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 رئيسة التحرير
قرأت يف أحد الكتب الذي مضى على تأليفه أكثر 
م���ن عقد من الزمن و لفت نظ���ري عنوانه »التفكري 
الناق���د يعتمد على املعاي���ري« و دخلت إىل صفحات 
الكت���اب و س���طورها،فرجعت بذاكرت���ي إىل بدايات 
العمل يف املش���روع الوطين إلع���داد املعايري الوطنية 
ملناهج التعليم العام ما قبل اجلامعي يف وزارة الرتبية 
و الذي كان بتوجيهٍ و برعاية من السيد وزير الرتبية 
األس���تاذ الدكتور علي سعد ذلك املشروع الذي أثار 
اهتماماً كبرياً يف الوسط الرتبوي و املثقف السوري و 
العربي ، و امتد االهتمام إىل وزارات الرتبية العربية 
و اخلرباء األجانب من دول متعددة أوروبية و آسيوية 
و أمريكية ومنظمات عربية و دولية وإقليمية، و كان  
واضحاً االهتمام الكبري مبسألة إعداد وثائق املعايري 
الوطنية ملناهج التعليم ما قبل اجلامعي يف س���ورية 
من قبل أعلى املرجعيات ، و كانت سورية من الدول 
األوىل يف صياغة معايري وطنية خبربات وطنية دون 
اللجوء إىل الرتمجات احلرفية آخذين بعني االعتبار 
اإلط���اع على جتارب هذه البل���دان يف بناء املناهج 

الرتبوية وفق أحدث املداخل.
ورد يف األهداف العامة لوثيقة املعايري الوطنية:

 تعزيز التفكري العلم���ي والناقد واإلبداعي لدى 
املتعلم.

 تعزيز روح املبادرة واالبتكار عند املتعلم.
 تعزي���ز الق���درة عل���ى التعل���م الذات���ي وتنمي���ة 

مهاراته.. اخل.
 من هنا ن���درك متاماً أن وزارة الرتبية وجدت أن 
هن���اك عاقة وثيقة بني املعايري واحملاكمة العقلية ، 

والتفكري النقد.
 التفكري النقدي هو تفكري ماهر ،واملهارات نفسها 

الميكن أن تعرف بدون معايري وميكن بفضلها تقييم 
األدوات املاه���رة .وهكذا ف���إن التفكري النقدي ميكن 
أن يس���تخدم املعايري وميك���ن أن ي�قومّ باالحتكام إىل 
املعايري . ومبا أن  املدارس هي مكان التقصي ،لذلك 
جي���ب أن تكون اإلجراءات  املس���تخدمة هناك قابلة 
للدف���اع عنها ،لذل���ك يعتمد تفكري الطلب���ة اعتماداً 
كبرياً عل���ى مقدرة الطلبة يف التعرف إىل األس���باب 
اجلي���دة احلاف���زة ألفكاره���م ال���ي يع���ربون عنه���ا 
واالستش���هاد هبا . وهذا جيعل الطاب يدركون أنه 
لك���ي يكون الس���بب حافزاً جيداً ينبغ���ي أن يكون ذا 
صل���ة بالفكرة املطروح���ة . فعندما يض���ع املعلمون 
الدرجات للطلبة عليهم أن يكونوا مس���تعدين لتعليل 
ه���ذه الدرجات ببيان األس���باب - أي املعايري - الي 
اس���تخدمت للتوصل إىل األحكام املطروحة للنقاش 
إذ س���وف ال جي���دي قول املعلم إن���ه توصل إىل ذلك 
احلك���م باحلدس أو قول���ه إن املعايري ال لزوم هلا وال 
عاقة هلا باملوضوع فالتفكري النقدي هو مس���ؤولية 
معرفي���ة . وعندم���ا يب���ني املعلم���ون املعاي���ري ال���ي 
يستخدموهنا صراحة فإهنم بذلك يشجعون الطلبة 
عل���ى أن يعملوا وكذلك عندما يقوم املعلمون بتقديم  
مناذج من املس���ؤولية الفكري���ة فإهنم يدعون الطلبة 
لتحمل مس���ؤولية تفكريه���م. وال يوجد تناقض بني 
احلث على املس���ؤولية املعرفية أي الشعور بااللتزام 
بضرورة تقديم  أس���باب األف���كار املطروحة واحلث 

على تنمية االستقال الذاتي الفكري بني الطلبة.
إننا عندما نقول رأياً فإن هذا الرأي يكون عرضة 
للنقد ما مل نستطع دعم ذلك االدعاء أو الرأي هلذا 
ينبغ���ي أن نطرح على أنفس���نا األس���ئلة اآلتية »متى 
تتع���رض أفكارنا للهجوم؟ وإىل م���ن حنتكم ؟« متى 

