
اهتم بدراس���ة الذكاء من���ذ األربعينيات يف القرن 
العش���رين وبالتحديد منذ سنوات دراسته يف لندن، 
وق���د ضمّن دراس���ة ال���ذكاء يف الكثري م���ن مؤلفاته 
وخاص���ة كتاب���ه » عل���م النف���س دراس���ة يف التكيف 
البش���ري«. وخ���الل زيارت���ه العلمي���ة إىل الوالي���ات 
املتحدة األمريكية عام 1982 واليت اس���تمرت س���تة 

26-  راجع معامل الرتبية ص194.
27- راجع كتابه: علم النفس الرتبوي ص 321.

28- راجع كتابه :يف الرتبية قدميها وحديثها 327.
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أش���هر انصب اهتمامه على دراس���ة اإلب���داع بعامة 
وتربي���ة املبدع���ني والتع���رّف عل���ى روائ���ز اإلب���داع 
وطرائ���ق البحث يف موض���وع اإلب���داع والتطبيقات 
العملية هلذه الدراسات. يف علم النفس كان وسطياً 
مل يتطرف باحنيازه جتاه مدرس���ة بعينها على تعدد 
امل���دارس يف علم النفس وكان يرى أنه ال جيب على 
الباح���ث أن يدين مبدرس���ة معينة ب���ل من األفضل 
أن يُعم���ل النظر يف كل ه���ذه املدارس ويأخذ من كل 
واح���دة خري م���ا فيها ويرتك ما مل تثبت صحته.  يف 
س���نوات ش���يخوخته قدّم ما مساه نظريته اخلاصة 
يف )النفس البشرية( وكان آنذاك يف دار السعادة يف 
حلب فكتب خمالفاً فرويد ومدرس���ته مؤكداً ومثبتاً 
أن الغريزة اجلنس���يةعند البشر ليست هي األساس 
يف تكوين النفس البشرية بل  أساس ذلك هو احلب 

واألمومة.
د. فاخ���ر عاق���ل إضاف���ًة إىل عضويته يف مجعية 
عل���م النفس الربيطانية منذ ع���ام 1948 كان عضواً 

يف احتاد علماء النفس األمريكان منذ عام 1976.
وبصفته عضواً يف مجعية علم النفس الربيطانية 
حض���ر  يف مت���وز 1948 املؤمت���ر العامل���ي الثان���ي 
عش���ر لعلم النف���س  ال���ذي عقد يف جامع���ة أدنربة 
يف س���كوتالندا إىل جان���ب العلم���اء املش���اهري مث���ل 
الربيطاني جيمس درايفر والسويسري جان بياجيه 
والفرنسي هنري فالون واألمريكي نور ستون، وكان 
مع���ه من الع���رب الدكتور عبد العزي���ز القوصي من 

مصر وعبد العزيز البسام من العراق.
 د. فاخر عاقل وجملة املعلم العربي:

 من���ذ انطالقته���ا و يف عامه���ا األول كان غ���الف 
جملة املعلم العربي حيمل اسم الدكتور فاخر عاقل، 
فعرب س���ت وأربعني س���نة بدءاً من ع���ام 1948 كتب 
الدكتور عاقل يف اجمللة ثالثاً وأربعني مقالة ودراسة 
كان أوهلا رسالته اليت أرسلها من لندن عن مشاركته 
يف املؤمتر العاملي لعلم النفس، وذلك يف عدد تشرين 
ثان���ي 1948 وآخره���ا مقالته : س���يكولوجية الزواج 
والطالق دراس���ة نفس���ية اجتماعية يف العدد الثاني 

لع���ام 1994، إضافة إىل ذل���ك  كان عضواً يف هيئة 
اإلش���راف على اجمللة مرتني: األوىل استمرت عاماً 
واح���داً بني تش���رين الثان���ي 1952 وحزيران 1953 

والثانية استمرت ثالثة أعوام بني 1968-1966.
 مؤلفاته وآثاره :

 خالل اثنتني وس���تني س���نة من البحث املتواصل 
ت���رك د. فاخر عاقل وراءه مخس���ة وعش���رين كتاباً 
ومؤلف���اً و ثالثة كتب مرتمج���ة، طبعت طبعات عدة 

وصل بعضها إىل مثاني طبعات. 
بني كتب���ه املؤلفة مث���ة معجم���ان: األول خمتصر 
وصغ���ري بث���الث لغ���ات طبع���ه ع���ام 1971 والثاني 
موس���وعي كبري ينوف عل���ى 700 صفحة طبعه عام 
1988، وال يزال اثنان من كتبه خمطوطني مل يطبعا 
بعد مه���ا : رس���الة الدكتوراة اليت قدمه���ا يف لندن 
باإلجنليزية عام 1948، وكتاب : الش���يخوخة الذي 

ألفه يف حلب عام  2002.
كما كتب أيضاً مئات املقاالت املوزعة بني جمالت 
املعل���م العربي- العربي الكويتية- املعرفة الس���ورية، 
كما أش���رف على ثالث وأربعني رس���الة جامعية بني 
صف خاص وإجازة ، ودبلوم، وماجستري، ودكتوراة:

 كتبه:
 عل���م النفس العام وتطبيقه على الرتبية 1945.

) لطالب التجهيز(.
 املنحنيات البيانية لإلنتاج البشري الذي أنتجه 
شخص واحد) خمطوط( باللغة اإلنكليزية -1948. 

) رسالة الدكتوراة(.
 املفردات األساس���ية للقراءة االبتدائية ) رسالة 

املاجستري( 1953.
 علم النفس دراسة يف التكيّف البشري 1955.

 مرشد املعلم إىل تعليم األميني- اقرأ- باالشرتاك 
مع : عادل محوي 1955.

 علم النفس العام 1955.
 علم النفس الرتبوي 1957.

 دراسات يف الرتبية وعلم النفس ، باالشرتاك مع 
الرفاعي وطحان 1959.
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 التعلّم ونظرياته 1961.
 نظريات حديثة يف التعلم 1963.

  اعرف نفسك - دراسات سيكولوجية 1964.
  مع���امل الرتبي���ة: دراس���ات يف الرتبي���ة العام���ة 

والرتبية العربية 1964.
  مدارس علم النفس 1968.

  معج���م عل���م النفس، إجنليزي فرنس���ي عربي 
.1971

  أصول علم النفس وتطبيقاته 1973.
 الرتبية قدميها وحديثها 1974.

  اإلبداع وتربيته 1974.
 أس���س البح���ث العلم���ي يف العل���وم الس���لوكية 

.1979
 اإلبداع وروزه وطرق تربية املبدعني 1983.

 طبائ���ع البش���ر ، دراس���ات نفس���ية واجتماعية 
.1985

 دراسات يف الرتبية وعلم النفس 1987.
 معج���م العل���وم النفس���ية، إجنلي���زي ، عرب���ي 

.1988
 حبوث يف اإلبداع وسواه 1991.

 علماء نفس أثروا يف الرتبية 2004.
 ماوراء علم النفس 2007.

 الشيخوخة ) خمطوط( كتبه يف حلب.
  كما ترجم ثالثة كتب هي:

 رحلة عرب املراهقة، دوريس أودمل 1967.
  س���لوك الطف���ل، ل.فرانس���يس ، لوي���ز إمي���ز 

.1969
 التهيؤ للوالدية ، يل سالك، 1987.

املصادر:
كتب:

النف��س يف  وعل��م  الرتبي��ة  يف  ودوره  عاق��ل  فاخ��ر   
الوطن العربي، س��امي إبراهيم عويس، رس��الة ماجستري، 

دمشق،1989.
 الكت��اب التارخي��ي الوثائق��ي لكلي��ة الرتبي��ة جبامعة 

دمشق، كلية الرتبية،دمشق،1997. 
 معج��م املؤلف��ني الس��وريني يف القرن العش��رين، عبد 

القادر عياش، دار الفكر دمشق ط1 1985 ص328.
 م��ن ه��م يف العامل العربي، س��ورية، مكتب الدراس��ات 

السورية والعربية، دمشق 1957 ص395.
 موس��وعة أعالم س��ورية يف القرن العش��رين، سليمان 
البواب، اجلزء الثالث، ط1، دار املنارة، دمشق 2000 ص209.

مقاالت ولقاءات:
 ح��وار مع د. فاخ��ر عاقل، جملة املعل��م العربي العدد 

األول 1984 ص8.
 ح��وار م��ع د. فاخر عاقل، جمل��ة الثقافة النفس��ية ، 

العدد 54، نيسان 2003.
 فاخر عاقل وسيجموند فرويد، جملة شرفات ، عدد 

8، تاريخ 16 متوز 2007) د. رياض نعسان آغا(

 احل��ب بوصف��ه موضوعًا نفس��يًا عند فاخ��ر عاقل، 
خطيب بدلة، صحيفة البعث العدد 13876 تاريخ 18 شباط 

.2010
 خي��ار التكري��م، د. اس��كندر لوق��ا، صحيف��ة الث��ورة 

.2008/1/2
 هج��رة األدمغ��ة، د. فاخ��ر عاق��ل، صحيف��ة الث��ورة 

.2008/2/27
 املعلم، د. فاخر عاقل، صحيفة الثورة 2007/2/14.

 حوار مع د. فاخر عاقل، صحيفة الثورة 2006/5/24.
 ح��وار مع د. فاخر عاقل، صحيف��ة الوطن العدد 173 

تاريخ 9 متوز 2007.
العط��اء،  م��ن  تس��عون عام��ًا  فاخ��ر عاق��ل  املفك��ر   
ف��واز  حج��و، صحيفة األس��بوع األدبي الع��دد 1192، تاريخ 

.2010/4/3
 أرشيف جملة املعلم العربي.

 فهارس مكتبة األسد الوطنية.
 لق��اءات م��ع الدكتور فخر الدين القال، األس��تاذ أنور 

حاج عمر، د. بارعة شبيب.
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كوميديا الوعي القطري 
 د. يوسف سالمة

عندم��ا ُتْذك��ر كلمة القطر أو القطري ألي عربي ، فإنها تقع من نفس��ه يف الغالب موقعًا 
سيئًا لكونها حتيل إىل حالة التجزئة والتفرقة املهيمنة اليوم على العامل العربي .غري أن كلمة 
قط��ر أو قط��ري ال ترتبط بهذا االنطباع الس��يئ لدى العربي فقط ألنها كذل��ك ، وإمنا أيضًا 
ألنه��ا تذكر العربي بفكرة الوحدة العربية أو الع��امل العربي املوحد غري املتحقق حاليًا والذي 

قد ال يتحقق يف يوم من األيام. 
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ذل���ك أن وع���ي العربي ال بد أن يستش���عر الفارق 
الكبري ب���ني القوة اليت توفرها األمة العربية املوحدة  
، يف مقابل الضعف واهلزمية احملتملة يف كل صراع 
يتص���دى ل���ه قطر واح���د  ، وه���ي النتائ���ج املرتتبة 
بالتأكيد على انقس���ام األمة إىل أقطار بعضها ذات 
معنى ، وإىل شظايا تافهة وأشباه شظايا أكثر تفاهة 
ق���د رغب من نُصّبوا عليه���ا ومن نصَّبهم أن يطلقوا 
عليها اسم » الدولة«  مع أهنا يف احلقيقة ال ترقى ، 
وال بأي معنى من املعاني ، إىل اكتس���اب شرف هذا 

االسم . 
ومثة فارق كبري بني أن يتم تقبل التجزئة وانقسام 
األم���ة إىل أقط���ار متعددة حبكم األم���ر الواقع ، وما 
يرتب���ط بذلك من عجز األمة عن اس���تعادة وحدهتا 
ألس���باب كثرية ال ختفى على أحد ، وبني أن تتحول 
التجزئ���ة إىل نزعة قطرية وموقف أيديولوجي يعلي 
من ش���أن هذا القطر أو ذاك ، وينظر إليه باملقارنة 
م���ع األقط���ار العربية األخ���رى على أن���ه األول ، يف 
ح���ني أن األقط���ار العربية األخ���رى مجيعها ، ودون 
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استثناء ، تصبح ثانياً ، بل إن الوعي القومي العربي 
الكل���ي ه���و ذاته الذي يصبح ثاني���اً . وهذا معناه أن 
القطر الذي ينظر حكامه إىل أنفس���هم هذه النظرة 
الزائفة ، إمنا هم يف احلقيقة يضعون أنفس���هم فوق 
مئ���ات املاليني م���ن العرب ، ومن ثم فه���م يعتقدون 
أن مصاحله���م العائلية والقبلية وغريها من املصاحل 
اجلزئية واخلاصة والعرضية متتلك من األمهية ما 
جيعله���ا ذات أولوي���ة على مصاحل الش���عوب العربية 
جمتمع���ة . وهكذا يضع جزء من اجلزئي نفس���ه يف 

مقاب���ل الكل ، وحياول جزء اجلزء هذا أن يتس���امى 
ف���وق احلقيقة حتى يص���ل إىل حدَّ إلغائها . فعندما 
يصف قطر عربي نفسه بأنه يأتي أوالً ، فهذا يعين 
أنه يضع نفسه يف مقابل الكل . فما هذا الكل الذي 
يدّعي جزء منه أنه ميتل���ك األولوية والصدارة على 

الكل ذاته؟ 
 عندما يقرر قطر ما أن له األولوية على غريه من 
األقطار ، فهذا يعين ببس���اطة االعرتاف بأن الوعي 
ال���ذي ميثل���ه هو وعي جزئ���ي بالقي���اس إىل الوعي 
الكلي أو الوعي القومي . وليس���ت املشكلة قائمة يف 
أن يكون كل قطر ذا وعي جزئي بالقياس إىل الوعي 
الكلي أو الوعي القومي ، فتلك حقيقة ال شك فيها 
واقعة يف نطاق التجربة اليت يعيشها اجلميع . ففي 
ه���ذه احلالة يكون الوعي اجلزئي أو القطري عارفاً 
حبدوده، وعاملاً بأن ماهيته ال تزيد عن كوهنا ماهية 
جزئية يسلم الوعي القطري الطبيعي بأن مآل هذه 
املاهية اجلزئي���ة أو القطرية إىل زوال واضمحالل. 
أو باألح���رى إن ه���ذه املاهي���ة اجلزئي���ة أو القطرية 
س���رتتد إىل الوعي الكل���ي أو القومي الذي انفصلت 
عن���ه أو اجتزئ���ت منه . ويف ه���ذه احلالة نكون أمام 
وع���ي جزئي أو قطري طبيعي ، خاصة إذا كان هذا 
الوعي يسلك ويتحرك يف اجتاه سلب جزئيته وإنكار 
قطريت���ه والتع���ايل عليهما بقصد الع���ودة إىل ينبوع 
الكلية ، أو االحتاد من جديد بصميم الوعي القومي 
أو الكلي الذي ال معنى لألجزاء ، مهما كربت وعظم 
دورها، خارج هذا الوعي القومي أو الكلي أو مبعزل 

عنه . 
 فالوع���ي القطري الطبيعي هو الوعي الذي جيد 
نفس���ه يف تض���اد مع ال���كل ويف تقابل مع���ه من غري 
أن يك���ون راغب���اً يف ذلك أو مس���تهدفاً ل���ه . ولذلك 
فهو مس���تعد دوماً للخروج م���ن ذاته وللقيام بكل ما 
هو ض���روري من أج���ل االحتاد من جدي���د بالوعي 
الكل���ي أو القومي من غري أن يش���عر بأدنى خس���ارة 
أو تضحية يف س���ريه على ه���ذا الطريق املفضي إىل 

سلب ذاته وإنكارها . 

كوميديا الوعي القطري  
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 ويف مقاب���ل ذل���ك نلتق���ي بن���وع آخر م���ن الوعي 
الذات���ي اجلزئي أو القطري الذي يستش���عر أن هذه 
التجزئة والقطرية هي الوضع السوي والعادي . ويف 
هذه احلالة بالطبع س���يجد نفسه يف تضاد حقيقي 
ويف ص���راع ال ينته���ي مع الكل���ي أو الوعي القومي . 
ذلك ألنه ، على الرغم من علمه بأن ماهيته جزئية 
وعارض���ة ومؤقت���ة ، فإنه مع ذلك حي���اول أن يضع 
نفس���ه يف تض���اد حقيق���ي ويف ص���راع ال ينتهي مع 
الكلي أو الوعي القومي . و أن يضع نفس���ه بوصفه 
بدي���الً للكلي ، بل وبوصفه الكلي ذاته ، ومن ثم فإن 
ه���ذا الوعي اجلزئ���ي أو القطري ينظ���ر إىل الوعي 
الكل���ي أو القومي على أنه وعي جزئي ، فيربر بذلك 
لنفس���ه إدعاءات���ه الزائف���ة بأنه ينط���وي على وجود 

حقيقي يف مقابل الكلي أو القومي . 
وعل���ى ذل���ك فالوع���ي  القطري املري���ض أو غري 
الطبيعي حياول االستيالء على ماهية كاذبة عندما 
ينس���ب لنفس���ه وجوداً كلياً يف مقابل الوجود الكلي 
للوع���ي القومي . لذا فهو جيد نفس���ه مضطراً ألن 
خيل���ع على الوع���ي القومي صف���ة اجلزئي والوجود 
الع���ارض أو االس���تثنائي . و هكذا ف���إن هذا الوعي 
اجلزئ���ي أو القطري ال ميل���ك يف احلقيقة أكثر من 
وع���ي زائف وم���ن ماهية زائف���ة ومن وج���ود زائف 
أيضاً. و ال من ش���أن ادعاء الكلية امتالكها . كما أن 
ادعاء املاهية ال يعين احلصول عليها . كما أن ادعاء 
الوجود ليس من ش���أنه أن يكون كافياً لتربير نس���بة 

الوجود إىل هذا الكيان الزائف  أو ذاك . 
 ومب���ا أن جزئية الوعي القط���ري ال تنتهي به إال 
إىل كلي���ة زائف���ة وماهية كاذبة ووج���ود متخيل ، إذ 
ليس من ش���أن ذلك كله أن يدفع بالوعي اجلزئي أو 
القطري إىل إعادة النظر يف وجوده وماهيته ، وذلك 
أمر طبيعي على كل حال لكون هذا النوع من الوعي 
_ حبك���م ماهيته الزائفة _ حمروماً من القدرة على 
امت���الك أي مس���توى من مس���تويات الرؤية النقدية 

لذاته ولعامله على  حدّ سواء . 
 ونتيجة لزيف املاهي���ة والوجود اللذين ميتلكهما 

الوعي القطري اجلزئ���ي ، ونتيجة لكونه على وعي 
عمي���ق هب���ذا الزي���ف يف كل املس���تويات ، فإنه جيد 
نفسه مضطراً إىل االندفاع مسافة بعيدة إىل األمام 
يف حماول���ة من���ه لتحاش���ي الوعي بزيف���ه وجزئيته 
سواء على مستوى املاهية أو الوجود . وهلذا فإنه يف 
حماولة يائسة ألن خيلع على نفسه نوعاً من املاهية 
والوجود ، يتحول إىل أيديولوجيا آمالً من وراء ذلك 
اكتس���اب املاهية والوجود اللذين يفتقر إليهما حقاً 
ومن هن���ا تتولد النزعات القطري���ة املريضة أو غري 
الس���وية ال���يت تق���رر ، دون خج���ل ، أن ه���ذا القطر 

العربي أو ذاك هو أوالً . 
وبطبيع���ة احل���ال ال تع���ين كلم���ة أوالً هنا س���وى 
حماولة يائس���ة الكتساب املاهية والوجود من ناحية 
، فض���الً ع���ن الرغب���ة يف أن مينح ذات���ه حق اختاذ 
ق���رارات تارخيية ليس له احل���ق يف اختاذها حبكم 
جزئيت���ه و عرضيت���ه ووج���وده الزائ���ف . ذلك ألنه 
عندم���ا ينخرط يف اختاذ ق���رارات مصريية ال يصح 
إال لل���كل اختاذها، فهو يف احلقيقة ميضي إىل أبعد 
من أن ينصب نفسه بديالً عن الكل . إنه ميضي يف 
الطري���ق املفضي إىل تدمري ال���كل . ذلك ألن الوعي 
اجلزئ���ي أو القطري الزائف ال يستش���عر اليقني أو 
وعي���ه الذات���ي بذاته مامل يش���رع يف حماولة لتدمري 
ال���كل الذي يعتقد أنه يش���كل عقبة يف س���بيل بقاء 

وجوده الزائف وماهيته الكاذبة . 
ومل���ا مل يكن قادراً عل���ى الدخول يف مواجهة الكل 
ال���ذي ينتس���ب إليه ، فإنه جيد نفس���ه مضطراً إىل 
أن يدخ���ل يف حتال���ف مع وعي آخر ه���و بالضرورة 
عدوٌ للوعي الكلي أو الوعي القومي العربي . غري أن 
هذا الوعي اآلخر ذات���ه عدو بالضرورة هلذا الوعي 
اجلزئ���ي أو القط���ري ال���ذي حتالف مع���ه . وما من 
ش���ك يف أن الوع���ي اجلزئ���ي القط���ري واهم يف كل 
تصوراته حول عالقت���ه بالوعي الكلي الغريب الذي 
ال ب���د أن يك���ون معادي���اً بطبيعته لكل ص���ور الوعي 

القومي العربي سواء أكان جزئياً أم كلياً  . 
 ذل���ك معن���اه أن اجلزئي يريد أن يتس���امى بذاته 
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إىل مس���توى الكلي املناقض للكلي الذي ينتسب إليه 
اجلزئ���ي أصالً . وملا مل يكن ذلك باألمر املمكن ألن 
هذا اجلزئي ليس بندّ للكلي املناقض للوعي القومي 
فإنه يدخل يف جترب���ة زائفة جديدة ، ظناً منه بأنه 
سيكتسب هذه املرة ماهية حقيقية ووجوداً حقيقياً. 
ولكن���ه  يف احلقيقة واه���مٌ أيضاً يف هذه التجربة أو 
يف ه���ذه املغامرة احلمقاء اليت يريد االخنراط فيها 
، ألن ه���ذا الوع���ي اجلزئي الذي خ���رج على الوعي 
الكلي الذي ينتس���ب إليه سيكون مآله أن يكون تابعاً 
أو عبداً للوعي الكلي األجنيب أو الغريب الذي يتوهم 
أنه قادر على التس���امي بذاته إىل مستواه حقاً. غري 
أن ه���ذا جم���رد وه���م ال س���بيل إىل حتقيق���ه أبداً . 
إن جوه���ر جتربة الوعي اجلزئ���ي الذي خيرج على 
الوعي الكلي الذي ينتس���ب إليه هو جتربة العبد يف 
مقابل السيد الذي سرعان ما يقبض على مقدَّرات 
ذلك الوعي اجلزئي ويش���رعَ يف جتريده من ماهيته 
األصلي���ة بأن يفرض علي���ه هوية جديدة تتناس���ب 
وتت���الءم مع الدور الذي ينيطه الس���يد بعبده . ومن 

هن���ا يتحول الوعي القط���ري ، اآلبق إن جاز 
التعب���ري ، إىل وعي عاٍر م���ن كل وعي ذاتي ، 
وجمرد م���ن كل هوية حقيقية إال اهلوية اليت 
خيلعها عليه س���يده أو الوعي الكلي األجنيب 
فيتحول بذلك إىل كيان فارغ من كل مضمون 
ومن كل قدرة عل���ى احلرية واالختيار وذلك 
ألن م���ن مينح اهلوية مين���ح الوجود. ومبا أن 
اهلوية ال���يت مينحها الوع���ي األجنيب للوعي 
القط���ري اجلزئي هوية معادي���ة هلذا الوعي 
م���ن حي���ث هو وع���ي جزئ���ي ، ينتس���ب إىل 
الوعي القومي الكلي ، فإن املآل الذي ينتهي 
إليه هو حرمان ه���ذا الوعي اجلزئي من كل 
وعي ذاتي بذاته ، ومن ثم ينتهي إىل التوحد 
بض���ده أو إىل الفناء يف نقيضه ، طاملا أنه مل 
يعد ميتل���ك وعياً ذاتياً بذات���ه حتى ولو كان 

هذا الوعي جزئياً يف حقيقته . 
 وبس���بب ه���ذه التناقضات ال���يت البد أن 
تفضي إىل فناء ه���ذا الوعي الذاتي اجلزئي 
، فإن هذا الوعي حيول مأس���اته أو تراجيديا حياته 
إىل كوميدي���ا أو وجود هزيل بعد أن حياول أن خيلع 
عليه وجوداً زائفاً من الفكر يتخذ شكل أيديولوجيا 
زائف���ة توهم بالوجود ، و لكنها يف احلقيقة ليس���ت 
إال تعب���رياً عن العدم أو اخلواء الذي ينتهي إليه هذا 

الوعي اجلزئي يف مصريه اهلزيل أو الكوميدي . 
وه���ذا الوجود اهلزيل هل���ذا الوعي اجلزئي نصفه 
بأن���ه كذلك ألنه حي���اول أن يصوغ نفس���ه يف إهاب 
أيديولوج���ي ظناً منه أنه بذلك يصبح قادراً على أن 
خيلع على نفس���ه وج���وداً من نوع م���ا . ولذلك فهو 
جي���أر بأنين األول . ولكن مل���ا كانت االيديولوجيا ما 
ه���ي  إال تعبري فكري أو ذهين عن املصاحل اخلاصة 
هب���ذه الفئ���ة االجتماعية أو تلك ، فض���الً عن كوهنا 
تع���رب عن الرؤي���ة اخلاص���ة إىل الع���امل وإىل احلياة 
باجلماع���ة أو الطبق���ة االجتماعي���ة ال���يت تعرب عن 
مصاحله���ا ومعتقداهتا ، فإن هذا الوعي اجلزئي ال 
يكس���ب أيضاً أي ش���يء جديد ه���ذه املرة من خالل 
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اإلهاب األيديولوجي املفرتض لوجود زائف وماهية 
زائفة أيضاً . 

 إذ مل���ا كانت االيديولوجي���ا ، بطبيعتها تتكون من 
جمموع���ة م���ن األف���كار ال���يت تعرب عن مص���احل فئة 
اجتماعية تنتسب إىل جمتمع ما ، ومن ثم فإن الوعي 
اجلزئي من خالل هذا الوجود األيديولوجي الزائف 
الذي ينس���به إىل نفسه ال يستطيع أن حيقق أي نوع 
من الوجود ، وال أن يكسب أي نوع من املاهية. ذلك 
ألن االيديولوجي���ا تف���رتض وجوداً من ن���وع ما تعرب 
عن���ه ينعكس يف املوجودات اإلنس���انية اليت تش���كل 
فئ���ة أو طبقة تدخل يف صراع مع غريها من الفئات 
االجتماعية أو الطبق���ات االجتماعية املكونة للكلية 
االجتماعية اليت تنتس���ب إليها هذه الفئة أو الطبقة 

االجتماعية صاحبة هذه االيديولوجيا أو تلك .  
غ���ري أن ه���ذه االيديولوجيا ال���يت يصوغها الوعي 
الزائ���ف لنفس���ه لي���س من ش���أهنا أن متن���ح وجوداً 
حقيقياً هل���ذا الوعي اجلزئي الزائف على مس���توى 
املاهي���ة والوجود على حد س���واء ، وذل���ك ألن هذه 

ع���ن  تع���رب  ال  االيديولوجي���ا 
مص���احل أي���ة فئ���ة أو طبق���ة 
اجتماعي���ة تنتس���ب إىل هذا 
الوع���ي اجلزئ���ي أو القطري 
ال���ذي دخ���ل يف تناق���ض مع 
الوع���ي الكل���ي القوم���ي ويف 
تطابق ومهي مع الوعي الكلي 
األجن���يب أو الغري���ب املناقض 
بدوره للوعي القومي أو الكلي. 
ذل���ك ألن اجلماعة أو الطبقة 
ال���يت دفعت بالوع���ي اجلزئي 
إىل التطاب���ق مع الوعي الكلي 
األجنيب هي ذاهتا ال تنتس���ب 
حت���ى إىل  انتس���اباً حقيقي���اً 
هذا الوع���ي اجلزئي . إهنا ال 
متثل الوجود احلق أو املصاحل 
احليوية هل���ذا الوعي اجلزئي 
الذي تدعي متثيله. ولذا فهي 
يف احلقيق���ة فئ���ة أو طبقة اجتماعية قد اس���تولت 
عل���ى هذا الوعي اجلزئي من خارجه ودفعت به إىل 
جهن���م الفناء من خالل حماولته���ا جعل هذا الوعي 
اجلزئي يف تطابق تام مع وعي كلي أو أجنيب أو معاد 
. ذلك���م  يس���مح لن���ا باحلكم أن ه���ذه االيديولوجيا 
ال���يت اصطنعتها هذه الفئ���ة االجتماعية يف حماولة 
منها الكتس���اب الوج���ود واملاهية ه���ي يف احلقيقة 

أيديولوجيا زائفة زيفاً مزدوجاً . 
 يتمثل الزيف األول بأن هذه األيديولوجيا ال تعرب 
عن مصاحل أحد وال رؤية أحد ينتسب إىل هذا الوعي 
اجلزئي الذي تدعي متثيله. ويتمثل الزيف الثاني يف 
أن هذه األيديولوجيا ليست قادرة على منح الوجود 
واملاهية س���واء  هلذه الفئ���ة أو الطبقة االجتماعية ، 
أو هلذا الوع���ي اجلزئي جبملته اليت حاولت إكراهه 
على التطابق مع نقيضه وضده ، أي عدوه وخصمه 
مب���ا لكلمة العداء واخلصوم���ة والتناقض من معنى 

على املستوى الوجودي والتارخيي واإلنساني . 
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 د. جميدة بدور

 نكسة حزيران .. ذكرى ودروس

حرب حزيران 1967 حدثت بني الكيان الصهيوني وكل من س��ورية ومصر واألردن، وهي احلرب 
الثالث��ة ضمن سلس��لة احلروب اليت واجهتها كل من هذه اجلبه��ات مّت بنتيجتها احتالل قطاع غزة 

والضفة الغربية مبا فيها مدينة القدس الشرقية وسيناء وهضبة اجلوالن.
ر معظم ماحبوزة سالح   فقد شن الطريان اإلسرائيلي يف اخلامس من حزيران 1967 هجومًا جويًا دمَّ

الطريان يف كل من سورية ومصر واألردن وفرض سيطرته اجلوية على مساء األقطار الثالثة.
ث��م بدأ بعملياته الربية والبحرية ليحقق هدفه يف الس��يطرة والتوس��ع واالحت��الل، ولتتم باملقابل 
هزمية العرب، إال أن آثار هزمية حزيران 1967 كانت يف العرب كبرية وهائلة مبا محلت من خسائر 

بشرية وعسكرية واألهم من ذلك هو التوّسع يف احتالل أراض جديدة من األوطان.
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مـــن املهـــم أن نتوقـــف عند اآلثـــار اليت 
واجهت الدول العربية من حرب النكسة:

1- أج���ربت تل���ك اهلزمية اليت مين هب���ا العرب ما 
ب���ني 300 إىل 400 ألف عربي بالضفة، وقطاع غزة 
واملدن الواقعة على طول قناة السويس )بورسعيد- 
اإلمساعيلية – والسويس( على اهلجرة من ديارهم، 
وخلقت مش���كلة الجئني فلسطينيني جديدة تضاف 
إىل مشكلة الالجئني الذين أجربوا على ترك منازهلم 

عام 1948.
2- أج���ربت قراب���ة مائة ألف من أه���ايل اجلوالن 

على النزوح من ديارهم إىل داخل سورية.
3- أحلقت حرب حزيران هزمية نفسية باجليوش 
العربي���ة بعد أن فقدت الكث���ري من ثقتها يف قدراهتا 

العسكرية وكفاءاهتا القتالية.
4- ط���ال اإلحب���اط كذل���ك الش���عوب العربي���ة و 
انعكس ذلك يف املظاهرات واملس���ريات اليت اندلعت 
بع���د احلرب كما انعكس كذلك على ما أنتجته هذه 

الشعوب من أدب وفن؟
 إن م���ن أه���م نتائ���ج ه���ذه احل���رب ه���و احتالل 
مس���احات كب���رية وجديدة م���ن األرض، وفيما يأتي 
نوض���ح املس���احات ال���يت احتلها الكي���ان الصهيوني 

الغاشم بعد هذه احلرب.

املساحة كم2املناطق احملتلة

61948شبه جزيرة سيناء

1158هضبة اجلوالن

الضفة الغربية  مبا 
فيها القدس الشرقية

5878

363قطاع غزة

 إمجايل املساحات 
احملتلة

69347

 فقد بلغ جمموع مساحات األراضي اليت استوىل 
عليه���ا الكي���ان الصهون���ي عل���ى إثر حرب النكس���ة 
)69347ك���م2( وإذا قارناها مبا اس���توىل عليه عام 
1948 ، وأقام عليها دولته      ) 20700 كم2( يتضح 
لنا  أن هزمية حزيران أضافت للكيان الصهيوني ما 
يعادل ثالثة أضعاف ونصف من املس���احة اليت كان 
عليها يوم الرابع من حزيران 1967 لقد كان للنكسة 

انعكاسات على اجلبهات الثالث  .

ففـــور احتالل الكيان الصهيوني لســـيناء 
عام 1967 شرع بـ:

 هنب آبار النفط لسد احتياجاته احمللية.
 االس���تفادة من املطارات والقواعد اجلوية اليت 

كانت موجودة آنذاك.
 وضع أجهزة إنذار على اجلبال واملرتفعات.

 إقامة خط دفاعي على الضفة الش���رقية لقناة 
السويس عرف باسم خط بارليف.

ه���ذه األم���ور جمتمعة أف���ادت الع���دو الصهيوني 
عس���كرياً واس���رتاتيجياً فحسّ���نت م���ن قدرته على 
املن���اورة بقواته وأصبح مبق���دوره مهامجة مصر يف 
العمق فطالت طائراته الكثري من املنشآت العسكرية 
واملدنية واالقتصادية ) مطارات - مصانع - مدارس 

. . اخل(
 وعلى الرغم من اس���تعادة مصر جزءاً من سيناء 
يف ح���رب 1973 واألجزاء األخرى باملفاوضات اليت 
أعقب���ت ذلك يف كامب ديفيد عام 1978، وما تالها 
من توقيع معاهدة السالم املصرية اإلسرائيلية عام 
1979، واس���تعادة ) طاب���ا( ع���ام 1989 ، ف���إن هذه 

االستعادة بقيت منقوصة السيادة.
واحل���ال ذات���ه تكرر عل���ى اجلبه���ة األردنية فقد  
احتل الكيان الصهيوني اإلرهابي الضفة الغربية مبا 
فيها القدس الشرقية عام 1967 وقلّص حدوده مع 
األردن من 650كم إىل 480 كم ،وشرع على الفور يف 
هنب الثروات والس���يما املائية منها والقيام بعمليات 

هتويد للقدس الشرقية.
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 واس���تطاع الكي���ان الصهيون���ي باس���تيالئه على 
أراضي الضفة حتسني وضعه اإلسرتاتيجي وقدرته 
عل���ى املناورة العس���كرية ، وإزال���ة اخلطر الذي كان 
م���ن املمك���ن أن يتهدده من  وج���ود أي جيش عربي 
منظم ومس���لح يف الضفة الغربي���ة اليت تعترب القلب 

اجلغرايف لفلسطني التارخيية، وأدى ذلك إىل:
 السيطرة على الضفة الغربية مبا فيها القدس 
الش���رقية ) حوايل 70 كم2( والتحّكم يف مقدساهتا 

اإلسالمية كاملسجد األقصى وقبة الصخرة.
 إخضاع 2.5 مليون فلس���طيين لسيطرة الكيان 

الصهيوني.
 زي���ادة أع���داد املس���توطنني وبناء املس���توطنات 
ال���يت ابتلعت مس���احات كب���رية من أراض���ي الضفة 

والقدس.
 ض���م الق���دس الش���رقية إىل الق���دس الغربي���ة 
وإعالهنم���ا بق���رار من الكنيس���ت عاصم���ة موحدة 

وأبدية للكيان الصهيوني يف متوز 1980.
 العمل على تنفيذ سياس���ة هتويد القدس وطرد 
الس���كان العرب وه���دم املن���ازل واألحي���اء العربية، 

ومصادرة األراضي.
 أما على اجلبهة الس���ورية وبع���د معارك ضارية 
خاضها اجليش الس���وري مع العدو الصهيوني فقد 
مّت اإلس���تيالء عل���ى 1158 كم2 م���ن إمجايل هضبة 
اجلوالن البالغة    1860 كم2 وحقق استيالء العدو 
على تلك اهلضبة مزيداً من املكاس���ب اإلسرتاتيجية 
ال���يت كان حيل���م هبا وذلك ملا تتمي���ز به اجلوالن من 
تضاري���س جتعله���ا مرتفعة عن س���طح البحر حيث 
تس���تند إىل جبل الش���يخ م���ن جهة الش���مال ووادي 
الريموك من اجلنوب ، وتشرف إشرافاً مباشراً على 
اجلليل األعلى وس���هلي احلولة، طربيا، وكان الكيان 
الصهيوني يعترب الوجود العس���كري السوري يف تلك 
األماك���ن املرتفعة قبل اخلام���س من حزيران مدعاة 

لتهديد مواقعه الشمالية.
 وهلذا فقد أقام نقاطاً عس���كرية يف اجلوالن من 
أمهها ما أعده يف جبل الش���يخ من حصن عسكري 

على ارتفاع 2224 مرتاً عن مستوى سطح البحر كما 
أقام كذلك قاعدة عسكرية جنوبي اهلضبة.

وقد أض���اف اجلوالن للكي���ان الصهيون���ي عمقاً 
دفاعياً ملناطقه احليوية، وكما فعل بالضفة الغربية 
والقدس الشرقية، أخذ يشجع اليهود على االستقرار 
يف اجل���والن، ومل يتوقف ع���ن هنب موارده الطبيعية 
، وخريات���ه الزراعي���ة وإقام���ة املنش���آت الس���ياحية 

واملناطق الصناعية.
أم���ا عن الثروات املائية فهي من أهم ما يس���تغله 
من موارد اجلوالن الطبيعية حيث يستويل على مياه 

هنري الريموك وبانياس.
 ويف العم���وم ميكن إمجال ما يس���تفيد منه  هذا 
الكي���ان م���ن خ���ريات اجل���والن احملت���ل يف اجلدول 

اآلتي:

من احتياجات السوقالصنف

%50املياه املعدنية

%41اللحوم

%23األلبان

%30التفاح

%41الكمثرى

%50الكرز

%32املاجنو
وحت���ى نفهم األح���داث اليت هي���أت لوقوع حرب 
 ، واألردن  وس���ورية  مص���ر  1967ض���د  حزي���ران 
واحتلت مبوجبها كامل سيناء والضفة الغربية وغزة 

واجلوالن  البد لنا  من اإلشارة إىل:
1- يف أعق���اب الع���دوان الثالث���ي على مصر عام 
1956، اضط���ر الع���دو الصهيوني لالنس���حاب من 
سيناء، ولكن مل ينسحب حتى حقق مكاسب تتجلى 
يف مرابطة قوات دولية على األراضي املصرية وفتح 
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مضائق العقبة للمالحة اإلسرائيلية.
2- وق���وع االنفصال واهنيار الوحدة بني س���ورية 
ومص���ر ع���ام 1958 وانع���كاس نتائجه عل���ى وحدة 

الصف العربي.
3- حتذير الرئيس عبد الناصر األمة العربية من 
الكارثة اليت تتعرض هلا: وهي قيام الكيان الصهيوني 
بتحويل مياه هنر األردن إلرواء النقب وهذا س���يمكن 

إس���رائيل من اس���تقدام 
املهاجري���ن  م���ن  املزي���د 
اليهود الذي يعترب حتدياً 
سافراً ملقررات اجلامعة 

العربية.
مؤمت���ر  انعق���اد   -4
القم���ة العرب���ي األول يف 
 1963 ع���ام  القاه���رة 
والثاني يف اإلس���كندرية 
وهن���اك   ،1964 ع���ام 
اتفق���ت كلمة الرؤوس���اء 
واملل���وك واألمراء العرب 
عل���ى مواجه���ة التحدي 
الصهيون���ي باملبادرة إىل 
حتوي���ل عرب���ي لرواف���د 
هن���ر األردن يف س���ورية 
ولبن���ان وإغالق املضائق 
أمام املالحة اإلسرائيلية 
وه���و ح���ق م���ن حق���وق 
سيادة الدول يف مياهها 

اإلقليمية.
ومبوج���ب ذلك أعلنت 
إس���رائيل أن هذا العمل 

ه���و ع���دوان على حقوقها يف املي���اه  . . . وأنه عمل 
عدوان���ي، وبالفعل قامت بض���رب اآلالت اليت تعمل 

باملشروع وعطلتها.
5-  بروز منظمة فتح  الفلس���طينية الفدائية اليت 
بدأت مبقاومة الكيان الصهيوني منذ أوائل 1964.

 استغلت إسرائيل هذه املسائل والقضايا بوصفها 
ذرائع مناس���بة تطرحها أمام العامل مقدمة لعدواهنا 
على األمة العربية لتسويغه ، وجعِل العرب مسؤولني 

عن خلق الظروف اليت أدت إىل وقوع احلرب .
 وبذل���ك ب���دأ اهلجوم الصهيون���ي يف صبيحة يوم 
اخلام���س م���ن حزي���ران 1967 ابت���داءً م���ن اجلبهة 
املصري���ة فاألردني���ة فالس���ورية وال���يت أنتج���ت ما 
احملللون  علي���ه  يتع���ارف 
فيم���ا بعد حب���رب األيام 
الستة أو النكسة أو حرب 

حزيران.

أخفقـــت  ملـــاذا 
اجليـــوش العربية يف 
حرب حزيران 1967؟

ميك���ن أن نعزو هزمية 
الع���رب يف حرب حزيران 

1967 إىل:
اخلط���ط  غي���اب   
العس���كرية احلربية على 
العربية  القيادة  مس���توى 

املوحدة.
 غي���اب إرادة القت���ال 

لدى القيادات العربية.
الع���دو  اس���تخدام   
عنص���ر  الصهيون���ي 
املفاجأة يف ضرب القوات 

العربية.
 تف���وق ق���وات العدو 
بأفض���ل  الصهيون���ي 
األس���لحة الغربية احلديثة وخاصة س���الح الطريان 
اإلس���رائيلي الذي سيطرت به إسرائيل على ميادين 

القتال يف اجلبهات الثالثة.
 مس���اندة الوالي���ات املتحدة األمريكي���ة والدول 

األوروبية إلسرائيل عسكرياً واقتصادياً.

االستفادة من 
دروس النكسة 
أدت إلى إفراز 

انتصارات كبرى 
على رأسها حرب 
تشرين التحريرية
، وانطالق حقبة 
المقاومة على 
األرض العربية.
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املصادر:

 نق���ص التدري���ب اجليد واألس���لحة املتطورة يف 
صفوف اجليوش العربية.

إن ال���دروس املس���تفادة من هذه احل���رب أفرزت 
االنتص���ارات ال���يت ج���اءت بعدها و ال���يت جتلت يف 
حرب تش���رين التحريرية ع���ام 1973 واليت أفرزت  

حتري���ر القنيطرة مكلالً  بقيام  القائد اخلالد برفع 
العل���م يف مسائه���ا وقد قلبت هذه احل���رب املوازين 
على أس���طورة التفوق اإلسرائيلي، وانتصار املقاومة 
اللبناني���ة يف دح���ر العدو الصهيون���ي اإلرهابي عام 
2000، وانتصار متوز عام 2006 ، وانتصار املقاومة 
يف غ���زة وفلس���طني ه���و انتص���ار لألم���ة العربي���ة 

مجيعها.. 
وكما قال السيد الرئيس بشار األسد: » فرغبتنا 
يف الس���الم ه���ي الدافع لنا لدع���م املقاومة ودعمها 
هو واجب وطين وقوم���ي وأخالقي« وهذا االنتصار 
ه���و الذي كش���ف زيف الع���دو الصهيون���ي وفضحه 
أمام الرأي الع���ام العاملي على اجلرائم اليت يرتكبها 
حبق الشعب الفلسطيين من مذابح وانتهاكات وقتل 
لألطفال والنس���اء وكبار الس���ن واحلصار والتهجري 
ومن���ع وص���ول امل���ؤن الغذائي���ة والطبي���ة إىل أه���ل 
غ���زة، وفضح���ه يف إرهابه واعتدائه على أس���اطيل 
املس���اعدات اإلنس���انية  واملتضامن���ني  ضد حصار 
غزة من أس���طول شريان احلياة إىل أسطول احلرية 
إىل س���فينة راشيل كوري، ولكن بالرغم من كل هذه 
اجلرائ���م اليت يقوم  هب���ا  القادة الصهاينة اجملرمون 
اإلرهابي���ون فلن تثبط من عزمي���ة  املؤمنني حبرية 
الش���عوب يف رف���ع احلص���ار عن غ���زة وبذلك يكون 
الكي���ان الصهيوني ق���د بدأ حيصد مث���ار عنجهيته 
وإرهاب���ه ، وميك���ن أن نقول أنه ب���دأ يصل إىل بداية 

النهاية.

 كلمة السيد رئيس اجلمهورية بشار األسد يف افتتاح القمة العربية احلادية والعشرين، الدوحة،2009/3/30.
 األحداث اليت سبقت هزمية حزيران، نصري حسني كّساب، حزيران،2007.

ال��رأي  جري��دة  حمافظ��ة،  عل��ي  مصاحل��ة،د.  حمم��د  د.  الطراون��ة،  أمح��د  د.   ،1967 ح��رب  ح��ول  مق��االت   
األردنية،2010/10/17.

 جريدة الثورة، صفحة شؤون سياسية، مقاالت متعددة حول حرب النكسة، العدد رقم 14239، تاريخ 2010/6/6.
 سياسة التصحيح يف مسرية ثورة الثامن من آذار وأهلية احلكم يف اجلمهورية العربية السورية، رسالة الدكتوراة 

يف العلوم السياسية، هافانا،1996، الدكتورة جميدة رشيد بدور.
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حاضنات األعمال للمشاريع الصغيرة 
والمتوسطة للمرأة

  د. حممد سعيد احلليب 

 بع��د احل��رب العاملي��ة الثانية س��ادت نظري��ة احلجم الكب��ري للمؤسس��ات اإلنتاجي��ة لتخفيض 
الكلفة واس��تعياب العمال ، ويف نهاية القرن العش��رين ش��اعت نظرية » قوة املبادرة الريادية الذاتية 
Enterprenership  وأهمية املؤسسات الصغرية يف الصناعة واإلنتاج  من أجل ذلك :  ضرورة 

تلبية احتياجات املستهلك املتغرية وزيادة املنافسة. 
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العربية  الدول  ومازالت 
تفتقد لسياس���ات واضحة 
الصغرية  املؤسسات  لدعم 
و إن كان بعضه���ا ق���د قام 
بإقام���ة  حم���دود  بش���كل 
مؤسس���ات داعم���ة .لك���ن 
الدع���م  آلي���ات  مازال���ت 
التكنولوج���ي مفق���ودة لذا 
اس���تدعى األم���ر  إقام���ة 
اليت  األعم���ال  حاضن���ات 
هل���ذه  توف���ر  إن  ميك���ن 
املؤسس���ات الدع���م املادي 
والتقين واإلداري خصوصا 

املبتدئة منها 
أهم ميزات املؤسسات الصغرية .

 القدرة اإلبداعية للمنتجات واخلدمات . 
 املرونة اإلدارية واإلنتاجية.

 القدرة على إنتاج سلع حمدودة معينة. 
 تكلفة تأسيس منخفضة .

 متمم اقتصادي ضروري للمؤسسات الكبرية .
 انتشارها الواسع يف اجملتمعات احمللية 

 توافر فرص العمل لكافة فئات اجملتمع .
 Business األعمـــال  حاضنـــة  تعريـــف 

:Incubator
أهداف خمتلفة 
مناذج خمتلفة 

مقاييس )معايري ( خمتلفة 
Sponser ممولون خمتلفون

وتع���رف بأهن���ا حزم���ة متكامل���ة يف اخلدم���ات 
والتسهيالت وآليات املس���اندة واالستشارة وملرحلة 
حم���دودة يف الزم���ن القادم . تق���ام للرياديني الذين 
يرغبون البدء يف إقامة مؤسساهتم الصغرية وهتدف 
إىل ختفيض أعباء مرحلة االنطالق .ويش���رتط على 
احملتضن���ني برتك احلاضنة عن���د انتهاء هذه الفرتة 
احملدودة إلفس���اح اجملال أمام رياديني جدد:  وتوفر 

احلاضن���ة ما يكف���ي من الرعاي���ا واحلماية واخلربة 
والتس���هيالت املش���رتكة بكلفة حمدودة مقابل إجيار 

أو رسم احتضان خيتلف حبسب احلالة .
األهداف الرئيسية حلاضنات األعمال :

1� املس���امهة الفعالة يف حتقي���ق األهداف العامة 
لالقتصاد : خاص���ة يف تضييق هامش البطالة بني 
خرجيات اجلامع���ات واملعاهد .مبا يقلل من ارتفاع 
نس���بة البطالة ونسبة الفقر عن طريق إجياد فرص 

عمل مولدة للدخل . 
2� إجي���اد من���اخ للتأهي���ل والتدري���ب والتموي���ل 
املباش���ر وغري املباش���ر : الذي يس���مح للم���رأة ببدء 
عمله���ا اخلاص وتوفري كل س���بل النجاح واملدخالت 
املمكنة إلقامة هذا العمل من خالل حتفيز وتنشيط 

وتشجيع التوجه االستثماري لديها 
3� تأسيس مراكز متخصصة باحلاضنة كالتدريب 
والتأهي���ل يف جم���االت خمتلفة : التس���ويق واإلدارة 
املالي���ة واإلنتاج وتطوير األعم���ال - بناء على طلب 

خاص. 
والدع���م  والتدري���ب  واملعلوم���ات  االتص���ال   �4
والرتوي���ج املباش���ر وغري املباش���ر : واالس���تفادة من 
ش���بكة العالق���ات العام���ة الواس���عة على املس���توى 
الرمسي واحمللي واإلقليمي والدويل مبا يسمح هلذه 
املش���اريع لالنطالق بقوة حنو أس���واقها املستهدفة 
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بع���د أن تعرفت إىل متغريات جن���اح كثرية يف مرحلة 
انطالقها. 

5�  إدراك دور املؤسس���ات الصغ���رية يف االقتصاد 
الوط���ين: تأت���ي احلاضن���ات لتنمي���ة روح الري���ادة 
واملبادرة والرتويج هلا ومس���اندة املؤسسات الريادية 

الصغرية ملواجهة صعوبات مرحلة االنطالق 
6� تتالزم فكرة احلاضنات مع الرغبة يف مساعدة 
خرجي���ات اجلامع���ات واملعاهد العلي���ا: على إقامة 
مؤسس���اهتن ومس���اعدهتن على االنتقال بأفكارهن 
م���ن مرحل���ة اإلب���داع الفك���ري إىل مرحل���ة الرتويج 
التجاري واىل اإلنتاج ، وهذا هو دور هام حلاضنات 

األعمال الصغرية. 
7�  تقدي���م العون واالستش���ارات إىل املؤسس���ات 
احلضان���ة  مبن���ى  خ���ارج  حميطه���ا  يف  الصغ���رية 
يف املناط���ق ال���يت تفتق���ر إىل املؤسس���ات املس���اندة 
واالستش���ارية يف القطاعي���ني الع���ام واخلاص : من 
خالل ربط املؤسسات احملتضنة بالقطاع الصناعي 
خارجها ) خدمات احلاضنة اجملازية املستهدفة من 

هذا املشروع ، إضافة لبقية أهدافه ( .
اخلدمات اليت تقدمها حاضنة األعمال 

تق���دم احلاضن���ات حزمة مكتملة م���ن اخلدمات 
ال���يت ترتب���ط مبعاجل���ة الصعوبات والعقب���ات اليت 
تواج���ه املؤسس���ات الصغ���رية يف مرحل���ة االنطالق 

وتشمل بعض أو كل اخلدمات اآلتية :
 مكان إلدارة املش���روع : ميكن التوسع به حسب 
حاجة املؤسس���ة الصغرية ، يؤجر بأس���عار منافسة 

مقارنة بأسعار السوق . 
 م���كان لإلنتاج : تقديم اخلدمات باحلدود اليت 

تسمح هبا احلاضنة 
  خدم���ات إداري���ة مش���رتكة : قاع���ة اس���تقبال 
وموظف���ة مطب���خ صغ���ري ، خلدم���ات االس���رتاحة ، 
حاس���وب ، فاك���س تلفاك���س إذا لزم األم���ر ، هاتف 
دويل ........اخل .وتق���دم حاضن���ة األعم���ال الربط 
االلكرتوني بشبكات املعلومات الدولية ، وتقدم هذه 

اخلدمات أو بعضها  على حساب  احلاضنة. 

 معلومات حول كيفية التس���جيل ل���دى الدوائر 
احلكومية : املس���اعدة على ختط���ي عقبات مرحلة 

التسجيل . 
 تقدم املس���اعدة / االستشارة لدراسة السوق : 
ذلك حس���ب نوع املنتج وحجم املنتج وحجم الس���وق 
املق���در ، وعادة م���ا تكتفي إدارة احلاضن���ة بتقديم 
الدراس���ة للمؤسس���ة احملتضنة بتكلفتها ، أو تكتفي 
بتعريف املؤسس���ة احملتضنة باملستشار القادر على 

القيام باملهمة .
 املس���اعدة على وضع خطط العمل التفصيلية: 
إن مهم���ة وض���ع خطة العمل ه���ي أوال وأخريا مهمة 
املؤسس���ات احملتضن���ة ، وقد تق���دم إدارة احلاضنة 
االستش���ارة واخل���ربة ، ولكنها ال تس���تطيع إن تتخذ 
قراراً بالنيابة عن املؤسس���ة نفسها وخصوصا فيما 
يتعل���ق بالقضايا املالية وقد ترش���د إدارة احلاضنة 
املؤسس���ة إىل مستش���ارتني للمس���اعدة يف وض���ع 
اخلطة )مستش���ارين قانونيني أو ماليني أو فنيني ( 

وذلك حسب احلاجة . 
 املس���اعدة يف وض���ع تفاصي���ل موازن���ة العم���ل 
للمؤسس���ة احملتضنة : حتديد مس���تلزمات التمويل 

والقروض والسيولة املالية وتواريخ احلاجة إليها.
 إن وض���ع املوازن���ة ه���و مهم���ة أساس���ية إلدارة 
املؤسس���ة احملتضن���ة ويقتص���ر دور إدارة احلاضنة 
على املس���اعدة فق���ط وبعد وضع املوازن���ة واالتفاق 
عل���ى تفاصيله���ا تق���وم إدارة  احلاضنة مبس���اعدة 
املؤسسة الصغرية على االتصال باملؤسسات املمولة 
/ املقرض���ة ، وتعطيه���ا املصداقي���ة والدع���م حتى 
حتصل على القروض املطلوب���ة برعاية ومحاية من 

إدارة احلاضنة نفسها )وليس كفالة التسديد (. 
 إن بع���ض احلاضن���ات ق���د متتل���ك رأمس���االً 
استثمارياً بس���يطاً يقدم منه للمؤسسات احملتضنة 
قروض���ا ميس���رة صغ���رية تس���اعدها عل���ى القيام 
ببعض امله���ام املطلوبة قبل احلص���ول على التمويل 
االس���تثماري ال���الزم : بعض احلاضن���ات قد تنوب 
ع���ن مؤسس���ات التمويل بتقويم مش���روع املؤسس���ة 
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احملتضن���ة وحتدي���د ما ميك���ن إن تقدمه املؤسس���ة 
املمولة لدعم املش���روع احملتضن وبعض احلاضنات 
تدخل شريكا مباشرا يف املشاريع احملتضنة بالنيابة 
عن املؤسسات املمولة ومتتلك مقابل ذلك امسها يف 
املشروع احملتضن قد تصل نسبتها إىل 80 يف املائة 
ويس���تلزم من صاحب / مدير املؤسس���ة احملتضنة 
أن يق���دم حد أدنى من التموي���ل )20-25( يف املائة 
لضمان جديته يف املش���روع وإثبات رغبته الصادقة 

يف االستمرارية والنجاح . 
 ومتتل���ك اإلدارات يف معظم احلاضنات ش���بكة 
عالق���ات واس���عة مع خمتلف القدرات واملؤسس���ات 
احمليطة : اجلامعات ومراكز البحث والتطوير واملدن 
الصناعية والبلديات والصناعة واملؤسسات األهلية 
والبنوك وش���ركات التامني واملؤسسات االستشارية 
على أنواعها وغريها .تستثمرها املؤسسة احملتضنة 
عندم���ا تب���دأ ملس���اعدهتا يف كل م���كان  حتتاج إليه 
ملواجهة صعوب���ات التنفيذ ومرحلة االنطالق ومتثل 
شبكة العالقات القيمة احلقيقية واألساسية إلدارة 
احلاضن���ة وهي الدع���م الفعلي بعد توف���ري التمويل 
ال���ذي تقدم���ه احلاضن���ة للمؤسس���ات احملتضن���ة 
وتس���اهم هذه الش���بكة م���ن العالق���ات يف ختفيف 
الوق���ت الض���روري ملرحل���ة االنط���الق خصوصا ما 

يتعلق بإجراءات التس���جيل والبريوقراطية املتوقعة . 
إن ارتفاع نس���بة جناح املؤسسات احملتضنة يرتبط 

بعاملني أساسيني : 
1:حسن انتقاء املؤسسة / املشروع احملتضن 

2: تنمي���ة ش���بكات العالق���ات واخلدم���ات ال���يت 
توفرها إدارة احلاضنة 

بع���ض  تق���دم  س���بق  م���ا  كل  إىل  باإلضاف���ة   
احلاضن���ات دورات تدريبي���ة مكثف���ة للمؤسس���ات 
احملتضنة حول بعض القضايا األساس���ية إما داخل 
احلاضن���ة أو ل���دى مؤسس���ات تدري���ب متخصصة 
ختتارها إدارة احلاضنة من ذلك : تنمية روح الريادة 
واملبادرة ومهارات اإلدارة املبدعة واحلسابات املالية 

والتسويق ...............اخل 
 إما بالنسبة للحاضنات التكنولوجية فهي تقوم 
بتقدي���م كل اخلدمات املذكورة أع���اله يضاف إليها 
عدد من اخلدم���ات واالستش���ارات التقنية والفنية 

األخرى من ذلك :
  شبكة عالقات مع القدرات واملؤسسات الفنية 

يف حميط احلاضنة 
 تعريف املؤسسة احملتضنة باملختربات والورش 
املتخصص���ة يف حمي���ط احلاضنة ومس���اعدهتا يف 

االتصال هبا واستخدامها عندما تدعو احلاجة. 
العلمي���ة  املخت���ربات  تس���هيالت الس���تخدام   

والورش الفنية املتوافرة يف حميط احلاضنة 
 التعريف بعمل املؤسسة احملتضنة يف األوساط 

اليت قد حتتاج خلدماهتا 
 املساعدة يف التقويم الفين / التقين للمشروع 
احملتضن لدى مؤسس���ات التموي���ل اليت قد تكون 
ع���ادة غري ق���ادرة على مث���ل هذا التقوي���م لنقص 

اخلربات الفنية فيها 
6- الس���عي لتوفري رأس مال مبادر يس���اهم يف 

املشروع احملتضن .
خدمات احلاضنة :

خدم���ات  اإلنكليزي���ة،  باللغ���ة     S أح���رف   7
املس���احة    shared facilities متش���اركة 
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 Skills تطوي���ر املهارات Space
خدم���ات    Development
Services تيسري ربط العالقات 
  Support for Accessing
تعزي���ز القدرات synergy رأس 

 Seed Capital املال األدنى
 توفر احلاضن���ات يف العادة 
املساحة الالزمة للعمل والتطوير 
 خدمات متش���اركة : معدات 
مكتبية، موظفة استقبال، غرفة 

اجتماعات .
 خدمات : استشارات هتدف 
إىل تطوي���ر األعم���ال يف جم���ال 

التس���ويق االستش���ارات القانونية املالي���ة املعلومات 
التجارية التقنية واألعمال .

 تطوي���ر املهارات : تطوير مهارات املس���تفيدات 
يف التخطيط للمشاريع واإلدارة والريادة .

 دعم يف تيسري العالقات مع املؤسسات اجلامعية 
وم���ع املهني���ني واحملرتف���ني واملستش���ارين كذلك مع 

املؤسسات احلكومية هبدف ختطي العقبات. 
 تعزي���ز الق���درات : وذلك بتعزي���ز التفاعل بني 
املس���تفيدات داخل احلاضن���ة، احلاضنات املختلفة 

حمليا ودولياً. 
 توفري رأس املال املبدئي : املساعدة يف احلصول 
على القروض ورأس امل���ال املبادر بعض احلاضنات 
تتوافر لديها  »رأس مال دوار »  خاص باملستفيدات 

أو املشاركة يف املشاريع احملتضنة. 
أمهية ) فوائد( احلاضنات للمستفيدات 

والقائمني على احلاضنات:
للمســـتفيدات وغريهـــن ممن  الفوائـــد 

يستفدن من خدمات احلاضنة : 
 تعزيز فرص النجاح                

 تعزيز مصداقية املشروع وشفافيته 
 تعزيز املقدرات اإلدارية لصاحبات املشاريع 

 توف���ري ف���رص أك���رب لالتص���االت والعالق���ات 

واملعلومات .
 تعزي���ز ق���درات املس���تفيدات بزي���ادة التفاعل 

بينهن .
 يقلل من التزاحم والوقت والتكلفة .

أمهية احلاضنات للحكومات واجلامعات :
ضرائ���ب  مداخ���ل   ، عم���ل  ف���رص  توف���ري   

وصادرات. 
 تعزيز النمو االقتصادي والتطور احمللي. 
 رفع اجلودة والتقنية للمشاريع الصغرية. 

 زي���ادة التفاعل بني اجلامع���ات ومراكز البحث 
والصناعات .

 تطوير املقدرة الذاتية للحاضنات حبيث ميكن 
نسخ التجربة يف أماكن خمتلفة .

أمهية احلاضنات للقطاع اخلاص :
 تلبية املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص. 

 توفري فرص للمشاريع الصغرية لرفد الصناعات 
الكبرية. 

 توف���ري ف���رص ملش���اريع صغ���رية لالنبث���اق من 
مشاريع كبرية. 

 توف���ري ف���رص جدي���دة لتطبي���ق االخرتاع���ات 
والتطبيقات احلديثة واالستثمارات .

خدمات احلاضنات :
تق���دم احلاضنة حزم���ة من اخلدم���ات املتكاملة 
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املراجع:

ال���يت ترتب���ط مباش���رة بالصعوب���ات والعقبات اليت 
تواج���ه املؤسس���ات الصغ���رية يف مرحل���ة االنطالق 
وميك���ن للحاضنة أن توفر هذه اخلدمات مباش���رة 
أو باالس���تعانة جبهات خارجية متخصصة . وميكن 
تقسيم اخلدمات اليت تؤديها احلاضنة للمشروعات 

احملتضنة على النحو التايل : 
اخلدمات االستشارية : 

 االستشارات الفنية .
 االستشارات التسويقية .

 التدفق املايل ودراسات اجلدوى .
 تدبري التمويل .

 Business( وضع خط���ط عمل املش���روعات 
.)plans

 االستشارات القانونية وبراءات االخرتاع وامللكية 
الفكرية .

 التدريب وتنمية املوارد البشرية. 
 القوان���ني املنظم���ة للمش���روعات الصغرية من 

حيث التسجيل والتصاريح املختلفة .
اخلدمات العامة :

 االشرتاك يف املعارض داخلياً وخارجياً .
 )ICT( نظم وتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات 
إرش���اد املش���اريع إىل املخت���ربات وال���ورش واملعامل 
التخصصية يف حميط احلاضنة ومس���اعدهتا على 

االتص���ال هب���ا واس���تخدام إمكانياهت���ا عندما تدعو 
احلاجة 

 مراكز املعلومات واملكتبات والتدقيق 
 األمن وأماكن التدريب واملخازن 

 تقدي���م دورات تدريبي���ة للمش���اريع احملتضن���ة 
مث���ل تنمي���ة روح الريادة ومهارات اإلدارة والش���ؤؤن 
املالي���ة وإعداد املوازنات والتدقيق املايل والتس���ويق 

وغريها.
اخلدمات اإلدارية : 

 وض���ع تنظي���م إداري حمك���م ومناس���ب حلجم 
العمل 

 استئجار وتأجري املعدات 
 األجهزة السمعية والبصرية 

 الربيد السريع والصوتي.
 خدمات السكرتارية :

 معاجلة النصوص والرتمجة 
 مهمات وواجبات موظف االستقبال 

 تصوير املستندات 
 امللكية 

 حفظ امللفات 
 الفاكس واإلنرتنت 

الدولي���ة  املعلوماتي���ة  بش���بكات  الرب���ط   
.Internet

 برنامج دعم ريادة األعمال وتطوير اإلبداع يف منطقة الشرق األوسط، ومشال إفريقيا من خالل التعاون بني 
حاضنات األعمال، الورشة السادسة 2008، مكتبة األسد، دمشق.

 التعريف حباضنات األعمال والتكنولوجيا وش��روط تأسيسها، االحتاد الوطين ألندية صاحبات األعمال واملهن 
2000، اململكة األردنية اهلامشية.

 مشروع حاضن للمشروعات الصغرية لسيدات األعمال يف سورية، هيئة مكافحة البطالة، دمشق،2004.
 برنامج دعم املشاريع الصغرية واملتوسطة، مركز األعمال السوري األوروبي، مايك داون 2009.

 حماضرة ،د. حممد سعيد احلليب، امللتقى الثاني لسيدات األعمال يف سورية،2008، مكتبة األسد، دمشق، حول 
حاضنات األعمال للمشاريع الصغرية واملتوسطة للمرأة.
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 اأحزمة الفقر وانفجار امل�شكالت
 تشـــرد األطفال .. كيف نواجهه؟

  فايز جمدالوي
 تتنك��ر احلياة هلم، ويعب��س الزمان يف وجوههم، 
ويس��تعصي عل��ى وعيه��م تفُه��م احلي��اة، ويتع��ذر 
على عقوهل��م وأجس��ادهم احتمال م��رارة العيش، 
فيخرج��ون م��ن بيوته��م، ويف��رون من مدارس��هم 
هائم��ني عل��ى وجوهه��م، يتخبط��ون يف مس��ريهم 
تتقاذفهم رياح الضي��اع، وترمي بهم إىل جلة اليأس 
والشفاء.إنهم أطفال ال يعرفون من طفولتهم سوى 
صغ��ر الس��ن، غابت مالم��ح اإلنس��انية فيه��م وراء 
س��دول البؤس والشقاء واحلرمان واالحنراف، فغدوا 
كبارًا، ولكن أيُّ نوع من الكبار هم؟! شاخوا قبل أن 
يشيخوا وحفر الزمان أخاديد املأساة على وجوههم 

وأجسادهم الغضة.
 تراه��م يطوف��ون ط��وال النه��ار- وثلث��ي اللي��ل 

باحث��ني  الهثني عن لقمة متس��ك عليهم حياتهم 
وتس��ّد رمقهم، ال كرامة وال مكانة بل ذل وهوان، 
فإذا ما هجع الناس تساقطوا من اجلوع والتعب على 
عتبات البيوت وأرصفة الش��وارع، يف احلدائق العامة 
وحت��ت اجلس��ور، يف هي��اكل الس��يارات والعرب��ات 
يف مناط��ق مهج��ورة أو حت��ت اجلس��ور أ ويف املناطق 
الصناعي��ة، وليله��ا املوحش الرهيب حي��ث هنالك 
ع��امل ال كعاملنا، وقوان��ني ال كقوانينن��ا، وثقافة 
ال كثقافتن��ا، ترك��وا بيوتهم قس��رًا مش��ردين أو 
طوعًا شاردين وصار الشارع مالذهم الواسع املخيف 
، افرتش��وا األرض والتحفوا الس��ماء، الهمَّ هلم س��وى 
اللقم��ة، والبارقة أمل يف حياة أفضل ، متٌع رخيصة 

يف حبور من األسى، إحبار إىل اجملهول.
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وتلطم الوجوه تلك املأس���اة يوماً بعد يوم، وتسري 
يف حناي���ا جمتمعن���ا  لتب���ث مسومه���ا وأخطاره���ا، 
وتدم���ي قلوبن���ا، أمل تفاجئ���ك يوماً يدٌ م���دّت إليك 
فج���أة يف عتم���ة اللي���ل طالبة العط���اء؟! أمل تنذعر 
لرؤي���ة طفل خيرج م���ن حاوية  قمامة حامالً مايراه 
صاحلاً اللتهامه؟! أمل يتقطع قلبك حزناً على أطفال 
يتطايرون على الش���ارات الضوئية طالبني املعروف 
ث���م يتطايرون فزع���اً عند رؤيتهم رج���ل أمن؟! وقد 
ال تس���عفهم احلركة الس���ريعة أو اليقظة فتطحنهم 
عجالت الس���يارات بع���د أن طحنتهم نظرات الناس 

ومواقفهم منهم.
أمل تصكَّ آذان���ك قصص تش���ردهم ومعاناهتم؟! 
ولكن قب���ل أن نرحل يف عاملهم ونتعرف مأس���اهتم، 
دعن���ا نض���ع األمر يف نصاب���ه احلقيقي، فالتش���رد 
قدي���م قدم اإلنس���انية، ومنتش���ر يف كل اجملتمعات، 
ولق���د اعتادت مدن العامل الكربى مش���هدهم، فلقد 
ق���درت األمم املتح���دة عددهم بنح���و مثانني مليون 
طف���ل يتزايدون يوماً بعد يوم باتس���اع رقعة مأس���اة 
احلياة اإلنسانية وما فيها من حروب وتصحّر وفقر.

إن التشرد ميثل جزءاً هاماً من التشرد االجتماعي، 
حيث ينفصل الطفل عن ماضيه، واليهتم مبستقبله، 

ويعيش حلظته فقط.
بداي���ة لننطل���ق من اللغ���ة احلاضن للفك���ر، رمز 
التصوّر العقلي واالنفعايل حلياتنا ، لرتفدنا مبفتاح 

ننطلق به كي نفتح باب هذا البحث:
يف مادة )شرد( جاء يف لسان العرب

شرد البعري: اس���تعصى وهرب وذهب على وجهه 
وهام على غري هدى، فهو شارد وشرود

شرد: خرج عن الطاعة، وفارق اجلماعة.
الش���ارد: اخلارج على وجه���ه، الذاهب يف األرض 
على غري هدى املستعصي على أهله املسمَّع بعيوبه

شرّده: طرده وتركه بال مأوى.
املشرّد - الشريد: الطريد الذي ال يؤوى.

 يف القاموس احمليط:
شرد: نفر

التشريد: الطرّد والتفريق والتسميع بالعيوب.
يف املعجم املدرسي:

شرد: حاد عن الطريق.
رج���ل ش���ارد: يتطل���ع إىل م���ال غ���ريه م���ن مت���اع 

وحنوه.
الش���رود: عديم االنتباه إىل الظروف احمليطة به 

أو املالبسات الطارئة ) جممع(
املتشرد: املتسكع املتبّطل ) موّلد(.

ف���إذا ما آلفت ب���ني هذه املعاني تكوّن���ت لنا أبعاد 
ومأساة التشرد

فالشارد: مستعص ) خمالف، خارج عن الطاعة، 
صعب املراس واالنقياد( هارب ) فار من مكروه يناله 
أو أذى يلحق به مفلت من قيود، مذعور ممن يهرب 
منه( هائم على وجهه) خرج متحرياً ال يدري إىل أين 
يتوجه( مس���مّع بعيوبه ) له عيوب مذمومة ينشرها 
مَنْ حوله عنه( حائد عن الطريق وضائع ضال تائه( 
متطل���ع إىل مال غ���ريه من متاع حن���وه )اليقيم وزناً 

الحرتام امللكية الشخصية فكل ما حوله مباح له( 
ش���رود  ) ال ينتبه إىل ما حييط به من ظروف أو 
مالبس���ات أي ال مباٍل نتيجة قسوة احلياة أو موقف 

من الناس(
واملتشرد: الطري���د )ال يؤوى( املتسكع ) مشى ال 

يدري أين يذهب متخبط يف ضالله(
���ل: ) العاطل عن العم���ل- الفاعل الباطل-  املتبطِّ
الناقض احلق- املفسد- املتبّع طريق اللهو واجلهالة 

املدّعي عدم القدرة على العمل(.
ش���ني ، راء، دال، جذر لغوي ذو دالالت مأساوية: 
التمرد وع���دم االنقياد، اهل���روب، الضالل،العيوب، 
الضياع، الن���زوع إىل العدوان، األناني���ة، الالمباالة، 
ل، أيَّة صورة س���وداء؟ وأي  الط���رد، التس���ّكع، التبطُّ
مس���تقبل غائم حتمله هذه الدالالت؟ فهل فكرنا يف 
اخلسارة املرتتبة على تشرّد أطفالنا حني يغرقون يف 

هذا املستنقع اآلسن؟! 
ومن قائل يقول: ألستم تبالغون يف طرح املشكلة؟ 
ألس���تم تزرع���ون اخل���وف يف القلوب من مس���تقبل 
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عامت؟! وقد يكون اجلواب نعم، وقد يكون بلى ولكن 
إليك اإلحصائيات تتحدث عما تبحث اإلجابة عنه: 
حبس���ب تقرير منظمة العم���ل الدولية يف مؤمترها 

السنوي يف حزيران 1999:
 األطفال املشردون 9-10 ماليني طفل يف املنطقة 

العربية، وحوايل 17% من األطفال العرب.
حبس���ب منظم���ة الصح���ة العاملي���ة 80 ملي���ون 
طف���ل مش���رد يف الع���امل 35-90% منه���م يتعاطون 

املخدرات.
حبسب اجمللس العربي للطفولة والتنمية:

تتص���در مصر القائمة العربية يف نفش���ي ظاهرة 
التشرّد  4 ماليني

تليها املغرب                3.5 مليون طفل
فاليمن                        2 مليون طفل

فالعراق فالصومال            ال أرقام
فدول اخلليج العربي            83 ألف طفل

فاألراضي احملتلة              ال أرقام
فاألردن                        ال أرقام
فسوريا                         ال أرقام

وال توج���د دراس���ات وإحصائيات لل���دول العربية 
املتبقيّة.

 أم���ام  هذا الواقع البد م���ن قرع ناقوس اخلطر، 
وإذا كن���ا يف س���ورية ملّ���ا نبل���غ بع���د حدّ املأس���اة يف 
ه���ذه الظاه���رة االجتماعي���ة كم���ا ه���و احل���ال يف 
مص���ر واملغ���رب واليمن والع���راق والصوم���ال فإننا 
الب���د أن نتنب���ه إىل اخلطر الق���ادم، وماله من نتائج 
وثقافي���اً  واقتصادي���اً  وتنموي���اً  وقيم���ة اجتماعي���اً 
ونظ���رة مس���تقبلية، وكي ال تتحول ظاهرة التش���رد 
إىل ظاه���رة أطفال الش���وارع، وحينه���ا تدخل عامل 
اجلرمي���ة املنظم، ويفلت احلبل عل���ى الغارب، ولك 
أن تتنق���ل بني حمطات التلفزة املصرية على س���بيل 
املث���ال لرتى يومياً حوادث تش���يب هل���ا الولدان حول 
أش���كال اجلرمية املنّظمة اليت ميارسها جتار أطفال 
الشوارع أنفس���هم ) دعارة منظمة، جرمية منظمة، 
ثقافة خاصة، قانون خاص هبم، عمليات تشويه من 

أجل التسول، استئجار أطفال رضع للتسول، تقطيع 
القاهرة قطاعات ومناطق بينهم اخل. . .( 

 ولننطل���ق مع���اً م���ن واقعنا، فما زالت نس���بة من 
اجملتم���ع تعان���ي الفقر  وما زال التس���ول والتش���رّد 
ظاه���رة اجتماعي���ة آخ���ذة يف االرتف���اع، وم���ا زلنا 
نعاني نقصاً يف املس���وح املتخصص���ة لرصد جذور 
هذه الظاهرة وأماكن متوضعها وشرائحها من أجل 
معاجلته���ا أو التخفيف ما أمك���ن منها، إذ املفروض 
يف ظل اإلصالحات االقتصادية أن نشهد اخنفاضاً 

يف عدد منتسبيها العتبارين ومها : 
وج���ود جهة حكومي���ة و جهات أهلي���ة كثرية تعلن 
اهتمامه���ا مبعاجلة املش���كلة، كما أن حتس���ن النمو 
واخنف���اض نس���ب البطالة يفرتض اخنفاض نس���بة 
الظاه���رة وأم���ام ه���ذا الواقع البد لنا م���ن أن نضع 
النق���اط على احلروف جاعلني التعرف إىل أس���باب 
الظاه���رة، نقط���ة إحبارن���ا يف طل���ب تص���ور عادل 

حللها.

فما أسباب التشرّد؟
دعون���ا ابتداء أن حندّد أصناف املش���ردين الذين 

نلقاهم يف متاهات احلياة فهم:
 نس���اء وكب���ار يف الس���ن فقدوا املعي���ل واملعني، 
فباعوا كرامتهم يف س���وق احلاج���ة ومضوا يتذللون 

ويستجدون يف سوق النخاسة.
 وهم أطفال صغار أو يافعون هاربون من املدارس 

بسبب ضعف حتصيلهم أو سوء معاملتهم.
 وه���م أطف���ال صغار يافع���ون هاربون من عنف 
األس���رة وتفككها وفقرها، وفقدان مقومات احلياة 

فيها، أو من مشكلة خاصة هبم.
 وهم أطفال صغار أو يافعون طرّدوا من بيوهتم 
بسبب من متردهم وعنادهم وجماهرهتم مبا خيالف 

تربية أهليهم.
 وه���م أبن���اء امليس���ورين الذي يعيش���ون الفراغ، 
وبأيديهم املال، وال هدف هلم سوى العبث، والتسّكع 

والتبّطل وما أخطر هؤالء كما قال الشاعر:
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إن الفراغ  والشباب واجِلدة* 
                            مفسدة للمرء أيّ مفسدة 
وال ميكن لل���دارس أن يرجع ظاهرة التش���رد إىل 
س���بب معني، وذلك ألن ه���ذه الظاه���رة تعرفها كل 
دول العامل بنس���ب خمتلفة، فال ختتص هبا قارة وال 
بلد، ولكنها ختتلف يف نس���بتها وتتباين يف ثقافاهتا 
وأمناط عيش���ها. إن تفس���ري انتش���ار هذه الظاهرة 
يع���ود إىل مجلة م���ن العوامل ، ينتس���ب بعضها إىل 
جم���االت االقتص���اد والتنمي���ة وبعضه���ا اآلخر إىل 
ظروف احلرب والسلم واألمن ، وبعضها الثالث إىل 
مشكالت املمارسة اليومية للحياة يف جماالت البيئة 

والثقافة والسلوك واجملتمع واألسرة واملدرسة.
التقلي���دي  التنصي���ف  نتج���اوز  أن  أمكنن���ا  وإذا 
لألس���باب اجملتمعة لتفس���ري انتش���ار ظاهرة تشرد 
أو  اقتصادي���ة  تفس���ريات  عل���ى  القائ���م  األطف���ال 
اجتماعي���ة أو ثقافي���ة منعزل���ة ع���ن بعضه���ا، فإنه 
ميكنن���ا أن نعتمد مقارب���ة تكاملية تفاعلية تربز تلك 
املبادالت املادية واملعنوية بني جمموعة  التفس���ريات 
الس���ابقة، وبالتايل متكننا هذه املقاربة من تصنيف 
تلك العوامل واألسباب والتفسريات إىل جمموعتني: 

العوامل املوضوعية والعوامل الذاتية:
العوامل املوضوعية: وفيه���ا تتفاعل وتتكامل 
والرتبوي���ة  واالجتماعي���ة  االقتصادي���ة  العناص���ر 
اخلارجة عن إرادة املشرّد بشكل متكامل: فالعناصر 

االقتصادية لدى الفئات احملرومة: تتمثل يف
 البطالة. 

 فرص العمل القليلة.
 قل���ة املداخي���ل ) َفمَِهنُ هذه الطبقات بس���يطة 

ذات مردود رديء(
 الضائق���ة املادي���ة وقل���ة ذات الي���د املرتافق  مع 

الغالء والتضخم واخنفاض مستوى املعيشة.
 العيش يف أحياء هامش���ية عش���وائية ويف مدن 
الصفي���ح وبي���وت تضي���ق مب���ن فيه���ا فتلفظهم إىل 

الشارع.
 اتس���اع اهلوة بني حي���اة األغنياء وترفها، وحياة 
الفق���راء وبؤس���ها، وتطل���ع الطف���ل المت���الك تل���ك 

احلياة.
 النظ���ام العاملي اجلديد وتركي���زه على اقتصاد 
الس���وق ، وهتميش���ه ماهو اجتماعي، وإس���هامه يف 
تنام���ي الفقر وتعطي���ل التقدم، وتزاي���د البطالة يف 
دول الع���امل الثالث. كل هذه العناصر وغريها تؤدي 
إىل حرم���ان الطفل من ض���رورات احلياة من طعام 
ولب���اس وترفيه، فيجد يف التش���رد خالصاً من كل 
ذلك، وإش���باعاً حلاجاته مبختلف الوس���ائل، ويرى 
يف الش���ارع مكاناً ملمارسة طفولته، وفضاءً لتحقيق 

أحالمه كما يتوهم طبعاً.
 العناصر االجتماعية: فتتمثل يف :

 التفكك األس���ري )اختفاء األب بس���بب  املرض 
أو الس���جن أو الس���فر، العن���ف، الط���الق، الش���ذوذ 

واالحنرافات، املشاحنات والصراخ والتطاول . . (
 غياب التغطية االجتماعية وفقدان  اإلحساس 
باحلماية والرعاية واألمن والكفاية  ) غياب س���لطة 

األب(.
 فق���دان املعيل: األب، األم، أحدمه���ا أو كليهما 

وما يستبب به من جوع وحرمان ومرض.
 ضخام���ة ع���دد أفراد األس���رة ) ضعف نصيب 

الفرد من اإلنفاق احليوي(.
 ه���وان األبناء على األولي���اء ودفعهم إىل مهاوي 
الطرق تطؤهم األقدام وتتحيَُّفهم املكاره للبحث عن 

لقمة العيش.
 وحشية بعض األهل الذين ماتت فيهم أحاسيس 
الرمح���ة فيدفع���ون أوالدهم إىل أعم���ال ال أخالقية 
تستغل أجس���ادهم، وتُفقدهم كرامتهم ) االستغالل 

البدني واجلنسي(.
 األحي���اء اهلامش���ية والعش���وائيات، واكتظ���اظ 
البيوت على ضيقها مبن فيها يس���اعد على انتشار 

*  الغنى واملال.
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األم���راض االجتماعي���ة ) بيئ���ات غ���ري متجانس���ة 
اجتماعي���اً . . ( )خمدرات ، دعارة، س���رقة، إجرام، 

شذوذ(.
 احلقد االجتماع���ي املتنامي لدى الفقراء جتاه 
األغنياء يدفع إىل الكثري من االحنرافات االجتماعية 
ومنها الس���رقة والتس���ول والتش���رد حبث���اً عن حلم 

ضائع قد يكون السبيل له التشرّد واجلرمية.
 ظه���ور عصاب���ات اجلرمي���ة املنظمة والتس���ول 
املنظ���م اليت تس���تجرّ أق���دام األطفال ذك���وراً وإناثاً 
والدع���ارة  باملخ���درات  االّتج���ار  الس���تخدامهم يف 

واللواطة والسرقة والتسول واألعمال اإلرهابية.
  ضعف دور منظمات اجملتمع األهلي وإسهاماهتا 
يف عملي���ات احلد من الظاهرة والبحث عن احللول 

واملعاجلات الصحيحة.
 غي���اب التنمي���ة وضع���ف آلياهتا وب���طء العمل 
النتش���ال الش���رائح االجتماعية املتدنية وخاصة يف 

ظل النظام العاملي اجلديد.
 احل���روب األهلي���ة ) قبلي���ة، أهلي���ة، عرقي���ة، 

عدوانية، طائفية( تؤدي إىل:
- انصباب االختيارات االقتصادية على التسلح.

- تقليص فرص االستثمارات والتنمية.
- اس���تخدام األطف���ال يف احل���روب والنزاع���ات 

املسلحة.
- املذاب���ح اجلماعي���ة وم���ا ينتج عنها م���ن  أيتام 

ومشردين.
- تكوين ثقافة العنف وضياع القيم وسيادة منطق 

القوة والقضاء على األمل حبياة عادلة.
 رفاق السوء وحريةٍ بال رقابة أو قيود.

 
العناصر الرتبوية:

  تتمثل يف :
 غياب املؤسس���ات الرتبوية االجتماعية أو قلّتها 
أو حمدودي���ة دوره���ا) مراكز طفولة، دور الش���باب، 

مالجىء، دور إيواء، إصالحيات(.
 هيمنة تربية القمع والعنف يف تربية األبناء سواء 

يف املنزل أم املدرسة ) توبيخ ، إذالل، إمهال(.
 سياس���ات التعلي���م ومناهج���ه وع���دم مالءمة 
النظام التعليمي لسوق العمل وعدم ارتباطه خبطط 

التنمية وضعف مردوده.
بس���بب غي���اب  واملقنع���ة  الظاه���رة  البطال���ة   

التخطيط.
 التسرب من املدرسة وانتشار األمية أو االرتداد 

إليها.
 أمية الوالدين أو تدني مستوى تعليمهم وسيادة 

ثقافة ) العمل أفضل من العلم( وإمهال التعليم.
 حبث الطفل عن مصادر جديدة للتعلم والرتبية 
بعد تسربه فيجدها يف ثقافة الشارع ثقافة التهميش 

واإلقصاء، والنبذ االجتماعي وماله من أخطار.
 غياب الوعي الرتبوي ألخطار التشرد.

العوامل الذاتية:
 فهن���اك ظروف ذاتية ونفس���ية وفلس���فية ) رؤية 
للحي���اة( تتحول  بفعل تأث���ري العوامل اخلارجية إىل 

سلوك وممارسة وتتمثل يف :
 أش���كال الص���راع اليوم���ي ب���ني الرج���ل واملرأة 
والس���يما العاملني )رجل ال يتنازل واملرأة ال يروقها 

ذلك.(
 مع التفّكك األس���ري والطالق يفقد الطفل كّل 

عناصر األمن واألمان واحلماية واحلنان.
 عالق���ة الطف���ل م���ع والديه والس���يما  األس���ر 

الفقرية املفككة تقوم على:
- قسوة األب.

- انعدام قدرة الطفل على الدفاع عن نفسه.
- مي���ل الطف���ل إىل االكتئ���اب والعزل���ة واالنطواء 
وظهور مش���كالت نفس���ية كالفصام وع���دم القدرة 
عل���ى التحك���م بال���ذات أو التم���رد والعن���ف والعناد 

واالنفجار.
- القل���ق يف حي���اة الطف���ل والتب���ول يف الف���راش 

والسرقة.
 االحنالل األخالقي وتأثري رفاق السوء.
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إىل  الطف���ل  يدف���ع  ذل���ك  كل 
البحث عن ظروف جديدة، تسمح 
له بتأكيد ذاته داخل مجاعة من 
األقران، وتتيح له فرصة التمتع 
مب���ا يرغ���ب بعي���داً ع���ن القهر 
والعن���ف، واكتش���اف احلي���اة يف 
ظل حرية ومهية، فيكون التشرّد 
ويكون التس���ول ويكون الضياع. 
وما إن تبدأ رحلة التش���رد، حتى 
تتبخر أحالم املشردين وتتحطم 
أمانيه���م اخلادع���ة على صخرة 
الواق���ع، وتنطلق فصول املأس���اة 

اجلديدة.
الظل���م  أش���كال  معاناهت���م   
والقهر وال���ذل واهلوان والرفض 

االجتماعي وانعدام الثقة هبم.
 معاناهت���م ألم���راض ع���دة 
)الته���اب الرئة، الته���اب الكبد، 
ضع���ف و فق���ر ال���دم، الته���اب 
فق���دان   ، اهلضم���ي  اجله���از 
تعاط���ي  نتيج���ة  الش���م  حاس���ة 

املخدرات...(
 معاناهتم مش���كالتٍ نفسية 
) الكآب���ة، اخلوف، القلق، نوبات 

مستمرة من التشنج .. . (
االجتماع���ي،  واحلق���د  احلرم���ان  معاناهت���م   
وفقداهنم القدرة على التكيف مع اجملتمع واالندماج 

فيه.
ألح���الم  واالستس���الم  االنط���واء  معاناهت���م   

اليقظة. 
 خضوعه���م لثقاف���ة الش���ارع وع���امل اإلج���رام 
وغياب القانون وسيطرة عصابات اجلرمية املنظمة 
والس���رقة والتس���ول، وغرقِه���م يف ع���امل املخدرات 
والدعارة واللواطة واالجت���ار هبم، وتعرضهم للعنف 

اجلسدي والتحرش اجلنسي. 

يف ه���ذا العامل احلاضر الغائ���ب ويف هذه احلياة 
البائس���ة تتشكل مالمح وخصائص هلؤالء املشردين 
تصمُه���م بالع���ار اجتماعي���اً وتكس���بهم مزي���داً من 
العدواني���ة، وتزيده���م بع���داً عن اجملتم���ع وعزلتهم 

أمهها:
- التم���رد عل���ى األمن���اط االجتماعي���ة والنظ���م 

األخالقية واألنساق الفكرية.
- العدوانية والعنف.

- كثرة احلركة.
- انعدام الثقة باآلخرين.

- انع���دام التفك���ري باملس���تقبل ) الي���أس وعبثية 
احلياة(

 تش���رد األطفال .. كيف نواجهه؟  
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- النضج املبّكر.
- االستقاللية واالعتماد على النفس

- القلق واخلوف واحلذر.
- التحصّن بوس���ائل دفاعي���ة جتاه احلياة ) حياة 

الشوارع( ورجال األمن.
- االنفعالية وسرعة الغضب.

- انته���اج منهج حياة خاص للتكيف مع احلياة يف 
الشوارع من دون محاية .. 

يف ظ���الم هذا الواقع البائس ترى ما املهن اليت 
يعتـــاش منها املشـــردون؟! الش���ك أهن���ا أعمال 

هامشية
 التسوّل.

 مسح زجاج السيارات على إشارات املرور.
 مسح األحذية.

 بيع املناديل الورقية أو العلكة أو البسكويت.
 مج���ع العلب املعدني���ة والبالس���تيكية والزجاج 

وبيعها.
 بيع أكياس النايلون. . .  اخل

ولك���ن تلك األعم���ال قد ال حتقق طموح املش���رد 
وأحالمه فيلجأ إىل أعمال قاسية جداً يف:

- ال���ورش الصناعة ) ميكانيك، دهان س���يارات، 
تلحيم كهرباء، . . .(

- أعمال الزراعة بالسخرة وأعمال البناء.
- أعم���ال الصيد ومرافق���ة الصيادين وما حيمله 

ذلك من أخطار ) خمدرات، اغتصاب(
ويف ظل ثقافة الشارع واحتقار النظام االجتماعي 
هلم واالنتقام واحلقد ، وطلباً للغنى تراهم ميارسون 

أعماالً تدخل يف عامل اإلجرام ومنها:
 السرقة العابثة أو املنظمة.

 االجتار باملخدرات وتعاطيها.
 التهريب واملتاجرة باألطفال.

 الدعارة واللواطة . ..
أم���ام ه���ذا الواقع وتزاي���د وتفاقم ه���ذه الظاهرة 
وأخطاره���ا اليت مرت بنا يتحت���م علينا البحثُ عن 
اخل���الص أو التخفي���ف م���ن حمن���ة ه���ذه الظاهرة 

ومعاجلته���ا ما أمكن، ولذلك نقرتح ما يأتي ملواجهة 
املشكلة واحلد منها ومن أخطارها:

 جتفي���ف مناب���ع الفق���ر: إصالحات عل���ى بنية 
االقتصاد الوطين ختفض نسب البطالة والتضخم، 
وتوفر فرص العمل، وتُحسّ���ن املردود املادي للعمل، 
وترفع مستوى احلياة، وتربط العلم بالعمل وحاجات 
السوق، وإس���هام اجملتمع األهلي يف مساعدة األسر 
الفقرية، وحتس���ني النظام الصحي، وإصالح النظام 
الرتبوي معاملة ومردوداً وإسهام يف نبذ تربية العنف 

وإجياد نظام الضمان االجتماعي.
 تقبّ���ل الطف���ل مبحاس���نه ومس���اوئه والس���عي 

إلصالحه باحلكمة والروية واحملبة.
 تنظيم  النسل، واإلقالل من إجناب األوالد

 توفري احلاجات األساس���ية حلياة الطفل داخل 
أس���رته ما أمكن إىل ذلك س���بيالً، إلش���باع رغباته 

وحتقيق متعة احلياة له.
 توف���ري االس���تقرار األمين واالقتص���ادي للطفل 
يف أس���رته وجمتمعه، وتأسيس نواد وإقامة رحالت 
تدخ���ل الف���رح إىل القل���وب ومت���أل الف���راغ مبا هو 

مفيد.
 الس���عي ما أمكن لتكوين عالقات أس���رية فيها 

الوئام واحملبة بعيداً عن اخلصام.
 توفري الدعم املادي واملعنوي لألسر اليت فقدت 

املعيل من خالل اجلمعيات واملؤسسات.
 تنظي���م مجع التربع���ات ملس���اعدة األيتام ودور 

اإليواء، واألسر الفقرية وإيصاهلا ملستحقيها.
 إنشاء معاهد علمية وتربوية تساعد اجلمعيات 
واملؤسس���ات، وتتعهد األطفال مب���ا يتفق ورغباهتم 
وميوهل���م وحاجات س���وق العمل يق���وم عليها رجال 

األعمال والتجار.  
 إس���هام الدول���ة ومؤسس���اهتا يف بن���اء وعمارة 
دور اإليواء واملالجئ النتش���ال املش���ردين وتأهيلهم 
وتعليمهم واملساعدة يف إدماجهم باجملتمع ومتابعتهم 

ومعاملتهم فيها معاملة حسنة.
 تأهي���ل العامل���ني يف تل���ك ال���دور ألداء دورهم 
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املراجع:

عل���ى خري وج���ه وزيادة ع���دد الباحثني والدارس���ني 
للظاهرة.

 تسهيل حاالت التبين والدمج األسري لألطفال 
فاقدي األهل.

  القي���ام حبم���الت إرش���اد وتوجي���ه وتوعي���ة 
اجتماعي���ة ألخط���ار التش���رد، وكيفي���ة التعامل مع 

الظاهرة.
 القيام باملسوح االجتماعية والدراسات لظاهرة 

التشرد واملشردين وظواهر الفقر . 
 إع���داد قاع���دة معلوم���ات صحيح���ة إحص���اءً 
وحتليالً واستنتاجات ملس���اعدة مراكز صنع القرار 
يف اختاذ ورس���م السياسات الناجحة يف عالج هذه 

املشكلة ومتابعتها.
 توف���ري ف���رص العم���ل للمطل���ق س���راحهم من 
دور اإلي���واء لضم���ان عدم انزالقه���م ثانية إىل عامل 

التشرد.
 رف���ع الس���ن القانوني���ة لعمالة األطفال وسَ���نّ 
التش���ريعات اليت حتظر مهناً على األطفال، وتنظم 

عملهم.
 مراقبة تنفيذ قانون التعليم اإللزامي للحد من 
تس���رب األطفال من املدارس ، وسنّ قوانني صارمة 

حملاسبة أولياء األمور املخالفني.
 إص���الح النظ���ام التعليم���ي: توف���ري تعليم يليب 
حاجات سوق العمل ويتفق مع احلياة، وحيقق رغبات 

األطفال، ويتناسب مع ميوهلم واستعداداهتم، ويكون 
ممتعاً شائقاً جيعل من املدرسة صديقة للطفولة.

 تعاون كل جهات الدولة يف القضاء على ظاهرة 
التشرد كلُّ يف ميدان عمله كوزارات: الرتبية، الشؤون 
االجتماعية، الداخلية، التعليم العايل، الصحة . . . 
واملنظم���ات واملؤسس���ات واالحت���ادات: نس���ائي، 

عمال، طالئع، شبيبة . . . 
 إح���داث اخلطوط الس���اخنة لتمك���ني األطفال 
وتقدي���م  الوع���ي،  عل���ى  م���ن احلص���ول  والنس���اء 
االستش���ارات الرتبوية واحلياتي���ة، وتقديم العون يف 

مواجهة خطر ما) عنف، مشكالت . . . (
ختاماً: ما أنبل الدعوة اليت أطلقها الشاعر حافظ 

إبراهيم حني قال:
أنقذوا الطفل إن يف شَقوةِ الطفل 

                               شقاءً لنا على كل حال
أيدوا كل جمتمع قام للرب     

                                    جباه يظله أو مبال
 فلتتكاث���ف اجله���ود، ولتتعانق األي���دي املخلصُة، 
ولتلت���ق النواي���ا الطيب���ة يف مكافحة ه���ذه الظاهرة 
وختفي���ف حمنة الش���قاء فف���ي البداي���ة ويف النهاية 
حنن اخلاس���رون إذا فقدت الطفولة معناها، وحنن 
الراحبون إن أنقذناها، ألن أطفالنا هم أمل مستقبلنا 
وصن���اع غدن���ا املش���رق، إن ه���م عاش���وا طفولتهم 

اجلميلة ونشؤوا يف ظل احلماية واألمان. . . 

  األطفال املهمشون قضاياهم وحقوقهم، منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والثقافة والعلوم 1999.
 تعليم املشردين وتدريبهم مهنيًا، منشورات اإلسيسكو عام 2010.

 مش��اكل األطفال كيف نفهمها ) مش��كالت واحنرافات الطفولة وسبل عالجها، د. حممد أيوب سحيمي 1994، دار 
الفكر اللبناني، بريوت.

 حن��و اس��رتاتيجية حلماية الطفل من س��وء املعامل��ة واإلهمال ، جمل��ة الطفولة والتنمية، اجملل��س العربي للطفولة 
والتنمية ، القاهرة، العدد:) 4( 2001 .

 اضطهاد الطفل ، جملة خطوة، اجمللس العربي للطفولة والتنمية، العدد )7( 1999.
 www.alsabaah.com .ظاهرة التشرد أسبابها وسبل عالجها ،جريدة الصباح  
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دوحة األدب
 االسرتسال أداة لوصف التطور الداللي............................. د.حممد اهلادي عياد )تونس(

 الياس أبو شبكة وتأثره بالشعر الفرنسي ........................................ د. عادل فرجيات

 ظواهر حنوية يف ديوان ابن هانىء األندلسي .................................... د. شوقي املعري

 شعرية اإلنزياح عند أدونيس .......................................................... عصام شرتح

 معلمات استهواهن األدب : مريم القادري ............................... عبد اللطيف األرناؤوط
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االسترسال أداة لوصف التطّور الداللي 
االشتقاق و المجاز  نموذجين

 د. حممد اهلادي عياد

 ال ميك��ن ألّي��ة لغة أن تبقى على حاهلا على مّر التاريخ، فهي تتط��ّور ما دام هناك من يتكّلمها، وبالتالي 
فهي يف تغرّي مستمّر.  وبنية اللغة يف أعماقنا هي رؤية ذهنية يرتمجها الكالم إىل وحدات ذهنية ثّم وحدات 

شفوية ثّم وحدات كتابية .
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 ومفهوم التطوّر هو مفهوم حديث مرتكز أساس���ا 
على نظري���ة »داروين« ال���يت أدّى تطبيقها على علم 
األحياء إىل نتائج هامّة، فوقع اعتمادها يف دراس���ة 
العل���وم األخ���رى. وتبع���ا لذل���ك ترك مفه���وم »تغيّر 

املعنى« مكانه ملفهوم »تطوّر املعنى«.
 والتطوّر يلغي- ضمنيا- مفهوم املوت. فاللغة مبا 
أّنها أداة تواصل بني جمموعة بشرية معيّنة ال ميكن 
أن متوت ما دامت اجملموعة اليت تتكلّمها موجودة.

 ولع���ّل االش���تقاق واجمل���از مه���ا األدات���ان األكثر 
فاعلية يف إبداع الكلمات وتطوير الدالالت.

عل���ى أّن���ه جيب أن نوّض���ح أنّ التط���وّر ال يقع يف 
املف���ردة اللغوي���ة، ب���ل يف الفك���ر، ألنّ الفكر يس���بق 
اللغ���ة. وهذه قضي���ة خالفية بني البنيوي���ني )أتباع 
دي سوس���ري( و »القييوميني« )أتباع غوستاف غيّوم

.) GUSTAVE  GUILLAUME
 فف���ي ح���ني ي���رى سوس���ري أنّ وظيف���ة اللغة هي 
التواص���ل، وأن ال وجود لألفكار قب���ل اِلْتحام الدال 
واملدل���ول، ي���رى »غيّ���وم« أنّ وظيفة اللغ���ة هي عقل 
الك���ون ومتّثله. ألنه يعترب أنّ اللغة مل تنش���أ بس���بب 
عالق���ة اإلنس���ان باإلنس���ان لتيس���ري التواص���ل أو 
لتقس���يم العمل البش���ري كما كان يقول »بلومفيلد« 
وإّنما نش���أت نتيج���ة مواجهة اإلنس���ان للكون. فهو 
يّتخ���ذ من مفهوم االسرتس���ال منطلقا وأداة لوصف 
اللغ���ة. حبيث تك���ون وظيف���ة التعبري بالنس���بة إليه  
ثانوية. ذل���ك أنّ »غيوم« يفرتض وجود سلس���لة من 
العملي���ات الفكرية تس���بق ح���دث ال���كالم، فعملية 
التفك���ري مسرتس���لة والكلم���ات ه���ي عملي���ات قطع 
متواص���ل ال تعرف غري االسرتس���ال والتتايل1. فال 
وج���ود لوحدات لغوية جاهزة لالس���تعمال وإّنما كّل 
وحدة هي يف الواقع نتيجة لصريورة تقتضي مراحل 
متتالي���ة وتس���تغرق وقت���ا إلجنازها. وهك���ذا يكون 
مفهوم التطوّر عملية ذهنية  تتمّ ضمن متّثل فكري 
داخلي  قبل أن يكون عمالً ش���كلياً. أي إنّ املس���توى 

الفكري سابق للصياغة اللغوية.
ومبا أنّ التطوّر يف مفهومه اللغوي هو االنتقال من 
طور إىل طور. فإنّ هذا التطوّر ال ينفي االسرتسال، 
ذل���ك أنّ املعنى القديم يسرتس���ل يف املعنى احلادث، 
فال يكون ش���يءٌ من ال ش���يء، فاملعن���ى اجلديد هو 
متّث���ل للجديد ضمن القديم. وق���د يقع هذا التطوّر 
يف ش���كل الكلم���ة، وقد يقع يف معناه���ا. وذلك تبعا 

ألسباب متهّد لظهوره.
إنّ كّل تط���ور داليل، مبا ه���و حدثٌ يف زمن معيّن 
م���ن تاريخ اللغ���ة، هو بالفعل نتيجة لس���بب أو لعدّة 
أسباب ناجتة عن التفاعل بني عاملني أساسيني يف 
التاريخ اللس���اني مها التجربة الفردي���ة من ناحية، 
والتجربة االجتماعية املمتزجة بالظروف التارخيية 

والبنية اللسانية املوروثة من ناحية أخرى.
ه���ذا التطوّر تتحّكم فيه قوان���ني عامّة ولكن غري 
حم���دّدة حبي���ث ميك���ن تطبيقها مس���بقاً، ذل���ك أنّ 
تطوّر املعاني ال يفلت عن الس���ببيّة مثل كّل الظواهر 
اللسانية أو غري اللسانية. وعوامل هذا التطور كثرية 
ومن الصعب حصرها ألنه ال ميكن التكهن بأسبابه 
أو بأشكاله أو بزمن وقوعه. وإذا كان من غري اليسري 
تعداد عوامل التطوّر، فإّنه ميكن حصر اآلليات اليت 
يتمّ بواس���طتها، وإنْ بصفة نس���بية. ولعّل االشتقاق 

واجملاز من أهمّ آليات تطوّر الداللة.
ولقد توسّ���لنا مبفهوم االسرتسال منهجاً لدراسة 
هاتني الظاهرتني اهلامّت���ني لِما هلما من دور ضالع 

يف تطوّر داللة املفردة اللغوية وإثراء املعجم.
   إنّ االشتقاق من عوامل توسّع املعنى، وهو طريقة 
عملي���ة لتوليد عدد من الكلم���ات انطالقا من املادة 
املعجمية الواحدة، وهو باب مُشْ���رع للخلق واالبتكار 
وَفق نظرية االشتقاق العربية اليت تنّظم عملية بعث 
كلمات جديدة للوجود حسب نظرية  االشتقاق اليت 
وضعها »ابن جنِّي« )ت�: 392ه�( واملتمّثلة يف أنّ » ما 

قيس على كالم العرب هو من كالم العرب«. 

1- جمدوب عز الدين: مفهوم املسرتسل: حبث خمطوط، نوقش ضمن نشاط فريق اللغة بكلية اآلداب بسوسة.
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 لق���د أدرك ه���ذا الرج���ل أنّ اللغ���ة ال تنم���و إاّل 
بالقي���اس. والقي���اس هو آلية تُجهّ���ز القوالب لصنع 
الكلمات وتُيسِّ���ر االشتقاق. واالش���تقاق عنده هو » 
موض���ع ش���ريف... واملنفعة به عامّة، والتس���اند به 
مَُقوّ مُجدٍ،... أال ترى أّنك مل تس���مع أنت وال غريك 
اس���م كّل فاع���ل وال مفع���ول، وإّنما مسع���ت البعض 
فقِست عليه غريه... ومن منفعة االشتقاق لصاحبه 
أن يس���مع الرج���ل اللفظة فيش���كّ فيها، ف���إذا رأى 
االش���تقاق قابال هلا أنِس هبا وزال استيحاشه منها، 
فه���ل هذا إاّل اعتمادٌ يف تثبي���ت اللغة على القياس. 
ومع هذا لو أّنك مسعت ظرُفَ ، ومل تس���مع يظرُفُ، 

فهل كنت تتوّقف على أن تقول : يظرُفُ...«2
   إنّ توظي���ف القي���اس يف النظرية االش���تقاقية 
العربي���ة ي���دّل عل���ى وع���ي اللغوي���ني ب���أنّ عملي���ة 
االش���تقاق، وإن كان���ت ظاه���رة إرادي���ة فردية، فهي 
تعتم���د على مقاييس تُبيّن بنية اللغة حتى ال يتبادر 
إىل الذهن بأنّ االشتقاق عملية اعتباطية ال ختضع 
لضوابط. بل إنّ االبتكار ِوفق ضوابط ومقاييس من 
ش���أنه أن يضمن التج���دّد املتواصل للُّغ���ة، والتطوّر 
املس���تمرّ لكلماهتا، الش���يء الذي جيع���ل معجمها ال 

يعرف اإلغالُق إىل دفتيه سبيال.
ولق���د كانت نظرية املقاييس جامعاً مش���رتكاً بني 
اللغوي���ني، إذ مل تظه���ر بينهم خالفات جذريّة فيها. 
فهذا ابن فارس )ت�:395 ه� ( يؤّلف معجمه الش���هري 
»مقاييس اللغ���ة« ليثبّت نظرية االش���تقاق العربية. 
ويق���ول يف »الصاح���يب«: » أمج���ع أه���ل اللغ���ة - إاّل 
من ش���ّذ منهم - أنّ لِلُغة العرب قياس���ا، وأنّ العرب 
تشتقّ بعض الكالم من بعض، وأنّ اسم اجلنّ مشتقّ 
م���ن االجتن���ان وأنّ اجلي���م والنون تداّلن أب���داً على 

السرت.«3 
وق���ال يف »املقايي���س«: »إنّ لِلُغة الع���رب مقاييس 
صحيحة وأص���والً تتفرّع منه���ا فروع...)وهو( باب 
م���ن العلم جلي���ل وله خطر عظيم.«4 و »االش���تقاق 
أخ���ذ صيغة م���ن أخرى م���ع اتفاقهما معن���ى ومادة 
أصلي���ة، وهيئة تركيب هلا، ليُدّل بالثانية على معنى 
األص���ل بزيادة مفيدة ألجلها اختلفا حروفاً أو هيئة 

، كضارب من ضرب، وحَذِرٌ من حَذِرَ« 5 
يُفهم من هذه األقوال أنّ االشتقاق ميّثل:

عالقة بني األصل والفرع  وذلك:
من حيث الش���كل: تَسرتس���ل نف���سُ األصوات يف 

الكلمة اجلديدة، وإنْ باختالف يف الرتتيب.
 م���ن حيث املضم���ون: تَسرتس���ل الداللة األصلية 
يف الداللة احلادثة اليت س���تتكوّن من املعنى األصلي 

ومن معنًى إضايفّ.
عملي���ة فكرية تتمّ يف ذهن املتّكلم، وأنه يقع متّثل 
احل���دث اللغ���وي قبل وقوعه. يعن���ى أنّ املتكلِّم يقوم 
بعملية ذهنية لقياس الكلمّة اليت يعتزم اس���تنباطها 
وفق���ا للمعاي���ري الفكري���ة اجمل���رّدة. وهك���ذا يك���ون 
املقي���اس، أواملن���وال،أداة فكرية يعك���س نظام الفكر 
ويب���ين اللغة. ويك���ون القياس دليال على اسرتس���ال 
العملي���ات  الذهني���ة اليت ال تتوّق���ف إاّل عندما يقع 
بع���ث  كلمة جديدة للوجود. ثمّ تتكرّر  العملية   من 

جديد تبعاً لعاملني:
*- عامل الزمن الذي تستغرقه العملية الذهنية: 
أي عملي���ة تَمَّثل املعنى والبحث عن اللفظ املناس���ب 

لذلك التمّثل.
*- عامل التعاقب، أي تتايل التلّفظ. 

فاحلركتان: الذهنية )عملية القياس( واإلجنازية 

2-  ابن جينيِّ أبوالفتح عثمان : اخلصائص / حتقيق حممد علي النجار /ط/ املكتبة العلمية بريوت /د.ت./ج1 ص:367/357
3- ابن فارس أمحد: الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومس��ائلها وس��نن العرب يف كالمها / حتقيق عمر فاروق الطباع / ط/ 

مكتبة املعارف بريوت1993 ص ص: 67/66
4-  ابن فارس أمحد : معجم مقاييس اللغة / حتقيق عبد السالم حممد هارون / ط/ دار اجليل بريوت1991  ج1 / ص:3

5-  السيوطي جالل الدين: املزهر يف علوم اللغة وأنواعها حتقيق البجاوي ومن معه / دار إحياء الكتب العربية عيسى بابي 
احلليب/ د.ت. / ج1 / ص:346/345
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)صنع اللفظ( تتعاقبان حبيث تكون إحدامها سابقة 
والثانية الحقة. 

هذا التواتر املتكرّر ميّكننا من معرفة طريقة عمل 
الفكر البش���ري ومن االس���تنتاج أنّ اللغة هي نتيجة 
للفكر، مبا هي عمليات ذهنية مسرتسلة، فكّل كلمة 

هي قبل كّل شيء تصوّرٌ ثمّ إجناٌز. 
ولق���د رأى بع���ض األلس���نيني أنّ االس���م )اس���م 
اجلن���س nom commun* ( مس���اٍو للمتص���وَّر  
concept. ه���ذه الكلم���ة الصغرية )اس���م اجلنس( 
جتسّ���د وحده���ا مفت���اح الفكر البش���ريّ. فهي اليت 
تؤسّس التش���ابه واالختالف )...( ويوّضح »االسم« 
التوضي���ح األكث���ر إجيازا ملب���دأ التعال���ق: إّنه يوّضح 
العالق���ات بني الفك���ر واللغة... و »التس���مية« هامّة 
ج���داً ألّنها مالزمة لكّل عمليةِ إبداع، بل لكّل عملية 
عِرفانية، مبا أّنها تعكس العملية الذهنية األساسية 
أال وه���ي التعميم والتجزئ���ة اللتني بدوهنما ال ميكن 

أن تتمّ والدة األمساء.6
ولع���ّل أبا س���ليمان اخلطاب���ي أدرك معنى املعاناة 
اللتني يعيش���ها مبدع ال���كالم و موّلده، إذ قال: » أمّا 
املعان���ي اليت حتمله���ا األلفاظ فاألم���ر يف معاناهتا 
أش���دّ، ألّنه���ا نتائج العق���ول، ووالئد األفه���ام وبنات 

األفكار«.7 
 إنّ اإلبداع عنده عملية عقلية واعية تستغرق وقتا 
قب���ل إجنازها. واإلجناز، أو التلّفظ، هو نتيجة هلذه 
العملي���ة الذهني���ة، ووليد لعملية فه���م، وبالتايل هو 
حصيلة للفك���ر. أي إنّ مرحلة التلّفظ تعُقب مرحلة 
التصوّر حيث يقوم الذهن بعملية اإلبداع وصياغتها 

وفق مقاييس اللغة فتتوّلد دالالت جديدة.
إنّ  فك���رة املقاييس هذه، مب���ا هي عملية ذهنية، 
جند صداها عند »غوس���تاف غي���وّم« الذي يرى أنّ 

الكلمة تنشأ بتعاقب عمليتني فكريتني:

ختصي���ص  عملي���ة  ه���ي  أوىل:  عملي���ة 
particularisation ويقوم فيها الفكر بعزل مادة 
فكري���ة مييّزها من مطلق الفك���ر الالحمدود ويَُكوّن 
هب���ا مفهوم���اً concept يُعيّن مظه���راً من مظاهر 

التجربة البشرية تَكون جَرياً أو زراعة أو حصاداً.
عملي���ة ثانية: هي عملي���ة تعميم وتَتَمّثل يف إدراج 
الفكرة اليت س���بق عزلُها ضمن األطر والقوالب اليت 
بَلوَره���ا اإلنس���ان لعَقل الك���ون وتُجسّ���مها املقوالت 
الصرفية اليت حتدّد أقس���ام الكلم يف اللس���ان الذي 
ندرس���ه )...( ميّث���ل »غيّ���وم« للعمليت���ني الفكريتني 

برسوم متعدّدة أبسطها الرسم التايل:

      مادة                        شكل

حي���ث ميّث���ل الس���هم األوّل تك���وّن امل���ادة الفكرية
idiogénèse  وميثل الس���هم الثاني املعاقب لألول 
 )...( morphogénèse  تكوّن الش���كل الص���ريف
���ر الثنائي  ونلق���ي عند »غي���وم« صورة ثاني���ة للموتِّ
معادِل���ة لألوىل ميّثل فيه لعملية تكوّن املادة الفكرية 
بس���هم متح���رّك أفقيا بالط���ول، وميّثل في���ه لتكوّن 
الش���كل الصريف بس���هم عمودي يقط���ع حركة املادة 

املفهومية بالعرض:
                    

املادة املفهومية                    الشكل القاطع

وحن���ن نفرتض أنّ كّل الش���كل الصريف يتكوّن من 
س���هم قاطع واحد. ولعّل ما يعنين���ا يف هذا الصدد 
أنّ الكلم���ات إن مل نعت���رب إاّل مادهتا الفكرية ليس���ت 
س���وى عمليات قطع عمودي لعملي���ة فكرية صانعة 
هل���ا تّتس���م بصفيت احلركي���ة واالسرتس���ال، تنطلق 
م���ن العام إىل اخل���اصّ. إنّ الكلمات يف هذا التصوّر 

* هذا املصطلح يف اللغة الفرنسية يعين: االسم العام أو املشرتك أو اسم العلم أو اسم اجلنس.
6- MICHAEL ISSACHAROFF .+ LELIA  MADRID : de la pensée au  langage . Ed José Corti/ 

PARIS 1995  l introduction pp : 9/24
7-  اخلطابي أبو سليمان: بيان إعجاز القرآن ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن / دار املعارف مصر د.ت. ص: 11
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حمط���ات positions ...«8 . إنّ عملي���ات التلّفظ 
بالنس���بة إىل »غيّوم« هي عملي���ات متوالية عند كّل 
متلّف���ظ كلّما قام حبدث التلف���ظ. وكّل حدث تلّفظ 
يتضمّن عملية تَمَّثل تكون يف أثنائها احلركة احلاملة 
لتك���وُّن املداليل متجدّدة. وهذا يعنى أنه بدون مَتّثل 
ال يوج���د تلّفظ. »فاحلدث اللغوي ال يبدأ مع عملية 
التلّف���ظ اليت س���تعبّر عن الفكر، ولك���ن يبدأ بعملية 
ضمني���ة تتمّث���ل يف النداء الذي يص���دره الفكر للّغة 

أثناء عملية التلّفظ اليت يسيطر عليها العقل«.9
   تل���حّ نظري���ة »غيّ���وم« عل���ى تراب���ط العمليتني 
الذهني���ة والتلفظية مع مراع���اة زمن التمّثل )الزمن 
اإلجرائ���ي( مهما كان وجيزاً. وهذا الرتابط والتتايل 
���ظ يف إجن���از  ب���ني العمليت���ني  يوّض���ح دور املتلفِّ

اخلطاب.
 ولقد تس���اءل »ر. فاالن« R. VALIN انطالقاً 
من مس���عاه املعتم���د على عل���م النف���س امليكانيكي  
الالّزم���ة  الش���روط  ع���ن   psychomécanique
اليت جيب أن تتجمّع ليقع حدث لغوي منجَز حسب  
أبس���ط الطرق، فرأى أنّ هذه الشروط تتمّثل يف أن 
يتمّك���ن إنس���ان ميتلك لغة، من الرغب���ة يف أن يقول 
ش���يئا ويستطيع التلّفظ به عندما يكون  يف مواجهة 
م���ع ش���يء أو ح���دث مع���اش  le vécu مهم���ا كان 
نوع���ه.« 10 وذلك ليؤّكد على أنّ دور املتلّفظ-  وهو 

يقوم بعملية التلّفظ - دور رئيسي.11

ولك���ي يكون »املعيش« - أو جترب���ة الكون - لدى 
ظ مادّة حلدث لغويّ جيب أن: املتلفِّ

يرغب يف التعبري عنها أوّالً .
أن تكون مقصداً للخطاب ثانياً. 
أن يتمّكن من التعبري عنها ثالثاً.

 وهذا يقتضي:
االستمرار يف عمليّة التمّثل ) العملية الذهنية(.

التعبري املتوايل واملتعاقب عن ذلك التمّثل بالوسائل 
اليت توّفرها اللغة.

  ولع���ّل إحلاح » ر. فاالن« عل���ى هاتني العمليتني 
وعل���ى ضرورة تتاليهما ال يقّل عن إحلاح »ق.غيّوم« 
نفسه على هذه املسألة إذ قال: » نعبّر )عن املعيش( 
كيفم���ا تَمّكنّا من متّثله... ما نقوله عن األش���ياء ال 
ميكن قول���ه إاّل انطالقاً ممّا توصّلن���ا إىل متّثله من 
واقع تلك األش���ياء،... وهذا بالضبط هو ما يفسِّ���ر 
ملاذا متتلك اللغة وظيفة اجلاهزية )جاهزية التعبري 
   12.  fonction de pourvoir للتمّث���ل(  تبع���اً 
 une théorieلقد أسّس »ق. غيّوم« نظريًة للكلمة
du mot  اعتمادا على منهج اللس���انيات املوضعية  
linguistique de position    ال���ذي ميّكن من 
اكتش���اف بنية نظام الكلمة يف كّل اللغات. إذ الكلمة 
يف ح���دّ ذاهتا متّثل نظاما ينض���وي حتت اللغة اليت 
ه���ي نظ���ام األنظمة.  وملعرف���ة خفايا ه���ذا النظام 
توسّ���ل »غيّ���وم« باللس���انيات املوضعية ال���يت تّتخذ 

8-   جمدوب عز الدين: مفهوم املسرتس��ل: حبث خمطوط، نوقش ضمن نش��اط فريق اللغة بكلية اآلداب بسوس��ة)اعتمد 
الباحث على كتاب:

principes de ling. Théorique de GUSTAVE  GILLAUME  recueil de textes inédits préparé en 
collaboration  sous la direction de ROCH  VALIN  1973
9- G.GUILLAUME : principes de linguistique théorique. / ouv. Publié sous la direction de R. 
VALIN./ PARIS / QUEBEC1973 (280p)  p : 137

10-  املقصود ب� : /الشيء )احلدث( املعيش/ عند هذا الباحث )ر. فاالن( هو ما مّساه “ ق. قّيوم” من قبل / جتربة الكون/. وهذه 
.le vécu expérientiel /التسمية كانت املنطلق الذي تبّناه ليؤّسس عبارة /املعيش التجرييب

11-  ROCH  VALIN : ob . citeé  in : La pré position  : JEAN CERVONI : étude sémantique et 
pragmatique (THESE) (309 pages) Ed  DUCULOT p : 23
12-  G.GUILLAUME : principes de linguistique théorique. / ouv. Publié sous la direction de R. 
VALIN p : 8
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من الرجوع إىل األس���س الفكرية األوىل لكّل ظاهرة 
لسانية مادّة للتحليل.

ومب���ا أنّ العمليات األساس���ية للفكر هي التعميم 
والتخصي���ص، ف���إنّ  مراح���ل إنش���اء الكلم���ة تكون 

بتعاقب:
العمليات اليت توّفر امل���ادة اخلاصة للكلمة ويعين 

هبا: تكوّن املادة الفكرية. 
العملي���ات ال���يت تكوّن ش���كلها العام ويع���ين هبا : 
الش���كل الص���ريف. والش���كل الصريف ال���ذي تّتخذه 
الكلم���ة يف العملي���ة الثانية هو ال���ذي يكيّف وضعها 

الرتكييب.
وهك���ذا يكون الصرف تركيب���اً بالقوة. وهو األمر 
الذي س���يّتضح أكثر عند اندراج الكلمة يف مجلة ثمّ 

يف خطاب، أي عندما تظهر إمكانياهتا الرتكيبية.
ي���ري » غيّ���وم« أنّ العق���ل الذي توصّ���ل إىل حالة 
معيّنة من القوّة اجملرّدة ينطلق من العامّ إىل الفردي، 
ويتوّق���ف يف أثن���اء الطريق عند نقط���ة التخصيص 
املعيّن���ة، وبعدها يرج���ع إىل التعميم. وه���ذه الدورة 
)احللقة( هي اليت تؤسس الشكل. وحركة االنطالق 

من العامّ إىل الفردي توّلد املادّة.
 احلركة املولِّدة للمادة هي اليت تضفي على الكلمة 
حمتواها املفهومي األساسي. واحلركة املولدة للشكل 
ه���ي اليت تضفي عل���ى الكلمة خاصيته���ا  بوصفها 

جزءاً من اخلطاب.
ونتيج���ة هلذه العمليات يت���مّ احلصول على ثنائية 
الفتة لعملية التعميم اليت تكتس���ي يف الفكر ش���كل 

عالَمني متناقضني: عالَم الفضاء وعالَم الزمن.
تفضي كلمات اللغة يف احلركة املولِّدة للشكل اليت 
تُرجعها إىل التعميم إمّا إىل عالَم الزمن أو إىل عالَم 
الفضاء . فعندما تفضي إىل الفضاء تكون الكلمات 
أمس���اء، وعندم���ا تفضي إىل الزمن تك���ون الكلمات 

أفعاالً.13

ه���ذه النظري���ة قد تلتقي - حس���ب رأين���ا -  مع 
نظري���ة املقاييس اللغوية » البن فارس« اليت أش���رنا 
إليه���ا س���ابقاً، خاصّ���ة يف أنّ : إجناز ال���كالم ال يتمّ 
إاّل تبع���اً للمقايي���س ال���يت توّفرها اللغ���ة واملوجودة 
أساس���اً يف ذهن اإلنس���ان حبكم جتربت���ه يف الكون 
وامتالك���ه لِلُغة متّكنه من التعب���ري. أي من إجناز ما 
تََمَث�َّلَ���ه. فاملقاييس، أو الضوابط والقوالب  اليت يتمّ 
وفقها إنشاء الكالم، موجودة بالقوّة يف ذهن املتكلِّم. 
وتقتض���ي من���ه عملية خلق كلمة جديدة )اش���تقاق( 
القي���ام بعملي���ة ذهني���ة أوّال، هي عملية اس���تيعاب 
وتَمَثُّ����ل لش���يءٍ مُتصوَّر نتيجة وجود ذلك اإلنس���ان 
يف وضعيةِ مواجَهَةٍ مع هذا الشيء )الواقع احلياتيّ 
الذي يعيشه يف ذلك الزمن بالذات(  والذي ليس له 
دليل )اس���م(، والذي عليه أن يوجده له. ثمّ عليه أن 
يقيس ما تَمَّثله على أمثلة من واقع اللغة )املقاييس( 
كي يتمّكن من التلّفظ به. أي يعيّن له شكالً صرفياً، 
ظِ هبا  حبيث تكون هلذا الشكل الصريف للكلمة املتلَفَّ
جاهزي���ٌة لالن���دراج يف اللغة. فالش���كل الصريف إذاً 
يتضمّ���ن بالق���وّة إمكانيات تركيبية حم���دّدة، حبيث 
ظ أن يس���تعمل اس���م الفاعل إاّل يف  ال ميك���ن للمتلفِّ
املوض���ع الذي يكتس���ب فيه صف���ة الفاعلية. وال أن 
���َظ باس���م املفعول إاّل وهو ع���ارف باحملّل الذي  يتلفَّ
حيتلّه املفعول يف سلس���لة الكالم اليت س���يتلّفظ هبا 
، أي مبوضعه يف الرتكيب و جبنس���ه وعدده. حبيث 
يك���ون الرتكيب موج���وداً بالقوّة يف الش���كل الصريف 

للكلمة. 
هذا حييلنا على موقف اللغويني من املوضع  الذي 
حيتلّ���ه الصّرف يف الكالم. فهو عند »ابن احلاجب« 
)ت����: 646ه�(:« علم بأصول تُع���رَف هبا أحوال أبنية 
الكلم اليت ليس���ت بإع���راب.« واملراد بأبنية الكلم يف 
تصوّر األسرتاباذي هو« بناء الكلمة ووزهنا وصيغتها 
وهيئته���ا اليت ميكن أن يش���اركها فيه���ا غريها وهي 

13- principes de ling. Théorique de GUSTAVE  GILLAUME  recueil de textes inédits préparé 
en collaboration  sous la direction de ROCH  VALIN  1973:pp:188/191
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عدد حروفها املرّتب���ة وحركاهتا املعيَّنة املرتَّبة. ألنه 
إذا تغيّر النَّظم والرتتيب تغيّر الوزن.«14   

يب���دو من هذا ال���كالم أنّ كالّ م���ن »ابن احلاجب 
واألس���رتاباذي« على وعي تامّ بأنّ عملية بناء الكلمة 
هي باألس���اس عملية فكرية تتمّ يف الذهن. ذلك أنّ 
هذا البناء إّنما هو جتس���يم لتمّثٍل يقع عرضه على 
املقايي���س اللغوية اليت تتولَّى نْظم حروف هذا البناء 

اجلديد وفق نسق معيَّن وترتيب حمدَّد.
   إّنن���ا ن���رى يف تعري���ف » اب���ن احلاج���ب« لعل���م 
الصرف إقرارا بفكرة املقاييس اليت يس���مّيها أصوالً  
تُعرف هبا أبنية الكلم. ولعّل كلمة »أصول« تبيّن ثبات 
املقاييس إىل درجة أّنها أصبحت ثوابت فكرية، أي:  
مفاهي���م جم���رَّدة وق���ارّة ، أو »موازي���ن« بتعبري »ابن 
عصفور اإلشبيلي« )ت�:669ه�( الذي عرّف الصرف 
بأّن���ه: »مي���زان العربية«.15 وعملي���ة الوزن تفرتض 

وجود عملية ذهنية تسبقها.
   إنّ املصطلح���ات: »مقايي���س، أصول، موازين«. 
مفاهيم جمرَّدة، تلّخص العمليات الفكرية اليت يقوم 
هبا الذه���ن قبل التلّفظ بكلمة. وكّل كلمة هي عبارة 
ع���ن مرحلة يف سلس���لة ال���كالم، حبيث يس���تدعي 
التلفظ بالكلمة الثانية مراعاة موقعها بالنس���بة إىل 
األوىل وعن���د التلف���ظ بالثالثة يقع مراع���اة موقعها 

بالنسبة للثانية واألوىل وهكذا دواليك...
تس���بق إذاً مرحلة التلفظ مرحلة تفكري تس���تغرق 
حيزاً زمني���اً معيَّناً يقع فيه تصوّر الش���كل الصريف 
ال���ذي يتطلّب���ه املوق���ع أو »احملّل«. وهك���ذا يتبيّن أنّ 

التلّفظ يقتضي معرف���ة احملّل وخصائصه لصياغة 
الشكل املناس���ب لذلك احملّل. وهذا جيعلنا نستنتج 
أنّ الصرف يف خدمة الرتكيب. فعندما يتطلّب احملّل 
ش���كالً صرفياً معيَّناً فإنّ الذهن يصنعه - حتى وإن 
كان غ���ري موج���ود بالفع���ل - وفق املقايي���س اللغوية 
املخزّن���ة عن���ده. إذ إنّ املقايي���س أو املوازين تفرتض 
أنّ كّل الكلمات اليت يتّطلبها الرتكيب موجودة بالقوّة 

يف ذهن املتكلّم.
ولع���ّل ه���ذه اخلاصية ه���ي اليت متّك���ن اللغة من 
االسرتسال والتطوّر. إذ إنّ املقاييس هي اليت تعطِي 
املتكلم���ني باللغة طاقة غري حم���دَّدة لصنع الكلمات 

عرب االشتقاق. 
يب���دو أنّ النظرية االش���تقاقية العربي���ة انطلقت 
م���ن فك���رة البح���ث يف الرصي���د اللغ���وي املوج���ود 
بالق���وّة لتضع هذه املقاييس اعتماداً على  ما يوّفره 
االش���تقاق والتصري���ف م���ن إمكاني���ات ال متناهية 

إلحداث وحدات جديدة يف اللغة  .  
لذل���ك كان مب���دأ النظري���ة االش���تقاقية العربية 
يق���وم على البحث يف األصول املعنوية  للكلمات من 
حيث تشعّب معاني اجلذر الواحد وإمكانية ردّ هذه 
املعان���ي إىل املعن���ى األصلي، أي الوضع���ي.16 وهو 
العم���ل ال���ذي قام ب���ه أمحد بن فارس )ت����: 395ه�( 
يف معجمه:«مقاييس اللغة«.17 ولقد حاول األستاذ 
احلم���زاوي ش���رح نظري���ة ابن فارس يف االش���تقاق 
وتصني���ف خمتلف املبادئ اليت تأسس���ت عليها من 

خالل »املقاييس«.18 

 14-  األس��طراباذي رضّي الدين : ش��رح ش��افية ابن احلاجب / حتقيق نور احلسن وحممد الزفزاف وحمي الدين عبد احلميد 
/ بريوت 1982 ج1 / ص:2

15- ابن عصفور اإلشبيلي :أبو احلسن عبد املؤمن: املمتع يف التصريف / حتقيق : فخر الدين قباوة / ط5/ الدار العربية للكتاب 
1983 ج1 ص:6

16- لإلف��ادة : يع��اجل املعجم االش��تقاقي اللفظ من زاويت��ني: زاوية تأثيلية وأخرى تأصيلية. يبح��ث اجلانب التأثيلي يف أصول 
أشكال األلفاظ لريدها إىل اللسان الذي انبثقت عنه أول مرة. ويبحث اجلانب التأصيلي يف أصول معاني الكلمات.

17- ابن فارس أمحد: معجم مقاييس اللغة / حتقيق عبد السالم حممد هارون / ط/ دار اجليل بريوت1991  6أجزاء
18-  ُيراجع يف هذا املوضوع مقال األستاذ احلمزاوي يف جملة املعجمية التونسية العدد 94/93 البنية النحتية ودورها يف التوليد 

اللغوي: مقاربة قدمية جديدة ألصوهلا ص ص: 103/83

االسرتسال أداة لوصف التطّور الداللي  

117



متّث���ل ه���ذه املقاييس نظام���ا تؤسس���ه العمليات 
الذهني���ة اليت تّتخ���ذ منه قوال���ب لصياغة عمليات 
���ل ال���يت تق���ع يف الّذه���ن وتتجسّ���د يف التلّفظ  التمثُّ
وفق نظام دائري متواصل ال يعرف غري االسرتس���ال 
والتعاق���ب . لذلك كان االش���تقاق معين���اً ال ينضب 
لبع���ث كلمات جديدة للوجود، ووس���يلة لرتقية اللغة 
وجعله���ا مواكب���ة للفك���ر تُجسِّ���د متثُّالت���ه، وتنج���ز 
تصوّراته، ش���أنه ش���أن اجملاز، الذي ه���و أيضاً أداة 

إلنتاج دالالت جديدة بشكل متواصل ومتجدّد.
 اجملــــــــــاز:

ل���كّل نظري���ة داللي���ة أس���اليبها اخلاص���ة إلبداع 
دالالت جدي���دة. وعليها، تبع���اً لذلك، وضع اآلليات 
املولِّدة هلذه الدالالت والقواعد اليت حتدّد العالقات 
وأنواع الروابط اليت من ش���أهنا أن تبيّن ما للّغة من 

إمكانيات إلنتاج دالالت مستحدثة.
ظ من قدرة  ه���ذه اإلمكانيات هي مرآة لِما للمتلفِّ
على توس���يع معان���ي الكلمات عن طريق األس���اليب 
البياني���ة. وه���ذا يبيّ���ن أنّ اإلب���داع ال���داليل مالزم 
للنش���اط اللغويّ لألفراد املتكلّمني باللغة. كما يبيّن 
أنّ عملية اإلبداع هي عملية ذهنية واعية ومسرتسلة 

مادام هناك من يتكلّم اللغة.
ولع���ّل أبا س���ليمان اخلطاب���ي أدرك معنى املعاناة 
اليت يعيش���ها مبدع الكالم إذ قال: » أمّا املعاني اليت 
حتملها األلفاظ فاألمر يف معاناهتا أشدّ، ألّنها نتائج 

العقول، و والئد األفهام وبنات األفكار«.19 
إنّ عملي���ة بع���ث دالل���ة جدي���دة إىل الوج���ود هي 
م���ن الصعوبة مب���كان. إذ مترّ مبرحلت���ني متواليتني 
متعاقبتني: مرحلة ذهنية وأخرى لإلجناز. إنّ إيراد 
املعن���ى املقصود بغري اللف���ظ املعتاد هو اجتهاد يقوم 
���ظ حتى يتجاوز ما يعرتض���ه من صعوبات  ب���ه املتلفِّ
يف التعب���ري، وهو دلي���ل على قدرة اللغ���ة على النموّ 

والثراء. واآلليات املس���تعملة يف »مش���روع« النظرية 
الداللية العربية يس���تقطبها موضوع رئيسي يتمّثل 
يف توس���يع الداللة وختصيصه���ا.  ومن األمثلة على 
تعمي���م الداللة نأخذ م���ا ورد يف »الصاحيب«. يقول 
»اب���ن ف���ارس«:  كان األصمعي يق���ول: أصل »الِورْد« 
إتيان املاء، ثمّ صار إتيان كّل شيء »ِورْدا«... ويقولون: 
»رفع عقريته« أي صوته، وأصل ذلك أنّ رجال عُقرت 
رجله فرفعها وجعل يصيح بأعلى صوته، فقيل بعد 

ذلك لكّل من رفع صوته رفع عقريته.20
وم���ن األمثلة عل���ى ختصيص الداللة نس���تعري ما 
قال���ه »اآلمدي« )ت�:631ه�( »يكون االس���م قد وُضع 
ملعنى ع���ام ثمّ يُخصّص بعرف اس���تعمال أهل اللغة 
ببعض مس���مَّياته ، كاختصاص لفظ »الدابّة«بذوات 
األرب���ع عُرف���ا، وإن كان يف أصل اللغة ل���كّل ما دبّ. 
وذلك إمّا لس���رعة دبيبه أو كثرة مش���اهدته أو كثرة 

استعماله، أو غري ذلك 21
إنّ ختصيص املعنى وتوس���يعه طريقتان إلحداث 
حت���وّل يف دالل���ة األلف���اظ، وبالت���ايل يف تطويرها. 
وميك���ن اعتبارمه���ا فرع���ا م���ن األس���اليب البيانية 

كاالستعارة والكناية واجملاز. 
ولع���ّل اجمل���از هو ال���ذي يتبوّأ م���كان الصدارة يف 
هذه األس���اليب نظرا ملا يتميّز به من طاقة توليدية 
وم���ن إمكانيات إبداعية. فهو آلية من آليات التطوّر 
وإب���داع املعان���ي وابتكار الداللة وإع���ادة خلق الواقع 
بطرق خمتلفة وبصورة مس���تمرّة تتماش���ى مع تغيّر 

منط حياة املتكلمني باللغة وتتطوّر بتطوّر حياهتم.
تَبلور مصطلح »اجملاز« مع »القاضي عبد اجلبّار« 
الذي اعترب اللغة أداة إخبار. وتبعاً لذلك قسّم  كلمات 
اللغة إىل نوعني: األلقاب احملضة و أمساء املعاني أو 
الصفات والفرق بني هذين النوعني أنّ اللقب ال يفيد 
فيما يشري إليه أكثر من جمرّد اإلشارة، وذلك كاسم 

19- اخلطابي أبو سليمان: بيان إعجاز القرآن ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن / دار املعارف مصر د.ت. ص: 11
20-  ابن فارس أمحد : الصاحيب ص: 96

21-  القاضي عبد اجلّبار أبو احلسن :املغين يف أبواب التوحيد والعدل. حّقق بإشراف طه حسني وإبراهيم مدكور مصر 1965 
ج 5 / الفرق االسالمية ص: 163
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العَ�لَم الذي يشري إىل مسمّاه دون أن حيدّد صفة من 
صفاته، ولذلك يُطلَق اسم واحد على أفراد كثريين، 
أما أمساء الصفات أو أمساء املعاني فهي تش���ري إىل 
خاصية يف الشيء املشار إليه. » فاجملاز إذاً ال يكون 
يف األلق���اب احملضة )أمس���اء األع���الم( ألهنا تنبئ 
وال تع���ين، تش���ري وال تدّل. وإّنما يك���ون يف الصفات 
وأمس���اء املعاني، وإذا كانت هذه األمساء نفس���ها ال 
تطل���ق إاّل بع���د أن تُعق���ل املعاني، فم���ن الطبيعي أن 
يكون نقلها من جمال إىل جمال، أو من الش���اهد إىل 
الغائب، مرتبطاً بوجود عالقة بني معنى االسم وبني 
ما يُنَقل إليه على سبيل اجملاز أو االستعارة«22 . إنّ 
فهم القاضي عبد اجلبّار جلوهر اللغة وغايتها أمر 
الفت للنظر. فهو بصدد إنش���اء نظرية يف اللغة هلا 

من األمهية الشيء الكثري. قوامها:
أوّال: اللغ���ة ليس���ت يف ح���دّ ذاهت���ا غاي���ة، بل أداة 
إخب���ار، خترب عن التمّثالت واملُتَصَوَّرات اليت تقع يف 

الذهن. وظيفتها بناء التواصل بني الناس. 
ثاني���ا: تق���وم اللغ���ة عل���ى نوع���ني م���ن الكلمات: 
األلق���اب احملضة )أمساء األع���الم( وأمساء املعاني 
أو الصفات. ومن الفرق بني اس���م العلم واسم املعنى 

تتولَد نظريّة القاضي عبد اجلبّار يف اللغة.
لقد اهتدى إىل معرفة أنّ االسم هو أساس اللغة، 
ولعّل ذلك يستند إىل خلفية دينية )وعلَّم آدمَ األمساء 
كلّها. اآلية: 31 س���ورة: البقرة(. باعتبار أنّ التسمية 
ه���ي احل���دث األه���مّ يف اللغ���ة. وظيفته���ا التمييز. 
والتمييز يقتضي اخلالف. واخلالف هو التعبري عن 
التفرّد وإثبات اهلوية. وهي إمّا إش���ارية أو تصوّرية. 
فإن كانت إشارية فهي اسم عَلَم، وإن كانت تصوّرية 
فهي اسم معنى )أو صفة(. إنّ اسم العَلَم ال يشري إاّل 
إىل مس���مّاه وال يفيد«أكثر من جمرّد اإلش���ارة«، فهو 
»ينبئ وال يعين، يش���ري وال ي���دّل«، وبالتايل هو خال 
م���ن املعن���ى بدليل أّن���ه ميكن أن نطلق نفس االس���م 
على أش���خاص عديدين. وكنتيجة لذلك ال ميكن أن 
يق���ع فيه اجمل���از. فهو خارج عن اللغ���ة ألنّ وظيفته 

إش���ارية فقط. وما هو إش���اري ليس من اللغة. ألنّ 
اللغ���ة فِكر أوّال ثمّ تلّفظ ثاني���ا. وهنا تبدو الطرافة 
يف رأي القاض���ي عب���د اجلبّار، فهو يعت���رب أنّ اللغة 
نتيجة للفكر، وأنّ الفكر هو الذي ينشئ اللغة. وهي 
فكرة على درجة كبرية من األمهيّة. أمّا اس���م املعنى 
فه���و يقبل اجملاز ألّنه يعنى ويدّل. فهذه األمساء »ال 
تُطل���ق إاّل بعد أن تُعقل املعاني«. وعْقل املعاني معناه 
متثلّه���ا يف الفك���ر، والتمثُّل عملية ذهني���ة يقوم هبا 
العقل قبل أن يُطلق االس���م. فأمس���اء املعنى حينئذ 
متَصَوَّرات يف التسلسل الذهين، خارجة عن الزمن، 
تَ���ربُز للوجود عن طريق التلّف���ظ. والتصوّر يقتضي 

التعميم والتلّفظ يستدعي التجزئة. 
يكون االس���م إذاً تعميم���اً يف الذهن ووالدته تكون 
عن طريق التلّفظ. والوالدة مرتبطة باإلبداع. وهكذا 
جن���د أنّ هناك عالق���ة بني الوالدة وبني التس���مية. 
فالتسمية هي إس���ناد هوية، وإعطاء بداية للوجود، 
والوج���ود يقتض���ي االختالف، واالختالف يؤس���س 

االسرتسال يف الفكر والتواصل عرب اللغة.
ومب���ا أنّ التس���مية عملي���ة تصوّري���ة قائمة على 
التمّث���ل، وناجتة عن التعمي���م والتجزئة، فهي تقبل 
اجمل���از ألّن���ه نوع م���ن التجريد يفض���ي إىل اإلبداع، 
ويتمّكن العقل بواس���طته من حتوي���ل داللة األلفاظ 
مع احلرص على إجياد عالقة تربط بني الداللتني: 
املنتَقل منها واملنتَقل إليها. هذه العالقة هي الرابط 
ال���ذي ميّكن الذهن من التمييز بني الداللتني والذي 
جيعل بعضاً من الس���مات املعنوية يف الداللة املنتَقل 
منه���ا  مسرتس���لة يف الدالل���ة املنتَقل إليه���ا. وهكذا 
يتبيّن أنّ االسرتسال خاصية يف اللغة متّكن املتلّفظ 
من التمييز بني أنواع الداللة: احلقيقية واجملازية. 

ه���ذه اآلراء ذاهتا تقريباً جندها عند عبد القاهر 
اجلرجاني)ت�:471ه����( الذي يع���رّف  اجملاز بقوله: 
»اجملاز مَفعَل من جاز الش���يء جيوزه إذا تعدّاه. وإذا 
عُ���دل باللفظ عما يوجب���ه أصل اللغ���ة وُصف بأّنه 
جماز، أي على معنى أهنم جازوا به موضعه األصلي 

22-  نفسه ص: 128/127
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أو ج���از ه���و مكانه األصلي الذي وُض���ع فيه أوّال... 
والغ���رض املقصود هبذه العبارة - أعين قولنا اجملاز 
- أن نبيّ���ن أنّ للّف���ظ أص���الً مبدوءاً ب���ه يف الوضع 
ومقصوداً، وأنّ جريه على الثاني إمنا هو على سبيل 

النقل إىل الشيء من غريه،...«23
 إنّ يف التج���وّز م���ن األص���ل إىل الف���رع  إحداث���اً 
لدالل���ة جديدة، هلا عالقة باملعنى األصلي، أي فيها 
اسرتس���ال وتواص���ل يف الدالل���ة احلادث���ة. فاملعنى 
اجلدي���د متضمِّ���ن للمعنى األصل���ي، ويف هذا دليل 
على أنّ اجملاز عملية ذهنية تُنش���ئ دالالت جديدة. 
وهذا جيعلنا نستنتج أنّ الداللة اجلديدة اليت تُسند 
إىل اللف���ظ ل���ن تك���ون الداللة الوحيدة. ب���ل إنّ هذا 
اللف���ظ األصلي ميك���ن أن يك���ون موضوع���اً لعديد 
اجمل���ازات، وبالت���ايل لعديد ال���دالالت املبْدَعَة. وكّل 
ه���ذه الدالالت املُحْدَثَة جتمع بينها عالقة تتمّثل يف 
وجود صفات معنى مش���رَتكة بينه���ا مجيعاً. ومعنى 
ه���ذا أنّ املعن���ى األصلي يبقى مسرتس���ال يف مجيع 

هذه الدالالت اجلديدة.
 وكم���ا يقع اجمل���از يف األلفاظ يق���ع يف الرتاكيب، 
لذل���ك جند أنّ اجملاز عند »اجلرجاني« ينقس���م إىل 
نوع���ني: »جماز من طري���ق اللغة وجم���از من طريق 
املعنى واملعقول. فإذا وصفنا باجملاز الكلمة املنفردة 
كقولن���ا: الي���د جم���از يف النعمة، واألس���د جماز يف 
اإلنس���ان وكّل ما ليس بالس���بع املع���روف كان حُكما 
أجريناه على ما جرى عليه من طريق اللغة ألّنا أردنا 
أنّ املتكلّم جاز باللفظة أصلها الذي وقعت له ابتداء 
يف اللغ���ة وأوقعه���ا على غ���ري ذلك إما تش���بيها وإمّا 
لصلة ومالبس���ة ب���ني ما نقلها إليه وم���ا نقلها عنه. 
ومتى وصفن���ا باجملاز اجلملة من الكالم كان جمازاً 

من طريق املعقول دون اللغة...«24
  يب���دو م���ن تفريقّ اجلرجاني« ب���ني نوعي اجملاز 
تأكيد على أن اجملاز متّثٌل ذهين ينتقل من البساطة 

إىل التعقيد. ذلك أنّ املتصوََّر قد يكون:

بس���يطاً غري مرّكب: موضوع���ه األلفاظ واملعاني 
املفردة،)قامت مشسٌ  تظلّلين من مشس( يستوعبه 
الذه���ن نظ���راً لوج���ود قرائن وعالقات ب���ني املعنى 
األصل���ي واملعن���ى احل���ادث. وهو ما يس���مّيه اجملاز 
اللغ���وي وتك���ون قرينت���ه لفظية أو حالي���ة، وهو من 
االس���تعارة. أي إنّ العالقة فيه تكون مؤسس���ة على 
املش���اهبة عادة.  وقد يكون معّقداً، فيشمل الرتكيب: 
أي يكون متعلّقاً باإلس���ناد، واإلس���ناد اجملازيّ يكون 
إىل س���بب الفعل وزمان���ه، كما يكون بإس���ناد املبنِيِّ 
للفاع���ل إىل املفع���ول أو العك���س. وه���و ما يس���مّيه 
اجملاز العقليّ، ألنّ اجملاز ليس يف اللفظ كاالستعارة 
واجملاز اللفظي، بل يف اإلس���ناد وهو يُدرَك بالعقل. 
ويش���مل عادة الصور املرّكبة.) وميش���ي ب���ه العّكاز 
يف الدَّي���ر تائب���اً( هذه الص���ور ال ميك���ن إدراكها إاّل 
بع���د إعم���ال العقل وش���حذ الذهن. إذ يك���ون فيها 
طرافة وإبداع.  ال يكتفي اجلرجاني بتعريف اجملاز 
والتفري���ق بني اجمل���از اللغ���وي واجمل���از العقلي، بل 
يرب���ط ذلك بنظرية البيان عامّة وعالقتها مبختلف 
األس���اليب البياني���ة: اجمل���از واالس���تعارة والكناية. 
فيف���رّق بني نوعني من املعنى: املعنى اللغوي واملعنى 
املقصود فيقول:« ال���كالم على ضربني: ضرب أنت 
تصل من���ه إىل الغرض بداللة اللف���ظ وحده، وذلك 
إذا قص���دت أن خت���رب عن زيد مث���الً باخلروج، على 
احلقيق���ة فقل���ت: زيد خرج... وض���رْب آخر أنت ال 
تص���ل منه إىل الغ���رض بداللة اللف���ظ وحده، ولكن 
يدّلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه يف 
اللغة، ثمّ جتد لذلك املعنى داللة ثانية تصل هبا إىل 
الغرض وم���دار هذا األمر على الكناية واالس���تعارة 
والتمثي���ل... أو ال ترى أّن���ك إذا قلت: هو كثري رماد 
القدر، أو قلت: طويل النجاد، أو قلت يف املرأة: نؤوم 
الضحى، فإّنك يف مجيع ذلك ال تفيد غرضك الذي 
تعين من جمرّد اللف���ظ ولكن يدّل اللفظ على معناه 
الذي يوجبه ظاهره، ثمّ يعقل السامع مع ذلك املعنى 

23-  اجلرجاني عبد القاهر: أسرار البالغة، حتقيق اخلفاجي وشرف، /ط1/ بريوت 1991 ص: 353/352
24-  نفسه ص: 362
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على س���بيل االس���تدالل معن���ى ثانياً ه���و غرضك. 
فمعرفت���ك م���ن كثري الرماد أّنه مضي���اف... وإذ قد 
عرفت هذه اجلملة فها هنا عبارة خمتصرة وهي أن 
تقول: املعنى ومعنى املعنى. تعين باملعنى املفهوم من 
ظاهر اللفظ الذي تصل إليه بغري واس���طة، ومبعنى 
املعنى أن تعقل من اللفظ معنى، ثمّ يفضي بك ذلك 

املعنى إىل معنى آخر كالذي فسّرت لك.«25 
لع���ّل اجلديد يف نظرية النظم عند اجلرجاني هو 
مفه���وم » معن���ى املعنى« ، فمن املعنى يتأس���س علم 

املعاني ومن »معنى املعنى« يتكون علم البيان.
لق���د فه���م اجلرجان���ي أنّ اس���تعمال األس���اليب 
البالغية عملية عقلية قياس���ية يقتضيها اخلطاب. 
فوص���ل إىل نتيجة هامّة تتمّثل يف أنّ نظام اخلطاب 
إّنم���ا ه���و نظ���ام العق���ل . »و اجلديد الذي نلمس���ه 
بوض���وح عن���د عبد القاه���ر هو أّنه أب���رز من خالل 
حتليله ملعنى »النَّْظم« الطابع االستداليل لألساليب 
البيانية العربية من تش���بيه وجم���از وكناية ومتثيل. 
وه���ذا الطابع االس���تداليل جيعل الذه���ن ينتقل من 
خالل األس���اليب البالغية تلك، من املعنى إىل معنى 
املعن���ى هو ما عناه مؤلِّفنا حينما فسّ���ر النَّظم على 
أّن���ه تناس���ق دالالت األلفاظ وتالق���ي معانيها على 

الوجه الذي اقتضاه العقل.«26 
إنّ تأكيد اجلرجاني على الطابع االس���تداليل يف 
البيان يدّل على انس���جامه مع نظرية البيان العربي 
اليت هو طرف مؤسس فيها، وعلى إميانه بأنّ اللغة 
ولي���دة عملي���ات ذهني���ة مسرتس���لة ، فنظامها هو 
نظ���ام العقل، وهي نتيجة للعملي���ات الذهنية. فهي 
األداة املعبِّ���رة عن الفكر. ل���ذا نراه يلحّ على أنّ غاية 
األس���اليب البيانية هي اإلحال���ة على معاٍن تصوّرية 
ذهنية  فيقول:« فقد زال الشكّ وارتفع يف أنّ طريق 
العل���م مبا يُ���راد إثباته واخلرب ب���ه يف هذه األجناس 

الثالث���ة، ال���يت ه���ي الكناي���ة واالس���تعارة والتمثيل، 
املعق���ول دون اللفظ من حيث يكون القصد باإلثبات 
فيه���ا إىل معنى ليس ه���و معنى اللفظ، ولكنه معنى 

يُستَدّل مبعنى اللفظ عليه ويُستنبط منه.«27 
إنّ اللف���ظ عند اجلرجاني مرق���اة يرْتَقى هبا إىل 
الفكر وم���رآة تنُقل معاناة األذهان. فاللفظ عنده ال 

يعدو كونه ترمجان الفكر.
واللفظ ، مبا هو تسمية أطلقها الفكر على متصَوَّر 
م���ن املتصوَّرات يف الك���ون، فإّنه جيوز حتويل داللته 
للتعبري عن متصوّر آخر أو متصوَّرات أخرى تشرتك 
معه يف بعض القرائن املعنوية. ينتج عن ذلك أنّ كّل 
لفظ ميكن أن يقبل اجملاز )ما عدا أمساء األعالم(، 
فاس���م املعن���ى والصف���ة والفعل، كلّه���ا تقبل اجملاز. 
وهك���ذا يكون أغلب ال���كالم جمازاً . وه���و ما ذهب 
إليه«اب���ن جين« عندما أقرّ ب���أنّ أغلب الكالم جماز. 
وه���ذا الرأي يّتفق أيضا م���ع ما ذهب إليه »القاضي 
عب���د اجلبّار« الذي يرى أنّ اجملاز يكون يف الصفات 

وأمساء املعنى وال يكون يف األعالم. 
 إنّ اجمل���از، مبا هو أداة للجواز باملعنى، ووس���يلة 
لتطوير داللة األلفاظ والرتاكيب، يشّكل حجر الزاوية 
يف مش���روع النظرية الداللية العربية. هذه النظرية 
اليت نش���أت انطالقا من خلفي���ة عقائدية اعتمدت 
العقل أساسا للتحليل، وأرجعت الكالم إىل مصادره 
الذهنية واكتش���فت أنّ اللغة ال تعبّ���ر عن الفكر، بل 
إنّ الفكر اّتخذها وسيلة لتجسيم متّثالته . ومبا أنّ 
العمليات الذهنية مسرتس���لة ال تعرف التوّقف، فإنّ 
اجملاز كان بالنسبة إىل الفكر األداة الطيّعة لتجسيد 
هذا التمشّي، شأنه شأن االشتقاق، فكالمها متجدّد 
متواصل تبعاً لتجدّد العمليات الذهنية واسرتساهلا، 
ويف ذلك بره���ان على أولوية الفكر،  وعلى أنّ اللغة 

يف خدمة الفكر ..

25- اجلرجاني عبد القاهر : دالئل اإلعجاز ، حتقيق حممد بن تاويت / املطبعة املهدية تطوان املغرب د.ت.ج2 ص:30/29
26-  اجلابري حممد عابد : ُبنية العقل العربي: دراس��ة حتليلية نقدية لنظم املعرفة يف الثقافة العربية  / الدار البيضاء 1986 

ص:87
27- اجلرجاني عبد القاهر : دالئل اإلعجاز: ج2 / ص: 133
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الياس أبو شبكة 
وتأثره بالشعر الفرنسي

 د. عادل الفرجيات 

  الياس أبو ش��بكة شاعر لبناني  عاش بني سنيت 
) 1903و 1947( . ول��د صدف��ة يف مدينة بروفيدانس 
يف أمري��كا ، يف أثناء زيارة والديه إىل الواليات املتحدة 
، وعاد إىل لبنان  ليتعلم يف مدرسة الراهبات يف بلدة 
) ال��زوق ( قرب بريوت ، وينتس��ب بعدئذ إىل معهد 
عينط��ورة بني س��نيت 1911 و1912 . وه��و معهد يولي 
عناي��ة خاص��ة للغة الفرنس��ية ، وانتق��ل بعد ذلك 
إىل جونية، فلم ميكث س��وى س��نة واحدة لتمرده 
على أس��اتذته ،واس��تخفافه بس��ماع القداس اإلهلي 
. اطل��ع أبو ش��بكة على الرتاث العربي ، وأولع بش��عر 
عنرتة العبس��ي، والعذريني ، وشعر أبي العالء املعري 

، وبالقرآن الكريم. 
ويعد أبو ش���بكة باحثاً مقارنياً ، وخاصة يف كتابه 
املعروف » روابط الفكر والروح بني العرب والفرجنة 
» ) 1943 (. ويف هذا الكتاب يبدو إعجاب أبو شبكة 
بفرنس���ا إعجاب���اً ش���ديداً ، فهي عن���ده أعظم جرم 
ب���ري يف العامل ، وه���ي الثدي الذي أرضع احلركات 
االجتماعية والسياسية واألدبية  اليت حركت عقول 

البشر . وهذه مبالغات ال يسلم هبا كل الناس . 
 أما إشاراته املقارنة ، فتبدو يف مواضع خمتلفة ، 
فهو يرى أن هناك تش���اهباً بني ميكرميغاس لفولتري 
من جهة ، وأسطورة عوج بن عناق العربية من جهة 
أخ���رى ، وكلتامه���ا م���ن قص���ص اخلي���ال العلمي . 
واملبالغات فيهما كبرية جداً جداً . ويرى أن مسرحية 
موليري » البخيل« مس���روقة من مس���رحية الش���اعر 
الرومان���ي ) بلوت ( وامسها » األولولري« . وهي اليت 

مثلها مارون النقاش يف بريوت سنة 1948 . 
وكان التأليف والتقليد شيئاً واحداً يف تلك األزمنة 
، فلم يؤخذ على جنيب حداد مثال أخذه مس���رحية 
» غ���رام وانتقام« عن مس���رحية » الس���يد« لكورنيه 
الفرنس���ي ، ومس���رحية » محدان« ع���ن » هرناني« 
لفيكت���ور هيج���و، وقصة » غصن الب���ان : عن قصة  

»رافائيل« لالمرتني . 
ومما أش���ار إليه أبو ش���بكة أن ه���ذا البيت اآلتي 
الذي يصدق على جرائم الصهيونية يف فلسطني : 
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قتل امرىء يف غابة جرمية ال تغتفر         
                  وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر   

مأخوذ عن قول لفيكتور هيجو الفرنسي  . 
وذك���ر أب���و ش���بكة يف كتاب���ه الس���ابق أن المرتني 
الفرنس���ي اس���توحى أمج���ل مقط���ع م���ن قصيدته 
»س���قوط امل���الك« من حك���م وردت يف س���فر تثنية 

االشرتاع من التوراة . 
ومنه���ا قول���ه على لس���ان الن���يب الش���يخ: » دعوا 
خبزك���م على عتبة بيتكم للجائع���ني ، واتركوا بعض 

الثمار على غصوهنا لعابري الطريق«. 
 وكذلك قال أبو ش���بكة : إن ملتون قد اس���تلهم » 
الفردوس املفقود« من سفر التكوين ، فهي اثنا عشر 
نش���يداً تدور حول س���قوط آدم وح���واء . وقد خلف 
أبو ش���بكة أيضاً ، العدي���د من املؤلفات، منها ما هو 
شعري ، ومنها ما هو فكري أو نقدي ، ومنها ما هو 
ترمجة فحس���ب، إضافة إىل مقاالت له نش���رها يف 

العديد من اجملالت والصحف  .
 مؤلفاته الشعرية : 

1� القيثارة ) 1926 (. وتضم هذه اجملموعة حنو 
80 قصيدة . 

2� أفاع���ي الف���ردوس ) 1938(. وفيها قال نعيمة  
»ما أعرف شاعراً يستطيع أن يأتي مبثلها أو يدانيها 
يف وصف الشهوات اجلسدية اجلاحمة. وفيها يوحي 

بأن جذور الشر عريقة يف النفس البشرية . 
3� األحلان ) 1941 (       
4� نداء القلب ) 1944 (    
5� إىل األبد ) 1945 (       

6� غل���واء ) 1945 ( . وه���ي قصة ش���عرية طويلة 
.فيه���ا يرس���م أب���و ش���بكة ص���ورة التل���ذذ بالعذاب  
ومتجي���د الدموع . مما يؤكد أنه ش���اعر رومنس���ي 

بامتياز .  
مؤلفاته الفكرية :     

1� تاريخ نابليون ) 1929(     
2� المرتني   

3� روابط الفكر والروح بني العرب والفرجنة . 

ومن ترمجاته : 
1� الطبيب رغماً عنه  

2� البخيل    
3� مريض الوهم  ، وكلها ملوليري .

4� ميكروميغاس وثالث قصص أخرى ، لفولتري.
 5� جوسلني    

 6� سقوط املالك  ، وكالمها لالمرتني . 
أما مقاالته: 

 فنش���رها يف العدي���د م���ن اجمل���الت والصح���ف 
اللبنانية مثل:  املعرض ، والربق واجلمهور ، واألديب 

، و املكشوف . 
التأثر بالشعر الفرنسي : 

أوال ـ التأثر مبجموعة » القيثارة«:
أتق���ن أبو ش���بكة العربية جي���داً ، ولكنه مع ذلك  
كان ق���د أتقن الفرنس���ية ، ونظم ش���عراً فيها ، وهو 
يف السادس���ة عش���رة من عمره .وكان يرتجم الشعر 
الفرنس���ي أو يقتبس���ه أحيان���اً . وجمموعت���ه األوىل 
»القيث���ارة« ) 1926( تثب���ت ذلك . ومم���ا يدل على 
تأثره بالش���عر الفرنس���ي يف هذه اجملموعة حسبما 
تذك���ر الباحث���ة ) فوزية الصفار ال���زاوق(  يف مقال 
هلا يف حوليات اجلامعة التونس���ية ) ع 50 ، 2006( 

ما يلي : 
 1� يف اجملموعة قصيدة بعنوان » املصدورة« أثبت 
الش���اعر نفسه عالقتها بنص نثري فرنسي ، فقال: 
وض���ع الكات���ب الفرنس���ي ) ج���ول لومات���ر( الرواية 
نثراً،فأخذهتا وتصرفت فيها تصرفاً مطلقاً . وهذا 
املس���لك كان يسلكه شاعر الشام شفيق جربي الذي 
كان يتقن الفرنس���ية أيضاً . وقد اعرتف به يف كتابه 

» أنا والشعر« . 
2� يف اجملموع���ة  قصي���دة مقتبس���ة م���ن ش���عر 
)المرتني ( الفرنسي  عنواهنا » إىل بدوية مجيلة«.

3�في اجملموعة قصيدة عنواهنا » ال تعط احلب«. 
أثبت أبو شبكة نفسه أن هلا عالقة مبصدر فرنسي 

للشاعرة ) مدام مرسلني دي بورد فلمور ( .
4� يف اجملموع���ة قصي���دة بعن���وان » تذك���ري« . 

الياس أبو شبكة وتأثره بالشعر الفرنسي  
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اعرتف الش���اعر نفس���ه بعالقتها بقصيدة فرنسية 
عنواهنا rappelle- toi للش���اعر الفرنس���ي الفرد 

دي موسيه ) 1857( . 
ومن اجلدير بالذكر أن  كتاب أبي شبكة  »روابط 
الفكر والروح بني العرب والفرجنة« الذي وقفنا عنده 
سابقا ، ينطوي على  عناية شديدة بالتيارات األدبية 
الغربي���ة ، واألعالم األوروبيني عامة ، والفرنس���يني 
خاص���ة . وممن عين هبم من الفرنس���يني ) المرتني 
1962 ( والف���رد دي في���ين )1963 ( وفيكتور هيجو 
) 1885 ( والف���رد دي موس���يه ) 1857 ( وبودل���ري 
)1867 ( . واملع���روف أن بودلري هو صاحب الديوان 
الش���هري » أزهار الش���ر«. وبه عد أحد رواد احلداثة 

الشعرية الغربية . 
ويع���د أبو ش���بكة ، يف رأي الباحث���ة ريتا عوض ، 
أحد رواد الرومنس���ية العربية الس���وداء يف الش���عر 

العربي . 
قصيـــدة  احلاصـــل يف   التأثـــر  ـ  ثانيـــًا 

»مششون« : 
   ومن أمثلة تأثر أبي ش���بكة بالش���عر الرومنسي 

الفرنسي ، إضافة ملا سبق ، هذه األمثلة : 
� نظم الشاعر الفرنسي دي فيين  قصيدة بعنوان 
» غضب مششون« ، فنظم أبو شبكة قصيدة بعنوان 
» مششون« . وقصة مششون واردة يف التوراة )سفر 

القضاة  ، إصحاح 16/13 ( . 
وه���ي حتكي كيف متلقت دليلة مشش���ون لتعرف 
س���ر قوته، وكيف نقلتها إىل قومها ليثأروا منه، بعد 
أن قت���ل منهم املئني من الرجال والنس���اء ... وفعلت 
دليلة ، وعرفت أن سر قوة مششون يف شعره، فجز 

شعره،  ولكنه مل يضعف ، بل قتل نفسه. 
وقصي���دة مشش���ون هي إح���دى قصائ���د أفاعي 

الفردوس . وفيها يقول أبو شبكة : 
إن يف احلسن يا دليلة أفعى       

                       كم مسعنا فحيحها يف سرير
وعنا الليث للبوءة كالظب����          

                          �����ي ،فما فيه شهوة للزئري

ملقيه ففي أشعة عينيك           
                            صباح اهلوى وليل القبور

  ويضيف : 
أصبح الليث يف يديك أسريا          

                           فاطرحيه سخرية للحمري
هيكل اإلثم مل أبح لك ذيل           

                          شبح الرق مل أسلمك نريي
فاسقطي يا دعائم الكذب اجلاني            

                              وكوني أسطورة للدهور
إن تكن جزت اخليانة شعري    

                      يف ضاليل، فقوتي يف شعوري
ول���دى املقارنة ب���ني القصيدتني، نق���ع على تأثر 
واضح من الالحق بالس���ابق . والسجل اللغوي دليل 
على ذلك،  فمن األلفاظ املشرتكة بينهما : ) صحراء 
، وأس���د ، وهنود ، وحية ،  ولذة ، وش���عري ، وأشعة 

العينني ، ووليمة( . 
 ومن السجل املكاني والزماني نعثر على الكلمات 
املش���رتكة التالي���ة :  ) اللي���ل، والصب���ح، والدعائم، 

واألرض، وجهنم ، واجلمع ( .
    ورغ���م ذل���ك ، فان ما س���بق ال يعين أن النص 
الفرنسي أمجل وأروع من النص العربي ، وان اشرتكا 
يف مصدر االستلهام .  فتوظيف األسطورة التوراتية 
خمتلف عند االثنني ، ف� » دي فيين« وظفها أخالقياً 

ونفسياً ، وأبو شبكة وظفها اجتماعياً ونفسياً.
وما بعد ذلك يلتقي الش���اعران يف هناية القصيدة 
، رافع���اً كل منهم���ا صوته، متحدياً اإلث���م بالطهارة 
، والض���ر باخل���ري . ) انظر دراس���ة الباحث���ة فوزية 
الصفار الزاوق يف جملة حوليات اجلامعة التونسية 

ع 50/ 2006 ( . 
 ثالثـــًا ـ التشـــابه بـــني قصيـــدة غلواء،  

وقصيدة  ليلة ماي : 
      دي���وان غلواء ألبي ش���بكة ديوان يقطر باألمل 
. واألمل موض���وع قائم برأس���ه عند ش���اعرنا . وقد 
جمد الرومنسيون األمل  وقالوا: إن النفس العظيمة 
يصنعها أمل عظيم . ووصف ) غوته ( الرومنس���يني 
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بأهنم ينظمون أشعارهم كما لو أهنم مرضى ، ولو أن 
العامل مشفى .وقد عرب عن ذلك أبو شبكة فقال : 

هذه احلياة كمستشفى تنام فيها      
               مرضى الوجود وال تشفى من الداء

وحتكي قص���ة ديوان غلواء أن أبا ش���بكة كان قد 
هام بفتاة تدعى ) ألغا ( س���نة 1920 . وكانت تكربه 
بس���نتني . وقد قل���ب حروفها يف عن���وان اجملموعة 
وأض���اف إليه���ا )ال���واو(، فص���ار عن���وان جمموعته 

»غلواء« . 
ويع���د هذا الديوان يف نظر النقاد رائعة من روائع 
الش���عر العربي املعاصر. وأبو شبكة يف هذا الديوان 
متأثر بش���دة بقصيدة الشاعر الفرنسي ) ألفرد دي 
موس���يه (: ليلة ماي / la nuit de mai  /  وهي 
ال���يت حورها صاحبها تس���ع مرات . وحني نش���رها 
مل يب���ق إال ثلثه���ا . وتل���ك القصيدة س���داها احلزن 
وحلمته���ا األمل . وج���اءت إثر قطيعة م���ا بينه وبني 
خليلته ) جورج صاند ( . وقصيدة شاعرنا تشبهها،  

فهي مثرة خيبة وأسى . وفيها يقول أبو شبكة : 
 يا صديقي انظر إىل بستان عمري          

                        كيف دب الذبول يف اقحوانه
فشباب أخنت عليه صروف           

                           أفقدته النضار من ريعانه
صرت يف وحدتي أخاطب ) موسيه (     

                       راشفا يف الظالم سحر بيانه
كان مثلي ، فغيب القرب  منه                      

                                جسداً بالياً قبل أوانه
أفعم الكون بالعذاب حياتي                

                               فلهذا تاقت إىل أكفانه
إن الص���ور الش���عرية ق���د مجع���ت ب���ني األداءين 
الش���عريني ، ولكن طريقة التن���اول اختلفت . وعلى 
كل حال ، فان التماثل الكلي مس���تحيل يف أي أثرين 

متشاهبني يف اآلداب العاملية قاطبة.
واملع���روف أن قصي���دة غل���واء قس���مت إىل أربعة 
عه���ود . وق���د جاء يف العه���د الرابع منه���ا قول أبي 

شبكة الذي يكرسه شاعراً رومنسياً : 

اجرح القلب  واسق شعرك منه      
                           فدم القلوب مخرة األقالم

مصدر الصدق يف الشعورهو القل��     
                        ��ب ويف القلب مهبط اإلهلام

وإذا أنت مل تعذب  وتغمس         
                                  قلماً يف قرارة اآلالم

فقوافيك زخرف  وبريق        
                           كعظام يف مدفن من رخام

وإذا القلب مل يرقق جبرح          
                                حجرته ضغائن األيام

رب جرح  قد صار ينبوع شعر    
                       تلتقي عنده النفوس الظوامي
رابعًا ـ بني بودلري) 1867( ، وأبي شبكة : 
بودلري هو صاحب ديوان » أزهار الشر« كما ذكرنا 
، وكان على شاكلة شعراء معاصره ) فيكتور هيجو(. 
وقد حقب الشعر الفرنسي بأنه شعر ما قبل بودلري 
، وشعر ما بعد بودلري . وهو أبو الرومنسية السوداء 
اليت تتسم باحلميمية والروحانية واللون والنزوع إىل 
املطلق . ووصف بودل���ري بأنه صنم معبود ، وهيكله 

من أكثر اهلياكل ازدحاماً . 
قال فيه ) فان تييغم ( وهو صاحب كتاب » األدب 
املق���ارن«:  قع���د بودلريعل���ى مفرتق ط���رق : األوىل 
تتج���ه حنو الرومنس���ية ، والثانية حنو الربناس���ية ، 
والثالثة حن���و الرمزية . ويف أعماله ميول حنو هذه 

االجتاهات  مجيعها . 
وحني نش���ر أبو ش���بكة » أفاعي الفردوس« س���نة 
1938 هامج���ه ك���رم ملحم ك���رم ، واهتم���ه باحتذاء 
بودل���ري، خاصة يف عنوانه ال���ذي حيمل تناقضا بني 
كلمت���ني )أزهار / الش���ر ( : فالش���ر ال ينس���جم مع 
األزهار . وكذلك كان عنوان أبي ش���بكة ) أفاعي / 
الفردوس( . فالفردوس ال يتس���ق مع األفاعي ، وكل 
منهما من واد . وقد أيد أبو ش���بكة يوس���ف غصوب 
، وداف���ع عنه . وقال آخرون : إن أبا ش���بكة ش���اعر 
أصيل رغم تأثره ببودلري، وبغريه من شعراء فرنسا ، 

الذين عاشوا غالباً يف القرن التاسع عشر . 

الياس أبو شبكة وتأثره بالشعر الفرنسي  
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ظواهر نحوية 
في ديوان ابن هانئ األندلسي

    د. شوقي املعري

ُع��ِرَف ع��ن ابن هان��ئ األندلس��ي )ت 362ه� ( أنه 
كان ُيعن��ى باللفظ أكثر من املعن��ى ،وقد اعتمد 
األلف��اظ  الغريب��ة اجلزلة اليت يش��تّد وقُعه��ا يف ُأُذن 
السامع ، ويهتّم برتكيب مُجلته يف بناٍء جزل متني 
، ويتكّل��ف يف صياغة هذه الرتاكي��ب تكلفًا واضحًا 
يلحظه كّل من يقرأ ديوانه ،وقد انقس��م القدامى 
يف نقد ش��عره فريق��ني ، فريق��ًا رأى ضّجًة وقعقعة 
ألف��اظ الطائ��ل يف معناه��ا ومن ه��ذا الفريق املعري 
واب��ن رش��يق ، وفريقًا كال له املدي��ح والثناء حتى 

به متنيب املغرب . لقَّ
إّن عناي��ة اب��ن هان��ئ األندلس��ي بألفاظ��ه جعله 
يتكّلف يف تركي��ب اجلملة اليت متّيزت عنده ، فال 

تش��عر أنك  تقرأ يف ديوان شاعر من شعراء األندلس 
، واملع��روف لدى اجلميع أّن ش��عر األندلس ينضوي 
حت��ت ع��دة عناوين أهمه��ا الطبيعة وامل��رأة ، ولكّن 
النح��و واللغة بعيدان عن دراس��ة هذا الش��عر ،رمبا 
ألن��ه ُمّتهم بأنه  » كالش��عر املهجري« ضعيف لغويًا 
وحنويًا ،وال جند فيه ما يس��تحق الدراسة ،لكّن هذا 
غري صحيح وس��يجد الق��ارئ أّن مّثة قواعَد كثرية 
ال تبتعد عن ش��عر القدامى وشواهد االحتجاج اليت 
ضّم��ت الكث��ري من تل��ك القواعد … ب��ل إّن بعضها 
ش��ّكل ظاهرة مستقلة كانت هلا عناوين يف البحث 
ال��ذي اعتم��د قراءة دي��وان الش��اعر ق��راءة متأنية 

للوصول إىل ما وصل إليه .
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أسلوب الشرط :
لي���س القصد من ه���ذا العنوان الوق���وف على ما 
اس���تعمله الش���اعر من أبيات فيها أس���لوب الشرط 
ال���ذي يتألف من األداة وفعل الش���رط وجوابه ، وإال 
اجتم���ع عندنا أبيات كثرية ال يقدّم الفائدة ،بل تذكر 
أو تعدّد تلك األبي���ات ،إمنا القصد من هذا العنوان 
ه���و الوق���وف عل���ى الغريب يف اس���تعمال الش���اعر 

أسلوب الشرط 
 لئن : املعروف أنّ ) لئن ( مؤّلفة من الالم املوطئة 

للقسم  و) إنْ ( حرف الشرط اجلازم .
أي اجتم���اع الش���رط والقس���م وكلُّ منهما حباجة 
إىل ج���واب ، وغالباً ما كان اجلواب للقس���م ،إال إذا 
كان مّثة قرينة تدّل على أنّ اجلواب للشرط ، كالفاء 
الرابط���ة جلواب الش���رط . وإذا كان هذا من القليل 

إال أنّ الشاعر استعمله ، قال ) 110 (: 
 ولَئِنْ جرى من فِّضةٍ يف عَسْجدٍ       

                        َفبغريِ علِم القاصدِ الرِّعديدِ
وقال ) 173 ( :

لَئِنْ أعدْتُ عليكم منه ما َظهرا         
                  فما أعدْتُ عليكم  منه ما اسْترَتا 

فمثل ذلك إذا ما قيس على دواوين الش���عراء كثري 
العدد .وهذا يعين أنّ الشاعر قصد إىل هذا الرتكيب 
قصداً ، ألنه اس���تعمل ما استعمله معظم الشعراء ، 
ه���و الالم الواقعة يف جواب القس���م . من هذا قوله 

 : ) 83 (
- لئنْ كانَ هذا احلسنُ يُعجَمُ أسْطراً       

                       ألنتِ اليت تُملنيَ والبدرُ يَنسخُ
إنَّ هذا الرتكيب الذي نقع عليه عند معظم الشعراء 
كان أق���ّل من الرتكي���ب غري املعتمد عند هؤالء، ليس 
هذا فحسب ، بل  إنّ الشاعر استعمل تركيباً ال نقع 
علي���ه عند معظم الش���عراء إن مل نق���ل كلّهم ، وكان 
غريباً ، وطريفاً ، ومل يكن يف ش���اهد ش���عري واحد 
لنق���ول : ش���اذ ، أو فرد ، أو يتي���م ، بل كان يف عدد 
من الش���واهد ، أن جيمع ب���ني الفاء الرابطة جلواب 
الش���رط والالم الواقعة يف جواب القسم وهذا ماال 

نقع عليه يف الشواهد احملّتج هبا، يقول ) 43 ( : 
ولََئِنْ سَطا  بسرير مُلكٍ  أعجٍم           

                        َفلقد   أمدَّته   لِساناً  مُعربا     
 ولئِنْ سرى الُفلكُ املُدارُ هبا       

                             فلسوفَ يُسلمُها ويَنفطرُ 
وقريب منه قوله  ) 52 ( : 

 إنْ تَمتثْل منها امللوُك ُقصوركم       
                              َفلَطاملا كانوا هلا حُجاّبا 
إنّ من يقرأ هذه الش���واهد يش���عر أنَّ الشاعر قد 
عمد إىل هذا الرتكيب ، ومل يأت عفو اخلاطر ، ألنّ 
م���ا يأتي عفو اخلاط���ر يكون بيتاً ف���رداً قد يضطر 
إليه الشاعر ،ال أن يكون يف عدد من األبيات ، وورد 
ع���ددٌ من األبيات اليت فيها أس���لوب الش���رط ، وقد 

اختلف تركيبها ، 
 فقد استعمل ) أمّا ( فقال ) 27 ( : 

 وليسَ النّواظرُ إال القلوبُ         
                            وأمّا العيونُ ففيها العَمى 
 واستعمل أسلوب الشرط وقد حُذف جوابه : 

وقال ) 227 ( : 
وما أنا أو مثلي وقوٌل يقولُه        

                     إذا مل أكن أُلْفي به مَنْ يُصدُِّقه 
 اس���تعمل ) لو ( وكان جواهبا مصدراً ب� ) لقد ( 
وهذا من القليل ألنَّ الالم يف ) لقد ( تقع يف  جواب 

قسم ، قال : 
ولو ُطلبَتْ يف الغيثِ منكَ سَجيٌّة       

                          لقد عزَّ مَوجودٌ وعزّ وجودُ  
 وممّا يلفت النظر يف اس���تعمال الش���رط عنده 
حذف الفع���ل يف تركيب )وإال ( املؤلفة من الواو وال 

النافية قال ) 40 ( : 
أالإّنما الدّنيا رضاَك لعاقل         

                        وإاّل فإنّ العيشَ همٌ وتعذيبُ 
لكنه اس���تعمل أسلوب الشرط كامالً،توافرت فيه 

أداة الشرط وفعله وجوابه،قال ) 150 (: 
 إنْ قيَل مَنْ خريُ الربيّة مل يكنْ        

                                إاّل ُكمُ خَلْقٌ إليه يشار 

ظواهر حنوية يف ديوان ابن هانئ األندلسي  
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 القسم : 
اختلط القس���م الذي استعمله الش���اعر بالشرط 
،وقد تقدّم الكالم عليه يف اللفظ ) لئن ( الذي مجع 
بينهم���ا ، لك���نّ هذا مل مينع الش���اعر من اس���تعمال 
ألف���اظ القس���م املش���هورة ال���يت اس���تعملها معظ���م 
الش���عراء وال س���يما لفظ ) لعمري ( وتاله ب� ) لئن ( 
، وكأن���ه يريد التأكيد مرّة أخرى كما فعل يف معظم 

ما وقفنا عليه. 
قال ) 144 ( : 

لَعمري لَئِنْ زانَ اخلالفة ناطقاً     
                        لقد زانَ أيامَ احلروِب مدبّرا  

وقدّر قسماً حمذوفاً يف قوله ) 90 ( : 
 ألُعْرََقنْ زماناً رابَ حادثُه     

                          إذا استمرَّ فألقى باملقاليد 
وأعرقن من عَرَق اللحم إذا أكل ما عليه من اللحم 
.والالم هنا واقعة يف جواب قس���م مقدّر ، وهذا من 

أساليب القدماء . 
واستعمل فعل القسم الصريح فقال ) 193 ( : 

 سَموْتُ له بعدَ الرّحيل وفاتيَن     
                   فأقسَمْتُ أالَّ الءمَ اجلنبَ موضعُ    

الم االبتداء : 
يلحظ القارئ يف ديوان ابن هانئ أّنه كان يكثر من 
األلف���اظ اليت تفيد التوكيد ، غري الرتاكيب اليت أكثر 
من اس���تعماهلا ،وتفي���د هي األخ���رى التوكيد ،ومن 
هذه املؤّكدات الم االبتداء، اليت تفيد التوكيدوتدخل 
عل���ى اجلمل���ة امسية كانت أم فعلي���ة، من هذا قوله 

 : ) 54(
 ألنت ذا اجليشُ ثمّ اجليشُ نافلٌة   

                       وما سواك َفلَْغوٌ غريُ حمتَسب 
فقد أدخل الم االبتداءعلى ضمري الرفع املنفصل 
ال���ذي تبدأ به اجلمل���ة للتوكيد املعن���وي الذي أراده  
إذ يُكتف���ى أن نب���دأ البيت أو اجلمل���ة بضمري الرفع 
املنفص���ل املخاطب ليعطي ق���وّة للمعنى ، وإذا كانت 
ال���الم تدخل على اجلمل���ة االمسية أكثر من الفعلية 
ف���إن الش���اعرأدخل ال���الم على اجلمل���ة الفعلية يف 

ش���واهد كث���رية ، حاله ح���ال كثري م���ن القواعد اليت 
متيّ���ز هب���ا من غ���ريه وخال���ف معظم من اس���تعملها 
وس���تلحظ أنّ مثة تكلّف���اً يف دخول الم االبتداء على 

الفعل يقول )81( : 
ى وقادَه        ألفلحَ منهم مَنْ تَزكَّ

ى وأفلَحا                           حواريّ أمالك تزكَّ
ب���ل إنه أدخل الم االبتداء على الظرف ، وهذا من 

احلاالت القليلة  : وقال ) 253 ( : 
 إنّ السّماء لدونَ ما تَرقى له     

                       والنجمُ أقربُ هنِجك املسلوكِ 
استعمال حتى : 

أكث���ر اب���ن هانئ من اس���تعمال ) حت���ى ( لكنْ ما 
يالح���ظ أنه اس���تعمله قب���ل الفعل املاض���ي ، إال يف 
شاهد واحد ، ويليه املضارع ، وهو يف هذا مل يَقصد 
إىل ابت���داء ال���كالم ، بل كان فيه معن���ى الغاية اجلر 
)إىل أن ( ،ويُلحظ كذلك التنوّع يف هذا االس���تعمال 

واستعماله يف عدد من األبيات املتتالية . 
يقول ) 29 ( : 

 وملّا أَتَينا سَقتْه الدّموعُ           
                           فما باتَ حّتى سَقاه الَحَيا 
وقد استعمل حتى يف ثالثة أبيات متتالية ، وهذا 
م���ا يثبت م���ا ذهبنا إليه غري مرّة أن���ه كان يعمد إىل 
التك���رار يف االس���تعمال يف أبي���ات متتالي���ة لتثبيت 

قاعدة ما، قال ) 43 ( : 
مَنْ ال يَبيتُ على األحبَّةِ راضياً    

                   حتى يكون على الفوارِس مُْغضبا 
 مَنْ ِزيُّه أنْ ال جيئَ مَُقنَّعاً   

                           حتى يَقدّ مُتوجّاً ومُعصَّبا 
مازال يَقلقُ يف منابتِ فارس ٍ     

                           حتى ظننتُ النَّوهبار له أَبا 
والنوهبار : الربيع اجلديد 

واس���تعملها ح���رف ابت���داء دخل���ت عل���ى اجلملة 
االمسية ، قال ) 155 ( : 

 فيا جَبالً من رمحةِ اهلل باذخاً       
                      إليهِ يفرّ العرفُ يف زمن النُّكِر 
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 فداؤك حتى البدرُ يف َغسَق الدُّجى     
           منيْراً ، وحتى الشمسُ فضالً عن البدِر 

يف أسلوب االستثناء : 
افنتّ الش���اعر يف اس���تعمال أسلوب االستثناء ، أو 
لنقل كان له أسلوب خاصٌ ،أراد أن يظهره على غري 
م���ا اعتدنا قراءته عن���د اآلخرين ،وفعل كما فعل يف 
بقية األبواب ، كرّر األسلوب الذي أراده من هذا أّنه 
قدّم املس���تثنى على املس���تثنى منه ، وهذا األسلوب 

كان قليالً عند القدماء 
قال ) 100 ( : وقد كرّر األسلوب يف كل شطر : 

 فليس هلا إاّل الرياحَ أعنٌّة          
                          ولي���س هل���ا إاّل احَلب���اب كدي���دُ 
احلباب : فقاقيع املاء - والكديد : األرض الصّلبة. 
ويتص���ل هب���ذا بي���ت تق���دّم في���ه املس���تثنى ق���ال 

 :)148(
 أشدّ إذا زارتْ ِوجار ثعالٍب      

                           ما إن هلا إاّل القلوبَ وجارُ 
وم���ن الرتاكي���ب اليت اس���تعمل فيه���ا ) إاّل ( قوله 

  :)11(
 ما كان أحسنَ من أياديها اليت     

                                تُوليكَ إاّل أّنها حَسناءُ 
ومن هذه الرتاكيب قوله ) 57 ( : 

 فالناسُ غريَك أتباعٌ له خَوٌَل        
                    وأنتَ ثانيه يف العُليا من الرّ تَب 

وقوله ) 61 ( : 
 ومَنْ مُذنبٌ يف اهلجر غريَك جمرمٌ     

                      ومن ناقضٌ للعهد غريَك ناكثُ 
أساليب أخرى يف التوكيد :  

املع���روف أنَّ أي لف���ظ  زائد يفي���د التوكيد ، وقد 
وقعت يف ديوان ابن هانئ على عدد من األبيات اليت 

زاد فيها بعض األلفاظ  : 
 م���ن ه���ذا زي���ادة ) كان ( بني  ) م���ا ( التعجبية 

وفعل التعجب : 
ما كان أحسنَ من أياديها اليت      

                                توليك إاّل أّنها حسناءُ 

 وزيادة ) إن ( بعد ) ما ( قال ) 44 ( : 
 ما إنْ تزاُل خترّس جدةً له      

                       من حني مطلعِها إىل أن تغربا 
وزاد الفاء يف قوله  ) 54 ( : 

 ألنتَ ذا اجليشُ ، ثم اجليشُ نافلٌة     
                       وما سِواك فلغوٌ غريُ حمتسِب 
 وقد يك���ون تكرار املعن���ى بلفظني خمتلفني من 

باب التوكيد .
 قال )39 ( : 

 وحَسْيب ممّا كان أو مما هو كائنٌ    
                         دليالن ِ علمٌ باإلله وجتريبُ 
 وق���د يكون التكرار بلفظ يف بيت أو اثنني دليالً 

على التوكيد الذي أراده ، من هذا قوله ) 60 ( 
 وكذا احلبُّ ُضحكٌة وبكاءٌ         

                             وكذا الدهرُ أُلْفٌة وشتاتُ 
وم���ن ه���ذا تك���رار اس���تعمال ) أن ( املخفف���ة من 
الثقيل���ة وق���د وليته���ا ) ال ( النافي���ة ، عل���ى غري ما 
اس���تعمله معظ���م الش���عراء ) ال ( النافي���ة للجنس ، 

يقول ) 243 (: 
 شهدتُ ألَهِل البيتِ أنْ ال مَشاعرٌ    

                    إذا مل تكن منهم وأنْ ال مناسِكُ 
وأنْ ال إمامٌ غريُ ذي التاِج تلتقي        

                      عليه هَوادي مَجدِه واحَلواِرُك 
ومن���ه تك���رار ) حي���ث ( يف ش���طري البيت التايل 

 : ) 9(
 احلب حيثُ املعشرُ األعداءُ         

                         والصّربُ حيثُ الكِلُّة السِّيَراء 
ومن���ه تك���رار لفظ ) غضّ ( ث���الث مرات يف بيت 

واحد ، قال ) 21 ( : 
 وَقد أهِبُط الغيث غضّ اجلم      

                     يم ،غضّ األسرّة ِ، غضّ الندى 
ومنه تكرار حرف اجلر ) من ( غري مرة يف بيتني 

يقول ) 231 ( : 
شِمْ سِلْمَه أو حَرْبَه تَبتدرْ         

                         ما شِئْتَ من سحّ ومن وَدْق ِ 
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 يوسعْك من كِسْفٍ ومن مارٍج     
                           فاٍر ومن قِْطٍر ومن صَعْق ِ 
 وقد يقع التوكيد بتكرار الصفة كقوله )302(: 

 فال مثَل أياٍم لنا ذهبيةٍ            
                         قصريةِ أعماِر البقاءِ قالئل ِ 

يف األدوات النحوية : 
ال أقف يف هذا العنوان عند كل أداة حنوية وردت 
يف شعر الشاعر ، بل عند بعض األبيات مناذج على 
ما متيّز به يف االستعمال أو خالف ما نعرفه للتدليل 

على أنّ مّثة تطوراً وقع .
أو أنّ هناك أساليب جديدة يف االستعمال ، بعضها 
خال���ف األصل وبعضها كان اجتهاداً لكنه مل خيالف 
القاع���دة ، ب���ل كان تط���وراً ميكن الوق���وف عنده...  
اس���تعمال ) ال ( العاطفة علماً بأنّ اس���تعماهلا قليل 

، قال ) 22 ( : 
 ومِنْ أجل ذلكَ ال غريِه       

                               رأى الغنويّ هبا ما رأى   
وقد يكون منه قوله ) 146 ( : 

ما شئتَ ال ما شاءتِ األقدارُ      
                        فاحكم فأنتَ الواحدُ القهّارُ                                               
فكأن���ه اس���تعمل ) ال ( عاطفة مجل���ة على مجلة 
، وه���ذا م���ن الن���ادر ،ألن ) ال ( تعطف مف���رداً على 

مفرد . 
  اس���تعمل ) إما ( بغري عطف عليها ، واستبدل 

هبا ) أو ( العاطفة  : 
قال ) 246 ( : 

لقد آنَ أن تُجزى ُقريشٌ بسَعْيها   
                        فإما حياةٌ أو حجامٌ مواشكُ 
لكنه استعمل ) إمّا ( يف حالة العطف قال )25(: 

 أَفِيقوا فما هي إال اثنتان ِ          
                               إمّا الرّشادُ وإمّا العمى 
  استعمل ) ثمّ ( لالستئناف ، يف قوله ) 54( : 

  ألنتَ ذا اجليشُ ، ثم اجليشُ نافلٌة  
                       وما سواك َفلَْغوٌ غري مُحتسب 
 اس���تعمل ) حيث ( وقد وليتها اجلملة االمسية 

من مبتدأ ، وخرب ، وهذا من القليل ؛ ألنّ خرب املبتدأ 
بعد ) حيث ( .. قال )332 ( : 

 فلو نُسِبَتْ مَنٌ كلُّها               
                              إليك لَُقلْنا هلا : ال جَرَمْ 

 حبيث األكفُّ طواٌل إىل     
                                مآرهبم والعراننيُ شُمّْ 
 وقعت يف ديوان الشاعر على بيت استعمل فيه 
) لو ( اس���تعماالً ي���كاد يكون إىل الن���درة أقرب قال 

 : ) 20(
 وكان مَلياً بَقدِر احلياة ِ       

                           وأَعجبُ من َغدِْره لو وَفى
فاألقرب إىل ) لو ( احلرف املصدري ، لسببني : 

األول : أهنا ليست للتمين ، وال للشرط . 
والثان���ي : أنّ ) أعج���ب ( مبتدأ ، حيتاج إىل خرب ، 
ويتمّ معناه يف قوله ) لو وفى ( والتقدير وأعجب من 
غ���دره وفاؤه ، فالندرة أن يس���تعمل ) لو ( مصدرية 
من دون أن تس���بق بالفعل ) ودّ ( وما يش���بهه. وهو 

الذي استعمله يف  بيت آخر ، فقال ) 29 ( : 
وما العنيُ تعشقُ هذا السّهادَ     

                             وودّ الَقطا لو يَنامُ الَقطا 
ملحق :  

استعمل الشاعر ) ها ( اليت للتنبيه من دون اسم 
اإلش���ارة ، وهذا وقع عند القدماء ، لكنْ من القليل 

، قال ) 62 ( :  
عبثْتُ زماناً باللّيايل وصَرْفِها     

                      فها هي بي لو تَعلمونَ عوابثُ 
 وها ، فكأنْ قد زاده وجتانَفتْ      

                    به عن قصور املُلكِ طيبُة والسّرُّ         
إنَّ م���ا تق���دَّم من عناوي���ن يدّلل بوض���وح أنَّ مثَّة 
تكلّفاً قصد إليه الش���اعر ابن هانئ، ألّنك ال تلحظ 
ه���ذا عن���د معظم الش���عراء األندلس���يني ،وكثري من 

غريهم... 
وربّما هذا ما دعا عدداً من النقاد إىل أن خيتلفوا 
يف احلك���م علي���ه، ولكن يبقى لق���راءة ديوانه احلكم 

األخري.   
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ة االنزياح وسلطة اإليحاء عند أدونيس شعريَّ
بين ) المثيولوجيا .. والرموز األسطورّية(

 عصام شرتح 

ال ش��ك يف أن مصطل��ح االنزياح م��ن املصطلحات 
النقدية األس��لوبية املهمة اليت شغلت نقدنا احلديث 
يف اآلون��ة األخ��رية ؛ أم��ا م��ا يهمنا حن��ن يف مصطلح 
االنزياح فهو االنزياح البالغي ، أو ما ميكن تسميته 
وه��و   [  : الش��اعري  أو  الش��عري  االنزي��اح  جت��اوزًا 
االحنراف بالرتكيب الشعري من املستوى اإلسنادي 
املألوف إىل مس��توى إحيائي وداللي غري مألوف ؛ من 
خ��الل اتباع الش��اعر معايري انزياحي��ة جتعل قوله 
الش��عري متميزًا ع��ن األقاويل النثري��ة النفعية أو 
املادية البحتة [ ، وذلك من خالل مهارته اإلس��نادية 
، وبراعت��ه الفنية الفائقة على النس��ج والرتكيب ، 
وقدرت��ه التخييلي��ة العالي��ة على هزه��زة توقعهم 
، حبي��ث يغت��دي نس��جه الش��عري ش��ديد التأثري يف 
املتلق��ني ؛ فيزح��زح إحساس��هم متاع��ًا والت��ذاذًا ، 

وجتي��ش نفوس��هم حتف��زًا ووجدان��ًا ؛ وعل��ى ه��ذا 
يتمي��ز الش��عراء بعضهم من بع��ض ، ويتفاوتون يف 
درج��ة الش��عرية ، وهذا ما رآه من س��ابق اجلاحظ ، 
إذ كان ي��رى أن املعان��ي مطروحة يف الطريق ، وأن 
كل الن��اس يعرف هذه املعاني فتتأتى له على حنو 
أو على آخ��ر ، وإمنا املعضلة تكمن يف القدرة أو عدم 
القدرة ، على براعة النسج ، وعلى عبقرية التصوير 
؛ فالتفاوت بني الشعراء إمنا يكون يف مستوى الصقل 
أو الرتكيب النس��جي الذي حيدد مستوى الشعرية 

لديهم .
 يقول جان كوهن : » الش��اعر ليس ش��اعرًا ألنه 
ر ، ولكن ألنه يقول . فهو ليس مبدعًا  حيس أو يفكيِّ
لألف��كار ، ولكن    لأللفاظ « )1( . مبعنى أن العبقرية 

تكمن يف األسلوب وطريقة الرتكيب .
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وقد أك���د الناقد حممد العم���ري على ضرورة أن 
يك���ون االنزي���اح بالغياً أو ش���عرياً ليحق���ق وظيفته 
الفنية املنشودة يف النص ؛ قائالً : » االنزياح ليكون 
ش���عرياً ينبغي أن يتيح إمكانيات كثرية لتأويل النص 
وتعدديت���ه . وهذه الفاعلية ب���ارزة يف تفاعل الداللة 
والصوت ... حيث ميك���ن قراءة البيت عدة قراءات 
بعضه���ا راج���ح ، وبعضه���ا مرجوح حس���ب مراعاة 

التمفصل أو التقطيع أو املوازنة بينهما »)2( .
وهن���ا ، الحظ الدكت���ور عبد امللك مرتاض أن من 
أبرز خصائص اللغة األدبية بعامة ، واللغة الشعرية 
خباصة . أهنا حتتمل أكثر من معنىً للقراءة والتأويل 
، فتتع���دد قراءاهتا ؛ ويتوس���ع تأويلها ، ولذلك يدين 
بعض العلماء والفالس���فة للغة األدبية من أجل هذه 
اخلاصي���ة ، وذل���ك حبكم أهنا ، يف ه���ذه احلال ، ال 
حتتمل حقيقة واحدة ، بل هي حتتمل عدة حقائق . 
وحني تتعدد هذه احلقائق حلقيقة يفرتض أن تكون 
وحي���دة قطعي���ة الثبوت ، تضي���ع احلقيقة بني ذلك 

وتتيه . )3( 
وما من ش���ك يف أن االنزياح الشعري أو البالغي 
هو أهم ما مييز لغة أدونيس الشعرية ، إذ يستنطق 
اللغة من أنس���اقها املادية إىل أبعاد داللية وروحانية 
غاية يف اإلثارة والتمركز والشعرية . وبناء على هذا 
، تنفت���ح قصائ���د أدونيس على مجل���ة من املقومات 
الش���عرية اليت تفعل تراكيبه الشعرية ، وتنمي درجة 
إثارهتا على منت سلمها الشعري ، لتجمل إيقاعاهتا 
الداخلية واخلارجية على السواء ، وميكن أن نُجْمِل 

هذه املقومات باملؤثرات اجلمالية اآلتية : 
للتوظي���ف  اجلم���ايلّ  والبع���د   / االنزي���اح   

األسطوريّ.
 االنزي���اح / وديالكتي���ك التفاع���ل ب���ني الرموز 

األسطوريّة .
 االنزياح / والصدمة التصويريّة املثرية للمشاهد 

واللقطات السريعة . 
 االنزي���اح / وج���رح الصورة / وتصدّع املش���هد 

النصيّ العام .