التفكير الناقد يعتمد على المعايير
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االفتتاحية
تك���ون تأكيداتن���ا غ���ري مقنع���ة ؟ وم���اذا نقتبس من 
الش���واهد لتعزيزه���ا ؟  ويف حماول���ة لإلجاب���ة  عن 
هكذا أس���ئلة فإنن���ا ندفع إىل أن ن���رى ضرورة دعم 
ادعاءاتنا وأدائنا بأس���باب .فما العاقة القائمة بني 

األسباب واملعايري ؟
إن االس���تخدام اجمل���دي ملث���ل هذه األس���باب هو 
توطي���د احلقيق���ة املوضوعي���ة حملاكماتن���ا العقلية 
املنظوري���ة والوصفي���ة والتقوميي���ة . فمث���اً يقي���م 
املهندس���ون املعماري���ون مبن���ى باس���تخدام معاي���ري 
مثل :املنفعة والس���امة واجلم���ال ،وجيري القضاة 
حماكماهت���م مبس���اعدة معاي���ري مث���ل : الش���رعية 

والاشرعية .
والسؤال الذي يطرح نفس���ه هنا، ماصلة التفكري 
النق���دي بتعزي���ز الرتبي���ة يف امل���دارس يف مراحلها 
مجيعه���ا ؟مل���اذا العدي���د م���ن املربني مقتنع���ون بأن 

التفكري النقدي هو املفتاح يف اإلصاح الرتبوي ؟
البد أن نقول إن جزءاً من اجلواب يكمن يف حقيقة 
أننا نريد طاباً يستطيعون أن يفعلوا أكثر من جمرد 
تفكري ،وال يقل ذلك أمهية عن أن ميارس���وا حماكمة 
عقلي���ة جي���دة . ومم���ا يع���د حماكمة عقلي���ة جيدة 
،ذاك ال���ذي ميكننا من تقويم نص وفهم ما يعنيه أو 
يتضمنه أو يفرتضه . والميكن هلذه احملاكمة العقلية 
أن تك���ون عملية م���امل تقم على مه���ارات بارعة يف 
التعليل  تس���تطيع تأكيد الكفاءة يف االستنتاج ومامل 
تقم على مهارات بارعة يف التقصي  وتكوين املفاهيم 
،فإذا كان التفكري النقدي قادراً على إحداث حتسن 
يف الرتبي���ة ،فذل���ك ألنه يزيد كمي���ة ونوعية املعاني 
الي يس���تخلصها الطلبة مما يق���رؤون ويعربون عنه 

فيما يكتبون ويقولون .
إن دم���ج التفك���ري النق���دي يف املنه���اج حيمل معه 
وعداً بتعزيز ذلك املنهاج أكادميياً لدى الطالب .                        
فالتفك���ري النق���دي كم���ا رأين���ا ه���و تفك���ري ماهر 

،واملهارات ه���ي أداءات بارعة تليب معايري ذات صلة 
باملوضوع ،وعندما نفكر بصورة نقدية فإن املطلوب 
منا هو تنس���يق مهارات معرفية متنوعة مصنفة يف 
أس���ر مثل:مهارات التعليل ،مه���ارات تكوين املفاهيم 
،ومهارات التقصي ،ومن دون هذه املهارات س���نكون 
عاجزين عن استخاص معنى من نص مكتوب  وال 
نس���تطيع أن نضف���ي معنى على حدي���ث نتداوله أو 

على نص نكتبه.
وكما يوجد أسر من املهارات املعرفية كاالستقراء 
واالستفسار واالس���تنتاج وغريها والي متثل أنواعاً 
خاص���ة م���ن األداءات البارع���ة وف���ق معاي���ري ذات 
صلة كذلك توجد ضمن كل أس���رة موس���يقية آالت 
موس���يقية، منها أدوات فردية ل���كل منها معيار من 