 االنزياح / وتغريب الصورة / وتشّظي الرؤية.
 االنزياح بني العبث اللغويّ / ودهش���ة الومضة 

اجلماليّة املثرية .

أواًل - االنزياح / والبعد اجلمايلّ للتوظيف 
األسطوريّ :

إن لالنزياح أمهية خاصة يف التوظيف األسطوري 
، نظراً إىل ما متتلكه األس���طورة من مؤثرات ثقافية 
خمتزنة يف الذهن اجلمعي ، وعلى هذا يؤكد املناصرة 
» أمهي���ة االنزياح يف الش���عر خباصة عند التوظيف 
األس���طوري ، فكل كلمة تتخذ أبعاداً ترميزية ، وهو 
موقف يس���انده املوقف النقدي املدافع عن ش���عرية 
الكتابة األدبية ، وتزداد القناعة رس���وخاً يف الكتابة 
الش���عرية ، حي���ث » تتلب���س األش���ياء واملوج���ودات 
بأبعاده���ا الرمزي���ة اليت كانت متلؤه���ا حياة ، حاملا 
حتض���ر يف النص الش���عري ، وإذا بالكلمات تنتفض 
يف مواضعها ، فإذا احتلت كلمة ما موضعاً يف النص 
يسابقها إليه بعدها الرمزي ، وحيضر يف شكل هالة 
داللية حتيط بتلك الكلمة اليت استدعت تلك األبعاد 

من أغوار الذات« )4(.
وقد اش���رتط - عل���ى حد تعبري ولي���د بوعديلة - 
املناص���رة لتوظي���ف األس���طورة واس���تخدام الرموز 

الرتاثية شرطني :
1- أن يتم ذلك بعفوية ، أي منبعثاً من روح الفنان 

الشاعر .
2 - أن يندم���ج التوظيف األس���طوري يف جس���د 

النص الشعري ، فال يكون ملصقاً ومقحماً »)5( .
لقد استطاع أدونيس أن يوظف األسطورة توظيفاً 
مجالياً باحنراف مس���اراهتا عن األصل ، عرب اللعب 
الف���ين معها ، وجتاوز روحها وحقيقتها ، ومس���ارها 
احلداث���ي املعريف األصل ، وه���و ذات موقفه عندما 
يتعام���ل م���ع التاريخ وموروث���ه األدب���ي واملثيولوجي 
القدي���م . فها هو يف قصيدته املوس���ومة ب� ) البعث 
والرماد ( ، يستحضر أسطورة طائر الفينيق ، وهي 
أس���طورة قدمية حتكي قص���ة انبعاث طائر الفينيق 
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بع���د م���ا مت حرقه ، وه���و رمز أس���طوري يرمز إىل 
االنبعاث من الرماد ، إذ يقول فيها :

» فيني���قُ ، يا فينيقْ / يا طائرَ احلننيِ واحلريقْ / 
يا ريشًة صغريةً سائرةً بال رفيقْ 

ساحبًة وراءَها الظالمَ والربيقْ ....
فينيقُ يف طريقكَ التفتْ لنا / فينيقُ حُنَّ واتئدْ

فيني���قُ م���تْ ، فيني���قُ مُ���تْ / فينيقُ ولتب���دأ بكَ 
احلرائقُ

لتب���دأ الش���قائقُ لتبدأ احلياةُ ، فيني���قُ يا رمادُ يا 
صالةُ

فينيقُ أنتَ من يرى سوادَنا / حيسُّ كيفَ منَّحي
فينيقُ مُتْ فدىً لنا / فينيقُ ولتبدأ بكَ احلرائقُ

لتب���دأ الش���قائقُ لتبدأ احلياةُ ، يا أن���تَ يا رمادُ يا 
صالةُ« )6(.

 - املقط���ع  ه���ذا  يف   - الش���اعر  يس���تحضر 
أس���طورة الفيني���ق ، منحرفاً يف مس���ارها الداليل ، 
واأليديولوجي ، والنفسي ؛ ومنزاحاً هبا عن مألوف 
األس���طورة وداللته���ا يف األصل ، إذ جيعل الش���اعر 
طائ���ر الفينيق رمزاً داالً عل���ى مدلوالت عدة ؛ فهو 
لي���س رم���زاً داالً عل���ى االنبع���اث واملي���الد اجلديد 
فحسب ، بل رمزاً داالً على حتويل األشياء من حالة 
إىل حالة ، ومن واقع عبثي أسطوري خارق إىل واقع 
عبث���ي أكث���ر جتريداً وعمق���اً وداللة عل���ى االحرتاق 
واالنبعاث والتبئري واالصطراع ، وهذا ما أش���ار إليه 
عبد الس���الم املساوي يف قوله : » إن قارئ أدونيس 
ليعجب من إفراط الش���اعر يف اس���تدعاء أس���طورة 
الفينيق عرب قصائد كثرية . ولعل األس���باب يف ذلك 
متع���ددة ، فم���ن ناحي���ة : تقدم األس���طورة منوذجاً 
متكامالً ومقنعاً فيما يتعلق بشؤون املوت والبعث .. 
بل إنه يقرتح نسقاً عميقاً لتحويل احلياة الفانية من 
خالل التضحية املقدس���ة إىل والدة أخرى موغلة يف 
الرمزية ؛ ومن ناحية أخرى لعبت النار دوراً حامساً 
يف تش���كيل وعي الش���اعر وال وعيه عندما ش���اهد 
أباه ، وقد احتوت النريان جسده يف حادث مأساوي 
ومعروف . فصار األب احملرتق حالة شعرية حتتمي 

بالفينيق إطاراً وجدانياً يس���مو باملوت العبثي لألب 
إىل مس���توى إجي���اد معنى لذلك امل���وت ، وهو معنى 
مرتب���ط ب���� »املنش���أ األول« الذي ه���و يف صورة من 
صوره جتل ل� » الزمن املقبل« ؛ فاملوت مل يكن هناية 
، ألن » الن���ار اليت أحرقت والده قتلت اإلنس���ان فيه 
، وخلق���ت اإلله ، الذي يس���كن م���ا وراء هذا العامل 
ويتخط���ى احلاض���ر إىل كل زمن مقب���ل . ويتخطى 
األب – اإلنسان ذاته الصغرى ، ويغدو مشساً أبدية 

يتبع كل غروب آني هلا انبعاث متجدد ..« )7(.
تنفت���ح نص���وص أدونيس على جمموعة أس���اطري 
قدمي���ة إغريقي���ة وش���عبية ، حت���ى ميكنن���ا القول: 
إن أش���عاره بانورام���ا أس���اطري وموروث���ات ثقافي���ة 
ومثيولوجي���ة مغرق���ة يف الرمزي���ة والق���دم ، وكأن 
أدونيس يعي : » أن األسطورة ليست جمرد حكايات 
���ف عم���داً ، بل ه���ي تعيش بالض���رورة يف عقل  تؤلَّ
اإلنس���ان لتق���دم ل���ه حل���والً ، وتعبِّر ع���ن أوضاعه 
االجتماعي���ة وقيم���ه اخللقي���ة ، فضالً ع���ن حالته 
النفس���ية والذهنية الكامنة يف الصالت الالشعورية 
القائم���ة بني األمن���اط العليا للحي���اة اليت تعرب عنها 
األس���اطري والواقع الذهين والنفسي للجماعات اليت 
تس���تعمل رموز األساطري يف مواجهة مشكالت حياة 

غري مستقرة« )8(.

ثانيًا - االنزياح / وديالكتيك التفاعل بني 
الرموز األسطورية :

ال ش���ك يف أن للرم���وز األس���طورية دوراً كب���رياً 
يف ش���حن الن���ص األدونيس���ي مبزيد م���ن التكثيف 
واإلحياء ؛ إذ يتأس���س الوعي األدونيسي على عناق 
امل���وروث املثيولوج���ي القدي���م مبا يف ذل���ك املوروث 
العرب���ي واإلغريق���ي واهلندي ؛ لذل���ك جنده يوظف 
عدداً من الرموز األس���طورية املستدعاة من ثقافات 
متنوع���ة ، ويراكمها - أحياناً - بش���كل مكثف - يف 
الن���ص الواحد ، مما جيعل نصوصه بؤرة صراعات 
وتوت���رات وتفاع���الت جدلي���ة ب���ني تلك���م الرموز ، 
وكأن أدوني���س أراد يف أش���عاره أن يؤس���طر اليومي 
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والش���عيب والتارخي���ي ، حرص���اً منه عل���ى خلق جو 
ملحم���ي أس���طوري يف نصوصه لتفعي���ل الصورة ، 
وشحن الرموز بطاقة داللية قادرة على نقل احلدث 
املده���ش واملثري والتعبري عن���ه فنياً ومجالياً ، ذلك : 
»أن الشعر واألسطورة ينشآن من احلاجة اإلنسانية 
وميث���الن نوعاً واحداً م���ن البنية الرمزية ، حيث إن 
كليهما انتصار للخيال على الواقع ، أو جتاوز للواقع 
املخي���ف إىل بن���اء واق���ع جدي���د متوائم م���ع النفس 

البشرية وآماهلا املشرقة« )9(.
ل���ه دالالت  وق���د وظ���ف أدوني���س الزم���ن ، ومحَّ
أسطورية ؛ ليغدو الزمن مارداً حياً يتخطف األحياء 
ويدم���ر األش���ياء وميح���و معاملها ، وقريب���اً من هذا 
املعنى يذهب الدكتور عبد الس���الم املس���اوي بقوله 
: » ميوت الزمن ويفنى مثل أي جس���د حمكوم عليه 
بالتحل���ل واالنق���راض ، بل قد يتح���ول هذا الزمن ، 
املتمثل يف النهار ، إىل جثة تستوجب الدفن واحلداد 
. والش���اعر أدونيس يدرك أن اإلنس���ان حييا ويفنى 
ب���ني زمنني ، واحد يهال عليه ال���رتاب ، والثاني غدٌ 
يع���د بالتجدد م���ن أج���ل مواصلة رحل���ة احلياة يف 

طريق مضيء« )10(. يقول أدونيس :
ل���و رجعَ الزم���انُ من أوٍَّل / وغم���رتْ وجهَ احلياةِ 

املياهْ
وارجت���تِ األرضُ / وخفَّ اإلله / يقوُل يل يا نوحُ 

أنقْذ لنا األحياءْ
مل أحف���ْل بق���وِل اإلل���هْ / ورحتُ يف فلك���ي ، أزيحُ 

احلصى والطنيَ عن
حماجِر امليتنيْ / أفتحُ للطوفاِن أعماَقهم ، وأمهسُ 

يف عروقِهم أننا 
عدن���ا م���ن التي���ه ، خرجنا من الكه���فِ / وغيَّرنا 

مساء السننيْ )11(.
م���ا مييز ه���ذا املقط���ع - على الصعي���د الداليل 
- احن���راف ال���دور الوظيف���ي املس���ند للش���خصية 
التارخيي���ة أو الديني���ة املس���تحضرة ؛ إذ : » إن نوح 
أدوني���س هو غري نوح القصة املعروفة ، حيث حيمل 
املؤمن���ني من قومه يف س���فينة النجاة ، ليعيد إعمار 

األرض بعد خراهبا ... أما نوح أدونيس فهو خمالف 
طامع  يف اس���تعادة زمن الطوفان . وهذه االستعادة 
مسنودة بداللة التطهري املطلق ، والرغبة يف اخلروج 
من كهف اجلس���د ؛ ألن اجلس���د عائ���ق أمام الذات 
يف بلوغ مطاحمها . فعالوة على هشاش���ته وسرعة 
تعرض���ه للتحلل والفناء ؛ فه���و أيضاً حبكم ارتباطه 
بأغ���راض الل���ذة واألمل مينع الروح م���ن التحليق يف 
عوامل اخللود ، وجيعلها حبيسة وقائع زمنية مقيدة 
بأس���باب الزوال واملوت ؛ واحلال أن أمنية اإلنس���ان 
يف أن يعي���ش الالزم���ن . مبعنى أن يفن���ى يف ذاته . 
حمقق���اً أبدي���ة مطلق���ة ، متحررة م���ن الواقع . وقد 
آم���ن أدونيس أو على األق���ل – كما ختربنا نصوصه 
اإلبداعي���ة بالنزع���ة ال���يت تلتقي يف بع���ض جوانبها 
بنظري���ة التناس���خ أو الرجع���ة الثاني���ة والتقم���ص 

باآلخر.« )12(. 
م���ا م���ن ش���ك يف أن التفاع���ل الفين ب���ني الرموز 
األسطورية من مولدات الشعرية ، خاصة إذا أدركنا 
أن الرموز األسطورية بتفاعلها داخل العمل الشعري 
تغين داللت���ه ، وتنفتح به على آف���اق موروثة وثقافة 
رحب���ة ، رغبة من الش���اعر يف التجدي���د ، وحماكاة 
القدم���اء ، وإحي���اء الرتاث ، ومفاعلت���ه داخل النص 
الش���عري املعاصر ، الذي يسعى إىل إدخال املوروث 
األس���طوري بغية تعرية الواقع ، وكش���ف تناقضاته 
وس���لبياته ،  بوصفه حالة نفس���ية ارتكاسية غايتها 
تطهري الواقع بكل ما حيويه من تناقضات وسلبيات 
، هل���ذا قد يعجب قارئ أدونيس من الثقافة املوروثة 
املعرفية اليت متتاز هبا نصوصه الش���عرية ، وخاصة 
يف تفاعل الرموز األس���طورية ضمن النص الشعري 

الواحد.

ثالثًا - االنزيـــاح / والصدمة التصويريّة 
املثرية للمشاهد واللقطات السريعة :

إن االنزي���اح الرتكييب املفاج���ئ يف ميزان الصورة 
، يش���تت الرؤي���ة ، ويعبث حبركة املش���اهد اجلزئية 
، وأغل���ب الظن أن مثل ه���ذا االنزياح يولد صدمات 

134

دوحـة 
األدب



تصويرية أو مفاجآت إس���نادية غريبة يف تش���كيلها 
وتركيبه���ا اللغ���وي املتناف���ر ؛ وهذه اإلس���نادات قد 
تكون مثرية للغاية عندما يوفق الش���اعر يف اقتناص 
املش���هد الش���عري الطازج واختيار التنسيق الرتكييب 
املناس���ب ، واللفظ اجملازي املثري ، وقد تكون عبثية 
، متش���ظية ، عندما يك���ون اللفظ بعيداً عن مدلوله 
األصلي ، وبعيداً عن دائرته اجملازية اليت استقطب 
م���ن أجلها ، وهن���ا تتعدد خترجي���ات املعنى ، وتربز 
عناصر النس���ق منافذ مهمة لفت���ح اخلطابات على 
مصفوف���ات االحتماالت املمكن���ة والالمتوقعة عند 

وضعها على حمك املداولة والتأويل .
ونش���ري - يف هذا اخلص���وص - إىل ناحية مهمة 
فيما يتعلق باالنزياح على مستوى املشاهد الشعرية 
والصور الفنية يف اخلطاب الشعري املعاصر ؛ وهي 
مس���ألة الصدمات التصويري���ة العبثية أو الفانتازية 
اليت تش���تت الرؤيا ، وتعب���ث بدينامية الصورة على 
مس���توييها الداليل واللفظي يف آن ؛ إذ إن انتشارها 
الواس���ع يف لغة احلداثة الش���عرية دليل على س���عي 
هذه احلركة إىل تش���ظي الرؤي���ة وغموضها ، لتلون 

النص بدالالت ال حصر هلا .
انكس���اراته  يف  يغ���رق  أدوني���س  أن  والالف���ت 
التصويري���ة ، وصدماته الش���عرية املثرية للمش���اهد 
واللقط���ات الس���ريعة ، وخاص���ة يف قصائ���ده ذات 
املؤث���رات املثيولوجي���ة أو الرمزية املباغتة للمتلقي ، 

على حنو ما نلحظه يف قوله :
أشردُ يف مغاوِر الكربيتِ / أعانقُ الشرارْ / أفاجئُ 

األسرارْ
يف غيمةِ البخوِر يف أظافِر العفريتْ

أحبثُ عن أوديس / لعلَّهُ يرفعُ يل أيامَهُ معراجْ
لعلهُ يقوُل يل ، يقوُل ما جتهلُهُ األمواجْ ... )13(.

هن���ا ، يت���م تفعي���ل الص���ورة من خ���الل املؤثرات 
األس���طورية والرمزية اليت تفجرها صوره الشعرية 
وانزياحاته البالغي���ة املتتابعة ، كما يف االنزياحات 
األس���لوبية التالية : » غيمةِ البخوِر مغاوِر الكربيتْ«  
، وال يقتص���ر األم���ر عل���ى ذل���ك ب���ل يفعّ���ل الصور 

بالدالالت الرمزية لألمساء األس���طورية ) أوديس( 
وأدواره���ا املس���ندة إليه���ا : ] لعل���هُ يرف���عُ يل أيامَ���هُ 
معراجْ. وهكذا : » تلتقي األس���طورة والش���عر ، ذلك 
أن الش���عر واألسطورة ينشآن من احلاجة اإلنسانية 
وميث���الن نوعاً واحداً م���ن البنية الرمزية ، حيث إن 
كليهما انتصار للخيال على الواقع ، أو جتاوز للواقع 
املخي���ف إىل بن���اء واق���ع جدي���د متوائم م���ع النفس 

البشرية ، وآماهلا املشرقة« )14( .

رابعًا - االنزياح / وجرح الصورة / وتصدع 
املشهد النصي العام :

ال ش���ك يف أن لالنزياح - على املستويني الداليل 
والرتكي���يب - يف لغ���ة احلداث���ة الش���عرية - مثريات 
بالغية ؛ ومدارك نفس���ية وداللي���ة مهمة ، تنحرف 
يف مس���ار الص���ورة بأس���لوب فانت���ازي مفاجئ قد 
مي���زِّق مصداقية الصورة ؛ وي���ؤدي هبا إىل التصدع 
، والتش���ظي ، واالنكس���ار عل���ى مس���توى املش���هد 
النصي العام ؛ وهنا ، تتجاوز الصورة - بإس���ناداهتا 
املفاجئ���ة والالمتوقعة - األطر املألوف���ة الثابتة إىل 
أطر دينامية قادرة عل���ى جتديد الداللة ؛ وحتديث 
الوظيف���ة اإلبالغية ، اإلضافية على الوظيفة األوىل 
) اإلحيائي���ة ( ، وذل���ك اس���تجابة لدواع���ي املعرفة 
اجلديدة ، يقول ماكليش : » إن الصور تعكس الواقع 
، كم���ا تفعل املرايا . صور تلتفت إىل اخللف . صور 
تقبله���ا العني بكل س���هولة .. إن الصور يف القصائد 
ال هتدف أن تكون مجيلة . إن عملها أن تكون صوراً 
يف قصائد . وأن تؤدي ما تؤديه الصور يف القصائد 
، إهن���ا عناص���ر يف القصيدة ، عناص���ر يف بنائها ، 

وجيب أن تقرأ هبذا املفهوم« )15(.
واملتفحص الدقيق لعوامل أدونيس الشعرية يدرك 
أن االنزي���اح يف مي���زان الصورة مق���وم جوهري من 
مقومات إثارة أشعاره على املستويني الفين والداليل 
؛ إذ يعتمد الش���اعر فيها أس���لوب الغرابة والدهشة 
يف التق���اط جزئيات الصورة م���ن عناصر متباعدة 
؛ ويُعَدُّ أس���لوب الغرابة : » وس���يلة فنية أساسية من 
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وس���ائل تأكيد الواقعي وجتاوزه يف اآلن نفسه ، وأن 
العالق���ة جدلي���ة بني م���ا هو واقع وما ه���و غريب ؛ 
ألن عنص���ر الغرابة ميأل ملكة اخلي���ال اليت تتجلى 
أمهيت���ه يف الدور الكبري الذي يلعبه يف إنتاج الصور 
واألطياف والنماذج الفنية الطريفة اليت تعترب أساس 

كل جتربة إبداعية أصيلة« )16(.
ونشري إىل أن درجة االنزياح عندما تكون متباعدة 
ت���ؤدي إىل تش���تت الرؤيا ، وتصدع املش���هد النصي 

العام ، على حنو ما نلحظه يف قول أدونيس :
 زم���نٌ جي���ري ، زم���نٌ يه���ربُ مث���َل امل���اءِ / وأن���ا 

أجري..
كلُّ هناٍر سكنيٌ يف أحشائي / والليُل حرابٌ

أشعرُ أن الشمسَ تعرَى / ترقدُ فوَق سريري مثَل 
امرأة ٍ،

حنيَ يُقال : » قطعنا رأسْ« .. )17(.
يفاجئن���ا هذا املقطع بإثارته التصويرية املتباعدة 
، ودرج���ة انزياحات���ه اإلس���نادية املفاجئ���ة ، كما يف 
قوله: » كلُّ هناٍر سكنيُ يف أحشائي / والليُل حرابٌ« 
، فالش���اعر ح���ني يصور النه���ار بالس���كني ، والليل 
باحلراب يفاجئنا بإسنادات متباعدة تعكس مرارة ما 
يعانيه يف واقعه املأزوم املتشظي الذي يدل على قمة 
الفوض���ى والظلم واالنتهاك . فكانت كلتا الصورتني 
مؤذنة بأن أس���لوب التعبري ق���د احنرف بالداللة إىل 
صورة أكثر ث���راء ، وأقدر على تصوير احلالة املؤملة 
اليت وصل إليها الش���اعر  يف قوله : »الليُل حرابٌ« ، 
و » قطعن���ا رأسْ« ، ومبا أننا إزاء انزياحات نفس���ية 
متباعدة ملا تتضمنه من احنراف حاد على مس���توى 
اإلس���ناد ، فإننا نلحظ تش���ظي الرؤية وانكس���ارها 
املدل���ويل احل���اد يف اخلت���ام ) قطعن���ا رأسْ ( ؛ مما 
ي���ؤدي إىل تصدع املش���هد النصي الع���ام ، إذ حياول 
الشاعر إقناعنا عرب االحنراف األسلوبي أن الشمس 
تعرى وترقد فوق س���ريره مثل امرأة حسناء متربجة 
حماوالً بعثرة الداللة ، يف كثري من املواقع . وغالباً ما 
يش���عرنا عربها ومن خالهلا بتمزق ذاته وانكسارها 

على املستوى الداليل ، والنفسي ، والرؤيوي .

خامســـًا - االنزياح / وتغريـــب الصورة / 
وتشظي الرؤية :

ما من ش���ك يف أن اتساع دائرة االنزياح يف ميزان 
الص���ورة ، ي���ؤدي إىل تفاع���ل ال���داالت واملدل���والت 
؛ وهب���ذا خيرج النص الش���عري احلداث���ي من دائرة 
املألوف واملعتاد إىل دائرة التشظي واحنراف الرؤية 
، وتباعد املنظور ، يقول الباحث سامي أدهم :« فقد 
الش���عر العربي مركزيته من خالل الش���عر احلديث 
أو املعاص���ر مع كثري من الش���عراء مل تعد تعرف أين 
مركزيته اليت تش���ع على ما حوهلا من أنوار متأللئة 
؟ ض���اع املرك���ز وأصبح مث���ة مراكز كث���رية . فضاع 
التأويل وتناحرت الرؤى ، ومل يعد للثقافة من مركز 
يش���ع على احلض���ارة العربي���ة . وال نتكلم هنا على 
مجالية الشعر أو بنيته اللغوية أو موسيقاه ، بل على 
ش���عريته املتعلقة بالرؤية الفائقة اليت تكون جوهره 
. وم���ن هنا فقد الش���عر العرب���ي احلديث جوهره ، 
فأصب���ح ينتق���ل يف املراك���ز الغربي���ة منفص���الً عن 
أصالت���ه التارخيية« )18(. ، وه���ذا ما دفع بعضهم 
إىل القول : كلما اتسعت دائرة االنزياح اتسعت دائرة 
اجمل���از والصدمات التصويرية املثرية على مس���توى 
النس���ق النصي اللغوي . وأعتقد جازماً أن الش���اعر 
أدونيس واحد من أبرز الشعراء الذين جتاوزوا احلد 
املأل���وف واملعتاد يف انزياحاهتم الش���عرية ، إذ ميلك 
م���ن الفطنة ورهافة اإلحس���اس ونف���اذ البصرية ما 
خيول���ه  جتاوز اآلخرين فناً وتالعباً يف ميزان اللغة 
وقوانينها القاموسية اجلامدة يف حماولة منه تشعري 
اللغ���ة بتج���اوز اللغة أو كما يقول النق���اد احلداثيون 
حمايثة اللغة باللغة ذاهتا ، والتالعب الفين حبركاهتا 
اإلس���نادية إىل درج���ة ت���ؤدي به أحيان���اً إىل تغريب 
الصورة ، وتشظي الرؤية ، وانكسارها على مستوى 

اللقطات واملشاهد اجلزئية .

يقول أدونيس :
 اجل���دارُ يص���ريُ دمعاً / والدمعُ ضح���كاً / النهارُ 

يكتهُل حنيناً إىل املوتِ
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كلُّ ش���يءٍ يس���افرُ حت���تَ راي���ةِ الرباع���ِم / براعِم 
النشوِر والقربِ / القشِّ واملطِر / الزرِع واحلصادِ 

كلُّ ش���يءٍ زه���رٌ أس���ود ، احلواني���تُ غي���ومٌ حبلى 
بالربقِ

الش���وارعُ قاماتٌ يكس���وها احلل���مُ / احللمُ طائرٌ 
مليءُ املخالِب يعيشُ يف سقفِ األياِم

رمحٌ خيرُق الفارسَ والدرعَ / جيلسُ فوَق الغنيمةِ 
/ ويشربُ النجيعَ كاخلمِر

جنيعَ اللؤلِؤ والكتاتيِب ، احلروفِ املقدسةِ وأسراِر 
املوائدِ والكراسي )19(.

هنا ، تتشظى الرؤية الشعرية ، وتتبعثر الدالالت 
نتيج���ة تغريب الصورة وانكس���ار نس���قها الداليل ؛ 
فكل صورة تتشظى يف اجتاه ، وتتحول إىل صريورة 
نس���قية متباعدة الداللة واإلحياء ؛ وتبدو كل صورة 
منكسرة هبزات إسنادية غريبة تعرب عن قلق ، وتوتر 
، واصط���راع نفس���ي داخلي عمي���ق ، كما يف الصور 
العنقودي���ة أو النووي���ة املتش���عبة التالي���ة : » اجلدارُ 
يص���ريُ دمع���اً / والدمعُ ضحكاً / كلُّ ش���يءٍ يس���افرُ 
حت���تَ رايةِ الرباعِم / براعِم النش���وِر والقربِ / القشِّ 
واملط���ِر / الزرِع واحلص���ادِ« ، فكل صورة ترتكز إىل 
بني���ة ضدية ، تعرب عن مأزق حقيقي للذات ، لتغدو 
القصيدة كتلة انكس���ارات وتصدع���ات متتالية تعرب 
عن تش���ظي الرؤية ، وتبعثر الداللة . وهذا أكثر ما 
نلحظه يف قوله : » الشوارعُ قاماتٌ يكسوها احللمُ / 
احللمُ طائرٌ مليء املخالب يعش���عشُ يف سقفِ األياِم 
...« وهي أش���به بالصور الكابوس���ية اليت تبني قلق 
الذات وتصدعها وانكس���ارها ، وكأنه بذلك ميطط 
مكون���ات الص���ورة ، لتعكس تغريب���ه املقصود لبنية 
الص���ورة ، وتعمده الواضح إىل ابتكار طرائق جديدة 
يف التعبري الشعري أكثر نضجاً وتعقيداً من تلك اليت 
جندها عند أبناء جيله كنزار قباني وشوقي بغدادي 

وحممد عمران وآخرين.
وعل���ى اجلمل���ة نتب���ني مم���ا س���قناه م���ن مناذج 
ممثل���ة دالة أوردناها متثي���الً وتفصيالً أن القصائد 
األدونيس���ية تنهض أساس���اً على ش���عرية االنزياح ، 

واألسطرة .. والصور الرؤيوية املرتكزة أساساً على 
إحساس فين بالكلمة ؛ ومداركها الشعرية ، وهو ما 
يؤكد حرصه وولعه الدائم على تنويع منابع شعريته 
مت���ى وجد يف ذلك مدخالً معرفياً أو فنياً أو مقوماً 

أسلوبياً جديداً .

سادســـًا - االنزيـــاح بني العبـــث اللغويّ / 
ودهشة الومضة اجلماليّة املثرية :

حياول أدونيس - ش���أنه ش���أن غريه من ش���عراء 
احلداثة - العبث باللغة ، وتش���عريها بأس���لوب فين 
ش���ائق ، معت���رباً التوظي���ف اللغوي املثري ه���و املركز 
احليوي لشعرنة الش���عر ، وحتميله ما الحيتمل من 
الدالالت واإلحياءات ، هلذا عمد أدونيس - يف تشعري 
اللغ���ة - إىل أدوات وقنوات تعبريية تراثية ، وأمساء 
أعالم وأساطري ذات محوالت قيمية وداللية يشحن 
هبا نصوصه الش���عرية ، ويفج���ر من خالهلا مكامن 
الش���عرية ، وال يقتص���ر األم���ر على ذل���ك ، بل قام 
يف تأسيس ش���عريته على اختيار الومضة اجلمالية 
املثرية ذات الدهش���ة أو القفزة اخليالية اجلاحمة يف 
التصوير والتجريد ، مفعِّالً بذلك نصوصه الشعرية 
، بقفالت مثرية على املس���تويني اللفظي والداليل يف 

آن ، كما يف قوله :
 ال تق���ْل كان حبِّ���ي خامت���اً أو س���وارْ / إن حبِّ���ي 

حصارْ
أنهُ اجلاحمونْ / يبحرونَ إىل موتِهم ، يبحثونْ...

ال تقْل كانَ حبِّي قمراً ، إنهُ شرارْ ... )20(. 
يلجأ الشاعر - يف هذا املقطع - إىل العبث اللغوي 
بالص���ورة ، من خالل الرتكي���ز على اخلامتة املثرية ، 
أو القفل���ة التقفوية يف هناية اجلملة ؛ كما يف قوله : 
»ال تقْل كان حبِّي خامتاً أو س���وارْ / إن حبِّي حصارْ 
/ ال تقْل كانَ حبِّي قمراً ، إنهُ ش���رارْ ...« ، ويتجاوز 
الش���اعر ح���دود األلف���ة الضيقة بني املتش���اهبات ؛ 
مكرساً جهده على اختيار الومضة اجلمالية املثرية: 
» ال تقْل كانَ حبِّي قمراً ، إنهُ شرارْ » ويزاوج أدونيس 
بني مجل االس���تهالل وقفالت اخلتام مزاوجة فنية 
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تعتم���د الصيغة الرتكيبية نفس���ها كنوع من املزاوجة 
املوس���يقية ، لتأدي���ة مقاص���د ودالالت فنية غايتها 

التأثري واإلحياء .

أخريًا ، ميكنُ القول :
إن أدوني���س ش���اعر رؤي���وي بامتي���از ، مؤس���س 
ملدرسة الثقافة الشعرية املوروثية اليت تعتمد الثقافة 
املوس���وعية الشاملة يف تاريخ الفكر واألدب هذا من 
جهة ؛ ومن جهة ثانية يعترب أدونيس املؤس���س األول 

لش���عرية اإلزاحة ، فكانت ص���وره – عامة - مؤذنة 
بأس���لوب تعبريي ش���ائق يعتمد الصدمة أو الدهشة 
املباغت���ة للمتلق���ي يف طريق���ة الصياغ���ة ، وتصوير 
احلال���ة بطريق���ة مث���رية ، تعبريي���اً يف ج���ل املوقع . 
وه���ذا ما حاولنا تس���ليط الضوء عليه يف دراس���تنا 
لبالغ���ة االنزياح يف ش���عر أدونيس على مس���توييه 
ال���داليل واجلمايل يف آن . راجياً أن يس���مو البحث 
إىل املس���توى الفين اجلمايل الالئق بأشعار أدونيس 

الذائعة الصيت عربياً وعاملياً .
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 معلمات استهواهن األدب

حرية التعبير عن الذات
عند المربية  مريم القادري

      عبد اللطيف األرناؤوط

صل���يت باملربية الش���اعرة » مري���م القادري« صلة 
قارئ متابع ملا تنتجه منذ زمن، وتس���اءلتُ كثرياً عن 

هنجها الذي اتبعته يف كتابة الشعر.
فالقصي���دة لديه���ا ال تتقي���د مبعاي���ري قدمي���ة أو 
حديثة ، فهي مزيج من قصيدة النثر وشعر التفعيلة 
وامل���وزون والنث���ر املوّقع ال���ذي يقرتب من السّ���جع، 
وال أدري ه���ل ه���ذا ه���و النهج ال���ذي تعتمده يف كل 
ش���عرها؟ لعلّه���ا آثرت أن تكون ح���رة يف التعبري عن 
ذاهت���ا ، بعيدة ع���ن أي التزام يفرض���ه النقد عليها، 
فهي تعمد إىل الوضوح واملباشرة، وحتتفي باإليقاع 
اخلارج���ي للق���وايف، وجند يف الن���ص الواحد لديها 
مزجي���اً من هذا كل���ه، ففي قصيدهت���ا نالحظ أننا 
أمام شعر موزون، وإن كتبت بطريقة  مغايرة، وخرج 

أحياناً عن الوزن . . تقول:
يامن جعلت احلب م�خلوقاً

                                   بال وج�������������������دان

وجعلت ممن قدسوا أمساءه
                           س���������������خر الزم����������������ان

ال ل�ن أعود إل�يك . . ولو
                       أمسيتين قمر الزم�������������������ان

ويف النص ذاته جند نثراً موّقعاً كالسّجع :
لي���س احلب يا موالي صوتاً

                           أي�نما ك�نت ي�ردده ال�مكان
 لي��س احلبّ يا موالي ث�وباً

                       ب��������ه ن�زهو أو نُ�ه����������������������ان
رمبا رأت الشاعرة أن حريتها يف التعبري  جتيز هلا 
أن تتجاوز كل املعايري الشعرية، وأنا أحرتم وأقدّر هذه 
احلرية بعد أن أمس���ت مشرعة للحداثة والتحديث، 
ورمب���ا مل يتوقع ال���روّاد اخلروج عن معايري الش���عر 
ال���ذي عصف بفن الش���عر مقابل أن يعبّر الش���اعر 
عن نفس���ه بصدق من دون أن يعوقه عائق من اللغة 

والبيان ..

 الري��ب أن ممارس��ة النقد األدبي يف عصرنا ق��د ضعفت، وُأقصَي 
الناقُد عن مكانته بعد أن كان يف املاضي ُيسقط األثر األدبي بكلمة 
من��ه، أو يدفع��ه إىل طريق اخلل��ود، لقد انتهت س��لطة الناقد مع ما 
��رون للحداثة، من س��لطة الن��ص وحده وما  ين��ادي ب��ه اليوم املنظَّ
ُيض��اف إليه من ق��راءات القّراء، وق��د مّسوها » تناّص��ًا« والدعوة إىل 
اح��رتام دور الق��ارئ وقراءاته ال��يت أصبحت معرتفًا به��ا كقراءة أي 
ناق��د.  وبهذا كل��ه ضاعت املعايري املوضوعي��ة العامة للنقد األدبي 
، وحّلت الرؤية الذاتية حتى ليتس��اءل امل��رء ما مهمة هذه املقدمات 
اليت يبدو فيها الناقد وس��يطًا بني املؤلف والقارئ إذا مل تكن معرتفًا 

بها أو ختضع ملعايري متفق عليها؟
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والش���اعرة« مري���م« تتمت���ع حبسّ أنث���وي رقيق ، 
وعاطف���ة رهيف���ة، وهي حت���اول تصوي���ر مواجدها 
والتحدّث بلسان الرجل أحياناً يف عالقة احلب اليت 
تربط بني اجلنس���ني، فيحالفه���ا التوفيق بنقل هذه 
املش���اعر العاطفية ومبس���توى من التعبري الش���عري 
املتأل���ق كما يف قصيدهتا اليت تص���ف عمق عاطفة 

احلب لدى الرجل . . 
تقول:

مش���اعري س���يدتي       ليس��ت ش�روداً عابقاً
                    ليس��ت عتاب

ليس��ت دوائ�ر غرب�ة   ليس��ت بقاي�ا من ضباب      
*  *    

مش���اعري س��يدتي        ع�ميقة عمق الدموع
ورب�ما يف حل�ظة           ت�ضيع يف أف�ق الغياب

*  *    
غري أن هذا التألق يف العبارة الش���عرية قد يفتقر 
إىل التكثيف الشعري فال تكتفي باللمح، بل تلحّ على 

الفكرة أو تصوغها بأسلوب نثري:
مشاعري سيدتي  . . .  الحتس��ب

ب�عرض أو ط�لب
ليس���ت متاعاً

يُحفظ ط��يّ ال�علب
ويُفردُ حي�ن ال��طلب

ه���ذا كالم م���ن النث���ر اخلال���ص أب���رز الفك���رة، 
لكن���ه بدّد ش���اعرية صياغته���ا وأبعدها ع���ن الفن، 
فالش���اعرة منصرفة إىل التعبري عن ذاهتا، وتنس���اق 
وراء مش���اعرها أحياناً ، متناسية أن تشكيل النص 
الش���عري وتكثيف���ه ومنح اللغة مجالي���ة متيزها عن 
لغة النثر من الش���روط األساسية لإلبداع الشعري.  
ولي���س مهماً أن منتل���ك العاطفة الرهيفة فحس���ب 

وإمنا املهم أن نُحسن التعبري عنها.
وكل ذلك ال ينفي أن قلم الشاعرة » مريم القادري« 
وأن جتربتها الشعرية، ميكن أن يكونا أكثر صقالً يف 
عطاءاهتا املستمرة ، ألهنا متلك رؤية شعرية نافذة، 
وقدرة على حتليل املش���اعر الدقيقة للرجل واألنثى 

يف تلك العالقة اإلنس���انية اليت جتم���ع بينهما، وما 
خيالطها من صفاء وسعادة.

 فاحل���ب وحده قادر على أن يتخّطى العقبات يف 
عالق���ة الرجل بامل���رأة، فهو يف نظر الش���اعرة قدر 

يوحدنا وجيمع بيننا حنن البشر . .  تقول:
ق�دري معك . . ق�در جمهول

كس���ماء أوجعها أي��لول
صحو ، عتم ، ش��جر مبلول
هل ي�حلو يف ال�عتم الس��هر
من غري ش���موع أو ق�نديل

*   *  
أو قوهلا :

ال ت��قويل إن هذا ال��ع�مر
                         قد أمس��ى هباء

فكما ش��ئت يش��اء
               وأن�ا أو أنت

                          ما ج��ئنا هب��اء
ما جئنا اختياراً   . .  بل ق�ضاء

ف��دعي األق��دار ، ت�علن
                         ما تقرره السماء

  ولو أدرك كل منا أن التعايش مع اآلخرين مقدّر 
علين���ا، ملا كانت ح���روب أو منازعات، وملا كان هجر 
وصدّ ومتنّع بني احملبني، ولعاش���ت البش���رية حتت 
ش���عار احلب أعذب أل���وان احلياة بال همّ و بال غمّ، 
وهذا هو الدواء الذي يس���عى أن يقدمه املس���ؤولون 

للناس.
 فه���و موجود لدين���ا يف كل بيت، نقدمه مع حتية 
الصباح، لكننا نرددها رتيبة ال حرارة فيها والصدق 
حبك���م التواتر املألوف، ونتجرعه���ا كما نتجرع املاء 
، ع���ادة دون أن نس���تمتع بعذوبت���ه . .  فلن���ردد مع 

الشاعرة:
مل ي��بق وق�ت للعتاب

                              فلقد ي�دامهنا احلصاد
 فال�حب يُ�ول�د مرة

                               والعمر ي�هرب كالرقاد
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  الشـــاعرة مريم القادري تكتب بعضًا من 
سريهتا بقلمها

ش���اءت األق���دار أن أبص���ر الن���ور يف رب���وع بلدة 
القرع���ون املطلة على حبرية س���احرة حتمل االس���م 
ذاته يف البقاع الغربي من لبنان يف : 1936/8/15 ، 

حيث كان أهلي يصطافون عند أقارهبم.
وكنت ثاني مخس���ة أخوة ثالث���ة ذكور وأنا وأخيت، 
وقد عشت طفولة سعيدة يف مدينة حلب حيث كان 

والدي يعمل يف حقل التعليم إدارياً يف التجهيز.
أهنيت دراسيت االبتدائية يف مدرسة )الغافقي( ثم 

انتقلت بعدها إىل التجهيز األوىل.
 وفيه���ا بدأت رحليت مع اللغة العربية ومجالياهتا 
وقد عش���قت لغة الضاد وتعلقت هبا بفضل أستاذي 
آنذاك عبد الرمحن الباشا الذي كان يقرأ موضوعات 
التعب���ري اليت أكتبها أمام الطالب يف صفي ومل حيل 
انتقايل إىل دمش���ق حبكم انتقال عمل والدي أواخر 
1951 دون متابعة املطالعة يف اللغة واألدب وشاءت 
األق���دار أن أتاب���ع تعلم العربية على يد أس���تاذ  كبري 
هو األستاذ عز الدين التنوخي الذي ترك أكرب األثر 

يف تنامي حيب للغة العربية.
يف تل���ك املرحل���ة ب���دأت الكتابة وخط���ت أناملي 

احملاوالت األوىل يف طريق الشعر. 
وأخ���ذت أحالمي تكرب معي يوماً بعد يوم فأختيل 

نفسي شاعرة معروفة تعتلي املنابر. 
نل���ت ش���هادة الكف���اءة وانتس���بت بعده���ا إىل دار 
املعلم���ات وق���د خترج���ت فيه���ا ع���ام 1955 عملت 
بعدها يف التعليم لتكون بداية رحلة استمرت سبعة 

وعشرين عاماً .
 ث���م تزوجت عام 1957 وتدخ���ل القدر مرة ثانية 
لينه���ي حيات���ي الزوجي���ة كما بدأه���ا دون مقدمات 
فتويف زوجي عام 1964 وكنت يف السابعة والعشرين 
من عمري وتركين وحيدة أصارع احلياة ومعي ثالثة 
أوالد وراب���ع يف الطريق وعصفت بقليب أحزان وآالم 
أخذتين م���ن وهج احلياة من فرح الس���عادة ورمتين 
مكس���ورة اجلناح ميزقين الوج���ع وجراحي تأبى أن 

تلتئم، تراءى يل أني بنيت مملكة من وهم سرعان ما 
تالشت ومل يبق يف أركاهنا سوى رجع األمل.

هرب���ت من عامل���ي إىل عزلة اخرتهت���ا كان رفيقي 
فيها قلمي وأوراقي. 

مع إش���راقة مشس كل صباح كنت أسرتجع صور 
األمس وأمللم وجع الذاكرة.

 عمل���ت مديرة إلح���دى املدارس يف دمش���ق اثين 
عشر عاماً وبس���بب من حاليت الصحية انتقلت إىل 
عمل إداري آخر عش���ر سنوات أخرى، لكين مالبثت 
أن ترك���ت العم���ل عام 1987 بتس���ريح صحي وكنت 
كم���ا يف كل مرة أعود إىل نفس���ي فتتدفق مكنونات 
روح���ي ووجداني وليس أمامي س���وى الورقة والقلم 
وكلم���ات تنس���اح من بني أصابع���ي موصولة بالقلب 
كتب���ت ش���عراً ونث���راً وزج���الً خلصت في���ه جتاربي 

رمست قصيت وآالمي.
خت���رج أوالدي يف اجلامعة وب���دؤوا رحلة جديدة 
مع احلياة، بينما كانت جتربيت مع الشعر تبدو أكثر 
نضج���اً خاصة بعد لقائي مع األديب األس���تاذ عبد 
اللطيف األرناؤوط الذي ش���جعين كثرياً على متابعة 
الكتاب���ة وال أنس���ى أيض���اً األديب األس���تاذ مدحت 
ع���كاش الذي فت���ح أمامي أبواب جملت���ه ) الثقافة( 

لتكون منرباً لباكورة قصائدي املنشورة.
 من الذين ش���جعوني أيضاً الش���اعر الكبري عمر 
أبو ريش���ة الذي كانت تربطين به صلة قرابة ونسب 
وكن���ت أجتمع معه يف بيت أخي���ه ظافر وهو طبيب 
أس���نان وش���اعر يقيم يف دمش���ق وحض���ر يل بعض 
أمس���ياتي وكنت ألق���ى منه على ال���دوام الثناء على 

موهبيت والتشجيع على املثابرة واالستمرار.
نش���رت ديوان���ي األول ) س���طر م���ن األمس( عام 

. 2006
ثم أحلقته يف العام التايل بديوان آخر يف الش���عر 
احملك���ي أو الزج���ل وج���اء بعنوان ) إزغ���ر أنا، وتكرب 

إنت( .
وبني يدي خمطوطة ديوان ثالث س���أعمل على أن 

ترى كلماته النور قريباً.

حرية التعبري عن الذات عند املربية  مريم القادري  
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 أك���دت أله���ل نبيهة أن ابنتهم س���تنجح بتفوق يف 
م���ادة اللغ���ة العربية، فأن���ا مل أخبل عليها بالش���رح 
واألمثل���ة التطبيقي���ة، وهي لن تبخل عل���يَّ بالنجاح 

والتفوق.
 أراج���ع مع نبيهة دروس النحو، وأعطيها وظيفة، 
أما شقيقتها عواطف فكانت جتلس تراقب وتستمع، 
وعندم���ا تتالق���ى أعيننا حتم���رّ وجنتاه���ا، ويظهر 
االرتباك تغادرنا لتعمل الش���اي أو القهوة أو حتّضر 

بعض الفواكه.
وعندم���ا مت���لُّ تتله���ى بالرس���م، تداعب ريش���تها 
األل���وان، عفويته���ا أراحتين ، وأعطت���ين القوة لتأمل 
لوحاهتا والتعليق عليها ، ومناقشتها يف مضامينها، 
ويف حركة األلوان وتدرجها بدأت أراقبها، اكتش���فت 

أهن���ا خت���رج عص���ر كّل ي���وم إىل الش���اطىء تنصب 
مرمسه���ا أمامه���ا م���د المتن���اه م���ن الزرق���ة يلفها 
الس���كون وقري���ب منها ش���جرة معمرة، تس���افر يف 
ألواهنا تصطاد ريشتها السحب والطيور وكل ما تراه 
ومرات ال تطاوعها ريشتها فتخربش . . . وتتسرب 

األلوان من بني أصابعها.
 يطاول الفيء قامة الشجرة أجلس واسند ظهري 
إىل جذعها، استمتع بزقزقة عصافريها، والنسمات 
ال���يت حت���رك األوراق واألغصان الطري���ة، عواطف 
تس���رتق النظر، وعندم���ا تراني أتطلع إليها، تش���يح 
بوجهه���ا وحت���دق يف الفض���اء أو يف البح���ر اقرتبت 
منها وهي تتلهى بألواهنا وتضع ملساهتا األخرية على 
لوحاهت���ا أراقب حركة يده���ا، واأللوان املتس���اقطة 

 صمت اللقاءات
             عوض سعود عوض*

*  األديب عوض سعود عوض ، رئيس مجعية القصة يف احتاد الكتاب العرب ، له مثان جمموعات قصصية ، منها : النخلة 
وشجرة املوز وطوفان الليل، وله ثالث روايات  منها : ويزهر القندول 1997 ، غرباء منتصف الطريق 2006، وله أيضًا: دراسات 

يف الفولكلور الفلسطيين 1983، وتعبريات الفولكلور الفلسطيين 1993.
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م���ن لوحتها حتمله���ا األجنحة إىل الفض���اء ، حيث 
الشرفات والنجوم.

 ابتس���امتها فيض من روحه���ا املتحدة مع ألواهنا، 
واملتمردة على ذاهتا أسأهلا وال أنتظر إجابة، استمر 

باحلديث معها.
الظالل تتمدد وتس���بح عل���ى األرض تعابري متأل 
وجهه���ا أحل���ن قصيدتي ال���يت أحل���م أن أودعها يف 

صدرها.
تتحرك الرياح تغازل ش���عرها ، وتطول ريش���تها، 
وخترب طيفها، أنتظرها وأختيل قدومها، مرّ الزمن 

الذي تأتي فيه.
 االح���رتاق يغزو جس���دي، أفت���ش يف ذاكرتي عن 

تفاصيلها.
بدأت تغزوني بريشتها مبعاندهتا للموج.

 تنام يف جفوني تضيء حجرات قليب تبتعد قليالً 
عن لوحتها.

تتأملها وهي تروح وجتيء .
 جتلس على الش���اطئ ويدها تداعب املوج عرفت 
بس���ليقتها أنين مهتم هب���ا. ذات غروب ختلصتُ من 

خجلي واقتحمت صمتها جلست على الرمل.
 تطلعتْ إيل وصوبت سهام عينيها تأملتها وقلت: 

يصري املكان رحباً بك، أشعر أنين مشدود إليك.
 صمتتْ تأملتُ عينيها،

 وقوامه���ا وفوضوية ش���عرها، وعنقها الرخامي، 
وطلتها البهية ، كل ما فيها يعبق بشذا الزهر، حتى 

إن الفراشة ترقص هلا.
 التفارقها االبتسامة اليت مترح على ثغرها فاتنة 

حتى يف صمتها.
بادلت���ين النظ���رات متلك ش���فافية ال���روح مزقت 
طبول قليب، كلُّ ش���ئ بدا رائعاً بوجودها، وكل مكان 
غ���دا ربيعاً حت���ى البحر ع���زف حل���ن كلماتنا على 
إيقاع أمواجه، رغوته انس���لخت كثلوج تتدحرج على  

ضفافه.
كان علي أن أحضر كل مساء فالفحص بات على 
األبواب. ب���دت نبيهة مهتمة بكل م���ا أقول بعد أيام 

أوصلتين إىل الباب اخلارجي، وبرشاقة دست شيئاً 
يف جييب، العرق يتصبب.

 يف البي���ت قرأت: » أس���تاذنا أنا معجبة بك أفكر 
في���ك وأنت بعيد عين، وعندما تأتي أفرح وأتأملك، 
وأرس���م صورت���ك مرة عل���ى الورق وم���رة يف عيينَّ، 

تسهر معي، ويف الصباح أستعيدك«
 ظلل���ت طوال الليل أكتب وأمزق، حتى اس���تطعت 
أن أخ���ط اجلمل التالي���ة: » اآلنس���ة عواطف، كنت 
أعتق���د أن���ين الوحي���د الذي يس���هر حت���ى الصباح 
خيال���ك اليفارق���ين صورتك ترتس���م أمام���ي أتذكر 
كلمات���ك واألنس الذي يرافق���ك، وأنت تقدمني كوباً 
من الش���اي، أو فنجان قهوة، أحسُّ أنك صرت جزءاً 
مين » ناولتها الرس���الة، فشعرت نبيهة أن مثة شيئاً 
ما بني أس���تاذها وأختها ، وأن الردّ على رسالتها مل 
يعط هلا. ش���عرتُ أن نبيهة ب���دأت تتغري، وهتتم بي، 
وتكت���ب يل عب���ارات غزل على دفرتها ، وتس���ألين: 
مارأي���ك؟! مل تك���ف ع���ن التح���رّش، الغ���رية دفعتها 
للتصريح، قالت : أنت أول شخص أهتم به، وأصرّح 

له عن مشاعري.
أذهل���ين قوهل���ا وتفكريه���ا وددت ل���و أه���رب لكنَّ 
الفح���ص بع���د يوم���ني ، وال مه���رب مل تع���د ختاف 
النظ���رات  تبادل���ين  افتض���اح مش���اعرها ص���ارت 
واالبتس���امات، وتطالب���ين أن نلتق���ي خ���ارج املنزل، 
أردت أن أفهمها أن حركاهتا تفسد عالقيت باألسرة 

مل توافقين.
ليلة الفحص س���هرت معه���ا، وقبيل ذهابي أكدت 
هلا أهنا ليست أكثر من طالبة، أوجعها كالمي، ظلت 

تفكر ، ومل تستطع النوم.
صباحاً ذهبت إىل قاعة االمتحان وهي مشوش���ة 
ومرهقة شريط الذكريات يالحقها يف القاعة حلمها 

الوردي خنقته كلماتي املوجعة حتاكي ذاهتا.
 مل تس���تطع أن جتيب على األسئلة تناول املراقب 
ورقته���ا عن���د هناي���ة الوق���ت املخصص ش���عرت أن 
موقفي حرج رأيت عواطف حاولت أن أحتدث إليها 

إال أهنا كانت تغيّر طريقها كلما رأتين.

صمت اللقاءات  
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 خ���رج من ب���ني األزقة امللتوية قبل تباش���ري ضوء 
الصب���اح بنحو س���اعة ، ت���اركاً كوفيتَ���هُ تتدىل على 
كتفي���ه كيفما اتفق ، وعندم���ا انتهت به الطريق إىل 
قس���م الش���رطة اجلنوبي ، مل خيامره أدنى شكّ يف 
أنّ رئيس القسم لن يتزحزح عن سريره قبل الساعة 
الثامنة صباحاً ، ويف قرارة نفسه شعورٌ حيفزُهُ على 
مضاعف���ة اخُلطا لالحتماء بأحد العس���اكر ، خوفاً 
م���ن الرجال الثالثة الذي���ن تعقبوه إثر صراخ عنيف 
تصاع���د من داره بُعي���د الفجر ، وكان صوت زوجته 
طاه���رة ال يزال يرنُّ يف أذنه وهي تقول : أرجوك ال 

تقتله ال تقتله ... 
  وق���ف ش���رطي طويل القام���ة يف احملرس قبالة 

البوابة الرئيس���ية للقسم ، وكان الوسن يثقل جفنيه 
، فل���م ميلك بني احلني واآلخ���ر إال أن يفرك عينيه 
املثقلتني بالنعاس، تاركاً لفمه الواسع حرية التثاؤب 
دومن���ا جهد يبذله لرف���ع يده لتغطي���ةِ جانب منه ، 
وقف عزام ش���به مالصق جلنب الشرطي األيسر ، 

متكئاً على حافة احملرس وهو يهمس بأذنه :
�  أن���ا بعرض���ك ي���ا حض���رة الش���رطي، أري���د أن 
أدخل إىل القس���م . نظر إليه الش���رطي بش���يء من 

االستخفاف ثم قال : 
� معك سيجارة ؟ 

� أنا ال أدخن . 
� إذاً انصرف حلني بدء الدوام .

   د. أمحد علي حممد*َطاِهرة

*  أستاذ يف كلية اآلداب، جامعة البعث ،محص.
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� ولك���ين قتلت رج���الً ، ومثة م���ن يالحقين ، وأنا 
أريد أن أسجل اعرتايف.

� ها.. قتلتَ رجالً من هو ؟
� أريد مقابلة رئيس املخفر ، األمر خطري جداً.

� طيب ، طيب ، تعال معي.
  دخ���ل عزام حبماية الش���رطي إىل غرفة رئيس 
القس���م ال���ذي لفَّ نفس���ه ببطانية ثخين���ة ، وما إن 
وقعت عيناه عليه حّتى ارمتى عند قدميه متوسالً:

� أرج���وك يا س���يدي أري���د أن اعرتف بكلِّ ش���يء 
وبسرعة حّتى يرتاح ضمريي ، أري�د أن آخذ جزائي 

، أنا ال أطلب الرمحة ، أريد العدل .
   هنض املس���اعد عبد املوىل من فراشه  متثاقالً 

، ويف نربة صوته احتجاج واضح :
� أال تستطيع أن تنتظر حتى يب�دأ الدوام  يا أخانا 
، ثم من قال لك: إنن�ا مس���تعدون لسماع اعرتافاتك 

، هل اشتكى عليك أحد ؟
� ال، ولكن زوجيت انفجرت بالصراخ عندما قتلته 
، وقد هتافت على صراخها ع�دد من الرجال ، وهذا 

جعلين أهرب إىل القسم .
� قتلتَ مَنْ ؟  هل أنت جمنون ؟

� واهلل يا سيدي املساعد قتلته بيدي هاتني ، لقد 
ضربت���ه بآنية الزّهر الفخارية على رأس���ه ، فرأيت 

خمه ينفجر كما تنفجر أسطوانة الغاز ، صدقين .
� ال حول وال قوة إال باهلل ، ثم صرخ بأعلى صوته: 

يا شرطي نظري هات دفرت التحقيق بسرعة .
جلس املساعد وراء طاولته ، وعلى ميينه الشرطي 
نظري ، بينما تس���مَّرَ ع���زام أمامه وهو يهوي باجلزء 
األعلى من جس���ده باجتاه الطاولة من دون أن جيرؤ 
على مالمسة طرفها بيديه ، منتظراً أوام�ر املساعد 

يف بدء التحقيق .
قال رئيس املخفر :
� ما امسك الكامل ؟
� عزام فتحي عزام ؟

� تاريخ ومكان الوالدة ؟
� ال أدري بالضب���ط متى كانت والدتي يا س���يدي 

، فأن���ا كما تقول أمي مكت���وم ، وقرييت بعيدة جداً ، 
أعين اليت ولدت فيها ، امسها أم املداميك  .

� أين تسكن اآلن :
� يف حي العاصمة اجلنوبي ، يف بيت اشرتاه والد 

زوجيت رمحه اهلل ، وكتبه بامسها .
� ماذا تعمل ؟

� أبت���اع البال���ة ، أدور يف أيام العطل على احلارات 
وأش���رتي األلبس���ة املس���تعملة ، وأعرضها للبيع يف 

احملل بقية أيام األسبوع ؟
� احملل ملكٌ لك ؟

� ال ،  اش���رتاه وال���د زوج���يت رمح���ه اهلل ، وكتب���ه 
بامسها.

� هل لديك ممتلكات أخرى ؟
� نعم شاحنة صغرية من نوع  هوندا .

� هل هي ملك لك ؟
� ال ، اش���رتاها وال���د زوجيت رمح���ه اهلل ، وكتبها 

بامسها.
� هل لديك أوالد ؟

� ال ، مل يرزق���ين اهلل أوالداً ، ولك���ن وال���د زوجيت 
رمحه اهلل ... قاطعه رئيس القسم قائال:

� ال تقل يل إّنه اش���رتى لك أوالداً وس���جلهم باسم 
زوجتك .

� ال ي���ا س���يدي، ولكنّ���ه مل يزوجين ابنت���ه بصورة 
كاملة .

فغر رئيسُ القس���م فمَهُ املتسع مس���تغرباً ، تاركاً 
رأسه يتدىل حّتى أوشك أن يالمس الطاولة  :

� م���اذا قلت ؟ اقرتب ، أمسِعْنِي جيداً ، مل يزوجك 
ابنته بصورة كاملة؟ كيف ؟ اشرح يل بالتفصيل. 

ثم التفت حبركة خاطفة إىل الش���رطي نظري عن 
ميينه ، قائالً : توقف عن الكتابة ، فقد بدأ صاحبنا 
يهلوس ، ثم قال لعزام : هات ما عندك  وبالتفصيل 
، فق���ال: عندما ذهبت خلطبة زوجيت من عمي أبي 
فؤاد ، رمحه اهلل ، قال يل : أنا ال أمانع يف تزوجيك 
الفت���اة ، ولكنّه���ا بوصفها ابنيت الوحي���دة لن أملّككَ 
كامَل أم�ِرها ، ولس���وف نكت���ب ذلك يف صكّ الزواج 
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. طلب���ت من عمي يومها أن يش���رح يل م���راده أكثر 
فقال :

كالم���ي ي���ا ع���زام واضح ، فأن���ا كما تعل���م ربيت 
طاه���رة عل���ى العزِّ ، وه���ي مدللة أكثر م���ن إخواهنا 
اخلمس���ة الذكور ، وعندي أم���وال كثرية ، ولن أترك 
أحداً يس���لب حقي فيأخ�ذ ابنيت مين بصورة هنائية  
بذريع���ة الزواج ، إذ األبناء ، كم���ا تعلم ، كالعصافري 
عندما يكربون يطريون من أعشاش ذويهم وال يعودون 
إليها ، وأريد ، وهذا من حقي ، أن أحتفظ بامتالك 
نصف أمر ابنيت ، فتمتلك أنت مبوجب صكّ رمسي 

نصف أمرها وأنا أمتلك النّصف الثاني .
  كن���ت قد أحبب���ت طاهرة حباً عظيم���اً ، وكانت 
تبادل���ين احلبّ نفس���ه ، وإكراماً هلا ما كان بوس���عي 
أن أرف���ض طلب أبيها ول���و أراد ماَل الدنيا كلَّه مهراً 

هلا ، ولكنّه صعقين بطلبه هذا،  فحرت يف اجلواب 
، ث���م قفلت راجع���اً إىل بييت م���ن دون أن أودع أحداً 

من أهلها.
  كنت أفقد صحيت يوماً بعد يوم ، من شدة مهي 
وف���رط تفكريي بطاهرة ، ومل يكن يل يف احلياة أبٌ 
يرش���دني ، وال أخ يعضدني يف ح���لِّ هذه املعضلة ، 
كم���ا أنّ أمي كانت امرأة مس���نة خرفة ، ومل يكن يل 
معنيٌ س���وى زوج أخيت عبد الفت���اح ، وكان يعمل يف 
مصن���ع للدهانات يف أقصى املدين���ة ، فذهبت إليه 

وطلبت منه النُّصح ، فقال يل بإجياز : 
م���ن أراد السُّ���كرَ ف���ال يُشْ���َغُل بع���دِّ الق���داح ، إذا 
أعجبت���ك الفت���اة ، فال تس���أل عن أي ش���يء ، وأما 
طل���بُ أبيها فهذا ، فيما يبدو ، اختبارٌ لك ، صحيح 
أّن���ه طلب غريب ، ولكنّه اختبار ، صدقين ، يريد أن 
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يعرف مدى تضحيتك ومدى حبك البنته .  
  عدتُ ثانيًة إىل بيت عم�ي أبي فؤاد مصمماً على 
طل���ب يدها ، وامتالك أمرها كامالً ، ولكنّه صدني 
، متذرع���اً ب���أنْ ال وقت لديه حّت���ى يضيعه مع�ي يف 
املس���اومة ، قال يل كلمة مل أنسها إىل اليوم : امسع 
يا عزام ، أنا ال أبيعك بندورة ، حّتى تساومين ، هذا 
زواج وال���زواج ميث���اق وعقد ، فإن أعجبك ش���رطي 

فأه�الً وسهالً ، وإال فال ترني وجهك بعد اآلن .
  قل���ت يف نفس���ي: ق���د يك���ون صحيحاً م���ا قاله 
صه���ري عبد الفتاح متام الصح���ة ، فما يدريين أنّ 

الرّجل يريد امتحاني ليس أكثر؟  
ولي���س ببعيد أّنه مبجرد قبويل الش���رط س���وف 
يرتاجع تلقائياً عنه ، وهو مبتس���م ، وقد يربتُ على 
كتف���ي قائ���الً : حقاً لق���د رحبت رجالً جدي���راً بأن 
أزوج����ه ابنيت ، ولكن املخيف يف األمر أنّ هلجته قد 
تصلَّبت اليوم بص���ورة مضاعفة عمّا كانت عليه يف 
امل���رة املاضية ، لكن ال ب���أس ، َفمَنْ يلوم رجالً يريد 
أن يطمئن على ابنته الوحيدة ؟ وما الضررُ إذا كانت 
ه���ذه نيت���ه أن أجاريه يف طلبه معلن���اً موافقيت على 

الفور؟  
   عاودت النّظر إىل وجه أبي فؤاد ، وهو يش���يح 
ببص���ره بعي���داً عين ، نافث���اً من فمه دخان���اً رمادياً 
كان قد رش���فه من غليون���ه املفعم بالتب���غ الفاخر ، 
وقد غطت تلك السّحابُة مساف�ًة قصرية كانت بيين 
وبين���ه ، فحرّكت يدي مب���دداً بعضاً منها ، لكي أرى 
انفراج أساريره وهو يتلقى نبأ موافقيت على شرطه 
الصّع���ب ، فقلت على الف�ور : أنا موافق على طلبك 

يا عمي من دون حتفظ . 
  تلق���ى عم���ي كالمي كم���ن تلّقى هدي���ة مثينة ، 
فاق���رتب مين قائ���الً : ال ختف يا عزام لقد أصبحنا 
أهالًَ ، أعين أننا أصبحنا سرتاً وغطاءً لبعضنا ، وما 
دم���ت وافقت على ش���رطي ، أرج����و أال يطلع عليه 
أحد ، والس���يما ابنيت طاهرة ، حّتى ال تَفسد املودةُ 
بينكم���ا ، ولعلك أدركتَ يا عزام أّني رجٌل غريُ مادي 
، فلم أس���الك مثالً من أية أسرة أنت؟ وماذا متلك ؟ 

وهذا معن���اه أّنين ال أفتش عمّا يفتش عنه اآلخرون 
، فكّل ما أريد أن يكون بيننا ميثاق يضمن السّ���عادة 

البنيت ، وأظنّك لن ختسر شيئاً يف هذه الزّجية .
  يا س���يدي الش���رطي وافقت ومتت كتابة العقد 
، وتزوجنا وعش���نا س���عداء ، وكان عمي يزورنا من 
ح���ني آلخر وه���و حيمل إلين���ا ما لذَّ وط���اب ، فقد 
اشرتى لنا بيتاً مجيالً وحمالً واسعاً وشاحنة صغرية 
كما أسلفت ، وظلت احلياة بامسة لنا إىل أن تويف ، 
رمحه اهلل ، منذ شهر ، وكنت قد شاركت مع زوجيت 
يف جنازت���ه ودفنه، ثم عدن���ا إىل بيتنا بعد متام أيام 

العزاء .
  غ���ري أنّ الذي حدث أنّ أخ���ا زوجيت فؤاد اتصل 
ب���ي مؤخراً ليخربني أنّ أوالد املرحوم  مزمعون على 
حص���ر اإلرث وتوزيع الرتكة فيم���ا بينهم ، وقد لفت 
نظ���ري إىل ما كان غري متوقع ل���دي قائال: يا عزام 
أن���ت تعلم أنّ طاهرة م���ن ممتلكات أبي ، رمحه اهلل 
، وأذّك���رك أنّ ذلك قد دُوِّن يف صكّ ، وأنت أمضيتَ 
موافق���اً عليه ، وآن األوان لتنفيذ وصية أبي ، رمحه 
اهلل ،  بشأن ما تركه لنا ، وأنا سأقرأ عليك الفقرة 
اخلاصة بطاه���رة : » يعود النّصف اململوك من أمر 
طاهرة بعد وفاة أبيها للعجان س���ليمان اليوس���ف ، 
وبإمكانه أن يستأنف وصايته على نصف أمرها من 

تاريخ االطالع على هذه الوصية«.
  مل أص���دْق ما مسعت ، صرخ���تُ بأعلى صوتي 
طاه���رة تع���ايل وامسعي م���ا فعل بي وال���دك ، لقد 
أوكل نصف أمرك للعجان س���ليمان اليوسف الصيب 
األخرق أج���ري الفران )أبو عب���ده(، هل تصدقني؟ . 
قال���ت يل يف ه���دوء مل أعهده من قبل : مل أكن أعلم 
أنّ أبي ، رمحه اهلل ، سيأخذ تساؤالتي اهلازلة على 
حممل اجلد ، كنت أس���أله عابثة : ملاذا حيظر على 

املرأة أن تتزوج رجلني معاً ؟
   انفج���رتُ صارخ���اً ال وقت للم���زاح ، أعصابي 
أصبح���ت كأصابع الديناميت ، ورأس���ي  أثقل على 
جس���دي من َطودٍ ، هذا جنون ، مس���تحيل س���أقتله 

سأقتله .
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اس���تيقظ على غ���ري عادته، مبّك���راً، على نتوءات 
غريب���ة يف أحن���اء جس���مه العه���د له هبا م���ن قبل، 
فانتابت���ه رعدة، وأخذ يتحسَّس���ها واقفاً وجالس���اً، 
ويف أوضاع وحركات خمتلف���ة، وأكثر ما كان يروعه 
منها قوّهتا وصالبتها.. قيل له: إهنا عضالت، وهي 
مص���در ق���وّة له وَغلَبة، ث���م قالوا زي���ادة يف التهدئة 
مأن���ة، إن���ه الخ���وف علي���ه منها، ب���ل هي على  والطَّ

عك���س ذلك، من أس���باب القوة لصاحبها جتعل منه 
صاحب صولة وجولة وس���طوة... فداخله شيء من 
الطمأنين���ة أول األمر، ث���م ازداد اطمئنانه تدرجيياً، 
وحتوّل لديه إىل فرح جنونيّ... وبعد مضي أيام كان 
خالهلا يروز جس���مه وأطرافه ويُمرّسها، ويُمرِّر يده 
على عضالت���ه برفق تارةً وبقوةٍ وع���زم تارةً أخرى، 
راودته فكرة غريبة سُ���رَّ هلا، وقفز من سريره قفزةً 

الـبلطـجي
   ممدوح فاخوري
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أخلّت بش���يء من توازنه فاحتمى بيده من السقوط، 
حت���ى عاد إليه توازنه . . وظ���ّل مدّة ينتظر أن يعود 
ه  إلي���ه توازنه العقلي أيضاً، حت���ى اطمأنَّ إىل أنَّ خمَّ

يعمل على حنو طبيعي مُرٍض . .
 م���اذا لو اس���تغّل هذا ال���ربوز العضل���يَّ املفاجىء 
ليغدو صاحب صولة وجولة، ويكتسب مهابة ورهبة 

بني الناس؟!
ويتذّك���ر حبُرقة كيف كان مهمالً تقتحمه األعني، 
حتى م���ن أهله وأقاربه ورفاقه، ف���ال يقيمون له أيَّ 
وزن . . أمّ���ا اآلن فالسَّ���بيل أمام���ه مُتاح لكي يُرهب 
غريه ممن الميلكون مثل ما ميلك من أس���باب القوّة 
والغلبة والقه���ر .. ولكن .. قليلون هم الذين يدرون 
مب���ا طرأ على جس���مه من تطور مفاج���ىء، فليفكرْ 
إذاً ليص���ل إىل طريق���ة تربز للن���اس ما خيفى حتت 
ثوب���ه، فانتفخ قليالً وتقلّص حتى ازداد حجم صدره 
وبطنه، وانفتَق قميصه وتشّقق طوالً وعرضاً فربزت 
عضالت جس���مه، فارتاحت نفسه ملا صنع، وأصبح 
يش���عر أن���ه غدا يف مأم���ن من اقتح���ام أعني الناس 
له واس���تخفافهم به، والس���يّما أنه مل يس���بق له أن 
اكتسب أية شهرة يف امليدان الرياضي، ومل يسبق له 
يني  أن خاض يف مالكمة أو مصارعة، ش���أن الرّياضِّ
األُص���الء ،لقد أصاب إذاً يف إب���راز عضالته وعدم 
إبقائها خمفيّة ليضمن لنفس���ه املهَابة اليت يرجوها، 

ق له أغراضاً ومآربَ أخرى . . . واليت قد حتقِّ
 واس���تمرّ يف هذه » النجوى » السعيدة بينه وبني 
نفس���ه، وتذّك���ر يف حلظة من حلظات هذه النش���وة 
العارم���ة اليت أصابته » مشش���ون اجلبار« وغريه من 
العمالقة األشداء .. مششون كان مديناً بقوّته لشعر 
رأس���ه كما يُقال . . أما أنا فلس���ت مديناً لشيء من 
ذلك، فش���عري .. وم���دَّ يده إىل أعلى، ث���م تّذكر أن 
أكثره قد تس���اقط بربكة الصَّلع ال���ذي أصابه مبّكراً 
.. وال���ذي يب���دو أن���ه صَلعٌ جس���مي ينس���حب على 
عضالت���ه املُل���س .. هل يُق���ال إذاً إنه صَلَ���عٌ من نوع 
آخ���ر؟ . . ولكن���ه صل���ع محيد على كل ح���ال .. وما 
أظن أن إنساناً ميكن أن يضيق هبذا النوع من الصَّلع 

خصوص���اً إذا كان مص���در قوة له وهيمنة إنْ شَ���اَءَ، 
ولِ���مَ ال يش���اء فيُثبتُ أوالً أنه موج���ود، وأنه صاحب 
وزن وشأن، وأن كلَّ من يعرفه أو سيعرفه سيَحسب 
له ألف حس���اب، إذ س���يكون معروفاً ومشهوراً لدى 
اجلمي���ع، وس���وف يس���عَون مجيع���اً إىل ني���ل رضاه 
وإقام���ة عالقات مودّة ومصلحة بينهم وبينه .. ومن 
يدري، لعلَّه يسبق إىل التضييق والضغط على بعض 
من حياولون جتاهله أو عدم االكرتاث له، وقد يلجأ 
إىل ضرهبم، وهذا هو األرجح، وإال فلماذا ُزرعت يف 
جس���مه كلُّ هذه العضالت؟ .. ولك���نْ .. ما نفع كِل 
ه���ذا إذا مل يقرتن بكس���ب وابتزاز؟ .. مافائدة القوة 
إذا مل يَجْ���ِن صاحبها من ورائه���ا كلَّ مغنم ميكن أن 

تصل يده القوية إليه؟ ..   
 »فليخطط« إذاً منذ اآلن ليضمن لنفس���ه وسيلة 
للكسب واالبتزاز والتسلّط، والتدخل يف شؤون غريه 
ليَس���عوا إىل كسب رضاه- كما تسوِّل له نفسه- ولو 
عل���ى حس���اب مصلحتهم اليت قد يرجُ���ون أن تكون 
مش���رتكة فيتنازلون له، يف سبيل املصلحة، حتى عن 

كربيائهم وادّعاءات رقيّهم ومتيُّزهم. 
ويسرتس���ل يف أحالمه هذه، ث���م يهرول حنو املرآة 
متأمالً، وقد قفزت إىل ذهنه فكرة جديدة ..  فوقف 
أمامها معجباً بنفس���ه، والتفت حواليه فلم جيد بعدُ 
م���ن يصّف���ق له فصّف���ق بيديه فأتت أمه تس���أله ما 
يريد، فنهرها وطلب منها العودة سريعاً كيال تقطع 
علي���ه تأمالت���ه وأحالم���ه .. وت���زداد رس���وخاً لديه 
فك���رة اهليمنة والتس���لّط كلّما ط���ال وقوفه وامتدَّت 
تأمالت���ه أم���ام امل���رآة . . وخيطر له خاط���ر .. ملاذا 
ينع���ون عل���ى كل من يتملكه الغ���رور والزهو إعجابه 
بنفس���ه ويس���تهينون ب���ه كل هذه االس���تهانة؟! وهل 

ينشأ الغرور من عدم؟
 الب���دّ أن ل���ه أرضاً صلبة خيرج منه���ا، فبدالً من 
أن يعرتف���وا بعجزهم يصنّفون كّل م���ن ميتاز باأليَد 
والقوة بأنه إنسان مغرور . . ويتوصَّل إىل أن الغرور 
حمم���ود لصاحبه إن كان له ما يس���وّغه من قوَّة و » 

شطارة« ومقدرة . . 
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ثم يهمس مهس���ة شيطانية شرس���ة: من قال إن 
احرتام الناس وعَْقدَ صالت موَّدة ورفق معهم واجب 
إنس���اني مقدّس ؟! هذه فك���رة غالبة على من يكون 
ضعيفاً وفاشالً .. أمَّا القوي فالبدّ أن يْقوَى ويشتدّ 
يف » التعام���ل« معهم حتى يستس���لموا له ويتطامنوا 
.. فلْيقول���وا م���ا يقول���ون يف س���يطرتي، وليعرتف���وا 
يل بالغلب���ة وإال فسأس���حقهم س���حقاً . . ويه���وي 
بقبض���ة ي���ده على امل���رآة فتتهشَّ���م، وتنف���ر من يده 
الدماء فيلعقها بلس���انه ويقبض عليها بيده األخرى 
فتس���تكني وتس���كن .. ثم يعلو صوته بقهقهة مدوّية 
ترتجُّ هلا ج���دران الغرفة، ويهرول إليه من يف البيت 
مذعوري���ن فيل���وّح هل���م بضحكة رقيقة تب���دو كأهنا 
من بقايا ضحكته اجلنوني���ة املدوَّية، ويأتي أحدهم 
مبكنس���ة ليجمع الزجاج املتطاير، فريدُّه على عَقِبه 
بزعق���ة عالية .. ثم يلقي بنظ���ره إىل أعلى وحتدِّثه 
نفس���ه أن ينطح سقف الغرفة إمعاناً يف إبراز قوَّته، 
ولكن���ه يقلع عن فكرته هذه خش���ية أن يكون رأس���ه 
مستثنى من هذه القوة الطارئة، ويقول بعد أن ميرِّر 
ي���ده على رأس���ه بلمس���ة خفيف���ة: فليحفظ اهلل يل 
هذا العقل املدبّر ألستعني به عند امللمّات .. وتنشأ 
لديه فكرة جديدة: البد يل من أعوان وأنصار يلبُّون 
رغبات���ي ويأمترون بأمري أرم���ي هلم ببعض الفتات 
والعُظيم���ات ليلعقوها ويتحلقوا حويل طمعاً باملزيد 

ليظلوا من »عمالئي« . . 
وتس���تمر املناج���اة، وينم���و لدي���ه حب الس���يطرة 
والتحكم، فيُضرب عن كل فكرة للتس���امح والتفاهم 
مع غريه من الناس، واليس���مح لنفسه أن يتطور إىل 
ماهو س���ائد بأن من ميلك ق���وة مثل قوته ينبغي أن 
يتحل���ى بالروح الرياضية اليت ميتاز هبا الرياضيون، 
وال���يت ق���د تتيح ل���ه أن يك���ون من أب���رز املصارعني 
العامليني ،ويرى أن األرجح لديه، مادامت هذه القوة 
اخلارق���ة لدي���ة طارئة وغري أصيل���ة، أهنا قد ختونه 
وتفل���ت منه، ف���ال يُذكر ب���ني الرياضي���ني األصالء 
والذي���ن توصَّل���وا إىل منزلتهم الرياضي���ة بالكفاية، 

وبالدُّربة والتمرين الطويلني ...

 واس���تفاق م���ن أحالم���ه، وأطلق ضحك���ة أخرى 
ساخرة .. ماهذا االسرتسال وراء األحالم! فأُلقدِمْ 
وأجعل من أحالمي واقعاً حيقق يل رغباتي وطموحي 

.. وليكن بعد ذلك ما يكون !
وقب���ل أن خيرج ، ع���اد إىل تلمُّس عضالته املُلس 
فراع���ه أن كرش���ه ب���ارزة عل���ى حنو مل يلمس���ه  من 
قب���ل، ورأى يف ذل���ك تناقض���اً غري مفه���وم .. كيف 
يوّف���ق ب���ني ب���روز عضالته وب���روز كرش���ه؟! وراعه 
أيض���اً أن » مصارينه« احملش���وة ت���كاد خترق جدار 
بطن���ه لوال صم���ام أمان خيفف من ثق���ل ذلك عليه 
ببعض األنغ���ام التائهة اليت قد تطربه ولكنها- على 
اإلطالق- التطرب غريه .. ومل يشأ مع ذلك أن يرتدّ 
عمّ���ا خامره من طمع، ومتلّكه من ارتياع، وخرج من 
منزله مرتحناً كالسَّ���كران، ومتطاوحاً يريد أن يلفت 
أنظ���ار الن���اس إليه، واخت���ار أن يس���ري يف منتصف 
الطريق ليس���دّ املس���الك على الس���يارات من خلفه، 
وص���ادف أن أح���د الس���ائقني أطلق زمور س���يارته، 
فالتفت إليه حَنِقاً وصاح به متوعداً، وأمره بالنزول 
من س���يارته، ثم أطاحه أرض���اً وأهوى بقبضته على 

السيارة فرماها جانباً ..
 وش���اهد أحده���م يصعد س���لّماً طوي���الً، فأمره 

بالنزول ألن الصعود وقف على العظماء ..
 وم���رّ أم���ام مقهى حيتش���د في���ه رُوّاده، فأمرهم 
باخلروج، ألن جلوسهم هكذا خمالف للدميقراطية، 
وغري مقبول .. ومل يشأ أحد أن يسأله أي دميقراطية 

يعين كيال يسحق أنفه بقبضة يده ..
 ورأى ش���خصاً يتوكأ على عص���اً، فتناول عصاه 
ورم���ى هب���ا جانباً، وش���اهد عجوزاً جيل���س يف ظل 
ش���جرة ليس���رتيح ،فلم يعجب���ه ذلك من���ه، وأمره أن 
يغادر املكان .. وظل هكذا مدّةً  يأمر وينهى، ويلطم 
ه���ذا ويركل ذاك، حت���ى ضاق الناس ب���ه وببطولته 
املصطنعة، وس���ارع رجال األمن إىل التضييق عليه، 
حت���ى أمكنه���م القب���ض علي���ه وإدخال���ه يف قف���ص 
حدي���دي أُعدّ له س���لفاً، وطافوا به على محار أعرج 

بني تصفيق الناس وتصفريهم ..

البلطجي 
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 ت���دور الصبي���ة الصغرية عل���ى رمال الش���اطىء 
بذه���ول مت���د يديها كمن يريد أن يس���رتد قطعة من 

جسده.
باألم���س عاد إىل البيت وق���د أضناه التعب، ألقى 
بنفسه على األريكة جلست على حجره وقد طوقت 

يداها عنقه وأدفأ قلبها ابتسامته.
غداً كما وعدتنا ياأبي.

أجل كما وعدتكم سنذهب إىل البحر.
سرح الرجل يف شروده الذي اعتاده منذ أصبحت 
غزّة تن���ام وتصحو على أص���وات االنفجارات وأزيز 
الرص���اص: ) اليوم ليس ككل األيام، فرتة من الزمن 
تبدأ من الشروق إىل الشروق مرّة أخرى، اليوم حلظة 
تتكرر على م���دى الدهر، تتكرر يف فوضى وجودنا، 

وحن���ن أيضاً معه���ا، كان البد من ذلك، علي أن أويف 
بوعدي ألسرتي اليت طاملا انتظرت هذا اليوم وهذا 
اهل���دوء، البد من حتقيق رغبة األوالد بزيارة البحر، 
منذ شهرين وأنا أعدهم، متاماً حينما أفعمت نفسي 
أمالً وس���عادة بع���د أن وُجدت هناك عل���ى ما يبدو 
تربة طيبة على ش���اطئنا اجلميل، وراحة مس���روقة 
م���ن هذا اهلدوء املخيف ل���و كانت قليلة( كان الرجل 
يناجي نفس���ه. تتقافز الفتاة حول أبيها املمدد على 
الرم���ال وال تقرتب منه، اخل���وف والرهبة جيعالهنا 

تنتحب بعيداً،     
تشد ش���عرها بكلتا يديها، ترجتف أوصاهلا تدور 

وتدور وال تعرف ماذا تفعل سوى النحيب.
    قبيل الغروب جلس على احلصرية أمام الغرفة، 
أخذ يعد النقود اليت بقيت معه ويوزعها بني مصاريف 
متعددة، سرقت منه انشغاله الرحيانة اليت توضعت 
عل���ى الدك الصغري أمام الغرفتني يف الفس���حة اليت 
تعترب متنفساً للبيت صيفاً، وجدها ذابلة تشتاق إىل 

املاء، هنض من فوره وأشبع ظمأها.
ابتسم حني أقبلت زوجته حتمل إبريق الشاي ،فهو 
حباجة إىل كوب تفوح منه رائحة النعنع، ناولته حبة 
الدواء وهي تتمتم: » بالك فاضي يارجل واهلل حالنا 
يصع���ب على الكافر، وإذا بقي���ت احلال على ماهي 
عليه فلن نس���تطيع تدريس األوالد هذه السنة، فكر 

رمال حمراء
   أمحد مجيل احلسن
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يارجل بشيء يقينا العوز«
البد أن تفرج ياأم العبد، صبّي الشاي.

يهز رأس���ه على وقع كالمها، يداري دمعة غافلته 
وحاول���ت اإلف���الت من عينه، يس���رح يف أي���ام العز 
اليت كان يعيش���ها حني كانت النقود تتدفق عليه من 
ريع البس���تان ال���ذي كان يزرعه ويضمنه كل س���نة، 
وكيف أصب���ح اآلن مرتعاً للدباب���ات وقيلولة جلنود 
االحتالل، س���حب نفس���اً طويالً نفثه ممزوجاً باهلم 

املطبق على صدره.
فاجأت���ه هدى: » ماذا س���نأخذ معن���ا غداً عندما 

نذهب إىل البحر«؟
دارى مهّه: كل ما تريدينه يابنيت.

مهست زوجته يف أذنه: من أين ستجلب املصاريف 
هلذه النزهة؟

سأتدبر أمري لقد وعدت األوالد.
نام���ت غزّة تلك الليل���ة هادئة على غري عادهتا، ال 
يشوب هدوءها سوى س���يارات السلطة اليت جتوب 

الشوارع على غري املألوف .
جل���س عل���ى الرم���ال وتاب���ع الرج���ل الش���ارد يف 
مهوم���ه ابنته هدى اليت بدت ب���وادر صباها تتفتح، 
تتقاف���ز فرح���ة يف مياه البحر فتقط���ع عليه تفكريه 
هب���ذا اهلدوء املخيف، ويق���رتب منه قط ضل طريقه 
وه���و يبح���ث عن ش���يء يأكله، ميوء بتوس���ل يقذف 
إليه بقطعة خبز يع���ض عليها بأنيابه ويعدو بعيداً، 
الرج���ل الصامت املس���تغرق يف تأمالته وآالم روحه 
يبحث عن شيء يتحدّى به هذا اهلدوء املريب الذي 

مل يألفه منذ مدّة.
مازال���ت ه���دى تعب���ث باملاء ت���ارة وأخرى ترس���م 
مشس���اً عل���ى الرم���ال ، حي���اول أن خيرح م���ن رداء 
الصمت ،يداري بؤس���ه من وجوه تس���تقبل الشمس 
بفرح، لكن س���رعان ما تغتال اهلدوء أصوات مدوية 

تنشر املوت والسواد.
ياب���ا ،صرخ���ة ملتاعة خترج م���ن أعماقها، متزق 
أحش���اءها، وتفج���ر كل حزهنا، حاولت كس���ر رهبة 
امل���وت واالقرتاب من والدها دنت قليالً وهي تنتحب 

فيتقافز نتوءان صغريان جبنون حتت بلوزهتا املبتلة 
وامللتصق���ة متاماً جبس���دها مع هلاثها اهليس���تريي، 
اقرتب���ت أكثر وعيناه���ا جاحظتان بوجه���ه، كان كل 
مهها أن حتتضنه، تضم رأس���ه إىل صدرها ، تقبله، 
دموعه���ا حتول بينها وبني رؤي���ة الدماء اليت ماتزال 
تن���زف من أحن���اء متعددة من جس���ده، اقرتبت أكثر 
وبيدين مرجتفتني المست شعره، جثت على ركبتيها 
ضمت رأسه إىل صدرها، ضغطت بقوة وكأهنا تريد 
أن تدخل���ه إىل قلبها، قبلت جبين���ه املبلل بدموعها، 
اس���تكانت بذهول، س���رحت هبذيان، مرّ شريط من 

حلظات خّلص عمرها معه.
مهس���ت بصوت ختنقه العربات: اهنض ياأبي، من 
س���واك سيوقظين باكراً كي أذهب إىل املدرسة؟ من 
الذي س���يجلب يل بع���د اآلن مالبس���ي اجلديدة يف 
العي���د؟ ومت���أل ضحكته البيت، يضم���ين إىل صدره 
،ميس���ح بيده احلنون على رأس���ي، اهن���ض ياأبي ال 
أريد نزهات بعد اآلن، أريدك فقط أن تكلمين، أعود 
بصحبتك إىل البيت، أمد لك » الفرشة« أمام الغرفة، 
أجلب لك كوب املاء البارد ومنفضة الس���جائر، أعد 
لك الش���اي بالنعن���اع، أجلس جبانب���ك حتدثين عن 
العم���ل وع���ن االش���تباكات ب���ني اإلخ���وة والقصف 
اجملن���ون على البيوت من الطائرات واملدافع، اهنض 
يا أبي من الذي س���يخرجين من البيت حني زفايف؟ 

أبي ال ترحل باكراً أرجوك ما زلت حباجة إليك.
جت���ول عيناها يف املكان برمت���ه، تعود وحتدّق به 
ملي���اً، تتفح���ص وجه���ه املدمّى، تتأمل امل���وت الذي 
يسري رهبة يف جس���دها، تود لو تراه جالساً ينفث 
من لفافته، يتطلع إىل البحر، شعرت أن قلبها يهوي 
،رفع���ت رأس���ها خيل إليها أهنا تس���مع أن���ات خافتة 
قادم���ة م���ن أعماق البحر، تصوّر هلا جس���داً هزيالً 
مس���جّى على الرمال يرفع رأسه إىل األعلى حياول 
النهوض، انتفضت مذعورة، وقفت، ش���لّتها حقيقة 

املوت املاثل يف جسد أبيها.
ذهب���ت يف غيبوب���ة قبل أن متت���د إليها يد حبنان 

وتأخذها بعيداً.

رمال محراء  
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 كان كٌل منهم���ا يتج���ه باجتاه اآلخر: عجوز هرم، 
حليت���ه بيضاء كثة، وش���عره أبيض س���بط احدودب 
ظهره قليالً، يتكئ على عصاه، نظراته كليلة متعبة، 
حيمل كيس���اً على ظهره، وئيد اخلطا، يلهث أحياناً، 
ال ينف���ك ينظ���ر خلف���ه كلم���ا خطا بض���ع خطوات، 
تغ���رورق عيناه بدموع احلنني والن���دم، لتدفعه رياح 
تثور من حوله دون أن يعرف جهة هبوهبا، ثم ال يلبث 
يطلق زفرات وتنهيدات عميقة تلهب هشيم ذكرياته 
لتش���تعل دفعة واح���دة فيصطلي جبم���ر الذكريات 
الس���حيقة، ليش���عر حبرارة تسري بأش���الء جسده 

املتعب، ليطمئن بأن آالمه س���تغدو رم���اداً، وأحياناً 
أخرى يبتسم ابتسامة رضا وأمان لربهة، ثم ال تلبث 
أن تئدها صيحات عميقة تزلزل كيانه، فيوش���ك أن 
يقع لكنه يتمالك نفس���ه معلالً إياها بقرب الوصول 

للحظة لقاء.
وش���اب طوي���ل القام���ة، مهي���ب الطلع���ة، غ���ض 
املالم���ح، تالعب نس���ائم الق���در مفرق ش���عره ليلي 
الس���واد، فينتش���ي تارة، ويثور أخ���رى، حيث خطاه 
باجتاه خط اللقاء، يش���رئب وينظر إىل السماء تربق 
يف عيني���ه آمال وأحالم جس���ام، وإن ب���دا هذا الربق 
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مشوش���اً أحياناً، كان منتصب القام���ة، تلوح ذراعاه 
على جانبيه، ويفرت ثغره عن ابتسامة غامضة، يغرق 
يف التفك���ري أحياناً، فيطرق إطراقة س���ادرة تنم عن 
عم���ق وغموض؛ فال يلب���ث أن يتعّثر بضجة أفكاره، 
وأحياناً تس���بقه أحالمه فرتاه يركض الحقاً هبا ماداً 
ذراعيه فاغراً فاه، ميد جسده حنو شيء معلق أمام 
ناظريه، وفجأةً ينكمش على نفسه فيتضاءل حجمه 
بكل ما احتوى من ثورات وفوضى وتنس���يق، كان ال 
يعرف ش���يئاً عن وجهة س���ريه س���وى أن هناك لقاءً 
حلظي���اً هاماً س���يحدث يف وقت مقدّر تق���وده إليه 
رياح الصدفة املدبرة، فهاهو يهم لريى ما سيحدث، 
وعندم���ا وصال برز ش���خص ثالث، متوس���ط العمر 
قوي البنية، متماسك متجهم الوجه ، قاسي املالمح، 
يقف بثقة قلق كثرياً من رؤية العجوز والش���اب رغم 
أن���ه ط���ال انتظاره وضج���ر من تأخرمه���ا ، تذبذب 

بينهما واحتار أيهما يصافح أوالً.
فنظ���ر إىل العجوز وس���أله إذا كان حيمًل  زاداً أو 

ماءً يف كيسه.
 فابتس���م العج���وز بس���خرية وقال: »ه���ل تظنين 

حباجة لزاد وماء يابين؟ . .
 لقد أخذت ما فيه الكفاية من كل ش���يء، وجئت 
أمح���ل ندم���ي على م���ا مل أفعل يف ه���ذا الكيس، أو 
باألح���رى أمح���ل حياتي يف هذا الكي���س، أيقنت أن 
الوقت قد حان فلملمت كل شيء، وشددت الرحال، 
فلم يعد هناك متسع . .« أشاح الرجل الثالث بصره 

عن العجوز، ونظر للشاب وسأله أين مقصده؟
تلعثم الش���اب قليالً وارتبك، وابتسم ابتسامة تنم 

عن جهل:
» بصراحة ال أدري، ولكن ش���يئاً كالسراب جيري 

أمامي ، ويأمرني أن أتبعه«.
 فصاح الرجل:

» جمنون أنت ؟؟! تقطع كل هذه املسافات، وتلهث 
جارياً وراء شيء تشبّهه بالسراب . . ؟« 

فأجاب الشاب بثقة :
»على األقل شاهدت شيئاً رغبت يف اتباعه ألصل 

هدفاً ملّا أعرفه بعد . .«
قال العجوز بسخرية:

»وكيف تسعى هلدف ال تعرفه يا بُين . . .؟ 
مّخن مش���قة الس���فر وخطر الطريق فإن مل يكن 
اهل���دف يس���تحق أن تبذل من أجل���ه كل هذا فلماذا 

تُتعب نفسك . . ؟« 
أجاب الشاب حبرج:

» لكن���ين جم���رب على الس���ري دوم���اً ، ال أس���تطيع 
الوقوف حلظة مهما حدث فسأسافر بعيداً، ألمجع 

بعد حني حياتي يف كيس مثلك يا عم . .«.
 وجعل الرجل الثالث يتأمل الشاب والعجوز، وقد 
فطن لبعض تشابه تفاصيلهما فحذاء العجوز يشبه 
متاماً حذاء الشاب، ولكن بان عليه القدم واالهرتاء، 
ث���م مل���ح الغموض واجمله���ول يف كالم االثن���ني، فكٌل 
منهما مل يعرف وجهته جيداً، عينا الش���اب تشبهان 
كث���رياً عيين العجوز رغم أن الك���رب قد حما بريقهما 

وكأن الشاب ابن أو حفيد للعجوز، فقال:
»يعجبين ما وجدته من تش���ابه بينكما رغم أنكما 
تب���دوان متناقض���ني، ولع���ل التش���ابه الكامن خيلق 
م���ن رح���م التناق���ض الظاه���ر، إن قوان���ني احلي���اة 
فع���الً لعجيبة، ولقاؤنا هذا أكرب دليل على س���خرية  
القوان���ني م���ن الظواهر املتفرقة، أقرتح أن يس���تفيد 
الشاب من كيس���ك أيها العجوز، فسريا معاً من هنا 
هبذا االجتاه - وأش���ار بيده - فسأوفر عليكما عناء 
البحث عن وجهة أو هدف، وس���يكون الش���اب عوناً 
لك ورفيقاً يف الطريق ومؤنساً لوحدتك، احلمد هلل 
الذي أرس���لين يف الوقت املناسب ألرشدكما هيا . .  

اقبال مين ولن تندما«.
فابتسم كالمها ومدّ يده مصافحا اآلخر، وعندما 
تالمس���ت الكف���ان، أظلمت الدنيا للحظة وتالش���ى 
الرجل الثالث متوس���ط العمر فج���أة، وكأنه مل يكن 
كم���ا كان حض���وره فج���أة، وأس���رع كٌل م���ن العجوز 
والش���اب يف الس���ري باجتاه���ني متضادي���ن مكملني 
مس���ريهتما كم���ا بدأاها، وكالمها يعتقد أنه ميش���ي 

مع اآلخر . . . !
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البد يف البداية أن نفهم معنى الكوانت . فالكوانت هو جزء متناٍه  يف الصغر من الطاقة  خترتق 
سكان األرض منذ األزل ، و حنن نسبح يف حميط من الكوانت ، هكذا كنا وسنبقى  إىل األبد .    

إن معرفة اإلنسانية هلذه احلقيقة ليست ببعيدة -  فمنذ حوالي مئة عام  ، ويف بداية القرن 
العشرين ظهر علم جديد هوالفيزياء الكوانتية ، وكان اينشتاين قد وضع نظرياته منذ 

عشرينيات القرن املاضي اليت قادت فيما بعد اىل اخرتاع معرف - امليزر- maser  وهي كلمة 
مشتقة من االحرف االوىل للكلمات االنكليزية :

 microwave amplification of stimulated emission of radiation
ومعناها باللغة العربية »تضخيم األمواج امليكروية باإلصدار احملرض لإلشعاع . 

االستشفاء الحديث بالليزر
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 أم���ا اللي���زر فهو تضخي���م الض���وء )املرئي والال 
مرئ���ي(. وانتظر الليزر عدة عقود حتى  عام 1960  
ح���ني ظه���ر اىل الوجود لي���زر الياقوت ذو األش���عة 
احلمراء .وبعدها تواىل اخرتاع أجهزة الليزر املتنوعة 
)الصلب���ة والغازي���ة والس���ائلة( وحبج���وم خمتلف���ة 
وباستطاعات متنوعة بلغت عدة آالف من الواطات 
ال���يت مبقدورها ق���ص املعادن . أم���ا يف الطب فقد 

حظي  بأنواع من الليزر  يف شتى االسخدامات.
  إن أح���دث االجه���زة الليزري���ة املس���تخدمة  يف 
الط���ب ه���و الطب   اللي���زر ي الكوانيت  الذي يعرف  
بأن���ه جمموعة من الط���رق العالجية غ���ري الدوائية 

باستخدام الوسائل اآلتية : 
 الليزر .

 األشعة حتت احلمراء .
 األشعة املغناطيسية الكهربائية .