األداء البارع . 
مُ إذا ما أدت آلة  فإن األداء املوس���يقي الرائع يُحَطَّ
موس���يقية عزفاً دون املعيار املقب���ول، وكذلك األمر 
يتعلق مبشهد املهارات املعرفية وكماهلا الي تشرتك 
يف صن���ع التفك���ري النقدي، فإنه الميك���ن إمهال أي 
م���ن هذه املهارات من غري التأث���ري على العملية كلها 
،لذل���ك الميكن أن نرضى بإعطاء الطلبة متريناً يف 
حفن���ة من املهارات املعرفي���ة يف حني هنمل املهارات 
األخ���رى الازم���ة لتحقي���ق الكف���اءة يف التقص���ي 
واللغ���ة والفكر والي تعد الس���مة  املميزة للمفكرين 
النقدي���ني البارع���ني . وهكذا ن���رى أن وزارة الرتبية 
مبناهجها اجلديدة وس���عت آفاق املعلمني والطاب 
مع���اً باعتماده���ا وارتكازها على ما يس���مى التفكري 
النقدي والتفكري اإلبداعي لتصل بذلك إىل مستوى 
دم���ج التفكريي���ن وحتويلهما إىل تفك���ري عايل الرتبة 
ويع���د تفكرياً وف���ري املوارد و مرناً: وف���ري املوارد ألنه 
يع���رف أين يبحث عن املوارد ال���ي حيتاجها، ومرناً 
ألنه قادر على أن يتحرك حبرية يف اس���تخدام تلك 
املنابع حبيث حتقق أقصى ما ميكن من الفعالية.  
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الرتبية عملية جمتمعية ألن مس��ؤولية إعدادها وتشكيلها وتنفيذها ال تتم إال 
بتضافر جهود مؤسسات اجملتمع ، كما أنها عملية دينامكية متفاعلة مع كل 
م��ا ي��دور يف إطارها اخلاص أو ما حييط بها ، وبقدر تل��ك املؤثرات تكون صبغتها 
العامة  اليت متيزها من جمتمع آلخر ، وهذا بالطبع يرجع إلي قوة أصوهلا العامة  

) الدينية واالقتصادية والسياسية والفلسفية واالجتماعية ... ( .
وم��ن ه��ذا املنطلق جن��د أن الرتبية س��ريعة التأث��ر بالتطورات ال��يت حتدث يف 
اجملتم��ع احلاضن هل��ا ، ألنها متثل اجملال التطبيقي لفلس��فته وفكره وتطلعاته ، 

كم��ا أنها وس��يلته للتطور والتقدم ، وبذلك ال نغالي عندما نقول إن نظ��م اجملتمع العامة ونقصد النظام 
، الديين ، والسياس��ي ، واالجتماعي وغريها من النظم  تعمل على توجيه الرتبية وتش��كل بنيتها وقاعدتها 
الفكري��ة ،عدا أن هذه النظم هي  الروافد األساس��ية هلا، وهذا م��ا جعلها تواجه كل التحديات اليت تنبثق 

عن تلك النظم .

تجربة دولة الكويت 
في مجال التربية على حقوق اإلنسان

 د. سعود هالل احلربي
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وإذا كن���ا نق���ر بأن هن���اك حتديات كث���رية تواجه 
الرتبية ، تتمثل يف التحديات السياسية واالقتصادية 
والتكنولوجية وغريه���ا من التحديات ،فإننا نضيف 
اليوم ومن خال واقعنا املعيش ، التحديات القيمية ، 
وهذا يرجع للتغريات الي أصابت الوجدان اإلنساني 
، فتس���ارع وت���رية احلياة واالنفت���اح الثقايف واملعريف 
إضاف���ة للصراعات احمللية أو الدولية  أدى ذلك كله 
حلالة من التغيري يف حياة اإلنسان ، وهذا ما أعطى 
بعضاً منها صفة النسبية ، وبذلك تداخلت املفاهيم 
لينت���ج عنه���ا ما ن���راه اليوم م���ن تأث���ري يف املفاهيم 
والقيم ، ولتصبح حياة اإلنسان ذاهتا مهددة ، وذلك 
أوجب إعادة النظر يف النظام القيمي يف كل جمتمع 
، والبحث عن اخلطوط العامة املش���رتكة بني البشر 
، وتصبح املناداة حبقوق اإلنس���ان والس���ام واألمن 
وتدعيم القيم من القضايا املهمة والشائكة يف يومنا 

هذا .
ويأت���ي التح���دي الكبري يف جم���ال منظومة القيم 
اإلنسانية يف كيفية تعليمها وتعديل سلوك املتعلمني 
، وإدماجه���ا يف املناهج الدراس���ية لتحق���ق التوازن 
النفس���ي للفرد واالس���تقرار والتطور للمجتمع وإذا 
كانت الرتبية قد اس���تطاعت إىل ح���د ما أن تتعامل 
مع املتغريات والتطورات املعرفية والعلمية عن طريق 

ثورة االتصاالت وبفعل التكنولوجيا املتقدمة ،  فإننا 
جند أهنا اآلن تبحث عن اآللية والسبل الناجعة لتعليم 
القيم اإلنس���انية ، الي تش���كل باإلضاف���ة للجوانب 