 الرتددات العالية جداً مبا يف ذلك الضوئية. 
 يع���دّ الط���ب اللي���زري الكوان���يت فع���اال يف عالج 
أكثرمن مائيت مرض  ، إضافة اىل كونه وسيلة نوعية 
يف الوقاية و التشخيص وإعادة التأهيل البدني .    

الكوان���يت يف  اللي���زري  الط���ب  مب���دأ  ويعتم���د  
جوه���ره عل���ى تأثريحزم���ة ضئيلة جدا من األش���عة 
هب���دف  الليزري���ة  )الكوانتي���ة(  الكهرمغناطيس���ية 
العالج والوقاية والتشخيص وإعادة التأهيل البدني 

للمرضى .
إن هذا املب���دأ قريب جداً م���ن العوامل الطبيعية 
لألش���عة الكهرمغناطيس���ية ال���يت أظه���رت تأثريها 
الفع���ال على عملي���ات النش���اط احليات���ي للخاليا 

وأعضاء اجلسم وأجهزته بشكل عام .        
وباس���تخدام  ق���در ضئيل م���ن الطاق���ة الليزرية 
)الكوانتية (  بش���كل  آمن يؤدي إىل حتويل اجلس���م 
م���ن احلالة املرضي���ة إىل احلالة الصحية و يفس���ر 
ذلك بأنه عندما يتعرض اجلس���م لألش���عة الليزرية 
س���يؤدي إىل إطالق االحتياطات الكامنة إلمكانيات 
اجلس���م املهيأة سواء كان على مستوى عدد حمدود 
من اخلاليا أم على مستوى األجهزة العضوية بشكل 

ع���ام وزيادة مفاجئة يف مناعة اجلس���م و تعبئة قواه 
الدفاعية ملقاومة فعالة ألي خلل يف وظائفه .     

وينطل���ق  الط���ب اللي���زري الكوان���يت م���ن حقيقة 
كون كّل العمليات البيولوجية املرتافقة مع النش���اط 
احلياتي للجس���م احلي تتميز بردود فعل  انعكاسية 
واحدة للحقل الكهرمغناطيسي احمليط به واملوجود 
بداخله . كما ويعدُّ هذا النوع من الطب توجهاً فعاالً 
جديداً بتكنولوجيا فائقة الدقة يف العلوم الطبية .  
إن الط���رق املنهجية العلمية للطب الليزري جتعل 
التأث���ري العالج���ي الباط���ين موجه���اً إىل م���رض ما 
واس���تئصاله من خالل إعادة تنظيم وظائف أجهزة 

توفري احلياة الرئيسية يف اجلسم .   
إن عملي���ة حت���ول خالي���ا اجلس���م م���ن احلال���ة 
املريض���ة أوالضعيفة إىل احلالة الصحية املس���تقرة 
ميكن حتقيقها وفق الشروط العلمية بفاعلية عالية 
خ���الل م���دة زمنية قصرية نس���بياً ) م���ن 5 إىل 15 
جلس���ة مبعدل 10إىل 25 دقيق���ة يف اليوم ( ، حيث 
توفر  هذه اجللس���ات الشفاء الكامل من املرض مبا 

يف ذلك احلاالت اإلنتانية املختلفة .   
وماميي���ز أجهزة العالج اللي���زري هو القدرة على 
التأثرياملباش���رويف وقت واحدعلى اجلملة العصبية 
، األوعي���ة الدموي���ة ، غدداإلفرازالباط���ين ، اجلهاز 
املناعي والتنفسي جلسم اإلنسان بأنواع متنوعة من 

األشعة الكهرمغناطيسية اآلتية :      
 nfra( أش���عة الليزر مافوق احلمراء النبضية  -

.) red pulse laser
- األش���عة ماف���وق احلم���راء النبضي���ة عريض���ة 
) widebandinfraredpulselaser( . الطيف

- األش���عة النبضية يف اجل���زء املرئي من الطيف 
)visible pulse laser( . الضوئي

- احلقل املغناطيسي الثابت . 
- النبضات الكهربائية .    
 جماالت االستخدام  : 

تس���تخدم الليزرات الكوانتي���ة يف جماالت عديدة 
يف الط���ب مثل أم���راض القل���ب واألوعي���ة الدموية 
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،و أم���راض املفاصل و العمود الفق���ري ،واألمراض 
التنفس���ية ، و أم���راض األذن واألن���ف واحلنج���رة 
،و أم���راض اجله���از اهلضم���ي واألمراض الس���نية، 
، و  النس���ائية   ، واألم���راض  البولي���ة  واألم���راض 
األم���راض العصبي���ة ، و أمراض اإلدم���ان الكحويل 
واملخدرات   ،واجلراحة العامة، و األمراض اجللدية 
، و التجميل ، و الطب الرياضي ، و الطب البيطري 

، و زراعة النباتات .
 أساليب ) طرائق ( الطب الليزري 

هناك عملياً  أكثر من أس���لوب ) طريقة ( للعالج 
تستخدم يف األساس الطب الليزري أمهها : 

  التشخيص املرضي الليزري.  
  العالج الباطين الليزري. 
 الطب الوقائي الليزري. 

  التأهيل البدني الليزري. 
  التشخيص املرضي الليزري. 

يعتمد التش���خيص املرض���ي الليزري ) الكوانيت ( 
يف أساسه على  أن كمية طاقة املعلومات يف اجلسم 
حم���ددة وأن ه���ذه الطاقة توصِّ���ف احلالة الصحية 

للجسم بشكل عام أو ألي عضو أو جهاز منه .
وأذا أُج���ري قياس كميات الطاق���ة الكهربائية يف 

نق���اط حمددة من س���طح جس���م املري���ض فعندئذ 
وبدقة ووثوقية عالي���ة  ميكن حتديد احلالة العامة 
للجسم ، نوع املرض ، الكشف املبكر عن  األمراض 
م���ع إمكانية حتديداس���تعداد اجلس���م ألي من هذه 

األمراض .   
  العالج الباطين الليزري:

يف العالج الباطين الليزري تستخدم أنواع نظيفة 
غري ض���ارة باحلياة من األش���عة الكهرمغناطيس���ية 
هبدف إعادة تصحيح التشوهات املرضية احلاصلة 
يف حقل املعلومات الكهرمغناطيسي جلسم املريض 
و حتويله إىل الوضع   ) احلالة ( الصحية املستقرة 
.وجي���ب ان يكون   تأثرياالش���عة الكهرمغناطيس���ية 
املستخدمة يف العالج على توافق مع طاقة املعلومات 

يف اجلسم احلي .   
وتؤكد اإلحصائي���ات الطبية  الكثرية خالل عالج 
املرض���ى فعالية الع���الج الباطين اللي���زري ألن هذا 
املبدأ ميكن استخدامه بشكل عملي يف كل اجملاالت 

الطبية اآلتية : 
األمراض القلبية ،  اإلصابات العظمية و الكسور 
،  الطب الرياضي .  التجميل ،  األمراض اجللدية ،  
األمراض الباطنية ،  األمراض الس���نية ،  األمراض 
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العصبية،  األمراض النس���ائية ، األمراض البولية ، 
اجلراحة العامة ، أمراض اجلهاز اهلضمي .

وجت���در اإلش���اره إىل أن الع���الج الباطين الليزري 
)الكوانيت ( ميكن استخدامه يف عالج أمراض كثرية 
أخ���رى منه���ا األورام واألوعية الدموي���ة و األمراض 
النامج���ة ع���ن التعرض ملختل���ف أنواع اإلش���عاعات 
وأم���راض اجله���از احلركي والتنفس���ي مبا يف ذلك 

الربو و احلصى البولية والعقم عند الزوجني .   
 الطب الوقائي الليزري: 

 يس���تخدم يف الط���ب الوقائ���ي اللي���زري الط���رق 
أواألساليب ذاهتا املتبعة يف العالج الباطين الليزري 
)الكوان���يت( هب���دف إبعاد األمراض عن اجلس���م أي 

حتصينه وزيادة مناعته. 
 ولق���د أكدت االحصاءات ب���أن التقيد يف الربامج 
الوقائي���ة الواج���ب اجتيازه���ا وخاص���ة يف املراحل 
م���ع  املتزامن���ة  واألم���راض  النتش���اراألوبئة  األوىل 
التحوالت الفصلية املومسية س���يؤدي إىل اخنفاض 
مع���دل اإلصاب���ة هبذه األمراض مبعدل س���ت مرات 

حسب نوع املرض.  
 التأهيل البدني الليزري:

يعتم���د التأهي���ل البدن���ي يف أساس���ه عل���ى مبدأ 
العالج الباطين الليزري، حيث تس���تخدم تكنولوجيا 
الطب الليزري لتس���ريع  إع���ادة تأهيل املرضى بعد 

خضوعهم لعمليات جراحية معقده  . 
و  يع���د هذا األس���لوب فعاال لتأهي���ل الرياضيني 
جرح���ى  و  خمتلف���ة  إلصاب���ات  تعرض���وا  الذي���ن 
النزاع���ات العس���كرية ومنكوب���ي الك���وارث الطبي���ة 

كاألعاصريوالزالزل  . 
وسائل ) طرق ( التأثري العالجي :

تعتمد العملية العالجية يف أساس���ها على مبادئ 
العالج الليزري، أي التعرض لكميات آمنة منخفضة 
الطاق���ة  من األش���عة الكهرمغناطيس���ية اليت  أثبت 
تاثريه���ا  املفي���د للعملي���ات احلاصلة داخ���ل و بني 

خاليا اجلسم احلي .
واس���تنادا إىل األحب���اث العلمي���ة فق���د اخت���ريت 

األنواع األكثر فعالية من األش���عة الكهرمغناطيسية 
اآلتية  : 

 احلقل املغناطيسي .
 أشعة الليزر مافوق احلمراء النبضية  .

  األشعة مافوق احلمراء املستمرة .
  الضوء األمحر النبضي .

  األشعة ذات الرتددات العالية القصوى . 
وهناك  أكثر من مخس���ة وعشرين نوعاً  من هذه 
األجهزه  للعالج والتشخيص املرضي ، باالضافة اىل 
األدوات امللحقة باالجهزة الليزرية ) الكوانتية (،مثل 
مش���عات ليزرية ، حموالت ضوئية خاصة باألجهزة 
الليزري���ة ) الكوانتية ( .نظ���ام ختطيط حرارة نقال 

. )  DIAKBANT ( بواسطة الكمبيوتر
تتمي���ز ه���ذه االجهزة بأهنا صغ���رية احلجم ميكن 
محلها بس���هولة هلا تأثريعالجي مركب من األش���عة 
الليزرية مافوق احلمراء والكهرمغناطسية والضوئية 
، و صمم���ت خصيص���ا لالس���تخدام يف العي���ادات 
الطبية و ميكن اس���تخدامها يف املن���ازل للوقاية من 
خمتلف أنواع األمراض ،ونورد بعض النماذج مثل:  

ليـــزري  جهـــاز   
منوذج )1( 

حيتوي ه���ذا النموذج 
لي���زري  مش���ع  عل���ى 
نبضي���ة  بأس���تطاعة 
لالش���عة الليزرية التقل 
 ،   ) واط   10( ع���ن 

ومساحة تأثري عالجي حبدود )4سنتمرت مربع ( .
جهاز ليزري منوذج 

  )2(
ه���ذا اجله���از ، يعم���ل 
الليزري���ة  عل���ى األش���عة 
احلم���راء  ماف���وق 
والضوئية  والكهرنبضية 
فعالي���ة  زاد  وه���ذا 

الع���الج لتأث���ريه املباش���ر ويف آن واح���د على خاليا 
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اجلس���م .ويع���دّ ه���ذا    النم���وذج مثالي���اً لع���الج 
األم���راض ذات العالق���ة بالدورة الدموي���ة واجلهاز                                                                                                                                          
 العصيب ، التنفسي ، املناعي . و حيتوي على مشع 
ليزري باس���تطاعة نبضية لألش���عة الليزرية التقل 
ع���ن 10  واط ، ومس���احة تأثري عالج���ي حبدود 4 

سنتمرت مربع.
 األجهزة الليزرية  الكوانتية.

صمم���ت هذه األجهزة لالس���تخدام احلصري يف 
املراكزوالعيادات التخصصية حيث تتوافرالكفاءات 

املهنية العالية وفق املزايا اآلتية : 
   إمكانية التحكم باألزرار يدوياً . 

  لوحة حتكم وشاشة رقمية على الوجة األمامي 
لتحديد أوضاع التشغيل اليت خيتارها املستخدم . 

  مؤق���ت زم���ين أتوماتيك���ي م���ع نظ���ام إن���ذار 
صوتي. 

  م���زود بوح���دة حتك���م ومراقبة آلي���ة لوظائف 
وقدرات عمل املشعات الليزرية .  

احلاس���ب  بواس���طة  األجه���زة  ه���ذه  تس���تخدم 
الشخصي ويرفق هبا برامج العالج الليزري الكوانيت 
لألمراض الباطنية ، تش���مل هذه السلسلة النماذج 

اآلتية :  
ليـــزري  جهـــاز 

منوذج)ا(  
حيتوي هذا النموذج 
لي���زري  مش���ع  عل���ى 
نبضي���ة  باس���تطاعة 
التقل ع���ن )10 واط( 

ومساحة تأثري عالجي حبدود ) 4 سنتمرت مربع ( 
ليـــزري  جهـــاز 

منوذج )ب(
ه���ذا  حيت���وي 
النموذج على مش���عني 
باس���تطاعة  ليزري���ني 
نبضية التقل عن )10 
واط ( ومس���احة تأثري 

عالجي حبدود ) 4سنتمرت مربع ( لكل مشع ، مزود 
بوح���دة حتكم ومراقبة آلي���ة لوظائف وقدرات عمل 

املشعات الليزرية .
واح���د  آن  املش���عان يف  ه���ذان  يعم���ل  وعندم���ا 
ختتصرمدة اجللس���ات العالجية بش���كل ملحوظ ، 
مرفق معه نشرة معلومات فنية وطبية وتشمل طرق 

االستخدام و كيفية العالج .  
ليـــزري  جهـــاز 

منوذج)ج( 
ه���ذا  حيت���وي 
النموذج على مشعني 
خمتلف���ني  ليزري���ني 
باس���تطاعة  أحدمها 

نبضي���ة التق���ل ع���ن )10 واط ( ومس���احة تأث���ري 
عالج���ي حبدود ) 4س���نتمرت مربع( واآلخرمن النوع 
)باس���تطاعة نبضية التقل عن )20 واط ( ومساحة 
تأث���ري عالجي حبدود ) 20 س���نتمرت مربع ( ، مزود 
بوح���دة حتكم ومراقبة آلي���ة لوظائف وقدرات عمل 

املشعات الليزرية .
يع���دّ هذا النم���وذج مثالياً وفعاالً للعالج الس���ريع 
لالصابات ذات االنتشار الواسع كاحلروق ، اجلروح 
، لفح���ات الصقيع ، ال���دوايل ، أمراض الكلى ، آالم 
العم���ود الفق���ري ، أمراض الرئت���ني والقصبات ويف 
اجلراحة العامة، تستخدم يف مراحل التحضريواعادة 

التأهيل البدني قبل وبعد العمليات اجلراحية 
مش���ع،  مزود بوحدة حتكم ومراقبة آلية لوظائف 

وقدرات عمل املشعات الليزرية . 
عندم���ا تعمل هذه املش���عات يف آن واحد ختتصر 

مدة اجللسات العالجية بشكل ملحوظ .
و نلفت االنتباه إىل أنه البد من استخدام نظارات 

خاصة للوقاية من اشعة الليزر.

االستشفاء احلديث بالليزر  
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 العوالم االفتراضية

Virtual reality 
مجرد سباحة في عالم متخيل

 أم إعادة إنتاج للواقع؟!

 رياض مهدي

ضمن التقدم املتسارع للتقانة والتكنولوجيا  
مت إنتاج مكونات الواقع االفرتاضي، ليس جملرد 
التفكري واللعب ولكن كي يتمكن اإلنس��ان من 
الغ��وص يف حب��ار وع��وامل مل يك��ن م��ن املمكن 
الوص��ول إليه��ا واقعي��ًا وفعليًا ب��ل تعدى ذلك 
ليتسع هذا  احلقل إىل فضاءات جديدة مل يكن 
ممكن��ًا حتى ختيله��ا. وصحيح الق��ول إن هذا 
االبت��كار املذهل مل يعد كم��ا كان يف البداية 
جم��رد لعب��ة للرتفي��ه وإمنا أصبح اآلن الش��غل 
الشاغل جلهات وميادين حبثية وعلمية  وهذا 
م��ا أدى إىل إنتاج ظواهر عديدة وحتى عادات  
أصبح��ت تدخ��ل حياتن��ا يف ه��ذه األي��ام دون 

استئذان.
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والتكنولوجيا الرقمية هي إحدى الوسائل التقنية 
اليت ظهرت وانتش���رت مش���كلة ملمح���اً من مالمح 
العص���ر وأصب���ح حضورها طاغي���اً وهلا إس���هامها 
الواضح يف تطور  الكثري من جماالت احلياة وأبواب 
العل���م وحاجات البش���ر حتى ظه���ر مصطلح الواقع 
عملي���ة  وه���و   ،Virtual- reality االفرتاض���ي 
حم���اكاة لبيئة حقيقية أو خيالية وهذه تقع يف واقع 
ثالث���ي األبعاد يتكون من طول وعرض وعمق وتوفر 
ه���ذه احمل���اكاة القدرة على األخذ وال���رد عن طريق 
النظر يف وقت آني باإلضافة إىل القدرة على مساع 
األصوات وأحياناً القدرة على اللمس وأمور أخرى.

ويف تعري���ف آخر للواق���ع االفرتاضي هو مصطلح 
يستخدم للتعبري عن استخدام التكنولوجيا الرقمية 

يف حماكاة الواقع من أجل حتقيق أهداف بعينها.
وه���و ع���امل بديل يتش���كل يف ذاكرة  احلاس���بات 
فيخل���ق حالة من الوجود املكتم���ل ويعطي أفقاً آخر 
لتطور البش���رية ويق���ال إنه عامل يصنعه احلاس���ب 
اآليل حبيث ميكن لإلنس���ان التفاعل معه آنياً بنفس 
األس���لوب ال���ذي يتفاع���ل به م���ع الع���امل احلقيقي، 
وميكن أن ميثل عاملاً افرتاضياً من داخل احلاس���وب 

غري أنه عامل خاضع لقوانني العامل الواقعي ذاهتا.
وقد طرح »د. نبيل علي« أبرز منظري املعلوماتية 
يف الع���امل العرب���ي مصطل���ح » الواق���ع اخلائلي« يف 
كتاب���ه الثان���ي » الثقافة العربية وعص���ر املعلومات« 
وقد ناقش ه���ذا املصطلح باس���تفاضة وأعرب عن 
اعتق���اده يف أن » الواق���ع اخلائلي« أكثر اتس���اقاً مع 
اللغ���ة العربية لقابليته لالش���تقاق ناهيك عن دقته، 
وميكن النظر إىل اخلائلية على أهنا بيئة اصطناعية 
ملمارسة اخلربات بصورة أقرب ما تكون إىل الصورة 
املوجودة يف دنيا الواقع وقد طرح هذا املصطلح أول 

مرة عام 1989.
 إن الواق���ع االفرتاضي يتفاعل مع املتلقي وميكنه 
م���ن التح���رك والتفاع���ل يف داخل ه���ذا العامل لكن 
هذه التفاعلية تطرح صعوبات عديدة على املستوى 
املعلومات���ي واألدوات���ي منها أن حناف���ظ على الزمن 

الواقعي حيث كل ثانية متر فيه من الزمن االفرتاضي 
جيب أن تطابق الزمن الواقعي والصعوبة الثانية هي 
التكيف مع الصورة فمثالً ألعاب الفيديو اليت تستند 
على تقنية التفاعلية تعرض اليوم عوامل ذات واقعية 

متطورة جداً ليتجلى املشهد بواقع بصري مرئي.
وهن���ا جي���در الق���ول إن التفاعل املتع���دد الصيغ 
يس���توجب مجع خمتلف الطرق والوسائل يف جتربة 
أحادية من أجل انغمار ش���امل يف الواقع االفرتاضي 
واحل���واس املس���تهدفة هي البصر والس���مع والذوق 
والشم واللمس واجلمع بني هذه األحاسيس يتطلب 
أجهزة أكثر استيعاباً فمثالً اجلانب البصري مير عرب 
اس���تعمال أقبية حيث يتم عرض الواقع االفرتاضي 
 3D عل���ى كل اجل���دران بطريق���ة األبع���اد الثالثية
وكذل���ك جان���ب الص���وت يتحق���ق بواس���طة األبعاد 

الثالثية.
 وإذا كان الواق���ع االفرتاضي يف عالقة مع املتلقي 
بواسطة جهازه اخلاص الذي ال يقتصر على إرسال 
املعلوم���ة ولكنه يس���تقبلها أيض���اً، فإن ه���ذه النقلة 
االفرتاضي���ة ميك���ن أن ترتج���م يف ع���امل الواقع عن 

طريق قوة فجائية قد تزعج املتلقي عموماً.
وق���د يك���ون الواق���ع حقيقي���اً وق���د يك���ون ومهياً 
وخيالياً كما هي احلال يف بعض املعارض و املتاحف 
واملس���ارح العلمية منها مس���رح ) موجار العلمي( يف 
الوالي���ات املتح���دة حيث يس���تخدم أح���دث تقنيات 
العرض والتصوير بعرض الصور على شاشات على 
شكل قبة بارتفاع مخسة طوابق مما جيعل املشاهد 
يش���عر وكأنه يرى هذه الصورة بنفس���ه يف الطبيعة 
وجيعل املشاهد يعيش جتربة ) أنت موجود هناك(

 virtual. فيما يرى البعض أن الواقع االفرتاضي
Reality يطلق للتعبري عن اس���تخدام  التكنولوجيا 
الرقمية حملاكاة الواقع فقط مثل مباريات كرة القدم 
يف ألعاب البالي ستيش���ن وما ش���اهبها من األلعاب 

اليت تشبه الواقع إىل حدٍ بعيد.
ومن أش���هر وس���ائل الواقع االفرتاضي ) شاشات 

العرض( مبختلف أنواعها.

العوامل االفرتاضية  
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وتعتم���د على حقيقة علمي���ة هي أهنا متأل جمال 
الرؤية البصرية للمشاهد فتمنحه شعوراً باالندماج 
الكام���ل م���ع املش���اهد أو مايع���رف باالنغم���اس يف 
األح���داث املعروضة حبيث يفق���د القدرة يف حلظة 
معين���ة على التفريق ب���ني ماهو حقيقي وما تعرضه 

الشاشة.
وم���ن وس���ائل الع���رض املهم���ة نظ���ارات العرض 
اإللكرتوني���ة حي���ث تكون هناك شاش���ة صغرية على 
كل عني من عيين املشاهد وتتيح رؤية ثالثية األبعاد 
ع���ن طريق عرض املش���هد على كل ع���ني بانزياح أو 
احنراف بس���يط بني الص���ورة املعروضة على العني 
اليمنى والصور املعروضة على العني اليس���رى وهو 
م���ا جيعل الرؤية هبذه النظارات رؤية جمس���مة ذات 

عمق أو بعبارة أخرى ثالثية األبعاد.
 الواقع االفرتاضي.. تاريخ وبدايات:

 يف أواخر الستينيات من القرن العشرين بدأ كوجر 
Myron  Krueger  وال���ذي يلقب بأبي الواقعية 
االفرتاضي���ة يف إبداع أنواع من البيئة التفاعلية اليت  
يتحرك فيها املستخدم دون جهاز معوق وهي حتت 
 come- as- you- arrivr مب���دأ  تعال كما أنت
حيث حتدث عملية التفاعل بني الكمبيوتر واإلنسان 
دون تغطية اجلسم فعبء اإلدخال مرتوك للكمبيوتر 
وأصبحت احلركات احلرة للجسم مبثابة مدخالت 
يك���ون عل���ى الكمبيوت���ر قراءهت���ا وتق���وم الكامريات 
مبتابع���ة حركة اجلس���م وأجه���زة الكمبيوتر برتكيب 
ح���ركات املس���تخدم م���ع بيئ���ة اصطناعية.وميك���ن 
ألكثر من مس���تخدم االشرتاك يف العامل االفرتاضي 
ذاته عن طريق اس���تخدام عدة حواس���ب متصلة مع 
)net worked  vr ( بعضها بعضاً بشبكة اتصال

وتش���رتك نظم تكنولوجيا الواقع االفرتاضي يف خلق 
رؤية حميطية جمسمة وخلق االنغماس فيها.

وليس من الضروري أن ترى صورة جمس���مة لكي 
تشعر باالندماج يف املنظر فإن اإلحساس باالندماج 
يتع���زز بالعرض اجملس���م الذي جيع���ل الصور تبدو 
ثالثية األبعاد ومبس���اعدة الرؤية اجملسمة ميكن أن 

يكون إحس���اس االندماج قوي���اً لدرجة أن يفقد املرء 
القدرة على التفرقة بني ماهو حقيقي وما هو جمرد 

صورة.
 ويأتي دور نظارات احلاس���ب ثالثية األبعاد فقد 
صمم���ت لتقنع العقل بأن ما تراه هي أش���ياء ثالثية 
األبع���اد حقيقي���ة حتيط بك وأهنا ليس���ت معروضة 

أمامك على شاشة.
أدوات الواقع االفرتاضي:

 م���ن أه���م مع���دات خل���ق البيئ���ة االفرتاضي���ة 
احلاس���بات وم���ا يكون فيه���ا من برجميات تس���مح 

خبلق مناذج ثالثية األبعاد وحماكاة واقعية للبيئة.
 و م���ن معدات التعامل مع هذه البيئة ومكونات 
الواق���ع االفرتاضي األخ���رى النظ���ارات اخلاصة أو 
خ���وذه توض���ع على ال���رأٍس و يؤدي ذل���ك إىل توفري 
اإلحس���اس باالنغماس الكام���ل والتفاعل املرئي يف 
الع���امل وه���ي تتفاع���ل متاماً م���ع حركة املس���تخدم 
وتوفر له رؤية مناسبة متاماً ملا ينبغي أن يراه عندما 
يلتف���ت حوله وإذا ما أضيف إليها املؤثرات الصوتية 
فإهنا تعزل املس���تخدم متاماً ع���ن الواقع احلقيقي، 
ويس���تخدم ه���ذا الن���وع يف الط���ب ويف الرتفيه ويف 
احملاكاة العس���كرية، وهكذا ميكن ملس���تخدم النظام 
أن يط���وف يف جناح ضمن مبن���ى منتقالً من غرفة 
إىل أخ���رى وميارس خ���ربات ويتفاعل مع أش���ياء ال 
توجد إال برأس���ه هو وحده فقط يس���اعده يف ذلك 
 Data م���ا قد يض���اف إليه من قف���ازات البيان���ات
 Feed اجمله���زة بأدوات للتغذي���ة الراجعة Cloves
Back  م���زودة بالقدرة على اإلحس���اس باللمس���ة 
بل وميكن له أيضاً أن يلتقط ويتناول ويعاجل أش���ياء 

موجودة يف البيئة االفرتاضية.
وعلين���ا أن نضيف إىل تلك املعدات تقنيات يطلق 

عليها اسم:
 Augmented املضاف���ة   احلقيق���ة  تقني���ات 
reality تس���تخدم لع���رض بيان���ات واقعية مضافاً 
إليها أش���ياء وعناصر افرتاضية تس���مح للمستخدم 
بالتفاعل معها بشكل ال يفرق بني الواقعي واالفرتاضي 
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مثل املس���رح الس���ينمائي  theatre Movie الذي 
تق���وم الواقعي���ة االفرتاضية بتطويره بق���وة وتعطيه 
القدرة على نقل الواقع إىل املش���اهد بش���كل أفضل 
وقد متث���ل عناصر البيئ���ة هنا باس���تخدام تقنيات 
هولوغرافي���ة* حتول األش���خاص الذين يعتمدوهنا 
إىل ج���زء م���ن واقع مفتوح أي إدخاهلم حنو مس���رح 
افرتاض���ي بدل تقوقعهم داخل���ه ويعتقد خرباء وكالة 
ناسا أهنا ستستخدم وسيلة جديدة لالتصاالت بني 
العلماء حيث يستطيع أي عامل يف موقع بعيد عرض 
صورته على جدران خمترب علمي وعلى جدران قاعة 

ينعقد فيها مؤمتر علمي.
ومن���ه فإنن���ا مني���ز ب���ني ثالثة أن���واع م���ن الواقع 

االفرتاضي:
 واقع افرتاضي خيلـــق حالة من الوجود 

املكتمل:
 وفيه يتم إيهام املستخدم بأنه ال وجود للحاسوب 
والعامل احلقيقي فال يرى أو يش���عر بأي شيء سوى 
ه���ذا العامل املصنوع ويتص���رف داخله حبرية تامة، 
وتتم رؤية هذا العامل بواسطة خوذة خاصة أو نظارة 
إلكرتونية  تتصل باحلاس���وب كما يرتدي املستخدم 
يف يديه قفازات إلكرتونية تتيح له مالمس���ة األشياء 

اليت يظن أهنا موجودة.
واقع افرتاضي حمدود الوظيفة واملكان:

 Sima ويس���تخدم هذا النظام أجه���زة احملاكاة  
latovs وينص���ب اهتم���ام املصم���م عل���ى حم���اكاة 
خواص أو جزئي���ات بعينها يف الواقع احلقيقي مثل 
تأثري اجلاذبية أو الس���رعة الشديدة مع اهتمام أقل 

بالتفاصيل.
واقع افرتاضي طريف:

  تك���وّن رؤية العامل االفرتاضي ويتم التفاعل معه 
عن طريق شاش���ة احلاس���وب دون الشعور بالوجود 

الواقعي داخل العامل املصنوع.
نـــوع رابع مل يوجد بعـــد لكنه موجود يف 

قصص اخليال العلمي:
 وفي���ه يتم جتاوز خماطب���ة احلواس إىل خماطبة 
العقل مباش���رة ع���ن طريق توليد إش���ارة ) س���يالة 
عصبي���ة( ال���يت كان ه���ذا املؤث���ر يق���وم بتوليده���ا 

واملعروف أن عملية اإلدراك هي مسؤولية العقل.
 كما أن للواقع االفرتاضي خاصيتني أساسيتني

الوجـــود احلميـــم ) االنغمـــاس(  أواًل-   
: Immersion

ش���عور يتول���د ل���دى مس���تخدم برام���ج الواق���ع 

*  يستند مبدأ تقنيات اهلولوغرافيا Holography على أساس تشتيت األشعة الضوئية لتكوين صورة جمسمة.
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االفرتاض���ي بأن���ه موج���ود داخ���ل هذا الع���امل حقاً 
ومرتب���ط به و مس���ؤول عن���ه ويتميز ه���ذا الوجود 

بثالثة مستويات:
وميت���از   )Spatiap( الف���راغ  يف  الوج���ود   
اإلحساس بالوجود يف املكان وختيله ورسم عالقات 

بني جزئياته.
 الوج���ود التعلقي ) Temporal( وميتاز بعدم 
النف���ور واإلحس���اس بالغربة فيه م���ع رغبة واضحة  

بالبقاء ومتابعة ما يطرأ عليه من تطور وتبدل.
وميت���از   )emotional( الش���عوري  الوج���ود   
باإلحساس باالرتباط هبذا العامل حتى بعد مفارقته 
والق���درة عل���ى تذّك���ر مفردات���ه بعد انته���اء جتربة 

معايشته.
:Iteractivity ثانيًا: التفاعل 

ه���ي قدرة املس���تخدم على التأث���ري يف هذا العامل 
املصنوع الذي يراه أمامه والتعامل معه باملنطق ذاته 

الذي يستطيع التعامل به مع احلياة العادية.
وتعتمد العوامل املتكونة افرتاضياً اعتماداً شديداً 
يف إهباره���ا عل���ى التفاصي���ل فائق���ة الدق���ة املثرية 
للمش���اعر فتقرتب باملستخدم من الواقع االفرتاضي 

وختلق لديه الوجود احلميم.
 مزايا الواقع االفرتاضي

 توفري نفقات إنشاء أنظمة حقيقية.
  حم���اكاة األنظمة اليت حيول البعد أو اخلطورة 

دون ارتيادها.
الظ���روف  تف���رض  ال���يت  األنظم���ة  حم���اكاة   
ض���رورة التواج���د بداخلها مثل املباني والس���يارات 

والطائرات.
 حماكاة األنظمة املعقدة صعبة اإلنش���اء أو غري 

املستقرة.
 حم���اكاة األنظمة اليت يصعب الوجود بقرهبا أو 
بداخلها وتس���خري التفاعل معها لتنظيم فرص تفهم 

أدائها لوظائفها.
 االقرتاب الش���ديد من الع���وامل الدقيقة احلجم 
يف مس���توى الذرة واجلسيمات املكونة هلا والعظمى 

يف مس���توى األجرام الس���ماوية وزيادة تفاعلنا معها 
عن طريق متثيلها فراغياً بنسب وأبعاد حمسوسة.

 نش���ر الثقاف���ة وم���ن خ���الل تقني���ات الواق���ع 
االفرتاض���ي حيق���ق اتصاالً م���ن نوع جدي���د زمانياً 
ومكانياً باإلضافة إىل ما يتضمن من قدرات تفاعلية 
بدالً من االكتفاء بالتلقي الس���ليب فقد أصبح ممكناً 
إحي���اء أو إع���ادة عرض الثقاف���ات املغايرة املنفصلة 
عن���ا زمانياً ومكانياً وليس فق���ط نصوصاً بل منط 

حياة.
 قد يكون مصدر خطر ملرتاديها من خالل:

- أن ت���ؤدي بع���ض األلع���اب ال���يت  ختل���ق حال���ة 
م���ن الواق���ع االفرتاضي الطريف مثل اللعبة املس���ماة 

)doom( إىل حالة من إدمان الوجود بداخلها.
- حال���ة ع���دم الق���درة عل���ى التفرقة ب���ني ماهو 
حقيق���ي وم���ا ه���و واقع���ي افرتاض���ي وتتمي���ز هذه 
احلال���ة إما بفقدان حقيقي للتفرقة ويكون ال إرادياً 
وحلظياً مث���ال الطيارين الذين تدرب���وا على أجهزة 
احملاكاة، أو تطوير سلوك يف أثناء الوجود يف العامل 
االفرتاضي وقد يكون هذا الس���لوك عنفاً جسدياً أو 
رهاب���اً وتوليد حالة من اإلجبار العقلي مبا يُس���مى 
)غسل العقول( وميكن لألنظمة املستخدمة أن تزرع 

الفوبيا يف أشخاص أسوياء.
 تطبيقات الواقع االفرتاضي:

 ما ميكن أن حيصل باستخدام الواقع االفرتاضي 
ال حيده إال خيالنا وما من جمال من جماالت احلياة 

إال وميكن أن يُحاكى.
 ويق���ول ال ينري » آم���ل أن يكون للواقع االفرتاضي 
دور ليس فقط يف التعليم وتس���هيل سبل احلياة بل 
كذل���ك يف إب���داع أمن���اط جديدة من الفن���ون وخلق 
وس���ائل جدي���دة للتعبري الثقايف واكتش���اف أنس���اق 
جدي���دة للجمال وإجياد طرائق جديدة للتقارب بني 

الناس.
ونذكر بعض أهم التطبيقات:

 أنظم���ة التدري���ب :Training  وفيه يتم منح 
املس���تخدم مهارة القدرة عل���ى التعامل مع العمليات 
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بش���كل متكرر من غ���ري أن يكون هناك خطورة عليه 
 flight أو عل���ى بيئته منها أجهزة حم���اكاة الطريان

Simulators والتنقيب األثري.
 التطبيق���ات التعليمي���ة Education: وفي���ه 
تت���م زي���ارة افرتاضية وحماكاة لألش���ياء ق���د يكون 
م���ن الصعب على الط���الب الوصول إليها مثل زيارة 
املتاحف االفرتاضية Virtual Museum   ومنها 
متثي���ل اجمل���االت املغناطيس���ية والكهربي���ة ومناذج 
للجزيئات املختلفة وإنشاء األنظمة الرياضية، وتعد 

إضافة واضحة لتقنيات التعليم.
ويش���رح الينيري أمهية الواقع االفرتاضي يف جمال 
التعلي���م قائ���الً: » يعم���ل الدم���اغ عل���ى الربط بني 
املعلوم���ات اجلديدة واملث���ريات اجلديدة، واملش���كلة 
يف الصف���وف هي أن املث���ريات واحلوافز تبقى ذاهتا 
بالرغ���م من تغري املعلومات وهذا هو الس���بب يف أن 
كثرياً من األطفال ال حيبون املدرسة ويروهنا مملة«

ومن األمثل���ة اإلضافية على ذل���ك زيارة حضارة 
مص���ر القدمي���ة وتطبيق���ات التجوال داخل جس���م 
اإلنس���ان ع���رب ال���دورة الدموية واستكش���اف القلب 
واجلهاز العص���يب كذلك زيارة القط���ب اجلنوبي أو 

أدغال أفريقيا أو عصر الديناصورات.
ويف بداية العقد األخري من القرن العش���رين ظهر 
إىل الوجود نوع آخر يسهم يف التعليم ويف أخذ املعرفة 
وهو ما يعرف مبكتبات الواقع االفرتاضي ويعد هذا 
الن���وع قمة التطور التقين ملؤسس���ات املكتبات وهذه 
املكتب���ة هي بيئة مرئية ثالثية األبعاد حتاكي الواقع 
بالص���ورة والصوت واللمس حيث يتمكن املس���تفيد 
باس���تخدام املعدات اخلاصة ال���يت تتكون من جهاز 
العرض املثبت على ال���رأس وقفاز البيانات املرتبط 
حباس���وب م���ن التج���وال يف املكتب���ة والتع���رف إىل 
مص���ادر معلوماهتا بالتصفح واالس���تطالع وكما هو 
مع���روف إن مكتب���ة اإلعارة الربيطاني���ة كانت رائدة 
يف تطبي���ق ه���ذا الن���وع م���ن املكتبات وال���يت تعتمد 
أيضاً وبش���كل كامل على البيئة الرقمية للمعلومات 
وحتاك���ي هذه املكتبات االفرتاضي���ة املكتبات العامة 

وذل���ك باس���تخدام نظ���م احلاس���وب املتط���ورة اليت 
ميك���ن من خالهلا بن���اء بيئة خيالي���ة ثالثية األبعاد 
يك���ون املس���تفيد منها يف متاس مباش���ر مع مصدر 
املعلوم���ات بطبيعته���ا الرقمي���ة وص���والً إىل البيئ���ة 
االفرتاضية اليت يتمكن املستفيد من خالهلا اإلفادة 

من املكتبات ومصادرها من خالل اإلنرتنت.
التطبيق يف اجملال األدبي:

لق���د ب���دأ بالفعل بع���ض أرب���اب األدب يف تطبيق 
الواق���ع االفرتاض���ي واإلفادة من���ه يف خلق نصوص 
االفرتاض���ي وتطبيقات���ه  الواق���ع  تس���تخدم  أدبي���ة 
على ش���كل روايات تس���تخدم فيها مؤثرات بصرية 
وصوتية وفالشات مناسبة وبذلك جترب املتلقي على 
االندماج يف الن���ص الحتوائها على مؤثرات متنوعة 
إذا ما مت توظيفها خلدمة النص بشكل احرتايف ألهنا 
تؤدي إىل حدوث اندماج كامل للمش���اهد مع النص 

ومتنح املشاهد هذا الشعور جتاه النص.
وميكن أن تس���تخدم دور النشر الواقع االفرتاضي 
حيث تتيح إمكانية أن تعرض تصاميم خمتلفة للراغب 
يف طباعة كت���اب مثالً عرب رحالت فيديو افرتاضية 
توض���ح كامل صفحات الكتاب املراد طباعته وتعدد 
صفحات���ه وش���كله وتصاميمه وحجم���ه من خمتلف 
الزوايا والنش���اطات األدبية هلا دور يف ذلك فيمكن 
اس���تخدام الواقع االفرتاضي لكس���ر حاجز اخلوف 
لدى الش���عراء وكتاب القصة وجل���ان تنمية املواهب 
يف األندي���ة األدبية ويف املدارس وخاصة من يعانون 
من الره���اب االجتماعي وعدم القدرة على مواجهة 
اجلمهور وباس���تخدام هذه التقنية ميكن أن يتغلبوا 
تدرجيياً على هذه املش���كلة مثالً أن يلقي الشاعر أو 

القاص نصوصه على هذا اجلمهور االفرتاضي.
وهناك النشاطات األدبية املنربية االفرتاضية وهي 
م���ادة حمفوظة على أقراص صلب���ة ميكن اقتناؤها 
من حمالت الفيديو وألعاب البالي ستيشن ) شعر- 

قصة - خاطرة(
Entertainment التطبييقات الرتفيهية

وتتضم���ن مع���ارض الف���ن االفرتاضي���ة واأللعاب 
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والس���ينما  واملس���ارح  املاله���ي  ودور  االفرتاضي���ة 
االفرتاضية ويُمكن لشركات اإلنتاج من إنتاج برامج 
وأف���الم التلفزي���ون اعتماداً عل���ى الواقع االفرتاضي 
ويف صناعة السينما يوفر الواقع االفرتاضي القدرة 
على بناء عامل ثالثي األبعاد س���واء أكان هذا العامل 
واقعياً أم خيالي���اً أم جمرداً مثل) فيلم أفاتار( الذي 
ال ق���ى رواج���اً وحص���د الكث���ري من اجلوائ���ز وحقق 
مراب���ح مالية خيالية وهك���ذا فإن الواقع االفرتاضي 
ذو إمكاني���ات كبرية يف إع���داد األفالم وكذلك صنع 

.Video Games األلعاب اإللكرتونية
اإلظهار العلمي

:Scientifc visualization 
حيث ميكن إدخال معلومات وفرية للحاس���ب عن 
موضوع معني ورس���م ختيلي ملوضوع يصعب تصوره 
كم���ا يف حال���ة األجرام الس���ماوية وش���كل اجملرات 
وغريها مثل النم���اذج اجلزيئية، وميكن رؤية صورة 
جمس���مة ثالثي���ة األبع���اد للمركب���ات املعق���دة منها 

املركبات الربوتينية.
اســـتخدام الواقع االفرتاضي يف األرصاد 

اجلوية:
حيث يتم إنش���اء مناذج متثيلية ثالثية األبعاد عن 
نظام الطقس يف تلك املنطقة وينتج عن ذلك تنبؤات 

عن التغريات اليت يتوقع أن حتدث.
املشاركة التفاعلية االفرتاضية

 :collaborative virtual 
 Collaborative virtualتسمح تلك املشاركة
للمس���تخدمني بالتفاع���ل مع���اً يف إط���ار م���ن عامل 
افرتاضي ميثل بيئة ما األمر الذي خيلق ما يس���مى 
 virtual communities اجملتمعات االفرتاضية
الذي يرى بعضهم أهنا قد تكون بديالً للدول والنظم 
 sky السياسية القائمة حالياً ومنها فيلم سكاي رايد
ride الذي يطري بك يف جولة سياحية جوية مرعبة 
فوق نيويورك وميتاز بأنه يضيف حاس���ة أخرى إىل 
خربة املش���اهد أال وهي احلركة فاملقاعد تتحرك يف 

هذا الفيلم مع حركة الشاشة بشكل متزامن.

تقول إحدى مشاهدات الفيلم » مل أمتالك نفسي 
م���ن الذه���ول وأنا أط���ري بني ناطحات الس���حاب يف 
نيوي���ورك وأكاد أصط���دم بإحداه���ا فأص���رخ م���ن 
اخلوف ثم أمر بينها بكل براعة ومل أستطع أن أقنع 

نفسي أن هذا ليس واقعاً حقيقياً«
التطبيقات املعقدة: 

يف ع���امل التكنولوجي���ا والعل���م املتعلق���ة بربام���ج 
الفض���اء لوكالة الفضاء األمريكية NASA كما هو 

يف أنابيب اهلواء وكبسوالت اجلاذبية األرضية.
:Medical Practice التطبيقات الطبية

 حي���ث تس���اعد يف إج���راء العملي���ات اجلراحية 
وتشخيص العديد من األمراض وتساعد يف حتديد 
الطريقة املثلى للعالج ، ويف هذا الس���ياق ومنذ أكثر 
من ثالثة عقود عرض فيلم اخليال العلمي« الرحلة 
الرائع���ة« الذي ظه���رت فيه آلة تصغر األش���ياء إىل 
أحج���ام دقيقة غ���ري مرئية وبقي هذا حل���م العلماء 
إىل أن قام���وا بتكب���ري ص���ور الدقائق واجلس���يمات 
والكائنات املتناهية يف الصغر كالبكرتيا والفريوسات 
إىل أحجام كبرية قد تصل إىل حجم ملعب كرة القدم 
ومتكنوا عن طريق تقنيات متقدمة من رؤية املناظر 
بطريقة ثالثية األبعاد والتفاعل معها ومت بناء آلة يف 
قسم الفيزياء جبامعة نورث كارولينا مسيت املعاجل 
النانو مرتي Nano Manipulator  ومكنت هذه 
اآللة العلماء من الس���باحة يف عامل متناه يف الصغر 
عن طريق ارتداء منظار خاص أمكن االس���تفادة من 

تلك اآللة يف اجملاالت الطبية وغريها.
وميك���ن لألطب���اء الدخول إىل تطبيق���ات جديدة 
يف علم التش���ريح عوضاً عن التقاط صور بس���يطة 
بواس���طة أش���عة أكس يقول » راين���ج« إن اهلدف هو 
جعل التشريح أقرب ما يكون إىل احلقيقة إىل درجة 
أن اجلراح سينسى أنه يعمل مع كومبيوتر » وللعالج 
اإللكرتون���ي نصيبه ويتم بالبح���ث يف احلد الفاصل 
ب���ني العقل واجلس���د فيكون يف ح���االت يكون فيها 
تأثري للجانب اجلس���دي للمريض كالسمنة املفرطة 
وحاالت فقدان الش���هية يق���ول ريف: » للوصول إىل 
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فه���م أفضل حول آلية عمل العالج اإللكرتوني يكفي 
اإلجاب���ة عن الس���ؤال اآلت���ي: فيما يتعل���ق بإدراكنا 
بالعامل احمليط بنا  كم من هذا اإلدراك يعتمد على 
ما يس���تقيه اجلس���د م���ن حميطه؟ وكم من���ه يعتمد 
على النش���اطات الذهنية؟ اخلرباء جييبون عن هذا 
الس���ؤال بالق���ول » إن معظ���م اخلالي���ا العصبية ال 
مداخل مباش���رة هلا إال أهن���ا حتصل على املعلومات 
من خاليا دماغية أخرى« كل ماندركه يعتمد بشكل 

كبري على مانراه ونسمعه وحنسه.
إن أح���د األحب���اث يف معه���د م���ا ساتشوس���تس 
للتكنولوجي���ا يه���دف إىل عالج مرض الباركنس���ون 
والقائ���م على ه���ذا البحث ه���و الربفيس���ور مورين 

.Mawreen Holden   هولدين
 يؤك���د أن الق���درات ال���يت يكتس���بها املرضى من 
خالل وجودهم يف الع���وامل االفرتاضية تنتقل معهم 
إىل عامله���م احلقيق���ي. كذل���ك وج���د الباحث���ون أن 
الواقع الذي تتم حماكاته باستعمال الكمبيوتر قادر 
على مس���اعدة األش���خاص الراغبني يف اإلقالع عن 
التدخني وقادر وبصورة تدرجيية على إزالة اخلوف 
املرض���ي ) الفوبيا( لبعض األش���خاص من األماكن 
املغلق���ة أو املرتفعة أو من ركوب الطائرة، وقد أمكن 
معاجل���ة طفل مص���اب حبروق من خالل انغماس���ه 
يف الع���امل االفرتاضي وذلك ما يقلل الش���عور باألمل 
خ���الل عملية العالج. ويس���تخدم هذا النظام حالياً 
لالستكش���اف والتحكم وحماكاة البيانات التجريبية 
بطرق مل تكن متاحة من قبل إذ إن الطبيب النفسي 
يس���تخدم هذا النظام ليعاجل املرضى الذين يعانون 
من اضطهاد طفويل أو من يعانون من رهاب األماكن 
املرتفعة الذي ذكر سابقاً وميكن يف املستقبل التدرب 
م���ن قبل األطب���اء على إجراء عملي���ات جديدة على 
ش���خص افرتاضي بدالً من مري���ض حقيقي وميكن 
لألطباء أن جيتمعوا وغريهم على ش���بكة افرتاضية 

ليمارسوا مؤمتراهتم عن بعد.
:Military التطبيقات العسكرية

 Flight الط���ريان  حماكي���ات  مث���االً  نذك���ر 

Simlators كذل���ك ميك���ن للجندي الت���درب على 
أساليب القتال لصقل مهارته وحتقيق أعلى درجات 

االستعداد لديه.
 Enginerring اهلندســـية  التطبيقـــات 

:construction وتطبيقات البناء
وهتت���م يف كل م���ا يتعل���ق بش���تى أنواع اهلندس���ة 
للدخ���ول إىل عامل افرتاضي يذلل العديد من األمور 

املتعلقة بصعوبات قد تواجه املهندسني يف الواقع.
 retaila تطبيقـــات املبيعـــات والتســـويق

:Marketing
   ويك���ون ذل���ك من خالل ع���امل افرتاضي ثالثي 
األبعاد على شبكة اإلنرتنت حيث سكانه يستطيعون 
بي���ع املس���اكن وش���راءها وكذلك األراض���ي واجلزر 
االفرتاضي���ة وكل املنتجات املتعلق���ة باحلياة الثانية 

هلؤالء السكان.
 والس���ؤال م���اذا ع���ن الع���امل االفرتاضي اخلاص 
بالطف���ل ؟ يقول العلم���اء :ميكن أن تكون أداة مفيدة 
ملس���اعدة األطف���ال يف التمرن على م���ا يتعلمونه يف 
احلياة الفعلية ، وهي أقوى من تأثري بدائل ترفيهية 

أخرى مثل التلفزيون.
وميك���ن هل���ؤالء األطفال أن يتعلموا من نش���اطهم 
التفاعلي مع أطفال آخرين أو ألعاب أو برامج تسلية 
أو برامج مغامرات، وميكن أن حيصلوا على مهارات 

التواصل االجتماعي .
ه���ذا وقد اس���تخدمت ألعاب الواق���ع االفرتاضي 
م���ع املس���كنات لألطفال املرضى مث���ل ختفيف آالم 
األطف���ال  الذي���ن يعان���ون م���ن حروق ش���ديدة وقد 
ذك���رت دورية » طب األطفال« أنه عندما لعب هؤالء 
األطف���ال هذه اللعبة عقب تناوهلم مس���كنات لألمل 
مباشرة اخنفض معدل األمل لديهم بشكل ملحوظ.

وقد ذكر دوج توماس األس���تاذ املس���اعد يف كلية 
أنينبريغ لالتصاالت أن الكثري مما حيدث يف البيئات 
االفرتاضي���ة هو نوع من التعليم غ���ري الرمسي ففي 
العدي���د من احلاالت حيص���ل األطفال عل���ى تعليم 
مبكر يف التقنيات وتعلم كيفية أن يكونوا مواطنني.
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املراجع:

ويذك���ر أن حم���اكاة العنف والس���رقة بات���ت جزءاً 
م���ن الواقع االفرتاضي والس���يما  ألع���اب الكمبيوتر 
وتتعدى تلك السلوكيات يف بعض األوقات اخلطوط 
احلم���راء حبس���ب رأي العاملني يف جم���ال األلعاب 

اإللكرتونية.
وللمرأة نصيب من الواقع االفرتاضي فهل سيُهمل 
الزوج زوجته احلقيقية ويستبدهلا بعيشقة افرتاضية 
Virtual lover؟ وهنا دلت نتيجة اس���تفتاء حول 
ه���ذا املوضوع أن بعض النس���اء اعت���ربن ذلك خيانة 
صرحي���ة، وبعضه���ن وصف���ن الرج���ل بأن���ه مريض 
وبعضه���م اآلخ���ر اعتربن  ذلك الخيتل���ف عن قراءة 

لرواية تتضمن مشاهد لتلك العالقة.
وما نذكره اآلن ليس ضرباً من اخليال فنحن أمام 
حياة ثانية ختلق وطناً خيالياً لس���كان كوكب األرض 
، وه���ذا العامل أطلقه فيليب لين���دن عام 2003 من 
خمتربه يف مدينة سان فرانسيسكو األمريكية ويبلغ 
عدد س���كانه اليوم 1.3 مليون نس���مة وتنتعش فيه 
السياحة حيث يزوره سنوياً حوايل 7 مليون سائح.

 واملشرتك يبدأ سريته يف » احلياة الثانية«بالتسجيل 
يف خدمته���ا ليصبح أفاتار avatar وهي كلمة تعين 
باهلندية التجس���د وبعد التس���جيل يصبح شخصية  

افرتاضي���ة ميكن���ه التفاع���ل والتعاي���ش م���ع أمثاله 
بالصوت وميكنه ممارس���ة خمتلف أنواع األنش���طة 
ويعمد هذا العامل إىل جذب الش���ركات واملؤسسات 
لالندماج يف ه���ذا العامل الرقمي إذ مل يعد مصدراً 

للمعلومات بل أصبح يستخدم وطناً.
وال غرابة يف أن نش���اهد عاملاً من البشر واملباني 
واملصان���ع واملنتجعات واجلامع���ات واملتاجر واجلزر 
واملاله���ي يتعايش الناس في���ه، فيتاجرون ويعقدون 
االجتماعات وينظمون املعارض ويقيمون املؤمترات 
الصحفية ونذكر أمثلة من استقطاب مشروع احلياة 
الثاني���ة  ش���ركة تويوتا وش���ركة أطب���اء التكنولوجيا  
س���ي نيت وش���ركة أديداس ، وكذلك وكال���ة األنباء 
رويرتز وال� بي بي سي كما ذكر بأن قناة سكاي نيوز 
هلا جزيرهتا االفرتاضي���ة املطابقة متاماً ملواصفات 
االس���توديو اخلاص هبا يف الواق���ع، وأخرياً فقد جاء  
يف نتيجة اس���تطالع أجرته جمل���ة العلوم األمريكية 
حول التطبيقات التكنولوجية اليت يعتقد الناس أهنا 
ستس���هم يف تغيري شكل العامل يف املستقبل املنظور: 
أن الواق���ع االفرتاض���ي  يأتي يف طليع���ة التطبيقات 
بعد ال���ذكاء االصطناع���ي وبذلك ج���اء متقدماً يف 

األمهية على االندماج النووي واهلندسة الوراثية.

 اجمللة العلمية  prospectsof science، عدد أيلول، 2009، ص 14.
 املوسوعة احلرة، ويكيبيديا

 صحيفة الوطن ، العدد 456 ، السنة الثانية، الثالثاء 12 آب 2008، علوم و اتصاالت.
 صحيفة الوطن العدد 452 ، السنة الثانية، األربعاء 6 آب 2008، علوم واتصاالت.

 صحيفة الوطن، السنة الثانية، 5 آب 2008.
 تكنولوجي��ا الواق��ع االفرتاض��ي WWW. Ergo.com  ترمجة حقي عبده ملا كتب أوريليان بوش��يفيل- 

معنى واقع افرتاضي  
 WWW. ً:القسم العلمي- تقنية الواقع االفرتاضي Virual reality أمحد  دادان- الكويت، الواقع الوهمي 

Relectron.com
 منت��دى كلي��ة رياض األطفال- جامعة القاه��رة، اجلمعة 6 آذار 2009، الواقع االفرتاض��ي- عامل تصنعه التقنية 

www.al.jazirah.com اجمللة الثقافية- اجلزيرة- الواقع االفرتاضي- ناصر بن حممد العمري

العوامل االفرتاضية  

170

بيئــــة 
وعلــوم



التنوع الحيوي والتوازن البيئي
       علي مصطفى الداحول

ال ي��زال اإلنس��ان وعل��ى مر العصور يعمل دائما وأبدا على اس��تغالل م��وارد الطبيعة يف حياته 
اليومي��ة ولبن��اء تقدمه وحضارته، إال أن اس��تغالله هلذه املوارد يتم يف أغلبه بطرائق عش��وائية 
وخاطئ��ة األم��ر الذي أدى إلي اإلضرار بالبيئة واختالل توازنها حبيث أصبحت ضعيفة هش��ة ال 
تس��تطيع الوف��اء مبتطلباته.وعلى هذا األس��اس، فإن النهوض بالبيئة م��ن جديد ال يكون فقط 

بالقضاء على مصادر التلوث، وإمنا بالعمل على تنمية مواردها وحتسني استخدام هذه املوارد.
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ب���دأ يظهر تأثري اإلنس���ان عل���ى البيئ���ة والتوازن 
البيئي منذ اس���تخدم األدوات يف استغالل األراضي 
واملوارد الطبيعية، واس���تخدم النار وطوّر األس���لحة 
للصيد.ومع تزايد عدد سكان األرض ازداد الضغط 
عل���ى البيئة والتوازن البيئي حتى بدا يهدد الكائنات 

احلية األخرى والتنوع احليوي.  
إن أغلبية س���طح األرض يقع حتت سيطرة وإدارة 
اإلنس���ان، واإلنسان  هو دائما يف حاجة إىل املسكن 
واملأكل واملشرب وامللبس والعالج وهي أمور ضرورية 
ال بد من حتقيقها وتلبيتها، ولكن ليس على حساب 
البيئ���ة والتن���وع احلي���وي. إن مب���دأ محاي���ة التنوع 
احلي���وي جيب أن يقوم على أس���اس خلق توازن بني 
احتياج���ات ومتطلبات اجملتمعات واألفراد من جهة 
و الت���وازن البيئي والتن���وع احليوي من دون اإلخالل 
ب���أي من ه���ذه العناصر من جهة أخ���رى، ومن هذا 
املنطل���ق جيب أن تبدأ عملي���ة احملافظة على البيئة 

والتنوع احليوي.
يض���م التنوع احلي���وي كل أن���واع الكائنات احلية 
النباتي���ة و احليوانية إىل جان���ب الكائنات الدقيقة، 
ومتثل هذه الكائنات احلية جزءاً من الثروات واملوارد 
الطبيعي���ة على األرض. فالتن���وع احليوي باختصار 
هو تنوع كل أش���كال احلياة على وجه األرض س���واء 
كانت على اليابس���ة أو يف باطن األرض أو يف املياه. 
وه���و يوف���ر للعامل ضمان���ة إمكاني���ة احلصول على 
إمدادات متصلة من األغذية ومن أنواع ال حصر هلا 
من املواد اخلام اليت يس���تخدمها اإلنسان يف حياته 
اليومية ولبناء حاضره ومستقبله. وال يشمل التنوع 
احلي���وي األن���واع املوجودة يف حمي���ط بيئي مائي أو 
عل���ى اليابس���ة يف وحدة زمنية حمددة فحس���ب بل 
يشمل النظم البيئية والوراثية اليت جاءت منها هذه 

األنواع .
يعتم���د بق���اء التن���وع احليوي بش���كل رئيس على 
اس���تمرارية وبق���اء املص���ادر الطبيعي���ة، وق���د أدى 
استنزاف املصادر الطبيعية املتجددة وغري املتجددة 
)استهالك هذه املصادر بنسبة تفوق نسبة جتددها 

طبيعي���اً أو صناعياً(  إىل اإلخ���الل بالتنوع احليوي 
على األرض. وللمحافظ���ة قدر اإلمكان على التنوع 
احلي���وي، ال ب���د م���ن اتب���اع طرائق للح���د من هذا 

االستنزاف احلاد للمصادر الطبيعية مثل: 
 العمل على إجياد مصادر طاقة جديدة

 التخفيف من اس���تهالك املصادر غري املتجددة 
املتاح���ة حالي���ا ، بتطوير تقانات معين���ة قادرة على 
اس���تخدام املص���ادر املتاحة بكف���اءة عالي���ة وتقليل 

التلوث الناتج من استخدامها
أقسام التنوع احليوي

ميك���ن تقس���يم التنوع احلي���وي إىل ث���الث فئات 
موزعة حسب التسلسل اهلرمي وهي:

التنوع الوراثي
يقص���د به تن���وع املورثات داخ���ل الصنف أو النوع 
الواح���د  وهذا يعطي جمموع���ات متميزة من النوع 
نفسه ، فنجد يف النوع الواحد عدة أجناس أو أنواع 
فرعي���ة، فمثالً جند هناك أع���داداً  كبرية من أنواع 
األرز أو أنواع���اً خمتلف���ة م���ن اخليول،ويع���د التنوع 
الوراث���ي م���ن أهم منتج���ات البيئ���ة يف كل املقاييس 
واالجتماعي���ة  والصحي���ة  واالقتصادي���ة  احليوي���ة 
فمث���ال جمتمع الطيور الربي���ة والدجاج الربي مقاوم 
ملعظ���م األمراض وظروف اخنفاض وارتفاع درجات 
احل���رارة ونقص الغذاء بينما ال حيتمل هذا اجملتمع 
الكثري من األمراض إذا كان مربى بشكل قطعان كما 

يف املداجن أو مزارع الطيور مثالً.
 تنوع األصناف

يقص���د به اخت���الف األن���واع داخل وس���ط بيئي 
مع���ني، وخيتلف ت���وزع ه���ذه األنواع م���ن أماكن إىل 
أخرى يف الوس���ط ذاته. ويعد عدد األنواع املوجودة 
يف وس���ط بيئ���ي حمدد دالل���ة على غنى األوس���اط 

باألنواع احليوية
تنوع األنظمة البيئية

يقص���د ب���ه النظم البيئي���ة يف البيئ���ات املختلفة، 
ويتضم���ن التن���وع البيئ���ي ع���دد األن���واع يف مناطق 
معين���ة، واألدوار البيئي���ة اليت تؤديها ه���ذه األنواع، 
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والنم���ط ال���ذي تتغري به 
كلم���ا  النوعي���ة  البني���ة 
جغرافياً  نطاق���اً  عربن���ا 
م���ا والنظ���م البيئية اليت 
تتواجد فيها هذه األنواع 
مب���ا يف ذل���ك العمليات 
اليت حت���دث بني وضمن 

هذه األنظمة 
التنـــوع  قضايـــا 

احليوي
التن���وع  فق���دان  يع���د 
احليوي واح���داً من أكثر 
امللحة  العاملي���ة  األزمات 
ومع أن االنقراض عملية 
طبيعي���ة إال أن معدالته 

تب���دو يف ازدي���اد يف���وق املع���دالت الطبيعي���ة كثريا. 
إن م���ا نس���بته 11% م���ن جمموع الطي���ور و25% من 
جمموع الثدييات و20% - 30 % من جمموع النباتات 
مهددة باالنقراض،كما فق���دت احملاصيل الزراعية 
أكثر من نص���ف أنواعها وإذا ما أخذت هذه األرقام 
اإلحصائية وطبقت على التنوع احليوي بكامله فإهنا 

ستجعل املستقبل يبدو كئيباً. 
تقدرعدد األصناف املوجودة على األرض حبدود 
30 مليون���ا ،وتش���ري الدراس���ات إىل أن رب���ع التن���وع 
احلي���وي يف األرض رمب���ا يك���ون معرض���اً خلط���ر 

االنقراض خالل العقدين القادمني.
إن خط���ورة اس���تنزاف التن���وع احلي���وي يتمث���ل 
يف أن الن���وع ه���و الوحدة األساس���ية يف اجلماعات 
ل���ه صفات���ه الوراثية ويقع ضمن السلس���لة الغذائية 
ويق���وم بعمل معني يف النظ���ام البيئي يتمثل يف نقل 
الطاقة من مستوى غذائي إىل مستوى غذائي آخر. 
فعن���د انقراض هذا النوع حتدث ثغرة يف السلس���لة 
الغذائية وتضعف قدرهت���ا على القيام بوظائفها يف 

حتويل الطاقة واملواد الغذائية.
إن االنق���راض وفقدان التن���وع احليوي هلما تأثري 

كبري على قدرة األنظمة البيئية يف توجيه اخلدمات 
الفعالة إىل اجلنس البشري. وتبلغ نسبة الفاقد من 
الغابات حبوايل 15 مليون هكتار سنويا على األقل. 
ويف ح���ني أن اهتمام العامل � يف العقد املاضي � كان 
منصب���اً على الغابات االس���توائية، وخباصة مناطق 
حوض هن���ر األم���ازون وإندونيس���يا، ف���ان التحدي 
س���يكون يف اخلم���س والعش���رين س���نة املقبلة حول 
كيفي���ة وض���ع حل���ول إداري���ة إبداعية ألزم���ة غطاء 
الغاب���ات مع ض���رورة إعط���اء اهتمام اكرب ألش���كال 

استغالل الغابات ومنتجاهتا.
انقراض األحياء واختفاؤها

تعرض���ت أن���واع عديدة م���ن األحي���اء لالنقراض 
واالختفاء وذلك ألسباب عديدة منها: 

 أساليب الزراعة اخلاطئة
 النش���اطات العمراني���ة واحلضري���ة، حي���ث إن 
ازدياد عدد الس���كان والنمو االقتصادي الذي شهده 
الع���امل خ���الل العقود األخرية أدى إىل اتس���اع نطاق 
امل���د العمران���ي متمثالً يف البن���اء والطرق وخطوط 
أبراج الكهرباء واإلنش���اءات والنش���اطات الصناعية 
والنفطي���ة وه���ذا  أثر عل���ى التنوع احليوي بش���قيه 
النباتي واحليواني والنظ���م البيئية اليت تعيش فيها 
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هذه الكائنات وتدعم حياة اإلنسان فيها..
 تدم���ري املوطن الطبيعي هلا مث���ل إزالة الغابات 
وجتفي���ف بعض املناط���ق الرطبة اليت تس���تخدمها 
األمس���اك والطيور م���أوى هلا وحتويله���ا إيل أراٍض 

زراعية.
 الصيد اجلائر، وتتم ممارس���ته على أنه إحدى 
الوس���ائل الرياضي���ة إىل جانب أن���ه مصدر هام من 

مصادر الغذاء
 استخدام املبيدات احلشرية اليت ال تقضي على 

اآلفات فقط وإمنا ميتد أثرها لإلنسان والطيور. 
 الرع���ي بطرائ���ق غري س���ليمة وذل���ك يؤدي إيل 

تدهور املراعي الطبيعية.
 الكش���ف ع���ن النف���ط باس���تخدام املتفجرات، 
إضافة إىل تنظي���ف خزانات ناقالت النفط وتفريغ 
املي���اه ال���يت توجد هب���ا الش���وائب النفطي���ة يف مياه 

البحر.
إن مس���ألة احلف���اظ عل���ى كل أصن���اف احلي���اة 

وأش���كاهلا عل���ى الك���رة األرضي���ة عملي���ة ذات بُعد 
علم���ي وعمل���ي وأخالقي ومج���ايل. وغالب���ا ما يتم 
تس���ليط األضواء على األصناف املهددة باالنقراض 
وخباص���ة احليوان���ات املصنّف���ة يف جمموع���ة م���ا 
يس���مى »احليوانات الضخم���ة الفاتنة« مث���ل النمر 
السومطري والباندا اآلسيوية وذلك لتوجيه األنظار 
إليه���ا وإظهار م���دى اخلطر الذي حيي���ط هبا جراء 
املمارس���ات البشرية حنوها وحنو البيئة اليت تعيش 
فيها. ولكن هناك بعض خرباء البيئة الذين يدافعون 
ع���ن مكافحة بعض النباتات والكائنات احلية األقل 
نفع���اً وتعريضه���ا لالنق���راض مثل دي���دان النمتودا 
الضارة بالنباتات، حيث يعتقدون أنه ال بد أن يكون 
هل���ا دور ناف���ع يف النظام البيئي م���ع أن منفعة هذه 
الكائنات للبيئ���ة وما تقدمه من خدمات غري واضح 

يف كثري من احلاالت..
إن التهدي���د الرئي���س للتن���وع احلي���وي ناجم عن 
عملية استخدام األراضي، حيث إن املدن والتجمعات 
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الس���كانية الضخمة حتتل 1-2% من سطح األرض، 
ولك���ن التغريات والتعديالت اليت جتري على س���طح 
األرض بفعل اإلنس���ان حتتل مس���احة أكرب من هذه 
بكث���ري. إن الرغبة قي امت���الك األراضي هلدف غري 
اإلنت���اج الزراعي أو االس���تفادة م���ن الغابات هي يف 
ازدياد مس���تمر يف كثري من ال���دول النامية وخاصة 
اليت تعاني من ازدياد يف النمو السكاني الذي يسبب 
تقلي���ص البقع���ة الطبيعي���ة ويدمر الوس���ط البيئي 
للعدي���د م���ن الكائنات احلية. ومن أش���كال التهديد 
احلاص���ل على التن���وع احليوي نذك���ر تغيري املوطن 
الطبيع���ي للعديد م���ن الكائنات احلي���ة أو إجبارها 
على ترك موطنها واالنتقال إىل بيئة جديدة بقصد 
أو بغري قصد من اإلنس���ان وذلك قد يسبب تغرياً يف 
التوازن البيئي للوس���ط اجلديد والذي قد يؤدي إىل 
هالك هذه الكائنات أو هالك الكائنات املس���توطنة 
هن���اك يف األصل. كذلك ال ميكن إمهال دور التلوث 
واملواد السامة الناجتة عن خمتلف نشاطات اإلنسان 

يف تدمري النظام البيئي والتنوع احليوي.
ما  اجملهول؟

يقال إن اإلنسان يعرف عن الفضاء والنجوم أكثر 
مما يعرف عن الكائنات احلية اليت تعيش معه على 
األرض. ف���ال أحد يس���تطيع أن جيزم ك���م هو عدد 
أصن���اف الكائن���ات احلي���ة اليت تعيش عل���ى كوكب 
األرض،أو مل���اذا ختتلف الكائن���ات احلية من منطقة 
ألخ���رى أو ملاذا تعيش يف مناط���ق كائنات حية أكثر 
م���ن األخرى، كلها أس���ئلة ال يوجد هلا جواب واضح 
وصري���ح. لق���د مت حتديد م���ا يق���ارب 1.4 مليون 
صن���ف خمتلف من الكائنات احلية، لكن هذا الرقم 
غري مؤكد حيث إنه ال يوجد هناك تس���جيل مركزي 
ورمس���ي هلذه األصناف. معظ���م هذه األصناف قد 
س���جلت وفهرس���ت يف املتاح���ف ومراك���ز األحباث 
املنتشرة حول العامل ورمبا يكون هناك بعض التكرار 
يف تس���جيل هذه األصناف. بعض أصناف الكائنات 
احلية املعروفة مثل الثدييات والطيور متت دراستها 
بش���كل موسع وش���امل، غري أهنا ال تش���كل إال جزءاً  

ضئي���الً م���ن ه���ذا التنوع اهلائ���ل. هن���اك تقديرات 
عدي���دة لتحديد عدد هذه األصن���اف متت بطرائق 
حس���ابية معتم���دة على االس���تدالل ولكنها معرضة 

للخطأ وغري دقيقة. 
م���ا زال هن���اك اختالف يف وجه���ات النظر حول 
أفضل الوسائل حلماية التنوع احليوي. ففي العقود 
الس���ابقة، تركزت معظم اجله���ود على محاية بعض 
األصن���اف امله���ددة باالنقراض وخباص���ة الثدييات 
منه���ا. لكن اآلن يف بعض املناطق مت حتديد مناطق 
واس���عة حمميات طبيعي���ة للحياة الربي���ة، ومع هذا 
فإن ه���ذه الطريقة واجهت انتقادات عدة كوهنا غري 
كافي���ة وغ���ري فعاله خاص���ة يف ال���دول النامية اليت 
يعتم���د أغلبية س���كاهنا على املص���ادر الطبيعية يف 

معيشتهم.
املخاطر واملعوقات 

هن���اك دراس���ات ومعطي���ات عدي���دة ح���ول دور 
وفائ���دة التنوع احلي���وي يف احلي���اة الطبيعية، لكن 
حتدي���د قيم���ة ه���ذه الفائ���دة مع���رض للكث���ري من 
النق���د والش���كوك. فعلى س���بيل املث���ال، إن دور كل 
م���ن األحياء الدقيقة اليت تعي���ش يف الرتبة والغطاء 
النبات���ي والغابات يف إنتاج وتدوير الغذاء فيما بينها 
هو مع���روف وواضح، وكذلك فائ���دة التنوع اجليين 
يف ب���ذور النبات���ات وأمهيته يف حتس���ني اإلنتاج من 
حي���ث الكمية والنوعية كله���ا أمور واضحة ال نقاش 
فيها.لكن التخوف يبق���ى من فقدان بعض النباتات 
واحليوان���ات الفري���دة وم���ا ينبين عليه من تش���ويه 
للمنظر اجلمايل. وهلذا ال بد أن يكون هناك نوع من 
املقايض���ة على اخلطر احمل���دق بالتنوع احليوي من 
أجل احلفاظ على التوازن البيئي.إن إنشاء احملميات 
الطبيعي���ة للمحافظة على التن���وع احليوي ميكن أن 
يؤدي إىل حرمان كثري من الناس من مصادر رزقهم 
الذي يعتمد بش���كل أساسي على املصادر الطبيعية 
وخاص���ة يف الدول النامية، وكذلك إن الدعم املادي 
املخص���ص للمحميات الطبيعية حمدود، وهنا ال بد 
م���ن حتدي���د األه���داف، أي األصن���اف وأي املناطق 
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جيب أن ختضع للحماية ومن يتحمل التكاليف؟
أصناف الكائنات احلية، وكم عددها؟

يتشكل التنوع احليوي من أجزاء تسمى األصناف، 
وميكن تعريف الصنف  بأنه الوحدة األساسية اليت 
يتك���ون منها التنوع احليوي، وهذا التعريف للصنف 
هو تعريف ألهداف عملية وتطبيقية، لكن التعريف 
املنتش���ر والش���ائع هو »جمموعة من الكائنات احلية 
اليت تس���تطيع التهجن والتكاث���ر فيما بينها«،  ولكن 
أيض���ا هناك بعض القيود هل���ذا التعريف إذ أنه غري 
فعال عندما ي���دور احلديث حول الكائنات الدقيقة 
أحادي���ة اجلنس واليت تتب���ادل اجلينات حبرية فيما 
بينه���ا. كذل���ك يبقى هن���اك أيضا س���ؤال حمري؟ ما  
املزاي���ا والفروق اليت تتوفر يف الصنف الواحد حتى 

يتم متييزه عن اآلخر واعتباره صنفاً جديداً؟
لق���د خصصت بعض اجمل���الت العلمية صفحات 
كثرية لتقدير عدد األصناف املوجودة أو اليت وجدت 
عل���ى األرض عن طريق دراس���ة املتحجرات، ومتكن 
العلماء من معرفة الكثري من أصناف الكائنات احلية  
اليت عاش���ت على س���طح األرض وتقدير أعدادها، 
لك���ن ال يوج���د هناك إمج���اع على ه���ذه التقديرات 
حيث إ ن النتائج متباينة. إن معظم هذه التقديرات 
كان���ت تعتمد على احلجم النس���يب لألصناف أي إن 
األصن���اف األصغر حجم���ا تكون يف الع���ادة عديدة 
وواف���رة أو إن ه���ذه التقديرات كانت تتم اس���تدالالً 
من ع���دد األصن���اف املعروفة واملس���جلة. إن هناك 
ش���كوك عديدة حول ه���ذه التقدي���رات وخصوصاً 
عندما تك���ون مبنية على االس���تدالل. إن األصناف 
احليواني���ة تش���كل ما يزي���د عن 70 % م���ن جمموع 
األصناف املس���جلة، لكن من ناحية احلجم احليوي 
ف���إن األصن���اف احليواني���ة متثل ج���زءاً ضئيالً من 
التنوع احليوي. فمنذ بدء العلماء يف دراسة أصناف 

الكائنات الدقيقة واالكتشافات ما زالت مستمرة.
النظام البيئي

النظام البيئي هو الوسط البيئي الذي تعيش فيه 
الكائنات احلية وم���ا حيتويه من تفاعالت فيزيائية 

وبيولوجي���ة وكيميائي���ة بين���ه وب���ني الكائنات احلية 
وم���ا يتخلله من انتقال للمادة والطاقة من وإىل هذا 
الوسط. يوجد يف الطبيعة    عدة مستويات لألنظمة 
البيئية: منها الكبرية مثل الغابات املعتدلة أو السهول 
وامل���روج، ومنها الصغرية كالذي ميكن أن يكون مثال 
يف جذع شجرة حمطمة. وهناك الكثري من األنظمة 
البيئية اليت مت اكتش���افها حديثا، حيث مت اكتشاف 
أنظم���ة بيئية يف مناطق كان يعتق���د أن احلياة فيها 

مستحيلة مثل الرباكني والينابيع احلارة.
أهم مناطق التنوع احليوي 

 غابات املناطق املداري���ة: من أكثر املناطق غين 
باألنواع احليوية وحتتوي على 50 - 90% من األنواع 
يف العامل رغم أهنا ال تغطي س���وى 7% من مس���احة 
اليابس���ة على س���طح الكرة األرضية، وحتتوي على 
30% م���ن الفقاريات الربية وثلثي األنواع العاملية من 

النباتات و96% من املفصليات.
 الغاب���ات املطرية املعتدلة: حتتوي هذه الغابات 
عل���ى تنوع حيوي واس���ع وكانت حتت���ل يف وقت من 
األوق���ات م���ا يقرب م���ن 30 ملي���ون هكت���ار، وهذه 
املناط���ق ش���ديدة التن���وع وتق���وم ب���دور أس���اس يف 
احملافظة على خمزون املياه العاملي وجممعات املياه 

العاملية اجلوفية. 
 الش���عب املرجانية: تعد النظ���ري املائي للغابات 
املداري���ة حيث حتتوي على أنواع حيوية هائلة تتوزع 
عل���ى احمليطني اهلندي حيث توجد به أكرب الش���عب 
وأكثره���ا عدداً من حي���ث األن���واع واحمليط اهلادي 
والسيما اجلزء املداري الغربي منه، وتتوزع األحياء 
يف مناطق الشعب املرجانية توزعاً عشوائياً خبالف 
الغاب���ات املداري���ة حي���ث توجد مناط���ق ترتفع فيها 

نسبة كثافة األحياء مقارنة مبناطق أخرى. 
 البحريات العذبة: كما هو احلال بالنسبة للجزر 
املنفردة حيث تعيش فيها أنواع منفردة كذلك تعيش 
يف البح���ريات العذب���ة أن���واع مماثل���ة، وحتتوي هذه 
البح���ريات عل���ى رصيد هائ���ل من أن���واع األمساك 
والضف���ادع والثعابني املائية والنباتات، ففي حبريات 
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وادي الص���دع الكب���ري يف أفريقي���ا توج���د كمي���ات 
ونوعي���ات هائلة م���ن األحياء أكثر مم���ا حتتويه أية 

حبرية أخرى.
 مناط���ق زراع���ة احملاصيل احلقلي���ة: تعد هذه 
املناطق من املناطق الغنية يف العامل باألنواع احليوية 
والسيما النباتات الزراعية اليت استخدمها اإلنسان 

منذ 12 ألف سنة عندما عرف الزراعة.
التنوع والتوازن

إن العالق���ة ب���ني التنوع احليوي والت���وازن البيئي 
كان���ت وما زال���ت موضع اهتمام العلم���اء والباحثني 
البيئي���ني. ويف بداي���ة عهد األحب���اث البيئية توصل 
العلماء إىل أن أي نظام غري متناس���ق وغري مس���تقر 
س���وف يصل يف هناية املط���اف إىل حالة من التوازن 
والثب���ات. وقد تبني اآلن أن األنظمة البيئية تتعرض 
الضط���را ب���ات  طبيعي���ة مث���ل احلرائ���ق والزالزل 
والفيضان���ات واجلف���اف إضاف���ة إىل م���ا ينتج عن 
املمارس���ات البش���رية وأن التوازن متغري باس���تمرار 

جتاوب���اً مع تأث���ري العوامل املختلف���ة. وميكننا القول 
يف هناي���ة املط���اف: إنه ال تزال هناك ش���كوك حول  
العالق���ة ال���يت تربط بني التن���وع احلي���وي والتوازن 
البيئ���ي، ومعظم األحب���اث العلمية خرج���ت بنتائج 

متضاربة.
األصناف املهددة

إن توزي���ع الكائن���ات احلي���ة عل���ى األرض لي���س 
متس���اوياً، وق���د أظه���رت إح���دى الدراس���ات أن ما 
يق���ارب ال���� 70 % من جمموع األصن���اف احلية على 
األرض يتواج���د يف 12 دول���ة فقط وهي أس���رتاليا، 
الربازي���ل، الص���ني، كولومبي���ا، اإلك���وادور، اهلن���د، 
إندونيس���يا، مدغش���قر، ماليزيا، املكس���يك، البريو 
وزائري. لكن ولس���وء احلظ، ف���إن معظم هذه الدول 
تعاني من منو سكاني سريع  يضطرها إىل استغالل 
مس���احات واس���عة من األراضي لتغطية احتياجات 
السكان، ويتس���بب الزحف العمراني والصناعي يف 
تدمري مس���احات واس���عة من البيئة الطبيعية للكثري 
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من الكائنات احلية. 
إن التهدي���د ال���ذي تواجه���ه الكث���ري م���ن أصناف 
الكائنات احلية من جراء املمارسات البشرية حبقها 
أو حبق بيئته���ا الطبيعية  دفع عدداً من العلماء إىل 
القي���ام بتحدي���د أولويات العمل الرام���ي إىل محاية 
التن���وع احلي���وي واحملافظ���ة علي���ه. ولتحديد هذه 
األولوي���ات، مت تصنيف املناطق على أس���اس درجة 
حساس���يتها بيئي���اً من حي���ث مصادره���ا الطبيعية 
وتنوعه���ا احلي���وي، وقد ق���ام العامل نورم���ان مايرز 
بتس���مية املناطق احلساسة بيئياً ذات األولية بالبقع 
الس���اخنة للداللة على املناطق اليت يس���توطن فيها 
ع���دد كبري م���ن أصن���اف الكائن���ات احلي���ة املهددة 

باالنقراض 
إن السبب احلقيقي وراء استيطان معظم الكائنات 
احلي���ة يف املناطق االس���توائية أكثر م���ن غريها غري 
واض���ح متام���ا حتى اآلن، لك���ن يعتقد أن اس���تقرار 
البيئة الطبيعية يف املناطق االستوائية منحت معظم 
ه���ذه الكائن���ات نوعاً م���ن اخلصوصي���ة يف حياهتا  

جيعلها حساسة وسريعة التأثر ألي تغيري. 
الكائنات الدخيلة

الكائن���ات الدخيلة هي الكائنات احلية اليت تفقد 
موطنه���ا األصلي أو جترب على تركه لتبدأ العيش يف 
بيئة جديدة. وهي تش���كل هتديدا حقيقيا للكائنات 
والنبات���ات املوج���ودة أصال،وتش���ري الدراس���ات إال 
أن هن���اك أصنافاً كث���رية من احليوان���ات والنباتات 
مت نقله���ا م���ن بيئته���ا األصلية عن قصد أو لس���بب 
م���ا وإجباره���ا على العيش يف بيئة خمتلفة ووس���ط 
كائن���ات حية خمتلف���ة. إن مثل هذا التنقل  قد خيل 
يف التوازن البيئي للموطن اجلديد أو للموطن الذي 
انتقل���ت منه، وقد يكون أيض���اً خطراً على الكائنات 
الدخيل���ة أو احمللية. ولعل أفضل مثال على ذلك هو 
ما حدث عندما قام أحد املزارعني بإحضار زوج من 
األرانب إىل أس���رتاليا، ولع���دم وجود أعداء طبيعيني 
هل���ا يف بيئته���ا اجلديدة، ف���إن أعداده���ا تضاعفت 
بس���رعة، وكانت النتيجة إتالف  وتدمري مس���احات 

واس���عة من احملاصيل واألراض���ي الزراعية. ومثال 
آخ���ر عل���ى اإلخالل بالت���وازن البيئي ه���و ما حدث 
يف أح���د املتنزهات حني ق���ررت إدارته القضاء على 
مجيع الذئاب، حرصاً على حياة املتنزهني يف عملية 
استغرقت عدة سنوات وكلفت مبالغ طائلة، وقد أدت 
هذه العملية إىل اإلخالل بالتوازن البيئي يف املتنزه، 
حيث إنه وبعد س���نوات من اختف���اء الذئاب، الحظ 
املراقبون أن أعداد الظباء اليت كانت تشكل مصدراً 
غذائي���اً للذئاب ازدادت بش���كل كبري، و بالوقت ذاته 
اختفت أنواع عديدة من النباتات من املنطقة نتيجة 
الرع���ي اجلائر هلا من قبل الظباء واخنفضت أيضاً 
أعداد بعض احليوانات والطيور اجلارحة اليت كانت 
تعتمد بش���كل أساس���ي يف حياهتا على ما تقتات به 
م���ن بقايا فرائ���س الذئاب. وإلعادة الت���وازن البيئي 
للمتن���زه، مت  إحض���ار ذئاب م���ن مناطق خمتلفة يف 

عملية كلفت مبالغ طائلة . 
محاية التنوع احليوي

إن اآلثار اخلطرية الناجتة عن النشاطات البشرية 
واضح���ة يف معظ���م مكون���ات البيئة كامل���اء والرتاب 
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املراجع:

 موسى ديب اخلوري - التوازن البيئي يف منظور الطبيعة - اجلمعية الكونية السورية
  أمحد السروي -  كتاب الكيمياء البيئية �  دار العاملية للنشر والتوزيع -  مصر،2008.

  أمحد أمحد � امللوثات املائية )املصدر – التأثري- التحكم والعالج( �  دار الكتب العلمية

واهلواء والوس���ط احليوي، وه���ذا يعين يف الواقع أن 
التناق���ض بني اجملتم���ع و الطبيعة أصبح حاداً، وقد 

يصل إىل درجة اخلطورة. 
فنش���اطات اإلنس���ان التحويلي���ة )مثل اس���تعمال 
امل���وارد الطبيعية، وتصريف املخلف���ات الناجتة عن 
االس���تهالك، وإح���داث تغريات يف املظه���ر الطبيعي 
ل���ألرض وخلق أنظمة جديدة من صنع اإلنس���ان...

اخل( تتع���ارض مع عمليات تنظي���م التوازن احلركي  
بشكل كلي. وقد تؤدي إىل حدوث تغريات خطرية يف 
األنظم���ة الطبيعية، ال ميكن إلغاؤها على املس���توى 
احمللي والعاملي، ويؤثر ذلك على سرية احلياة العادية 

بالنسبة لألجيال احلالية والقادمة.
فوائد وخدمـــات النظام البيئي ومصادره 

احليوية :
إن مدى الفوائد اليت جننيها من املصادر احليوية 
يف النظام البيئي تعكس مدى احلاجة إىل احملافظة 
عليه���ا. فالنظام البيئي يعمل عل���ى تقديم خدمات 
مثل الس���يطرة على عوامل التعرية واجنراف الرتبة، 
وتنظي���م املن���اخ، واحملافظ���ة على اس���تمرار الدورة 
الغذائي���ة، وكذلك ما يقدمه من منتجات مثل الغذاء 
والغابات وغريها، هذا ويتم االس���تفادة من املصادر 
احليوية مثل النباتات يف صناعة العديد من العقاقري 
الطبية مثل األسربين، كذلك إن التنافس القائم بني 
الكائنات احلية والصراع الدائم بينها من أجل البقاء 
يدفعه���ا إىل إفراز بعض املركبات الكيميائية املعقدة 
لقت���ل أو ختدي���ر عدوها أو فريس���تها. وقد أظهرت 
األحب���اث أن الكث���ري من ه���ذه املركب���ات الكيميائية  
ذات قيمة عالية وميكن االس���تفادة منها يف صناعة 
املبي���دات الزراعي���ة والعقاقري الطبي���ة  وغريها من 

االستخدامات الصناعية.
 إن ه���ذه املزايا واخلدمات أث���ارت اهتمام الناس 
بالنظ���ام البيئ���ي ومصادره احليوية وش���جعت على 
احملافظة عليها وبدأ الناس يتطلعون إليها من ناحية 
جتارية واقتصادية، وقد أدت هذه االكتش���افات إىل 
بع���ض اخلالفات بني الدول النامي���ة اليت يوجد هبا 
معظ���م املصادر احليوية، والدول املتطورة اليت تقوم 

باستخراجها وتصنيعها واالستفادة منها.
اخلالصة

إن موض���وع محاية التنوع احلي���وي واالهتمام به 
ليس باألمر احلديث، ففي هناية القرن التاسع عشر 
بدأت فكرة إنش���اء احملمي���ات الطبيعية واملتنزهات 
الوطني���ة يف أمري���كا وتبعتها عدد من دول العامل يف 
حماولة منها للمحافظة على البيئة الطبيعية والتنوع 
احلي���وي. ومنذ بدأت مثل هذه احلمالت كان هناك 
خ���الف وال يزال قائماً حول اهل���دف الرئيس منها،  
أه���و إلدارة واس���تغالل املصادر الطبيعي���ة بطريقة 

علمية سليمة بدال من االستغالل العشوائي!.
 أم حلماي���ة التن���وع احلي���وي واحلي���اة الربية من 
خمتلف النش���اطات البش���رية!. إن هذي���ن اهلدفني 
وإن تعارض���ا أحيان���اً، فإهنم���ا مازاال يع���دان نقطة 
االنطالق حن���و محاية البيئة والتن���وع احليوي ،وإن 
معظ���م اجلهود ال���يت بذلتها ال���دول النامية »موطن 
أغلبية التنوع احليوي يف العامل« للحفاظ على البيئة 
الطبيعي���ة والتنوع احليوي أثبتت عدم فاعليتها عدا 

عن كوهنا مكلفة اقتصادياً. 
والعقبة الرئيسة أمام حتقيقها هو النمو السكاني 
املتزاي���د فيها واعتماد أغلبية الس���كان على األرض 

واملصادر الطبيعية لتأمني حياهتم.
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الطبيب الثائر الشاعر خالد الخطيب
1933 -1900

 أمحد سعيد هواش

خالد بن حممد اخلطيب، طبيب من رجال الثورة السورية االستقاللية، ولد ونشأ يف »محاة«، وتعلم الطب 
بدمشق.. وناوئ االستعمار الفرنسي فاعتقل يف سجن »أرواد« مثانية عشر شهرًا، ثم التحق بالثورة السورية 
س��نة 1925م ، وحكم عليه الفرنس��يون باإلعدام، فظل بعيدًا عن وطنه يف مصر واحلجاز وفلس��طني إىل أن 

وافته منيته. 
وقال العالَّمة خري الدين الزركلي يف أعالمه عن هذا الشاعر الثائر الطبيب: » كان شريف النفس أبيًا، 

فيه أرحيية كاملة وفتوة« )1(.

1- األعالم، خري الدين الزركلي، اجمللد الثاني، دار العلم للماليني، بريوت، ط )14(، 1999م. 
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وه���ذه صف���ات الث���وار احلقيقيني الذي���ن وهبوا 
نفوسهم وأرواحهم ألوطاهنم أمثال: 

الدكتور عبد الرمحن الشهبندر، وشيخ الصحافة 
الس���ورية جني���ب الريس زميل���ي الثائر الش���اعريف 

الثورة واملنفى يف سجن »أرواد«.
وبذل���ك يك���ون الطبي���ب خال���د اخلطي���ب إحدى 
العبقري���ات الش���ابة املوهوبة الذي���ن اختطفتهم يد 
املنون وهم يف عمر الورود مثله يف ذلك مثل: طرفة 
ب���ن العب���د، و أبي مت���ام، وأبي ف���راس احلمداني، و 
أبي القاسم الشابّي، وإبراهيم طوقان وعبد الرحيم 

حممود وعبد الباسط الصويف وغريهم... 
ويف جلس���ة مع الش���اعر األس���تاذ مدحة عكاش 
صاح���ب جمل���ة الثقافة بدمش���ق راح - حيدثنا عن 

قريبه الشاعر الثائر خالد اخلطيب فقال )2(:
»ولد خال���د اخلطيب حبم���اة.. ودرس االبتدائية 
والثانوية فيها،  ثم انتقل إىل معهد الطب العربي يف 
رَ  دمش���ق، وخترج طبيباً جراحاً.. وكان طبيباً سَ���خَّ
طبه خلدمة الثوار وأبناء شعبه.. قارع الفرنسيني يف 
أثناء دراسته الثانوية واعتقل يف محاة ثم أفرج عنه، 
ثم م���ارس النضال ضد الفرنس���يني فلوحق واختبأ 
ث���م قبض علي���ه وأودع س���جن »أرواد« مع املناضلني 
الش���هبندر وجنيب الريس الصحفي املعروف، وبعد 
خروج���ه من س���جن )أرواد( نفي إىل عَمَّان، فمارس 

الطب هناك بفتح عيادة له جببل عَمَّان. 
كان ش���اعراً وخطيب���اً وطبيب���اً وموس���يقياً، وقد 
اقرتن بامرأة انكليزية ورزق منها بنتا تدعى )عدوية( 
تيمناً باس���م والدته وكان���ت قد تزوجت من انكليزي 
اعتنق اإلس���الم ويقول األستاذ مدحة عكاش متابعاً 
س���رية خالد اخلطيب وحنينه حلماة: ملا زارته عمته 
يف عَمَّان )والدة األس���تاذ مدحة عكاش( وذلك لعدة 
أي���ام، رجع���ت وبرفقتها زوجت���ه االنكليزي���ة وابنته 
)عدوي���ة( إىل مح���اة، وكانت عمته قد س���ألته عمّا 

حيتاجه ويطلبه من محاة؟ فأجاب: 
)غطس���وا ابن���يت يف هن���ر العاص���ي ث���الث مرات 

وأرسلوها يل(. 
ت���ويف يف عَمَّان ونق���ل جثمانه إىل دمش���ق ووري 
الث���رى يف مقربة باب الصغري يف مطلع عام 1933م، 
بعد أن رفض الفرنس���يون دفن جثمانه يف مس���قط 
رأس���ه )محاة( خش���ية قيام مظاه���رات إثر وصول 
جثمان���ه برفق���ة ش���قيقه الس���يد ع���ارف اخلطيب 

ووالدته وشقيقاته. 
ويق���ول األس���تاذ مدح���ة ع���كاش: وكان���ت بعض 
األص���وات الناش���زة ق���د انطلق���ت من أف���واه بعض 
املغرض���ني آخذة على الثائ���ر خالد اخلطيب ختفيه 
ق���ي زي ام���رأة هلروب���ه م���ن س���ورية إث���ر مالحقة 
الفرنس���يني ل���ه م���راراً، وذل���ك مبس���اعدة الوطين 
الغيور )فري���د مرهج( من غس���انيّي مدينة )محاة( 
وق���د رد على ه���ؤالء الثائ���ر الش���هيد الدكتور عبد 
الرمح���ن الش���هبندر صديق���ه ورفيق���ه يف اجله���اد 
وس���جن )أرواد( قائالً هلم: »إن ختفي املرحوم خالد 
اخلطيب بزي امرأة تضليالً للمس���تعمر الفرنس���ي 
ليتيس���ر له االختف���اء واهلرب م���ن اعتقاله خري من 
بعض احملسوبني يف عداد الرجال، وقد اختبأوا عن 

األعني وعن مساعدة الثوار كالنساء...« )3(. 
إن ش���خصية الطبيب خالد اخلطيب على الرغم 
ممَّ���ا اتصفت به من مواهب وبطول���ة حقة ما زالت 
مغيبة عن كثريين من املتعلمني، ومل تلق من االهتمام 
ما تس���تحقه بس���بب عمره القصري وبعده عن أرض 
الوط���ن، ت���رى هل قمن���ا مبا يرتتب علين���ا حنو تلك 
النخب���ة من أبطالن���ا الذين ضرب���وا أروع األمثلة يف 
النض���ال والبطولة وامل���روءة والتضحية إن ضرحيي 
املغف���ور هلما البطلني الثائرين خالد اخلطيب وعبد 
الرمحن الشهبندر يف مقربة باب الصغري ب� )دمشق( 
ي���كاد ال يعرفهم���ا أح���د، فهل فكرن���ا بإقامة نصب 

2- جلسة مع الشاعر مدحة عكاش يف مكتبه يف برج الفردوس، كانون األول عام 2002م. 
3- املصدر السابق، من حديث الشاعر مدحة عكاش، كما ذكرها أدهم آل اجلندي أيضًا يف كتابه: تاريخ الثورات السورية 

يف عهد االنتداب الفرنسي، مطبعة االحتاد – دمشق، 1960م، ص )261(.
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تذكاري هلم���ا ليكونا مع بقية أبط���ال األمة العربية 
من���ارةً للناش���ئة العربي���ة، ومتحف���اً حي���وي تراثهما 

األدبي والنضايل؟ 
كت���ب عن���ه املؤرخ أده���م آل اجلن���دي،  كما ترجم 
ل���ه الباح���ث الدكتور عب���د اهلل حنا ترمج���ة جيدة 
يف كتاب���ه: »املثقفون يف السياس���ة واجملتمع« منوذج 
أطب���اء س���ورية يف أواخر القرن التاس���ع عش���ر إىل 

أواخر القرن العشرين. 
وترج���م له صاح���ب املقال يف املوس���وعة العربية 
بدمش���ق، اجملل���د الثام���ن، ويف معج���م البابط���ني 
للشعراء الراحلني يف القرن التاسع عشر والعشرين 

الذي صَدر يف خريف عام 2008. 