املعرفية واملهارية البنية األساسية للتعليم.
والرتبي���ة يف دول���ة الكويت حاولت أن تس���ري وفق 
هذه الصورة ، وتستجيب للتحديات الكبرية احمليطة 
بالعملي���ة الرتبوي���ة ، حيث اتس���عت البني���ة الرتبوية 
يف دول���ة الكويت لتض���م إضافة للجوان���ب املعرفية 
واملهارية ، كل القيم اإلنس���انية الي حتقق لإلنسان 
مكانت���ه الس���امية  ، وش���عوره بأمهيت���ه  وقيمته يف 

الوجود ، املستمدة من تكريم اهلل له .
 يف جم���ال تدريس حقوق اإلنس���ان ، فقد خطت 
دول���ة الكويت خطوة رائدة يف ه���ذا اجلانب ، فعلى 
الرغ���م من أن حقوق اإلنس���ان موج���ودة يف املناهج 
الدراس���ية ، قامت دولة الك���ويت بتدريسها بصورة 
منفصل���ة ومن خال مقرر حيمل اس���م ) الدس���تور 
وحقوق اإلنس���ان ( يف املرحل���ة الثانوية يف صفوفها 

الثاثة .
وق���د ب���دأت دول���ة الكوي���ت يف هناية تس���عينيات 
القرن العشرين ، بتش���كيل جلان متخصصة تبحث 
يف آلية وضع مناهج دراس���ية هتتم حبقوق اإلنس���ان 
والدس���تور الكوي���ي ، ومته���د الس���بل لتحقيق هذه 
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جتربة دولة  الكويت يف جمال الرتبية على حقوق اإلنسان 

الغايات ، إىل أن مت تشكيل جلنة للمباشرة يف العمل 
، حيث تكونت  اللجنة من أس���اتذة ومتخصصني يف 

اجملاالت اآلتية :
 القانون الدويل .

 الدستور .
 حقوق اإلنسان .

 العلوم السياسية .
 أصول الرتبية واملناهج .

 املواد االجتماعية .
 اللغة العربية .
 إدارة املناهج .

وقد س���ار عم���ل اللجنة وف���ق اخلطوات 
اآلتية : 

 وضع ف��لسفة خ�اصة بتدريس الدستور وحقوق 
اإلنسان. 

 إع���داد اإلط���ار الفكري واملعريف للمادة بش���كل 
يعك���س امل���دى والتتابع للمجال الدراس���ي وبطريقة 
متتالية ، حبيث متهد كل مرحلة ملا سيأتي بعدها.

 صياغة األهداف العامة للمادة  .
 صياغة األهداف اخلاصة لكل  صف دراسي.

 إعداد املادة العلمية واألنشطة املتعلقة هبا .
 تقسيم املادة العلمية وفق املنظومة اآلتية :

الدميقراطي���ة  مب���ادئ   : العاش���ر  الص���ف   - أ 
والدستور وحقوق اإلنسان .

ب - الص���ف احلادي عش���ر : حقوق اإلنس���ان : 
حيث يتناول مفهومها وأمهيتها ومساهتا ومصادرها 

مع دراسة تفصيلية لبعض احلقوق مثل : 
احلق يف : احلياة - املس���اواة - الكرامة اإلنسانية 
- االعتق���اد - ال���رأي والتعبري - التعلي���م والتعلم - 
حق���وق املرأة - حقوق الطفل - احلقوق السياس���ية 

- وواجبات الفرد .
ج - الصف الثاني عش���ر : الدس���تور والسلطات 

العامة .
وقد راعت اللجنة أموراً عدة منها :

 إجي���اد بناء فكري ومعريف للم���ادة مييزها عن 
امل���واد األخ���رى ، ويعطيه���ا خصوصي���ة مناس���بة ، 
والسيما أن املادة تتشكل من منظومة فكرية تربوية 

وقانونية وسياسية .
 تأكي���د عل���ى التعليم املباش���ر واملقص���ود حتى 
تتحقق الفائ���دة القصوى من تدريس املادة وحفاظاً 
على الفهم الصحيح للمصطلحات ووصول املعلومة 

بشكلها الصحيح .
 العمل على إعداد دليل للمعلم .

 االتصال بامليدان عن طريق اللقاءات والندوات 
الرتبوية العامة .
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 عق���د دورة تدريبي���ة ملوجهي وموجه���ات املواد 
االجتماعية .

 عق���د دورة خاص���ة ملعلم���ي ومعلم���ات م���ادة 
الدستور وحقوق اإلنسان . 

فلسفة منهج الدستور وحقوق اإلنسان
وحق���وق  والدس���تور  الدميقراطي���ة  تدري���س  إن 
اإلنس���ان للمتعلمني يف الكويت ، أصبح يشكل اليوم 
مطلب���اً تربوي���اً وتعليمياً بال���غ األمهي���ة ، فالكويت 
الي اختارت الدميقراطية هنجاً هلا ، وس���نت لذلك 
دس���تورا أصبح احلاكم للعاقة بني الس���لطات فيها 
والضاب���ط حلقوق الناس وحرياهتم يف إطار قانوني 
يضمن عدم االجنراف وراء كل ما من شأنه اإلضرار 
حبقوقهم وحرياهت���م ومصلحة الباد  ، حباجة إىل 
أن يتعل���م أبناؤه���ا مفردات الدميقراطي���ة ، وأحكام 
الدس���تور ونصوصه ومضمون احلقوق واحلريات ، 
مبا يتفق مع خصائص منوهم  ، حتى يتم فهمها من 
قبلهم ومن ثم متثلهم هلا لتصبح جزءاً ال يتجزأ من 

سلوكهم ، ولتكون مرجعية معرفية وثقافية هلم. 
ومم���ا جيب تأكي���ده  أن الدميقراطي���ة مبفهومها 
البس���يط ختتلف من بل���د آلخر ، وما يصلح جملتمع 
قد ال يصلح جملتمع آخر ، باإلضافة إىل أن مس���ألة 
حقوق اإلنس���ان من املس���ائل اجلدلي���ة ، ألن هناك 
حقوق ال ميكن القبول هبا ، مثل حرية إقامة العاقات 
اجلنسية خارج إطار العاقات الزوجية املشروعة ، 
وحري���ة التزاوج بني مثلي���ي اجلنس ، وحقوق أخرى 
تعترب إش���كالية م���ن منظور بعض العقائ���د الدينية، 
فهذه احلقوق بالرغم أن بعض التش���ريعات الغربية 
تنظمها يف شكل قوانني وتؤكدها  بوصفها حريات، 

ال ميكن القبول هبا .
لذل���ك فم���ن املهم ج���دا أن يطل���ع املتعلمون على 
مفاهيم الدميقراطية ومعانيها وعلى بنود الدستور 
وأحكامه ، وعلى حقوق اإلنسان ومقاصدها ، ضمن 
إطار قانوني تربوي جمرد وغري موجه ، كي ينش���ؤوا 
مش���بعني باملعلوم���ات العلمية الصحيح���ة واألفكار 

السليمة ، متفهمني لاختافات القائمة بني الدول 
أو ب���ني األفراد يف فهم الدميقراطي���ة وتطبيقاهتا ، 
بعيدا عن االختافات املذهبية والقبلية وكل ما من 

شأنه أن يؤثر يف وحدتنا الوطنية . 

ويف ض���وء ما س���بق تبنى فلس���فة منهاج 
الدستور وحقوق اإلنسان على :

 أمهي���ة الدس���تور وم���ا يتضمنه من م���واد حتكم 
العاق���ة ب���ني األف���راد والس���لطة احلاكم���ة أو ب���ني 
األف���راد بعضهم بعضاً ، وتنظم حياهتم يف اجملاالت 
السياس���ية واالقتصادية واالجتماعية كافة ، وتكفل 

حقوقهم وحتدد واجباهتم.
 النظرة القائلة بعاملية حقوق اإلنس���ان وأهنا جزء 
ال ينفصل عن حياة اإلنسان ، بل إن وجوده وسعادته 
وخ���ريه ال يقوم إال على تل���ك احلقوق ، فبها تتحقق 
كرامة اإلنسان والعدالة واملساواة ، وكل ما من شأنه 
أن حيق���ق اخلري والرفاه للف���رد واجملتمع من خال 

نظرة تكاملية. 
وتتحق���ق فلس���فة الدس���تور وح�ق���وق اإلنس����ان 
م����ن خ���ال املفاهي���م الرتبوي���ة العام���ة ) املعرفة - 
القي���م واالجتاه���ات  - امله���ارات والتطبيقات ( يف 

األطراآلتية :
 املعرفة : وذلك عن طريق ما يقدم من معلومات 
ومعارف تتعلق بالدس���تور وحقوق اإلنسان ، لتشكل 
بنية معرفية متينة ، ووعياً وإدراكاً بأمهية الدستور 

وحقوق اإلنسان .
 القي���م واالجتاه���ات : بع���رض القي���م املرتبطة 
بالدس���تور وحقوق اإلنسان لتش���كل اجتاهاً إجيابياً 

حنومها والشعور بأمهيتهما للفرد واجملتمع .
 امله���ارات والتطبيق���ات : ع���ن طري���ق املهارات 
االجتماعية والدراسية والتطبيق العملي يف املواقف 