 ديوان الشاعر خالد اخلطيب )4( : 
لقد أفادنا الش���اعر مدحة عكاش بفقدان ديوان 
الشاعر خالد اخلطيب، وكان لصاحب املقال شرف 
التفتي���ش عن الدي���وان املفقود والعث���ور عليه، وقد 
عاله الغبار يف إحدى مكتبات دمشق العامة، وكانت 
فرح���ة ال توص���ف، وملا علم األس���تاذ مدحة عكاش 
بذلك أبدى رغبته يف جتديد طباعته ونش���ره، نظراً 
لوجود أخط���اء مطبعية وإمالئي���ة، وحنوية ولغوية، 
وعروضي���ة، واس���تعمال بع���ض األلف���اظ العامي���ة 
وحتري���ف بع���ض الصي���غ الصرفي���ة ألج���ل الوزن، 
واس���تعمال بعض الغريب كاهلريع واألسنع، وما ذاك 
إاّل بس���بب مش���اغل صاحب الديوان النضالية اليت 
جعلته يرتك الديوان يف ش���كل جمموعة مسودة دون 
متحيص وتدقيق، فعمدت زوجته األجنبية لنشرها 
عل���ى ما هي علي���ه دون حتقيق وتدقي���ق وتصويب، 
والزوج���ة أجنبي���ة ال تعرف هبذه األمور ش���يئاً، ومل 
تكل���ف بالتصويب واملراجعة أح���داً من ذوي اخلربة، 
لذا قام صاح���ب املقال بعرض ديوان الطبيب خالد 
اخلطيب على الباحث احملقق األس���تاذ عبد الرزاق 

األصف���ر الذي قام مش���كوراً بق���راءة الديوان وأبدى 
املالحظ���ات اآلتي���ة: »الذي نراه أنه الب���د من إعادة 
النظ���ر هبذه الطبعة واس���تكمال م���ا نقصها لتوضع 
ب���ني أيدي القراء هلذا اجليل واألجيال املقبلة، وأرى 
أن يف ه���ذه املهم���ة خدم���ة هل���ذا الش���اعر املناضل 
وديوان���ه وانق���اذاً لش���عره، وإفس���احاً للمج���ال أمام 
دراس���ات واختيارات كث���رية تعتمد على هذه الطبعة 
املنقح���ة، هذا م���ن ناحية ومن ناحي���ة أخرى جيب 
أال يهمل ه���ذا الديوان، ويبقى طي النس���يان، وفيه 
الكث���ري م���ن القصائ���د الوطنية الرائع���ة، والقصائد 
املفعم���ة ب���روح العروبة والنضال، واملث���ل العليا اليت 
ش���غف هبا الش���اعر خالد اخلطيب وش���خصها يف 

4- ديوان الدكتور خالد اخلطيب، حيوي ما نظمه يف قلعة )أرواد( ويف س��احات اجلهاد، اعداد حرمه: ج. ز اخلطيب، مطبعة 
دار األيتام، القدس، مل يذكر تاريخ اإلصدار. 
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حياته العملية، وهنالك شعر احلنني للوطن وملدينة 
)مح���اة( وإلخوانه وأصحابه، وهذه مزية إجيابية يف 
شعره الذي ينحو يف معظمه منحى التقليد واالتباع 
يف الصور والتعابري، ونالحظ أن الش���اعر اهتم بفن 

القصة الشعرية. 
وق���د قام األس���تاذ احملق���ق عبد ال���رزاق األصفر 
مشكوراً، مبراجعة الديوان وصحح معظم مشكالته، 

وأصبح جاهزاً للطباعة. 
 وق���ال يف مقدمت���ه : »خال���د اخلطي���ب، ش���اب 
متحم���س، مندفع، ثائر، اختلف م���ع الدكتور صاحل 
قنباز يف قضية االشرتاك يف الثورة السورية الكربى 
ع���ام 1925م وذل���ك ألنّ صاحل���اً كان ي���رى الكفاح 
املس���لح غ���ري جمد يف ذلك الوق���ت، وليس يف إمكان 
مدين���ة غري مس���تعدة أن تقف أمام ق���وات االحتالل 
الفرنس���ي الضخم���ة، ويكتف���ى باملقاوم���ة الفكرية، 
بينم���ا كان الدكت���ور خال���د اخلطيب ي���رى ضرورة 
االش���رتاك يف الث���ورة املس���لحة، وأثبت���ت الوقائ���ع 
ص���واب نظرية الدكتور صاحل قنب���از، مع العلم بأنه 
استشهد على مدخل من�زله وهو يقوم بإسعاف أحد 
اجلرحى«.  ولس���ان حاله يقول ما قاله احلارث بن 

عُباد البكري:
مل أكن من جُناهتا عَلِمَ الل�

                           �هُ وإني حلرها اليوم صاِل 
وقال أيضاً »وكان الش���اعر خالد اخلطيب عضواً 
يف الن���ادي األدب���ي يف مح���اة الذي محل مس���ؤولية 
ب���ث الوعي الوطين يف أوائل العش���رينات من القرن 
املاضي ض���د االحتالل الفرنس���ي، وكانت له مهمة 
ثانية وهي افتتاح املدارس الوطنية اخلاصة مثل دار 
العلم والرتبية اليت كان هلا تأثري كبري يف تربية اجليل 
اجلدي���د على املب���ادىء القومية، وق���د قامت بلدية 
محاة بإطالق اس���م الشاعر الطبيب خالد اخلطيب 

على أحد شوارع املدينة«. 

 قبســـات مما قيل يف حفالت تأبني الثائر 
خالد اخلطيب: 

من يقرأ صحيفة )القبس( الدمش���قية، وخباصة 
األع���داد الصادرة عقب رحي���ل الثائر الدكتور خالد 
اخلطيب يرى س���يالً من برقيات العزاء مرسلًة إىل 
صديقه األس���تاذ جني���ب الريس صاح���ب صحيفة 
)القب���س( ورئي���س حتريره���ا ورفيق���ه يف النضال 
والث���ورة واجله���اد ويف س���جن )أرواد( م���ن ال���دول 
العربية واحملافظات السورية، كما يقرأ االحتفاالت 
التأبينيّ���ة... وجمال���س الع���زاء ال���يت أقيم���ت أيضاً 
للراحل الثائر الدكتور خالد اخلطيب، و ألقيت فيها 
أبل���غ الكلمات وأحره���ا وأصدقها وذل���ك يف محاة، 

ودمشق، والقاهرة وعَمَّان. 
وإن دل ذل���ك عل���ى ش���يء فإنه يدل عل���ى أصالة 
األم���ة العربية وتقديره���ا ألبطاهلا امليام���ني أحياءً 

وراحلني. 
ففي حفل���ة أربعني تأبني فقيد الش���باب والوطن 
خالد اخلطيب اليت أقيمت بدمشق )5( بتاريخ 15/ 
2 / 1933 م وقف األس���تاذ تيس���ري ظبيان سكرتري 
جلن���ة االحتف���ال وأخ���ذ يق���دم اخلطب���اء وأعلن أن 

الكلمة لألستاذ زكي اخلطيب، فقال: 
»خال���د اخلطي���ب س���فر جمد م���ن تاري���خ الفتوة 
املثقف���ة وصفحة المعة من تاريخ البطولة والنضال، 
قصي���دة عصماء من الش���عر الرقي���ق أو قطعة من 
املوس���يقى تس���معون أحلاهنا اإلهلية تأتينا من ذلك 

املاضي اجمليد«. 
كم���ا تكلم يف هذا االحتفال الدكتور عبد الرمحن 
الشهبندر، وتليت الكلمات املرسلة من شيخ العروبة 
أمحد زكي باش���ا من مصر، وكلمة األس���تاذ إسعاف 
النشاش���ييب من فلس���طني، وبعد ذل���ك اعتلى املنرب 
األس���تاذ منري الري���س أحد أعضاء جلن���ة االحتفال 
وت���ال الكلم���ة املؤثرة ال���يت وردت من جلن���ة تأبيني 
الفقيد يف محاة، واعتلى املنرب الس���يد حس���ن مراد 

5- جريدة القيس، يومية سياسية، صاحبها جنيب الريس، العدد الصادر بتاريخ 16شباط، 1933، ص )2(. 
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وتكلم نثراً وش���عراً ممثالً ع���ن مدينة محص فأجاد 
أميا إجادة وكان إلقاؤه مؤثراً واستهل خطابه هبذين 

البيتني: 
أي جنود الشهيد نادوا جهاراً 

                          وإذا مل جيب فشقوا الثيابا 
مل يُعوِّد جنوده يوم خطب 

                            أن يُنادَى فال يرد اجلوابا 
وبع���د ذلك تلي���ت برقية عطوفة س���لطان باش���ا 
األط���رش، وجُمٌَل م���ن كلمة اجملاهد الكبري س���عيد 
الع���اص، وقد كانت مؤثرة جدا أس���الت العربات من 
املآق���ي، وجاء دور كلم���ة جبل عامل فقام الش���اعر 
اجمليد األس���تاذ عبد الرؤوف األمني املعروف بفتى 

اجلبل وألقى قصيدة مؤثرة منها: 
بردى يذكرك املصابُ خبالد 

                     من قد قضى حرا من األشبال 
بردى يذكرك املصابُ بفتيةٍ 

                      يف ميسلون مشوا إىل األجيال
 ذادوا عن استقالهلم بنفوسهم 

                             يف كل معرتك ويوم ن�زال 
ويف مدينة محاة جرى احتفال تأبني كبري للراحل 
خالد اخلطيب )6(:  مبناسبة مرور أربعني يوماً على 
رحيل���ه، تكلم فيه الصحفي األس���تاذ جنيب الريس، 
صاحب جري���دة )القبس(، وتليت فيه كلمة الرئيس 

اجلليل هاشم األتاسي يف فقيد الوطن والشباب.
 كما ألقى كل من الش���عراء: ب���در الدين احلامد، 
قصائده���م  النعس���اني  وطاه���ر  حيي���ى،   وعم���ر 

الرائعة.
وتلي���ت يف احلفل، كلمة العالمة )التفتازاني( اليت 

أرسلها من القاهرة يف تأبني الفقيد. 
و مم���ا قال���ه العالم���ة )التفتازان���ي( يف كلمت���ه 

البليغة: 
»أية رجولة ه���ذه اليت طواها الردى يف ثوب ذلك 
الشَّاب، وأية نفس عالية هي تلك النفس اليت لقيت 

رهب���ا راضي���ًة مرضية، وأي قلٍب ج���ريء كان حيمل 
ذل���ك الفتى، إنه لقلب جبار، ولك���ن ما أضعفه عند 
التحنان إىل الوطن، فهو دائم اخلفقان للوطن وجمد 

الوطن«. 
وقد عَبَّر خري تعبري عن احلزن الذي تركه الفقيد 
خال���د اخلطيب برحيله يف قل���وب األصدقاء وأبناء 
الوط���ن، ش���اعر العاص���ي ب���در الدي���ن احلامد يف 

قصيدته الدالية الرائعة اليت جاء فيها: 
ذكراك طي جواحني وفؤادي 

                 فاذهب سقتك من الدموع غوادي 
ال درّ دركِ يا منون أهكذا 

                          ختالً تكون مصارع اآلسادِ
 حم القضاء وحنن عنك مبعزل 

                         نلهو وأنت على املنية غادي 
يا هلف نفسي أين منك صحابة 

                             تفديك باألرواح واألكباد
 أنا يا شقيق الروح بعدك مل أجد

                             حزناً عليك لذاذة برقاد 
فلئن بكيت فإمنا أبكي أخاً

                              أفردته مبحبيت وودادي
 والش���اعر املب���دع عمر حيي���ى ال���ذي ذاق مرارة 
التش���رد وعانى من مرارة الطغيان الفرنس���ي أيضاً 
فهاج���ر إىل البحري���ن ه���و األقدر عل���ى تصوير ما 
حتلى به الراحل خالد اخلطيب وزمالؤه األبرار من 
جلد وصرب وبطولة يف مقارعة االستعمار الفرنسي 
عَبَّ���ر عن بعضها يف قصيدته ال���يت ألقاها يف حفل 
أربع���ني املرحوم خالد اخلطيب يف مس���قط رأس���ه 

)محاة( فقال )7(: 
هلم يف ظالم السجن ذكرى مريعة 

                          زئري أسود واألسود غضابُ 
ويف جنباتِ البيد روَّاد قفرة

                        عليهم من اخللق املتني نقاب 
ثم يش���ري الشاعر عمر حييى لوفاة الشاعر خالد 

6-  القبس: مصدر سابق العدد الصادر بتاريخ 9 آذار سنة 1933م.
7- ديوان عمر حييى ، وزارة الثقافة ، دمشق، ط 1، 1980م، اجلزء األول ، ص )229(.
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اخلطي���ب غريب���اً بعيداً عن وطن���ه ومدينته )محاة( 
فيعرب عن ذلك خري تعبري إذ قال: 

وما َضرَّ ليث الغاب مثواه نازحاً 
                           فكل مكان فيه ين�زل غاب 
ولئ���ن حرم���ت )محاة( من أن تض���م الفقيد خالد 
اخلطي���ب ورفاق���ه األبط���ال يف ثراه���ا املتعط���ش 
الس���تقباهلم فه���م يف قلوب أبن���اء ش���عبهم مجيعاً، 
وكل مدين���ة يف وطننا العربي هي )محاة( فليس���عد 
فقيدن���ا ولتق���ر عين���اه يف عاصم���ة األمويني قرب 
بردى بدمش���ق، ه���ذه املدينة العظيم���ة اليت ضمت 
ثراه���ا أبطاالً عظام���اً أمثال ص���الح الدين األيوبي 
حمرر القدس من الصليبيني وغريه من الشخصيات 

اجمليدة، فقال الشاعر عمر حييى داالً إىل ذلك: 
إىل بردى يهدي اخلطيب وديعة

                  ويف بردى حيمي الضيوف نصاب
 هناك صالح الدين كالليث رابضٌ

                        له يف سجالت اخللود كتاب 
قراءة يف ديوان الدكتور خالد اخلطيب: 

إن دي���وان الدكت���ور خال���د حمم���د اخلطيب غين 
مبوضوعات���ه املتنوع���ة، رائ���ع يف تبويب���ه وإخراجه، 
ع���ذبٌ ش���عره، قوي س���بكه، يبه���رك يف اجلمع بني 
الصورة واإلبداع، انه يذكرنا بفحول الشعراء العرب 
الفرس���ان: عب���د اهلل ب���ن رواحة، ش���عراء اخلوارج، 
س���يف الدولة احلمدان���ي وأبي ف���راس احلمداني، 
وم���ن املعاصرين الش���اعر العربي الفلس���طيين عبد 

الرحيم حممود.
وإذا غلب���ت على احللقة األوىل م���ن هذا الديوان 
األغ���راض الثوري���ة ال���يت قاهل���ا الفقي���د يف س���جن 
)أرواد( ويف س���احات اجله���اد، فإننا جنده يف باقي 
قصائ���د ديوان���ه ينحو لق���رض الش���عر يف جماالت 
أخ���رى كالرث���اء لعظم���اء األم���ة، وكذلك املش���اركة 
يف املناس���بات الوطنية، ويف الش���عر األس���ري، ويف 

األغراض االجتماعية واإلنسانية.

ففي مصر كانت ل���ه صداقات عديدة مع  القادة 
والزعم���اء، ومن يقرأ الكلم���ات اليت قيلت مبجالس 
العزاء اليت أقيمت يف القاهرة، ودمشق، ومحاة يعلم 
م���ا يكنه أبن���اء ش���عبنا العربي يف أقط���اره كلها من 
ح���ب الفقيد خالد اخلطي���ب، وما ذلك احلب إال ملا 
كان يتمت���ع به هذا اجملاه���د من أرحيية وحمبة لكل 
املخلص���ني لألم���ة العربية، ويأتي عل���ى رأس قائمة 
هؤالء الزعيم الوطين املصري س���عد زغلول باش���ا. 
طيب اهلل ثراه – الذي رثاه الش���اعر خالد اخلطيب 
يف أثن���اء وج���وده يف القاه���رة يف ش���هر أيل���ول عام 
1927م وذل���ك بقصيدة عينية تفيض حزناً وأس���ى، 
ومن أقدر من الش���اعر الوطين خالد اخلطيب على 
إعطاء املرثيّ حقه من الرفعة والتكريم واألسى على 

رحيله إذ قال )8(:
يا يراعي اليوم يوم الي�راع 

                       هاتِ جدّد مناحيت والتياعي

8- قصي��دة )مواس��اة س��ورية ملصر، أو رثاء س��عد، القصيدة اليت ألقاه��ا اجملاهد خالد اخلطيب يف بي��ت األمة مبصر حبضور 
صاحبة العصمة أم املصريني بتاريخ 4 سبتمرب )أيلول(، 1927م، الديوان ص )17(. 
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كلما قلتُ: راح داعي التأسي
                         جذبتين من التآسي دواعي

نكبة إثر نكبةٍ تتواىل 
                      حنن واخلطب دائما يف صراع

صاح هال رأيت كيف األماني 
                         أودعت أمس قبضة اإلبداع

صرعتها املنون يف شخص سعد
                          ليس صد املنون باملستطاع

إن فقد الرجال املخلصني لوطنهم وأمتهم العربية 
حملزن وصعب على قلوب أبناء الشعب العربي فكيف 
إذا كان املصاب بفقد الزعيم الوطين املصري »سعد 
زغل���ول« الذي دافع عن »مص���ر« دفاع األبطال أمام 
جربوت احملتل الربيطاني، طالباً االس���تقالل لبلده، 

فقال الشاعر خالد اخلطيب:
يا هلول املصاب مَنْ بعد »سعد« 

                          يسمع املعتدي زئري السباِع
من إذا حل بالكنانة ضيمٌ 

                       بعد »زغلول« يُرجتى للدفاع؟
ومل يك���ن ح���زن أبناء الش���ام بأقل م���ن حزن أهل 
الكنان���ة، ذل���ك أن الرجال العظام ه���م ملك ألمتهم 
العربية بغض النظر عن أقطارها املصطنعة، فنحن 
أم���ة عربية واحدة، عمل االس���تعمار على جتزئتها، 
فمص���اب »مص���ر« مص���اب ل���كل قطٍر عرب���ي، هو 

مصاب الشام فقال الشاعر اخلطيب: 
والشآم الشآم يا ويح قليب

                     تندب اليوم عطف ذاك الراعي
يومها فيه كان يوم عويٍل 

                                وبكاء ولوعة وانصداِع
ذلك أن فضل املرحوم اجملاهد »سعد زغلول« كان 
قد غمر الش���ام يف وق���ت احملن اليت أصابتها، فكان 
يواس���ي أبناء الش���ام حبنان الوالد ووفاء األخ واالبن 

البار فقال:
كم توىل جراحها داميات 

                             حبنان اآلباء يوم القراع
كم هلا مد يف الشدائد باعاً 

                        يوم يف غوثها ارختى كل باع
وعندما كان الفقيد اجملاهد رهني س���جن »أرواد« 
أتاه نعي والده، وما أصعب مساع أخبار األحزان يف 
الغربة، والسيما إذا كان اخلرب وفاة أعز إنسان على 
قل���ب االبن الغائ���ب، فقال الش���اعر خالد اخلطيب 
مبناس���بة مرور أربعني يوماً على وفاة والده املرحوم 

حممد اخلطيب )9(:
اهلل يف حزني ويف أشجاني

                           اهلل يف قليب الكبري العاني
اهلل يف عني تشتت نومها

                          ودم جرى يف املدمع اهلتاِن

9-  قصي��دة )االع��رتاف باجلميل( مبناس��بة مرور أربعني يومًا على وفاة والد اجملاهد خالد اخلطيب األس��تاذ املرحوم حممد 
اخلطيب: الديوان، ص )24(. 

الطبيب الثائر الشاعر خالد اخلطيب  

187



ملكت فؤادي لوعٌة لو المست 
                          وجه اخلضم لشب بالنرياِن 
ث���م خيتم املرثي���ة احلزينة هب���ذه احلكمة اخلالدة 

إذ قال:
يا أيها اآلباء مل يقض الذي 

                          أغنى البننيَ بثروة العرفان
ويف قصي���دة »ابن���ة الش���هيد« )10( ال���يت ألقاها 
يف احلفل���ة ال���يت أقيم���ت لوداع���ه من قب���ل اللجنة 
التنفيذية للمؤمتر الس���وري الفلس���طيين مبصر يف 
شارع عابدين يف التاسع والعشرين من كانون الثاني 

)يناير( 1929م.
 يظه���ر اجملاه���د خال���د اخلطيب حنين���ه للوطن 
ال���ذي ن�زح عنه جم���رباً، فبكاه على البعد ش���وقاً، و 
جلأ للصرب على ن���ار الغربة والقيام بزيارة األحباب 
واألصدقاء يف »القاهرة« ثم يعرج على ذكر ابنة أحد 

ش���هداء فلس���طني اليت لفتت نظره جبماهلا العربي 
فخطب ودها، وهو الش���اب اجملاهد املمتلئ محاسًة 
وحيوي���ة، ولك���ن الفتاة تطل���ب مهراً غالي���اً أال وهو 
الثأر من قتلة والدها الش���هيد فلتس���مع بعض ذلك 

إذ قال:
أال يف سبيل اهلل طول تنهدي 

                   وفرط حنيين للحمى وتوجدي
فال الدمع يشفيين وال الشوق يرعوي 

                  وال الصرب يف مهي وغمي مبسعدِ
ث���م يذك���ر ابنة الش���هيد اليت أذهب���ت عنه احلزن 
جبماهلا فأنس بوجودها مع أصدقائه الذين زارهم 

للرتويح عن النفس فقال:
ويوم به والنفس فاضت شجوهنا

                  قصدت خليالً يل على غري موعد
فإني بتزوار األحبة مؤنساً 

                      وكم تذهب األحزان زورة عود
وطافت علينا قهوة عربية

                          تعيد إلينا ذكر جمدٍ خملد
هلا نشوة تقصي عن النفس مهها

                      وتبعث فيها خنوة اجِلدّ واجَلد
وملا عرف الشاعر اجملاهد خالد اخلطيب واقعها 
األلي���م رأف هب���ا وعاهدها على الث���أر واالنتقام من 
املعتدين، وهو مس���تعد ملقارعتهم يف كل قطر عربي 

فقال:
وملا مسعت القول، قول مفجع

                 تفجعت حتى غصّ بالريق مزردي
وقلت هلا والدمع ينثر ساخناً 

                     على خدها نثر اجلمان املنضدِ
أال هوني فالدهر شهدٌ وعلقمٌ 

                   ومهما متادى اليوم ال بد من غدِ
فجلَّقُ فوق الكل والكل خادمٌ 

                             لنهضتها من حانٍق ملؤيدِ

10- قصيدة )ابنة الشهيد(، الديوان، ص )26(. 
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وقومك قومٌ ال يطيقون ذلة 
                    وحمتدهم يف الناس أكرم حمتدِ

إهنا قصة ش���عرية.. رواها الشاعر اجملاهد خالد 
اخلطي���ب ش���عراً حزيناً مؤث���راً وهذا إبداع ش���عري 

حيسب له. 
ويف غربته، يف مصر العربية، يف القاهرة، قاهرة 
املعز لدين اهلل الفاطمي، مدينة اجملاهدين والشعراء 
يرسل الشاعر اخلطيب الثائر السوري، حتية الثورة 
الس���ورية حتية اإلباء ألمري الش���عراء أمحد شوقي، 
بتكلي���ف من اللجن���ة التنفيذي���ة للمؤمتر الس���وري 
الفلس���طيين وهو الش���اعر الثائر الذي يعرف قيمة 
الش���عر الرفيع يف تأجيج أوار الثورة، ومن أجدر من 

أمري الشعراء بذلك؟ 
فق���د عرفته دمش���ق إب���ان ثورهتا عل���ى العدوان 
الفرنسي عام 1925م، فقال )11( الشاعر اخلطيب 
حميياً ش���اعرية أمري الشعراء أمحد شوقي بتمجيد 

الثورة السورية وثوارها:
أمري املعاني واملعاني مطيعة 

                        وأنت هلا ذاك األمري املمجد
تربع على العرش الذي أنت أهله

                      له فاتنات السحر جند جمند
وقفت بنا باألمس تندب جمدنا

                      وتبكي دياراً أهلها قد تبددوا
فأوقدت ناراً يف الضلوع شبوهبا

                      تعال نريك اليوم ماكنت توقد
فتكنا هبم حتى تشتت مشلهم 

                      وحتى كمذعور النعام تشردوا
ث���م يش���ري الش���اعر خال���د اخلطي���ب إىل أرحيية 
مضيفي���ه الكرام يف مصر العربية مظهراً دور مصر 
النض���ايل يف توحيد كلمة الع���رب يف أقطارهم كلها 

فقال:
بين مصر والدنيا ملصر مدينة

                  ومصر منار الرشد يهدي ويرشدُ

ومصرُ على طول الزمان مجانٌة
                        ويف غرة الدنيا شهابٌ موقدُ

ومصرُ هلا يف اجملد أمسى مكانة
                ومصر عروس الدهر والدهر أمردُ

لق���د كان اختيار الش���اعر الثائ���ر خالد اخلطيب 
لتقدي���م حتي���ة اإلباء ألمري الش���عراء أمحد ش���وقي 
موفق���اً وصائب���اً ف���رد التحية بالتحية وهذا وس���ام 
يعلق على صدري الش���اعرين شوقي واخلطيب وإن 
ما قاله الشاعر اخلطيب مبصر العربية يف األبيات 
الثالثة السابقة جديرٌ بأن يدون مباء الذهب.. وهذا 
يرف���ع من مكانة ش���اعرنا اجملاه���د خالد اخلطيب 
بياناً وسناناً، وأذكر أن الدكتور إحسان النص – مد 
اهلل يف عمره –كان قد أشاد بشاعرية الدكتور خالد 
اخلطيب بعد قراءته ملختارات من شعره اطلع عليها 
يف أثناء إعدادي اس���تمارة الختيار الشاعر الدكتور 
خال���د اخلطي���ب لي���درج امسه يف معج���م البابطني 
للشعراء الراحلني يف القرن التاسع عشر والعشرين 

يف عام 2002م. 
وكم���ا أح���ب ش���اعرنا اجملاه���د خال���د اخلطيب 
شاعر مصر األبي وأبطاهلا وأحرارها فكذلك بادله 
اإلخ���وة يف مصر حباً حبب، وهو اجملاهد الش���اعر 
الثائ���ر، فعندما مسع أصدقاؤه يف مصر خبرب وفاته 
يف عَمَّان، أرسلوا برقيات العزاء بوفاة فقيد الشباب 
وامل���روءة وأقاموا له جمالس العزاء يف القاهرة تليت 

فيها كلمات ال أمجل وال أحلى.
واجملاه���د خالد اخلطي���ب ويفٌّ لرفاق الدرب من 
اجملاهدين الذين س���قطوا شهداء يف سبيل الوطن، 
فها هو يرثي ش���هيد الوطن والثورة السورية البطل 
)أب���ا خال���د امليدان���ي( )12( مظهراً حزنه الش���ديد 
على الفقيد الكبري الذي يس���تحق البكاء.. وما يفيد 

البكاء؟هل يرجع املبكيَّ عليه؟، فقال:
أيَّ داع من اخلطوب جنيب 

                        هدّنا بعدك األسى يا جنيبُ

11- قصيدة من الثورة السورية ألمري الشعراء.. )حتية اإلباء(، الديوان: ص )28(. 
12- الديوان، ص )35(.
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املراجع واملصادر

 األعالم – خري الدين الزركلي ، اجمللد الثاني ، دار العلم للماليني – بريوت ، ط4 1999م.
 تاريخ الثورات السورية يف عهد االنتداب الفرنسي، أدهم اجلندي ، مطبعة االحتاد ، دمشق 1960 ، ص )261(.

 جلسة مع الشاعر مدحة عكاشة ، مكتب جملة الثقافة – دمشق – بناء برج الفردوس – شتاء 2002 م.
 جلسة مع الباحث األستاذ عبد الرزاق األصفر – فرع احتاد كتاب محاه – ربيع عام 2007 م.

 جريدة القبس ، يومية –سياسية – دمشق ، لصاحبها :جنيب الريس عدد 6 شباط 1933، و عدد 9 آذار 1933.
 ديوان الدكتور خالد اخلطيب ، إعداد حرمه : ج-ز اخلطيب – مطبعة دار األيتام - القدس .

 ديوان الشاعر عمر حييى ، وزارة الثقافة – دمشق ط)1(1980 ، اجلزء األول ص )229(.

كل يوم نوائبٌ فكأن قد 
                            لَذَّ للنائبات فينا النشوبُ

وكذل���ك رث���ى الش���اعر اجملاهد خال���د اخلطيب 
الش���هيد البط���ل ع���ز الدي���ن اجلزائ���ري )1901- 
1927م( بقصي���دة عنواهن���ا: )املوق���ف األخري لبطل 
الثورة الس���ورية األمري عز الدي���ن اجلزائري( الذي 
استش���هد يف وقعة ع���ني الصاحب )وادي بس���يمة( 
مشال دمش���ق يف شهر أيار وهي إحدى آخر معارك 
الثورة الس���ورية فق���ال )13( مصوراً حال الش���هيد 

البطل الصامد:
أنذرتك العدى وأنت شهيدٌ 

                       وصدى املرهفات يدوي دويا
 ألق عنك السالح نبقِك حياً 

                           وأطعنا هنبك عيشاً رضيا
كان منك اجلواب ناراً تلظت 

                            حيث آثرت أن متوت أبيَّا
إن من كان جده مثل جدي

                       كيف يُلقي السالح مادام حيا 
لقد كان الش���هيد عز الدين اجلزائري أبياً وبطالً 
ش���جاعاً وفياً جل���ده األمري عبد الق���ادر اجلزائري 
طيب اهلل ثراه ولزمالئه اجملاهدين الشجعان، وألمته 

العربية اخلالدة وهو الشاعر الفارس القائل:

يا قوم أنا من ساللة يعرب
                      والعرب ال ترض املهانة مرقدا 
حتية للش���اعر اجملاهد خالد اخلطيب ولزمالئه 

اجملاهدين ولشهداء األمة العربية مجعاء......

13- الديوان، ص )37(. 

الطبيب الثائر الشاعر خالد اخلطيب  
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 حفلت مس��رية اإلب��داع الفكري يف س��ورية طوال الق��رن املاضي، بأعمال كوكب��ة متميزة من 
الباحثني واملؤرخني، يف جماالت األدب والش��عر والعلوم والتاريخ، ومّثل كل واحد منهم عبقرية 
ف��ذة أغن��ت املكتبة العربية بعش��رات املؤلف��ات العلمية والدراس��ات األدبية ، اليت أع��ادت لألذهان 
ص��ورة األع��الم األوائل يف عصر النهض��ة الفكرية العربي��ة، وبالتأكيد فإن س��رية املؤرخ واملفكر 
الراح��ل« الدكتور نور الدين حاط��وم« تقّدم خري مثال هلذه الفكرة إذ نافت حمصلة أعماله على 
الثالث��ني مؤلف��ًا يف تاريخ العرب واحلضارة اإلنس��انية ويف االجتماع والسياس��ة، أجنزها من خالل 
حبث دائب اس��تمر نصف قرن، واعتربه الدكتور حاطوم رس��الة وطنية ش��ريفة يتحتم عليه 

النهوض بها، عن طريق تنوير العقول وبناء األجيال.

 الدكتور نور الدين حاطوم
مؤرخ موسوعي جّدد عمل الرواد 

وأسهم في تنوير األجيال
  حممد مروان مراد
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 خطوات على طريق املسرية:
 ول���د الدكتور نور الدي���ن حاطوم، يف حي امليدان 

بدمشق عام 1913.
 وأمتَّ تعليم���ه الثان���وي مبكت���ب عن���رب، الثانوي���ة 

الرمسية الوحيدة يومئذ يف سوريا.
 وتاب���ع يف دار املعلمني ليتخ���رج فيها عام 1933 
ويعمل بالتعليم لعدة سنوات، غادر بعدها إىل فرنسا 
ع���ام 1938 مواصالً حتصيله العايل ليتخرج حائزاً 
على : اإلجازة يف اآلداب والتاريخ، وشهادة الدراسات 
العلي���ا يف تاري���خ أوروب���ا يف العصور الوس���طى، من 
جامعة » مونبلييه« عام 1941، ثم ش���هادة الدكتوراة 
يف اآلداب والتاري���خ احلدي���ث واملعاصر من جامعة 

باريس عام 1945.
 وملا عاد إىل الوطن بدأ مسريته الرتبوية والفكرية 
فشغل عدداً من املراكز العلمية منها: عضوية جلنة 
الرتبية والتعليم بوزارة املعارف، وأس���تاذاً مس���اعداً  
يف كلية اآلداب جبامعة دمش���ق، وأس���تاذاً يف قس���م 
التاريخ ورئيس���اً له ما بني 1954و 1969 ثم عميداً 

للكلية لعدة سنوات.
 اكتسب الدكتور حاطوم خالل عمله شهرة ذائعة   
بوصفه واح���داً من أركان النهضة العلمية والثقافية 
يف سورية، فتنافس���ت املؤسسات اجلامعية العربية 

تدعوه للعمل فيها.
 وهك���ذا عمل أس���تاذاً زائ���راً يف معه���د البحوث 
والدراس���ات العلي���ا التاب���ع جلامعة ال���دول العربية 
بالقاهرة مابني 1958 و 1973، وأس���تاذاً  يف معهد 
البحوث واآلداب باجلامعة األردنية منذ إحداثه عام 
1969 وأصب���ح أس���تاذاً للتاريخ احلدي���ث واملعاصر 

جبامعة الكويت مابني 1969 و 1983.

 إبداع فكري وعطاء متميز:
 ومل حت���ل هذه اجله���ود الدائبة يف ميدان الرتبية 
والتعلي���م بين���ه وب���ني نش���اطه الفك���ري يف البحث 
والتأليف والرتمجة، إذ كان مشاركاً فعاالً يف احملافل 
الفكرية والن���دوات الثقافية واملؤمت���رات التارخيية 

العربية والدولية، وباحثاً ينش���ر دراساته يف أمهات 
الصحف واجملالت الثقافية، ويذيع أحاديثه العلمية 
يف أكث���ر من إذاعة عربية، ومن العجيب أنه وس���ط 
هذا النشاط الكبري وجد متسعاً من الوقت إلصدار 
مؤلفات���ه التارخيية القيمة اليت بدأها بسلس���لة من 

كتب التعليم اجلامعي: 
- تاريخ احلضارة.

- املدخل إىل التاريخ.
- دراسات يف اجملتمع العربي.

- تاريخ سوريا من االستقالل إىل الوحدة. 
ثم كانت جمموعة حماضراته يف القومية العربية، 
وق���د اش���تملت أجزاؤها الس���بعة على دراس���ات يف 
املراح���ل التارخيية للقومي���ة العربية، يقظة القومية 
العربية، حركة القومية العربية، حنو الوحدة العربية، 
دراسة مقارنة للحركات القومية، ونشاطات البعثات 

التبشريية يف الوطن العربي.

 ثـــم قدّم املوســـوعة التارخيية احلديثة 
املؤلفة من عشرة كتب وهي:

تاري���خ احل���ركات القومية يف أوروبا، يف مخس���ة 
أجزاء، » تاريخ أوروبا يف العصر الوس���يط يف ثالثة 

أجزاء« .
- تاريخ عصر النهضة األوربية.

- تاريخ القرن السابع عشر يف أوروبا. 
- تاريخ القرن الثامن عشر. 
- تاريخ القرن التاسع عشر. 

- تاريخ القرن العشرين. 
- تاريخ عصرنا. 

- قضايا عصرنا. 
- التاريخ الدبلوماسي ) جزءان(. 

احملاكم���ات الك���ربى يف التاريخ، وق���د مثلت هذه 
املؤلف���ات مراجع قيم���ة لطالب البح���ث التارخيي، 

كانوا يف أمسّ احلاجة إليها.
وكان الدكت���ور » حاط���وم« يف كل ه���ذا العط���اء 
الس���خي، عامل���اً مقت���دراً، ومربي���اً متواضع���اً يوجه 
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طالبه ويناقشهم مبوضوعية وحمبة، أذكر أني حني 
كنت واحداً من طالبه يف إحدى سنوات دراسيت يف 
قسم التاريخ، فوجئت بعدم جناحي يف مادة » تاريخ 
القرن العش���رين« رغم تقدمي���ي إجابات صحيحة، 
فلم���ا راجعته يف املوض���وع، اس���تقبلين برتحيب أب 
حنون وقام لفوره يقلب أوراق االمتحان، وحني وضع 
يده على ورق���يت أخذ يعيد قراءهتا معي، ثم يتوقف 
عن���د إجاب���ة مل يعطها درجتها املس���تحقة، فصحح 
اخلط���أ ليمنح���ين النج���اح يف املادة وه���و يتمتم: ال 
ب���أس ، إن الرج���وع عن اخلطأ فضيل���ة، وربت على 
كتفي بامساً وقال: ال يضيع حق وراءه مطالب، وقد 
مرت سنوات عديدة بعد هذا املوقف وصرت زميالً 
للدكت���ور حاط���وم إب���ان عملنا يف الكوي���ت، وصرت 

شاهداً على مثابرته وجدّه يف العمل.
 وه���و ش���يخ جليل، هبم���ة ومحاس متق���د، قابله 
األس���اتذه والطالب بكل االحرتام والتقدير، وجعلت 
يف كل لقاء أذكره حبادثيت معه، وسرعان ما ترتسم 
البس���مة الوادعة نفسها على ش���فتيه ليقول: ولكن 

احلق عاد إىل نصابه . . .
 ورح���ل الدكتور نور الدي���ن حاطوم  يف متوز عام 
2000 بعد ما أدى رس���الته العلمية حق األداء، وبقي 
وجهه الس���مح متألق���اً يف أعماله الفكري���ة الراقية 
وعطاءاته العلمية السخية، ثروة للوطن و لألجيال.

 د. حاطوم وجملة املعلم العربي*
عم���ل د. حاطوم مخس���ة عش���ر عام���اً يف مالك 
وزارة املع���ارف ) الرتبي���ة الحقاً( قب���ل أن ينتقل إىل 
اجلامعة الس���ورية، كلي���ة اآلداب، فقد خترج يف دار 
املعلمني بدمش���ق ع���ام 1933 فعني معلم���اً ابتدائياً 
حت���ى عام 1938 حي���ث أوفدته ال���وزارة إىل باريس 

لدراسة الدكتوراة يف التاريخ.

 وبع���د عودته منها عيّن أس���تاذاً يف جتهيز حلب 
)ثانوية املأمون( 1947-1945 .

وبع���د ذلك عني يف وزارة املعارف عضواً يف جلنة 
الرتبية والتعليم، وهي اللجنة اليت كانت تشرف على 
إص���دار جملة املعلم العربي ، وبذلك كان د. حاطوم 
عض���واً يف أول جلن���ة إش���راف على اجملل���ة ، وكان 
يديره���ا آنذاك األس���تاذ املرحوم د. مجي���ل صليبا 

رئيس جلنة الرتبية والتعليم يف الوزارة.
وق���د واكب د. حاط���وم جملة املعل���م العربي منذ 
عامه���ا األول ) 1948( وب���دأ ينش���ر فيه���ا بانتظام، 
وبقي على هذه احلال طوال س���نوات اخلمسينيات، 
فنش���ر أول مقالة ل���ه يف عدده���ا األول كانون ثاني 
1948، وكان���ت بعن���وان » التاريخ وال���روح الوطنية« 

ومن عناوين مقاالته األخرى: 
ع���ربة التاريخ، التاريخ والغري���زة، الدعاية وأثرها 
االجتماع���ي، حول الوح���دة العربية س���حر القديم، 
علموه���م ف���ن احلياة . . اخل ونق���دم هنا بعضاً مما 
كتب���ه يف مقالته األوىل يف املعلم العربي، كانون ثاني 

:1948

التاريخ والروح الوطنية 
 خيتل���ف كث���ري م���ن املفكري���ن يف فائ���دة التاريخ، 
فبعضهم يعلق على تعليمه أمهية عظيمة، وبعضهم 
ي���رى أن لي���س يف درس���ه س���وى مَسْ���الة أو أهُلي���ة 

شريفة. 
ومهم���ا تباين���ت آراء الكت���اب يف ه���ذا الص���دد 
فالصحيح الثابت أن للتاريخ فائدة ال تنكر من حيث 
هو عنصر ثقايف هام ال يستغين عنه املواطن، وإمنا 
درجة احلاجة إليه ختتلف قليالً أو كثرياً حسب نوع 

العمل الذي يتعاطاه.
ولعل أستاذ التاريخ هو أوىل الناس أن يتساءل هل 

*  رأت اجملل��ة إضاف��ة ه��ذه املادة إىل مقالة األس��تاذ مروان مراد عرب��ون وفاء للدكتور حاطوم الذي يعت��رب واحدًا من اآلباء 
األوائل الذين رعوا جملة املعلم العربي وأشرفوا عليها، وواكبوها بكل حمبة يف سنواتها األوىل . . . ) مدير التحرير(

الدكتور نور الدين حاطوم ،مؤرخ موسوعي  
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يفيد التاريخ يف شيء؟ ففي اجلواب راحة لضمريه، 
وتعيني لوجهة سلوكه يف تعليم التاريخ.

وهو إن مل يعتقد أن التاريخ يفيد يف ش���يء، وأنه 
حيمل رس���الة جت���ب تأديتها حنو أبن���اء وطنه، فمن 

اخلري أن ينصرف عنه إىل غريه.
ويف احلقيق���ة أن للتاري���خ فائ���دة، إال أهنا ظاهرة 
كالفائدة اليت تتجلى مباشرة من تعلم اللغات ودراسة 
العلوم، فنحن ندرس اللغة لنتعلمها ونفهمها ونكتب 
هبا، وندرس الفيزياء والكيمياء وعلم الصحة وغريها 
م���ن العلوم لفائدهتا يف احلي���اة من حيث تطبيقاهتا 
العملي���ة، وحنن ن���درس التاريخ ألن���ه عنصر ثقايف 
يدخل يف تنش���ئة التلميذ على حب وطنه، ويس���اعد 

يف تنمية عقله وحث نشاطه.
إن ما يهم التالميذ هو فهمهم للعامل الذي حييط 
هبم واهتمامهم له وهتيئتهم للعمل به، وهذا ال ميكن 
إال إذا تواف���رت لديهم معرف���ة كافية عن البيئة اليت 
يعيش���ون ويعملون هبا يف املس���تقبل، والتاريخ، وهو 
علم اجتماعي ، ال يألو جهداً يف تقريب هذه املعرفة 
إىل التالمي���ذ، ففي���ه جيدون فرص���ة لالطالع على  
اهليئة االجتماعية بش���تى ألواهنا وأشكاهلا وخمتلف 
املراح���ل اليت تطورت فيها من أحضان األس���رة إىل 
أن تصبح هيئة منظمة مدنية، فدولة مستقلة، فأمة 
ذات كيان مادي وروحي، فوطن يدعو إىل الشغف به 

والتعلّق حببه وبذل الغايل والنفيس يف سبيله.
وه���ذا الوطن ال يصبح موضع تعلّق وحنني وتفاٍن 
إال إذا من���ت يف األف���راد روح الوطني���ة، ويف التاريخ 
جمال واس���ع لتنمية ه���ذه الروح وتعهده���ا بالعناية 
الكافية ألن التاريخ يلعب يف منو الروح الوطنية لعب 
الذاكرة يف تكون الشخصية، فكما أن الذاكرة عامل 
أساس���ي من مقومات الش���خصية، فكذلك التاريخ 

يعرفنا هبويتنا الوطنية ووجودنا.
 وق���د قيل من لي���س له ماض ليس له حاضر وال 
مس���تقبل، وحاضرنا ومس���تقبلنا نس���تطيع التعرّف 

هبما إىل حدٍ بعيد من دراسة التاريخ.
 وبرجوعن���ا إىل املاضي وتفهمه ووعيه على وجه 

جي���د حنصل على الفائدة اليت نرجوها من التاريخ، 
وبقدر ما نفهم ماضينا فهماً جيداً تكون فينا الروح 

القومية واعية ونشيطة.
 إن يف التاريخ منبع وحي وإهلام للعواطف الوطنية 
، فف���ي دراس���ة النهض���ات القومي���ة احلديث���ة، ويف 
تارخين���ا القومي ما يبعث ه���ذه العواطف وينظمها 

ويكيفها يف الصاحل الوطين العام.
إن التلمي���ذ الذي يرى يف تارخيه العربي أمة فيها 
حمم���د وعمر وخال���د ومعاوية والرش���يد واملأمون، 
وابن س���ينا  وابن رش���د والبريوني، واملعري واملتنيب 
واجلاحظ وغريهم ممن أش���ادوا صرح جمد العرب، 
جتيش يف نفس���ه عواطف الزهو والفخر باالنتساب 
هل���ا واالعت���زاز بأبطاهل���ا، وتغل���ي يف عروق���ه دماء 
العروب���ة الزكية، وتضطرم يف ص���دره روح القومية، 
ويتول���د عن���ده بنتيج���ة الوعي ال���ذي أبنته س���ابقاً 
عواط���ف قوي���ة هت���زه وتدفع���ه إىل احلرك���ة، إال أن 
األس���تاذ يبني هنا أن ه���ذا احلماس قد خيبو إذا مل 
يتبعه عمل متواص���ل منظم جيمع بني عمق التفكري 
واتزان العواطف وتوحيد اجلهود والشعور باملسؤولية 
ويغتنمها فرصة لتهذيب عواطف التالميذ وحس���ن 
اس���تخدامها يف املنفع���ة العام���ة، ومبث���ل ذلك تنمو 

الروح الوطنية.
ولتنمي���ة ال���روح الوطني���ة جي���ب أال يقتصر على 
دراس���ة املفاخ���ر واألجم���اد م���ن تارخين���ا القوم���ي 
،فهنال���ك ن���واح مظلمة كالفنت والث���ورات واحلروب 
األهلية واحل���زازات جيب ذكرها لريى التالميذ أهنا 
أح���وال أوجدهت���ا ظ���روف خاصة ال جم���ال لبقائها 
لتبدل الظروف، وإن  مثل هذه األزمات وجدت عند 
كّل األمم والشعوب، وهي عوارض مرضية يقع فيها 
الوطن وال يلبث أن يُش���فى منها باختاذ االحتياطات 

اليت تكفل له الشفاء التام.
 إذا كان التاري���خ علم���اً إال أن تدريس���ه فن، وهذا 
يتعلق بأس���تاذ التاريخ وبالروح الصادقة اليت تدفعه 

إىل أداء واجبه حنو أبناء وطنه بنزاهة وإخالص.

الدكتور نور الدين حاطوم ،مؤرخ موسوعي  
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املوؤرخ املن�شي ر�شيد بقدون�س
1943  -  1875

أحد مؤسسي المجمع العلمي العربي بدمشق
حكمت هالل     

كان رش��يد ب��ن عبد ال��رزاق بقدونس رجاًل ذكيًا من خ��رية العلماء وواحدًا م��ن رجال التاريخ 
الكب��ار، تلق��ى علوم��ه يف املدرس��ة احلربية بالقس��طنطينية وخت��رج ضابطًا من ضب��اط اجليش 
العثماني ولكن الصفة العلمية غلبت عليه. انتخب عضو ش��رف يف اجملمع العلمي العربي بدمش��ق 

يف 20متوز سنة 1919)1(. 

1- أخذت تاريخ والدته من جنله زهري حسب ما جاء يف مفكرته اخلاصة.
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وكان جيي���د اإلفرنس���ية واليوناني���ة والفارس���ية 
والعربي���ة والرتكية )2(  وكان ذا صرب على التحقيق، 
طوي���ل األن���اة دقي���ق املالحظ���ة، ش���ارك يف وض���ع 
مصطلح���ات اجليش العربي يف عه���د امللك فيصل 
األول، وكت���ب أحباثاً يف اللغ���ة واخلط العربي وألف 
يف التاري���خ العام، وكان أس���تاذاً للتاريخ واجلغرافيا 
يف املدرس���ة التجهيزية )مكتب عنرب( بدمشق، وبات 
واح���داً م���ن أب���رز رجال السياس���ة يف عص���ره، بدأ 
حياته العسكرية يف اجليش العثماني، وصار واحداً 
م���ن كبار الضباط باإلضافة إىل ذكائه احلاد،كان ذا 
ش���خصية مهيبة الفتة لألنظار حمباً للجميع، وكان 
رئيس اجملمع العلمي حممد كرد علي معجباً بذكائه 

وحكمته.
الراج���ح وعلم���ه الواس���ع م���ن خ���الل جتربت���ه 
السياس���ية، فكان ذا أخالق رفيعة مل يعرف التبذل 
واالحنراف، فهو صورة متكاملة لرجل العلم الرفيع، 
والسياس���ي الضلي���ع، وامل���دّرس ال���ذي حيرص كل 
احل���رص على فائ���دة طالبه وزرع العل���م واألخالق 
يف نفوس���هم، فكان طالبه يشيدون بعلمه، ويرتمنون 

خبلقه وحسن توجيهه .
 ألف كتاب )التاريخ العام( حسب قوله يف صفحة 
الغ���الف ، )يق���ول مؤلفه( وجاء يف كت���اب )األعالم 
للزركلي(24:3 ويف )معجم املؤلفني الس���وريني( ص 
66 نق���الً عن األع���الم بأنه ترمجة ولي���س تأليفاً ، 
ومشلت أحباثه ش���عوب آسيا وأوربا القدمية ، فكان 
يع���رف التاري���خ بأنه ف���ن يبحث عن أحوال البش���ر 

الغابرة والوقائع املاضية.
ويقول: » إن التاريخ ينقل لنا صورة تدرج اإلنسان 
يف احلضارة، يف األزم���ان املختلفة، وهو يبحث عن 
األم���م ال���يت دخلت س���احة احلض���ارة، وتركت فيها 
آث���اراً جليل���ة، فيذكر األح���وال والوقائ���ع اليت مرت 
بتلك األمة مذ كانت بدوية وحشية إىل أن بلغت تلك 

الدرجة من احلضارة «.

أمهيـــة التاريخ بالنســـبة للمؤرخ رشـــيد 
بقدونس. يقول:

ن ما نش���عر  » مل تك���ن الغاية من التاريخ أن نس���كِّ
ب���ه من الش���وق إىل معرف���ة الوقائ���ع املاضية، وإمنا 
الغاي���ة منه أن يعرفنا األقوام القدمية اليت عاش���ت 
من���ذ زمن بعي���د وكان منه���ا أجدادنا أو أس���اتيذنا، 
ويُعرفنا األمم اليت هي اليوم ممن يبارينا أو يعادينا 
ويضم���ن لنا املنفعة، نرى املمال���ك يف املاضي كيف 
ترقت ثم احنطت، فنعرف بأي فضيلة تعاىل أولئك 
األقوام، وبأي نقيصة احنطت تلك األمم، فنقتطف 
مثرة جتارب األمم الغابرة اليت امتدت زمناً طويالً« 

ويستطرد قائالً:
»التاري���خ يزي���د يف اإلنس���ان الفضائ���ل العالي���ة 
واملش���اعر النجيبة، ويقوي فيه حمبة الوطنية، ومن 
يعل���م التاريخ فكأنه كان يعيش أمداً بعيداً، فيتعرف 
أح���وال الن���اس والوقائ���ع ال���يت حدث���ت يف الزم���ن 

القديم«.

ثم يضيف معددًا فوائد التاريخ فيقول:
» مل���ا كان التاري���خ يب���ني أس���باب تع���ايل األق���وام 
الس���الفة وأس���باب انقراضها كان م���ن عهدت إليه 
إدارة املمال���ك واألق���وام أكثر اس���تفادة من غريه من 
التاري���خ، وقد أرتنا كث���ري من الوقائ���ع أن املعلومات 
الواس���عة التارخيية قد عملت يف عامل السياسة ما 

مل يعمله أكرب سالح .
وكثرياً ما كان املرمي من فم املدفع ال يؤثر قدر ما 
يؤثر قلم سياس���ي يس���تند إىل التاريخ، وكم من حق 

سياسي ضائع منذ أعصار قد أحياهُ التاريخ؟
وليست الفائدة من التاريخ أن نعرف حضارة األمم 
فقط، بل أن نكشف القوانني اليت كانت تولد الوقائع 

)2(- جملة اجملمع العلمي العربي بدمش��ق اجمللد 4 :8 ومعجم املؤلفني الس��وريني يف القرن العش��رين تأليف عبد القادر عياش 
طبع دار الفكر بدمشق صفحة:66.

)3(-األعالم الشرقية بقلم زكي حممد جماهد طبع القاهرة م2 صفحة24
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املنفردة، وتعني األس���باب اليت هي علة حدوث تلك 
احلادثات املختلفة، وندرك ما خيبئه املس���تقبل بأن 
نقيس األح���وال احلاضرة باألح���وال املاضية. ومن 
هن���ا نفهم أن موض���وع التاريخ ه���و الوقائع الغابرة، 

وغايته سوق اإلنسان إىل طريق الرقي والتكامل .
ويستطرد املؤلف فيقول يف التاريخ وأقسامه :

يقسم التاريخ إىل قس���مني: عام وخاص، فالعام: 
يبح���ث عن وقائع مجي���ع األمم اليت ترك���ت أثراً يف 
س���احة احلض���ارة، وه���ذا ه���و التاري���خ يف األصل. 
واخلاص: ما يش���مل أح���وال أمة ودولة السياس���ية 

واملدنية، وهو قسم من العام .
والتاري���خ ال���ذي يبح���ث ع���ن األح���وال املدني���ة 
واالجتماعية ألمم خمتلفة يس���مى: تاريخ احلضارة، 
والذي يبني السياس���ة الداخلية واخلارجية حلكومة 
التاري���خ  يس���مى:  متع���ددة  حكوم���ات  أو  واح���دة 
السياس���ي، والتاريخ الذي يتتبع علماً أو فناً فيبحث 
ع���ن صفحات ذلك الفن يس���مى باس���م الفن الذي 
يتبع���ه، مثل تاريخ الرياضي���ات أو تاريخ الطبيعيات 
وإخل. والتاريخ الذي حيتوي ما ذكرته الكتب املقدسة 

يسمى: التاريخ املقدس .

ويقول يف منابع التاريخ:
مناب���ع التاري���خ ثالث���ة: اآلث���ار املنقول���ة، واآلثار 

القدمية، واآلثار املضبوطة املدونة :
1- كان اإلنس���ان جاهالً حمروماً من كل أس���باب 
الرقي، ف���كان يف بادئ أمره حيفظ خاطرات الزمن 
املاض���ي مما ينتقل من فم إىل فم، ومن أب إىل ابن، 
فهذه الروايات واحلكايات واألشعار واألمثال تسمى 

اآلثار املنقولة، وهي ال ختلو من مبالغة .
2- أراد الن���اس أن يقيدوا بعض احلوادث املهمة، 
فرك���زوا يف املواقع اليت كانت فيها احلوادث أحجاراً 
أو نصب���اً، فما كان باقي���اً من هذه اآلثار من أعصار 
بعي���دة يس���مى آب���دة، وقد كتب���وا على تل���ك األوابد 

أمس���اء وحكوا صوراً صوروا فيه���ا كيف جرت تلك 
الواقع���ة ويف أي وقت حدثت، فه���ذه األحجار تنقل 
لإلنسان الوقائع املاضية، اهتم بعض العلماء بتحري 
األحجار القدمية واألوابد وتدقيق الكتابة اليت فيها 
وقضى عمره بذلك، فتتبع املدن الباقية من األزمنة 
القدمية والصور والنقود والسالح واألثاث والرياش 
واملالب���س ومجي���ع اآلث���ار القدمية وأظهروا أس���رار 
املاض���ي وخفاي���اه، ودونوا علماً مهماً واس���عاً مسوه 

علم اآلثار القدمية.
3- قد تكذب األوابد، فكم من ملك أراد أن خيفي 
هزميت���ه، فأنش���أ قوس الظفر، ولذل���ك ال ميكن أن 
تك���ون كل آب���دة مأخ���ذاً للتاريخ يوثق ب���ه، فمذ بدأ 
الن���اس يقيدون الوقائ���ع املهمة زم���ن حدوثها صار 

املاضي أقرب تناوالً وأعرف. 
ثم صاروا يرتبون الوقائع املاضية باعتبار زماهنا، 
أي: يكتبون يف كل فصل وقائع عصر، وتس���مى هذه 

اآلثار »اآلثار املضبوطة املدونة«.
وقد قس���م كتاب���ه يف األمم القدمية إىل أقس���ام. 
القسم األول منه: املصريون واآلشوريون والكلدانيون 
والعرباني���ون. والفينيقي���ون والفرس. وأقوام آس���يا 

الصغرى )4(.
والقسم الثاني: اليونان، والقسم الثالث: الروم .

وله كتاب )تعليم املشاة ( طبع يف مطبعة احلكومة 
العربية س���نة 1919 م ثم أتبعه ملحق مساه )إيضاح 
املبهمات يف كتاب املش���اة( طبع يف املطبعة احلربية 
بدمشق سنة 1919م ،أّلفه يف أثناء خدمته العسكرية 
يف اجلي���ش العثماني، وله كتاب���ان آخران ألفهما يف 
أثناء أسره يف بالد اليونان خالل اشرتاكه يف احلرب 
الرتكي���ة اليونانية، وقد دفعهم���ا إىل املطبعة ففقدا، 
ومل يعرف عنهما ش���يءٌ. هكذا حدثنا ابنه املهندس 

زهري. 
وكتب أحباثاً يف اللغة واخلط العربي وعلم التاريخ 
،ول���ه ع���دة تراجم وحماض���رات يف الط���ب والعلوم 

4- التاريخ العام تأليف رشيد بقدونس مطبعة الرتقي بدمشق 1924.
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والسياس���ة منه���ا ترمجة لعضو الش���رف يف اجملمع 
العلم���ي العربي الس���يد خنلة زريق مبناس���بة وفاته 
قائالً )أرى من الواجب علي وقد عاش���رت املرحوم 
سنة كاملة يف تعريب كتب وهتذيب أخرى أن أقضي 
حق���ه بعد وفات���ه ،ولقد س���عيت إىل أن أس���تقصي 
آث���اره م���ن حمبي���ه يف القدس ،ف���كان منه���م الوعد 
اجلمي���ل، ولك���ن مل أن���ل إىل اليوم ش���يئاً، ففاوضت 
األستاذ عيسى أفندي إسكندر املعلوف أحد أعضاء 
اجملمع ملا كان يف وطنه زحلة ، فأرس���ل إيل ترمجته 
منقولة من كتابه )الدر الثمني يف تراجم أدباء القرن 
العشرين( ،فضممتها إىل ما عرفته عن الفقيد ....

إخل )5(  
وله مقالة امسها )فكر فطري( يقول فيها:

)الكلمات العربية وكتابتها باحلروف العربية(
)األعالم األعجمية وكتابتها باحلروف العربية(

إن احل���رف املكتوب ال ميك���ن أن يتلفظ به إال إذا 
رافقت���ه حركة أو اعتمد على حركة حرف قبله، وما 
احلرف املكتوب إال عالمة تدل عليه، فإن مل ترافقه 
حرك���ة كان���ت العالمة ناقصة ع���ن مدلوهلا، ولذلك 
فإن األصل يف الكتابة وضع احلركات ، إال أن العرب 
بعد اخرتاعهم احلركات استكثروها واستثقلوها يف 
الكتابة فحذفوها اعتماداً على الس���ليقة اليت كانت 

هلم )6(
ولقد كتب جواباً على اقرتاح األستاذ املغربي على 
الكلمات غري القاموس���ية يف اجمللد103:9 يف جملة 

اجملمع العلمي العربي يف دمشق .
ول���ه حماضرة يف تاري���خ الطب ألقاها  يف اجملمع 
العلم���ي العرب���ي يق���ول فيه���ا : )ال يس���عين أن أفوه 
ببنت ش���فة قبل أن أحيي بكل إج���الل وتعظيم تلك 
ال���روح الذكي���ة اليت ش���يدت ه���ذا املعه���د العلمي . 
وألثم بش���فيت معرفة جلميل تل���ك األيادي البيضاء 
ال���يت أحيت دارس آثاره وفتح���ت مغلق أبوابه، وأثين 

الثناء الطيب على حضرة رئيسه وأعضائه األساتذة 
األجالء...... 

ويق���ول فيها أيض���اً : )ويا حبذا لو أتيح لدمش���ق 
اليت ألفت بنيها ، خيلدون على ظهرها اسم الغريب 
والبعيد أن نش���اهد يوماً غرف مستش���فانا الوحيد 
نس���ب إىل أعاظم م���ن نبغ يف الطب عن���د العرب ، 
فيق���ال: غرف���ة ال���رازي بدالً م���ن قاع���ة الداخلية، 
وغرفة ابن س���ينا بدالً م���ن غرفة العصبية ، وردهة 
ابن زهر بدالً من ردهة اخلارجية ، ودار أبي القاسم 
ب���دالً م���ن دار العملي���ات ، إىل غري ذلك من ش���عائر 
األمم احلية املتمدنة مما خيلد يف نفوس األمة ذكر 
أعاظ���م رجاهلا ، ويبعث فيها روح النهضة واالقتداء 

هبم .
وانتخب العالمة رشيد بقدونس عضواً يف اجملمع 
العلمي األردني يف عمان سنة 1925م الذي أسس يف 
تلك الس���نة حسب ما جاء يف تقرير السيد الشهابي 

يف جملة اجملمع العلمي العربي بدمشق 46:4 
أسرته وأوالده :

بعد إطالق س���راحه من األس���ر، عاد إىل موطنه 
دمش���ق، وفيها ت���زوج الس���يدة هبيجة بن���ت عثمان 
الش���راباتي، وأجنب منها ولديه: زهرياً وهالة، توفيا 
ومل يفارقا بعد سن الطفولة، وأجنب بعدمها ولديه 
مها: احملامي نزار، واملهندس زهري مرة ثانية إحياء 

لذكرى ولده األول زهري.
وحني عودته إىل دمشق قاوم االستعمار الفرنسي، 
وجلأ إىل األردن هرباً من الس���لطات الفرنسية عام 
1922م ، ودرَّسَ يف مدين���ة الس���لط ، ث���م انتقل إىل 

حيفا ودرَّسَ فيها حتى هناية 1928م 
وإذ مس���ع خب���رب العفو عنه عاد إىل بلده دمش���ق، 
واس���تقر فيها،وبدأ يدرس يف مكتب عنرب ،ثم عرض 
علي���ه التدري���س يف الكلية العلمي���ة الوطنية للبنات 

فعمل فيها إىل حني وفاته 1943.

)5( - جملة اجملمع العلمي بدمشق351:1
)6( - جملة اجملمع العلمي بدمشق505:5 
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املراجع:

هذا هو  العالمة رشيد بن عبد الرزاق بقدونس، 
وتلك هي حياته الزاخرة باحملامد وجالئل األعمال، 
وذلك هو جهاده وتفانيه يف سبيل خدمة لغة الضاد 
عرفن���ا هب���ا القارئ الكري���م إحياء لذك���راه واعرتافاً 
مب���ا قدم هل���ذه األمة م���ن خدم���ات وأي���اد بيضاء، 
ف���كان وطنياً مكافح���اً، وإدارياً قدي���راً، وحني رحل 
إىل ج���وار ربه  يف ع���ام 1943 حزنت عليه احملافل 
األدبي���ة واجملامع العلمية، وقد ت���رك ذكرى عطرة، 
والنزاه���ة  والتضحي���ة  بالوطني���ة  ومسع���ة حتف���ل 
والكف���اءة اخلالقة والتهذيب الرفيع، فكان من خرية 
م���ن عرفتهم البالد، ومن أكثر رجال العرب ش���هرة 

ونباهة ومجيل أثر)7( .
فه���و مم���ن ينطبق عليه لق���ب امل���ؤرخ واإلمام يف 
اللغ���ة، أتق���ن وأج���اد مخ���س لغ���ات ، وكان���ت داره 
ملتق���ى لرج���ال العل���م واألدب والسياس���ة والدين، 
وبالرغ���م من أن���ه مل ينل حقه الكايف من دراس���ات 
املؤرخني، فس���تظل ذكراه عط���ره مثل مسعته، خدم 
رش���يد بقدونس الدولة العثمانية بصدق واستقامة 
واش���تهر باألمانة، ومل مينعه ه���ذا من توجيه النقد 

لس���وء اإلدارة العثمانية وتعصب رجاهلا ضد العرب 
وقضيته���م، فش���ارك مع بع���ض الضب���اط بإصدار 
جري���دة امسه���ا )وط���ن( يف زمن العثماني���ني ،وكان 
اهتمام���ه بالقضي���ة العربي���ة كب���رياً، وكان هدفه أن 
تستعيد األمة العربية أجمادها وحضارهتا، وعندما 
أصبح امللك فيصل ملكاً على س���ورية اختري رش���يد 
بقدونس عضواً يف اجمللس احلربي، وقد اشرتك يف 
وض���ع مصطلحات اجليش العربي، آثر بعد ذلك يف 
ه���ذه املرحلة نقل خدماته إىل مي���دان العلم فدرّس 
مادة التاريخ واجلغرافيا يف مدارس دمشق، واستمر 
يف التدري���س إىل الثالثينات م���ن القرن املاضي يف 
مكت���ب عن���رب، ويف خالل عمله يف م���دارس املعارف 
الس���ورية انصرف إىل تأليف كتاب���ه يف علم التاريخ 

مساه: »التاريخ العام« يف ثالثة أجزاء.
وق���د قررت وزارة املعارف الس���ورية تدريس���ه يف 
مدارس���ها، وهو اجلزء األول موافق لربنامج الصف 
السابع من املدارس التجهيزية،والثاني لصف الثامن 
، والثال���ث يبحث ع���ن الروم ، وه���و موافق لربنامج 

الصف اخلامس الثانوي .  

7- استوفينا هذه املعلومات من ولده املهندس زهري بقدونس  .

  معجم املؤلفني السوريني يف القرن العشرين: بقلم عبد القادر عياش، طبع دار الفكر بدمشق 1985 ص66 .
  األعالم الشرقية: تأليف زكي حممد جماهد، جزء ثان، صفحة24 من القسم الرابع  طبع مصر 1950 .

 جملة اجملمع العلمي العربي بدمشق اجمللد19صفحة 470.
 معجم املؤلفني: عمر رضا كحالة، دار إحياء الرتاث بريوت اجمللد الرابع صفحة 159.

 جملة التمدن اإلسالمي: اجمللد 9 صفحة 53و54.
  التاريخ العام: تأليف رشيد بقدونس، طبع مطبعة الرتقي بدمشق 1924.

 مقابلة مع ولده زهري بقدونس .
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ندي��م حممد ش��اعر اآلالم والش��عب والري��ف والكادحني يف دنيا الش��قاء والعمل واإلقط��اع . .  ولد يف قرية » 
عني ش��قاق« مبنطقة جبلة يف حمافظة الالذقية عام 1908، وتلقى دروس��ه األوىل يف كّتاب الش��يخ سليمان 
اخلطيب يف قريته، ثم انتقل إىل مدرسة » العنازة« مبنطقة بانياس، فحفظ فيها اجلزأين األول والثاني من 
كتاب » مبادئ العربية« للمعلم رشيد الشرتوني) 1864-1906( ثم يف مدرسة » الفرير« يف الالذقية عام 1921، 

حيث نال الشهادة االبتدائية عام 1925، ويف عام 1926 انتقل إىل مدرسة الالييك يف بريوت.

 نديم محمد شاعر اآلالم والشعب والريف
1994-1908

    عيسى فتوح

يف عام 1927 ق���اده القدر إىل مدينة » مونبلييه« 
يف فرنس���ا، حيث نال شهادة الدراس���ة الثانوية، ثم 
ش���هادة الليسانس يف األدب الفرنس���ي، ويقول: إنه 
مهما نس���ي فل���ن ينس���ى » الصاعقة« ال���يت أطلقها 
مشايخ القرية يف وجه أبيه ليلة سفره قائلني: » كفر 

هو تعلم اللسان الغريب، جنس هو طعام الغرباء«
س���افر بعد فرنسا إىل سويسرا لدراسة احلقوق، 
لك���ن الس���لطات السويس���رية أنذرت���ه ع���ام 1930 
مبغ���ادرة الب���الد، فعاد إىل س���ورية مرغم���اً قبل أن 

يكمل هذه الدراسة.
 عني عام 1933 كاتباً يف حمكمة صلح الالذقية، 
ث���م أميناً لس���ر حمافظ الالذقية إحس���ان اجلابري 
، فموظف���اً يف صافيت���ا، لك���ن ه���ذه األعم���ال كلها 
مل تعجب���ه، فرتكه���اّ  إىل ب���ريوت، ثم ع���اد إىل قريته 
لينصرف إىل الصيد والشراب والشعر، وحني اختري 
األمري مصطفى الش���هابي) 1894-1968( حمافظاً 
لالذقية أصدر قراراً بتعيينه مديراً لناحية » حزور« 

يف مشتى احللو،  فرفض هذا العمل.
 أصيب بالتدرن الرئوي) الس���ل( بسببء، عكوفه 
على شرب اخلمرة، فأدخل مستشفى » حبنّس« يف 
لبن���ان، وكانت إصابته من النوع املتطور س���رطانياً، 
غ���ري أنه رغم ذلك ش���في منه، وع���اد إىل الالذقية، 

فسُرّح جمدداً من الوظيفة عام 1951.

ويف ع���ام 1958 ع���ني مديراً للمرك���ز الثقايف يف 
احلف���ة، ث���م يف الالذقية، فخب���رياً ثقافي���اً يف وزارة 
اإلعالم، وملا عاوده املرض ثانية، أُدخل » مستش���فى 

200

شخصيات



املواساة« يف دمشق، ثم انتقل بعد ذلك إىل طرطوس، 
فس���كن يف » حي الرمل« وعاش شيخوخته البائسة 
وحيداً مريضاً يائس���اً، بعي���داً عن الناس واألضواء، 
إىل أن وافته املنية يف الس���ابع عشر من شهر كانون 
الثاني عام 1994 وهو يف السادسة والثمانني، وكان 

آخر ما نظمه قوله وهو حيتضر:
سيذكرني غداً أهلي كثرياً            

                          ويسأل بعضهم عين طويالً
 فلن جيدوا وإن راحوا وجاؤوا          

                         ولن يُهْدَوا إىل عندي سبيالً
 وقب���ل أن ي���ودع الدني���ا منحت���ه الدول���ة وس���ام 
االس���تحقاق م���ن الدرج���ة األوىل تقدي���راً لعطائ���ه 
الش���عري، ودوره الريادي يف خدمة الشعب والوطن، 
ث���م أقيم له حفل تأبني يف طرطوس تكلم فيه  عدد 
من األدباء والش���عراء: د. علي عقله عرس���ان رئيس 
احتاد الكتاب العرب، د. عبد اللطيف اليونس، رضا 
رجب، جابر خري بك، خضر احلمصي، عبد اجمليد 
عرف���ه، وقد مجعت جملة » الثقاف���ة« هذه الكلمات 

والقصائد ونشرهتا يف عدد خاص به.

 آثاره الشعرية
 آالم - املكتبة الكربى للتأليف والنش���ر- دمشق 

.1953
 فراشات وعناكب - دار املعجم العربي - بريوت 

.1955
  آفاق- املطبعة األهلية –محاه1958.

 ألوان.
 فرعون- دار جملة الثقافة- دمشق 1960.

 اآلث���ار الش���عرية الكامل���ة - وزارة اإلع���الم - 
دمشق.

 شعره:
 اتس���م شعر نديم حممد بلون قامت كئيب وحزين، 
والس���يما يف ملحمت���ه » آالم« ال���يت ضم���ت اثن���ني 
وعشرين نشيداً  .. .  ولقد رحنا نفتش عن أسباب 

ه���ذه الكآبة وهذا احلزن املؤمل واملوجع ، فوجدناها 
يف مقدم���ة ديوان���ه الثان���ي« فراش���ات وعناك���ب«، 
حي���ث قال عن نفس���ه: » تويف وال���دي فكانت وفاته 
هزة م���ادت هبا األرض حتيت، وقصف���اً ختلعت منه 
أعصاب���ي، وانفج���رت بعده أكرب حادث���ة مدمّرة هي 
فجيع���يت بأخي الصغ���ري الذي حصده امل���وت فيما 
حصد مبنجل السياس���ة، وعلى يد أرباهبا احلاكمني 
الذين كانوا يقبضون على » حزمة« األمور يف س���نة 
1948، وهو يومئذ طالب ينتظر النتيجة لنيل إجازة 
احلقوق . . . مات ميتة املُغتَصب حقه، املغلولة يده، 

وموته هذا محلين إىل مصح »حبنِّس« يف لبنان.
 ويضيف أيضاً: » استعر جحيم الكبت يف صدري 
حتى أحسس���ت أن له خمالباً ونيوباً جترح ومتزق ، 
واهنملت على جراحاتي لس���عات احلب، فكانت هذه 
ضرماً على ضرم . . وانتظمت أفكاري وحش���ة من 
بناهتا: السآمة، والنفرة، والسويداء، ومرض مالزم، 
ودمام���ة أو تش���ويه . .  فانطلق���ت الصرخ���ات من 
ش���عوري احلبي���س الذبيح قصائد راعف���ة بالدخان 
والشرر، سوداء، محراء من مجلتها آالم كنت أسجل 

فيها ما أحسه بصدق وصراحة«.
 » عش���ت ألرى القب���ح النفس���ي، وأش���هد الك���ره 
الرخي���ص، وأمل���س الك���ذب يف الق���ول ، والغ���ش يف 
املعامل���ة، والس���رقة ، فتصدع قل���يب وتطرف عيين 
مناظ���ر اخليانة وجت���ارة املبادئ، وبطول���ة اجلبناء 
، وإب���اء األذل���ة، وس���يادة العبيد . . وعش���ت كذلك 
ألس���امح وأقط���ف وأس���كر م���ن ورد احلي���اة ومخر 
الش���باب، مبقدار ما تصل إليه يدي ويس���عه جهدي 
. . وهكذا اهنمر ش���عري دخاناً وعطراً ، وانس���فكت 
حيات���ي ظالماً وفج���راً، فأنا مزيج م���ن اللونني . . 
امل���رح واملالل���ة عن���دي صن���وان، واألمل والغبطة يف 

نفسي توأمان«.
» كان���ت باكورة عطائي ملحم���ة » آالم« وهي كونٌ 
التساق ش���عري، حافل بالتعايش العاطفي، وبتعبري 
ألزم وأش���فى جنة من احلب س���ويتها، ونفخت فيها 
من روح���ي، وأزجيت أناش���يدها إىل الن���اس، ولكن 
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الن���اس أثاروها علي ضجة عندما نش���رهتا، فصاح 
أحده���م: »ال نريده���ا آالماً بل فرح���اً«، وعبس آخر 
وقال: » إن هذه إال مخر وسكر وأشياء أخر« ، وقّفى 
عل���ى آثارمه���ا ثال���ث: » م���ا رأينا مثل ه���ذا خالعة 

وفجوراً، فارجع مبا أتيتنا مذموماً مدحوراً«.
 هذه هي أس���باب التش���اؤم واحلزن والكآبة اليت 
اتس���م هبا ش���عر نديم حممد يف ديوانه » آالم« الذي 
عده النقاد قمة شعره، رغم االعرتاضات اليت وجهت 
له، ورغم أنه الديوان األول . يقول يف النشيد األول 

معبّراً عن يأسه وآماله الضائعة:
قبعتْ يف الظالم آم���ايل الزهرُ        

                      وض���لت س��بيلها أح�����������المي 
أين زهوُ الش���باِب، أين لعابي       

                   أين ل��هوي، بل أين أين ابتسامي؟
مات يف ن�ظرتي الب�ريقُ وجفتْ        

                     يف هلاتي خمضوضالتُ الكالم
وهو يشرب اخلمرة املعتقة الصرف اليت تنفذ فيه 
إىل العظم، وتش���وي بنارها أحش���اءه، لينسى آالمه 

املربّحة، ومهومه وبؤسه وشقاءه وغريته الرعناء:
ياغالمُ اخلمرَ املعتَّقَة الصرفَ      

                               ودعين لس���كرةٍ عمياءِ
 اس�قنيها بيضاءَ تنفذ بالعظِم      

                           وتش�وي بناِرها أحش�ائي
أهرمتين اهلمومُ أهرمين البؤسُ     

                           وشيءٌ من غريتي الرعناءِ
 وه���و صريح وواقعي وج���ريء يف غزله إىل أبعد 
احل���دود ، ولعل���ه ق���د تأثر هب���ذه اجلرأة بالش���اعر 
الفرنس���ي شارل بودلري الذي كان يلقب ب� » الشاعر 
الرجيم« يف ديوانه » أزهار الشر«، وبالشاعر اللبناني 
الياس أبي شبكة ) 1903-1947( يف ديوانه » أفاعي 
الفردوس« فقد كان هلذين الشاعرين نزعة أبيقورية 

مكشوفة، وحياة فاتكة وماجنة ومستهرتة، 
وعل���ى الرغم من هذه احلي���اة الالهية الصاخبة، 
.. ف���إن ندي���م حممد مل ينسَ وطنه وش���عبه وقومه، 
وفالح ريفه، وما عاناه هذا الفالح املسكني من ظلم 

اإلقطاعي اجلائر وعسفه وجربوته، وما ذاقه الشعب 
املكافح من صَلَف وغطرسة االستعمار الذي امتص 

خريات البالد ، وأذل العباد:
ظمآن يشربنا، وجتري يف يديه أهنرُ

بسالحكم والعزم يطوي َذيْلهُ املستعمرُ
وينبه الشعب الغافل على أن له احلق يف أن يعيش 
عيش���ًة كرمية الئقة، وأن يأكل ويش���رب، وال ميوت 

ظمأ وجوعاً:
ياشعبُ ماءََك والطعامَ، والمتتْ عطشاً وجوعاً
كَ أن ي�ضيعا ياشعبُ حقكَ أن تعيشَ، وما حلقِّ
فابسط جناحكَ للرياِح ، وال تكن نسراً وضيعاً

لكن���ه يف الوق���ت نفس���ه يعي���ب عليه كث���رة تغنيه 
بأجماد الس���لف، دون الس���ري على منواهلم، فهو يهز 
األعطاف فخراً مب���ا قدّم األجداد، يف حني أنه غري 
قادر على صنع مس���مار، ويتباهى بانتصارهم الذي 

ال مينع اهلزمية، وال يرد كيد األعداء:
 تُس��كرون األلبابَ نظماً ونثراً         

                       وعجزمت أن تصنعوا مسمارا
 كلّنا  فوق منرب القول ف���حٌل    

                      اليهابُ الردى وحيمي الّذمارا
ع�رشُ ه�ارونَ ال ي�خفف عنا     

                            وط��أةَ النري خنوةً واّذكارا
وانتصار ال�جدودِ ن��لوي عليه          

                         بال�مباهاة ، لن يردَ انكسارا
وال�تغين يف ك��ل حنيٍ بعمرٍو      

                        فاتِح القدس ِ اليزيل حصارا
*     *    *                

أح���ب نديم حممد الريف ، وتغنى جبمال طبيعته 
أحب الدوايل والك���روم واألكواخ ، والدروب الضيقة 
واحلف���ايف، وليايل الصي���ف اهلادئة، وض���وء القمر 
الس���اطع، والنجوم املتأللئ���ة يف مسائه الصافية . . 
وأحب كربباءه وش���هامة أبطال���ه واتفاق أهله ومترده 

على الدخيل:
مل أنسَ دالييت وكوخي من قصيبات عجافِ

ومسالكي يف الضيقاتِ من الدروِب ويف احلفايف
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والليُل أنتِفُ ريشه س����مراً وهلواً يف ال�مطاف
ري�في أحبه رايًة بيضاءَ يف لي����������ِل ال�خالف
وأحبّه يف كربه : ن��جماً ي�عزّ على القط��������اف

أح���ب في���ه غابات���ه اخلض���راء اليت تكل���ل رؤوس 
اجلب���ال، وتوفر اخلري والغ���الل للفقراء أيام القحط 

واجلفاف:
غاباتُنا املردُ ، احلسانُ اخلضرُ، أعراسُ الت���الِل
ومثارُها كانت غِذاءَ الفقر يف س���ودِ اللي������������ايل
غاباتُنا اخلضرُ احلسانُ املشرعاتُ على اجلباِل
فيها م��ناِزلُنا ، ومنها ال�خريُ من أدنى  من����������اِل

ويوصله حبَ الريف إىل حب قريته« عني ش���قاق« 
واإلشادة جبماهلا ، والوقوف عند جداوهلا املصفقة، 
ومياهه���ا ، وأطيارها اليت تغ���دو وتروح من ماء إىل 
ماء، وثرثرة احلصى يف س���واقيها اجلارية، وسنابل 
حقوهل���ا ، وهلوها الربيء ، وأعراس���ها، وصباحاهتا 

اجلميلة فيقول:
غنّى فمٌ شهدٌ ، ورفَّ ندىً، وصّفق ج������دوُل
عرسٌ على أذيال قريتنا . . . وصبحٌ أمج���ُل
والطريُ من ماءِ إىل ماء....... تروح وتُقِب������ُل
والطفلُة السمراءُ جتدُل بالزه���������وِر وت��غزُل
ما بني ح�صب����������اءٍ تنقنق ح��وهلا وتصلصل
ومع النس��يِم ت�ضوع غالي���������ٌة وخيفق سنبُل
ل�هوُ الرباءةِ وال��حي������������������������اةُ وريُفنا املتهلُل

هذا أحبُّ من البكاء على الطلوِل وأعق���������ُل 
وإذا ذكر قريته فال بد أن يذكر والفالح البس���يط 
ومعاناته، فهو يستفيق مع الفجر، ويدفع أمامه ثوريه 
اهلرم���ني إىل فالح���ة األرض، ويلف جس���مه القوي 
بثوب متني، وفوق الثوب عباءة قصرية، يش���دها إىل 
وسطه بزنار مسيك وضع فيه تبغه وزاده من اخلبز 
والتني اجملفف، ويس���ري خبطا س���ريعة، متمايالً من 

الشمال إىل اليمني:
يف موكب الفجر الطليق ، يسري حراً كاليقني!
وأم�امه ثوران ش��اخا يف العراكِ مع الس����نني
وي���لف هيكله املتني بدفيت ث������������������وٍب متني
وع���باءةٍ برتاءَ ي���عصُبُها بزن���������������������اٍر ث�خني

وي���غيب فيها تبُغهُ وال������������������زادُ من خبٍز وتني
نشوانُ حبُ األرض س��رُّ غنائه الع�����ذِب الرنني
أرأي��تَ كيف يضمّها وت������������������رق كاألم احلنون
عجالنُ يس��بَح كالشراع من الشمال إىل اليمني
والقرباتُ على ال��جراِح اخلضِر تس�������بح باملئني

*    *    *                  
ويعود أزهى من جناح النس��������ر مرفوع اجلبني
من خلفه بنت�����������ان ِ تنسحباِن يف ص�متٍ رزي�ن
وُضمامُة العشِب النضري  كفاءُ عجلهما السمنيْ
 فالحنا اإلنس�������انُ أغلى يف العيون من ال�عيون
ال أجرهُ مَنٌّ، وال ش��كوى، من ال�رج����������ِل األمني

ال أبال���غ إذا قل���ت إن هذه القصي���دة لوحة مجيلة 
ال حيس���ن رمسها إال من عاش حياة الريف الشاقة، 
ورأى الف���الح املتع���ب رأي الع���ني . .  وال أظن أن أي 
رسّ���ام ماهر يس���تطيع أن يضع يف لوحت���ه كل هذه 
اجلزئيات الدقيقة، وإذا اس���تطاع أن يرس���م الفالح 
بزن���اره الثخ���ني وعباءته الب���رتاء، والثوري���ن أمامه، 
واحملراث والزاد  .. . فهو عاجز عن رس���م احلركة، 
والف���رح الغام���ر ال���ذي يعش���ش يف قلب���ه، ومينحه 
الس���عادة والنش���وة والغبطة، وعاجز عن رسم سريه 
الس���ريع وراء احملراث . . إهن���ا صور حركية أعطت 

القصيدة احلياة والرونق واملتعة.
*   *   *                  

كان نديم حممد من ش���عراء الطليعة يف سورية  . 
. ولعل القلق الذي رافقه يف طفولته املعذبة واملرض 
اخلط���ري الذي هدده باملوت ، وقاده إىل املصح، وهو 
شاب يف مقتبل العمر، وعدم االستقرار واالطمئنان 
يف عم���ل ثاب���ت  .. ه���و الذي فج���ر قرحيته وأهلمه 

الشعر الذي كان مرآة صادقة عنه.
يف ش���عره مس���ات من بدوي اجلب���ل، وحملات من 
صوره املصقولة، ولغته األنيقة، وموس���يقاه الشجية 
. . وهو امتداد ملدرس���ته األصيل���ة اليت خترّج فيها 
ش���عراء الس���احل الس���وري خاص���ة حامد حس���ن، 
وأدونيس ، وامحد علي حسن، وحنا الطيار، وحممد 

عمران وغريهم.

 نديم حممد شاعر اآلالم والشعب والريف  
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ولد الفنان الس��وري نذير نبعة يف دمش��ق، ع��ام 1938 وختّرج يف كلية الفن��ون اجلميلة يف القاهرة/ 
قس��م التصوير/1972، وتابع دراس��ته يف املدرس��ة الوطنية العليا للفنون- باري��س، بعد خترجه عاد 
إىل س��ورية، فدّرس الرس��م يف مدارس دير الزور ودمش��ق ثم عمل أس��تاذًا للدراس��ات العليا يف قسم 

التصوير يف كلية الفنون اجلميلة يف جامعة دمشق، كما عمل يف الصحافة السورية.
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اقتن���ت أعمال���ه وزارة الثقافة الس���ورية/ املتحف 
الوطين بدمشق/ القصر اجلمهوري/ متحف دمر/ 
ضمن جمموعات خاصة. له جتارب ومش���اركات يف 

جمال الفنون التشكيلية. 
لق���د اس���تطاع أن يثب���ت جدارت���ه بوصف���ه فناناً 
طليعي���اً يف حركتنا الفنية وذلك بعد فرتة إنتاج فين 
متواصل اس���تمرت ما يزيد على نصف قرن، وحقق 
) أس���لوباً متمي���زاً( ميلك اللغة الفني���ة القادرة على 
التعب���ري عما يريد وذلك عرب املراح���ل املختلفة اليت 
م���رت هبا جتربت���ه على تن���وع قدرات���ه الفنية حتى 
اس���تقرت جتربته على أسلوب خاص، ميكن وصفه 
عل���ى أن���ه) واقعية  مبس���طة ومعربة( وق���ادرة على 
التواص���ل مع الناس والتعبري عما يرغب به من رؤى 
ومواقف فكرية وفنية وتوليد الفن العميق واألصيل 

من أبسط األشكال وأكثرها ألفة.
وق���د م���رّت جتربته بعدة حتوالت فني���ة متعددة، 
وذل���ك منذ ع���ام 1955 حني اكتش���ف ألول مرة أنه 
يس���تطيع التعب���ري بالرس���م وأعط���ى ماه���و متميز 
وخاص، وقدّم اللغة الفنية القادرة على التعبري عما 

يرغب به واليت منحته الرضا والقناعة.
وبع���د عودت���ه مباش���رة اجت���ه اجتاه���اً تعبريي���اً 
فعبّر عن مآس���ي اإلنس���ان املعاص���ر يف مواقفه من 
احلض���ارة احلديث���ة وضياع���ه مبتعداً ع���ن الرؤية 
التقليدي���ة للواقعي���ة على أهنا) تعبري ع���ن االرتباط 
بالواقع وليس���ت نقالً مباش���راً وال تصويراً باملفهوم 

احلسي الفيزيائي(.
وهذا يدل على أن نذيراً قد ربط فنه بالتعبري عن 
اإلنسان باملعنى اجلديد للواقعية، وهو جيري حبوثه 
الفني���ة املختلفة ليعمق هذا املضمون ويعطيه املتانة 
الفني���ة والصي���غ املالئمة يتفاعل مع ما س���بق له أن 

اكتشفه  حتى يعطي ما هو أعمق وأكثر أصالة.
وهكذا قدم لنا الشكل األعمق للواقعية حني ربطها 
بالرمزي���ة وال���يت أخذت معن���ىً جديداً مس���تخلصاً 
م���ن كل جتاربه، واليت نش���أت نتيج���ة لتفاعلها مع 
الصياغة الواقعية الدقيقة، ومع األشكال اليت تبدو 

أساس���ية وحوهلا العناصر واخللفي���ات اليت أخذها 
م���ن واقعه احملل���ي واليت محلت مضمون���اً جديداً و 
)رمزاً( اكتس���بته من عالقاهتا مع بعضها وهكذا مل 
تع���د اخللفيات والزخ���ارف واألواني واحللي، جمرد 
زخارف مجالية بال مضمون بل اكتسبت من وصفها 

اجلديد املضمون املعبّر وكذلك هي املرأة.
لك���ن مرحل���ة )التكوين( األساس���ية ال���يت أعطت 
) نذي���ر نبع���ة( أهم املنطلقات الفني���ة والفكرية هي 
فرتة الدراس���ة األوىل ل���ه يف ) القاهرة( اليت عرفته  
الفن التش���كيلي بش���كل صحيح، وهك���ذا اطلع على 
االنطباعية وعلى الواقعية وأدرك اخللفيات الفكرية 
ال���يت تكمن خلف هذه امل���دارس ، وكانت ) القاهرة( 
تعي���ش ف���رتة ازده���ار فك���ري وثق���ايف، والعاصم���ة 
احلضاري���ة ال���يت جتم���ع الطلب���ة من أحن���اء الوطن 

العربي وأفريقيا.
 كذلك كان دور املعارض اخلارجية العديدة ولعل 
أمهها ) بينايل اإلس���كندرية( الذي كان يعكس الفن 

التشكيلي يف كل دول البحر املتوسط.
وهناك اجلان���ب الواقعي يف التنفي���ذ الذي جعل 
هذه العناصر األس���طورية حتاكي اإلنسان الواقعي 
وتقدم���ه وال تبتع���د ع���ن احلي���اة ال���يت حتياها، بل 
تقرب���ه منها وهي تلح على تفاعل ما هو أس���طوري 
و) رم���زي( م���ع ) الواقعي( ليقدم احلي���اة املعاصرة 

كما يراها. . 
ويف الوقت ذاته نرى الصيغ الفنية األكثر بس���اطة 
واألكث���ر بع���داً عن التعقي���د واليت تظه���ر يف لوحته 
)الزيز( تلك احلش���رة اجلميل���ة امللونة اليت يلهو هبا 
األطفال واليت جعلها) نذير( موضوعاً للوحة حتمل 
رؤي���ة تعود للطفولة ومت تنفيذها ببس���اطة وبتكوين 
مبتك���ر يكش���ف عن جان���ب هام آخر يف ش���خصية 
)نذي���ر( الفنية ولقد حققت جترب���ة نذير نبعة اليت 

قدمها يف املعرض األول جناحاً كبرياً.
ثم قدّم ما هو جديد مرة أخرى يف املعرض الثاني 
ال���ذي نظم���ه ع���ام 1966 يف صالة الصي���وان وفيه  

جدد نذير نفسه مرة أخرى.

206

تشكيل



األول  معرض���ه  وكان 
أس���لوبه  عل���ى  معتم���داً 
الدراس���ة  أي���ام  القدي���م 
والس���ريالية  كالواقعي���ة 
والتعبريي���ة  والتكعيبي���ة، 
وغريه���ا م���ن االجتاهات 
م���ع  دجمه���ا  وحماول���ة 
بعضه���ا وكان م���ا قدمه 
لي���س ل���ه صل���ة بالف���ن 
الفن  احملل���ي خصوص���اً 
وما  والعرب���ي  التدم���ري 
فيها من ابتكار تش���كيلي 

وإبداع فين.
الثانية:   املرحلـــة   
توصل فيه���ا إىل الصيغة 
األكثر بس���اطة ، خمتزالً 
على  ومؤك���داً  التفاصيل 
مرجعاً  اهلام���ة  العناصر 
صياغ���ة  إىل  الش���كل 
خمتزل���ة قابلة لتأخذ كل 

املضامني وربط هذا الشكل املختزل بالبيئة احمللية، 
ألن ما رمسه هو نتيجة لتفاعله مع ) دير الزور(.

 فالنس���وة م���ن هن���اك وكذل���ك اللون ال���ذي كان 
موحداً، صحراوياً، يعطي النغم الشاعري للموضوع 
وحت���ى العناص���ر القليل���ة ال���يت قدمه���ا إىل جانب 
النسوة قد ربطت جتاربه بالبيئة احمللية، وساعدته 
ه���ذه التجارب على تقديم عم���ل فين حديث حيمل 
مضمون���اً ش���اعرياً مرتبطاً بالبيئ���ة وتقديم أعماق 
الش���خصيات اليت رمسها من خ���الل عالقة جدلية 
بني شكل إنساني خمتزل وبني عامل داخلي استطاع 
النف���اذ إليه ليع���رب باخلط���وط واألل���وان والعناصر 
األخرى املس���اعدة، وهكذا س���رب أعماق ش���خوصه 
وأعطى اجلديد عرب هذا التوافق بني  ) املضمون( و 
) الصياغ���ة( و ) املوضوعات( وجلأ إىل التحويرات 
التشكيلية املختلفة لتخدم هدفه وتقدم عمالً حديثاً 

يف كل عناص���ره معرباً عن أقص���ى درجات التأليف 
املتميز للوحة.