املختلفة اخلاصة بالدستور وحقوق اإلنسان .
ومتثل الش���ريعة اإلس���امية ونصوص الدس���تور 
والقان���ون واملواثي���ق الدولي���ة الرواف���د األساس���ية 
لفلس���فة منهج الدس���تور وحقوق اإلنسان ، ولتكون 
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جتربة دولة  الكويت يف جمال الرتبية على حقوق اإلنسان

املوجه ألهداف املقرر وحمتواه  .
األهداف العامة ملنهاج الدس���تور وحقوق 

اإلنسان:
بناءً على فلسفة منهاج الدستور وحقوق اإلنسان 
، يه���دف املنه���اج إىل تعزيز االنتم���اء والوالء للوطن 
لدى املتعلم عن طريق تنمية ش���خصيته يف جوانبها 
العقلي���ة والوجدانية واالجتماعية ، وتطبيق ذلك يف 

حياته العملية من خال األهداف العامة اآلتية :
 وع���ي املتعل���م أمهي���ة الدميقراطية والدس���تور 

وحقوق اإلنسان .
 إمل���ام املتعل���م باملع���ارف واملعلوم���ات املتعلق���ة 

بالدميقراطية والدستور وحقوق اإلنسان. 
 إع���داد املتعلم للممارس���ة احلياتية وفق مبادئ 

الدميقراطية والدستور وحقوق اإلنسان. 
 تعزيز القيم اإلنسانية املتعلقة بالدستور وحقوق 

اإلنسان لدى املتعلم .
 تكوي���ن االجتاهات اإلجيابية حنو الدميقراطية 

والدستور وحقوق اإلنسان لدى املتعلم.

 تنمية  والء وانتماء املتعلم لوطنه .
 تنمية مهارة التفكري الناقد لدى املتعلم .

ويف عام 2008 متت إعادة النظر يف مقرر الدستور 
وحقوق اإلنس���ان ليتناس���ب مع املستجدات الرتبوية 
وانسجاماً مع التوسع املعريف يف املقررات الدراسية 
كاف���ة واتس���اقاً م���ع املفاهي���م والقي���م العاملية الي 
أصبحت تشكل بناء معرفياً مهماً مثل الدميقراطية 
والس���ام واحرتام الرأي اآلخر وغريها من املفاهيم 
، وعليه رأت ال���وزارة أنه من األفضل تدريس املقرر 
يف ص���ف دراس���ي واحد وذلك من أج���ل الرتكيز يف 
املفاهي���م واملعلومات ، ومراع���اة للتغري احلاصل يف 
اخلطط الدراسية نتيجة للتطورات الرتبوية ، ليكون 
الصف الثاني عشر هو األنسب لتدريس املقرر على 
اعتبار أن املتعلم يف ه���ذه املرحلة يكون أكثر نضجاً 
وهتي���ؤاً لتقبل وممارس���ة مث���ل هذه املفاهي���م ، كما 
أهنا املرحلة الدراس���ية النهائية له يف التعليم العام ، 
وليكون لديه املعارف واملهارات االجتماعية ملمارسة 

الدميقراطية وحقوق اإلنسان.
ويف ض���وء ذل���ك مت الدم���ج بني الكت���ب الثاثة ، 
وعم���ل موائم���ة هلا م���ع االحتف���اظ  جبوه���ر املادة 
واحلف���اظ على فلس���فة وأه���داف مقرر الدس���تور 

وحقوق اإلنسان .
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 إساءة معاملة األطفال
طبيعتها وأشكالها وآثارها النفسية واالجتماعية
  د. حممد قاسم عبد اهلل*

*  أستاذ يف كلية الرتبية، يف جامعة حلب، قسم اإلرشاد النفسي.

 العنف األس��ري س��لوك موجود يف مجيع اجملتمعات ويف خمتلف األزمنة، وللعنف األس��ري أشكال 
كث��رية حيث يتعرض له يف الغالب الضعفاء يف األس��رة، ولكن ج��زءًا كبريًا من هذه األفعال ال يتم 
احلديث عنها والتصريح بها فتبقى سرية ضمن األسرة، ومن هنا فإن اإلحصائيات ال تعرب عن حال 

واقع الظاهرة متامًا.

دراســات 
تربويـة 
ونفسـية
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إساءة معاملة األطفال 

 وأشكال العنف األسري قد 
ال تعترب أفعاالً مس���تهجنة يف 
بع���ض اجملتمعات أو يف بعض 
األزمن���ة، فق���د يعت���رب ضرب 
األطف���ال مثاً أو حتى ضرب 
الزوجة ضمن برامج التنشئة 

االجتماعية لألسرة.
يعم���د املختصون بدراس���ة 
ه���ذه الظاه���رة إىل حتدي���د 
الس���لوكية  األمن���اط  جم���ال 
ال���ي تق���ع حتت ه���ذا مفهوم 
ويفض���ل  األس���ري،  العن���ف 
البعض توس���يع ه���ذا اجملال 
حبيث ين���درج حتته جمموعة 
م���ن األفعال تتص���ل مبختلف 
جوان���ب احلي���اة االجتماعية، 
والنفس���ية،  واالقتصادي���ة، 
بينم���ا يفضل البع���ض اآلخر 
تضييق اجملال حبيث ينحصر 
وق���د  حم���دودة،  أفع���ال  يف 

ب���ني عمر التري يف دراس���اته أن العنف األس���ري يف 
اجملتمعات العربية يأخذ األشكال السبعة اآلتية:

 الضرب بأنواعه.
 حبس احلرية.

 احلرمان من احلاجات األساسية.
 اإلرغام على القيام بفعل ضد رغبة الفرد.

 الطرد.
 التسبب يف كسور وجروح.

 التسبب يف إعاقة.
 القتل.

يفض���ل الكثري م���ن أعضاء األس���ر يف اجملتمعات 
العربي���ة االحتف���اظ مبا حي���دث داخل األس���رة من 
أعم���ال عنف، وحني يص���ل العنف لدرجة ش���ديدة 
وظاه���رة، فقد يتحدث عضو األٍس���رة الذي تعرض 
للعن���ف إىل اآلخري���ن، ه���ذا يف األس���رة بوصفه���ا 

مؤسس���ة اجتماعية، ولكن العنف حي���دث أيضاً يف 
املؤسسات الرمسية، ففي املدرسة كثرياً ما يتعرض 
األطفال إىل أش���كال خمتلفة م���ن أعمال العنف من 

قبل القائمني على تعليمهم.
يعت���رب معظم املختصني إس���اءة معاملة الطفل من 
أبرز أشكال العنف األسري، وقد جذب هذا املوضوع 
اهتمام الباحثني يف عل���م النفس والرتبية والقانون، 
لدراسته والكشف عن أشكاله وأسبابه بسبب زيادة 
انتش���اره واآلثار النفس���ية واالجتماعية واجلسمية 

الي تنتج عنه ) التري، 1997(
س���تتناول ه���ذه الدراس���ة طبيعة إس���اءة معاملة 
األطفال، وأش���كاله، ث���م التطرق إىل أس���بابه وآثاره 

النفسية واالجتماعية واجلسمية.

معنى إساءة معاملة األطفال:
 يعت���رب إس���اءة معامل���ة الطفل منطاً م���ن أمناط 
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املعاملة الوالدية للطفل، وقد حدد بعض املختصني 
يف علم النفس أن أمناط املعاملة الوالدية هي:
 الدفء مقابل الربود ) القبول أو الرفض(.

 الضبط مقابل االستقال.
 احلماية الوالدية الزائدة ) التدليل(.

 التسلط الوالدي.
 الثواب والعقاب الوالدي.

 إساءة معاملة األطفال.
وهكذا ، فإن إس���اءة معاملة األطفال تعد ش���كاً 
من أش���كال املعاملة الوالدية، وقد وضعت تعريفات 
متعددة هلا ، بعضها يركز على األفعال الي تعرب عن 

اإلساءة، وبعضها يركز على النتائج املرتتبة عنها.
من هذه التعريفات:

»الس���لوك ال���ذي ينت���ج عن���ه أذى وض���رر بدن���ي 
لشخص آخر هو الطفل«

تعري���ف يركز عل���ى العمد » أي طف���ل يتلقى أذى 
أو ج���رح مقصود وعمدي نتيجة لس���لوك أو إمهال 

والديه أو القائم على رعايته« ) حسني،2006(
وميكن تلخيص معاملة الطفل بشكل عام بأهنا:

» املعاملة غري الائق���ة واألفعال املقصودة املؤدية 
إىل إيذاء الطفل نفسياً ، أو جسدياً، أو عقلياً«.

ومن خال هذا التعريف يتبيّن لنا أش���كال س���وء 
معاملة الطفل.

 
أشكال إساءة معاملة األطفال:

يتفق معظم علماء النفس واالجتماع على أن إساءة 
معاملة األطفال هلا أربعة أشكال رئيسية هي:

 أواًل- اإلساءة اجلسدية: وهي األذى البدني 
ال���ذي يلح���ق بالطفل عل���ى يد أح���د القائمني على 
تربيت���ه وخاص���ة الوالدي���ن أو ذوي���ه، وه���و ال ينتج 
بالض���رورة عن رغبة مقص���ودة ومتعمدة يف إحلاق 
األذى بالطفل، ب���ل يكون يف حاالت كثرية ناجتاً عن 
أس���اليب تربوية قاسية  وعقوبة بدنية صارمة أدت 
إىل إحل���اق الض���رر امل���ادي الفيزيقي أو اجلس���مي 
بالطف���ل، وكث���رياً م���ا ترافق س���وء املعامل���ة البدنية 
للطفل مع أش���كال أخرى من سوء املعاملة كاإلساءة 
العاطفية، فعند ض���رب الطفل عادة ترافقه كلمات 
نابي���ة ختدش مش���اعر الطفل وال تنمح���ي حتى لو 