ولعل لوحت���ه ) عروس من الف���رات( اليت رمسها 
يف ه���ذه املرحلة تق���دم لنا خالص���ة مكّثفة عن كل 
ه���ذه الفرتة فالوجه املرس���وم قد أخذه من الرس���وم 
التدمرية وتكشف عنه العينان واحللي واألزياء وقد 
جلأ إىل املفاهيم الفنية احلديثة اليت قرّبت جتربته 
من التكعيبية واليت أحلت على اجلوانب اهلندس���ية 
املعمارية يف العمل الفين واليت تقرتب من األش���كال 
الفراغي���ة املثلثة األبعاد ومل يقتصر يف جتاربه على 
)ع���روس م���ن الف���رات( بل ق���دّم لنا بع���ض الوجوه 
التدمري���ة يف إح���دى لوحاته واألش���كال اآلش���ورية 
ودجمه���ا باجلوان���ب الش���عبية ووج���د يف الكثري من 
احلل���ول الفني���ة القدمية مايالئم أس���لوبه التحليلي 
للوج���وه، وم���ا يتفق م���ع غايات���ه الفنية ث���م ظهرت 
املرحلة الثانية حني رسم النسوة اللواتي قد تعرضن 
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لفوض���ى  نتيج���ة  هل���زة 
رمسه���ن  فق���د  معين���ة 
متطاي���رات يعزفن الناي 
، وق���د هامج���ت املدنية 
القابعة يف اخللفية القوى 
الفوضوية تريد تدمريها، 
وأعطى أقصى اجلمالية 
وامل���آذن  القب���اب  يف 
اليت  الش���عبية  والبي���وت 
اهلادئة،  املدنية  عكس���ت 
وم���ن الواض���ح أن نذيراً 
قد جلأ إىل الرموز ليعرب 
عن املوضوع السياس���ي، 
اللوح���ة متكاملة  وب���دت 
حتم���ل صراعاً تراجيدياً 
بني حالني، ولك���ن البناء 
متين���اً  متماس���كاً  ظ���ل 

ومعرباً.
قدرت���ه  أثب���ت  ولق���د 
عل���ى ذل���ك ح���ني رس���م 
)النبات���ات(  موضوع���ه 
وأوج���د فيه���ا الق���درات 

التعبريي���ة والتحريري���ة اليت تالئم أهداف���ه والرموز 
والقي���م الواقعي���ة واملفاهي���م التجديدي���ة وأعطى ) 
املنظر، والوجه، والطبيعة الصامتة( العمق املطلوب 
وبس���اطة التعبري الذي جعل لوحاته ) مقنعة( ودمج 
التجريد بالواقع والرموز البس���يطة باألفكار املعقدة 
وجل���أ إىل حلول خمتلفة ليع���رب عن كل ما خيطر له 
ولوحته )الزنابق( الش���هرية تعطي فكرة عن التجربة 

يف هذه املرحلة.
 املرحلة الثالثة:

 بع���د رحلة من البحث عن الذات عرب االجتاهات 
م���ن احمل���اكاة  تب���دأ  املختلف���ة  الفني���ة  والتي���ارات 
والس���ريالية  كالرمزي���ة  املختلف���ة  والتحوي���رات 
وحماولة معاجلة املوضوعات اإلنسانية والسياسية 

واالجتماعية واكتش���اف أمهية ربط الفن باإلنسان 
ومش���كالته والوصول إىل شخصية فنية خاصة هلا 
أبعاده���ا تأخذ من أكثر من مدرس���ة فنية باإلضافة 
للع���ودة إىل ال���رتاث وتقدي���م وجوه م���ن هذه األرض 
ختتل���ف كل االخت���الف ع���ن وج���وه ال���رتاث العربي 
بأس���لوب البساطة ولكن ليست البساطة السهلة بل 
املعقدة ألن احلوار مع اللوحة له عدة مستويات أوالً: 
الدالالت القريبة ث���م البعيدة وتعابري الوجوه الكثرية 
اخلصوصية واليت اكتشف الفنان نذير منها أن الفن 
هو عملية مجع ودمج العناصر اليت أخذها من شتى 
األمكن���ة ثم ربطها يف تأليف خ���اص بالفنان ،فنرى 
الفرح العميق بالوجوه أو احلزن املتدفق نتيجة حوار 
اإلنس���ان مع ما حييط به من أش���ياء فاللوحة عامل 
متكامل فهي تقدم حاالت إنس���انية متشابكة فهكذا 
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نرى لوحة ) الشهيد-1975( توحي بالفرح والرقص 
والزه���ور فنرى إمي���اءات األفكار وليس التس���جيل 
الواقعي للحوادث ، وسنكتشف املضمون عن طريق 

التعمق بالدراسة.
ال يبتع���د نذير نبعة ع���ن الواقعية إال حني خيدم 
هذا االبتعاد هدفه األساس���ي وما يسعى إليه ليلقي 

الضوء على واقع اإلنسان املعاصر ومشكالته.
والواقعي���ة عن���د نذي���ر ليس���ت واقعي���ة حس���ية 
تتقي���د باحملاكاة والنقل املباش���ر وإمن���ا جيمع فيها 
ب���ني عناصر خمتلفة مأخوذة م���ن الواقع املرئي مع 
مشاهد من أزمنة ماضية فال نرى وحدة يف الزمان 
أو امل���كان فيقدم الوجه األس���طوري اخليايل  برؤيا 
واقعي���ة فن���رى املعان���ي املطلقة اليت تفس���ح اجملال 
أمام املش���اهد لريى فيه���ا عمالً فني���اً أكثر من بعد 
ول���ه خلفيت���ه الفكرية وجوانب���ه اإلدراكي���ة العميقة 

واملتفردة.
ثاني���اً: إن الواقعي���ة ال���يت يقدمه���ا ال يلج���أ فيها 
للتحري���ف أو التش���ويه كم���ا يفع���ل ) الواقعي���ون- 
والتعبرييون( الذين يقدمون الواقع حباالته الس���لبية 

املشوهة.
إن نذيراً احرتم مجال األش���ياء وما يف الواقع من 
قي���م مجالية وخاص���ة الواقع يف بالدن���ا ومن تراث 
عظيم ومن عناصر هلا قيمة إنس���انية مطلقة ، ويف 
بعض األحيان تتس���رب األحزان إليه وتسعى القوى 
الفوضوية لتش���ويهه ، فهذه هي حالة التناقض اليت 
متزج اجلمال مع احلزن واألمل مع الطرب، وجمموع 
األحاس���يس املتناقض���ة اليت تق���رب الواقع أكثر من 

الفرح وحده واألمل أو اجلمال أو البساطة.
ثالث���اً: واقعيت���ه غني���ة بالرموز وال���دالالت : اليت 
تقدم احلالة اإلنسانية عن طريق األشكال اخلاصة 
فيقدم عاملاً درامياً بأس���لوب شخصي فهو يريد أن 
يضع املش���اهد أمام حالة وجدانية فتحضر اللوحة 
أمامه بش���كل مباش���ر وعميق يف الوق���ت ذاته، وهو 
يعي���د خلقها م���ن جديد لتحمل ال���دالالت اجلديدة 
ال���يت تق���دم رؤيت���ه وتعط���ي اللوحة قيمه���ا  فحني 

رس���م األزهار مل يرد زه���رة بعينها وإمنا أراد املعنى 
والداللة اليت تقدمه���ا هذه الزهرة بعيداً عن املعنى 

احلسي هلا.
 كما نرى يف جتربة نذير نبعة املفاهيم السريالية 
أحياناً باإلضافة إىل الرمزية األسطورية والسريالية 
هي نتيجة لتعمقه يف األس���اطري الش���عبية واألجواء 
هي  أج���واء الفنانني ) امليتافيزيقي���ني( ذاهتا الذين 
ربط���وا التعب���ري الف���ين باألزياء العادي���ة اليت حتيط 

باإلنسان املعاصر واليت أعطت دالالت المتناهية.
وهكذا يتف���رد ) نذير نبعة( بواقعية ما قدمه من 
لغة خاصة وما مجعه من أشكال وعناصر وما قدمه 
م���ن فن خاص متف���رد يأخذ من غ���ريه ويدجمه يف 

شخصيته ليعطي عامله اخلاص.
 نذير نبعة ) فنان اإلنسان( وذلك الرتباطه مبعاناة 
اإلنس���ان يف احلياة املعاصرة ومافيها من صراعات 
ومآس فاختار الصياغة الدرامية اليت تساعده على 
التعبري عن اإلنس���ان وواقعه الذي حيفل بالتحديات 
املصريي���ة فنرى التم���رد أحياناً ونرى امل���وت أحياناً 
أخ���رى يف لوحات���ه ون���رى صمود اإلنس���ان وحتديه 
وح���االت الصراع واملآس���ي وحاالت األس���ى والفرح 
املختلط باألحزان و ساعده على ذلك العناصر اليت 
اختاره���ا من الرتاث القديم مؤلفاً) دراما( إنس���انية 
حقيقية فيها الرؤية العميقة للدراما على أهنا متزق 
حاد بني حالني وصراع بني إرادة احلياة اليت ميلكها 
اإلنس���ان، والقوى الغالبة ومايس���اعد اإلنسان على 
الصم���ود يف وجه التحدي من ت���راث وعناصر ومن 

إرادة التحدي الذي يبدو مجيالً ولكنه يعاني.
واجته نذير نبعه إىل ) املرأة( معرباً من خالهلا عن 
اإلنس���ان وطرح عن طريقه���ا كل القضايا اليت يريد 
التعبري عنها فأصبحت الرمز لديه فهي املرأة اآلهلة 
وه���ي رمز احلي���اة والتجدي���د وهي رم���ز اخلصب 
والتضحية واألمومة والوالدة إىل آخر ما هنالك من 

الرموز اليت ارتبطت باملرأة عرب تاريخ الفن.
فقدم املرأة اجلميلة اليت متتلك قس���طاً كبرياً من 
اخليال واجلمال األسطوري وفيها اإلحياء واحلقيقة 
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مظه���راً الدق���ة يف تفاصيل الوج���ه والثياب واحللي 
فجم���ع احلقيق���ة واخلي���ال مع���اً ، والواق���ع واحللم 
مطلقاً عليها اس���م شهرزاد أو دمش���ق أو عشتار أو 

خولة لكنها امرأة غري عادية . . .
وكان يع���رب ع���ن األم���ل بالصم���ت أو التوقف عن 
الع���زف أو توق���ف الطي���ور ع���ن أداء مهمته���ا فهذه 
أه���م مميزات أس���لوبه: ) لقد توصلت إىل بس���اطة 
غ���ري مركبة فيها يس���تطيع اإلنس���ان رس���م ) وجه( 
لي���س بالضرورة مش���وهاً ليعرب عن أفكار سياس���ية 

واجتماعية وغريها من األفكار اليت يريد طرحها(
فنرى لذلك ربات اجلمال األسطوريات واآلهلات 
وه���ن يعان���ني من املآس���ي، وه���ذا يتفق م���ع الرؤية 
الرتاجيدي���ة اليت قدمها املس���رح الرتاجيدي إذ قدم 
املس���رح األس���طوري وهو يواجه بقوة خارقة متنعه 
م���ن حتقي���ق ما يطمح إليه ويس���اعد ذلك على رفع 
حدة التوتر فس���قوط شخص أسطوري له تأثري أكرب 
من سقوط شخص عادي أو تعطيل قدراته وما خلق 

له من مهام.
واهلام يف جتربة نذير نبعة هو أن اآلهلات اللواتي 

و  عش���تار(   ( ميثل���ن 
)دمشق( وخولة والبحر 
واللي���ل يعربن عن واقع 
مع���ني وميلك���ن تراث���اً 
معيناً، واحللي واألثاث 
هي من تراثنا وأرضنا 
وهلذا فه���ي رموز تدل 
عل���ى واق���ع مع���ني هو 
تربطه  وهك���ذا  واقعنا 
القضي���ة اليت تطرحها 

اللوحة بنا.
 احلداثة الفنية 
يف لوحـــات نذيـــر 

نبعة:
نذي���ر  اس���تطاع   
نبع���ه أن يتوص���ل إىل 

ما توص���ل إليه وهو يعيش مرحلة ب���كل أبعادها يف 
إطار الفن احلديث ولكنها ال تتخلى عن التزامها وال 
عن متس���كها بأرضها وما يف هذه األرض من تراث 
و هت���دف إىل فن يتمتع خبصوصي���ة تتجاوز الوافد 

واملوجود واملوروث.
فاملرأة املرسومة على أهنا ربة من آهلات املوسيقا 
واليت جس���دهتا اللوحة قد توقفت ع���ن العزف ومل 
ت���ؤد ال���دور ال���ذي أني���ط هبا ألهن���ا تعبّر ع���ن حالة 
مأس���اوية ق���د قادهت���ا إىل التوقف ع���ن أداء دورها 
فهي تعيش حالة حزن مس���يطر جعلتها تتوقف عن 
الع���زف نتيجة لظروف خمتلفة تعيش���ها وهي على 
الرغم من عراقتها ومجاهلا وما متلكه من تراث فين 
وما حتمله من زينة متر هبا حمنة قاسية ، هي امرأة 
هلا جذوره���ا يف الواقع وهلذا فهي تعبّر عن ارتباط 
شديد بنا وتعرب عنا كأمه توقفت عن ) العطاء( رغم 

كل ما متلك من تراث.
وهكذا أصبحت األش���ياء اليت حتيط باألشخاص 
حتمل ال���دالالت وتؤدي املعنى الذي يرتبط باحلالة 
اليت تعيش���ها املرأة حبيث ال نرى شيئاً عنده يوضع 
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عبثاً بل لكل شيء معنى، وعلينا أن نكتشفه.
ونس���تطيع حتلي���ل لوحات ) نذي���ر نبعة( األخرى 
يف ض���وء ه���ذه املفاهي���م، وعل���ى نفس األس���لوب، 
وميكننا فهم لوحته ) ألف ليلة وليلة( و ) س���الومي( 
وغريها من اللوحات اليت مجعت كلها بني استخدام 
الشخصيات األسطورية وحتميلها األفكار اجلديدة 
وتقديم الوجوه اليت حنس أهنا تعكس القيم واملعاني، 
بق���در ما تعكس املعاجلة الفنية اليت تتالءم مع هذه 

املفاهيم.
يف الب���دء وج���ه األم ال���ذي ه���و مفت���اح الوجود، 
وفيم���ا بعد تتتاىل الوج���وه إىل الذاكرة خالل حكايا 
اجلدات عن سيدة احلسن واجلمال وأوصافها اليت 
متتزج بأوصاف ابنة اجلريان ووجهها املدور كالقمر 
وأوص���اف عش���تار« رب���ة اخلص���ب يف املثيولوجي���ا 
وأوص���اف امل���رأة يف الس���ري الش���عبية واملالحم ويف 
النهاي���ة هي ه���ذا الوج���ه ) األم واألخ���ت والزوجة 
واملدين���ة والوطن( هذه هي أهم املالمح اليت تلخص 

العامل البصري الذي قدمه الفنان نذير نبعة.
 معارض:

قدّم الفنان نذير نبعة العديد من املعارض اخلاصة 
1965 معرض فردي يف صالة الفن احلديث بدمشق 

عام 1968 صالة الصيوان، دمشق.
ويف عام 1969 غالريي واحد بريوت، وعام 1979 
املركز الثقايف العربي، دمش���ق 1997 غالريي بوزار، 
دب���ي 1998 مع���رض اس���تعادي يف مرك���ز اجملم���ع 

الثق���ايف أبو ظيب،2003 مع���رض التجليات، غالريي 
أتاسي، دمشق.

 كما شارك يف معارض مشرتكة مابني 1964 - 
2006 يف كل م���ن حلب والقاهرة وباريس، ومدريد، 
وبوليان���ا يف ) إيطالي���ا( وس���ان باول���و،  وموس���كو، 

وطوكيو، واليبزغ، براتسالفا.
 مشارك يف احلركة التشكيلية السورية والعربية 
منذ عام 1952 و2004وهو ضيف شرف على بينايل 

القاهرة الدويل يف صالة األوبرا، القاهرة.
جوائز:

 1967 معرض غرافن آ.
 1968 جائ���زة تقديرية يف بينايل االس���كندرية 

الدويل.
 1974 دبل���وم م���ن مع���رض اليب���زغ الدويل يف 

جمال الغرافيك.
 1979 دبلوم من معرض براتس���الفا الدويل يف 

جمال رسوم األطفال.
 1989 اجلائ���زة الفضي���ة يف املع���رض ال���دويل 
الس���ادس لرس���وم كت���ب األطف���ال، مؤسس���ة نوما 

اليونسكو ، اليابان.
 1995 جائ���زة جلنة التحكيم يف بينايل القاهرة 

الدويل.
 2004 دبلوم شرف بينايل القاهرة الدويل .

 2005 وس���ام االس���تحقاق السوري من الدرجة 
املمتازة.
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»ترى رؤيتك  وما تراه هو حقيقة األشياء،« 
بدايت��ه الفني��ة كانت مبرحل��ة الطفولة وتل��ك الذكري��ات اليت ترجع 
إىل ف��رتة الدراس���ة يف كتاتي��ب محص ومدارس���ها االبتدائي��ة. جمموعة 
ذكري��ات ال تنس���ى عن فرتة نهاب��ة احلرب العاملية الثاني��ة ونهاية حقبة 
االس���تعمار الفرنس���ي وب��زوغ فج��ر االس���تقالل واحلري��ة وأخ��ريا نكب��ة 
فلس���طني . يف البداية كان يرس���م فيها من الذاكرة كل ش���يء خيطر 
ببال��ه كأي طفل يهوى التعبري عن نفس��ه وعن عامله وحميطه بالرس��م 
العفوي احلر ... ويف النصف الثاني من أربعينيات القرن العشرين بدأ يهتم 

باخلطوط العربية وبكل الرس���وم والصور اليت كانت عينه تقع عليها حيث كان يقلدها ويعيد رس���مها 
وتلوينها باأللوان املائية ، وس���رعان ما اكتش���ف أن لبعضها عنده ميواًل خاصة رسختها ثناءات الناس من 
حوله واهتمامهم مبا يقوم به و السيما يف جمال الرسم واخلطوط العربية والتشكيل باجلص واخلش�ب ... 

ورمبا زاد هذا الشعور من ثقته بنفسه وشجعه على االس�تمرار . 

 مرجعيات الت�شكيل 
في إبداعات  الفنان عبد المّنان شما

من املعاي�شة الواقعية اإىل خمزون الذاكرة

 إميان عبد الكريم الزير
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أم���ا بع���د ذل���ك ويف مرحل���ة 
الش���باب ، فم���ا إن دخ���ل األول 
اإلع���دادي  يف ثانوي���ة خال���د بن 
الولي���د حبم���ص وم���ا إن تعرف 
فيها على أس���تاذ الرسم صبحي 
رحلت���ه  ب���دأت  حت���ى  ش���عيب 
احلقيقي���ة مع الرس���م فقد أقام 
ل���ذوي امليول الفنية من التالميذ 
مرمساً ثابتاً يف املدرس���ة ، رسم 
في���ه اللوحات الزيتي���ة ألول مرة 
يف حياته ، وبدأ بس���ماع أس����ماء 
فنان���ني عاملي���ني وأمس���اء لكتب 
فنية ومدراس فنية كاالنطباعية 

والواقعية والسريالية والوحشية ... وغريها .
كم���ا بدأ يع���رف أن للرس����م ع���ن الطبيعة أمهية 
ك���ربى يف تكوين الفنان ، وهذا ما دفعه إليه صبحي 
ش����عيب. فكان يرس����م معهم موضوع���ات الطبيعة 
الصامت���ة والوج���وه اآلدمي���ة يف مرس����م املدرس���ة 

وكان يأخ���ذ الطالب إىل أطراف محص وبس���اتينها 
وأريافها لريس�موا فيها املناظر اجلميلة ويرتبوا على 
حمبة الطبيعة . وكان يف هناية كل عام دراس�ي يقيم 
معرض���اً فنياً هل���م يف املدرس����ة . وبعدها جتاوزت 
نش�اطاته الفنية حدود املدرس�ة وتعدهتا إىل املدارس 
األخرى ثم إىل بعض األندية والبلديات يف احملافظة 

ثم إىل خارج حدود احملافظة.
بعد فوزه باملرتبة األوىل يف مس����ابقة الرس�م على 
كل القادمني من حمافظات القطر أوفد إىل موس�كو 
للدراسة. وباختصار شديد تعترب هذه املرحلة مرحلة 
الدراس����ة األكادميية وهي واح���دة من أغنى وأعمق 
املراح���ل الفنية واحلياتية اليت م���ر هبا، فقد تعرف 
فيها إىل كل فنون العامل قاطبة، واألهم من هذا كله 
أن���ه خضع خالل هذه الفرتة للممارس����ة األكادميية 
الصارم���ة يف كل أنواع فنون الرس����م والتصوير عن 
املودي���الت احلي���ة مباش����رة، كما ختص���ص خالل 
ه���ذه الف���رتة بالتزيينات اجلدارية رس����ماً وتصويراً 
وتنفيذاً مبختلف املواد واألدوات حتت إشراف أمهر 
االختصاصيني داخل األكادميية وخارجها ... حتى 
إنه شارك وترأس اجملموعة الفنية اليت قامت بتزيني 
مبنى قصر الكشافني من الداخل واخلارج باألعمال 
الفنية اجلدارية مبختلف املواد والتقنيات يف مدينة 
كوس���تناي جبمهوري�ة كازاخس����تان الس����وفيتية يف 
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صي���ف 1963. حيث قام والفريق املش���ارك بتنفيذ 
اللوح���ات التصويرية اجلداري���ة باملوزاييك بأنواعه 
املختلفة والفريس�ك بأنواعه والس�غرافيتا وبتقنيات 
الفيرتاج والتصوير بواس����طة الش�مع وغريها. وهذا 
ما س����اهم يف إكس���ابه أهم اخلربات العملية والفنية 
كممارس�ة التألي�ف والتكوين يف كل الظروف وبش�تى 

الصور واألش�كال ومبختلف اخل�امات واملواد. 
بع���د ذلك ف���از مبس���ابقة املقعد الوحي���د ملتابعة 
التحصي���ل العايل يف جمال الفن���ون اجلميلة لصاحل 
كلي���ة الفن���ون اجلميل���ة يف جامع���ة دمش���ق، كان���ت 
التجرب���ة األوىل يف س���وريا ال���يت مت فيه���ا إيف���اده 
جمددا إىل االحتاد السوفيييت للحصول على شهادة 
الدكتوراة يف جمال الفنون اجلميلة ، فكانت بالنسبة 
له مغامرة كربى وحمطة هامة يعيشها ألول مرة فنان 
سوري، وطبعاً كان ال بد من الفوز هبا. وقد أضافت 
هذه املرحلة ما كان ينقصه لتتويج دراساته السابقة 
بأس���رها، فغاص وحبث يف جماالت جديدة مل يكن 
ليتط���رق إليها ل���وال ه���ذه املرحلة، ومن هن���ا تأتي 

خصوصي���ة هذه املرحل���ة وفرادهتا ضمن س���ياقها 
الزمين. حيث تس���لح باملعارف اجلديدة وبالقناعات 
العلمية والفنية والنظرية الالزمة اليت ساعدته على 
مواجه���ة كل اإلش���كاليات يف عمل���ه الفين اإلبداعي 

ويف عمله التدريسي اخلالق. 
بع���د ذل���ك رج���ع إىل أحضان مح���ص البيئة اليت 
نشأ وترعرع فيها بشغف وولع شديدين، إىل جانب 
االلتفاتة إىل دمشق الطموح واألمل واملستقبل حيث 

بدأ يعيش ويعمل.
وق���د رأى يف كل م���ن مح���ص ودمش���ق / كباقي 
املدن يف سوريا تقريبا / مسرحاً حياتياً وفنياً كبرياً 
يلتق���ي في�ه الناس من كل ح���دب وصوب، يتبادلون 
الس����لع بأزيائهم وعاداهت���م وتقالي�دهم املختلفة يف 
جو ش����عيب وتراث معماري ش�رقي مهيب ، تتداخل 
فيه وتتمازج خمتلف أش�كال مظاهر احلياة الريفية 

والبدوية واحلضرية ... 
إن مرحل���يت الطفولة والش���باب اليت عاش���ها يف 
مح���ص ق���د مه���دت إىل ه���ذه املرحلة الدمش���قية 
والشامية وأغنتها حتى أصبحت إحدامها استمرارا 

لألخرى ... 
وهكذا رس���م وصور أعماالً فني���ة كثرية ومتنوعة 
مس���تمدة من ه���ذه البيئة طيلة النص���ف الثاني من 
الق���رن العش���رين ،وهذا م���ا جعله يش���عر باحلنني 
الدائ���م إىل ق���رى وس���هول العاصي متاماً كش���عوره 
الدائ���م باحلنني إىل دمش����ق القدمية و إىل غوطتها 
الش����رقية والغربية واجلنوبي���ة وإىل ضواحيها اليت 
اس����تلهم منها قس�ماً كبرياً من إبداع��اته الفنية ألهنا 
تتميز بالش����اعرية والصوفية والرومانس�ية فاش�تم 
رائحته���ا وتنفس عليلها وراق���ب حركتها وتطلعاهتا 
وطموحاهت���ا حم���اوالً التعب���ري عن ذلك ب���كل صدق 

وإخالص.
منه���ج العمل ال���ذي يتبعه يعتمد عل���ى الصياغة 
الفني���ة الواقعية مبعناها الواس���ع، وه���ذه الصياغة 
بالنسبة له موقف فين وحياتي ثابت ومستمر يتطور 
ويتعم���ق مع تط���ور احلياة ومالم���ح العصر والزمن 
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الذي نعيش���ه فال حياة عنده بدون 
فن وال فن عنده بدون حياة. حيث 
ال وج���ود أص���ال لإلنس���ان إذا مل 
تك���ن هناك بيئ���ة اجتماعية معينة 
أجنبت���ه وتبنت���ه وحضنت���ه ورعته، 
ويف املقاب���ل ال وج���ود أصال للفن، 
إذا مل تك���ن هناك بيئ���ة اجتماعية 
معين���ة وحم���ددة تش���كل أساس���ه 

وقوامه أيضاً. 
بوس���ائل التعبري الفني���ة املتاحة 
وأل���وان   وأش���كال  خط���وط  م���ن 
يرس���م ويص���ور خمتلف املش���اهد 
واألعم���ال الفنية األخ���رى معتمداً 
يف ذل���ك على املعايش���ة احلقيقية 

املادي���ة والروحية، وعلى معطيات الذاكرة. فالبداية 
والنهاية تكون باملعيش���ة احلية وباجللس���ة املباشرة 
لكل الدراسات التمهيدية ولكثري من األعمال الفنية 
الصغ���رية احلج���م نس���بياً، يف حني تتم االس���تفادة 
م���ن معطيات الذاك���رة حني ينجز عم���الً فنياً كبرياً 
داخل احملرتف. ويف مثل هذه احلالة يعتمد على ما 
ش���اهدته عينه أوالً وما رمسته وخطت���ه يداه ثانياً، 
وما حيس���ه قلبه ووجدانه وروحه بشتى األحاسيس 
واملش���اعر الصادقة، يسرتجع ويستقدم من خمزون 

الذاكرة كل ما حيتاجه ليغين به مشاهداته ومعايشاته 
الس���ابقة ... ويف النتيجة يصبح للخط عنده معنى 
، و للش���كل له مغزى ، ولكل عنصر يف العمل الفين 
وظيفته احملددة ... أي إنه ال وجود خلط جماني وال 
لش���كل عبثي وال للون خارج نط���اق اهلارموني العام 
... الكل حمس���وب بدقة ، والكل يف النتيجة يشارك 
يف متجيد وختليد كل ما يروق له يف بيئته وجمتمعه 
حبس صادق مفعم بالثأثري العاطفي اخلالق، وبوعي 
فكري ووجداني كامل ومشحون باالنتماء ، ومبوقف 
بيئته وجمتمعه حمققاً بذلك خصوصيته وإنسانيته 

وهدفه يف احلياة. 
واآلن م���ازال يش���عر بأن���ه 
م���ازال عن���ده الكث���ري ليقوله 
ويطرح���ه يف الفكر ويف الفن 
التش���كيلي، وتوظي���ف كل ما 
ميتلك���ه إلبداع أعم���ال فنية 
ملحمي���ة جديدة يغ���ين فيها 
أغني���ات يس���تحقها الوط���ن 
واملواط���ن، أغني���ات ملّ���ا تَغنَّّ 
بعد، فيها األبيض واألس���ود 
أس���اس الفن، يزغ���رد للخري 

ويلعن الشر .
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 الساعة السابعة مساًء 000 
يهروُل املساُء مسرعًا 000

)) قف للحظة (( قلُت له : إىل أين ؟ 
قال : هل أنت أطرش ؟ األمواُت بدؤوا الِغناء 

قطرُة دمٍع بللورّية على خديِّ طفل 000 
معة ، إّنها قطرة من ضياٍء بال ِظالل  دخلت الدَّ

هريوشيما ، ناغازاكي ، البوسنة ، طفل احلجارة 
فُت إىل وجوه مجيع الَقَتلة  وخالل دقائق تعرَّ

إنَُّه من حلم 000 !! 0 
عندم���ا يقرأ املرء هذه الكلم���ات خياهلا من نظِم 
ش���اعٍر حداثي ، أو أديٍب، لكنّها يف احلقيقة مقطعٌ 
م���ن قصي���دة للفن���ان التش���كيلي الس���وري » فاتح 
املُدرِّس« الذي رحل عن هذه الدُّنيا مساء يوم 28 / 
6 / 1999 يف أحد مشايف دمشق إثر مرٍض عُضال 

وعن عُمٍر يُناهِزُ السّابعة والسّبعني 0 
 فات���ح املدرّس هو أحد أه���م روّاد احلداثة الفنيّة 
يف التش���كيل الس���وري والعربي يف الربع األخري من 
الق���رن العش���رين ، وقد س���اهم يف إغن���اء احلركة 
الفنيّة الّتشكيلية السورية وأعطاها الكثري من جُهده 
وإبداع���ه ، ودفعه���ا الحتالل مواقع متميِّ���زة عربياً 
وعاملياً ، تفرّدَ بأسلوبه التعبريي الذي ربط اإلنسان 
باألرض انطالقاً من عش���قه لألرض وحُبِّه للنّاس ، 
لذا فهو يقول : » حُبُّ األرض أسهمَ يف تكويين فنّاناً 

يُحبُّ النّاس« 0 
لقد ب���دأ امل���درّس جتربت���ه الفنيّة س���وريالياً يف 

 احلداثي ال�شريايل التعبريي
 فاتح المدرس

رسام ،أم شاعر، أم فيلسوف بنكهة فنان ؟!
   عبد العزيز أمحد
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مدين���ة حل���ب العريق���ة يف اخلمس���ينيّات من 
الق���رن املاضي ، ثمَّ حت���وّل إىل الفن الّتعبريي 
باس���تخدام عناصر إنسانية مرتبطة باألرض 
واإلنس���ان بأسلوٍب فريدٍ من نوعه ، فقد مزجَ 
العناصر اإلنسانيّة باملعاني التعبريية الرّمزية 
يف الع���امل العربي ، وتوصّ���ل إىل التعبري عن » 
األرض واإلنسان« يف ثُنائيّةٍ أخذت شكل عالقة 
فيزيائي���ة تطب���ع اإلنس���ان بطابعه���ا وتُعطيه 
السِّمات املميِّزة له ، فاألرض هي املكان الذي 
ال يس���تغين عنه اإلنسان ألنَّ الوجود اإلنساني 
يرتب���ط ب���األرض وامل���كان ، وع���ن طريق هذه 

الثنائية قدّم موضوعاتهُ املختلفة0 
لقد اس���تطاع » املُ���درِّس« ط���وال حياته أن 
حياف���ظ على احلال���ة » الفطريّ���ة« اليت متيّز 
هبا وهي ناجتة عن عالقته الش���ديدة باألرض 
والرتاب واحلضارات القدمية اليت نشأ وسط 
معامله���ا إال أنّ هذه احلال���ة الفطرية مل متنعه 
م���ن االنفتاح على الفنون العاملية ، ولعّل الفرتة 

ال���يت أمضاها يف روما جعلت���هُ على بيّنةٍ مما حصَل 
يف تاريخ الفنون0 

إنَّ لوح���ات فات���ح املدرّس لصيقٌة ب���ه ومتيزهُ عن 
س���واه م���ن الفنانني الس���وريني والتعبريي���ني العرب 
خبصوصي���ة صياغت���ه ملفردات���هِ الفنيّة التش���كيلية 
وعناصره احلاش���دة يف خمزونه الثقايف ، ومرئيّاته 

وذاكرته البصرية اليت ال حتتمل التأويل 0 
إنَّ فات���ح امل���درّس يف لوحاته اليت تش���بهه مل يكن 
تش���بيهياً يقرأ فقط على أنهُ ظاهرة فنية تش���كيلية 
سورية ، عروبية املالمح والقسَمات وعالمة متميزة 
يف احلركة الفنية التش���كيلية العربية املُعاصرة ، بل 
متت���د قامتهُ لتش���مل األصقاع العامليّ���ة كلهاً وأرجاء 
املعم���ورة مجيعها ، يقول األس���تاذ س���عد صائب: » 
لق���د كان املدرّس فناناً ذا نظ���رةٍ ثاقبة وعميقة إىل 
احلي���اة ، وذا موهب���ة نادرة يف خلق من���اذج مُعبِّرة ، 
قويّ���ة ذات إيق���اع مُنمنٍم حُلو ، تنبئ���كَ موضوعاهتا 
املُس���تمدَّة من طبيعتنا ، أو من خيال الرّس���ام ، أّنكَ 

حي���ال ش���اعر مُرهف اإلحس���اس ، حاد الش���عور ، 
تُطاوعهُ الرّيش���ة املُلهمة فتس���ُكب اللون الذي جييءُ 
منس���جماً م���ع املنظر ال���ذي يرمسهُ ، ويض���ع البُعد 
الذي يأت���ي مالئِماً املدى الذي ي���رتاءى للفنّان أمامَ 

ناظريهِ النّفاذين ، احلادّين00«0 

املدرّس سريورة فن : 
ولد يف حلب عام ) 1922 م ( ، ودرس يف مدارسها 
التجهيزية ، ويف الكليّة األمريكية يف عاليه يف لبنان، 
ودرس الّتصوير الزّي���يت يف كليّة الفنون اجلميلة يف 
روم���ا وخترّجَ فيها عام 1960 م ، وتعرّف هناك إىل 
االجتاهات اإليطاليّة احلديثة ، ورس���م لوحاتٍ عدّة 
حتت تأثريها ، يف عام » 1947 م«  شارك يف معرض 
الفنانني العرب يف » بيت مري« يف لبنان ، ويف عام » 
1950 م« أقام معرضه الثاني يف الس���ويد ، ويف عام 
» 1952 م« نال���ت لوحتهُ املُعنونة » كفر جنّة« جائزة 
املعرض الثالث للفنون التشكيلية يف املتحف الوطين 
بدمش���ق وأقام عدّة معارض شخصية عام » 1955 
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م« يف نيوي���ورك وأوروب���ا ، ويف أملانيا عام 1960 م ، 
ويف ع���ام » 1961 م« أصب���ح مُعي���داً يف كلية الفنون 
اجلميلة بدمش���ق وأقام معرضاً ش���خصياً يف صالة 
الف���ن العامل���ي بدمش���ق ، ويف ع���ام » 1962 م« أقام 

معرضاً شخصياً يف »غالريي ون« يف بريوت 0 
يف عام » 1961 م« قدّم التعبريية اليت متلك الرؤيا 
الش���خصية ، ومجع بني الوج���وه الطفولية والريفية 
عل���ى أرٍض أصبح���ت اخللفي���ة بلوحات���ه ، وب���رزت 
الوج���وه مس���تقلّة عنه���ا ، كما اس���تعان باألس���اطري 
القدمية ال���يت انتزعها من احلض���ارات القدمية يف 
س���ورية ، ومن أهم لوحاته » أسرة يف اهلواء الّطلق« 

و » اآلشورية 1962 م« 0 
ط���وّر جتارب���هُ يف ع���ام » 1967 م« فأصبح يعاجل 
املوضوع���ات السياس���ية واالجتماعي���ة ، ودمجَ بني 
التعبريية الذاتية وبني الرّموز الش���خصية املُستمدَّة 
من املوضوعات الدينية واألس���طورية يف تشكيالتٍ 

خاصّة كلوحة »الشهيد 1967 م« 0 
درس الفن يف املدرس���ة الوطنية العُليا يف باريس 
» 1969 – 1972 م« وع���اد بعده���ا حيم���ل ش���هادة 
دخل���ت  وحين���ذاك  الفني���ة  العل���وم  يف  الدّكت���وراه 
التش���كيالت األكثر حداثًة اليت مشل���ت لوحتهُ كلّها 

من خالل األلوان املُتضادّة 0 
انتُخِ���بَ نقيباً للفنانني التش���كيليني يف س���ورية ، 
وبقي ش���اغالً هذا املنصب » 11« عاماً من »1977« 
الحت���اد  مؤسس���اً  وكان عض���واً   ، م«   1988 « إىل 
الفنان���ني العرب وعضواً يف اجملل���س األعلى للفنون 
بدمشق ، وأستاذاً للّتصوير الزّييت والدراسات العُليا 

يف كلية الفنون اجلميلة بدمشق 
وكان » املُ���درِّس« ش���اعراً وقاص���اً ، وق���د ت���رك 
م«   1959  « ع���ام  أوهلم���ا  ش���عريتني  جمموعت���ني 
باالش���رتاك مع الش���اعر » ش���ريف خزن���دار » وهي 
» القمر الش���رقي يس���طع عل���ى ش���اطىء الغرب«، 
وثانيهما جمموعة » زمن الالش���يء« يف الثمانينيات 

من القرن املاضي 0 
ل���ه جمموع���ة قصصية ه���ي » ع���ود النّعنع« وقد 

حتوّلت هذه اجملموعة فيما بعد إىل فيلٍم س���ينمائي 
، يقول » سعيد حورانية« عن هذه اجملموعة وغريها 
م���ن قصص فاتح املُ���درِّس : » قصص فاتح املدرّس 
كأفضل لوحاتهِ ، عاملهُ كعامل كافكا مأساوي ومُظلم 
، ولك���نّ كافكا يصل بنا إىل درجة الالجدوى ، بينما 
حت���سّ بأنّ فاتح رغ���م كون الشّ���ر يطحن اخلري يف 
كّل قصص���ه ف���إنّ الق���اِرىء حي���سُّ مبوج���ةٍ عارمة 
من السّ���خط واحلق���د ، تتجاوز مرحل���ة التأثري إىل 
الفعل000 كل ما تلمسهُ يدُ فاتح من حجٍر وشجر ، 
وكل ما ت���راهُ عيناهُ يف أُُفٍق ومساءٍ وجبل يتحوّل إىل 

وجودٍ لهُ خطورةِ املؤّثر« 0 
ح���از فاتح عل���ى جائزة اس���تحقاق م���ن املعرض 
ال���دويل يف جامعة كليفالن���د » فلوريدا« ، واجلائزة 
األوىل من وزارة املعارف الس���ورية ، واجلائزة األوىل 
من أكادميي���ة الفنون اجلميلة يف روم���ا ، وامليدالية 
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املراجع:

الّذهبية جمللس الش���يوخ اإليطايل ، ووس���ام شرف 
من بينايل س���ان باولو ، وجائزة الشِّراع الّذهيب من 
معرض الكويت اخلامس للفنانني التشكيليني العرب 
، وجائ���زة الدولة األوىل يف س���ورية ، وجائزة الدولة 
التقديرية للفن���ون يف األردُن ، وآخِرُها جائزة جلنة 

الّتحكيم يف بينايل القاهرة عام » 1994 م« 0 
 

 قالوا فيه ؟ : 
 الدكت���ور »عفيف هبنس���ي«:  كان فاتح املدرّس 
مصوِّراً ، وحّناتاً ، وش���اعراً ، وقصصياً ، واكتس���ب 
ثقافًة واس���عة يف الفلس���فة وتاريخ الفن ، فهو فنان 
تكاملت فيه خصائص املبدع فكان من أكثر الفنانني 
الس���وريني نش���اطاً وإنتاج���اً ، وأوس���عهم مسعًة يف 

العامل  0 
 الفن���ان الس���وري » حيدر حي���در » :  كان فناناً 
س���هالً ممتنع���اً ، متن���وّع املواه���ب ، ال يُرضي���ه أي 
ش���يء إن مل يكن موجوداً حتت مظلّته ، وهذه ميزة 

العبقري  0 
 الفن���ان التش���كيلي املصري »منري الش���عراني«:  
ه���و أه���م فنان س���وري من وجه���ة نظ���ري ، بل إنه 
أحد الفنانني املميزين على مس���توى الفن التشكيلي 
العربي يش���تغل بأس���لوب مميز وخاص ، وهو ليس 
رس���اماً ب���ل كتب أيض���اً قصصاً حت���وّل بعضها إىل 
السّ���ينما ، وهو باجململ » مثّق���ف كبري« مواقفهُ من 

كلِّ جوانب احلياة مُتَّسَِقة  0 

من���ى   « الفلس���طينية  التش���كيلية  الفنان���ة    
الس���عودي«:  هذا املعّذب يف إنس���انيته ، يف وجوده 
، ُكل���َل بالنّع���م واملواهب لكي جيع���ل األلوان الصمّاء 
تص���رخ ، واألحجام امللتوية على بعضها ، اجلامدة ، 
املنحوت���ة يف قلب الورق تتحرّك لتكون ش���هادة على 
ما تعانيه اإلنسانية موهبتهُ مل تكن للتسلية والرتفيه 
عن النّفس ، محل ريش���تهُ كمن حيمل س���الحاً ضدَّ 
اجلور ، ضدَّ أذيّة الطفولة ، ضدَّ األضرار اليت تلحق 
باإلنسان ، هذا اإلنسان الشرقي عرف أن يعبّر عن 
مشرقيّته مبلوانةٍ متواضعةٍ قريبةٍ من عمق الوجدان 

، قريبةٍ من بئر الينابيع األصيلة  0 
 تلمي���ذ املُ���درِّس » أمي���ن الدّقر« نقي���ب الفنون 
اجلميلة يف سوريا :  أعمال فاتح معبِّرةً عن انتمائهِ 
للوطن تنطلق من احمللية إىل العاملية فقد كان يدرك 
أنّ اإلحس���اس بالبيئة أصدق من اإلحس���اس بالبعد 
فمن ال ي���درك ما حوله لن يدرك ما بعدهُ ، فالبيئة 
عن���د فاتح ش���غلت معظم أعمال���ه 000 القرويّات ، 
حرمون ، وسلس���لة اجلبال 000 احلج���ارة 00 كلّها 

كانت متثُل الوطن  0 
وخنت���م بق���ول » فاتح املُدرِّس« وه���و خياطب أمّهُ 
قائِ���الً :  مضى أل���فُ عاٍم على رحيل���كِ 000 وأنتِ 
رحلتِ الباِرحة 000 عودُ س���وٍس حترّك بعد ظهرية 
الشِّ���تاء 000 وأن���تِ ال تعرفني لعبة امل���وت املُتكاملة 
000 أب���داً أم���ام حمرقتكِ ي���ا بُنَيَّ���يت الصّغرية 000 

ياسيِّدة احلصاد يا أمّي 000 

  جملة  تشرين األسبوعي-  العدد ) 69 ( اإلثنني 1999/7/12 م 
  جملة  املعلومات - دمشق - العدد ) 100 ( األربعاء 7-1999/7/13 م 

  جريدة البعث- دمشق - العدد ) 10959 ( اجلمعة 1999/7/16 م 
  جريدة  تشرين - دمشق - العدد ) 7458 ( األحد 1999/7/17 م 

  ملحق  الثورة الثقايف - العدد ) 169 ( تاريخ 7/4/ 1999 م 
 ملحق  الثورة الثقايف  - العدد ) 170 ( تاريخ 7/11/ 1999 م 

  ملحق جريدة البيان / بيان الكتب - دبي ، العدد )61 ( تاريخ 1999/7/5 م 

احلداثي التعبريي فاتح املدرس  
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اإلنسان أرقى الكائنات مجيعها على وجه البسيطة ، بل هو أرقى كائن حي يف سلم النشوء و االرتقاء ، فهو 
يتميز عن كل املخلوقات احلية بالعقل و لكنه يش��اركها يف اخلضوع لعاملي الوراثة و البيئة فتكوينه و 
شخصيته نتاج تفاعل هذين العاملني فهو يستجيب للعوامل اخلارجية املؤثرة فيه و لكنه يف الوقت ذاته ال 
يستطيع أن خيرج عن قيود الوراثة النوعية اليت تنقل إليه خصائص الفصيلة البشرية من غرائز و ميول 
إنس��انية ، و من خصائص األس��رة اليت نس��ل منها . و التكيف وفقًا للبيئة من خصائص الكائنات احلية، و 
اإلنسان يتميز عن بقية احليوان بقدرته الفائقة على تكييف نفسه مع حميطه بل هو قادر على أن يكيف 

البيئة ذاتها لتتفق مع حاجاته و رغباته .

 سعاد وليد البدوي
التربية األخالقية
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و إذا ص���ح أن نطلق كلمة الرتبي���ة على كل عملية 
تؤث���ر يف تنمي���ة الكائن احلي و تكييف���ه فإن الرتبية 
بالنس���بة لإلنسان هي كل جمهود أو نشاط يؤثر يف 
تكوي���ن الطفل بالزي���ادة أو النقص���ان ، باالرتقاء أو 
االحنطاط س���واء أكان مصدر ه���ذه العملية الطفل 
نفس���ه أم البيئ���ة الطبيعي���ة أم االجتماعية مبعناها 
العام أو مبعناه���ا الضيق احملدود ، فالطفل خاضع 
باس���تمرار لعملي���ات تغي���ري يف تكوينه اجلس���مي و 
العقل���ي و اخللقي يف معارف���ه و مهاراته و خرباته و 

قيمه و اجتاهاته .
ومب���ا أن الرتبية هي املؤث���رات املختلفة اليت توجه 
و تسيطر على حياة الفرد فهي إذاً توجيه للحياة أو 

تشكيل لطريقة معيشتنا .
و ق���د عُين املصلحون االجتماعيون و الفالس���فة 
بتبيان غايات الرتبية و أهدافها و من أقدم الفالسفة 
الذين كتبوا عنها أفالطون )427 – 347 ق.م( فقد 
كتب يف مجهوريته الفاضلة عن النظام الذي خيتاره 
ملدينت���ه الفاضلة مبيناً الغ���رض من الرتبية هو » أن 
يصبح الفرد عض���واً صاحلاً يف اجملتمع«1 كما بيّن 
أرس���طو )384-422 ق.م( أن الغرض من الرتبية هو 
أن يقوم اإلنس���ان مبا هو نبيل و خيّر من األعمال2 
و يرى فيتورينودا فلرتي اإليطايل )1378 - 1446( 
أن الغ���رض من الرتبية هو » تنمية الفرد من نواحيه 
مجيعه���ا : العقلي���ة و اخللقي���ة و اجلس���مية ليكون 
مواطن���اً صاحلاً مفيداً جملتمع���ه 3 وكان كومينوس 
)1592 – 1671 ( ي���رى ‘ بتأث���ري تربيت���ه الديني���ة ‘  
أن » الس���عادة األبدي���ة عن���د اهلل«  و على ذلك فإن 
غ���رض الرتبية جيب أن يكون التخلص من الرغبات 
الفطري���ة و مقاوم���ة الغرائز و االنفع���االت و تزويد 
الفرد بالرياض���ة العقلية و اخللقية اليت توصله إىل 

هدفه 4.
و جاء جون لوك ليؤكد أن للرتبية أغراضاً ثالثة:

فالرتبي���ة اجلس���مية ترم���ي إىل تقوي���ة األبدان و 
نش���اط اجلس���م ، و الرتبية العقلية ترمي إىل تزويد 
العق���ول بأن���واع املعارف و العل���وم و الرتبية اخللقية 

ترمي إىل غرس الفضيلة يف النفوس .
و أسهم س���دنة العلم  يف إبراز أمهية األخالق يف 
حياة اإلنس���ان و الس���عادة البش���رية فهذا بوانكاريه 
يق���ول »إن العلم ه���دف و غاية مقص���ودة لعينها« و 
كان يرى أنه ال ميكن  للعلم أن ينحدر منه إال اخلري 
م���ادام هدفه هو احلقّ ، و أك���د العلماء ختوفهم من 
أن تته���رّأ عرى القرابة بني العلم و األخالق ، و دقوا 
ناقوس اخلطر يف كل حمفل من حمافل العلم ، بل إن 
بعضهم نعى احلضارة اإلنسانية اليت ذهبت بعيداً يف 
جمال الطبيعة املادية ووصلت إىل مراحل من التقدم 
مذهلة و لكنها مل تس���تطع على الصعيد الروحي أن 
تقدم ما يسعد اإلنس���ان فلقد أصبح اإلنسان عبداً 
لآللة و عانى ألواناً من الش���قاء و البؤس و احلروب 
الدامهة و الفتك و القتل و اخلوف و الرعب كل ذلك 
ألن العلم مل يأبه للوظيفة االجتماعية األخالقية له 
. فصارت احلضارة اإلنس���انية على شفري اهلاوية و 
صار الرعب النووي مدمراً لألمن و األمان اإلنساني 
و هذه الثورة البيولوجية الوراثية تضعنا على أعقاب 
مس���تقبل أسود مظلم إن مل يرافقها نواظم أخالقية 

حتمي اإلنسان من شرور العامل املادي .
إن مم���ا الش���ك في���ه أن األخالق ه���ي دعامة كل 
هنض���ة و تقدم و حضارة ، و الس���ياج األمني لكل ما 
هو إنس���اني و نبيل ، بل هي احلارس الوحيد الذي 
حيم���ي األمم و يقيها من االهنيار و الضياع .. يقول 
H.G. Wells » ل���و بذل اإلنس���ان بعض ما يبذله 
من اجله���د يف الس���يطرة على ق���وى الطبيعة لكان 

عاملنا اليوم عامل طهارة و سعادة«. 
إن التقدم اإلنس���اني بالرغم مما يبذل يف سبيله 
م���ن نبوغ و عبقري���ة من الناحية املادي���ة مازال غري 
منس���جم و ال متزن من الناحية اخللقية و إذا أردنا 
خ���رياً لإلنس���انية املعذب���ة ف���ال بد من إجي���اد حالة 
م���ن الت���وازن بني اجلانب���ني امل���ادي و األخالقي يف 
حياهت���ا .. و على الرتبية أن تقود الناس إىل الطريق 
الصحيح حيث يش���ع من وراء سحب الرعب و القلق 
و االس���تعباد ذلك القبس املنري ممثالً كل ما هو حق 
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و ع���دل و مجال . و من هنا تتجل���ى احلاجة امللحّة 
لرتبية أخالقية تش���يد صرح املدنية الشامخ القائم 
عل���ى دعائ���م الع���دل و احل���ق و احلب و الس���الم و 
تواج���ه التيار املتوحش الذي يكاد يطيح باملثل العليا 
و األخ���الق الس���امية .. فلتتخذ الرتبية من األخالق 
س���الحها الصلب لوقف االهنيار و صدّ تيار الظلم و 
تكفل لألجيال حياة أحفل بالسعادة ، و اإلنسانية و 

الطمأنينة و االستقرار فما معنى األخالق ؟
تنازع���ت املدارس النفس���ية و االجتماعية قضية 
األخ���الق فذهب���ت مدرس���ة الوج���دان أو املدرس���ة 
العاطفي���ة إىل أن األخالق مس���تمدة منها و جزمت 
مدرس���ة اإلرادة أن األخ���الق منتج م���ن منتجاهتا ، 
وزعمت مدرس���ة  العقل أو الذكاء أن األخالق ناجتة 
عن التفكري و العق���ل و ازداد االهتمام هبذه القضية 
فكث���رت املؤلفات حوهلا و نش���طت الدراس���ات اليت 
اتفق���ت يف جممله���ا على أن األخالق ج���زء هام من 
الشخصية و أهنا تش���مل تنظيم النواحي الوجدانية 
و املن���ازع القيمية و قد عرفه���ا ماكدوجال يف كتابه 
علم النف���س االجتماعي ص343 مبا يأتي : »اخللق 
القوي���م هو نظ���ام تصاعدي متكامل م���ن العواطف 
يتصف بالتماس���ك و الثبات و الدميومة و بالعزمية 
و الصالب���ة و بقوة ضبط النف���س و إبعادها عما ال 
يتف���ق مع هذا النظ���ام و بالقدرة على توجيه النفس 
الوجه���ة اليت تتف���ق مع املبادئ القومي���ة و الفضائل 
الكرمي���ة و النفع العام5« . و يعرفها باجلي يف كتابه 
عمليات الفعالية الرتبوية  ص 60: » اخللق كثري من 
العادات النافعة املفيدة )كاملش���ي باعتدال و تنظيف 
األس���نان ..(  و الصاحلة )كمن���ع النفس و ضبطها 
عن اإلتيان بعمل أو إظهار رغبة ال تسمح هبا احلياة 
املتحض���رة(«7 . فعن���ده أن األخالق منش���ؤها النفع 
للمجتمع و أهنا س���لوك ناتج عن رغبة لتحقيق مبدأ 
م���ا و هذا التعري���ف الذي مييل باألخالق إىل جانب 
العادات حيط من ش���أن األخالق حني جيعلها عادة 
أي عمالً آلياً يهمل العاطفة و الوجدان و دورمها يف 
تكوين السلوك اخللقي و يعرفها روباك بأن »اخللق 

ه���و حالة أو ميل نفس���ي يتحك���م بالغرائز و مينعها 
م���ن حتقيق أهدافها« 8 و هذا التعريف يهمل أمهية 
الع���ادات و العواطف و املث���ل العليا بوصفها عناصر 
أساسية يف تكوين اخللق أما هادفيلد فيعرف اخللق 
بأنه »قيمة النفس املتزنة اليت تناس���قت فيها امليول 
الطبيعي���ة و العواطف و تضافرت على غاية واحدة 
فاخللق صفة النفس و اإلرادة س���الحها 9« و يعرف 
ج���ون ديوي اخللق بأنه »كل م���ا ينطوي عليه العمل 
من عمليات املوازنة و الرتوي و الرغبة أو الدافع10« 
و هو يؤك���د يف هذا التعريف على أمهية الدافع إىل 
العمل الناتج عن املبادئ الش���خصية كما يركز على 
ال���رتوي و االختي���ار يف إظهار الناحي���ة اخللقية أما 
كلباتري���ك فريى أن يف كل عمل خلقي ثالثة أش���ياء 
هام���ة هي : احلساس���ية مل���ا يتضمن���ه موقف ما و 
الروي���ة و إمع���ان النظر يف ما جي���ب عمله و الرغبة 

امللحة يف تنفيذ العمل . 
إن ه���ذه التعاريف كلها تتفق على أن اخللق يؤدي 

الوظائف اآلتية :
جيعل سلوك اإلنسان متصفاً بالثبات و التماسك 

و التوافق و االضطراد .
ميك���ن من التنبؤ بتصرف اإلنس���ان و س���لوكه يف 

املواقف املختلفة .
يتجه بالش���خص بانتظام و اس���تمرار إىل غاياته 

العظمى فيبذل جهده كي يصل إليها.
مين���ح صاحبه ق���وة اإلرادة و العزمي���ة مهما كان 

االختيار قاسياً.
اخللق نظام معقد ينمو ببطء و يرتكب من الغرائز 
و الع���ادات و العواط���ف و حب كل ما هو ش���ريف و 
مجي���ل و ك���ره كل م���ا هو قبيح و ش���ر و باطل و من 
نظ���ام للعواط���ف تندمج كله���ا يف س���يدة العواطف 

عاطفة اعتبار الذات.
و مب���ا أن اإلنس���ان اجتماعي بطبع���ه فمن املؤكد 
أن أخالق���ه لن تظهر إال يف وس���ط اجتماعي فتؤثر 
فيه و تتأثر به و من ذلك نقول إن اخللق هو نشاط 
الفرد يف اجملتمع البشري و ميول الزمة له حنو نظم 
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اجلماعة و منش���آهتا و اجتاهات���ه الفكرية حنو من 
حيي���ط به من الناس .فاألخالق إذا هي حياة الفرد 
يف اجلماعة أو هي السعي إىل غاية هلا عالقة بالغري 
أو هي ميول تتحول إىل نتائج و أغراض أو هي تغيري 
للحال���ة االجتماعية و هي بالنتيجة الس���لوك و هي 
احلي���اة فما عالقة الس���لوك باألخ���الق : يرى جون 
دي���وي أن الفضيل���ة تقس���م احلركة أو النش���اط إىل 
قسمني متقابلني داخلي روحي و خارجي جسدي و 
الفضيل���ة هي نتاج عراك بني الدافع للعمل )داخلي 
روح���ي( و النتيج���ة منه )خارجي جس���دي ( أو بني 
اخللق و الس���لوك فاخللق ش���يء باطين يف اإلنسان 
يتجل���ى يف احلرك���ة و النش���اط و العمل و الس���لوك 
،و األخالق هي الس���بب و السلوك هو النتيجة18 ، 
و إذا كان���ت غاية األخالق ه���ي صاحل اجلماعة فما 

وسائلها لتحقيق ذلك ؟
  وهنا تواجهنا مشكلة جدلية تركت آثارها العميقة 
يف احلياة اإلنسانية ومفادها: هل الغايات السامية 
تس���وغ الوسائل أو الوس���ائط إليها مهما كانت هذه 

الوسائل ؟  مبعنى آخر هل الغاية تربر الوسيلة ؟ 
م���ن الفالس���فة من ف���رق ب���ني الغاية والوس���يلة 
فالغاية برأيهم شيء موضوعي قائم بذاته والوسيلة 
ه���ي الطريق إليها فهما أم���ران منفصالن ونتج عن 
ذل���ك االعتقاد بأن لكل إنس���ان أن يدعي أن غاياته 
تربر وسائله مهما كانت هذه الوسائل درجة قرابتها 
من األخ���الق والفضائل ولكن هذه النظرة تقود إىل 
تضارب عنيف بني الغايات الش���ريفة ووسائلها غري 
الش���ريفة فيسوغ اإلنس���ان لنفس���ه الغش واخلداع 
والقتل والكذب وهذه وس���ائط لتحقيق غاية شريفة 
متجاه���ال أن الوس���ائط حب���د ذاهتا ه���ي أخالق يف 
النهاي���ة وأن غاي���ة األخ���الق ه���ي ص���احل اجلماعة 
فكيف يكذب وينافق ويغش ويقتل ) وهذه ممارسات 

متارس على الناس ( ثم يدعي أن غاياته شريفة ؟
إن ه���ذه الثنائي���ة ال ميكن أن تصدق وال ميكن أن 
ننظ���ر إىل قضية الغايات والوس���ائط إال من خالل 
فلس���فة توحد بينهما فالغاية والوس���يلة شيء واحد 

والفعل احلس���ن ال يصح أن يكون إال س���بيال للغاية 
النبيلة وهنا يصبح الغرض والوسيلة يف الواقع أمراً 
واحداً يقول كلباترك : حيدث أن نطلب الغاية ألهنا 
وسيلة لغاية أخرى وحيدث  أن نطلب الغاية لنفسها 
فق���د يكون املال هو الغاية إذا كان اهلدف تكديس���ه 
وقد يكون غاية مجع املال هي وسيلة لتحقيق غايات 

أخرى .
م���ن املؤك���د أن الرتبية عملية ناقص���ة إذا مل هتتم 
باألخ���الق وتتخذه���ا أساس���ا ونرباس���ا هل���ا فعل���م 
ب���ال ضمري كجس���د ب���ال روح . ولو عدن���ا إىل تطور 
الرتبي���ة وتطور األخالق عرب التاريخ لوجدنا ارتباطاً 
عضوي���اً جلياً وواضحاً بينهم���ا فعرب التاريخ تألألت 
كواكب س���اطعة من املصلحني واملفكرين س���عوا إىل 
اخلروج بالناس من اجلمود وسوء التفكري ووضحوا 
هلم س���بل النجاة و بث���وا أفكاره���م وحاولوا إصالح 
ما تفس���ده املمارس���ات والنوايا الش���ريرة واألنانية 
املفرط���ة و جعلوا نصب أعينه���م هدفاً عظيماً وهو 

بناء األخالق.
 فس���قراط يقرر أن العلم هو الفضيلة وأن الرجل 
الذي ال يعرف اخلري ال يس���تحق أن حتش���ر أعماله 
يف منزلة الفضيلة11 وأرس���طو يرى أن الفضيلة ال 
تك���ون من جم���رد معرفة اخلري بل م���ن تطبيق هذه 
املعرفة 12ويرى معظم فالس���فة املسلمني كالغزايل 
وابن خلدون وابن مسكويه وحمي الدين بن عربي أن 
أبرز أغراض الرتبية ه���ي هتذيب النفوس وحتصيل 
الفضيل���ة مس���تندين يف ذل���ك إىل حديث الرس���ول 

)ص( : إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق 13. 
وي���رى ابن خلدون أن خري وس���يلة للرتبية اخللقية 
هي القدوة احلس���نة وأن أول إصالح الولد أن يصلح 
األب نفس���ه ألن عيون األوالد معق���ودة بعيون اآلباء 
فاحلسن عنده ما يصنعه اآلباء والقبيح ما يرتكونه . 
وعند جون لوك أن أهم أغراض الرتبية هي الفضيلة 
فالرتبي���ة عنده هتذيب وتثقيف ويف ذلك يقول : كما 
أن قوة اجلسم إمنا تكون بقدرته على احتمال املشاق 
كذلك ق���وة العقل تكون يف ضب���ط النفس ومقاومة 

224

ثقــــافة 
ومنوعات



الشهوات14 .
ويأت���ي املربي الكبري 
يف ه���ذا العص���ر جون 
دي���وي ليق���رر أننا )ال 
نغ���ري  أن  نس���تطيع 
بالوع���ظ  األخ���الق 
واإلرش���اد م���ن دون أن 
نغ���ري نظمن���ا العملي���ة 
والسياس���ية ألن ه���ذا 
الزعم يناق���ض مبدأنا 
م���ا  أن األخ���الق  م���ن 
ه���ي إال مي���ول مؤث���رة 
االجتماعية  احلياة  يف 
فاألخالق هي جمموعة 
وميوله  الف���رد  رغائب 

الفعال���ة ال���يت جتعله دائماً على االس���تعداد لإلتيان 
ببعض األفع���ال ومغرماً ببع���ض النتائج ويف الوقت 
ذات���ه كاره���اً لبعض األفع���ال والنتائ���ج األخرى(15 
وآم���ن دي���وي أن تعليم األخ���الق ال يكون بوس���اطة 
التلق���ني واعتق���د أن أفضل طريق���ة لتعليم األخالق 
ه���ي العمل والنش���اط وم���ا ينتج عنهما م���ن تعاون 
وخدم���ة لآلخرين وأمانة وصدق وغري ذلك وأكد أن 
) األخالق ال ينبغي فصلها عن التعليم كما ال ينبغي 
أن يفصل العلم عن العمل ( ومعنى هذا أن األخالق 
ال يتعلمها الطالب يف قصة قائمة بذاهتا بل يتلقاها 
يف عمل يأتيه س���واء أكان ذل���ك يف قاعة الدرس أم 
يف امللعب أم يف املكتبة وهذا يقودنا إىل احلديث عن 

ميادين األخالق.
إن ميادي���ن األخ���الق تت���وزع بني املنزل واألس���رة 
واجملتم���ع: فاملنزل يؤدي دوراً كب���رياً يف التأثري على 
األخ���الق )وق���د أدرك اإلنس���ان من���ذ الق���دم قيمة 
امل���رياث اخللقي ال���ذي ينحدر عن اآلب���اء واألجداد 
إىل احلف���دة واألوالد(16 ففي املنزل يقضي الطفل 
سنواته األوىل ويف املنزل تتجسد كل أشكال اجملتمع 
و فيه العطف واحلنان  و فيه التعاون مع اإلخوة ومن 

أجوائه يستنش���ق الطفل مبادئ األخالق ويف البيت 
تتك���ون الب���ذور األوىل لتكوين الش���خصية والصحة  
العقلية والرتاث االجتماعي وأكثر األمراض اخللقية 
كاألناني���ة والفوض���ى وانعدام الثق���ة بالنفس وعدم 
الش���عور  باملس���ؤولية والرياء والنفاق إمنا تنشأ يف 
البي���ت وم���ن الصعب على املدرس���ة واجملتمع يف ما 
بعد اس���تئصاهلا . أما املدرس���ة  فلها دور خطري  يف 
بن���اء أخالق الن���شء  ففيها جيتمع كل األطفال على 
صعي���د واحد وبني ظهرانيه���ا يفهم األطفال احلياة 
ويكون���ون وجه���ات  نظرهم االجتماعي���ة ويتخذون 
منط���اً للحياة يس���امهون فيه بنصي���ب وافر ولذلك 
فه���ي ) أعظم قوة  خلقية يف اجملتمع ففيها تتحقق 
حري���ة النمو والتكوين ويرتعرع  الضمري االجتماعي 
ومنه���ا يتزود الف���رد بال���رتاث العقلي ال���ذي تتكون 
من���ه  ثقافتنا(17 فه���ي املؤسس���ة االجتماعية اليت 
تؤثر أميا تأثري يف س���لوك ومث���ل أفرادها من خالل 
منه���اج يزوده���م  بالرتاث الثقايف واملص���ادر العقلية 
اليت تس���اعدهم على املس���امهة املستنرية يف احلياة 
االجتماعي���ة ومن خالل حياة اجتماعية تطبق فيها 
القي���م  عملي���اً وتصبح نظام حياة يف املس���تقبل من 
تع���اون وتواصل وحمبة وتعاط���ف ورمحة ... وحني 
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يتخرج الطالب يف املدرسة مبعناها الواسع ) التعليم 
األساس���ي – التعليم الثان���وي -  التعليم اجلامعي ( 
إىل احلياة يكون مزوداً بس���لم أخالقي ومنهاج عمل 
قيم���ي يغنيه  اجملتمع وجيعله أكثر متاس���كاً ليصبح 
دس���تور حياة للفرد وليغدو حمكمت���ه الداخلية اليت 

يقودها ضمريه احلي .
وحيق لنا أن نتس���اءل يف النهاية ما وسائل الرتبية 

اخللقية ؟ 
تتوزع وسائل الرتبية  اخللقية يف اجتاهني : اجتاه 
مباش���ر واجتاه غري مباش���ر : أما الطرق والوس���ائل 
املباش���رة للرتبي���ة اخللقي���ة فه���ي أس���اليب التلقني  
وختصي���ص دروس خاص���ة ملعاجل���ة املث���ل العلي���ا 
أو إف���راد مقرر دراس���ي تنظم في���ه دروس األخالق 
يف أب���واب متنوع���ة كاألمان���ة والعطف والش���جاعة 

والصدق.
 وهنا  يتبادر إىل الذهن سؤال خطر ، ترى أميكن 
فص���ل تعليم األخالق عن ممارس���تها ؟ أال ميكن أن 
نزود طالبنا بالقيم من خالل ممارس���ات اجتماعية 
يف بيئ���ة اجتماعي���ة وأن تتعهد ه���ذه البيئة بتوجيه 
األخالق ؟ إن معظم املربني يرون أن الطرق املباشرة 
يف إكس���اب األخ���الق للطلبة ال جتدي نفع���اً ذا بال 
فهي ال تساعد اجليل على فهم طبيعة السلوك ألهنا 

تقف عند حدود مدح أو ذم القيم وال 
تتعقب نتائجها واملهم أن يدرك الفرد 
نتيجة السلوك ال أن يعرفه فقط كما 
أن تعلي���م القيم يف صي���غ لفظية من 
دون تطبيقه���ا جيعله���ا جم���رد ثرثرة 
ولغ���و . وتصبح القي���م عدمية النفع 
واملعن���ى إذا انفصل���ت ع���ن اخل���ربة 
والتطبي���ق ، وكما ه���و معلوم فمجرد 
العل���م بالش���يء ال يعين أن���ه حصل ، 
وقد تس���اعد الطرق املباشرة الطفل  
يف حتديد السلوك يف بعض املواقف 
ولك���ن ال ينتج عنه���ا يف أكثر األحيان 
انتقال أث���ر التدريب أي ال يس���تطيع 
الف���رد االجتهاد و القي���اس بل  يقف 
عن���د حدود ما تلق���اه ، )وكثرياً ما حيصل أن الطفل 
يتلقى دروساً يف األخالق قبل أواهنا وقبل أن تنضج 
الظروف النفسية اليت تستلزم مالحظتها وتطبيقها 
فتهمل حني يأتي وقتها(18، وال خيفى أن الوس���ائل 
املباش���رة إمالئية قسرية وهتمل الفروق الفردية بني 

األطفال .
وأم���ا الطرق غري املباش���رة  فيعتق���د أنصارها أن 
القوى األساس���ية يف الثقافة اخللقية هي شخصية 
املدرس ونظام املدرس���ة والنظ���رة اخللقية الداخلية 
واملثالي���ة النابعة من الدراس���ات العادي���ة والتعاليم 
اخللقي���ة ، فاملدرس مبا  يكونه م���ن قدوة هو املثال 
الصحيح للتالميذ وهو من حيل املشكلة  األخالقية 
ح���الً صحيحاً فهو القائد واملرش���د لطالبه ، وعلى 
النظ���ام املدرس���ي يتوق���ف جع���ل املدرس���ة مجاعة 
متح���دة الش���عور فيغرس امل���درس الق���دوة والنظام 
املدرس���ي بذور الع���دل والص���رب والع���زم والتهذيب 
والق���وة والكم���ال ، وينادي املناص���رون هلذا االجتاه 
إىل حس���ن اختي���ار املدرس���ني والعناي���ة يف اختي���ار 
موضوع���ات التاري���خ واآلداب مل���ا تنتجه م���ن تأثري 
أدبي وأخالقي وإىل اختيار أحس���ن طرائق التدريس 
التعاوني���ة الناجح���ة مع عدم إغف���ال مراقبة احلياة 
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االجتماعي���ة والش���روط املنزلي���ة ، وال يغفل أنصار 
هذه الوسائل أثر الدين يف إنتاج األخالق مع الرتكيز 
على الرتبية اخللقية اإلنس���انية مبعناها الواسع من 
غري تعصب بل االهتم���ام باملوقف األخالقي القويم 
يف كل األدي���ان، ويهت���م هذا الفريق بتش���جيع فكرة 

الضبط الذاتي لنفس الطالب بنفسه لتتوقد فيه روح 
املس���ؤولية حتت تأثري مش���اركته يف تطبيق القانون، 
وال ينس���ى ه���ذا الفريق ما للعب واتص���ال األطفال 
يبعضه���م من أمهية يف تكوين االجتاهات ألن اللعب 
تس���لية وترفي���ه وتق���دم أخالقي وهتذي���يب واحرتام 
لآلخر وللمحيط  فميادين اللعب الفردية اليت تكون 
يف مواجهة خصم واحد تعود الطفل على الشجاعة 
وحس���ن التص���رف والصرب وب���ذل اجله���د واجلرأة 
واس���تخدام الفكر وجتنب اليأس وعدم الغرور وهي 
صف���ات ينش���دها اجملتمع يف اإلنس���ان الكامل، أما 
ميادي���ن اللعب اجلماعية ففيها تنتظم عالقة الفرد 
باجلماعة فتنمو ش���خصيته أم���ام الفريق ويتخلص 
فيه���ا من أنانيته ويتعود حتمل املس���ؤولية عن طيب 
 خاط���ر و تنمو روح التضامن والتع���اون الوثيق فيه.

إنن���ا نؤكد يف اخلت���ام أن كل ما يع���رتض حياتنا من 
ضي���ق أو س���رور وإخف���اق أو جناح إمن���ا عرض لنا 
يوم���اً يف ص���ورة مصغرة يف ميادي���ن احلياة وأن كل 
ما نكس���به يف تلك امليادين من صفات وأخالق إمنا 
هو تراث معنوي مس���تقر يف أعماق نفوس���نا يظهر 
أث���ره يف حياتنا فيبعث فين���ا احلكمة وميدنا باألمل 

وحيدونا إىل طلب النصر الشريف.

الرتبية األخالقية  
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حب االستطالع واالستكشاف ُوجَد عند اإلنسان منذ الِقَدْم وتارخيه وحبه للتعّرف إىل العامل اخلارجي ثم 
الس��يطرة علي��ه جعله يف البداية يناضل القوى احليوانية ثم اإلنس��انية فتكّون��ت القبيلة ثم تكوّنت األمة 
اليت راحت تندفع من إقليمها إىل األقاليم األخرى لتتعرف وتكتش��ف آفاقًا جديدة، فبدأت الرحالت ضمن 

نطاق حمصور ثم أخذت تتسع على مّر الزمان.

 هل اكتشف العرب أمريكا قبل كولومبوس ؟
دور العرب في الكشوف الجغرافية 

وأدب الرحالت
  قمر املناصفي
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أغل���ب الظ���ن أن الرح���الت بدأه���ا مل���وك مصر 
وس���ّطروها عل���ى ج���دران معابده���م كالرح���الت 
املصوّرة يف معبد الدير البحري مبصر العليا ومتّثل 
سفناً للملكة حتشبس���وت من ملوك األسرة الثامنة 
عش���رة، وهي ختربن���ا عن رحلتها إىل ب���الد »بونت« 
يف اجلنوب ) بالد الصومال(، وكيف اس���تقبلت تلك 

البالد املصريني وكيف عادوا . 
كما اش���تهرت رحالت »س���نوحي« الذي نش���أ يف 
قرية » أتيت أواي« اليت كانت عاصمة ملصر يف ذلك 
الوق���ت، وقص���ة ذلك الفتى ال���ذي كان  أباه كان من 
أثرياء مصر وس���اعد املل���ك » أمنمحات« يف التغلب 
عل���ى ثورات الش���عب ض���ده، وإلخالص���ه أصبح ذا 
شخصية قيّمة وتربى ابنه » سنوحي« يف قصر كبري 
قرب قصر امللك ثم أصبح قائداً للجيش واس���تطاع 
أن يتغلّ���ب عل���ى غ���ارات الليبي���ني لك���ن اب���ن امللك 
أمنمحات اعتقد بأن » سنوحي« يدّبر املكائد للملك 
فه���رب » س���نوحي« ناجياً بنفس���ه إىل ب���الد » رتنو 
العليا«* وهي يف وس���ط بالد الش���ام وعاش هناك 
وتزوج من ابنة ملك بالد رتنو الذي أحبه كثرياً، بعد 
حني ثبتت براءته يف ب���الده األصلية بعد وفاة امللك 
أمنمحات األول وتويل ابنه سنوس���رت العرش الذي 
تأكد من صدق نيته فعاد سنوحي إىل بالده وأصبح 
وزيراً للبالد وراح يُسجّل مشاهداته عن البالد اليت 
زارها ومن أشهر الُكّتاب الذين حتدّثوا عن سنوحي 
الكات���ب الراحل جني���ب حمفوظ يف روايت���ه » عودة 

سنوحي«.
الفينيقي���ون أيض���اً قاموا برح���الت حبرية كبرية 
جابوا هبا عباب احمليط األطلسي وحَطوا يف اجلزائر 
الربيطانية وأقاموا مس���تعمرات هلم على طول حبر 
الروم ) البحر املتوس���ط( يف اجلنوب ويف إس���بانيا، 
كم���ا أق���ام اإلغري���ق مس���تعمراتٍ أيض���اً يف البحر 
األسود ويف حبر الروم وأشهر رحّالة عرفه اإلغريق 

» هريودوت« الذي سُ���ميّ أبا الرحالة فقد زار مصر 
وقربص وفينيقيا وآش���ور وإيران وتوّغل يف الشمال 
إىل البوس���فور، وسجّل مشاهداته يف كتابه التواريخ 
وحرص على تقديم معلومات يف تس���عة فصول عن 
مخس���ني ش���عباً من خالل رحالته وقراءاته ووصف 
وصفاً دقيقاً للحرب اليت دارت بني الفرس واإلغريق 
إبان القرن السادس قبل امليالد، وجاء بوصف دقيق 
ملص���ر ووصف دقي���ق لقبائل الب���دو بليبيا، أصوهلم 

وطريقة حياهتم.
وح���ني  أصبحت روم���ا عاصمة الع���امل القديم ، 
وصلت سفنها إىل جزائر كناريا يف احمليط األطلسي 

كما وصلت إىل اهلند والشرق األقصى.
ويذك���ر ه���ريودوت يف كتاب���ه أن ش���خصاً يُدع���ى 
س���كيالس م���ن أبن���اء كاريندة ع���اش يف زم���ن دارا 
األول مل���ك الف���رس ) 521-485 ق.م( ق���ام برحلة 
فاستكش���ف معظم آسيا واستكش���ف هنر اهلندوس 
عندما أرسله امللك دارا مع بعض السفن، وبعد هذه 

الرحلة استطاع دارا أن يُخضع اهلنود لنفوذه.
أما ساتاس���بيس األمخيين الذي كان فارسياً فقد 
أُجْ���رب على القيام برحلة حول ش���واطئ ليبيا ثم أتى 
بعد دورة إىل خليج العرب، وزوّده املصريون بسفينة 
بع���ض املالحني ودار حول الرؤوس الليبية ثم احندر 

إىل اجلنوب.
وبع���د ع���دة ش���هور يف البحر انته���ت رحلته وراح 
ي���روي عنها بأنه مرّ على بالد يعي���ش فيها األقزام 
يرت���دون مالبس صنعت  من ش���جر النخيل، وكانوا 
يف���رون إىل اجلبال عندم���ا يَرَونَ سُ���ُفناً تقرتب من 
الش���واطئ، ورحلته تلك وصلت إىل ش���واطئ غينيا 

وبعض الشواطئ اإلفريقية.
أم���ا حنون القرطاجي فكان���ت رحلته إىل إفريقيا 
بق���رار من احلكومة القرطاجية على رأس أس���طول 
بلغ عدد س���فنه س���تني س���فينة من ذوات اخلمسني 

*  رتنو اس��م لبالد الش��ام، ظهر اس��م رتنو العليا ورتنو الس��فلى لإلشارة إىل بالد الش��ام يف زمن اململكة املصرية الوسطى عام) 
2133-1786 ق.م( واستمر استعماله حتى نهاية زمن اململكة املصرية احلديثة الذي يعرف أيضًا بعهد اإلمرباطورية.

هل اكتشف العرب أمريكا قبل كولومبوس   
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جمذاف���اً تُقلُّ ثالثني ألفاً من الرجال والنس���اء وكان 
هدف تل���ك الرحلة االستكش���اف أوالً واالس���تثمار 

والتوسّع ثانياً.
و بع���د ع���ودة حنون كت���ب تفصيالت ع���ن رحلته 
باللغ���ة القرطاجي���ة تُرمج���ت وقته���ا إىل اليونانية، 
وكان له فضٌل يف اكتشاف الساحل الشمايل الغربي 
من إفريقيا الذي مل يتم اكتش���اف القس���م اجلنوبي 
من���ه إال بعد انقضاء ألفي س���نة على أيدي املالحني 

الربتغاليني يف منتصف القرن اخلامس عشر.
 أما رحلة مهلكون القرطاجي فكانت الستكشاف 
الس���احل الغربي من أوروبا ، وكانت أيضاً بإيعاز من 
احلكومة القرطاجية يف بداية القرن اخلامس ق.م، 
ووص���ل إىل عدد من اجلزر األوروبية وش���به جزيرة 
أرموريكيا) بريتاني( وأعطى وصفاً لس���كان املنطقة 
وطريق���ة معيش���تهم وكي���ف يبح���رون إىل إيرلن���دا 

وإجنلرتا، كما أنه وصل إىل احمليط األطلسي.
 اليوناني���ون أيض���اً اهتم���وا بالرح���الت والعل���وم 
اجلغرافي���ة وم���ن أش���هرهم : كرايت���س املالوس���ي، 
بوليم���ون، أجاث���ر خيدي���س الكني���دي، بوليبيوس، 
هيبارخ���وس النيق���ي، وغريه���م الكث���ري مم���ن ألفوا 

الكتب العديدة حول علم اجلغرافيا.
 من امللـــوك الذين اهتمـــوا باجلغرافية: 
يوليوس قيصر وذلك ألس���باب سياس���ية وعسكرية 
فاس���تعان ببع���ض الباحث���ني اجلغرافي���ني، وببعض 
الكت���ب اليوناني���ة، وحص���ل عل���ى معلوم���ات وفرية 
ع���ن البالد اليت غزاه���ا حول مناطقه���ا اجلغرافية 
وس���كاهنا فق���دّم يف كتاب���ه » التعليق���ات« الكثري من 
فرنس���ا  ع���ن  والتارخيي���ة  اجلغرافي���ة  املعلوم���ات 
وأهنارها ومناطقها ، وقدّم تفصيالت عن بريطانيا 
وجرمانيا، فوصف بريطانيا من الناحية اجلغرافية 
كم���ا ذكر جزي���رة إيرني وهي إيرلن���دا اليوم، وكانت 

معلوماته عن جرمانيا أقل بكثري عن بريطانيا.
وأمّت عم���ل يوليوس قيصر مارك���س أغريبا الذي 
عاش بني 63-12 ق.م فقام مبس���ح ألراضي الدولة 
الروماني���ة مهتم���اً بالنواح���ي اجلغرافي���ة وقي���اس 

الط���رق، وكان الب���د من وضع خرائ���ط هلذه الطرق 
اليت يُس���تفاد ) منها( للحمالت العسكرية أو للسفر 
أو للتجارة فأوكل إليه أغسطس قيصر رسم خريطة 
للعامل الروماني صممها، ومل يتم رمسها حتى وفاته 
عل���ى حائ���ط باب أوكتاني���ان يف روم���ا وكان هلا أثر 

واضح يف اجلغرافيا.
أما مل���ك نوميديا وموريتانيا » جوبا الثاني« فقد 
أل���ف الكث���ري من الكت���ب اليت حبث���ت يف تاريخ روما 
وليبي���ا وب���الد العرب وآش���ور وقام بأحب���اث تتعلق 

جبزر كناريا وهنر النيجر وهنر النيل.
 بش���كل عام لقد عَرَف العامل قبل اإلسالم ثالثة 

أنواع من الرحالت حربية، وجتارية، ودبلوماسية.
األرض  يف  التوسّ���ع  هب���دف  كان���ت  فاحلربي���ة 
واس���تغالل موارد األراضي املس���توىل عليها وفرض 
هب���دف  كان���ت  والتجاري���ة   ، والس���يطرة  الس���يادة 
اكتش���اف األس���واق اجلدي���دة وبيع الكمي���ات األكرب 
م���ن الغالت  الزراعية واملنتجات واكتس���اب األموال 
وتل���ك الرحالت كان���ت ال هتتم بوص���ف تلك البالد 
ألن التجّ���ار كانوا يتكّتم���ون على ذلك حتى اليتبعهم 
أحد وينافس���هم عل���ى تلك األس���واق اجلديدة،  أما 
الرحالت الدبلوماس���ية فكانت تكليفية تصدر بأمر 
من السلطة احلاكمة أو من يُمّثلها وقد جَعَلت الدول 
القدمية هذه الرحالت لنقل الرس���ائل املتبادلة بني 
دولت���ني أو بني حاكم الدولة وأح���د والته وقد تكون 
ش���فوية أو مكتوبة ومل يكن للس���فري دور مرسوم يف 
مح���ل الرّس���الة وتوصيله���ا ، ومل تكن ه���ذه الرحلة 
منتظمة فقد كانت حسب رغبة السلطة ، وقد كانت 

ذات رؤية حمدودة ضمن نطاق حمدد هلا مسبقاً.
الرحـــالت اجلغرافيـــة عند العـــرب قبل 

اإلسالم:
 كان الع���رب قبل اإلس���الم من أه���م التجّار، فقد 
جال���وا الكث���ري من املناط���ق ش���رقاً وغرب���اً، وكانت 
الرح���الت لديه���م أمراً دوري���اً منتظم���اً كالرحالت 
السنوية املنتظمة شتاءً لليمن وصيفاً للشام، وكانت 

للتجارة وقد أشار إليها القرآن الكريم.
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وحفل���ت املرحل���ة املس���ماة باجلاهلي���ة برحالتٍ 
أخ���رى أله���داف غري جتاري���ة كالرح���الت الرعوية 
الس���نوية شبه املنتظمة لقبيلة تغلب اليت بلغت قدراً 
من االتس���اع والق���وة والتطور احلض���اري َفاَق  قدر 
قري���ٍش فتأهلت لزعامة القبائ���ل العربية وصار هلا 
جيشٌ نظام���يٌ ونُُظمٌ ديني���ة واجتماعية، وكانت هلا 
فرصة كبرية مع ضع���ف الروم وانتصار العرب على 
الف���رس يف موقع���ة ذي قار لت���ؤدي دوراً كبرياً  لوال 
احلرب اليت نشبت قبل اإلسالم بقليل واليت عُرفت 
حبرب البس���وس وظهور اإلس���الم يف قريش، فهذا 

وذاك جعلها تنزوي وتنطوي حتت جناح قريش.
ويف ظ���ل الدي���ن اجلدي���د ازده���رت  الرح���الت 
اجلغرافية ألغراض متنوعة نتيجة ظروف سياسية 

واقتصادية وعسكرية ودينية هي:
 احل���ج وه���و رك���ن أساس���ي م���ن أركان الدي���ن 

اإلسالمي.
 الرحل���ة يف طلب العل���م الذي حضَّ عليه الدين 

اجلديد.
 حاج���ة الدولة اإلس���المية إىل معرف���ة الطرق 
الك���ربى ال���يت تص���ل ب���ني أقاليمها حني توس���عت و 

امتدت من أجل نشر الدين اجلديد.
 الس���فارات السياس���ية ب���ني الدول���ة العربي���ة 

اإلسالمية وغريها من الدول اجملاورة أو البعيدة.
بث���روات  أو  اإلداري���ة  باجلغرافي���ا  االهتم���ام   

ومقدرات البلدان املفتوحة.
 فنش���أ عند الكثريين حب الرحلة واجملازفة وراء 
البح���ار حت���ى ) يَُظنُّ( أن من الع���رب من وصل إىل 
أمريكا قبل أن يْكتَشِ���فها » كريستوفر كولومبوس«، 
وأهن���م كانوا أول من اكتش���ف الطري���ق البحري إىل 

اهلند قبل ) فاسكو دوغاما(:
وملّ���ا أثب���ت العرب واملس���لمون بالرباه���ني العلمية 
والفلكية واحلس���ابية ُكروية األرض بدؤوا باإلش���ارة 
يف ُكتُبه���م إىل وجود جزر معمورة يف القس���م اآلخر 

من الكرة األرضية اليت مل تكن قد عُرفتْ بَعْد .
بُني���ت هذه النظرية عل���ى أنه ليس من املعقول أن 

يك���ون أحد س���طحي الك���رة كله أرض جبلي���ة بينما 
اجلانب اآلخر كله ماء فذلك يؤدي إىل عدم توازهنا 
وع���دم انتظام دوراهنا وهذا ما أش���ار إليه البريوني 

وابن رُشْد يف كتبهما.
وبن���اءً على تل���ك النظرية بدأت رحالت الكش���ف 
اجلغ���رايف ال���يت ذكره���ا كب���ار اجلغرافي���ني العرب 
واملس���لمني كاملس���عودي يف كتاب���ه » م���روج الذهب« 
واإلدريس���ي يف كتابه » نزهة املش���تاق« والوردي يف 
جغرافيت���ه والصفيت وحمي الدين ب���ن العربي وابن 

الزيات.
 أول إشارة  تقول إن حباراً عربياً أندلسياً امسه 
» خش���خاش البحري« انطلق بس���فينته من لشبونة 
واقتح���م حب���ر الظلم���ات ) احمليط األطلس���ي( يف 
الغرب س���نة 850م و اكتش���ف يف هذا البحر جزيرة 
مأهولة بالس���كان وأحضر مع���ه اهلدايا إىل احلاكم 
األندلس���ي عبد الرمحن الثان���ي الذي كافأه بتعيينه 
أمرياً للبحرية اإلس���المية، وهذا الرجل استشهد يف 

معركة حبرية مع قراصنة من  ) الفايكنج(.
واإلشـــارة الثانية:  تقول إن مجاعة من عرب 
املغرب خرجوا إىل حبر الظلمات حنو هذه اجلزيرة 
وكان ذل���ك يف القرن العاش���ر امليالدي ومل يَعُدْ أحد 

منهم ومل يُسْمَعُ عنهم أي خرب.
واإلشـــارة الثالثـــة: هي ع���ن قص���ة ) الفتية 
املغررين( وحتدث عنهم املسعودي واإلدريسي تروي 
القص���ة أن مثاني���ة من الش���باب الع���رب يف مدينة 
لشبونة من عائلة واحدة من البحارة قرروا املغامرة 
يف » حبر الظلمات« حبثاً عن هذه اجلزر اليت هلك 
من سبقهم إليها وأن أهل املدينة أطلقوا عليهم لقب 
)الفتي���ة املغرري���ن( نس���بة إىل ) الغ���رة( أي املقدمة 
ولي���س إىل الغرور كما أوردت ذل���ك بعض املراجع ، 

فمنهم من جنا ومنهم من هلك.
 يق���ول اإلدريس���ي يف كتابه نزهة املش���تاق عنهم:  
إهن���م« وصلوا من لش���بونة بعد اثين عش���ر يوماً إىل 
حب���ر غليظ املوج ك���در الروائح كث���ري القروش قليل 
الض���وء فأيقنوا بالتلف » اهلالك« ثم فردوا قالعهم 
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يف ناحي���ة اجلنوب اثنى عش���ر يوماً أخرى فخرجوا 
إىل جزي���رة الغن���م وفيها من الغنم ماال يأخذه عد و 
ال حتصيل وهي سارحة ال راعي هلا وعندما ذحبوا 
إحداه���ا وجدوا حلمها مراً ال يقدر أحد على أكلها« 
وتستطرد الرواية فتصف من قابلهم من سكان تلك 
الب���الد ولغتهم وكانت مفاجأهتم كب���رية حني جاؤوا 
هلم برجل يعرف اللسان العربي الذي حكى هلم عن 
قصته وأنه من بقايا الفريق السابق من عرب املغرب 
الذين هلكوا مجيعاً يف البحر وأنه كان الوحيد الذي 
جن���ا ووصل اجلزيرة وع���اش فيها حتى ذلك الوقت 
وح���ني ع���اد الفتي���ة إىل األندلس احتف���ى هبم أهل 
لشبونة واستقبلوهم بالزينات واألفراح وأطلقوا على 
الشارع الذي يسكنون فيه ) شارع الفتية املغررين(، 
وذل���ك يف أواخر القرن العاش���ر امليالدي، وظل هذا 

االسم ملئات السنني يف لشبونة من بعدهم.
يذك���ر املؤرخ اللغ���وي األب أنس���تاس الكرملي أن 
العرب قد وصلوا أمريكا من لش���بونة قبل كوملبوس 
بفضل معرفته���م لتيار اخلليج احلار يف األطلس���ي 
فيقول« س���بق العرب س���ائر األم���م إىل معرفة هذا 
التيار وخواصه وإىل حركته من املكسيك إىل ايرلندا 
فكانوا يركبونه  فإن ظعنوا إىل أحناء املكسيك مكث 
بعضهم فيها وعاد القليلون منهم إىل بالدهم راكبني 
منت ذلك التيار املبارك ونعرف أهنم أقاموا يف الديار 
ال���يت عُرفت بعد ذلك باملكس���يك م���ن دخول بعض 
الكلم���ات العربية لغة تلك البالد) ومن تلك الكلمات  
 Typhoon أصله���ا املومسية وكلمة  Mansoon

أصلها  الطوفان(.
 أما اإلشـــارة األخرية:   فق���د أتت من أقوال 
كولومب���وس وحبارته الذي���ن اعتقدوا يف بادئ األمر 
أن اهلن���ود احلمر الذين رأوه���م يف تلك اجلزر البد 
أن يكونوا من س���اللة العرب الذين س���بقوه كما قرأ 
يف املخطوط���ات العربية، والذي دعا كولومبوس إىل 
ه���ذا الظن أنه مسع بعض الكلمات العربية احملرّفة 

فبعث رس���الًة إىل ملك اهلنود احلمر مع أحد رجاله 
العرب���ي األص���ل ُكتب���ت باللغةالعربي���ة يق���ول فيها: 
» ياصاح���ب اجلالل���ة . .  إن امللك���ة إيزابي���ال ملكة 
إس���بانيا وقش���تالة هتديك الس���الم وتطمع أن يكون 
بينها وبني ب���الدك عالقات صداقة . . .« وفوجىء 
الرتمج���ان بعد قراءة هذه الرس���الة باللغ���ة العربية 
عل���ى امللك أن اهلنود احلمر ليس���وا من أصل عربي 

وال يعرفون اللغة العربية **.
 يذك���ر امل���ؤرخ اجلغ���رايف املغرب���ي املعاصر عبد 
العزي���ز ب���ن عب���د اهلل صاح���ب املوس���وعة املغربية 
لإلع���الم احلض���اري البش���ري » أن كولومبوس قد 
عاد من أمري���كا بذهٍب خملوط بالنحاس بالطريقة 
ذاهتا والنس���بة عينها اليت حيّضر هبا العرب الذهب 
وأنه عثر على عمالت ذهبية إسالمية عليها نقوش 

عربية«.
وم���ن عجائ���ب  الصُ���دف أن تك���ون أول خرائ���ط 
عرفته���ا الدني���ا ألمريكا عربية إس���المية وليس���ت 

إسبانية أو برتغالية.
واخلريطة األقدم اكتش���فت سنة 1952 يف مكتبة 
اإلسكوريال مبدريد، وهي من صُنع اجلغرايف العربي 
ابن الزيّات املتوفى س���نة 1198م وفيها رسم ملنطقة 
حبر الظلمات ) أي األطلس���ي( ويشمل رسم اجلزر 
املأهولة وهي أمريكا واكتشف اخلريطة وحققها د. 

خوان فرتيط األستاذ جبامعة برشلونة.
و مثة خريطة أخرى كان قد اكتش���فها املستشرق 
األملان���ي Kahle وعُثر عليها يف مكتبة ) توب كابي 
س���راي( باستنبول ونش���رها على العامل سنة 1929 
بع���د حتقيق علمي دويل اس���تمر عدة س���نوات وقد 
حريت هذه اخلريطة العلماء وهي من رسم جغرايف 
تركي  هو ) بريي ريس( وامسه الكامل ) حمي الدين 
بن حممد الريس( املتوفى سنة 1513 م ، وكان أحد 
قادة البحرية يف األس���طول الرتكي الذي كان س���يد 

البحار وهي يف الواقع أكثر من خريطة مفردة.
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وهناك تفسري هلذه اخلريطة أن الريس رمبا يكون 
ق���د ذهب إىل أمري���كا مع أبي عب���د اهلل آخر حّكام 
الع���رب يف األندلس واملعروف أهنم���ا كانا صديقني 
وأن الس���لطان الرتكي قد أرسل الريس مع أبي عبد 
اهلل ملعاونته يف حربه ضد إيزابيال سنة 1490م قبل 

سقوط عرشه أو أنه نقلها عنه.
وم���ن أعاجيب تل���ك اخلريطة أهن���ا تطابق متاماً 
الص���ور املأخ���وذة م���ن القم���ر الصناعي للش���اطئ 
األمريكي واألعجوبة الثانية هي أن الريس قد وضع 
يف خرائط���ه الق���ارة السادس���ة يف القطب اجلنوبي 
واملس���ماة ANtartica قب���ل اكتش���افها بأكثر من 
قرنني ووصف جباهلا وودياهنا اليت مل تكتشف حتى 

سنة 1952 م.
الطريق إىل اهلند من إسبانيا:

 عرف العرب اتصال احمليط األطلس���ي باحمليط 
اهلن���دي، ويبني ذل���ك الوصف الدقيق ال���ذي أورده 
القلقش���ندي يف كتابه ) صبح األعش���ى(، وأن الذي 
قاد رحلة فاس���كو دو جام���ا يف اقتحامه حبر اهلند 
م���ن الرج���اء الص���احل كان عربياً هو » اب���ن ماجد« 
»خمرتع البوصلة« يذكر فاسكو دو جاما يف مذكراته 
أن املالح���ني العرب الذين التقى هبم يف رحلته كانوا 
حيمل���ون بوصالت متط���ورة وآالت رصد، وخرائط 
حبرية لتوجيه الس���فن ، وأنه اس���تعان هبم وأرس���ل 

بعض خرائطهم إىل امللك مانويل.
ميك���ن الق���ول: إن الرح���الت اجلغرافي���ة العربية 
اإلسالمية تنوعت وتعددت فكانت منها اجلغرافية، 
وكانت منها رحالت يف األمم والبلدان اليت تضمنت 
زي���ارة خمتل���ف البلدان اإلس���المية وبلدان الش���رق 
والغ���رب مب���ا فيه���ا ب���الد الص���ني واهلن���د وأوروبا 

وسواها.
وم���ع اكتش���اف املناط���ق والبلدان نش���طت حركة 
التأري���خ فاجلغرافيّون العرب احتاجوا إىل تدوين ما 
ش���اهدوه يف تلك املناطق والبل���دان وبذلك الميكننا 

أن نفصل بني التأريخ واجلغرافيا.
من أه���م اجلغرافيني العرب واملس���لمني: الكليب، 

واخلوارزم���ي، والكن���دي، اب���ن خرداذبة، ع���رام بن 
األصبغ الس���لمي، اليعقوبي، املروزي، البالذري، ابن 
الفقيه، ابن رسته، ابن سرابيون، ابن فضالن، قدامة 
ب���ن جعفر، اجليهاني، أبو دل���ف اخلزرجي الينبعي، 
البلخ���ي، االصطخري، ابن حوقل، املس���عودي، ابن 
احلائ���ك اهلمداني، البريوني، ابن جبري، اإلدريس���ي، 
املوصل���ي، اهل���روي، ياقوت احلم���وي، القزويين، أبو 
الفداء، أبو عبد اهلل حممد الدمش���قي ،ابن بطوطة، 
أمني أمحد الرازي، وغريهم من » اجلغرافيني الذين 

اشتغلوا بعلوم وآداب أخرى.
الكتابة اجلغرافية يف فرتة القرن اخلامس للهجرة 
مثلت دور النض���ج يف اجلغرافيا العربية وبرزت هلا 
ميزات واضحة كاعتمادها على املشاهدة الشخصية 
واحلس ، وعنايتها باملس���الك والطرق واملس���افات، 
ولكن هناك ن���درة يف اإلحصاءات عند اجلغرافيني 

إن مل نقل انعدامها.
وكان���ت املؤلف���ات اجلغرافية ش���عبية فه���ي تُقدّم 
إىل الش���عب ال إىل الدولة والطبقة املثّقفة فحس���ب 
،ولذلك غلب عليها الطابع القصصي وجيد القارئ 
ل���ذة يف قراءهت���ا فه���ي  تتنقل بني أخب���ار جغرافية 
وتارخيية وقصصية ومشاهدات يرويها اجلغرافيون 
ع���ن أنفس���هم أو ع���ن الرحال���ني وم���ا أبص���روه يف 
املمال���ك القريب���ة والبعيدة، وبذلك ظهر ما يُس���مى 
ب���أدب الرح���الت، وص���ارت لكتب الرح���الت قيمة 
علمي���ة ك���ربى الحتوائها على كثري م���ن املعارف اليت 
تتصل باجلغرافي���ا والتاريخ فهي حتتوي على صور 
وتقارير وافية عن األحوال االقتصادية واالجتماعية 
والسياس���ية والعمرانية للشعوب اليت زارها الرحالة 
ووصف للممال���ك والبلدان ونُُظ���م احلياة والعادات 
والتقالي���د  وهذا ما جعل كتب الرحالت حتى اليوم 
مرجعاً أساس���ياً يف دراس���ة البل���دان اليت ُذكرت من 

كل النواحي.
 وم���ن الناحية األدبية فإن القيمة تكمن يف دخول 
مذكرات هؤالء الرحالة عامل األدب واخليال منوذجاً 
من أرق���ى النماذج للوصف احلي البديع اخلايل من 
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الصنع���ة والتكلّف والبهرجة اللفظي���ة وفيها التعبري 
الس���هل املس���تقيم ال���ذي ينض���ح بالتجرب���ة الغنية 

وصدق اللهجة. 
كما ظهر لون أدبي جديد من أدب الرحالت الذي  
يتحدث عن الس���فارة فكان الس���فري الذي يُبعث من 
قب���ل الدول���ة رحّالة يق���وم بوصف كل ش���يء خالل 
رحلته بداية من الطريق وكيفية اس���تقباله ويسجّل 
انطباعات���ه ع���ن البلد ال���ذي يزوره وأحوال س���كانه 
مبقدرة فائقة يف املالحظة الدقيقة وروعة الوصف 
وج���ودة التصوير مبدي���اً املعرفة اجليدة بالس���لوك 
الدبلوماسي كما اليغفل األهداف األساسية للمهمة 
ال���يت كلّف هب���ا  كرحلة أمحد بن فض���الن إىل بالد 
البلغ���ار بتكليف من اخلليفة العباس���ي املقتدر باهلل 
وهي بعث���ة دبلوماس���ية لتقوية الروابط بني ش���عب 
البلغار وملكهم املس���لم، والدولة اإلسالمية ولتعليم 
البلغ���ار تعالي���م اإلس���الم  وفروض���ه واس���تمر هذا 
الن���وع من الرح���الت حتى بداي���ات العصر احلديث 
وظه���ر يف عهد الدول���ة العثمانية ط���راٌز خاص من 
أدب الرحالت يف القرن السابع عشر والثامن عشر 
سُ���مّي ) س���فارتنامة( وسُ���رعان ما ُكتب هلذا النوع 
الّذيوع والرّواج بس���بب النشاط الدبلوماسي للدولة 
العثمانية، والذي أس���فر عن قيام عالقات قوية مع 

عدد كبري من الدول يف الشرق والغرب.
أم���ا رحالت األدب العرب���ي املعاصر فإهنا تقرتب 
ش���يئاً فشيئاً من أدب السرية الذاتية ومع أن طريقة 
القدامى مازالت واضحة وقوية لديهم إال أهنم أعطوا 
لرحالهت���م االنطب���اع الذاتي واملس���حة الش���خصية 

والتعبري عن الثقافة العامة املعاصرة.
أصبح���ت الرحالت تتميز بالطاب���ع الفين الرفيع  
ومتّث���ل للرّحال املعاصر جزءاً من تطور ش���خصيته 

ومسري حياته الذاتية.
وحبسب أهداف تلك الرحالت واالهتمامات اليت 
عُ���ين هبا الرحالة املعاصرون جند أهنا كانت رحالت 

إىل العامل اإلسالمي ورحالت إىل العامل الغربي. 
فرحالت العامل اإلسالمي كانت هلا حوافز دينية 

وذاتية حرّكت رواداً آخرين يف عامل الرحالت ك� عبد 
الرمحن الكواكيب وشكيب أرسالن وأمني الرحياني، 
وعبد الوهاب عزام، وحممد حسني هيكل، وغريهم 
ممن رحلوا عرب العاملني اإلسالمي والغربي أحياناً.

وكانت  تلك الرحالت تعتين  بالكتابة عن مرئيات 
وانطباعات وجتلي���ات وروحانيات الديار املقدّس���ة 
فراح الرحالة يتب���ارون يف إبراز مهاراهتم اإلبداعية 

والتعبريية.
 أم���ا رح���الت العامل الغرب���ي فكان س���ببها حب 
االس���تطالع والت���وق إىل رص���د احلض���ارة الغربية 
والس���يما ال���رواد الذي���ن ارحتل���وا بفع���ل الضغوط 
القاس���ية اليت أجربهتم عل���ى الرحيل ثم جاء بعدهم 
جيل آخ���ر كانت احلضارة الغربي���ة جتذهبم فكانت 
رحالهتم حلظات دهش���ة وانبهار أم���ام تلك العوامل 

اجلديدة.
 مثـــال اجليـــل األول : كان���ت رحل���ة رفاع���ة 
الطهط���اوي إىل باري���س اليت دامت مخس س���نوات 
ف���كان كتاب���ه )ختلي���ص اإلبريز يف تلخي���ص باريز( 
ورح���الت أمح���د فارس الش���دياق إىل مالط���ة أربع 
عشرة س���نة - وبريطانيا وفرنسا- تسع سنوات يف 
كتبه ) الواسطة يف معرفة أحوال مالطة( و ) كشف 
املخبا عن فنون أوروبا( و ) الساق على الساق فيما 
هو الفاري���اق( ورحلة حممد كرد علي إىل أوروبا يف 
كتاب���ه: )غرائب الغرب( ، ويف ) األيام( لطه حس���ني 

يف فرنسا.
ومثال اجليـــل الثاني: توفيق احلكيم، حممود 
تيم���ور، وس���هيل إدري���س، وعبد الس���الم العجيلي، 
ومصطف���ى حممود وغريه���م فخروجهم من بلداهنم 
ع���رب الق���ارات والبحار وبقاؤه���م يف بل���دان الغربة 
م���دة ق���د تطول وتقصر ث���م عودهت���م كل ذلك أجج 
يف صدوره���م احلن���ني إىل أوطاهن���م  وكان مص���در 

حرارهتم واشتعال عواطفهم وإبداعهم.
  و ق���د حاول بعضهم التعبري ع���ن انطباعاته إثر 
مش���اهدة الوط���ن بعد الف���راق الطوي���ل فظهر أدب 
الرحالت إىل الداخل وميثل ذلك كتاب ) انطباعات 
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املراجع:

مغرتب يف سورية( لعبد املسيح حداد.
ختامًا نقول: 

إن الرحلة من الناحية النفس���ية وس���يلة إلش���باع 
حاج���ات اإلنس���ان الروحية  وحاجت���ه ملعرفة خبايا 
العامل احمليط به واستكشاف خباياه وهي تؤثر على 

القائم هبا فتس���مح له بتحقيق ذاته وإشباع فضوله، 
ومبق���دار ما حيقق خالهلا من إش���باع يتحدد اتزانه 
وصحت���ه وس���عادته، ورمب���ا كان���ت الرح���الت حبثاً 
ع���ن عامل آخر بديالً عن الواق���ع وصوالً إىل املطلق 

واليقني. 
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 العشرية هي وحدة التنظيم االجتماعي يف اجملتمع البدوي، منها ينطلق الفرد، وإليها يعود، وتكاد 
تك��ون املؤسس��ة االجتماعية الوحيدة اليت متارس ضغطًا اجتماعي��ًا على األفراد، فهم يفيئون إىل 
محاه��ا، ويدافع��ون عنه��ا، ويفتخرون برتاثه��ا وأجمادها، يتعصب��ون هلا، ويذوبون فيه��ا، وهذا ما 
تفرضه طبيعة احلياة البدوية القائمة على التنقل والرتحال، ولكل عش��رية ش��يخ يسوس��ها ويدبر 
أمورها، تنقاد له عش��ريته انقيادًا كاماًل ، مادام يرعى مصاحل العش��رية  وحيرص عليها، ومصلحة 

العشرية واحدة، تندغم فيها مصلحة الفرد يف مصلحة اجلماعة، وتتحقق من خالهلا.

 التنظيم االجتماعي والقضاء عند البدو
بين الواقع وإمكانات اإلصالح

  مزينة هالل
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 والعصبية هي وسيلة من وسائل البدوي للتكيف 
مع البيئة حلماية كيانه القبلي، وتراثه الذي يتناقله 
جي���الً بع���د جي���ل، وقد حت���دث » ابن خل���دون« يف 

مقدمته عن ضرورة العصبية للبداوة.
وتتمي���ز العصبية القبلية بأهنا موحدة ، ش���املة، 
ذات ق���وة إلزامي���ة قهري���ة - باعتباره���ا ظاه���رة 
اجتماعي���ة - متارس قدراً كبرياً من الس���يطرة على 
أفراد القبيل���ة الواحدة، وتؤدي العصبية القبلية إىل 
تراب���ط اجملتم���ع البدوي يف وحدة كلية يش���عر فيها 
كل ف���رد بالضمانة النفس���ية واملادي���ة، لكنها تعمل 
على عزل القبيل���ة عن القبائل األخرى من النواحي 

االجتماعية والنفسية واجلغرافية واحليوية.
واألسرة البدوية هي نواة التكوين االجتماعي عند 
البدو مثلهم يف ذلك مثل سائر اجملتمعات البشرية، 
وهي أس���رة أبوية، حيث األب هو رئيس األس���رة، له 

حق الطاعة على أفرادها مجيعهم.
أما حقوق األسرة ومكانتها يف العشرية؛ فتتناسب 
طرداً مع ما عندها من مال ورجال، وحيرص البدو 
عل���ى إجناب أكرب عدد ممكن م���ن الذكور، ألن كثرة 
األبن���اء الذك���ور تع���دُّ يف أعرافهم عام���الً هاماً من 
عوامل العز واملنعة لألسرة يف العشرية، وللعشرية يف 
القبيل���ة، وللقبيلة بني القبائل األخرى، إال أن ارتفاع 
نسبة الوفيات بني املواليد عند البدو تذهب بارتفاع 
نسبة الوالدات، وترتفع نسبة الوفيات بسبب نقص 
الرعاية الصحية، وتدني املس���توى الثقايف، وختلف 
أس���اليب التولي���د، وضعف العناي���ة باحلامل، وكلها 
عوامل تعود إىل تدني املستوى االقتصادي والثقايف، 
وعلى الرغم من ذلك، فإن معدل زيادة السكان عند 
الب���دو يظل أعلى مما هو لدى الس���كان اآلخرين يف 
البالد اليت يعيشون فيها، ويعود ذلك إىل كرب األسرة، 

وتعدد الزوجات وأمناط التفكري الفطرية.
 ووظائ���ف األس���رة عن���د البدو أوس���ع منها لدى 
األس���رة عند الفالحني يف الريف ،وعند احلضر يف 
املدينة، حيث س���لبت املؤسسات والبنى االجتماعية 
كثرياً من وظائف األسرة يف الريف واملدينة، فاألسرة 

البدوية ال تزال تقوم بوظائفها االقتصادية والرتبوية 
والثقافية والدينية حتى اليوم.

أم���ا وضعي���ة املرأة ف���إن نظرة البدو إليها تتس���م 
باحملافظ���ة، هذه النظرة اليت تكاد تبقى حتى اليوم 
عل���ى ما كانت عليه قبل اإلس���الم، عل���ى الرغم من 
أن اإلس���الم ق���د ش���جب تل���ك النظ���رة، وأعلى من 
ش���أن املرأة، فم���ا زال البدوي يس���تقبل والدة البنت 
بالوج���وم، وكأهنا مصيبة حلت ب���ه، ويعود ذلك إىل 
طبيع���ة احلي���اة البدوي���ة حي���ث يتمي���ز دور الرجل 
)حام���ي العش���رية(، وه���و ال���ذي جيلب ال���رزق، يف 
ح���ني ينحصر دور املرأة يف أعمال املنزل البس���يطة 
ورعاية األطفال، وقد تقوم بأعمال اقتصادية ثانوية 
مث���ل رعي اإلبل واألغن���ام ، وحلبها، إال أن النس���اء 
يف البادي���ة لسْ���نَ دون الرجل ش���هامة ومروءة، فهن 
حيملن القيم األخالقية ذاهتا، يُستجار هبن فيجرن، 
يُكرم���ن الضيف عن���د غياب الرج���ال، ويتحملن ما 
يتحم���ل الرجال م���ن أعمال ومتاعب ومش���اق، وقد 

يشاركنهم الغزو أحياناً.
 وامل���رأة عند البدو رمز الش���رف والكرامة، فهي 
حمرتمة مصانة، الجي���وز أن تُمسّ بأذى مهما بلغت 
الع���داوة والبغض���اء بني العش���ائر، وأكرب وصمة عار 
ميك���ن أن تلحق برجل ، ميكن أن تأتي جراء ش���تمه 
ام���رأة أو إهانته���ا أو ضرهب���ا وإذا ُقتل���ت ام���رأة يف 
خصومة بني عش���ريتني، فإن ثأره���ا أو ديتها متاثل 

أربعة إىل مثانية أضعاف ثأر الرجل أو ديته.
 وللب���دو ع���ادات وتقالي���د كث���رية، أخ���رى، انتقل 
بعضه���ا بالتسلس���ل م���ن اآلباء إىل األحف���اد، ومتت 
احملافظ���ة عليه���ا كم���ا ل���و كان���ت ش���رعًة اليص���ح 
اإلخالل هبا، وبعضها نش���أ حبكم الضرورة القاهرة 
من ش���ظف العيش وضيقه، وقساوة البادية، ومرارة 

العيش فيها.
ومتارس تلك األعراف والتقاليد ضغطاً اجتماعياً 
عل���ى كل األفراد، وإذا جاه���د أحدهم للتحرر منها، 
فإنه يعرض نفسه لالستخفاف واالزدراء، والعقاب 
أحيان���اً، والنب���ذ أحيان���اً أخرى، ورمب���ا يضطر إىل 
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اهل���رب خ���ارج العش���رية أو القبيل���ة، وه���ذا النمط 
احملافظ الثابت أدى إىل استمرار عادات وقيم بالية 
ومتخلف���ة وبقائه���ا على م���ا هي عليه من���ذ ما قبل 

اإلسالم حتى اليوم.
 وم���ن أخ���الق الب���دو، األنف���ة، والع���زة، والصرب، 
والك���رم، والعف���ة، والوفاء، وإغاثة املله���وف، وإجارة 
املس���تجري، واإليثار، واجلرأة يف ق���ول احلق، والعفو 
عن���د املقدرة، والبدو حيفظون أنس���اهبم ويفاخرون 

هبا.
 ويع���د التكتم م���ن األعراف الراس���خة يف البيئة 
البدوية، وكل ما تذكره الكتب والدراس���ات من أرقام 
ع���ن أعداد البدو اليعدو التخم���ني والتقدير، ويعود 
ذل���ك إىل س���ببني: األول هو أن طبيع���ة حياة البدو 
القائم���ة علىالتنق���ل والرتح���ال حت���ول دون إج���راء 
إحصاءات دقيقة، والثاني يعود إىل ما كان ميارس���ه 
الب���دو يف العهود املاضي���ة وال زالت آثاره حتى اليوم 
حتكم عقليتهم وهو التكتم حنو السلطات الرمسية، 
واهليئ���ات احلكومية، بس���بب خوفهم م���ن التجنيد 
اإلجب���اري،  وااللتزام���ات األخ���رى حنو الس���لطات 
بش���كل عام، إن هم أدلوا مبعلومات إحصائية دقيقة 
مضبوط���ة، وقد ظهرت ه���ذه احلقيق���ة جلية عند 
البدو، وانتش���رت بينهم أيام احلكم العثماني للبالد 

العربية.
 عادات مل تتطور

والبدو كما هو معروف يتمثلون األخالق الكرمية 
كما أش���رنا، إال أهنم، يف بعض احلاالت ويف ظروف 
م���ا، ال يعت���ربون الس���رقة عم���الً  ال أخالقي���اً، ب���ل 
ينظ���رون إليه���ا على أهنا عمل من أعم���ال الرجولة، 
ولعله���ا جاءت هكذا عندهم امتداداً للغزو، ومظهراً 
آخر من مظاهره، واحلاجة والفاقة وضيق ذات اليد 
النامجة ع���ن جدب األرض وقلة خرياهتا، وش���ظف 
العيش يف البادية الصحراوية، أو شبه الصحراوية، 
وه���و ما يدفع الب���دوي إىل الس���رقة، أو التهريب أو 

جتارة املمنوعات كي حيافظ على بقائه.
أم���ا الث���أر فهو عادة قدمية متأصل���ة لدى البدو، 

منذ ما قبل اإلس���الم، وقد هنى عنه اإلسالم، إال أن 
ذاك النهي مل يبطل تلك العادة، ألن البدو يس���لكون 
وفق أعرافهم وتقاليدهم، ووفقاً هلا يُعَدُّ عدم األخذ 
بالث���أر جبناً، واجلنب صف���ة ذميمة جداً عند البدو، 
وق���د يتدخ���ل القضاء الرمس���ي يف ح���وادث القتل 
ال���يت حتدث بني الب���دو، ويصدر فيه���ا أحكامه؛ إال 
أن كثريين منه���م، ال يقبلون هبذه األحكام بل يظلون 
ينتظرون خ���روج اجلاني من الس���جن لالنتقام منه 
أخذاً بالثأر، وقد يعمدون إىل قتل قريب من أقربائه 

للغاية ذاهتا.
وقد عُرف البدو منذ القديم بالفراسة، والفراسة 
لغ���ًة هي: س���المة احل���دس وصدق النظ���ر، فتجد 
الب���دوي ينظ���ر إىل آخر ، فيعرف قبيلته وعش���ريته 

من أول نظرة.
 واشتهروا بقص األثر، وهلم يف ذلك مهارة عجيبة 
ال ي���كاد جياريه���م فيها أحد ، فيكتش���فون كثرياً من 
احلوادث الغامضة عن طريق قص األثر، وتتبع آثار 

األقدام، والعالمات األرضية ملسافات طويلة.
 القضاء عند البدو

 وحكاي���ة القض���اء عند البدو م���ن أمتع صفحات 
ه���ذا اجملتمع، فالبدو ظل���وا، يف اجلملة، حيافظون 
عل���ى عاداهت���م وتقاليدهم وأعرافهم بعد اإلس���الم 
وظلوا يرجعون إىل تل���ك األعراف والتقاليد يف حل 
خالفاهتم ومش���كالهتم، فبقيت هي القانون السائد 
يف البادي���ة، وق���د أخذت تل���ك األع���راف والتقاليد 
تتطور إال أن تطورها كان بطيئاً جداً، واس���تمر هذا 

التطور حتى وصلت إىل ما هي عليه اليوم.
واملس���ؤولية اجلماعي���ة ه���ي حم���ور القض���اء يف 
اجملتمع البدوي، ويه���دف النظام القضائي عندهم  
إىل معاقب���ة أولئ���ك الذي���ن خيرج���ون عل���ى اإلدارة 
اجلماعية، أو جيرحون مش���اعر اجلماعة؛ والعقاب 

لديهم إلعادة التوازن بني أفراد اجلماعة.
ويق���وم القض���اء عند البدو على الع���رف والعادة، 
فليس مث���ة قوان���ني مكتوبة، وال خطط مرس���ومة، 
يتواله الش���يوخ، وهؤالء إما قضاة يف اخلالفات اليت 
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تنش���أ داخل العش���رية، أو حمّكمون يف املس���ائل اليت 
حتدث بني العشائر اجملاورة، وهم يباشرون القضاء 
بأنفس���هم، لكنه���م ق���د ينيب���ون عنهم رج���االً منهم 
حيّكمون مبا اكتسبوا من خربة وجتربة، ومبا مسعوا 
من أحكام أس���الفهم يف وقائع مماثلة، وللمحاكمات 
أص���ول، وللقضاء درجات متع���ارف عليها ، تكاد ال 
ختتلف من قبيل���ة إىل أخرى، إال يف تفاصيل قليلة، 
وهن���اك أح���كام جزائي���ة خاص���ة بالقت���ل، والديّة ، 
والزن���ى والس���رقة وال���ذم، وأح���كام أخ���رى تتعل���ق 

بالشفعة واملرياث.
 خيض���ع القض���اء يف البادي���ة للع���رف والع���ادة 
،ويتوارثه األبناء عن اآلباء، ويُسمى القاضي عارفة، 
وابن العارفة يرث املعرفة بالقضاء عن أبيه باكتساب 
اخلربة من جمالس���ة أبيه وحضور البت يف القضايا 
ال���يت تعرض عليه. وتعد جمالس القضاء يف البادية 
مدارس يتخرج فيه���ا القضاة الذين حيرصون على 
حضوره���ا، والقض���اء عندهم مس���تمد يف أساس���ه 
م���ن الش���ريعة اإلس���المية ولك���ن مع م���رور الزمن 
أُدخل عليه الكثري م���ن العادات والتقاليد واألعراف 

املوروثة، ولكنه ال خيلو من التنظيم ويبقى قريباً من 
املعقول يف بعض أحكامه. 

وش���يخ العش���رية هو الرئيس األعلى للقضاء فإن 
أراد فصّل من لدنه يف األمور املتنازع عليها وإن شاء 
س���اق أصح���اب القضية إىل أحد القض���اة العوارف 

ليحتكموا إليه.
ويف القض���اء الب���دوي قض���اة خمتص���ون فهناك 
ق���اٍض للجناي���ات وقاٍض للحق���وق وقاٍض للنس���اء 
واخليل ويُسمونه قاضي املقلدات ويعنون باملقلدات 

اخليل والنساء.
ويف القضاء البدوي ما يُش���به االستئناف كما يف 
احملاك���م املدني���ة فيحق ألحد اخلصم���ني أن يطلب 
من القاضي الس���ماح له بعرض القضية أما م قاٍض 
آخ���ر إذا رأى أن���ه يف املس���ألة غنب ل���ه.وكان الطيار 
أب���و عن���زة ه���و العارفة الوحي���د الذي ال تس���تأنف 
القضي���ة القادم���ة إليه وتب���تُ من عن���ده وذلك بأن 
يقول: س���قين على غريك وهنا خيتار القاضي األول 
قاضياً آخر يتوس���م في���ه املعرفة والقدرة على البت 
يف هذه القضية ويقول له س���قتك على فالن ويذكر 
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له اس���م العارفة، ويف ه���ذه احلالة أيضاً حيق ألحد 
الطرف���ني املتقاضيني أن يطل���ب من القاضي الثاني 
إحالة القضية إىل قاٍض ثالث بالعبارات نفسها اليت 
ردده���ا عند القاضي األول، وهذا ما يُش���به التمييز 
يف القض���اء املدني، وهنا يك���ون احلكم قطعياً وغري 
قابل لالعرتاض بع���د البت يف القضية من القاضي 
الثال���ث ولكل من اخلصم���ني احلق بتوكيل من ينوب 
عنه بع���رض قضيته أمام القض���اء والدفاع عنه إذا 
كان ضعي���ف احلجة ال حيس���ن ش���رح قضيته أمام 
القاض���ي، وذل���ك بأن خيت���ار رجالً ممن حيس���نون 
الدف���اع  واحملاجج���ة ويق���ول ل���ه العب���ارة املتعارف 
عليه���ا« أنا ملبس���ك عبات���ي« ونادراً م���ا يقابل هذا 
الطلب بالرفض وهذا بديل عن احملامي يف القضاء 
املدن���ي إال أنه ال يتقاضى أج���راً يف معظم األحيان، 
وللقاض���ي ح���ق معلوم من مال أو ح���الل إذا بت يف 
املس���ألة م���ن عنده ويس���اوي هذا احل���ق ثلث قيمة 
القضي���ة يف ح���ال كان���ت مالية وتُس���مى الرزقه أما 
جلسة القضاء فتسمى الطالبة ويبدأ فيها القاضي 

بقوله:
  وش عندك يابن فالن واذكر اهلل يابن فالن
  وش عندك ياعارفة العرب يافكاك النشب

 وحيض���ر الش���هود اجللس���ة إذا اس���تدعى األمر 
ذلك وال تقبل ش���هادة من س���بق ل���ه أن حلف مييناً 
كاذباً ويس���تمع القاضي هلم فإن كانت قضيتهم من 
القضايا املعروفة بت يف احلكم وإن مل يستطع إجياد 
ح���ل هلا فإنه يطلب من املدعي البحث عن قضيتني 
مش���اهبتني هلذه القضية وكيف قض���ي فيهما وهذا 
ما يش���به القي���اس يف القضاء املدن���ي وقبل النطق 
باحلك���م يطل���ب أحد اخلصمني م���ن خصمه اآلخر 
الس���ماح ل���ه بأن خيت���ار كفيالً يضمن ل���ه حقه بأن 
يق���ول: هدني على كفيلي فيقول له خصمه هديتك 
وخيت���ار الكفي���ل عادة م���ن الرج���ال ذوي النفوذ يف 
العش���رية فيقول: أنا منهد على فالن، ويس���مي اسم 
الكفيل ولي���س بالضرورة أن يك���ون الكفيل حاضراً 
وهن���ا الكفيل ملزم بكل ما يرتت���ب على املكفول فإن 

امتنع اخلصم عن التأدية يكون الكفيل مس���ؤوالً عن 
حتصي���ل احل���ق وإجباره على ذلك حت���ى لو اضطر 

الستعمال القوة.
ويف القضايا اجلرمية يعني من أجل ذلك كفيالن 
أحدمها يس���مى كفيل دفا واآلخر يُس���مى كفيل وفا 
، فكفيل الوفا لتحصي���ل األمور املالية وكفيل الدفا 
لضمان عدم مطالب���ة أهل املقتول حبقهم يف الثأر، 
وتع���دُّ هذه املس���ألة من املس���ائل اهلام���ة اليت تلقى 
احرتاماً من قبل اجلمي���ع وهي ضمانة جيدة وقوية 
لعدم تكرار اجلرمية فلو حصل و قام أهل املقتول 

بالتع���دي بالقتل من الط���رف اآلخر، هب الكفيل 
وعش���ريته لتطبيق اإلجراءات املرتتب���ة عن اإلخالل 
بش���روط االتفاق بكل قوة وبال رمحة وحيق للكفيل 
اإلغارة على املعتدي س���بع مرات يس���يل يف كل مرة 

منها دماء من املعتدي أو أهله أو عشريته.
وإذا ادعى شخص على آخر ورفض املدعى عليه 
اإلذع���ان للح���ق أو القضاء لضعف خصم���ه أو قلة 
عش���ريته، ففي هذه احلال���ة يلجأ اخلصم الضعيف 
إىل أح���د الرج���ال األقوياء ذوي النفوذ يف العش���رية 
فيعق���د طريف منديل���ه ويقول له: أن���ا بوجهك على 
احل���ق، ويش���رح له ظالمته ، وم���ن املعيب جداً على 
امللتجأ إليه رفض الطلب وعندئذ يرسل هذا األخري 
إىل املدعى عليه يطلب منه اإلذعان للحق، ومقاضاة 
صاحبه وإذا رفض التقاضي فإن املستجار به جيربه 
على اخلض���وع للحق بالقوة ومن مجل���ة اإلجراءات 
املتخذة يف هذه احلالة أن يستاق اجملري إبل اخلصم 
فيحتجزه���ا ويض���ع العق���ل يف أيديه���ا، حتى يذعن 

اخلصم للحق.
 ويعد هذا مثاالً رفيعاً على نصرة املظلوم واألخذ 
على يد الظامل وال حيكم  القاضي عندهم باإلعدام 
عل���ى القات���ل ألن أه���ل املقتول اليقيم���ون دعوى يف 
مثل ه���ذا احلال، إمنا حيصلون حقه���م بأخذ الثأر 
بأنفس���هم، والذي يقتل إنس���اناً باخلطأ يدفع الدية 
وال يقت���ل ولكن���ه جي���ب أن جيلي ع���ن الديرة بعض 

الوقت حتى هتدأ النفوس.
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املراجع:

 ويدف���ع م���ن حيدث يف إنس���ان عاهة مس���تدمية  
مثل برت اليد أو فقدان النظر مبلغاً من املال يسمونه 
) س���طوة( يق���دره القاضي عند الصل���ح، ومن يقتل 
حيوان���اً خطًأ يغرم بثمن���ه وإذا كان ذلك عمداً يغرم  
بأرب���ع أمثال مثنه وعن���د املصاحلة يذهب جمموعة 
من الرجال يطلق عليهم تس���مية )اجلاهة( بناء على 
طل���ب م���ن ارتكب اجل���رم أو أهله أو عش���ريته و يتم 
اختي���ار رجال اجلاه���ة من وجهاء الق���وم ومن ذوي 
احللم والنفس الطويل ألنه قد توجه إليهم اإلهانات 
مم���ن وقع فيهم اجل���رم  يف بعض احلاالت إذا كانوا 
ال يرغب���ون الصلح وعلى رجال اجلاهة أن يتجاوزوا 
عن مثل ه���ذه احلاالت بصرب وأناة فإذا وافقوا على 
الصلح جتري املفاوض���ات لالتفاق على ) املؤدى أو 
الدي���ة( وتوافق اجلاهة على كل ما يطلبونه حتى إذا 
عقد الكف���ال اهندوا عل���ى الكفي���ل يعيدوهنم إىلما 
جيي���زه هلم الع���رف يف القضاء الب���دوي ألن مقدار 
الدي���ة معروف عندهم يف العش���رية وخارجها فعند 
عش���رية ) ضنا مس���لم( مقدار الدية ضمن العشرية 
إذا قتل القريب قريبه مخس���ون بعرياً والس���لع وهي 
الفرس أو الذلول والسيف أو البندقية وحيمل التبعة 
مع القاتل ضمن العشرية أقاربه حتى اجلد اخلامس 
س���واء كان طارداً أو مطروداً أما بعد ذلك فال تبعة 
عليه���م وأول م���ا يرتت���ب عليه م���ن إج���راءات يقوم 
هب���ا القات���ل وذووه يف حال كان وق���وع اجلرم ضمن 
العش���رية هو اجلالء إىل عش���رية أخرى بعيدة عنهم 

يف النس���ب فمثالً إذا كان اجلاني من )ضنا مس���لم( 
فال حيق له اجلالء إىل أية عشرية من ) ضنا مسلم( 
وإمن���ا جيلي إىل ديار ) آل ضن���ا عبيد( أو أي قبيلة 
أخرى ويعطى اجلاني مهلة ثالثة أيام وثلث اليوم كي 
يص���ل إىل مأمنه يك���ون خالهلا يف جرية أحد رؤوس 
القوم يف عش���ريته ويس���مون هذه املهلة عطوى ، أما 
إذا وق���ع اجلرم خارج العش���رية فإن اجلاني ال جيلي 
وحتميه عشريته. وهناك أحكام يلجأ  إليها القاضي 
يف ح���ال مل يتوصل إىل نتيجة أو لعدم رضي اجملين 

عليه باحلكم ومنها : البشعة – الوساقة.
اجملتمـــع  يف  والتطـــور  التغيـــري  أدوات   

البدوي
هبذا تكتمل صورة هذه الصفحة املمتعة من تاريخ 
القض���اء عند البدو، بوصفه جمتمع���اً كان وال يزال 
يف تنظيمه يعتمد على الرتاث الشعيب وقوة التقاليد 
القدمي���ة اليت ما زال بعضه���ا رغم عاصفة احلداثة 
الكاس���حة يف كل مناح���ي احلي���اة ، وال���يت طال���ت 
اجملتمع���ات البدوية ) الس���يارات - املوبايل( عصياً 
على االنقراض والتجاوز، ألن احلداثة مست وسائل 
احلي���اة وأمناطها يف تلك اجملتمع���ات، بينما حتتاج 
تلك التحوالت إىل حتديث العقل البدوي باملدرس���ة 
أوالً و بتغي���ري منط احلياة ثانياً، فالعمل الزراعي أو 
أش���كال العمل الريعي الش���رعي ميك���ن هلا  وحدها 
أن تبدل منطق احلياة  وبالتايل أمناط الس���لوك إىل 

نواظم جديدة وقناعات جديدة.

 مخسة أعوام يف شرقي األردن- تأليف األرمشندت بولس سلمان- مطبعة القديس بوليس حريصا لبنان 1929.
 قصص تارخيية من البادية تأليف األب جنار 1936.

 عشائر معان الدكتور سعد أبو دية- دار البشري عمان.
 عشائر البادية السورية- حممد علي مادون- مازال خمطوطًا.

 البادية- عبد اجلبار الراوي ، طبع يف بغداد عام 1938.
 القضاء بني البدو- د. مكي مجيل- طبع بغداد 1954.

 القضاء يف العشائر األردنية – أمحد العبادي.
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الكتابة 
الصينية

وفن الرسم 
بالكلمات

 غازي خريان امللحم

األش��ياء  الرس��م ف��ن تش��كيلي يعك��س  إن 
املوضوعي��ة باخلط��وط واألل��وان والصورة، 
وهو جيس��د ما حص��ل عليه الن��اس خالل 
أعماهل��م م��ن املع��ارف واألف��كار واملش��اعر، 
ووس��يلة للتبادالت الفكرية بينهم يف الوقت 
ذات��ه، ث��م أصب��ح الن��اس م��ع م��رور الزمن 
يستخدمون هذا النوع من الفن قصد التعبري 
عن أفكارهم، فتحولوا إىل )الرس��م الكتابي( 
وخري من ميثل هذا االجتاه تش��كيل املقاطع 
الصينية، اليت تعد من أقدم الكتابات العاملية 
ال��يت ظه��رت إىل حي��ز الوج��ود كرم��وز 
تصويرية يف املرتبة األوىل، وهي تش��به حلد 
م��ا الكتاب��ة) اهلريوغليفي��ة( وم��ا يليها من 

الكتابات القدمية.
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وقد مسى الصينيون حروف كتابتهم ) ون يل( أي 
األدب اجلمي���ل، وال عجب فهم ي���رون الصلة وثيقة 
ب���ني أدهبم اجلميل هذا وبني ش���عرهم وفن الرس���م 

لديهم.
 لذل���ك كان���ت اللوح���ات الفنية الصيني���ة قوامها 
الرس���م يف الوس���ط وأما الش���عر والرموز فتدون يف 

زواياها.
وكان الكاتب الصيين القديم، اختذ من الفرش���اة 
أداة للكتاب���ة ، يت���درج مسكها من ش���عرة واحدة إىل 
خصلة كثيفة من الش���عر الذي اس���تخلصه من فراء 
األرانب، أما احلرب املستعمل هلذا الغرض كان عبارة 
عن مزيج من س���ناج الصنوبر ومسحوق الغراء بعد 
مزج���ه بامل���اء ليتحول إىل س���ائل رم���ادي داكن، ثم 
معاجلت���ه ببعض احملالي���ل امللحية ليصب���ح جاهزاً 
لالستعمال، وأحياناً كانوا يستخدمون بعض األلوان 

هلذه الغاية.
اهت���دى الصينيون للج���ذر األول لرم���وز كتابتهم 
منذ العام /1500/ قبل امليالد، وقد اقتبست بعض 
الش���عوب اآلس���يوية اجمل���اورة للصني تل���ك الرموز 
وعدلوا فيها بعض التعديل وأضافوا إليها احلركات 
املناس���بة كي تتواف���ق ولغتهم األم، واس���تعملوها يف 
مجيع ش���ؤون الكتابة والتدوين، بعدما هذبوا بعض 

حروفها لتسهيل كتاباهتا وقراءهتا.
ويذك���ر علم���اء اللغة إن رم���وز الكتاب���ة الصينية 
األساس���ية تقدر حبوايل /214/ جذراً، وترتدد هذه 
اجل���ذور وتتكرر يف ش���تى رم���وز الكتاب���ة الصينية 
وصوره���ا، بإضافات هن���ا ، وتعديالت هناك، حتى 
يبدو الدور الذي تلعبه هذه اجلذور ش���بيهاً إىل حد 
م���ا ب���دور احلروف العادية يف س���ائر لغ���ات العامل، 
وقد عانت اللغة الصينية يف بداية أمرها من ختلف 
وتعقي���د يف طريق���ة كتابتها اليت ت���دون من األعلى 
وتنح���در إىل األس���فل وق���د حص���ر علم���اء اللغات 
الش���رقية ح���روف اللغة الصينية بعش���رات اآلالف، 

حتى قيل:
ب���أن ع���دد حروفه���ا يتأل���ف من مخ���س أربعات 

/44444/ حرف���اً، لك���ن ) ماوتس���ي تون���غ( الع���امل 
اللغوي ومؤس���س دول���ة الصني احلديث���ة، عمل كل 
جهده لتخفيف تلك احلروف بالقدر املمكن ودجمها 

يف أجبدية تتكون من/220/ حرفاً فقط.
 وقد بذل الصينيون قصارى فكرهم يف إعداد آلة 
كتابة تستوعب احلروف/220/ السالفة الذكر ومع 
ذلك، وبرغم الصعوبات والتعقيدات اليت تعاني منها 
ه���ذه اللغة املوغلة يف الق���دم، أبى أهلها التخلي عن 
ح���روف لغتهم األثرية لديه���م مهما كانت الصعوبات 
وألي أم���ر كان لكنه���ا متثل هوية اإلنس���ان الصيين 
وذاكرة تراثه وحمتوى علومه املختلفة اليت يعتز هبا، 

وجيد لنفسه من خالهلا ، كتابة وقراءة ونطقاً.
 التحول من الرسم إىل الكتابة:

  املقاط���ع الصينية رموز لكتابة لغة قومية )هان( 
وخيتل���ف الناس يف الرأي حول مصدرها، فقيل أهنا 
تع���ود إىل الرموز الثماني���ة يف التنجيم، اليت رمسها 
)توشي( الشخصية األسطورية يف الزمن الغابر، أو 
تعود إىل ) تسانغ جيه( الذي كان مؤرخاً لإلمرباطور 

األسطورة الذي اخرتع الكتابة من الصور.
إال أن كل ه���ذه املعلوم���ات غ���ري موثقة كما جيب، 
واملؤك���د أن مصدره���ا احلقيقي يعود إىل أس���الف 
قومي���ة ) ه���ان( الذين أبدعوها ع���رب عصور مديدة 
م���ن املمارس���ة اإلنتاجية وأهنا تش���كلت من الرس���م 

تدرجيياً.
وعرب تلك املس���افات الزمنية الشاس���عة ش���هدت 
مقاط���ع الكتابة الصيني���ة البدائية تطوراً مس���تمراً 
وذل���ك من خالل عمليات إبداع مجاعي ومجاهريي، 
أصبحت مبوجب���ه تلك املقاط���ع ذات نظام متكامل 

إىل حد ما.
 تطور مقاطع الكتابة الصينية:

 م���رت مقاطع الكتابة الصيني���ة مبراحل عديدة، 
أوجزها علماء الثقافة الصينية مبراحل ثالثة هي:

تصويرية :
  يذك���ر فقهاء اللغة الش���رقية، إن مقاطع الكتابة 
الصيني���ة األوىل كانت عبارة عن تش���كيل تصويري، 
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إذ أهن���ا جاءت من ) الرس���م- الكتاب���ة(، إال أن هلذا 
الش���كل ح���دود ضيقة ال تف���ي بالغ���رض املطلوب، 
فهناك أشياء ال شكل هلا، فال ميكن تصويرها، كما 
أن هناك أش���ياء أش���كاهلا خمتلفة ومعقدة فيصعب 
تصويرها أيضاً، ولذلك فال بد من اللجوء إىل رموز 

أخرى مساعدة أكثر توضيحاً.
الرموز اإلميائية:

  دفع���ت الطريق���ة اإلميائي���ة املقاط���ع الصيني���ة 
خطوات كبرية إىل األمام، واخرتقت بذلك حمدودية 
الكتاب���ة التصويرية، لكن لطريق���ة الرموز اإلميائية 
ح���دوداً ضيق���ة أيض���اً، إذ أن اللغة تعكس األش���ياء 
املوضوعي���ة بالصوت، وتتناول كل موجودات الكون، 
وهناك أش���ياء كثرية يس���تحيل إجياد مقطع إميائي 
 ) للتعب���ري عنها، مثل الش���جرة فال ميكن رس���م )
للتعب���ري عنه���ا تصويرياً، إال أن هن���اك مئات األنواع 
من الشجر فال تستطيع الطريقة اإلميائية وال حتى 

التصويرية التمييز بينهما.
وفضالً عن ذلك هناك كلمات تعرب عن النشاطات 
النفس���ية واملعنوية، مثل: » الفكر والشوق والنسيان 

والغضب واخلوف، اخل«، ال ميكن االس���تدالل عليها 
بالطريقت���ني التصويري���ة واإلميائي���ة، لذل���ك الب���د 
للمقاطع الصيني���ة أن تتقدم عن الطريقة اإلميائية 

إىل الطريقة الصوتية.
الطريقة الصوتية: 

  ه���ذه الطريقة تنقس���م إىل نوع���ني، نوع صوتي 
جم���رد، ينفصل متاماً عن الطريق���ة اإلميائية، مثل 
الكتابات األجبدية املختلفة يف لغات العامل األخرى، 
واآلخ���ر جيمع بني الطريقت���ني اإلميائية والصوتية، 
وتنتمي املقاطع الصينية إىل النوع األخري، وقد ظلت 
نظام���اً لغوياً قائماً على هذا الش���كل من���ذ بداياته 

األوىل حتى شكلها احلايل.
إذاً، مل���اذا مل تتح���ول املقاطع الصيني���ة إىل كتابة 
أجبدية حمضة؟ ذلك يرتبط بطبيعة اللغة الصينية 
وخصائصه���ا، إذ أن بني���ة هذه اللغ���ة ثابتة ال تتغري، 
فقبل األلف األول قبل امليالد كانت كل كلمات اللغة 
الصيني���ة تقريباً مكونة من مقطع واحد، ثم ازدادت 
نس���بة الكلمات ذات املقطعني، إال أن معظمها كانت 
كلمات مركب���ة حيمل جذرها معن���ى معيناً، وتتميز 
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املراجع:

الكتاب���ة الصيني���ة ب���أن كل كلم���ة منه���ا ذات مقطع 
صوت���ي واح���د جيمع ب���ني القي���م اللغوي���ة الثالثة: 

)التدوينية - والصوتية - والداللية(.
وتتمت���ع بذل���ك خباصي���ة التمييز ب���ني الكلمات 

املكونة من ذات املقطع الصوتي الواحد.
طريقة تشكيل املقاطع الصينية:

إن طرق تش���كيل املقاط���ع الصينية ممتعة، والبد 
أن نذك���ر مصطلح ) ليوش���و( الذي يعين س���ن طرق 
لتش���كيل املقاط���ع الصينية، ثم اختص���رت لتصبح 
ثالث ط���رق فقط، وه���ي طريقة الرم���وز اإلميائية 
والطريق���ة اجملازي���ة، وطريقة الربط ب���ني الصورة 
والص���وت، وم���ن ب���ني املقاط���ع الصيني���ة ال���يت مّت 
تشكليها بطريقة الرموز اإلميائية ما يتكون من رمز 
( ويعين واحد،  جتريدي، أو رمز تصويري مثالً  )
( ويعين ث��������الثة،   و  ( ويعين اثن���������ان و ) (
 ) (  ويع���ين حتت، و ) )))((( ( ويعين مياه و ) (

يعين بابا وهكذا دواليك.
تطور أشكال مقاطع الكتابة الصينية:

 ظل���ت املقاطع الصينية يف حال���ة تطور وجتديد 
ع���رب اآلالف من الس���نني، واجتاهها الع���ام أن تلجأ 
إىل الطريقة اإلميائية يف تش���كيل املقاطع اجلديدة، 
وقد برز ذلك يف حتول املقاطع الصينية من الكتابة 
التصويري���ة القريبة من الرس���م احلقيقي إىل رموز 
تتش���كل من اخلطوط املبس���طة، وهذه النقلة تعترب 
منطق���ة حت���ول هام���ة يف مس���رية تغ���ريات أش���كال 
املقاط���ع الصيني���ة واحل���د الفاص���ل ب���ني املقاط���ع 

القدمية واحلديثة.

تبسيط املقاطع الصينية:
  م���ع أن عمليات التبس���يط ظلت تي���اراً عاماً يف 
مس���رية تط���ورات املقاط���ع الصينية، إال أن���ه توجد 
إىل جانبه���ا ظواهر التعقيد، بازدي���اد عدد املقاطع 
الصيني���ة ال���يت تكت���ب بطريقتني قدمي���ة وحديثة، 
وحتت���ل نس���بة املقاطع املكتوب���ة هبذا الش���كل ومبا 
ال فائ���دة من���ه ثلثا عددها ومجلة القول أن تس���هيل 
املقاط���ع الصيني���ة يش���كل االجتاه العام يف مس���رية 

تطورها.
 وبذل���ك قام���ت الص���ني اجلديدة بتبس���يط تلك 
املقاط���ع من حي���ث خطوطها وع���دد تلك اخلطوط 
أو احل���روف، منذ تأسيس���ها ع���ام 1949، مما رفع 
املستوى الثقايف للشعب الصيين، ودفع مسرية العلوم 

والتكنولوجيا خطوات كبرية إىل األمام.
تعلم الصينية لغة وكتابة:

قد يتخي���ل للكثريين ممن ال يتكلمون الصينية أن 
تعل���م هذه اللغة من س���ابع املس���تحيالت، كوهنا لغة 
غامضة وحروفها متش���ابكة معقدة أكثر من الالزم، 
ويب���دو هذا االعتقاد س���ليماً حلد ما، إال أن املتبحر 
يف عل���وم ه���ذه اللغة س���وف يكتش���ف أن الصعوبة 
الوحيدة يف دراستها تكمن يف خمارج النطق، وكتابة 

مفرداهتا.
 ولدى اس���تيعاب الدارس هلذه املرحلة، سيس���هل 
عليه تعلمها وحتى إجادهتا، ش���ريطة إتباع األسلوب 
الصحي���ح يف دراس���تها خط���وة  خط���وة، وميكن له 
ممارس���تها حمادثة وقراءة وكتابة كأي لغة أخرى يف 

العامل.

 أ- أشناين- انتشار اللغة الصينية يف العامل- جملة الصني اليوم- العدد /2/ ص5 شباط 1991- بكني.
 قره شي ليانغ- مصدر املقاطع الصينية- جملة الصني اليوم- العدد /2/ ص27- شباط 1991- بكني.

 فرانسوا شينغ- اللغة الصينية- سلسلة آفاق ثقافية/48/ دمشق/- 2007.
 يوسف زعبالوي- الكتابة الصينية- العربي- العدد 170 ص 142- كانون ثاني 1972- الكويت.

 عثمان سعدي- التجربة الصينية- العربي- العدد 303- ص 112 شباط 1984- الكويت.

الكتابة الصينية وفن الرسم بالكلمات   

245



 إذا نظرن��ا إىل أدِب األطف��ال  بوصف��ه راف��دًا  تربويًا فع��ااًل للثقافة الطفلية فإن مقوم��اتٍ عدة جيب أن 
ُيبنى عليها لتحقيق أهدافِه تربويًا دون أن يطغى اجلانُب الرتبوي والقيمي على الوظيفِة األساس��ية لألدب 
املتجس��دة يف االرتقاء بالفكر اإلنس��اني وتصوير واقع احلياة باللمسات املبدعة لألديب ،و من هذه املقومات: 
األس��لوب غري املباش��ر يف تقديم الوجبِة الرتبوية عرب األدب ، و التعامِل مع اللغة اليت تناس��بُ مفرداُتها عمَر 
الطفل الذي نتوجه إليه ، و مراعاةِ  ُنضج خياله ، و مس��ايرِة عصرنا الذي حيفُل بثورٍة علمية تدفُعنا إىل 
اإلس��هام يف توجي��ه الطف��ل إىل التفكري العلمي . و إذا كانت الرتبيُة وظيفةً  من وظائف األدب فإننا نش��هُد 
وض��وَح هذه الوظيفة على مس��احاِت النصوص اإلبداعية اليت يقدمها األدي��ُب الدكتور موفق أبو طوق، 
ففي كتاباته ) مقالة  و قصة ( يبدو االش��تغاُل على البعد الرتبوي جليًا دون أن يؤثر ذلك على متاس��ِك 
الن��ص األدب��ي و رقيه فنيًا، و الرتبيُة باختالف توجهاتها العلمية والصحية والقومية و اللغوية و القيمية و 

األخالقية تتجسد يف نصوصه.                        

البعد التربوي في أدب موفق أبو طوق 
  سامي حممود طه*
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*  عضو احتاد الكتاب العرب، وعضو مجعية أدب األطفال فيه، ولد يف الالذقية عام 1965.

  1- الرتبية العلمية :
يف مقال���ة بعن���وان ) التوج���ه العلم���ي يف القصة 
الطفلي���ة ( يقول الدكتور موف���ق : ) القصة الطفلية 
باعتبارها نس���يجاً فنياً متكام���الً يتوجهُ إىل الطفل 
ووس���يلة من وس���ائل التخاطب احململ على أجنحة 
اإلقناع ال بد هلا من ميزان علمي و منطقي ينسجم 
م���ع هيكله���ا الفين و يق���دمُ للطف���ل أف���كاراً مقنعة 
و أحداث���اً منطقي���ة يتقبلُها العق���ُل و القلب معاً ( و 
يق���ول : )التوج���ه العلم���ي يف القص���ة الطفلي���ة هو 
توجُه مدروس جيب أن حناسِ���بَ أنفس���نا به قبل أن 
حياسَ���بَنا  الطفل املتلقي ، ال نريدُ أن نلقي أطفالنا 
يف غياهب الغموض و ال نريد أن نرمي هبم يف هوة 
التناق���ض و املفارقات ( . هكذا يصور األديب موفق 
رؤيتَ���هُ للتوجه العلمي ع���رب األدب إىل عامل األطفال 
، توجُ���هٌ علين���ا أن هنتمَ جبدواه بعي���داً عن الزيف و 
املبالغ���ات املضيِّعة ، و نرى رؤيتَهُ هذه متجسِ���دة يف 
كتابات���ه القصصي���ة العلمي���ة ، ففي قصت���ه ) حوار 
داخل ثالجة ( مثالً يش���ري إىل دور التربيد يف حفظ 
امل���واد ، و يق���دمُ حقيق���ةً  علمية على لس���ان املوزة 
)إحدى ش���خصيات القصة ( : ) و لكن هل نس���يت 
أم اخل���ري أن التربيدَ ينقصُ م���ن فائدتنا ؟ لو أكلتين 
طازج���ة ل���كان ذلك خرياً هلا ( و قص���صٌ كثرية قدم 
خالهل���ا حقائ���قَ علمية  هامة و هو ي���رى أن عوامَل 

جناح ِالقصة العلمية يبنى على االلتزام ب�:      
1- التسلسل املنطقي لألحداث .

2- اخلامتة املقنعة .
3- البيئة املطابقة 

4 - الشخصيات الواقعية .
5 - األنسنة املقيدة .
6- الثوابت العلمية. 

7- احلقائق التارخيية
يف املراك���ز الثقافية خ���الَل لقاءاتهِ م���ع األطفال 
حت���دثَ مطوالُ ع���ن أمهية احلاس���وب وفوائدهِ اليت 

ال حص���ر هلا إن اس���تطعنا التعامَل مع حضوره وفق 
تنظيمٍ  دقيق ، تنظيمٍ  يف الوقت املخصَصِ للجلوس 
أمام���ه ، تنظي���مٍ  يف التعام���ل مع براجم���ه و انتقاء 
ه���ذه الربام���ج ،و أمهية تعاون األه���ل مع الطفل يف 

االستخدام األمثل للحاسوب .
 لقد قدم األديبُ موفق املادة العلمية يف أهبى حلل 
فن الكتابة ، فاملعلومة اليت يقدمُها تصُل إىل الطفل 
ِصادق���ةً مقنعة ال غموض فيه���ا و ال مبالغة ، يديرُ 
دف���ة احلدثِ ليص���ل بالطفل إىل ما يريد بأس���لوب 

أدبي ناضج . 
2- الرتبية الصحية :

و غ���ريُ بعيدٍ ع���ن اجلان���ب العلمي يب���دو اهتمامُ 
الدكت���ور موف���ق باجلانب الصح���ي باس���طاً خربتَهُ 
الطبي���ة على مس���احة نصوصه املقدم���ةِ لألطفال 
نصح���اً و إرش���اداً و توجيه���اً ، وللتذك���ري فق���د متَّ 
اختيارُه يف ) جلن���ة تعديل املناهج الرتبوية يف وزارة 
الرتبية ( لإلشراف على املواد املتعلقة بطب األسنان 
يف املناه���ج الدراس���ية ، و ق���د أص���در جمموعة ) و 
لألس���نان عامله���ا اخل���اص ( لتكونَ باك���ورةَ  إبداعهِ 
يف هذا اجملال وإرش���اداً أدبياً للطف���ل يعلمُه كيفيةَ  

اهتمامهِ بأسنانه إبعاداً له عن األمل و العلة .
و قدمَ حماضراتٍ عدةً  حول طب األس���نان منها 
) دور الع���رب يف ط���ب األس���نان ( وه���ي حماضرةٌ  
له عاد من خالهل���ا بذاكرته إىل نبوغ العلماء العرب 
األقدمني مفاخراً و مبيناً الدورَ الرائد الذي أدّوه يف 

تقدم علم طب األسنان وتطوره. 
و مل يقتصر اهتمامُه باجلانب الصحي على عامل 
األس���نان  ، فها هو ذا  يرس���م اخلط���واتِ  الصحية 
الصحيح���ة لطف���لٍ  يف قصة : ) يومي���ات دموع ( : 
)صب���اح كل ي���وم أس���تيقظ باكراً ، أغس���ل وجهي و 
أرتدي ثيابي و أتناول فطوري ( ، و يف القصة ذاهتا 
يع���رض ما س���بَّبَهُ الغبارُ لعني مزي���د من التهاب يف 
الع���ني ، ) قال الطبي���ب : القناةُ الدمعية مس���دودة  
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بفعل التلوث ( و يشري هنا إىل أمهية إبعاد العني عن 
التلوث حفاظاً عليها .

3- الرتبية القومية :
يف مقال���ة بعن���وان ) القي���م الوطني���ة يف قصص 
األطفال و الناش���ئة ( للدكتور موفق يتحدث بأس���ى 
ع���ن تراجعِ اهلمِ القوم���ي و الوطين يف األدب املوجه 
للطف���ل ، و يتس���اءل مذك���راً حمف���زاً : ) ه���ل نضعُ 
نص���بَ أعيُنِن���ا و حنن من���ارسُ الكتاب���ة للطفل أننا 
خناطبُ العقَل الذي س���وف خيطط ُ ملستقبل أمتِنا 
العربية ؟ و القلبَ الذي س���وف خيفقُ حبب أوطاننا 
الغاليةِ والنفسَ اليت س���وف تطمئنُ بالقيم العربية و 
األصالةِ القومية و العادات و التقاليد اليت يتمتعُ هبا 
شعبُنا منذ مئات السنني ؟ ( و يتوجهُ بنداء إىل أدباء 
األطفال يف س���ورية و الوط���ن العربي : ) لنتابع معاً 
مس���ريتَنا الرتبويةِ الوطنية و لنقدم ألطفالنا األعزاء 
ما يدفعُهم إىل حب الوطن و الدفاع عن مقدس���اته 
و مقاومةِ كلِ  عدوان و اس���رتداد كل أرضٍ  مغتصَبة 
والوقوفِ يف وج���ه أعداء األمة و العملِ  على إزاحة 
تل���ك احل���دودِ   املصطنع���ة اليت تفصُل ب���ني أقطار 

الوطن العربي املمتد من احمليط إىل اخلليج ( .
 ه���ي صورةٌ  جس���دها أيض���اً يف قصصه ، ففي 
قصة بعنوان ) من مفكرتي ( يدير عقاربَ الس���اعةِ 
إىل الوراء ليستذكرَ الفرح الغامر بذكرى الوحدة بني 
الشقيقتني س���ورية و مصر و ليسّطرَ أمنيةً  خالدة 
ً يف وحدة الدول العربية مس���تمداً من الرتاثِ قصةَ  
الرج���لِ  الذي مجعَ أبناءَهُ ليضربَ هلم املثَل املعروف 

يف قوة املتحدين :
) تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسراً        

                       و إذا افرتقن تكسرت آحادا ( 
و يف احلقيق���ة ت���كادُ ال مت���رُ مناس���بةٌ  قوميةٌ  أو 
وطني���ةٌ  م���ن دون أن يرسِ���َل األديبُ موفق مش���اعرَ 
حب���ه لعروبتهِ ووطنه عرب إبداعهِ مقالةً  و حماضرة  

و قصة ً .
4- الرتبية اللغوية :

يُذكي األديبُ موف���ق حبَّ اللغة العربية يف نفوس 

األطفال من خالل تشجيعه على القراءة و الكتابة و 
) املشاركة يف الصحافة املوجهة إليهم ( و هذا عنوانُ 
مقالة له قال فيها : ) إهنا دعوةٌ  إلش���راك األطفال 
يف الكتاب���ة عرب صفح���ات املطبوعات املوجهَةِ إليهم 
عرب بريد القراء و اإلس���هام يف الكتابة و املس���ابقات 
و ب���اب التع���ارف و ندوات اجملالت و أنديتها ( و هو 
هن���ا خيططُ  للوص���وِل إىل طفل فاع���ل يف العملية 
الثقافي���ة ال متلقٍ  س���ليب فقط و حي���ددُ اخلطوات 
ِ الس���ابقة  للوص���ول إىل ذل���ك . و م���ن قصص���ه 
الطريف���ة اليت ت���ؤدي وظيفةً  تربوي���ة لغوية بامتياز 
قصة: )الفتحة والكس���رة(  إنه يوظفُ حواراً طريفاً 
ب���ني الفتح���ة و الكس���رة ليقدمَ ح���االتٍ  من قواعد 
اللغة العربية تتبادُل فيها الكسرة ُ و الفتحة املواقع: 
)ضحكت عالمةُ  الفتحةِ قائلة للكس���رة : حس���ناً يا 
صديق���يت ، كالنا يعم���ل يف خدمة لغتن���ا العربية و 

كالنا يقفُ يف املواقف اليت تالئمُ قواعدها . 
علين���ا أن نتعاون دائم���اً و أن نتبادَل مواقعنا عند 
احلاج���ة كي تبقى لغتُنا س���ليمةً  بعيدةً عن اللحن و 
التشويه ( و ال شك أن الطفل حني يقرأ هذه القصة 
س���تجدُ الفك���رةُ املطلوب���ة طريَقها س���الكاً لإلقامة 
يف خمزون���ه اللغ���وي ، فاحلوار ال���ذي نقرأه يف هذه 

القصة  يقدمُ حقائقَ ال لبس فيها و ال غموض. 
و مبا أن احلديث عن حوار بني الفتحة و الكسرة 
و هو ما يسمى يف عامل األدب ) األنسنة ( فأجد من 
املفي���د التذكري بأن األنس���نة يف أدب الدكتور موفق 
أبو طوق  تنس���جم مع ما أورده يف مقالة له بعنوان: 
) األنس���نة يف قصص األطف���ال تقييدها بالواقع أم 
إبعاده���ا هنائياً ( حي���ث يقول : ) األنس���نة املعتمدة 
هلا ش���روُطها فهي جيب أال تتعدى خصائصَ الطري 
و احليوان أو اجلماد كي ال يُضلَّل األطفاُل أو يُعطوا 
مؤشراتٍ خاطئةً  ،علينا أن نستفيدَ من أهم عنصر 
ٍ م���ن عناصر الطفول���ة و هو اخلي���اُل حبيث نغذيه 
وننمي���ه و نطلُقه كمارد م���ن القمقم ألن اخلياَل هو 
األصل يف كل إبداع و تطور، ولنعلمَ أن الطفَل يطلبُ 
الواق���عَ عن طريق اخليال فالواق���ع يف النهاية يبقى 
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املراجع:

األرضَ الصلبة لكل تطلع���اتِ الطفولة وأحالمِها (. 
إذاً األنس���نة ال جي���وز أن تق���ول ما يوق���ع الطفل يف 

تناقضات علمية أوفكرية أو لغوية . 
5-الرتبية القيمية و األخالقية :

يب���دو اش���تغاُل األدي���ب موفق على ه���ذا اجلانب 
انعكاساً حلميد خصاله . 

إنه يرى يف الطفولة أرضاً خصبة الحتضان اخلري 
و اخلل���ق الكريم فيقدمُه���ا يف نصوصه، ويف املقابل 
يدعو إىل متثلِ  خصائص الطفل حني نريدُ الكتابة 
َ ل���ه إذ يقوُل يف إحدى املقابالت اإلعالمية: )لتكونَ 
كات���بَ أطف���ال علي���كَ أن تك���ون طفالً كب���رياً تعيشُ 
مبش���اعر الطفل حتى تس���تطيع أن تشعرَ مبا يشعرُ 
به عليك أن تتفهمَ طبيعةَ عالقاتِه ، صدَقهُ ، طريَقة 

تفكريه .....( وهو  يتمثُل هذا سلوكاً و أدباً . 
يف قص���ةٍ ل���ه بعن���وان ) مت���ام و ال���وردة ( يعل���ي 
صروحَ اجلمال عرب الرس���مِ  بالكلمات امللونَةِ )حيب 
مّت���امُ أن ي���زورَ احلديق���ةَ  مع زي���ارة الربي���ع ليمتعَ 
عيني���ه مبناظ���رَ خالبةٍ تزي���حُ الكاللةَ عن نفس���ه و 
مي���أل رئتي���ه هواء نقي���اً ( ونرى أن قيم���ة اجلمال و 
الوصف ال تس���تبدُ بالقصة املذك���ورة بل ترتك للعلم 
فس���حةً  حي���رصُ الدكتور موفق عل���ى إتاحتِها كلما 
س���نحت الفرص���ة ، و يقدمُ يف قص���ة أخرى بعنوان 
) األق���وى( قيمة التس���امح والتع���اون واالبتعاد عن 
األنانية ) عندما أحس���تِ الس���مكاتُ الصغريات مبا 
تعانيه زميلتُهن الكبرية نس���نيَ م���ا فعلتهُ و تغاَضني 

عن إس���اءهتا و أس���رعنَ إىل فتحةِ املصرف حياولن 
سدها بأجسادهن الصغرية (. و يف دعوة إىل التأني 
والرتوي قبل إص���دار األحكام يقول يف قصة ) أيهم 
أفضل ( على لس���ان عقرب الساعات بعد حوار مع 
عقربي الدقائق و الثواني )صحيح أن عصرَنا عصرُ 
الس���رعة لك���ن التأني ال بد منه ف���أن تصَل متأخراً 

خريٌ من أن ال تصل أبداً ( .
يقول األديب موفق يف مقالته ) القيم الوطنية يف 
قصص األطفال و الناشئة ( : ) هل ميكن أن نتصورَ 
و حنن نتوجهُ إىل قارئنا الصغري أن كلماتِنا مصابيحُ 
ق���د تنريُ له الطريقَ ، و أن أفكارَنَا و آراءَنا معامُل قد 
ترش���دُه إىل الدرب الس���وي؟( و يف قوله هذا إجياٌز 
لرس���الة أدب األطفال الرتبوية و تنبيهٌ إىل دور أدباء 

األطفال و الكلمة املسؤولة اليت يكتبوهنا .
ال أرى مبالغة يف قويل : إن األديب الدكتور موفق 
أبو طوق اس���تطاع أن يكون أديباً مربياً متمثالً مسوَّ 
خص���ال األديب و املرب���ي ، و لو نظرنا إىل نصوصِه 
األدبي���ة م���ن ب���اب غناه���ا مب���ا تتضمنه م���ن أدب 
ترب���وي  لكان علين���ا أن نس���تعرض نصوصه كاملة 
فف���ي كل عم���ل أبدعه بع���د تربوي ه���ام إىل جانب 
تف���وق أدبي الفت و رق���ي يف  اللغة واحلوار والصور 

اجلميلة و األفكار الغنية املتميزة . 
و أقول : إن كانت غاية األديب أن يصل إىل قارئه 
بأف���كار ه و بيان���ه ، و جناحُ���ه يق���اسُ مبدى حتقق 

غايته فاألديب موفق ناجح و موفق .

  القيم الوطنية يف قصص األطفال و الناشئة – األسبوع األدبي عدد 745
 األنسنة يف قصص األطفال   - األسبوع األدبي عدد 1021

 مشاركة األطفال يف صحافتهم   - املوقف األدبي عدد 389
 التوجه العلمي يف القصة الطفلية   - األسبوع األدبي

 دور العرب يف تقدم طب األسنان   - املوقف األدبي
 يوميات دموع / جمموعة قصص لألطفال من إصدار احتاد الكتاب العرب.

 لقاء منشور يف موقع محاة بتاريخ 2009/7/2
 لقاء يف موقع محاة بتاريخ 2009/6/29   

البعد الرتبوي يف أدب موفق أبو طوق  
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ظاهرة العنف المدرسي 
أسبابها .. آثارها .. حلولها

 صفاء أحد قباقييب

لقد بدأ االهتمام العاملي بظاهرة العنف سواء على مستوى الدول أو الباحثني أو العاملني يف اجملال 
السلوكي والرتبوي أو على مستوى املؤسسات واملنظمات غري احلكومية يف اآلونة األخرية يف التزايد 
وذل��ك نتيج��ة لتطور الوعي النفس��ي واالجتماعي بأهمية مرحلة الطفولة وض��رورة توفري املناخ 
النفسي والرتبوي املناسب لنمو األطفال منوًا سليمًا  نفسيًا وجسديًا واجتماعيًا ملا هلذه املرحلة من 

أثر واضح علي شخصية الطفل يف املستقبل.
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تعريف العنف 
يع���رف العن���ف بأنه س���لوك إيذائي قوام���ه إنكار 
اآلخري���ن )  بوصفهم قيم���ة مماثلة لألنا أو للنحن( 
،  عل���ى أهن���م قيم���ة تس���تحق احلي���اة واالح���رتام ، 
ومرتك���زة عل���ى اس���تبعاد اآلخ���ر ، إم���ا باحلط من 
قيمت���ه أو حتويل���ه إىل تابع أو بنفيه خارج الس���احة 
أو بتصفيت���ه معنوياً أو جس���دياً ، ويعرف أيضا بأنه  
س���لوك أو فعل يتس���م بالعدوانية يصدر عن طرف 
قد يكون فرداً أو مجاعة أو طبقة اجتماعية أو دولة 
هبدف اس���تغالل طرف آخر يف إطار عالقة قوة غري 
متكافئة اقتصادية أو اجتماعية أو سياس���ية هبدف 
إح���داث أضرار مادية أو معنوية أو نفس���ية لفرد أو 

مجاعة أو طبقة اجتماعية أو دولة.
إذا فالعن���ف يتضم���ن ع���دم االع���رتاف باآلخ���ر 
ويصاحب���ه اإليذاء بالي���د أو باللس���ان أي بالفعل أو 
الكلم���ة ،وه���و يتضمن ثالثة عناص���ر ) الكراهية - 
التهمي���ش - حذف اآلخ���ر ( ؛ والعنف س���لوك غري 
س���وي نظ���را للق���وة املس���تخدمة فيه واليت تنش���ر 
املخاوف واألضرار اليت ترتك أثرا مؤملا على األفراد 
يف النواحي االجتماعية والنفسية واالقتصادية اليت 
يصعب عالجها يف وقت قصري ، ومن ثم فإنه يدمر 

أمن األفراد وأمان اجملتمع.
النظريات النفسية واالجتماعية املفسرة 

للعنف 
أواًل: العنـــف يف ضـــوء نظريـــة التحليل 

النفسي 
يرجع فرويد العنف إما لعجز ) األنا ( عن تكييف 
النزع���ات الفطري���ة الغريزي���ة مع مطال���ب اجملتمع 
وقيم���ه ومثله ومعايريه ، أو عج���ز الذات عن القيام 
بعملي���ة التس���امي أو اإلعالء ، من خالل اس���تبدال 
النزعات العدوانية والبدائية والش���هوانية باألنشطة 
املقبول���ة خلقياً وروحي���اً  واجتماعياً ، كما قد تكون 
) األن���ا األعل���ى ( ضعيفة ،ويف ه���ذه احلالة تنطلق 
الش���هوات واملي���ول الغريزي���ة من عقاهل���ا إىل حيث 

تتلمس اإلشباع عن طريق سلوك العنف . 

يف ح���ني ترى الفرويدية احلديثة أن العنف يرجع 
إيل الصراعات الداخلية واملشاكل االنفعاليةواملشاعر 
غري الش���عورية باخلوف وعدم األمان وعدم املواءمة 

والشعوربالنقص .
ثانيًا :النظرية اإلحباطية 

وضع دوالرد جمموعة من القوانني السيكولوجية 
لتفسري العدوانية والعنف منها: 

 كل توتر عدواني ينجم عن كبت .
 ازدي���اد الع���دوان يتناس���ب مع ازدي���اد احلاجة 

املكبوتة .
 تزداد العدوانية مع ازدياد عناصر الكبت .

 إن عملي���ة ص���د العدوانية ت���ؤدي إىل عدوانية 
الحق���ة بينم���ا التخفيف منه���ا يقلل ول���و مؤقتاً من 

حدهتا .
 يوج���ه الع���دوان حن���و مص���در اإلحب���اط وهنا 
يوص���ف الع���دوان بأن���ه مباش���ر وعندم���ا الميك���ن 
توجي���ه العدوان حن���و املصدر األصل���ي لإلحباط ، 
فإن���ه يلجأ إىل توجيه العدوان حن���و مصدر آخر له 
عالقة مباشرة أو رمزية باملصدر األصلي ، وعندها 
يس���مى هذا العدوان مزاحاً وتع���رف هذه الظاهرة 
بكبش الف���داء ، فاملعلم الذي حيبط من قبل مديره 
يوج���ه عنفه حنو الطلبة ألنه ال يس���تطيع أن يعتدي 
على املدير والزوجة اليت يعنفها زوجها تقس���و على 

أطفاهلا .
ثالثًا : نظرية التعلم االجتماعي  

تعد أكثر النظريات شيوعاً يف تفسري العنف وهي 
تف���رتض أن األش���خاص يتعلمون العن���ف بالطريقة 
ذاهت���ا ال���يت يتعلمون هب���ا أمناط الس���لوك األخرى ، 
وأن عملية التعلم هذه تبدأ باألس���رة ، فبعض اآلباء 
يش���جعون أبناءهم على التصرف بعنف مع اآلخرين 
يف بعض املواق���ف ، ويطالبوهنم بأال يكونوا ضحايا 
العن���ف أو عندما جيد الطفل أن الوس���يلة الوحيدة 
اليت حيل هبا والده مش���اكله م���ع الزوجة أو اجلريان 

هي العنف ، فإنه يلجأ إىل تقليد ذلك .
وعندما يذهب الطفل إىل املدرس���ة فإنه يش���اهد 

ظاهرة العنف املدرسي   
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أن املعلم مييل إىل حل مشاكله مع الطلبة باستخدام 
العنف ،كما أن الطلبة الكبار يس���تخدمون العنف يف 
حل مش���كالهتم فيقوم بتقليد هذا السلوك العنيف 

عندما تواجهه مشكلة .
كما أن وسائل اإلعالم تعرض يف براجمها العديد 
م���ن األلع���اب والربام���ج ال���يت حتت���وي عل���ى ألفاظ 
وعبارات ومش���اهد تس���اعد علي تأس���يس س���لوك 

العنف لدى األطفال.
الفرضيـــات األساســـية لنظريـــة التعلم 

االجتماعي 
 إن العن���ف يتم تعلمه داخل األس���رة واملدرس���ة 

ومن وسائل اإلعالم .
 إن العدي���د م���ن األفع���ال األبوي���ة أو اليت يقوم 
هبا املعلمون واليت تس���تخدم العق���اب هبدف الرتبية 

والتهذيب غالبا ما تعطي نتائج سلبية .
 إن العالقة املتبادلة بني اآلباء واألبناء واخلربات 
اليت مي���ر هبا الطف���ل يف مرحلة الطفول���ة املبكرة ، 
تش���كل ش���خصية الف���رد عن���د البل���وغ ، لذلك فإن 

سلوك العنف ينقل عرب األجيال .
 إن إس���اءة معامل���ة الطفل يف املن���زل تؤدي إيل 
سلوك عدواني تبدأ بذوره يف حياته املبكرة ويستمر 
يف عالقت���ه مع أصدقائ���ه وإخوته ، وبع���د ذلك مع 

والديه ومدرسيه .
األسباب املؤدية لتأســـيس سلوك العنف 

لدى األطفال  
جتمع أغلب الدراسات النفسية واالجتماعية على 
أن س���لوك العنف على املستوى الفردي أو اجلماعي 
هو ع���ادة مكتس���بة متعلمة تتكون ل���دى الفرد منذ 
وقت مبكر يف حياته من خالل العالقات الشخصية 
واالجتماعية املتبادلة ومن خالل أس���اليب التنش���ئة 
االجتماعية.وميك���ن إمج���ال أهم األس���باب املؤدية 

لتأسيس سلوك العنف لدى األطفال باآلتي:
أواًل - العوامل األسرية 

وميكن إمجاهلا يف األتي :
 أس���اليب التنش���ئة اخلاطئ���ة مثل ) القس���وة - 

اإلمه���ال - الرفض العاطف���ي - التفرقة يف املعاملة 
- متجي���د س���لوك العن���ف م���ن خالل استحس���انه، 
القم���ع الفكري لألطفال من خ���الل الرتبية القائمة 
على العيب واحلالل واحلرام  من دون تقديم تفسري 

لذلك -التمييز يف املعاملة بني األبناء(.
 فق���دان احلنان نتيجة للط���الق أو فقدان أحد 

الوالدين .
 الشعور بعدم االس���تقرار األسري نتيجة لكثرة 

املشاجرات األسرية والتهديد بالطالق .
 ع���دم إش���باع األس���رة حلاجات أبنائه���ا املادية 

نتيجة لتدني املستوى االقتصادي .
 كث���رة عدد أفراد األس���رة فلقد وجد من خالل 
العدي���د من الدراس���ات أن هناك عالق���ة بني عدد 

أفراد األسرة وسلوك العنف. 
 بيئة الس���كن فاألس���رة اليت يعي���ش أفرادها يف 
مكان سكن مكتظ مييل أفرادها لتبين سلوك العنف 

وسيلة حلل مشكالهتم .
ثانيًا :أسباب جمتمعية 

 ثقاف���ة اجملتمع : يقص���د بالثقافة هنا كل املثل 
والقيم وأس���اليب احلياة وطرائق التفكري يف اجملتمع 
ف���إذا كان���ت الثقاف���ة الس���ائدة ، ثقافة تكث���ر فيها 
الظواهر الس���لبية واملخاصمات ومتجد العنف فإن 

الفرد سوف مييل للعنف.
 يعد اجملتمع مبثابة نظ���ام متكامل يؤثر ويتأثر 
بأنس���اقه املختلف���ة  فنس���ق األس���رة يؤثر يف نس���ق 
التعليم ونس���ق اإلعالم يؤثر باألس���رة وهكذا ، فإذا 
ساد العنف يف األسرة فسوف ينعكس على املدرسة 

وهكذا .
 اهلامش���ية : فاملناط���ق املهمش���ة احملرومة من 
أبس���ط حق���وق اإلنس���ان ونتيجة لش���عور س���اكنيها 
باإلحب���اط عادة ما مييلون إىل تبنى أس���لوب العنف 

بل وميجدونه .
 يع���د الفق���ر م���ن األس���باب املهمة يف انتش���ار 
س���لوك العن���ف نتيج���ة إلحس���اس الطبق���ة الفقرية 
بالظل���م الواق���ع عليه���ا خصوصا يف غياب فلس���فة 
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التكاف���ل االجتماع���ى ويف ظ���ل ع���دم املق���درة على 
إش���باع احلاجات واإلحباطات املستمرة ألفراد هذه 

الطبقة.
 من���اخ جمتمع���ي : يغلب عليه ع���دم االطمئنان 
وع���دم توافر العدالة واملس���اواة يف حتقيق األهداف 

وشعور الفرد أنه ضحية لإلكراه والقمع .
 من���اخ اجتماع���ي مضط���رب يغل���ب عليه عدم 

وضوح الرؤيا للمستقبل .
ثالثًا : أسباب نفسية 

العن���ف حن���و  يوج���ه  م���ا  فع���ادة  اإلحب���اط:   
مصدر اإلحب���اط الذي حي���ول دون حتقيق أهداف 
الف���رد أو اجلماعة س���واء كانت مادية أو نفس���ية أو 

اجتماعية... 
 احلرمان ويكون بس���بب عدم إش���باع احلاجات 
والدواف���ع املادي���ة واملعنوي���ة لألف���راد مع إحس���اس 

األفراد بعدم العدالة يف التوزيع 
واألزم���ات  والك���وارث  النفس���ية  الصدم���ات   
خصوص���اً إذا مل يت���م الدعم النفس���ي واالجتماعي 
للتخفي���ف من اآلثار املرتتبة على م���ا بعد األزمة أو 

الصدمة 
 النمذجة فالصغار يتعلمون من الكبار خصوصاً 
إذا كان النموذج صاحب تأثري يف حياة الطفل كاألب 

أو املعلم 
 تعرض الش���خص للعنف فالعن���ف يولد العنف 
بطريق���ة مباش���رة عل���ى مص���در الع���دوان أو يقوم 
الش���خص املعنف بعملية إزاح���ة أو نقل على مصدر 

آخر له عالقة مبصدر التعنيف 
 تأكيد الذات بأس���لوب خاطئ ) تعزيز خاطئ( 

من قبل الذات أومن قبل اآلخرين 
 محاية الذات عندما يتعرض الشخص للتهديد 

املادي أو املعنوي 
 حب الظهور يف مرحل���ة املراهقة خصوصاً إذا 
م���ا كانت البيئة االجتماعية تقدر الس���لوك العنيف 

وتعده معياراً للرجولة واهليمنة .
 وق���ت الفراغ وع���دم وجود األنش���طة والبدائل 

اليت ميكن عن طريقها تصريف الطاقة الزائدة .
 ش���عور الفرد أو األفراد باالغرتاب داخل الوطن 
م���ع م���ا يصاحبه من مش���اعر وأحاس���يس نفس���ية 
واجتماعية حيث وجد يف العديد من الدراس���ات أن 

هناك عالقة بني العنف واالغرتاب .
 غالب���ا م���ا يص���در العنف ع���ن األف���راد الذين 
يتس���مون بضعف يف الس���يطرة عل���ى دوافعهم عند 
تعرضهم للمواقف الصعبة  وهذا ما يؤدي لس���لوك 

العنف . 
رابعًا : وسائل اإلعالم وألعاب األطفال 

ت���ؤدي وس���ائل اإلع���الم دوراً كب���رياً يف تأس���يس 
س���لوك العن���ف لدى األطفال من خ���الل ما تعرضه 
م���ن برامج ومسلس���الت على الشاش���ة مل���ا حتتويه 
م���ن عناصر اإلهبار والس���رعة واحلرك���ة واجلاذبية 
وبالت���ايل يقوم الطفل بتمثله���ا وحفظها يف خمزونه 

الفكري والسيكولوجي.
العنف املدرسي أسباب ونتائج وحلول 

تعد املدرس���ة إحدى وسائط التنشئة االجتماعية 
وال���يت أوكل إليها اجملتمع مس���ؤولية حتويل أهدافه 
وفق فلس���فة تربوية متفق عليها إىل عادات سلوكية 

تؤمن النمو املتكامل والسليم للتالميذ. 
إن العن���ف ه���و نقيض للرتبية فهو يه���در الكرامة 
اإلنس���انية ، ألنه يقوم علي هتميش اآلخر وتصغريه 
واحل���ط م���ن قيمت���ه اإلنس���انية اليت كرمه���ا اهلل ، 
وبالتايل يولد إحساس���اً بعدم الثقة وتدني مس���توى 
الذات وتكوين مفهوم س���ليب جت���اه الذات واآلخرين 
والعن���ف الذي ميارس جتاه الطالب ال يتماش���ى مع 
أبس���ط حقوق���ه وهو حري���ة التعبري ع���ن الذات ألن 

العنف يقمع هذا احلق حتت شعار الرتبية.
أواًل:أشكال العنف املدرسي   للعنف املدرسي 

عدة مظاهر وأشكال منها : 
من طالب لطالب آخر : 

 الض���رب : بالي���د - بالدفع - ب���أداة - بالقدم 
وعادة ما يكون الطفل املعتدى عليه ضعيفاً ال يقدر 
عل���ى املواجه���ة وخاص���ة إذا اجتمع علي���ه أكثر من 

ظاهرة العنف املدرسي   
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طفل.
 التخوي���ف: يكون عن طري���ق التهديد بالضرب 
املباش���ر م���ن الطف���ل األق���وى للطف���ل األضعف أو 

التهديد بشلة األصدقاء أو األقرباء 
 التحقري من الش���أن : لكونه غريباً عن املنطقة 
أو ألنه أضعف جس���ماً أوألن���ه يعاني مرضاً اوإعاقة 

أو السمعة السيئة ألحد أقاربه .
 نعته بألقاب معينة هلا عالقة باجلسم كالطول 
أو القصر أو غري ذلك،  أوهلا عالقة باألصل ) قرية 

- قبيلة ( .
 السب والشتم.

من طالب على األثاث املدرسي  
 تكسري النوافذ واألبواب ومقاعد الدراسة .

 احلفر على اجلدران .
 متزيق الكتب .

 تكسري وختريب احلمامات .
 متزيق الصور والوسائل التعليمية والستائر .
من طالب على املعلم أو اإلدارة املدرسية 

 حتطي���م أو ختريب متعلق���ات خاصة باملعلم أو 
املدير .

 التهديد والوعيد .
 االعتداء املباشر.

 الشتم أو التهديد يف غياب املعلم أو املدير .
من املعلم أو املدير على الطلبة 

 العقاب اجلماعي ) عندم���ا يقوم املعلم بعقاب 
مجاعي للفصل سواء بالضرب أوالشتم ، ألن طالباً 

أو جمموعة من الطلبة يثريون الفوضى ( .
 االستهزاء أو الس���خرية من طالب أو جمموعة 

من الطلبة .
 االضطهاد .

 التفرقة يف املعاملة .
ع���دم الس���ماح مبخالفت���ه الرأي حت���ى ولو كان 

الطالب على صواب .
 التهميش .

 التجهم والنظرة القاسية .

 التهديد املادي أو التهديد بالرسوب .
 إشعار الطالب باإلخفاق الدائم .

األسباب املسؤولة عن العنف املدرسي 
 أسباب خاصة باألسرة 

 تعد األس���رة املصدر األس���اس للعنف املدرس���ي 
فالسنوات األوىل من حياة الطفل هي السنوات اليت 
حتدد اإلطار العام للش���خصية اإلنسانية ، فالطفل 
ال���ذي يتع���رض خالل نش���أته لإلمه���ال والتهميش 
وعدم إحساسه بالدفء العاطفي و يشعر أن مصدر 
القوة لديه وهو والده عاجز دائم الش���كوى ويرى أن 
وال���ده يلجأ حلل مش���كالته بأس���لوب عنيف ،ينقل 
كل ذل���ك إيل املدرس���ة ليح���دث بعد ذل���ك التفاعل 
ب���ني العوامل املختلف���ة ويتولد بالتايل عنها س���لوكه 

املدرسي العنيف .
 عوامل مدرسية 

 قسوة املعلمني واستخدامهم للعقاب .
 إدارة مدرسية تسلطية .

 ممارس���ة العنف من قبل املعلم���ني أمام الطلبة 
سواء جتاه بعضهم البعض أو جتاه الطلبة 

 ضي���ق املكان حيث إن املس���احة احملدودة تولد 
التوتر النفسي واالحتكاك البدني .

 إمه���ال الوق���ت املخصص حلصص األنش���طة 
البد نية.

 عدم توافر األنشطة املتعددة اليت تشبع خمتلف 
اهلوايات وامليول .

التعلي���م  يف  التقلي���دي  األس���لوب   اس���تخدام 
) تقيي���د حرك���ة الطلب���ة يف احلص���ة - احلف���ظ 
والتس���ميع - عدم توافر األنش���طة - الطالب متلٍق 
فقط - استخدام العقاب وسيلة تربوية وغريها من 

األساليب التقليدية ( .
 وج���ود املدرس���ة يف منطقة مهمل���ة ،أو حماطة 

بوسط اجتماعي مفكك .
 ) الرتابة( واملناخ املدرس���ي املغلق يس���اعد على 
ع���دم الرض���ا والكبت والقهر واإلحب���اط ، وهذا ما 

يولد تصرفات عنيفة عند الطالب .
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 طرائ���ق التقوي���م املتبعة ال���يت ال تعطي فرصة 
للجمي���ع بالتعل���م والنجاح بل تولد أحياناً املنافس���ة 

السلبية واإلحباط والعدوان .
 ع���دم وض���وح القواعد والضواب���ط اليت حتدد 
قواعد الس���لوك املرغوب والس���لوك غ���ري املرغوب 

بشكل واضح .
 تعزيز س���لوك العنف من قب���ل الطلبة فالطفل 
ال���ذي ميارس العنف ويش���جعه الطلبة قد مييل إيل 
تبين هذا الس���لوك خصوصا يف ظل عدم احملاسبة 

أو تعديل السلوك .
 ع���دم وج���ود فري���ق عم���ل متخص���ص يعم���ل 
على دراس���ة ظاه���رة العنف والتعامل معها بش���كل 

خمطط..
اجلانب الوقائي : حصر الطلبة الذين يعيشون 
حتت الضغط والذين من املمكن أن يطوروا سلوكيات 

عنيفة .
اجلانب النمائي : تنمية اجلوانب اإلجيابية يف 

شخصية التلميذ والرتكيز على التعزيز .
اجلانب العالجـــي : وضع اخلط���ط والربامج 

اإلرشادية اليت تساعد يف التخفيف من العنف ( .
اآلثـــار املرتتبـــة على ســـلوك العنف يف 

املدارس  
اجملال النفسي  السلوكي 

 العن���ف : فل���كل فع���ل رد فعل ويك���ون ذلك إما 
بالعنف على مصدر العنف نفس���ه أو على طفل أخر 

أو يف صورة حتطيم األثاث املدرسي .
 الك���ذب : حيث مييل الطالب للكذب هروباً من 

موقف التعنيف 
 املخ���اوف : اخل���وف م���ن املعلم ، اخل���وف من 

املدرسة ، خماوف ليلية .
 العصبي���ة والتوت���ر الزائ���د النات���ج ع���ن ع���دم 

إحساسه باألمان النفسي .
 تشتت االنتباه وعدم القدرة على الرتكيز .

 اللج���وء إىل احليل الالش���عورية ،مثل التمارض 
والصداع واملغص لرغبته يف عدم الذهاب للمدرسة 

الرتباطها خبربات غري سارة .
 تكوي���ن مفه���وم س���ليب جت���اه ال���ذات وجت���اه 

اآلخرين.
 العديد من املش���كالت : التب���ول الال إداري  - 

االنطواء - مشاعر اكتئابية - اللجلجة .
اجملال التعليمي 

 تدني مستوى التحصيل الدراسي .
 اهلروب من املدرسة .
 التأخر عن املدرسة .

 التسرب الدراسي .
 كراهي���ة املدرس���ة واملعلمني وكل م���ا له عالقة 

بالعملية التعليمية .
 هتديداألمن النفس���ي للطفل يؤدي إيل القضاء 

على فرصة التفكري احلر والعمل اخلالق .
كيفية احلد من ظاهرة العنف املدرسي 

1-  اجلانـــب الوقائي : تت���م مكافحة العوامل 
املسببة للعنف وذلك باآلتي : 

 نشر ثقافة التسامح ونبذ العنف .
 نشر ثقافة حقوق اإلنسان .

 عمل ورش���ات ولقاءت لألمه���ات واآلباء لبيان 
أساليب ووس���ائل التنشئة الس���ليمة اليت تركز علي 
منح الطفل مس���احة من حرية التفكري وإبداء الرأي 
والرتكيز على اجلوانب اإلجيابية يف شخصية الطفل 

واستخدام أساليب التعزيز .
 التش���خيص املبكر لألطفال الذين يقعون حتت 
ظ���روف الضغ���ط والذي���ن م���ن املمك���ن ان يطوروا 

أساليب غري سوية .
 تنمية اجلانب القيمي لدى التالميذ .

 عم���ل ورش���ات عمل للمعلمني يت���م من خالهلا 
مناقش���ة اخلصائ���ص النمائية ل���كل مرحلة عمرية 

واملطالب النفسية واالجتماعية لكل مرحلة .
 الرتكي���ز على اس���تخدام أس���اليب التعزيز بكل 

أنواعها .
 استخدام مهارات التواصل الفعالة القائمة على 
اجلانب اإلنس���اني واليت من أمهها حس���ن االستماع 
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واإلصغاء وإظهار التعاطف واالهتمام .
 إتاحة مساحة من الوقت جلعل الطالب ميارس 
العديد من األنشطة الرياضية واهلوايات املختلفة .

2- اجلانب العالجي 
 اس���تخدام أس���اليب تعدي���ل الس���لوك والبع���د 
ع���ن العقاب وال���يت منها ) التعزيز الس���ليب - تكلفة 
االس���تجابة - التصحيح الزائ���د - كتابة االتفاقيات 

السلوكيةاالجتماعية - املباريات الصفية( .
العقالني���ة   اس���تخدام األس���اليب املعرفي���ة و 
االنفعالي���ة الس���لوكية يف ختفيف العن���ف واليت من 
أمهها : معرفة أثر النتائج املرتتبة على سلوك العنف 
- تعلي���م التالميذ مهارة أس���لوب حل املش���كالت - 
املس���اندة النفس���ية - تعليم التالميذ طرائق ضبط 
ال���ذات - توجي���ه ال���ذات - تقيي���م ال���ذات - تنمية 
امله���ارت االجتماعي���ة يف التعامل - تغي���ري املفاهيم 
واملعتقدات اخلاطئة عند بعض التالميذ فيما يتعلق 

مبفهوم الرجولة .
 طريقة العالج القصصي : فالقصص تس���اعد 
على التخلص من عوامل اإلحباط وتعمل على تطوير 
الق���درات اإلدراكي���ة ، ومن خ���الل القصص يدرك 
الطفل أن هناك العديد من األطفال هلم املش���كالت  
ذاهت���ا ، وتفجر القص���ص املش���اعر املكبوتة عندما 
يدخ���ل الطف���ل يف جتربة قوية من خ���الل متاثله أو 

رفضه الش���ديد لتصرفات قامت هبا ش���خصية من 
الشخصيات وذلك خيفف الضغط النفسي عنده .

دور العاملني يف جمال التوجية واإلرشـــاد 
يف احلد من ظاهرة سلوك العنف املدرسي 

يق���وم العامل���ون يف ه���ذا اجمل���ال  بالعدي���د م���ن 
الفعالي���ات واألنش���طة للتخفيف من هذا الس���لوك 
سواء لدى املعلمني أو الطلبة أو األهايل جتاه أبنائهم 

ومن هذه الفعاليات واألنشطة : 
 تنفي���ذ العدي���د من الندوات ألولي���اء األمور يف 
أس���اليب التنشئة االجتماعية املناس���بة لكل مرحلة 
عمرية باعتبار أن األس���رة هي املصدر األس���اس يف 

تأسيس سلوك العنف لدى األطفال.
 تنفي���ذ العدي���د م���ن الن���دوات ألولي���اء األمور 
ح���ول حقوق الطفل يف الرعاية الصحية والنفس���ية 
واالجتماعي���ة وحق���ه يف اللعب واملش���اركة والتعبري 
ع���ن ال���رأي ،وحق���ه يف الش���عور باألم���ن النفس���ي 

واالجتماعي. 
 تنفيذ العديد من الندوات واللقاءات مع املعلمني 
واإلدارات املدرس���ية حول اخلصائص النمائية لكل 
مرحل���ة عمرية واملش���كالت النفس���ية واالجتماعية 
املرتتب���ة عليه���ا وخصوصاً مرحل���ة املراهقة وكيفية 
التعام���ل م���ع ه���ذه املش���كالت وخصوصا س���لوك 

العنف.
  تنفي���ذ العدي���د م���ن الندوات 
للمعلمني واإلدارات املدرس���ية حول 
حقوق الطفل النفسية واالجتماعية 

واملدنية.
 تنفي���ذ العديد م���ن املخيمات 
الصيفية واإلشراف عليها واليت من 
ضم���ن أهدافها التفري���غ االنفعايل 
احلركي���ة  األنش���طة  طري���ق  ع���ن 
والرس���م والتمثيل والفنون الشعبية 
واليت تس���هم يف خف���ض العدوانية 
باإلضافة إىل أنش���طة متنوعة ذات 
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املراجع:

صلة مبفاهيم حقوق اإلنسان  .
 تنفي���ذ العديد من املع���ارض واملهرجانات اليت 
حتت���وي علي ركن أساس���ي خاص حبق���وق الطفل،  
س���واء من حي���ث الفقرات اليت تقدم أو اجملس���مات 

والرسومات اليت تعرب عن حقوق الطفل.
 وكذل���ك الفق���رات ال���يت حتت���وي عل���ى مضمون 
توجيه���ي إرش���������ادي لبع���ض القض���اي���ا ال���يت هتم 

الطفل .
اجل���دد  للمعلم���ني  قص���رية  ب���دورات   القي���ام 
يف كيفي���ة التعام���ل م���ع الطلب���ة من خ���الل منحى 

التواصل الالعنفي القائم علي اإلرش������اد بالرابطة 
الوجدانية.

 العم���ل على اجلانب الوقائي للحد من س���لوك 
العنف ل���دى الطالب م���ن خالل جلس���ات التوجيه 
اجلمع���ي وتوظي���ف اإلذاع���ة املدرس���ية واجلان���ب 

اإلعالمي يف املدرسة.
 العمل عل���ى اجلانب النمائي م���ن خالل تنمية 
مه���ارات االتصال والتواصل الالعنفي لدى املعلمني 
والطلب���ة وتدري���ب الطلب���ة عل���ي تنمي���ة امله���ارات 

االجتماعية .

 عبد اخلالق ، امحد حممد ) 1993 ( ، أصول الصحة النفسية ، اإلسكندرية ، دار املعارف 
 الشر بيين ، زكريا ) 1994 ( ، املشكالت النفسية عند األطفال ، القاهرة ، دار الفكر العربي .

 داود ،عزيز حنا ،وآخرون ) 1991 ( الشخصية بني السواء واملرض ، القاهرة ، اهليئة املصرية العامة للكتاب 
 حلمي ، إجالل إمساعيل ) 1999 ( العنف األسري ، القاهرة ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع 

  راغب ، نبيل )2003 ( ،أخطر مشكالت الشباب ، القلق العنف اإلدمان ، القاهرة ، دار الغريب للطباعة والنشر 
  حمسن، صاحل ) 2006 ( ، العقاب أسباب وآثار وحلول إجرائية ، قسم التوجيه واإلرشاد ، وكالة الغوث الدولية

 أمحد عكاشة ) 1992 ( الطب النفسي املعاصر ، القاهرة ، األجنلو املصرية
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 المقّنع الكندي 
ع في ثالثيته: الكرم والفقر والحب المضيَّ

 إميان زريق

من الش��عراء الذين غلبت عليهم ألقابهم وهم ُكثر ش��اعرنا املقّنع الكندي الذي أمجع مرتمجوه 
عل��ى أن��ه لق��ب بهذا اللق��ب ألنه أحد ثالث��ة كانوا ال ي��ردون مواس��م العرب إال مقنعني، يس��رتون 
وجوههم حذرًا على أنفس��هم من النس��اء وخوفًا من العني وهم:  أبو زبيد الطائي، واملقّنع الكندي، 

ووّضاح اليمن.
واملقّن��ع لقب غل��ب عليه: ألنه كان أمجل الناس وجهًا وأّمدهم قامة وأكملهم خلقًا، وكان إذا 
أسفر اللثام عن وجهه ِلقع أي : أصابته العني، فيمرض فكان ال ميشي إال مقنعًا ولكن املقنع الكندي 
وكل الذي��ن دخل��وا يف دائ��رة احلديث عن هذه الصفات، يظلون حمكوم��ني بضوابط احلفاظ على 
م��ا يقيه��م أخطار رف��ع القناع، ويلحقهم من أذى بس��بب العني ال��يت تصيبهم إذا أس��فروا اللثام عن 

وجوههم. . . 
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املقنّع ش���اعر مقل من شعراء الدولة األموية، كان 
له حمل كبري وش���رف ومروءة وس���ؤدد يف عش���ريته 
وكان عُمري جدّه سيد كنده، وكان عمه عمرو بن أبي 
مشر ينازع أباه الرياسة ويساجله فيها، فيقصر عنه 
وهي إش���ارة حت���دد لنا بيته الذي نش���أ فيه وجمده 
ال���ذي الزمه وكان ينظم الش���عر قبل أيام عبد امللك 

بن مروان ولعله أدرك عبد امللك.
 فالش���اعر يف ح���دود اخلصائص اليت وصف هبا 
تدل على مجال يف الشكل وكمال يف اخللقة وحسن 
يف الوج���ه وهي تتعلق باجلانب الش���كلي واجلمايل، 
وإذا رجعنا إىل منزلته وجدناها تنسجم مع كل هذه 
اخلصائ���ص فهو صاحب مروءة وش���رف وله مكانة 

مرموقة يف عشريته، وكلها توحي هبذا التوافق.
 إن انتساب الشاعر إىل كندة ونشوءه يف أسرة هلا 
مقام الرئاس���ة، ويف بيت عرف اجملد الس���ؤدد البد 
أن يكون له أثره يف تربيته وسلوكه ، طبائعه وخلقه، 
ولعل صفة الكرم اليت عُرف هبا، ومساحة اليد اليت 
حال���ت دون حتقيق أمله يف الظفر مبن أراد االقرتان 
هبا واس���تجابته لكل س���ائل، وإتالفه كل ما خلفه له 
أبوه من م���ال، هذه الصفات اليت نش���أت مصاحبة 
لنش���أته ومتوافق���ة م���ع ميوله وس���لوكه كانت وجهاً 
آخر من وجوه ش���هرته، وس���بباً من أسباب اجتاهه 
الشعري الذي فجّر يف نفسه أسباب الدفاع عن هذا 

السلوك، وعوامل املواجهة ملن يلومه عليه.
فكان���ت قصيدته اليت يرد فيها على الذين ينعون 
علي���ه إس���رافه يف اإلنف���اق، وخترُّق���ه يف اإلفضال 

يقول:
يُعاتبين يف ال�دّين قومي وإن�ما          

                     دُيوني يف أشياءَ تكسبُهُم حَمْدا
أمل يَر قومي كيف أوسِر مرَّة     

                  وأُعسِرُ حَّتى تَبْلَُغ العُسرةُ اجَلهْدا
فما زادن�ي اإلقتار منهم تقرُّبا       

                  وال زادني فْضُل الغنى منهم بُعْدا
 داره مفتوحة الس���تقبال األضي���اف المينع منها 

طالب وال حيجب عنها رائد يقول:

أسُ��دُّ ما قدِ أخَ�لُّوا وضيَّعوا        
                     ثُُغور حقوقٍ ما أطاقوا هلا سَ�دّا

ويف جَْفنَةٍ ما يُْغلق البابُ دوهنا    
ل�ل�ةٍ ل�حماً مُ��دفقةٍ  ثَرْدا                           مكَّ

وإني لَعبْدُ الضيف مادام نازالً   
                   وما شيمُة يل غريها تُشبهُ العَبْدا

 وهي فلس���فة س���بقه إليها ح���امت الطائي وعروة 
ب���ن الورد وكل الرج���ال الذين آمن���وا بفضيلة الكرم 
خلق���اً، واجلود عطاءً، ورف���ع احليف عن كل حمتاج 

واجباً إنسانياً.
عل���ى أن اخلص���ال كان���ت تكتمل بواجه���ة أخرى 
م���ن واجهات الفروس���ية، وهي احلديث عن فرس���ه 
الذي أعده للمهمات، وخصه بغيض من كرمه موّفر 
علي���ه من خيدم���ه ويتفقده زي���ادة يف احلرص عليه 

واستكماالً ملستلزمات الفرسان يقول:
ويف َف��رٍَس هنْدٍ عَتِيٍق جَعلتُه           

                      حِجَاباً لبييت ثم أخْ�دَمتُهُ عَبْدا
 ويتصل هبذا الس���بب سبب آخر يشغل جانباً من 
حيات���ه فالرواي���ات تذكر أنه هوى بن���ت عمه عمرو 
فخطبها إىل إخوهتا ف���ردّوه وعيّروه بتخرقه وفقره 

وما عليه من الدين
 وإن ال�ذي بيين وبني بين أب�ي   

                        وبني بين عَ�مَّي ملُختَلفُ ج�ِدّا
 أراهم إىل نَصْري بطاءً وإنْ هُمُ         

ا                        دَعَوني إىل نَصٍْر أتيتُهم ش��دَّ
 فإنْ يأكلوا حلمي وََفرْتُ لُ�حُومَهُم     

               وإن  يَهْدموا جمدي بنيْتُ هلم مَجْدا
 وال أح��مُل احلقدَ القديمَ ع�ليهم          

               وليس كريمُ القوِم من يَحْمُل احلقدا
 إن ظاه���رة احلديث ع���ن ابن العم ويف إطار هذه 
املعان���ي ، ليس مس���ألة جدي���دة يف الش���عر العربي 
وقد اختذ الش���عراء العرب م���ن هذه الصورة واجهة 
للحدي���ث ع���ن إحس���اس نفس���ي وتعب���ري اجتماعي 
ووجدان���ي جتد يف هذه القنوات تنفيس���اً عن كرهبا 

، وجماالً للتعبري عنها.
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 وهناك الكثري من القصائد اليت حنا فيها الشعراء 
هذا املنحى وذلك دليل على أن هذا االجتاه الشعري  
أصب���ح صورة للتعبري عن ال���ذات مثل معن بن أوس 

املزني، وإمساعيل بن يسار.
وكم���ا قلن���ا املقنّ���ع ش���اعر مقل وق���د احنصرت 
أغراض���ه يف بع���ض قصائ���ده املش���هورة أو بع���ض 
إحساساته بالشيب والكرب ومعاجلته حلاالت نفسية 
كان يعانيها ويش���عر بضغطها عليه هو يعاني جتربة 

احلياة فيقول:
 نَزََل املش��يبُ فأينَ تذهبُ بَ�عْدَهُ       

                    وقد ارعويتَ وحان م�نكَ رحيُل
 كان الش���بابُ خفيفًة أيامُ���هُ     

                       والش��يبُ مَحْمَ��لهُ عليك ثقيُل
 وصيحاته الشعرية اليت حتدث فيها عن صاحب 
الس���وء - ودار اهل���وان- وص���احل األعم���ال- وأه���ل 
البخل- والش���يب الثقيل- واجل���ود الذي يعطى من 

القليل.
يقول يف صاحب السوء:

  وصاحِب السَّوء كالداء العياء إذا      
            ما ارفضَّ يف اجللد جيري هاهنا وهنا

  يبدي وخيربُ عن عورات صاحبه    
                     وما ي��رى ع�نْدهُ من صاحٍل دََفنَا

  إن يَ��حْي ذاك فُكنْ منه مبعزلةٍ         
                   أو مات ذاك فال تش���هد له جَنَنا

 وكذلك أشار إىل اجلود الذي يُعطى من قليل:
   ليس العطاء من الُفُضوِل سَمَاحًة    

                         حتى جتودَ وما ل�ديك قلي�ُل
 وتبق���ى قصيدته يف مديح الوليد بن يزيد عالمة 
بارزة يف متاهات حياته اليت مل تتميز فيها إش���ارة ، 

ومل تتضح فيها رؤية حمددة.
 والب���د أن تأخ���ذ قصي���دة الش���اعر ال���يت م���دح 
فيه���ا الوليد بن يزيد اهتم���ام الباحثني ألن مقدمة 
القصي���دة فري���دة يف باهبا واملوضوع ال���ذي مهد به 

لقصيدته أكثر غرابة.
 يف مقدم���ة القصيدة يتحدث الش���اعر فيها عن 

اخل���ط وجودته وم���داده وأنواع أقالم���ه ووصف كل 
ن���وع منها وومسه للحروف والرس���م بالنقاط، وهي 
إش���ارات أولي���ة إىل قواعد اخلط العربي وأش���كاله 

وطرق استخدامه وهيئة كل قلم يقول:
كال��خطِّ يف ُك�تُِب الغالم أجادَهُ      

                           مِبداده وأسَدَّ من أقالم��ه
ق��لمٌ ك��خرُطوم احلمامةِِ مائٌل        

                        مُستَحفٌظ للعلم من ع��الّمِهِ
يَسِ��مُ احلروفَ إذا يش�اءُ بناءَها   

                         ل�بياهنا بالنَّْقط من أرس�امِهِ
 ويعرض الش���اعر يف البيت الراب���ع وما بعده إىل 
) الُط���رّة( اليت تس���تخدم يف الكتابة فيذكر الصوف 
والس���خام الذي يستخدم يف املداد وبري القلم وقط 
الزوائد وشق الطرف املدبب شقاً مالئماً واملعروف 
أنّ أن���واع الق���ط حتدد ن���وع القلم وم���ا يكتب به ألن 
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لكل قاعدة قلماً معيناً وهذا ما عرفه أصحاب هذه 
الصنعة.

 من صُوفةٍ نفث املِداد سُ��خامه     
                          ح�تى تغيَّر لونُ�ها بسُ�خامهِ

خيفى فيُْقصَمُ من ش��عرية أنفه      
                         كُقالمَةِ األُْظُفوِر من ق��الّمِهِ   

 وبأنفهِ شِ��قُّ تالءَم فاس�توى       
                         سُ��قِي املدادَ فزادَ يف تاَلمِهِ  
ث���م يتط���رق إىل احلديث عن املس���تعجم الفصيح 
وه���ي كنايه عن القلم وأس���رار قدرته على اإلفصاح 

وأخرياً  يلغز بامسه فيقول:
   مُسْتَعجمٌ وهو ال�فصيحُ بُكّل ما     

                    نطقَ اللسانُ به على استعجامِهِ 
   وه��جاؤهُ ق��اف والم بعدها       

                            ميم معلقٌة بأس����فِل المهِ
  وينتق���ل بعد هذا  احلديث الغين الرائع والرباعة 
الذكي���ة ال���يت أرّخ في���ه للنمط اخلط���ي الذي عرف 
يف بداي���ة الق���رن الثان���ي ، إىل احلديث ع���ن املقنّع 
والناقة اليت وهبها الوليد برحلها والفرس بسرجها 
وجلامها والقصيدة اليت أهداها الشاعر إىل الوليد 

كالس���يف حدّةً وقطعاً بعد أن أَضفى عليه من املآثر 
ال���يت عرف���ت يف قريش وواليته اخلالف���ة بعد موت 

هشام . . .
وهبَ الوليد بسَ���رْجها وجلامها     

                      وكذاك ذاَك بسَرْجهِ ، وجلامهِ
أه��دى ال��مقنّع للوليدِ قصيدةً        

                      كالسيفِ أرهِفَ حَدُّهُ بُحسامهِ
وله ال�مآثِرُ يف ق�ري�ٍش ك�لّها      

                     وله اخلِالفُة بعد موتِ هشامِهِ
ه���ذه االنتقاالت الس���ريعة والتجمي���ع الذي يبدو 
يف حاالت���ه غري متجان���س تعطينا الفك���رة اليت أراد 
الش���اعر أن جيمع فيه���ا رموزه الذكي���ة للتعبري عن 
إحساس���ه وهو يذكر اخلليفة وامتالكه لقدرة القلم 

بكل ما عرف عنه من ضروب وفنون وكرم ومآثر.
 ولك���ن تبقى املقدم���ة الفنية اليت تبدو ألول وهلة 
منقطع���ة ع���ن األص���ول، وغريبة يف الس���ياق الفين 
لقصيدة املديح ملفتة للنظر ومدعاة للدراس���ة ألهنا 
ص���ورة جديدة م���ن صور الش���عر العرب���ي، ومطلع 

متفرد من مطالع قصيدة املديح يف هذه املرحلة.
 إن ك���رم املقنّ���ع الكن���دي ينب���ع من أعم���اق نفس 
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فط���رت على العط���اء فكان يرى أن اس���تجابته لكل 
س���ائل واج���ب فنراه اجته يف ش���عره لل���رد على من 
يلومه يف إس���رافه ب���أن األموال ال���يت  يصرفها هي 
مصروف���ة يف وج���وه مجاهلا هل���م وحمامدها موّفرة 

عليهم.
ويصل به الكرم إىل فرسه الذي خصه بغيض من 
كرم���ه موّفر علي���ه من خيدمه ومما قي���ل فيه: كان 
عب���د امللك بن م���روان أول خليفة ظه���ر منه البخل 
فق���ال يوماً: أي الش���عراء أش���عر؟ فقال ل���ه كثري بن 
هراسة يُعرّض ببخله: أشعرهم املقنّع الكندي حيث 

يقول:
إّني أح�رّضُ أه�َل البخِل كلهم        

                 لو كان ينفعُ أهَل البُخِل حتريضي

ما َق��ّل ما يل إال زادني َكرَماً    
                     حتى يكونَ برزقِ اهلل ت�عْويضي

واملاُل ي��رفع من لوال درامهُه       
                  أمسى يُقلَّبُ فينا َطرْفَ خْمفوِض

هم        لن خترج البيضُ عفواً من أكفَّ
                       إال على وَجٍَل منهم وتَ�مْريِض

 فق���ال عبد املل���ك وقد عرف م���ا أراد: عزّ وجّل 
أصدق حيث قال:

» والذين إذا أنفقوا مل يُسْرفوا مل يْقتُروا«
  لذل���ك أعطي الكرم أمهية كربى حتى غدا خلقاً 
وجزءاً من الطبيعة اإلنس���انية، الكرم قيمة إنسانية 
إجيابية يف كل عصٍر والبخُل قيمة س���لبية مذمومة 

يف كل عصر. . . 
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 الكلمات مو�شيقا الروح
 جبران ومدرسة البيان الساحر

    إميان عاليا

ولد هذا الفيلس��وف واألديب والش��اعر والرسام يف أسرة صغرية فقرية يف بلدة بشّري اليت تتفيأ األرز  
وتغسل قدميها من نبع قاديشا الفوار يف 6 كانون الثاني 1883.

كان والده خليل س��عد جربان يعمل راعيًا للماش��ية وميضي أوقاته يف لعب الورق وكان صاحب 
مزاج متغطرس ، ومل يكن ش��خصًا حمبًا كما يتذكر جربان الذي عانى من إغاظته وعدم تفهمه 
وكان��ت والدت��ه/ كاملة رمحة/ من عائل��ة حمرتمة وذات خلفية دينية واس��تطاعت أن تعتين به 
مادي��ًا ومعنويًا وعاطفي��ًا وكانت قد تزوجت خبليل بعد وفاة زوجه��ا األول وإبطال زواجها الثاني 
كانت ش��ديدة الس��مرة ورقيقة وصاحبة صوت مجيل ورثته عن أبيها ويف العاشرة من عمره وقع 

عن إحدى صخور وادي قاديشا وأصيب بكسر يف كتفه اليسرى عانى منه طوال حياته.
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 وبفضل أم���ه تعلّم الصغري جربان العربية وتدرّب 
على الرسم واملوسيقا وملا الحظت  أمه ميله للرسم  
زودت���ه بألبوم ص���ور لليوناردو دافنش���ي الذي بقي 
معجب���اً به بصمت، وبعد وقت طويل كتب يقول ) مل 
أر قط عمالً لليوناردو دافنش���ي إال وانتاب أعماقي 

شعور بأن جزءاً من روحه تنسل إىل روحي(.
 مل يك���ف العائلة ما كانت تعاني���ه من فقر وعدم 
مباالة من الوالد حتى ج���اء اجلنود العثمانيون عام 
1891 وألقوا القبض عليه وأودعوه الس���جن بسبب 
سوء إدارته الضرائب اليت كان جيبيها فأدين وجرد 
م���ن كل ثروات���ه وبي���ع  منزهلم الوحي���د فاضطرت 
العائلة إىل اإلقامة عند بعض األقارب ولكن الوالدة 
ق���ررت أن احلل الوحيد ملش���اكل العائلة هو اهلجرة 
إىل الوالي���ات املتح���دة األمريكي���ة س���عياً وراء حياة 
أفضل وهناك يف بوسطن سكن يف حي فقري يعيش 
في���ه الصيني���ون، وكان يف الثانية عش���رة ومل يكمل 
دروس���ه االبتدائية فأرسله أخوه بطرس رب العائلة 
الصغري إىل املدرسة ليتعلم اللغة اإلنكليزية ثم أعاده 
بع���د ذل���ك إىل لبنان لي���درس العربية فدرس���ها يف 
مدرس���ة احلكمة م���دة أربع س���نوات ويتذكر جربان 
أن تل���ك املدرس���ة كانت صارمة وأن���ه مل يكن ميتثل 

ملعلميه وأنه كان أقل تعرضاً للعقاب من بقية
 التالمي���ذ ألن���ه كان يدرس كث���رياً كان يف الصف 
يس���رح يف فكره دائماً ويرس���م ويغطي كتبه ودفاتره 
برس���وم كاريكاتوري���ة ألس���اتذته كان جربان يف نظر 
رف���اق الصف غريباً بش���عره الطوي���ل الذي يرفض 

قصه ومواقفه غري املألوفة.
ويف بداي���ة الع���ام 1900 مع مطلع الق���رن الوليد 
تع���رف ج���ربان إىل يوس���ف احلوي���ك وأص���درا معاً 
جملة املنارة وكانا حيرراهنا س���وية فيما وضع جربان 

رسومها وحده.
وبقيا يعمالن معاً هبا حتى أهنى جربان دروسه بتفوق 

واضح يف العربية والفرنسية والشعر/1902/.
وكان يف عام 1901 قد مت اختيار إحدى قصائده 
لني���ل اجلائ���زة التقديرية وكان يت���وق حبماس لنيل 

ه���ذه اجلائزة وما إن وصلته أخبار عن مرض أفراد 
عائلت���ه حتى غ���ادر لبنان عائداً إىل بوس���طن ولكن 
لسوء حظه وصل بعد وفاة شقيقته سلطانة وخالل 
بضع���ة أش���هر كانت أم���ه تدخل املستش���فى إلجراء 
عملية جراحية الستئصال بعض اخلاليا السرطانية 
قرر شقيقه بطرس ترك احملل التجاري والسفر إىل 
كوبا وهكذا كان على جربان أن يهتم بش���ؤون العائلة 
املادية والصحية ولكن املآس���ي تتابعت بأس���رع مما 
ميك���ن احتمال���ه فما لب���ث بطرس أن ع���اد من كوبا 
مصاب���اً مبرض قاتل هو/ الس���ل/  وقضى، وقضت 
أمّه حنبها يف 28 حزيران يف الس���نة نفسها ومل يبق 
إىل جانب���ه س���وى أخت���ه ماريانا اليت كانت تش���تغل 
باإلبرة لكي توفر له القوت الضروري وأحياناً تسهر 
اللي���ل يف اخلياط���ة على ن���ور الكاز لتوف���ر له حياة 
كرمي���ة وكم قال هل���ا جربان إن إبرتك تس���مل عيين 

وخيطك يشد على عنقي فتجيبه:
  وهل نستعطي قوتنا وكساءنا من الناس؟

وكان قد بلغ العش���رين من العمر وآن له أن يسعى 
إىل حتصيل رزقه فشرع يف اإلنشاء والرسم وتعرف 
إىل ماري هاس���كل يف معرض من معارض رس���ومه 
اليت كانت امرأة مستقلة يف حياهتا الشخصية وتكرب 
جربان بعشر سنوات وأدّت دوراً هاماً يف حياته منذ 

أن التقيا.
 ويف 6 كانون الثاني 1904 ُطلِبَ من جربان عرض 
لوحاته يف الربيع القادم فلم يكن أمامه س���وى أربعة 

أشهر وبتأثريات من عامل ) وليم بليك(.
 أجنز رس���وماً عديدة تفيض بالرمزية، واجتذبت 
أعماله كثرياً من الفضوليني ولكن قليالً من الشارين 

وعبَّر عدد من النقاد عن إعجاهبم هبا.
 ويف 12 تشرين الثاني 1904 احرتق مبنى معرض 
) داي( وأتى على موجوداته كلها مبا يف ذلك رس���وم 
ج���ربان وحت���ت صدمة احلري���ق الذي وصف���ه بأنه 
مش���هد جدي���د م���ن الرتاجيدي���ا اليت يعيش���ها منذ 
س���نتني أصبح جربان يكتب أكثر مما يرس���م وخصه 
) أم���ني غريب( بزاوية منتظم���ة بعنوان ) أفكار( يف 
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صحيف���ة كانت تص���در بالعربية يف نيويورك امسها 
) املهاجر( ثم اس���تبدل به عنوان ) دمعة وابتسامة( 
حي���ث راح ج���ربان يتح���دث ع���ن احملب���ة واجلم���ال 

والشباب احلكمة.
 ويف عام 1908 سافر إىل باريس على نفقة ماري 
هاسكل للتخصص يف فن الرسم وتتلمذ على أشهر 

رسام معاصر هو ) رودان( ثم عاد إىل بوسطن.
ويف عام1912 انتقل إىل نيويورك واستقر فيها.

وأثرت احل���رب العاملية األوىل على نفس���ه تأثرياً 
كبرياً إذ اجتمع عنده الفقر واملصيبة وقلة رواج كتبه 
ال���يت ألفها باللغ���ة العربية حتى ذل���ك احلني ولكنه 
منذ عام 1920 وبعد أن  تأسس���ت الرابطة القلمية 
انصرف إىل التأليف باللغة اإلنكليزية وبنجاح فريد 
فأص���در مثاني���ة كت���ب يف مثانية أع���وام درَّت عليه 
أرباح���اً طائلة نزعت من قلمه طعم املرارة ومن قلبه 

مرارة الشكوى.
 عالقته باألدبية مي زيادة:

م���ي هو االس���م ال���ذي اختارته تلك امل���رأة القلقة 
ال���يت تب���دو كالبحر ت���ارة هادئ���ة وش���فافة وأخرى 
ثائ���رة هائج���ة ولدت عام 1886 م���ن أب لبناني وأم 
فلسطينية رحلت أسرهتا  عام 1908 م إىل القاهرة 
وأتقنت لغ���ات عدة وأظهرت مواهب اس���تثنائية يف 
النق���د واألدب والصحاف���ة وحول���ت من���زل والديها 
يف القاه���رة إىل صال���ون أدبي وراحت األدبية جتمع 
كبار كت���اب  العربية وش���عرائها يف ندوة أس���بوعية 
عرفت بندوة الثالثاء اليت اس���تمرت عش���رين عاماً 
واس���تقطبت صفوة األدباء والشعراء ك� طه حسني- 
وعباس حممود العقاد وأمحد شوقي واكتشفت جربان 
ع���ام 1912 عرب مقالته ي���وم مولدي اليت ظهرت يف 
الصحافة وأسرها أسلوبه وقرأت األجنحة املنكسرة 
وخالفت���ه يف رأي���ه ح���ول امل���رأة يف ه���ذه الرواي���ة، 
تراس���الً وتبادال يف رس���ائلهما اإلطراء وحتدثا عن 
األدب فروى هلا مهوم���ه اليومية وطفولته وأحالمه 
وأصبحت ببينهما عالقة ألفة وحب وصداقة وطلب 
منها عام 1913 متثيله وقراءة كلمته يف حفل تكريم 

شاعر القطرين  خليل مطران.
 مل يلتقيا قط غري أن األديبني شعرا أهنما قريبان 
ج���داً م���ن بعضهم���ا وأن خيوط���اً خفي���ة تربط بني 

فكريهما.
ويف عام 1921 أرس���لت له صورهتا فأعاد رمسها 

بالفحم.
يف رس���الة أرس���لتها له عام 1924 عربت  مي عن 
خوفه���ا من احل���ب، وردَّ عليها ج���ربان: هل ختافني 
ض���وء الش���مس؟ وهل ختش���ني مدَّ البح���ر وجزره؟ 
فاج���أه موقفها وبدا أنه اختار الرتاجع إلنقاذ حريته 
أو وقته مفضالً عدم االنطالق يف عالقة قد تتطلب 
من���ه ومنه���ا تضحيات كب���رية أدركت م���ي حينذاك 
مبرارة س���وء التفاهم ب���ني رغبتها وفكرة جربان عن 
عالقتهما وأس���فت أهن���ا كانت على ه���ذا القدر من 
الصراح���ة واملباش���رة وصمت���ت مثانية أش���هر رآها 
جربان) طويلة كأهنا دهر( رغم كل ش���يء اس���تمرت 
مراسالهتما متباعدة حتى وفاة جربان لتبقى واحدة 
من األخص���ب واألمج���ل يف األدب العربي فمن منا 
مل يس���مع أو يقرأ الشعلة الزرقاء تلك الرسائل اليت 

خلدت هذه الصداقة اخلالدة.
 آث���اره: له كتاب املوس���يقى صدر عنه عام 1905 
وه���و في���ض خلجات قلب���ه املول���ع باألنغ���ام املؤمن 
بتأثريها فاملوسيقى كانت رائدة يف كل ما نظم ونثر 

وقد أسعفته يف بعض احملاوالت الشعرية:
ش��اخت الروح جبس��مي وغدت         

                        ال ترى غري خياالت الس��نني
فإذا األجيال يفَّ صدري مش���ت       

                         فبعكاز اصطباري تس���تعني
والت��وت يفَّ األم��اني واحننت        

                           قبل أن أب��لغ ح��د األربعني
تلك ح��ايل فإذا ق���الت رحيل       

                     ماعسى حل به، ق��ولوا اجلنون
وإذا ق���الت أيُش���فى ويزول       

                       ما به؟ قولوا س��تش�فيه املنون
واتبع���ه بعرائ���س امل���روج واألرواح املتم���ردة ولكن 
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الكت���ب الثالث���ة مل ت���در علي���ه 
ش���يئاً رغ���م مافيها م���ن روعة 
الفن وط���الوة احلديث وحرارة 

العاطفة.
 وأقوى القصص يف عرائس 
امل���روج هي قصة مرت���ا البانيُة 
ث���ورةً عل���ى النذال���ة اخللقي���ة 
اليت التعاقبها الش���رائع حينما 
يف���رتس ذوو امل���ال والس���لطان 
أع���راض الربيئ���ات ويرتكوهن���ن 
يف  وأقواه���ا  للحي���اة  فرائ���س 
األرواح املتم���ردة قص���ة خلي���ل 
الكاف���ر اليت تدع���و إىل انتزاع 
احلرية من أيدي الظاملني، إىل 
جان���ب قص���ص غ���رام ومآٍس 
اجتماعي���ة أس���لوهبا أقرب إىل 

الشعر منه إىل القصص.
وله كتاب  األجنحة املنكسرة 
حيكي قصته م���ع فتاة أحالمه 
اليت عاهدته على الزواج ولكن 
املط���ران أرغمه���ا عل���ى الزواج 
من اب���ن أخيه ففعل���ت مكرهة 
ومات���ت كمداً تلك مأس���اة حبه 
األول كتبه���ا ج���ربان بنار وجده  
وأطلقه���ا صرخ���ة مدوي���ة يف 
أمساع رجال الدي���ن ثم رددها 
يف قصص أخرى كوردة اهلاني 
ومضج���ع  اجملن���ون  ويوحن���ا 
الع���روس وبقي صداه���ا يرين 
على قلبه وعلى إنتاجه إىل آخر 
حياته ، وليس من يكتب باحلرب 

كم���ن يكتب ب���دم القل���ب ، يف هذه القص���ة اضطر 
ج���ربان إىل النزول من مساء اخليال إىل واقع احلياة 
فاستمد الوصف من عواطفه اجلرحية وقال: ) قد 
أوجدت الكآبة بني روحي وروح سلمى صلة املشاهبة 

ف���كان كالنا ي���رى يف وجه الثاني ما يش���عر به قلبه 
ويس���مع بصوته صدى خمبآت ص���دره فكأن اآلهلة 
ق���د جعل���ت كل واحد من���ا نصف اآلخ���ر يلتصق به 
بالطهر فيصري إنس���اناً كامالً وينفصل عنه فيشعر 

بنقص موجع يف روحه(.
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وله ديوان ش���عر باس���م ) الكواكب واملواكب( وهو 
ديوان ش���عر جربان الوحيد عرض فيه أبدع رسومه 

الرمزية إىل جانب أبياته احلكمية
فاملواك���ب قصيدة جلربان نظمه���ا عام 1918 يف 
مئت���ني وثالث���ة أبي���ات وجعله���ا ذات صوتني صوت 
الش���يخ اخلارج م���ن املدينة مثق���الً هبمومها وآالمها 
وص���وت الفتى العاري اخلارج من الغاب يعزف على 

نايه أنغام السعادة املطلقة.
ص���وّر ج���ربان يف املواك���ب اجملتم���ع يف تقالي���ده 
اجملرم���ة وس���ريته املضطرب���ة وص���وَّره وه���و يقوده 
حن���و اجلمال واخلري فالش���يخ اخلارج م���ن املدينة، 
إمن���ا يصور بألفاظه حي���اة اجملتمع الواقعية والفتى 
الع���اري اخلارج من الغ���اب إمنا ميثل حقيقة احلياة 
اجملردة واملعرفة احلقيقية واجلمال املطلق والتجرد 
م���ن النفاق واخل���داع والغدر واحلس���د ويف املواكب 
أحد عش���ر رمساً ترمز يف معانيها  إىل ماال يفهمه 

إال طائفة من ذوي األذواق الفنية.
واملواك���ب قصيدة طويلة و سلس���لة صور تتعاقب 
من املطلع إىل اخلامتة فالبداية تصور بلسان الشيخ 

حياة البشر كما هي يف عالقاهتم املنافقة.
اخلري يف الناس مصنوع إذا جربوا         

                 والشر يف الناس ال يفنى وإن ُقربوا
وأكثرُ الناس آالتٌ حترُك��ها          

                     أصابعُ ال�دهر يوماً ثم تنك��سرُ
فأفضُل الناِس قطعانٌ يسريُهبا        

                  صوتُ الرعاةِ ومن مل ميِش يندثرُ
 ولئ���ن كان الن���اس بأجس���امهم الرتابي���ة قطعاناً 
تساق إىل حيث تشاء أوال تشاء فهم بنفوسهم أجزاء 
من إله يس���ريون أبداً حن���و صوته الذي يدعوهم إىل 
التحرر والكمال وقد عرب جربان عن هذا فيما رمسه 

بلسان الفتى فقد ردَّ على الشيخ قائالً:
لي��س يف ال��غابات راٍع          

                                  ال وال فيها ال��قطيعْ
فالشِّتا مي���شي  ول��كن        

                                    ال ي��جاريه ال�ربيعْ

أع��طين ال���ناي وغنِّ          
                                 ف��الغنا يرعى العقول

وأنني ال���ناي أب���قى           
                                    من م��جيدٍ وذل��يْل

 وهكذا كلما حاول الشيخ أن يرسم صورة قبيحة 
من صور احلياة والعقائد والتقاليد البش���رية انربى 

له الفتى حيبب إليه حياة الغاب بقوله:
أع�طين ال�ناي وغ��نِّ         

                                  فال�غنا س���ر ال�خلود
وأن�ني ال��ناي ي�ب�قى           

                                ب�عد أن ي�فنى ال�وجود
ه�ل ت�خذت ال�غاب مثلي          

                                 م�ن�زالً دون ال��قصور
فت�تب�عت الس����واقي           

                                  وتس���لقت الص��خور
 ويع���ود بع���د ذلك يذك���ره جبوهر احلي���اة املطلق 
ووح���دة الوج���ود حي���ث ال نف���اق وال اخت���الف وال 
عقائ���د وال تقالي���د وال طبقات وال أطماع والش���يء 
مما يعرفه اجملتمع من فوارق فيصور الش���يخ عدل 

البشر فيقول متأملاً ناقماً:
والعدُل يف األرض يُبكي اجلنَّ لو مسعوا        

                 به، ويستضحك األمواتَ لو نظرُوا
فالسجن وال��موتُ للجاننيَ إن صغروا       

                   واجملدُ والفخرُ واإلثراءُ إن كبُروا
فس����ارق الزهِر م�ذمومٌ وحمتقرٌ          

                  وسارُق احلقِل هلوَ الباسُل اخلطرُ
 ويضح���ك الفت���ى الس���عيد البعيد ع���ن مثل هذا 
الع���دل اجمل���رم ويع���زف بناي���ه س�����اخراً م���ن عدل 

البشر:
لي��س يف الغاب����ات  عدٌل      

                                 ال وال ف���يها ال���عقابْ
ف�����إذا ال���صفصاف ألقى        

                                   ظ���لَّه ف��وق ال�رتابْ
ال ي���قوُل الس����رّوُ: هذي         

                                 ب��دعٌة ض��د ال��كتابْ
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  إن ع������دَل الن���اِس ثلجٌ     
                              إن رأت���هُ الش��مسُ ذابْ

  أع����طين ال���ناي وغ��نِّ    
                               ف���الغنا ع����دُل القلوبْ

وعندم���ا يعرف الش���يخ كل هذا ع���ن الغاب الذي 
يدعو إليه الفتى العاري ذو الناي الس���حري العجيب 
تصور له نفسه عوامل النزوع وامليل إىل هذه احلياة 
اجلميلة حياة الغاب ولكنه يشعر بأن املدينة ال تزال 
جتذب���ه إليه���ا فهو فيه���ا مقيد بسالس���ل قوية من 
ش���هواته ونوازعه وأنى له أن يتملص من هذه القيود 
الثقيل���ة لذلك يهت���ف يف هناية القصي���دة معرباً عن 

هذا الصراع العنيف الذي يدور يف نفسه:
العيشُ يف الغاب ، واأليامُ لو نظمتْ     

                 يف قبضيت لََغدتْ يف الغاِب تنتشرُ
لكن هو الدهر يف نفسي له أربٌ         

                        فكلما رم���تُ غاباً راحَ يعتذرُ
وهكذا تتغلب ش���هوة احلياة اخلسيسة على نوازع 

اخلري يف النفس البشرية.
 ل���ه كت���اب العواصف كتبه حت���ت تأثري اجملاعات 
والفواج���ع اليت رافقت احل���رب العاملية األوىل صدر 

عام 1920 وكان آخر كتاب ألفه بالعربية:
  مات أهلي وأنا يف قيد احلياة أندهبم يف وحدتي 

وانفرادي
  لو كنت جائعاً بني أهلي اجلائعني مضطهداً بني 

قومي املضطهدين
لكانت األيام أخف وطأة على صدري والليايل أقل 

سواداً أمام عيين
 ولكن���ين هنا وراء البحار الس���بعة أعيش يف ظل 

الطمأنينة ومخول السالمة
أنا ههنا بعيد عن النكبة واملنكوبني وال أس���تطيع 

أن أفتخر بشيء حتى والبدموعي.
ول���ه كت���اب ) الن���يب( ترج���م إىل كل لغ���ات العامل 
احلية وطبعت منه ماليني النس���خ فسَّ���ر فيه للناس 
كيف يولدون ويأكلون ويش���ربون وحيبون ويتزوجون 
ويفرح���ون وحيزن���ون وميوتون يف أمث���ال وجمازات 

ومواعظ جوّد عباراهتا.
 ول���ه اجملن���ون نعى في���ه عل���ى املدين���ة الفاضلة 
استمرارها يف طريق الفساد، وله كتابان ثبت فيهما 
عقي���دة تناس���خ األرواح مه���ا: رماد األجي���ال والنار 

اخلالدة وله كتاب ) حفار القبور(.
 وأما كتبه اإلنكليزية فهي: اجملنون والنيب والسابق 
وآهلة األرض ويسوع ابن اإلنسان ورمل وزبد والتائه 

وحديقة النيب وأغلبها ترجم إىل العربية.
 األس���لوب اجلرباني:  مل يك���ن جربان جيري على 
طريق���ة واح���دة يف الكتاب���ة فهو حين���اً يكتب خياالً 
عاطفي���اً جم���رداً وحيناً أحاس���يس واقعي���ة عميقة 
وط���وراً خياطب الن���اس باألمثال والرم���وز واحلكم 
واملواعظ الروحية وطوراً بأسلوب التعنيف القاسي 
وتارةً يكتب ش���عراً فلس���فياً تأملياً هذا هو األسلوب 
ال���ذي اختاره جربان لإليضاح عم���ا يعانيه من كآبة 
وم���رارة ووحش���ة يف حياة الغربة وعما يس���اوره من 
األفكار واألحالم يف تأمالته كان يس���مو عن العادي 
املألوف يف التعبري عن األشياء العادية املألوفة كأنه 
يكتب بقلم مس���حور باألخيلة أو بريش���ة مغموس���ة 
بأل���وان قوس قزح يف كل عبارة م���ن عباراته صورة 
فني���ة تتفت���ح فيها احلياة وتتحرك يف جس���م املعنى 
ون���ربة موس���يقية تثري رعش���ة ح���ول الكلم���ات، كان 
ذاع���ني ثالثة- كم���ا يقول- ت���رى يف الطبيعية ما ال 
تراه العيون وأذن باطنية تسمع من مهس الليايل ما 
ال تعي���ه اآلذان قال عنه نعيمه ) جربان أرس���ل آالمه 
وأفراحه موس���يقى ترتقرق يف مقاط���ع الكلم وألواناً 
تذوب وتتجمد أفكاراً وأش���واقاً حية وخطوطاً كأهنا 
س���المل تنحدر بك إىل أقصى دركات األمل البشري 
وتصع���د ب���ك إىل عرش اإلل���ه الس���اكن يف قلب كل 
إنس���ان : جربان عطية الس���ماء ال���يت أبصرت ما يف 
حياتنا الروحية من قحط فأرسلت لنا هذه السحابة 

املباركة لتمطرنا  بعض بركاهتا(.
لقد حاكى أدب جربان أدب الغرب يف خلق الصور 

ولكنه مل يقلده ومل يفقد لونه اجلرباني اخلاص.
وكان أج���رأ من انتق���د األس���اليب القدمية وفتح 
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املراجع:

للكلم���ة آفاق���اً جدي���دة يف عه���د ش���ل في���ه الفك���ر 
ومج���د اللفظ وتقلص اهلدف. وعلينا أن نش���ري إىل 
تأثري كت���ب جربان يف البيئة الغربي���ة ويف معاصريه 
م���ن أدب���اء الع���رب ويف ب���ين قوم���ه املهاجرين وغري 
األمريكي���ني  رأوا  عندم���ا  فاملهاج���رون  املهاجري���ن 
يغدق���ون علي���ه األلق���اب ويتهافت���ون عل���ى مطالعة 
كتبه عرفوا ق���در جربان وأصبح يف نظرهم نابغتهم 
وفيلس���وفهم وحدقة عيوهن���م وراحوا يرتمجون كتبه 
إىل العربي���ة ولكنه���م كعادهت���م انتظروا ي���وم وفاته 
لتكرميه وتقديس���ه ، بينم���ا األمريكيون عظموه يف 
حيات���ه ومنحوه م���ا يس���تحق من قلوهب���م وجيوهبم 
كتبت عنه جريدة النيويورك هرلد ) أنه نابغة ستني 
مليوناً من الش���رقيني املتكلمني بالعربية( ويصح أن 
نضي���ف إىل هذا الق���ول: إن ج���ربان ال زال أعجوبة 
املالي���ني وه���ل أعجب من أن مي���وت أديب عربي يف 
منفاه تاركاً ثروة يف املصارف واملكتبات؟ وأن يوصي 
للقرية اللبنانية اليت ضنت عليه بالكفاف من الرزق 
بري���ع كتبه وجمموعة صوره؟ وأن خيلف للبالد اليت 
جارت على قلبه يف صباه كنوزاً ال تّثمن من الشهرة 

واجملد؟ .
وأث���ره يف األدب العربي بليغ خالد أوجد يف اللغة 
مدرسة بيانية جديدة ختاطب مجيع احلواس وختلق 
اجلو الس���احر ونش���ر من األفكار م���ا يغذي العقول 
ويرهف األذهان فأصبح قدوة لألدباء الش���باب يف 

األقطار العربية وكان مصباحاً فكرياً.
 وفاته:

 كانت صحة جربان قد بدأت تزداد سوءاً ويف 10 
نيس���ان 1931 تويف يف إحدى مستشفيات نيويورك 
وه���و يف الثامن���ة واألربع���ني بع���د إصابت���ه مبرض 

الس���رطان فنقل بعد ثالث���ة أيام إىل مثواه األخري يف 
مق���ربة ) مون���ت بنيديكت( إىل جوار أمه وش���قيقته  
وأخيه غري الش���قيق ونظمت فوراً مآمت يف نيويورك 
وبيون���س آيرس وس���ان باولو حيث توج���د جاليات 
لبنانية هامة وبعد موافقة ش���قيقته ) ماريانا( تقرر 
نق���ل جثمان ج���ربان يف 23 متوز م���ن العام ذاته إىل 
مس���قط رأس���ه يف لبنان واستقبلته يف بريوت مجوع 
كبرية من الن���اس يتقدمها وفد رمسي وبعد احتفال 
قصري حض���ره رئي���س الدولة نقل إىل بش���ري اليت 
ووري فيها الثرى على أصوات أجراس الكنائس وإىل 
ج���وار قربه نقش���ت هذه العبارة » كلم���ة أريد رؤيتها 
مكتوب���ة   عل���ى ق���ربي: أنا حي مثلك���م وأنا اآلن إىل 
جانبكم أغمضوا عيونكم انظروا حولكم وس���رتوني« 
عملت ش���قيقته على مفاوضة الراهبات الكرمليات 
واش���رتت ديرمارس���ركيس ال���ذي نقل إلي���ه جثمان 
ج���ربان وما يزال إىل اآلن متحفاً ومقصداً للزائرين.  
فضالً عن األوابد اليت كرس���ت للفنان يف وطنه األم 
) متحف جربان، وس���احة جربان اليت دش���نت وسط 
بريوت عام 2000( هنال���ك مواقع ومتاثيل ولوحات 
تذكاري���ة تكرم ذكراه فف���ي الواليات املتحدة نصبان 
تذكاري���ان جل���ربان أحدمها يف بوس���طن واآلخر يف 
واش���نطن ويضم عدد من أشهر املتاحف األمريكية 
العدي���د من لوحات جربان وكان���ت اجلالية اللبنانية 
يف الربازي���ل قد دش���نت أيضاً مركزاً ثقافياً باس���م« 
ج���ربان« وقدم العديد من الفنانني العرب أغاني من 
كلم���ات ج���ربان خليل جربان ومنهم ف���ريوز و ماجدة 
الروم���ي ولئن غي���ب املوت جربان خلي���ل جربان فإن 
أسطورته س���تظل هائمة يف فضاءات اإلبداع تتنزل 

على العاشقني للفن واألدب اإلنساني العظيم.

 تاريخ الشعر العربي احلديث- د. امحد قبش، دار اجليل بريوت ، 1972م.
 أدبنا وأدباؤنا ، جورج صيدح، بريوت 1957.

 جربان خليل جربان ، ويكيبيديا املوسوعة احلرة.

 جربان ومدرسة البيان الساحر  
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 يكث���ر احلديث يف هذه األيام ع���ن معركة العرب 
مع االس���تعمار والصهيونية ، ويتحدث الناس عامة 
واملس���ؤولون خاصة عن س���الحنا يف ه���ذه املعركة، 
ومهم���ا قيل يف هذا الس���الح ومهم���ا تعددت أنواعه 
فإن مثة س���الحاً رئيس���ياً جيب أاّل نغفل عنه حلظة 
واحدة ألنه أقوى األس���لحة وأمهها ونعين به س���الح 
العل���م واملعرف���ة، فعدونا متس���لح بالعلم أحس���ن ما 
يكون التس���لح وحنن متخلفون يف جمال العلم ما يف 

ذلك من ريب.
 واحلدي���ث عن العلم معناه احلدي���ث عن العلماء 
فنح���ن ال نفتقد ش���يئاً يف حياتن���ا افتقادنا للعلماء، 
وليس يفيدنا يف موقفنا احلاضر أن نفاخر بأجدادنا 
العلماء وتراثنا العلمي، فهذا الرتاث على غناه،وعظم 

أمهيته ال يغنينا عن وجوب التس���لح بالعلم احلاضر 
واملعارف الراهنة اليت تعدُّ أهم األدوات يف حربنا مع 

أعدائنا الشرسني الطاحمني.
وإذاً فنحن حباجة ماس���ة ملحة إىل علماء فكيف 
هنيئه���م؟ وم���ن أين حنص���ل عليهم؟ وما  الش���روط 
الواج���ب توافره���ا إلجياده���م؟ ذلك م���ا نصبو إىل 

احلديث عنه يف مقالنا هذا.
 الذكاء وتوزعه:

 معل���وم أن الن���اس يف جمتم���ع م���ا يتوزع���ون يف 
ذكائه���م، إهن���م يتوزع���ون وف���ق مايس���ميه العلم���اء 
باملنحى الس���وي للصدف���ة، ومعنى ذل���ك أن معظم 
الناس متوس���طو الذكاء وأن أقليتهم هي املفرطة يف 

الغباء أو الذكاء.
أن���ت لو رمست خطاً بيانياً لت���وزع أفراد اجملتمع 
م���ن حي���ث ذكائهم لوج���دت أكثريته���م تتجمع حول 
الوس���ط فإذا ما تقدمت حن���و اإلفراط يف الذكاء أو 

تربية المتفوقين

 الدكتور فاخر عاقل

جملة املعلم العربي عدد نيسان ، أيار ، حزيران، 
1966 ص30.

270

ثقــــافة 
ومنوعات



اإلفراط يف الغباء قلت األعداد حتى تبلغ نس���بة ضئيلة حنو طريف اخلط البياني، ونس���تطيع أن تقول إن 
الناس يتوزعون يف ذكائهم وفق النسب اآلتية:

    
النسبة املئوية للحاالتحاصل الذكاء

2% أكثر من 130

10% أكثر من 120

25%أكثر من 110

110-90%50

25%أقل من 90

10%أقل من 80

2%أقل من 70

 ومعل���وم بعد ذلك أن حاصل ال���ذكاء هو حاصل 
قس���مة العمر العقلي على العمر الزمين مضروباً يف 
مائة أي ح =   ع ع )العمر العقلي(   × 100، والعمر 
الزمين لإلنس�������ان حنصل عليه من ش��هادة ميالده  
ع ز )العمر الزمين(، أما العمر العقلي فنحصل عليه 

بواسطة روائز الذكاء.
وهن���ا حم���ل اإلش���ارة إىل أن ه���ؤالء الذي���ن يزيد 
حاصل ذكائهم على املائ���ة والثالثني وهم اليزيدون 
ع���ن2% من جمموع أبن���اء األمة ه���م املتفوقون وهم 
الذين ميثلون أمل األمة يف التقدم والنهوض واللحاق 
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بركب األمم املتقدمة.
على أننا حنب أن نش���ري هن���ا إىل أمر على جانب 
كب���ري من اخلط���ورة أال وهو التفريق ب���ني املوهوبني 
والعباق���رة، فالذي���ن يتج���اوز حاصل ذكائه���م املائة 
والثالثني أو املائة واألربعني موهوبون ما يف ذلك من 
شك ولكنهم ليسوا عباقرة دوماً أو أهنم لن يصبحوا 
عباق���رة على وجه القط���ع والتأكيد، ف���كل عبقري 
موهوب وما كل موهوب بعبقري، ذلك بأن العبقري 
يتميز من املوهوب مبا ميتلكه من القدرة على اخللق 
واإلب���داع وهي قدرة ترتكز إىل ذكاء ش���ديد ولكنها 

تتميز منه وتزيد عليه.

 روائز الذكاء :
 إن هذا الذي قدمناه عن توزيع ذكاء الناس وبروز 
عمرهم العقلي ومعرفة حاصل ذكاء كل منهم جيرنا 
إىل احلديث ع���ن روائز الذكاء وأمهيتها وحنب قبل 
أن خن���وض يف هذا احلديث أن ننبه القارىء الكريم 
إىل أن بع���ض األم���م ال تأبه بروائز ال���ذكاء وال هتتم 
وإن كان���ت تع���رتف بروائز واختب���ارات من نوع آخر، 
وعل���ى رأس ه���ذه األمم االحتاد الس���وفياتي  وبقية 

البلدان االشرتاكية اليت ترى أن روائز الذكاء عدمية 
الفائ���دة ب���ل وخط���رية أحيان���اً ألهنا   تدم���غ الطفل 
بصفات قد التكون صحيحة فتسبب له مضاعفات 
نفس���ية خط���رية منها الش���عور باحلطة أو الش���عور 
بالتع���ايل كما أهن���ا قد تكون مضلل���ة للمعلم واألهل 
ولذل���ك فاألحس���ن االس���تغناء عنها واالس���تعاضة 
عنها بطرائق وأساليب تقدر الطفل دون أن تدمغه.

وحن���ن م���ع اعرتافنا بوجاهة هذا املوق���ف نعتقد أن 
روائ���ز ال���ذكاء إذا اس���تعملت مبه���ارة وحكمة ونظر 
إليها باعتبارها طريق���ة للتعرف إىل قدرات الطفل 

ومواهبه فهي مفيدة وضرورية.
عل���ى أن امله���م ه���و أن تكون لنا طريقة نس���تطيع 
بواس���طتها أن نتعرف إىل الطفل املتفوق أو املتخلف 
فنأخ���ذ بي���د األول إىل حيث حيق���ق إمكاناته الثرة 
وطاقاته الغنية فيفيد ويستفيد كما نأخذ بيد الثاني 
ونعين���ه على أن يعطي خري م���ا عنده وعلى أن يكون 
عض���واً نافع���اً يف هذا اجملتمع وم���ا مل تكن لنا مثل 
هذه الطريق���ة فإننا مضحون بأطفالن���ا املتفوقني، 
هادرون لقدراهتم العالي���ة وكفاءاهتم املمتازة، األمر 
ال���ذي حيرم األمة من خري م���ا عندها ويفوت عليها  
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فرصة اإلفادة من موهوبيها وعباقرهتا.
ولقد يقول قائل إن االمتحانات العادية واالحتكاك 
اليومي بني املعلم وطالبه كفيلة بأن تدل املعلم على 
املتف���وق من طالب���ه واملتخلف  وتدفع���ه بالتايل إىل 
اإلف���ادة من املوهوب وإعان���ة املتخلف ، ولكن املؤكد 
أن ه���ذه االمتحان���ات العادي���ة التقليدي���ة وأن العلم 
املثقِ���ل الذهنَ باألعباء وغ���ري املهيأ ملثل هذه املهمة، 
وأن طرائق التدريس املتبعة يف مدارسنا كلها عاجزة 
عج���زاً فاضحاً عن متييز املتف���وق احلقيقي ودفعه 

إىل حيث جيب أن يكون يف القمة.
واحل���ق أن الطرائق املتبعة يف مدارس���نا أميل إىل 
طم���س معامل التفوق احلقيقي، فهي تفس���ح اجملال 
للذي حيس���ن) الدرس والبصم والتس���ميع( والسري 
وف���ق أهواء املعلم، أما الذكي املتفوق الذي يكون  يف 
طبيعته ثائ���راً على الطرائ���ق الروتينية والذي قلما 
يتب���ع تعليمات املعلم املرهق���ة اململة ، فإنه اليربز يف 
املدرس���ة العادي���ة التقليدي���ة ، وال يتميز يف الصف 
الذي يتبع مثل هذه الطرائق، وعلى كل فسنعود إىل 

هذا األمر عما قريب.

 املتفوقون وأصحاب املواهب:
 إذا كان صحيحاً أن اإلنسان أمثن رأس مال فإنه 
صحي���ح أيضاً أن املتفوقني من أبناء األمة وأصحاب 

املواهب هم أمثن ما يف رأس املال هذا.
والش���ك يف أن األم���ة ال���يت ال تفيد م���ن مواهب 
أبنائها وتفوقهم العقلي أمة تفرط بأهم ما عندها ، 

بل هي تفرط بذاهتا ومستقبلها.
 وق���د كان م���ن جراء تق���دم علم النف���س أن تنبه 

املرب���ون إىل وج���ود أطفال متخلف���ني عقلياً وأطفال 
متوس���طني وأطفال متفوقني، ومن عجب أن املربني 
عنوا باملتخلفني وتربيتهم أكثر من عنايتهم باملتفوقني 
وأعداده���م، وإذا كان حق���اً وع���دالً أن يلتفت املربي 
إىل املتخل���ف يعين���ه عل���ى حتقيق إمكانات���ه وجعله 
مواطناً صاحلاً يؤدي هلذا الوطن ما يس���تطيعه من 
خدمات ويقدم لنفس���ه ما يق���در عليه ، فإنه واجب 
وض���رورة أن يلتفت املرب���ي إىل املتفوق ليمكن له يف 
الصف ويف املدرس���ة وخارج الصف وخارج املدرسة 
وليس���اعده على حتقي���ق تفوقه واس���تثمار مواهبه 
فيفيد ويس���تفيد، والش���ك يف أن هتيئ���ة جو الصف 
حبي���ث يتجه التعليم إىل الطالب الوس���ط فقط فيه 
إمهال خطري لكل من املتخلف واملتفوق وفيه إضرار 

كبري مبصلحة األمة وحق الوطن.
 وهن���ا حن���ب أن نقف وقف���ة قصرية عن���د فكرة 
الرتبي���ة  التعلي���م واملس���اواة يف  الدميوقراطي���ة يف 
لنالح���ظ أن الدميوقراطية يف التعلي���م تعين إتاحة 
الف���رص املتكافئة للمواطن���ني مجيعهم لكي حيققوا 
إمكاناهت���م الطبيعي���ة ومواهبه���م الكامن���ة، وملا كان 
الن���اس يولدون بكفاءات متفاوت���ة وقدرات متباينة، 
ومل���ا كان بع���ض هؤالء الن���اس متخلف���ني وأكثريتهم 
متوس���طة وبعضه���م متفوقني فإن م���ن واجب األمة 
أن تتي���ح هلم مجيع���اً فرص الرتبي���ة والتعليم، ولكن 
م���ن حقها أن تفي���د من كل واحد منه���م إىل أٌقصى 
ح���دود اإلف���ادة، ولس���نا حن���ب للق���ارئ الكري���م أن 
حيس���ب أننا من الذين ينادون بأرس���تقراطية الفكر 
أو تكوي���ن طبقة من النخب���ة الفكرية فنحن من هذا 
ب���راء، ولكننا على وجه القط���ع نؤكد وجوب اإلفادة 
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من كل مواطن على قدر إمكاناته ومتكني كل مواطن 
م���ن أن حيقق إمكاناته ، ومن هنا كان نفينا القاطع 
لالعتق���اد اخلاطئ بأن م���ن واجب املعل���م أن يُعنى 
بالطالب املتوس���ط ويف أحسن االحتماالت بالطالب 
املتخلف وأن ي���رتك الطالب املتفوق لش���أنه بدعوى 
أن���ه قادر عل���ى العناية بنفس���ه، وأن ه���ذا االعتقاد 
خاطئ بدون ش���ك إذ تدل الوقائ���ع على أن الطالب 
املتف���وق إذا مل يلق العناية الكافية فإنه ال يعجز عن 
حتقي���ق إمكاناته املتفوقة فحس���ب بل إنه قد ينقلب 

إىل طالب مشكل.
ه���ذا وال ب���د م���ن اإلش���ارة هن���ا إىل إحصائيات 
أجريت يف الواليات املتحدة ودلت على أنه لو اعتين 
بكل املتفوقني لتضاعف عدد خرجيي اجلامعة وزاد 
عدد محلة ش���هادة الدكت���وراه إىل أربعني مثالً! نعم 

أربعني مثالً  . .. 
 

تعيني أصحاب املواهب:
 لقد تقرر إذاً إن معركتنا مع االستعمار والصهيونية 
ه���ي معركة علم وفكر بالدرجة األوىل، والبد لنا إذا 
أردن���ا الصمود يف معركتنا معه���ا وربح هذه املعركة 

م���ن أدمغة ذكية نرية تقودن���ا إىل النصر الذي جيب 
أن يك���ون علمياً قبل كل ش���يء، فما العمل إذن؟ إننا 
حباجة قبل كل شيء إىل روائز تروز القدرات العامة 
ألبنائن���ا، ثم إنن���ا حباجة بعد ذل���ك إىل روائز تروز 
قدراهت���م اخلاص���ة ومواهبه���م فتعني لن���ا أصحاب 
املواهب املختلفة يف ش���تى امليادين ، وحنن بعد ذلك 
حباجة إىل طرائق لتعيني األشخاص الذين يتمتعون 
بالتفكري املبدع، أولئك الذين سيكونون عباقرتنا إذا 
أحسنا اكتشافهم وإتاحة الفرص هلم لتتفح مواهبهم 
وتزدهر قدراهتم على اإلبداع ، وهنا علينا أن نالحظ 
أن املبدعني يكونون دوماً فوق املتوس���ط يف الذكاء، 
وإن كان اليش���رتط فيه���م حاص���ل ال���ذكاء اخلارق، 
لق���د لوحظ مثالً أن حاصل ذكاء بعضهم ال يتجاوز 
املائة والعشرين، كما جيب أن  يالحظ – وهذا أمر 
عل���ى غاية من اخلط���ورة أن املبدعني ليس���وا دوماً 
م���ن املتفوقني يف املدرس���ة وال حيصل���ون دوماً على 
درجات مدرس���ية عالية،  ولذلك فإننا ال نس���تطيع 
أن نعتمد االمتحانات واالختبارات املدرسية العادية 
يف الكش���ف عن ه���ؤالء املبدعني والبد م���ن اللجوء 
إىل الطرائق الس���يكولوجية والقياسات النفسية يف 
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التعرف إليهم.
 على أنه من نافلة القول أن نشري إىل أنه ال يكفي 
أن نكتش���ف املواهب ب���ل البد من تعهده���ا بالعناية 
والتدريب وإتاحة الفرص أمامها للتفتح واالزدهار ، 

ويف سبيل هذه العناية البد من عملني هامني:
  أوهلم���ا:  اس���تثارة األطف���ال للتق���دم يف عملهم 

املختار.
  وثانيهما:  هتيئة الفرصة هلم للتعلم والتقدم.

وم���ن هن���ا كان���ت أمهي���ة التوجي���ه واالصطف���اء 
الرتبوي���ني، إن أطفالن���ا ينمون كالنب���ات الربي الذي 
الجيد من يُعنى به أو يوجهه أو يعينه، أما يف البالد 
املتقدم���ة فإن الطف���ل يوجه إىل العمل األنس���ب له 
والدراس���ة األليق به كما أن املهن املختلفة يصطفى 
هلا أصحاب املواهب املناسبة هلا، ولقد آن لنا أن نويل 

هذه الناحية من عنايتنا واهتمامنا ما تستحق.
ومث���ة ناحي���ة أخرى حيس���ن بنا أن نق���ف عندها 
بعض الوقت وهي مس���ألة مكاف���أة األعمال العقلية 
واملواه���ب، وحن���ن إذ نتح���دث عن مكاف���أة املواهب 
واألعمال العقلية إمنا نقصد املكافأة املادية واملعنوية 
،ولعلنا ال نأتي جبديد حني نقرر أن األعمال العقلية 
ال تكافأ اقتصادياً مبا تس���تحق لقد كان العلماء يف 
الب���الد األخ���رى أقل الناس دخالً وأدناهم مس���توى 

اقتصادياً.
ولقد تنبّه القائمون على األمور إىل هذه املش���كلة 
وأولوا أرباب الفكر عنايتهم ورفعوا من مس���تواهم ، 
ولعلن���ا ال نذيع س���راً حني نق���ول إن العلماء واألدباء 
والفنان���ني يلق���ون من عناي���ة املس���ؤولني يف البالد 
االش���رتاكية م���ا جيعلهم يعيش���ون عيش���ة رافهة بل 

حتلهم أرفع مكان يف الس���لم االقتصادي، ويف البالد 
الرأمسالية نفس���ها تنبه أولو األمر إىل هذه الناحية 
وب���دؤوا مينحوهن���ا م���ن اهتمامهم ما كف���ل للعلماء 
واملفكري���ن واألدباء والفنانني حياة تليق مبس���تواهم 
الفكري وأمهيتهم االجتماعية، أما يف بالدنا فيكفي 
أن نقارن بني دخل أستاذ اجلامعة وأي صاحب مهنة 
أخ���رى لنرى مق���دار الظلم الالح���ق بالفكر يف هذا 

البلد.
 عل���ى أننا حني نتحدث ع���ن املكافأة ال نقصرها 
عل���ى املكاف���أة املادية بل نقص���د املكاف���أة املعنوية، 
نقصد األمهي���ة االجتماعية، نقص���د املكانة ، فهل 
يتمت���ع العلماء واألدب���اء والفنانون وأه���ل الفكر مبا 

جيب هلم من مكانة وما يليق هبم من إكرام؟!  

مشكلة املرأة:
 وم���ا دمن���ا نتح���دث ع���ن املوهوب���ني وأصح���اب 
الكف���اءات ف���ال بد م���ن أن نلتف���ت إىل  املرأة نصف 

اجملتمع وأم األجيال احلاضرة.
 لقد قرر علماء النفس مبا اليقبل اجلدل أن ذكاء 
املرأة مس���او لذكاء الرجل وأن ت���وزع ذكائها مطابق 
لتوزي���ع ذكائه، إن املعنى البس���يط هل���ذا الكالم هو 
أن بني النس���اء عدداً من املتفوقات ال يقل عن عدد 

املتفوقني، فماذا نفعل هبؤالء املتفوقات ؟!
البد ها هنا من مالحظات، أوالها أن جمتمعنا ال 
يتيح للمرأة من ف���رص التعليم ما يتيحه للرجل، إن 
ع���دد طالباتنا ال يزيد على نصف عدد طالبنا، إذا 
كنا يف حرماننا ألطفالنا من التعليم هندر )رأمسالنا 
الوطين( فإن ما هندره من هذا )الرأمسال( بالنسبة 
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 ذاكرة اجمللة    

للنساء يبلغ على األقل ضعف ما هندره بالنسبة إىل 
الرج���ال، وثانيته���ا أن فرص التعلي���م العايل - وهو 
جم���ال التفوق والنب���وغ - املتاحة للنس���اء أقل بكثري 
م���ن الفرص املتاحة للرجال والس���يما  البعثات إىل 
اخل���ارج، وثالثتها أن املفاهيم االجتماعية الس���ائدة 
والتنظيم االجتماعي املقبول ما زال حيرم املرأة من 
جم���االت الربوز والتفوق واس���تثمار املواهب، ويكفي 
يف ه���ذا الصدد أن نذكر أنه يف البلدان االش���رتاكية 
تتاح الف���رص كاملة أمام  امل���رأة للتعلم والتخصص 

وامتهان املهن اليت تناسب مواهبها وقدراهتا.
 إن 70% م���ن القائمني مبهن���ة التعليم يف االحتاد 
الس���وفياتي من النس���اء وإن 75% م���ن األطباء فيه 

نساء وهكذا...
 أم���ا يف بالدن���ا فبالرغ���م من أن امل���رأة قد غزت 

اجلامع���ة بأع���داد كب���رية، وبالرغم م���ن أهنا دخلت 
مي���دان الط���ب واهلندس���ة والصيدل���ة والتعليم فإن 
الش���وط أمامها مازال طويالً ، وما زال الوقت الذي 
نس���تطيع أن ندعي فيه أننا نفيد من مواهب نسائنا 

بعيداً جداً.

  تعليم العلوم:
 ومث���ة نقط���ة أخ���رية ، إن بالدن���ا العربي���ة ب���الد 
ناش���ئة حباجة الختصاصيني يف كل امليادين وشتى 
اجمل���االت، ولك���ن حاجتها القص���وى وختلفها األكرب 
إمنا يتجلى يف ميدان العلوم، ولست أحب للقارئ أن 
يفهم من قويل بأن بالدنا العربية قد قضت لبانتها 
م���ن األدب أو اكتف���ت يف الف���ن أو حقق���ت ما تصبو 
إلي���ه يف االقتصاد أو غري ذلك فأنا أعلم علم اليقني 
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أنن���ا حباجة الختصاصيني متفوق���ني يف كل منحى 
م���ن مناحي احلياة، وعندي أننا لو عنينا باملوهوبني 
م���ن أبنائنا، املتفوقني منه���م لتوفرت لنا حاجتنا يف 
كل مي���دان من ميادين االختصاص، والش���ك يف أن 
توفري التس���هيالت الرتبوية املناس���بة أصبح ضرورة 
ملح���ة، كما أن إصالح طرق التعليم وتغيري وس���ائله 
وأدوات���ه وإعادة النظ���ر يف مناهج���ه وبراجمه أمور 
الب���د منه���ا إذا أردن���ا أن نوف���ر للب���الد حاجتها من 
أصح���اب االختصاص املتفوقني الذين يس���تطيعون 
وحدهم وضع هذه البالد العربية يف مصاف البالد 
الراقي���ة. لكنين أدعي أن قضية إصالح تعليم العلوم 
يف بالدنا- بصورة خاصة - أصبحت ضرورة ملحة 
عاجل���ة، واحلق أن حس���ن تعليم العل���وم يف املراحل 
االبتدائية واإلعدادية والثانوية ال يهيئ للبالد علماء 
فحس���ب وإمن���ا يس���اعد  كذلك على فه���م عصرنا 

والعيش املناسب فيه.
 أري���د أن أق���ول بكلمات أخ���رى: أن عصرنا هذا 
عص���ر العل���م وإننا م���ا مل نتفهم العل���وم اليت نؤمن 
هب���ا ونعي���ش وفقاً هل���ا ونتخ���ذ مواق���ف علمية من 
خمتلف مناحي احلياة فإننا سنبقى متمتعني بصفة 

التخلف.
ولو س���ألين الق���ارئ الكريم عن نصيح���ة واحدة 
أس���ديها فيم���ا خيص  تعلي���م العلوم لقل���ت إن هذا 
التعليم جيب أن ينمي روح االكتشاف تلك الروح اليت 

متيز العلوم نفس���ها، وهنا أحب أن أشري إىل أن علم 
النف���س يق���ر بأمهية دافع هام من دواف���ع التعلّم أال 

وهو دافع » املعرفة للمعرفة« وليس للربح فقط.
إن اإلنس���ان فض���ويل بطبعه وهو مي���ال للمعرفة 

واالستكشاف فلتستغل املدرسة.
هذا الدافع يف تنمية روح االكتشاف عند الطفل، 
ومن هن���ا كانت النصيحة بأن طرائ���ق تعليم العلوم 
جي���ب أن تس���اعد املتعلم على أن يكتش���ف بنفس���ه 

حقائق العلوم.
والأنس���ى يف ه���ذا املق���ام اإلش���ارة إىل أمهي���ة 
االستعانة بوسائل التعليم الالزمة ، إن املخرب اجليد 
اجملهّز مبا جيب من آالت وأدوات شرط الزم لتعليم 
العلوم، وإن االس���تعانة بالوسائل السمعية البصرية 

والكتاب اجليد ضرورات الزمة لتعليم العلوم.

واخلالصة:
 فنحن حباجة ماسة إىل ثورة تربوية عارمة تقلب 
مفاهيمنا الرتبوية وتعيد النظر يف مدرس���تنا- على 
اخت���الف درجاهت���ا- وهتتم بصورة خاص���ة بالطفل 
املتف���وق املوهوب لتتي���ح له الفرص���ة كاملة إلظهار 

مواهبه واستغالهلا يف اإلبداع واخللق.
وبذلك فقط  تتوفر للبلد حاجته من االختصاصيني 
يف خمتلف امليادين والس���يما ميدان العلوم النظرية 

منها والتطبيقية ،فهل حنن فاعلون؟!
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   مدير التحرير

 حصاد 

الفكر الرتبوي 

 

ترصد هذه الدراسة اليت أجراها باحثان أردنيان 
أثر استخدام األلعاب الرتبوية احملوسبة على طالب 
الصف الثالث من التعليم األساسي، يبدأ البحث من 
حتدي���د املفاهيم واالنتقال هبا من العام إىل اخلاص 
حي���ث يربز ذك���ر كل م���ن » ب���رور وهاي���دن 1992« 
جملموعة من الفوائد ال���يت تقدمها األلعاب الرتبوية 
ومنها أهنا متكن اآلباء واملربني من احلكم على قدرة 
املتعلمني عل���ى تطبيق احلقائق واملب���ادئ واملفاهيم 
اليت درسوها يف املواقف احلياتية املختلفة، كما أهنا 
تعمل على إش���راك املتعلم إجيابي���اً يف عملية التعلم 
أكث���ر من أي وس���يلة أخرى مش���اهبة ألنه يس���تخدم 
قدرات���ه املختلفة يف أثناء اللع���ب لذلك تعد األلعاب 
الرتبوي���ة وس���ائل فعالة لقياس اجتاه���ات املتعلمني 

حنو التعلم وتنميتها وتعزيزها.
وق���د صنف » ب���ل 1986« األلعاب يف الرياضيات 
إىل س���تة أنواع هي: ألعاب حلل األلغاز أو املغالطات 
) املتناقضات( ، ألعاب اكتشافية، ألعاب للبحث عن 

أمناط وقواعد، ألعاب للتدريب على املفاهيم، ألعاب 
التخمني لتعلم املفاهيم واملبادئ.

ويتضح أن اللعب من الطرق اليت تساعد األطفال 
على اختيار املعرفة واكتس���اهبا ومتثيلها على البنى 
العقلي���ة واإلدراكية وتدفع تفكريهم إىل آفاق جديدة 

من املعرفة، ولذلك هو وسيلة تعليمية فعّالة.
واأللعاب الرتبوية احملوسبة هي جمموعة األلعاب 
ال���يت أعدت بش���كل حموس���ب  باس���تخدام برنامج 
ف���الش Macromedia Flash  لتعلي���م مفاهيم 
الض���رب والقس���مة والكس���ور يف الس���نوات األوىل 
للتعليم األساس���ي، حيث يك���ون التلميذ هو العنصر 

األساسي املشارك هبذه األلعاب.
من األلعاب الرتبوية اليت تناولت مفاهيم الضرب 
يف ه���ذا الربنام���ج: لعب���ة الصواريخ، لعب���ة اجلرادة 
والش���جرة، لعب���ة البحر، ومن األلع���اب اليت تناولت 
مفاهيم القس���مة : لعبة البالونات، لعبة كرة السلة، 
لعبة اجلورة، أما األلعاب اليت تناولت الكسور فهي: 
لعبة صيد البطة، لعبة السباق الكبري، لعبة اكتشاف 

الكسر، لعبة اإلنقاذ.
وق���د روعي يف هذا األلعاب توفري عنصر احلركة 
والتشويق، وتقديم التعزيز الفوري، والتغذية الراجعة 

املباشرة، والتقويم املرحلي . . . 

 فوائد األلعاب التربوية المحوسبة
جملة جامعة دمشـــق للعلوم الرتبوية والنفسية 
العـــدد األول والثاني 2010 أثر اســـتخدام األلعاب 
الرتبويـــة احملوســـبة يف حتصيـــل بعـــض املفاهيم 
الرياضيـــة د.جربي عطية حممد ، لـــؤي عبيدات 

)األردن( ص646. 
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 حصاد 

الفكر الرتبوي 

 »1999 مصب���ح،  احل���ق  حممدعب���د   « ح���دد 
الكفاي���ات الالزمة ألمناء املكتبات املدرس���ية بأهنا: 
كفاي���ات إداري���ة، فني���ة، تربوي���ة، معرفي���ة، كفايات 
حاس���وبية، ثقافي���ة. يف دراس���ة ل� » بوتن���ام 1996« 
فصل ال���دور الرتبوي ألمني املكتبة املدرس���ية، بأنه 
دور استش���اري يقوم ب���ه يف جمال التدريس يلخصه 
تعاون���ه م���ع املدرس���ني واملس���امهة يف التخطي���ط 
للمناهج الدراس���ية، وتدريب املدرسني وغريهم من 
اجلماعات ذات الصلة باملدرس���ة، وتوظيف املصادر 
والوس���ائل التعليمية يف العملي���ة التعليمية. وحتدث 
» هرت���غ 1998« ع���ن دور أم���ني املكتب���ة يف تنمي���ة 
املهارات الثقافية لدى الطلبة، واملسامهة يف تدريب 
املدرسني يف هذا اجملال.  كذلك فعل » نينيكانغاس 
1998« عندم���ا تن���اول التجربة الفنلندي���ة اليت تعدّ 
أمني املكتب���ة معلماً للثقافة املكتبي���ة وكيف أن هذه 
التجربة تؤكد ض���رورة أن يكون أمني املكتبة مؤهالً 
يف علم املكتبات والرتبية. وأّكد باحثون آخرون الدور 
اهلام ملدير املدرسة يف متكني أمني املكتبة من قيامه 

مبهامه املطلوبة يف تطوير مكتبة املدرسة.
وق���د صنّف الباحث الكفاي���ات املفرتضة يف أمني 

املكتبة على النحو اآلتي:
كفاي���ات يف اجمل���ال الرتب���وي: - حيل���ل املناه���ج 
املدرس���ية مبا ميكنه من تقدي���م اخلدمات اإلثرائية 
املناسبة- يكون على دراية بطرق التدريس املختلفة 
- يغ���رس عادة حب املطالعة ل���دى الطلبة - يدرس 
الطلبة أساس���يات الثقافة املكتبي���ة - يدرب الطلبة 

واملدرسني على طرق البحث عن املعلومات.
كفاي���ات يف اجملال املهين: - يطل���ع على تطورات 
عل���م املكتب���ات واملعلومات واجمل���االت ذات العالقة 
باس���تمرار- يتمسّ���ك باألخالقيات اخلاصة بعمله 

ومهنته يف عالقته مع اآلخرين وخاصة الطالب.
كفايات يف جمال احلوس���بة: يستخدم احلاسوب 
بكف���اءة مس���توى ICDL  عل���ى األقل - يس���تخدم 
األق���راص املدجمة بكف���اءة - ينتج الفه���ارس اآللية 

ويتعامل معها - يستخدم شبكة اإلنرتنت بكفاءة.
كفاي���ات يف اجمل���ال اإلداري: - حي���دد أه���داف 
املكتب���ة- يع���د التقارير الالزمة ع���ن املكتبة – يدير 
الوق���ت بفاعلية - يقي���م عالقات جيدة مع الطلبة- 
يطبّ���ق التعليمات واللوائح واملعايري بدقة- يعد خطة 
لتقويم برامج املكتبة- يضع برناجماً سنوياً ألنشطة 
املكتب���ة لتحقي���ق أهدافه���ا ينش���ئ قن���وات اتصال 

مستمرة مع املدرسني والطلبة.
البيان���ات  الف���ين: جيم���ع  كفاي���ات يف اجمل���ال   
املناس���بة حول احتياجات املستفيدين من املعلومات 
ومصادره���ا- يب���ين جمموع���ة مناس���بة ومتكامل���ة 
م���ن مص���ادر املعلوم���ات - حيفظ س���جالت دقيقة 
جملموعات املكتبة - يصنف مجيع مصادر املعلومات 
يف املكتب���ة - يفه���رس مجيع مص���ادر املعلومات يف 

املكتبة - يعد كشافاً ملقاالت الدوريات يف املكتبة.
كفايات يف جمال اخلدمات: - يس���تخدم املصادر 
املرجعية لإلجابة عن أسئلة املستفيدين- يوفر املناخ 
للمطالعة والبحث- حييط الطلبة واملدرس���ني علماً 
مب���ا يرد إىل املكتبة من مص���ادر معلومات جديدة- 
يق���دم خدمة اإلع���ارة للطلب���ة واملدرس���ني- يدرب 
الطلبة على اس���تخدام مص���ادر املعلومات واألجهزة 

املتوفرة.

أمين المكتبة : 
أين أنَت من هذه الكفايات؟!

جملة جامعة دمشـــق للعلوم الرتبوية والنفسية 
العـــدد األول والثانـــي 2010 ، كفايـــات أمني املكتبة 
املدرســـية ، د. عاطف يوسف كلية العلوم الرتبوية 

جامعة الزرقاء األهلية ،األردن ص437
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 البحوث الطالبية طريق أكيد نحو االبتكار
 واإلبداع والتعلم الذاتي.. هل نجّرب؟

 البحث املدرس���ي له أمهيته البالغة كما له أيضاً 
مقومات أساس���ية للنجاح وهي األس���رة واملدرس���ة 
واملعلم وللمعلم الدور األهم يف هذه املسألة، فعندما 
حيي���ط طالب���ه جب���و م���ن حري���ة التعب���ري والتفكري 
والتشجيع على البحث واالبتعاد عن أسلوب التلقني 
ومراعاة الفروق الفردية . . وتش���جيع الطالب على 
التقوي���م الذات���ي . . وتعليمه���م ف���ن طرح الس���ؤال، 
ووضعه���م يف مواقف تثري التفكري وتنويع األنش���طة 
الرتبوي���ة اهلادفة، كل ذلك يس���هم يف تطوير اإلبداع 
عن���د الط���الب .. فه���ل حتق���ق البح���وث الطالبية 
األه���داف الرتبوية املطلوبة ؟ وما مدى مس���امهتها 
يف معاجل���ة الضعف احلاصل ل���دى بعض الطالب! 
وكيف يت���م إعداد عناوين البح���وث الطالبية؟ وهل 
يوج���د الوق���ت ال���كايف للطال���ب لك���ي يناقش حبثه 

واملشاكل اليت واجهته يف أثناء كتابته للبحث؟ 
وكي���ف يت���م التعامل م���ع البحوث اجلاه���زة اليت 

يشرتيها بعض الطالب؟ .
إن البح���وث الطالبي���ة حتقق األه���داف الرتبوية 
املنش���ودة من حي���ث تطوي���ر األداء الطالب���ي ورفع 
مس���توى التحصي���ل الدراس���ي، وتس���اهم أيضاً يف 
معاجل���ة الضعف التحصيلي لدى الطالب الضعاف 
فهي تفت���ح اجملال للطالب ليبح���ث وحيلل ويلخص 
ويكت���ب بطريق���ة علمي���ة صحيح���ة فتنم���ي لدي���ه 
املس���ؤولية واالعتماد على الذات يف مجع املعلومات 
وه���ذا م���ا يُس���مى يف األه���داف الس���لوكية بالتعلم 

الذاتي.
إن البح���وث الطالبي���ة حتق���ق أحيان���اً بعضاً من 
األه���داف الرتبوي���ة املطلوب���ة وتس���هم نوع���اً ما يف 
معاجلة الضع���ف القرائي والكتاب���ي والثقايف، ويتم 
إعداد عناوين البحوث الطالبية مس���بقاً وفق إطار 
ترب���وي وتبعاً خلطة مرس���ومة ألنه م���ن الضروري 
حتديد العنوان ليكون منطلقاً لكتابة املوضوع وتُسهم 
البح���وث الطالبي���ة يف حتقيق التعل���م الذاتي ولكن 

يضعف فيها جانب االبتكار والتفكري التحليلي.
ومن الضروري أن يكون البحث املكلّف به الطالب 

جملـــة التطوير الرتبـــوي العمانيـــة ، العدد 44 
أكتوبـــر 2008 ، البحوث الطالبية ، حســـن جعبوب 

ص56.
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مناسباً له من عدة اعتبارات أمهها املستوى العقلي 
والفك���ري ومن بعدها العمري، فم���ن املهم أن يكون 
الطال���ب عل���ى دراية مبوضوع البح���ث وعلى قناعة 
كامل���ة مبا يكتب عنه، وأن تكون لدى الطالب ثقافة 
عامة تس���اعده على مواصل���ة الكتابة يف حبثه ومن 
هن���ا جيب أن يتم إعداد عناوي���ن البحوث الطالبية 
مس���بقاً لتتماش���ى مع الفروق الفردية املوجودة بني 
الطالب وأن تكون البحوث ممتعة للطالب ومش���وقة 
له. تس���اهم البحوث يف ع���الج الضعف الذي يظهر 
لدى الطالب س���واء يف املناقشة واحلوار أم يف إبداء 
ال���رأي، فالبحوث الطالبية تظه���ر لنا إمكانيات كل 
طالب س���واء يف البحث أم يف الق���راءة أم يف الكتابة 
وتظهر إمكانياته يف تلخيص املعلومة يف املناقشة أو 

يف إبداء الرأي  .. اخل.
أما كتابة البحث العلمي فيس���تطيع املعلم حتقيق 
التوازن بأن خيرب الطالب باملوضوعات املطلوبة منه 
يف بداية الس���نة الدراسية ويقس���م خطوات البحث 
إىل ف���رتات زمني���ة: فيعطي مهلة الختي���ار العناوين 
تنته���ي ه���ذه املهلة لتب���دأ مرحلة مج���ع املعلومات ، 

وتنتهي لتبدأ مرحلة أخرى وهكذا.
 وطبع���اً التغذية الراجعة موجودة يف كل مرحلة ، 
واملعلم أدرى مبس���توى طالبه، والننس���ى دور أولياء 

األمور يف هذا اجملال.
إن حتقي���ق الفائ���دة املرج���وة من البح���ث تعتمد 
يف األس���اس على املعلم وكيفي���ة تعامله مع البحوث 
الطالبي���ة من خالل املناقش���ة والط���رح، وميكن له 
حتقيق اهلدف البحثي من خالل حتديد مدة زمنية 
ال تقل عن شهر وهي مدة كافية للبحث عن مصادر 
ومراج���ع، وتعطى الواجبات بصورة ش���به يومية أي 
يعط���ى يف ي���وم واجب من���زيل ويف يوم آخر نش���اط 
حبيث يكون هذا النشاط مسامهاً يف البحث ويكون 
بذل���ك املعلم قد س���اهم يف تس���هيل مهم���ة الطالب 
يف كتاب���ة البحث والواجب، ويتعام���ل املعلم مع هذه 
اإلش���كالية م���ن خالل جع���ل الطالب يش���عر بقيمة 

البح���ث وأمهيته، حبيث يكتب الطالب البحث خبط 
يده ويلخصه بالرجوع إىل بعض املصادر اليت ختدم 
البح���ث، إضاف���ًة إىل مناقش���ة الطالب في���ه، وهبذه 
الطريق���ة قد تعاجل اإلش���كاليات ، ويش���عر الطالب 
بقيمة البحث يف احلقل الرتبوي، ويتم الوقوف على 

مجيع اإلشكاليات املتعلقة مبستوى الطالب.
إن بعضاً من املعلم���ني قد يكتفون بعرض عينات 
من حبوث الطالب وليس مجيعها وهذا من شأنه أن 
حيفز الطالب الذي متت مناقش���ة حبثه للكتابة يف 
موضوعات أخرى، وال يكلفهم ببحوث تثقل كاهلهم 
ولكن جيب أن تك���ون متوازنة مع الواجبات املنزلية، 
وم���ن هنا تتحق���ق األه���داف املرجوة م���ن البحوث 

والواجبات املنزلية.
أمهي���ة توجي���ه الط���الب إىل األه���داف ال���يت قد 
تتحق���ق من كتابة البحث مث���ل التعلم الذاتي وتنمية 
الثقاف���ة اللغوي���ة ويرتبط البحث ارتباط���اً كبرياً مبا 
يتعلمه الطالب داخل الفصل ألن ما يأخذه الطالب 
يف الفص���ل يع���دّ نقط���ة انط���الق لكتاب���ة البح���ث، 
ونضي���ف أن الواجب���ات املنزلي���ة تالئ���م مس���تويات 
الطالب وقدراهت���م وتراعي الف���روق الفردية بينهم 

إىل حد ما.
قل���ة مص���ادر البح���ث يف مرك���ز مص���ادر التعلم 
وندرهت���ا س���بب يدف���ع الط���الب لش���راء البح���وث 
اجلاه���زة واالجت���اه حنو مقاهي اإلنرتن���ت، وأن دور 
املعلم يكمن يف التش���جيع والتعزيز وتقديم املكافآت 
لكاتيب البحوث واحلرص على مناقش���تها واملشاركة 

هبا يف امللتقيات الرتبوية وتقديم التعزيز.
ونرتك للطالب احلرية يف اختيار املوضوع املناسب، 
ولكن مبا يناسب الطريقة واخلطة املرسومة، وبذلك 
ننمي الش���عور باملس���ؤولية والقيادية ل���دى الطالب 
والثق���ة بالنفس يف البحث عن املعرف���ة والتعلّم مبا 
يناس���ب قدراته وثقافته، والش���ك أهنا تسهم كذلك 
يف إبداع الطالب وتوس���يع مداركه من خالل البحث 

واالستنباط يف التفكري واالبتكار والتعلم الذاتي.

حصاد الفكر الرتبوي  

281



 حصاد 

الفكر الرتبوي 

هبدف توفري بيئة مدرس���ية وتطوير الوعي الذاتي 
للمتدرب���ني ح���ول بعض املمارس���ات ال���يت يتبعوهنا 
م���ع الط���الب، والتعرف على األس���س النظرية اليت 
تقوم عليها اسرتاتيجيات وتطبيقات منهجية بدائل 
تربوية للعقاب أقيم يف مركز التطوير الرتبوي التابع 
لوكال���ة الغ���وث الدولي���ة يف س���ورية وبالتع���اون بني 
األون���روا واليونيس���يف ورش���ة عم���ل تدريبية حتت 
عن���وان » البدائ���ل الرتبوي���ة للعق���اب« تناولت بدائل 

العقاب وأنواعه.
الورش���ة ب���دأت أعماهل���ا بالتعريف بأه���م بدائل 
العق���اب، ال���يت تتلخ���ص ب���أن خيل���ق املعل���م عالقة 
تواص���ل بصري بينه وب���ني التلمي���ذ وأن يتفادى أن 
يش���يح بوجه���ه عنه ألن ذل���ك يوحي  بقل���ة اهتمام 
املعل���م بتلميذه وقلة اعتباره لش���خصه كما جيب أن 
تكون هناك عالقة حنان وحمبة بني املعلم وتالميذه 

ألن ذل���ك يوط���د العالقات ب���ني الطرفني ويس���هل 
لغة التواص���ل العاطفي ويفتح ل���دى التلميذ أجهزة 
االس���تقبال للرس���ائل الرتبوية الص���ادرة عن املربي 
كم���ا جيب عل���ى املعلم أن يبتس���م وأن يبدي مالمح 

االطمئنان ملا يقوله.
وأشارت الورشة إىل مالحظات هامة يتوجب على 
املدرب���ني اتباعها جت���اه التالميذ أمهه���ا: اإلنصات 
الفعال ال يكتمل إال من خالل اإلنصات غري اللفظي 
ال���ذي يطمئ���ن التلمي���ذ ويعيد ل���ه توازنه النفس���ي 
ويقض���ي بالت���ايل عل���ى مقاوم���ة التلميذ للرس���ائل 

الصادرة عن املربي.
أم���ا الوس���يلة الثانية من وس���ائل بدائ���ل العقاب 
فتتمثل باس���تخدام اللغة اإلجيابية اليت تعتمد على 
التحكم باحلالة االنفعالية للمعلم ومتّكنه من التحكم 
بالس���لوك اللفظي واألدائي املوجه حنو التلميذ ومن 

أبرز خطوات استخدام مهارة اللغة اإلجيابية:
عند مواجهة السلوك السليب للتلميذ جيب التفكري 
بطريقة إجيابية والقيام بوضع عدد من االحتماالت 

في البحث عن  البدائل التربوية  للعقاب:
تعالوا نكتشف سلطة األنا األعلى بوصفها 

رقيبًا نفسيًا

صحيفـــة الثـــورة الســـورية، 7 آب 2008 البدائل 
الرتبوية للعقاب ،فردوس دياب.
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وذل���ك هبدف التحكم باس���تقرار انفعايل عند البدء 
باس���تخدام اللغة اإلجيابية جيب البدء باملدح بصفة 

إجيابية عند التلميذ.
جيب مترير املالحظة أو االنتقاد أو التوجيه الذي 

نريده وإعطاء السلوك الصحيح واملطلوب.
جيب ختم احلديث ب���أن يتكرر امتداحك إلحدى 

صفات أو سلوك التلميذ اإلجيابية.
 كما تضمنت ورش���ة العمل أربعة حماور أساسية 

هي:
احملور األول: و تضمن أن���واع العقاب من حيث 
اهل���دف، واليت تتمثل بالعق���اب الرتبوي الذي يقصد 
ب���ه أيَّ إج���راء تربوي يقوم به املعل���م هبدف معاجلة 
املمارس���ة الس���لوكية اخلاطئة لدى الطالب بش���كل 
ي���ؤدي إىل تقوي���م ش���خصيته وجعله أكث���ر إجيابية 
من خالل تطوي���ر فهمه لذاته ومس���ؤولياته وتنمية 
قدرته على حل مش���كالته، والعقاب التفريغي الذي 
يعين إج���راء تفريغي���اً يقوم به املعل���م هبدف خفض 
التوتر الداخلي لديه وإهن���اء مصدر اإلزعاج املتأتي 
م���ن الطال���ب وكذل���ك العق���اب االضط���راري الذي 
يع���ين إج���راء يقوم ب���ه املعلم هب���دف إع���ادة التوازن 
إىل الوضعية التعليمية بش���كل س���ريع ألجل ضمان 

استمرار العملية دون معوقات.
أما احملور الثاني: فقد تن���اول تعريف منهجية 
بدائ���ل العق���اب على أهن���ا جمموعة من املمارس���ات 
املنهجي���ة ضم���ن خي���ارات  الرتبوي���ة  واإلج���راءات 
متعددة مستنبطة من جمموعة من املعارف النظرية 
واالس���رتاتيجيات التطبيقي���ة امليداني���ة هت���دف إىل 
غ���رس وتولي���د الس���لوك اإلجياب���ي املطل���وب لدى 
الطالب وتوليد الرغبة يف حتقيقه وإطفاء الس���لوك 
الس���ليب غري املطلوب وإطف���اء الرغبة يف القيام مبا 
حيقق مصلحته الفضلى وبشكل يضمن له احلماية 
م���ن األذى اجلس���دي والنفس���ي ويوف���ر ل���ه تنمي���ة 
شخصيته وقدراته وشعوره باملسؤولية وقدرته على 

حل املشكالت بشكل فعال.
أما احملور الثالث: فقد تضمن األسس النظرية 

لبدائل العقاب اليت انطلقت يف البداية من التطبيقات 
العملية للنظرية الس���لوكية والعالج السلوكي، حيث 
تتجه االجتاهات احلديثة يف اسرتاتيجيات وتقنيات 
منهجية بدائل العقاب بش���كل أكثر مشولية لتستقي 
ه���ذه االس���رتاتيجيات والتقني���ات م���ن التطبيقات 
كله���ا:  األساس���ية  النفس���ية  للنظري���ات  امليداني���ة 
)التحليلية والسلوكية احملدثة واملعرفية والوجدانية 

واجلشطلتية( واليت ميكن إجيازها مبا يأتي:
نظري���ة التحلي���ل النفس���ي حيث يف���رتض فرويد 
مؤسس مدرس���ة التحليل أن اجلهاز النفسي يتكون 
م���ن اهلو واألنا األعلى فاهلو عبارة عن منبع الطاقة 
احليوية ومستودع الغرائز واليت تسعى إىل إشباعها 
ب���أي ص���ورة واألن���ا األعلى ه���و مس���تودع املثاليات 
واألخالقي���ات والضمري واملعايري االجتماعية والقيم 
الدينية ويعدّ مبثابة س���لطة داخلية أو رقيب نفسي 
أم���ا األن���ا فه���و مرك���ز الش���عور واإلدراك احلس���ي 
اخلارج���ي والداخل���ي والعمليات العقلية واملش���رف 
عل���ى احلرك���ة واملتكّف���ل بالدف���اع عن الش���خصية 
وتوافقها وحل الصراع بني مطالب اهلو واألنا واألنا 

األعلى وبني الواقع.
 أم���ا النظري���ة الس���لوكية فه���ي نظري���ة املث���ري 
واالستجابة ونظرية التعلم حيث إن لكل سلوك مثرياً 
وإذا كانت العالقة بني املثري واالستجابة سليمة كان 

السلوك سوياً.
أم���ا النظري���ة املعرفي���ة فه���ي تقر ب���أن املهارات 
والقدرات املكونة للس���لوك، وأن اعتقاداتنا وطريقة 
التفكري يف قدراتنا تؤثر بداية يف  نظرتنا حنو ذاتنا 
وثانياً يف طريقة سلوكنا وأن القيم واالجتاهات حنو 
األش���ياء واألش���خاص تؤثر يف طريقة س���لوكنا. أما 
االجتاه اجلش���طليت فمن أهم القضاي���ا اليت يقرها 
أن اإلدراك يك���ون موجهاً حنو الصيغة الكلية ال حنو 

األجزاء.
 أما االجتاه اإلنس���اني ف���ريى أن وظيفتنا هي أن 
نكتشف يف كل إنسان حقيقته وإعانته على حتقيقها 

من خالل التوجيه واإلرشاد.
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الفكر الرتبوي 

درا�شة تربوية: 
مشكلة االنضباط تتراجع بشكل كبير

عندما تكون الصفوف أصغر!!

 أظهرت دراس���ة دولي���ة أجرهتا منظم���ة التعاون 
املرحل���ة  املدرس���ني يف  أن  االقتصادي���ة  والتنمي���ة 
اإلعدادي���ة يف العامل بأس���ره يعانون من املش���كالت 
ذاهت���ا والس���يما غي���اب التقدير وع���دم االنضباط 
واحلاج���ة إىل تدريب مفصل وفقاً حلاجات كل فردٍ 
منهم.والدراس���ة ال���يت أطل���ق عليها اس���م » تاليس« 
  Teaching and learning International Servy

) اخلدم���ة الدولي���ة للتعليم والتدري���س( ال تقوم 
بتقييم املدرسني بل الظروف اليت يعملون يف إطارها. 
ومشل���ت الدراس���ة 23 دولة بينها إيرلن���دا وإيطاليا 
وإسبانيا واس���تثنت أملانيا وإسبانيا، ومت يف إطارها 
استطالع  رأي مدرس���ني ومديري مدارس تستقبل 

تالميذ بني س���ن الثانية عشرة والرابعة عشرة وهي 
سن تعدّ صعبة على الصعيد املدرسي.

وقال أرت دي خوس األمني العام املساعد ملنظمة 
التعاون والتنمية االقتصادية:

     إن أول » رس���الة رئيس���ية« ظهرت من خالل 
الدراس���ة هي ضرورة اعتماد آلي���ات أفضل لتقييم 

املدرسني اجليدين ومكافآهتم .
ويؤك���د مدي���ر مدرس���ة م���ن أص���ل كل ثالث���ة أن 
مؤسس���ته تفتق���ر إىل املدرس���ني الكفوءي���ن، لك���ن 
ثالثة أرباع املدرس���ني يقول���ون إهنم الحيصلون على 
أي تقدي���ر عندما حيس���نون عملهم ي���رون أن مدير 

املدرسة ال يعاقب املدرسني السيئني.
ويق���ول دي خ���وس: إذا رأيت���م أن مث���ة مدرس���ني 
اليقوم���ون بعملهم جي���داً واليتم صرفه���م فهذا قد 

يثبط العزمية أحياناً مطالباً باعتماد حمفزات.

صحيفة الثورة الســـورية، 2009/10/22 مشكالت 
التدريس متشاهبة عامليًا.
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ويوض���ح أن مامعّدله 13% من املدرس���ني يقولون 
إهنم ال يتلقون أي تعليقات حول الطريقة اليت يؤدون 
فيها عملهم وهي نس���بة تص���ل إىل 55% يف إيطاليا 
و46 % يف إس���بانيا وحت���ى عندم���ا حيصل���ون على 
تعليقات إجيابية يؤدي ذلك بالنسبة إىل 10% فقط 

منهم إىل حتسن مادي و 16% إىل ترقية. 
أما األمثولة الثانية الرئيسية املستخلصة من هذه 
الدراسة فهي مش���كلة االنضباط، فيؤكد املدرسون 
أهنم ميضون بشكل وسطي 13% من الوقت املخصص 
حلصصهم لفرض االنضب���اط وملهام إدارية. وتؤكد 
الدراس���ة أهنا مش���كلة مطروحة يف نسبة كبرية من 

املدارس يف كل البالد.
يرى 60% من املديرين أن سلوك التالميذ السيئ 
يضر بنوعية الدراس���ة يف مؤسس���اهتم الرتبوية يليه 
التغي���ب ع���ن ال���دروس 46% وتأخ���ر التالميذ %39 
والفظاظ���ة والس���باب 37% والتخوي���ف والتعني���ف 
الكالمي حيال تالميذ آخرين 35% والتخريب %27. 
وتظهر الدراس���ة كذلك تبايناً كبرياً بني دولة وأخرى 
أو مدرس���ة وأخرى بقدر ماهي فروقات بني مدرس 

وآخر يف املؤسس���ة الرتبوية ذاهتا لذا تعترب الدراس���ة 
أنه الينبغي االهتمام بالكفاءات الفردية للمدرس���ني 

وليس فقط باجلو العام واالنضباط.
فـــرتى الدراســـة أن مشـــكلة االنضباط 
ترتاجـــع عندمـــا تكـــون الصفـــوف أصغر 
والتدريس منظمًا بشـــكل أفضل واملدرسون 
ميلكون خربة أوســـع وميكن حتسني التعاون بني 
املدرس���ني وتشري الدراس���ة إىل وجود هامش بشكل 
عام لكي يس���تفيد املدرس���ون من خربات مدرس���ني 
آخري���ن. وم���ن احلل���ول األخ���رى التدري���ب املفصل 
حس���ب حاجات كل مدرس بدالً م���ن التدريب على 
نطاق واس���ع  والذي يهيمن تقليدياً على السياسات 
الرتبوي���ة. ويطال���ب أكث���ر م���ن 55% من املدرس���ني 
بتدريب متواصل لتحسني تقنيات التدريس وضمان 
االنضب���اط أو إدارة صف���وف غري متجانس���ة ولفهم 

أفضل للوسائل املعلوماتية.
وتش���دد الدراس���ة عل���ى ال���دور املرك���زي ملديري 
املدارس، وخيتتم دي خ���وس قائالً : اإلدارة الفعّالة 

يف املدارس هلا دور حيوي.
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املراجع:

تبل���غ مس���احة القص���ر م���ع املعم���ل 4 آالف م���رت 
مرب���ع وغرفه كثرية ويض���م طابقني الطابق األرضي  
خص���ص مكاناً الس���تقبال الس���ياح وال���زوار جماناً 

والطابق الثاني لسكن أصحاب القصر.
بين ه���ذا القصر على الطراز الدمش���قي القديم 
ويض���م حب���رات وأوان���ي ولي���وان  و زخ���ارف رائعة 
وله مدخ���الن: الغربي منهما هو املدخل الرئيس���ي 
ويفتح على فس���حة تؤدي إىل صحن مستطيل واسع 
تتوس���طه حب���رة مثمنة الش���كل وحتي���ط بالصحن 
أروق���ة حممول���ة عل���ى أق���واس مرتك���زة إىل تيجان 
عل���ى أعم���دة دائري���ة ، وحتي���ط باألروق���ة قاعات 
وغرف عديدة زخرفت سقوفها وجدراهنا بزخارف 
خش���بية مجيلة ، وتألقت برسوم املشاهد الطبيعية 
والنبات���ات بألوان ناضرة. من اجله���ة اجلنوبية من 
القصر إيوان مرتفع ذو قاعتني ومن اجلهة الشمالية 
قاعة فسيحة ، أما اجلهتان الشمالية والغربية ففي 
كل منهما غرفتان وهناك درجان حجريان يصعدان 
من اجلهة الش���رقية إىل الطابق العلوي. حيث تتوزع 
عدة غرف مفتوحة على الرواق املشرف على صحن 
القصر.وق���د زارت القصر ش���خصيات مهمة منهم 
الرئي���س الراح���ل مجال عبد الناص���ر الذي أعجب 
بالقصر وبعم���ل الربوكار واملوازييك ومن املش���اهري 
الذين زاروا القصر أيضاً الرئيس الفرنس���ي الراحل 
مت���ريان س���نة 1983 ، وتن���اول العش���اء يف القص���ر 
كم���ا زاره  اآلغا خ���ان احلايل و كت���ب عبارة مجيلة 

باإلجنليزية يف الكت���اب الذهيب للقصر يقول فيها: 
)م���ن  كان مع���ه ماالً ميكنه أن  يضع���ه هنا ومن مل 
يكن معه املال يستطيع أن يضع روحه هنا ..  .لذلك 
أنا وضعت هنا  االثنني معاً( وقد أعجب اآلغا خان 
باألرابيسك واملوزاييك والربوكار يف املعمل. وقد زار 
القصر أيضاً الرئيسان األمريكيان نيكسون وكارتر، 
والرئيس الفرنسي جاك شرياك وحاكم قطر السابق 
خليف���ة بن محد آل ثاني، ومن الش���خصيات الفنية 
اليت زارت القصر الفنان العاملي بيكاسو الذي رسم 
لوح���ة صغرية معربة يف الكت���اب الذهيب. وقد حتول 
املعمل إىل مدرس���ة خترج فيها عش���رات احلرفيني 
الدمشقيني، ومن هذا املعمل ارتدت امللكة اليزابيت 
الثانية فستاناً عربياً من الربوكار عند تتوجيها سنة 
1954 وقام���ت احلكومة الس���ورية آن���ذاك بإهدائه 
لربيطانيا مبناس���بة تتوي���ج امللكة وامسه ) لوف بريد 

ديزايم( عليه توقيع النعسان .

 من ذاكرة المكان

 نضال شرابي
 قصر النعسان

 موقع املديرية العامة لآلثار واملتاحف ، املواقع األثرية

 يقع قصر النعسان جبوار الباب الشرقي األثري ملدينة دمشق ويعد واحدًا من أقدم القصور يف دمشق إىل 
جانب قصر العظم الشهري، وجبانبه يقع معمل النعسان لصناعة األرابيسك واملوزاييك، وجاءت تسمية هذا 
القصر مع املعمل من اسم مؤسسه  جرجس نعسان الذي جاء إىل دمشق من حوران ومعه حرفة األرابيسك 

والربوكار لينشرها يف دمشق وليؤسس سنة 1720 املعمل احلالي ويبين القصر جبوار املعمل.
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آخر الكلمات

تستوقفنا بني احلني واآلخر عناوين كثرية يف صحافتنا ودورياتنا احمللية، لكن بعضها يرتك 
وقع���اً خاصاً علينا بوصفنا تربويني مهمومني بش���ؤون املهنة، فق���د كتب احدهم منذ مدة يف 
إح���دى دوريات وزارة الثقافة يف س���ياق حديثه عن أزمة الق���راءة وأزمة الكتاب يف جمتمعنا ، 

متساءالً: أليست مكتبات مدارسنا منذورة للغبار؟!
 بعي���داً ع���ن  مدى دق���ة هذا التوصيف حلال املكتبة يف مدارس���نا ، فإن هذا الكالم يضعنا 
أمام سؤال جوهري ضاع يف زمحة إنشغاالتنا ومشاريعنا الرتبوية الكثرية، سؤال يتمحور حول 

دور املكتبة يف العملية الرتبوية، وهل يتحقق هذا الدور فعالً يف مدارسنا؟
 ليس جديداً القول: إن أهم أش���كال التعليم املعاصر كالتعلّم املس���تمر أو التعلّم مدى احلياة 
والتعلّم الذاتي، مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باملكتبة، ومن هنا انطلق شعار » تعلّم كيف تتعلم« منذ 

عقدين. 
وكذلك أن التعلم يشرتط التعليم، وأن التعليم وحده ال يكفي.

وليس جديداً قولنا أيضاً إن املكتبة هي مصدر هام من مصادر التعلّم ، كما هي أيضاً مّكون 
وفاعلية هامة من فاعليات املنظومة التعليمية الرتبوية، وأنه ال تكامل ألهداف هذه املنظومة 

بدون املكتبة املدرسية.
واحلقيقة اليت اختربناها عرب س���نوات طويلة من العمل يف امليدان وأكدهتا البحوث الرتبوية 
والدراس���ات األكادميية هي أن املكتبة موجودة يف مدارس���نا، لكنها موجودة ش���كالً ال دوراً أو 
وظيفة، وأهنا قاصرة عن حتقيق األهداف اليت وضعت من أجلها، وقد تضافرت عوامل عدة 
تراكم���ت ع���رب عقود عطلت دورها ووضعتها يف زوايا اإلمهال، لعل أوهلا اس���تمرار األس���لوب 

التلقيين يف التعليم الذي يقيس مستوى التحصيل لكنه يعجز عن قياس اإلبداع واكتشافه.
ه���ذا األس���لوب هو املتهم األول الذي عط���ل دور املكتبة وأمهل املطالع���ة وتركها للمبادرات 
الذاتية اليت أصبحت نادرة جداً عند طالبنا، وخلق نظرة دونية للثقافة والقراءة بوصفها ترفاً 

أو قل نشاطاً زائداً عن احلاجة للنجاح يف آخر العام.
ومافعل���ه النظ���ام التعليمي كرس���ته إدارات املدارس بإمهاهلا الطوي���ل وجتاهلها للفاعليات 

اهلامة اليت ميكن للمكتبة أن تقدمها للعملية التعليمية الرتبوية.
وهذا الداء مالبث أن انتقل إىل اجملتمع ) أولياء األمور( فصاروا مثل أوالدهم متاماً ينظرون 

 مدير التحرير

مكتبة المدرسة: هل هي منذورة للغبار؟!
شجون حمكومة بالتفاؤل
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إىل أي���ة مب���ادرة من مدرس أو معلم تتضم���ن تكليف الطالب قراءة كتاب أو تلخيصه أو تقديم 
حلقة حبث أو دراسة أو موضوع أو حتى سؤال من خارج دفيت الكتاب املدرسي، بوصفه عبئاً 
ي���رزح عل���ى كاهل الطالب وخاصة اجملتهدي���ن املتفوقني منهم، يعّط���ل حرصهم على التفوق 

ويقف يف طريق نيلهم العالمات العليا اليت تأتي حسب رأيهم من املنهاج واملنهاج وحده.
 مكتب���ات مدارس���نا يف الكث���ري الكثري منها تبدو فقرية قليلة الكت���ب واملوجود فيها قديم يف 
معظم���ه أو مه���رتئ، موضوعاهتا يغلب عليها األدب والتاريخ والسياس���ة بينم���ا تفتقر افتقاراً 

شديداً إىل الكتب احلديثة وخاصة العلمية منها وإىل املوسوعات واألطالس واملعاجم.
أم���ام ه���ذا الواقع الذي ال ميكن جتاهل���ه، ومبا أن املكتبة هي وحدها ال���يت ميكن أن توفر 
للمتعل���م حرية املعرفة وتعلمه كيف يفكر وكيف يتس���اءل وكيف يبح���ث عن احلقيقة، وإمياناً 
منا بأنه بدون مكتبة مدرس���ية متطورة س���يبقى التعليم تلقينياً وبالتايل يفقد دوره األس���اس 
يف حتفي���ز اإلبداع الذي هو طريق التطور والتقدم، وجب علينا مالمس���ة هذا الواقع إجيابياً 
عرب حتديد واقرتاح مالمح ثورة مرتقبة تواكب املشروعات التطويرية الطموحة اليت تسري هبا 

وزارة الرتبية لتطوير العملية الرتبوية:
لع���ل أوهل���ا: اقرتاحٌ إلعالن عاٍم من األع���وام الثالثة املقبلة بوصفه) عام املكتبة املدرس���ية( 
على مستوى القطر، تسبقه خطة شاملة إلصالح وضع هذه املكتبات وتفعيل دورها املفقود، 
واقرتاحات أخرى تتضمن العمل على إصدار قانون يسمح خلرجيي قسم املكتبات يف جامعات 
القط���ر الذين حيمل���ون دبلوم التأهيل الرتبوي بالتعيني دون مس���ابقة يف وزارة الرتبية أس���وةً 
باخلطوة الرائدة اليت حصلت يف جتربة ) معلم الصف( اليت س���نحصد مثارها يف الس���نوات 
القادمة . . هذه اخلطوة املقرتحة ستؤسس لوجود كادر مؤهل ملكتباتنا تأهيالً مهنياً وتربوياً 
ب���دالً م���ن كوهنا كما هو حاهلا اآلن مأوى للعجزة صحياً، أو الراغبني يف االس���رتاحة من عناء 

الصف والتحضري.
 أيض���اً : مل���اذا ال يكون يف كل مدرس���ة  تبنى حديثاً قاعة مطالع���ة كبرية؟ وملاذا ال يقرتح أن 

تضاف إىل كل مدرسة موجودة قاعة مطالعة أرضية واسعة للطالب؟
 وبالتايل ملاذا ال يكون يف برنامج احلصص األس���بوعي حصة للمطالعة أو للمكتبة، مرتني 
يف األسبوع لكل شعبة أسوة حبصة املوسيقا والرسم والرياضة؟ فهي حسب ظين ال تقل عنها 

أمهية  ال بل تفوقها من حيث الدور والوظيفة.
ومل���اذا ال يتم تغيري اآللي���ة والطريقة اليت يتم فيها اختيار الكتب وتزويد املكتبات هبا حبيث 

يكون إلدارة املدرسة بالتعاون مع مديرية الرتبية الدور األساس يف ذلك؟
ملاذا اليتم تكريس ظاهرة ) هدية العام( حبيث يقوم كل طالب بإهداء املدرسة كتاباً واحداً 
كل ع���ام حتى يتحول ذلك إىل تقليد حمبب يعي���د االحرتام للكتاب والقراءة واملعرفة، على أن 
تقوم جلنة مشرتكة من املدرسة والرتبية بدراسة كشوفات الكتب املهداة وإقرار ما ميكن قبوله 

منها ؟ وملاذا . . وملاذا . . . اجلعبة مألى واآلمال كبرية واألجواء مبشرة بالتفاؤل.
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