انتهت اآلثار اجلسمية.
 ثانيًا- اإلساءة اجلنس���ية:  وهي استخدام 
الطفل إلش���باع الرغبات اجلنسية لبالغ أو مراهق، 
ويشمل تعريض الطفل ألي نشاط جنسي كمامسته 
أو محل���ه عل���ى مامس���ة املعت���دي جنس���ياً أو حتى 

تعريضه ألفام إباحية.
ثالثًا: اإلساءة العاطفية: وهي منط سلوكي 
يهاج���م النمو العاطف���ي للطفل وصحته النفس���ية، 
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إساءة معاملة األطفال 

وقيمت���ه ع���ن ذاته ويش���مل: الش���تم، 
الرتهيب، اإلذالل، الرفض، السخرية، 
النق���د ال���اذع، التجاهل، فاإلس���اءة 
العاطفية مس���تبطنة يف مجيع أشكال 
االعت���داء األخ���رى كما أن آث���اره على 
الطف���ل وإمهاله عل���ى امل���دى البعيد 
تتب���ع غالب���اً اجلان���ب العاطف���ي من 
االعت���داء، واجلان���ب النفس���ي ملعظم 
س���لوكيات اإلس���اءة هي ال���ي تصبغ 

صفة االعتداء.
مثال: الطفل الذي كس���رت س���اقه 
نتيج���ة القفز م���ن فوق مرتف���ع، فإن 
ه���ذا الطف���ل س���تغلب على مش���كلته 
اجلس���مية جس���دياً ونفس���ياً ورمب���ا 
دروس���اً  ويتعل���م  ش���خصيته  تق���وى 
حياتيه قيمية بس���بب ه���ذا احلادث، 
ولكن إذا ُكس���رت ساقه نتيجة ضرب 
والده له، فإنه قد يتعافى بدنياً، ولكن 
قلما يتعافى نفسياً وعاطفياً من هذه 

اخلربة.
رابع���ًا- اإلمهال: ميك���ن تعريفه 
بأن���ه منط م���ن أمناط س���وء املعاملة 
ال���ذي يع���رب ع���ن الفش���ل يف توف���ري 
الرعاي���ة املناس���بة لعم���ر الطفل من 
مس���كن، وغ���ذاء ، وتعلي���م، وتوجي���ه 
ورعاي���ة طبية وغريه���ا من احلاجات 
األساس���ية حليات���ه وتنمي���ة قدرات���ه 
العقلي���ة، فاإلمه���ال يتس���م بصف���ي 
يف  ويتمث���ل  والعم���د،  االس���تمرارية، 
منط غري مناسب من الرعاية والرتبية 

) قاروني، 2004(

األطف���ال  معامل���ة  إس���اءة 
جنسيًا:

تعترب الدراسات الي حبثت اإلساءة 
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اجلنس���ية لألطفال ش���حيحة ج���داً، فق���د أجريت  
دراس���ة  عام 1987 على عين���ة جمتمعية مكونة من 
أكثر من 500 ش���خص، بين���ت أن 23% منهم  قاموا 
باعت���داء جنس���ي، وأن 80% من ه���ؤالء اعتدوا على 

جنس واحد، بينما اعتدى 20% على اجلنسني.
يف الواليات املتحدة األمريكية ارتفع عدد احلاالت 
إىل 300% يف الثمانينات من القرن املاضي، وتش���ري 
التقدي���رات إىل أن هن���اك 13 ملي���ون ام���رأة ق���د 
اغتصب���ت يف أمريكا خال خمتلف مراحل حياهتم، 
وأن 61% كن أقل من سن 18 عند حدوث االعتداء، 

وأن 30% كن حتت سن احلادية عشرة.
يف  متجان���س  غ���ري  خلي���ط  جنس���ياً  املعت���دون 
خصائصهم وأفعاهل���م ودوافعهم، وحاول املختصون 
يف الط���ب والقان���ون تصنيف هؤالء، تب���ني أهنم إما 
املعتدي���ن من األحداث ، أو النس���اء ، أو املغتصبني، 
ولكن قلة من الدراس���ات الي حبث���ت املعتدين على 

األطفال أو البالغني . . 
 لق���د تبيّن أن 90% من املعتدين على األطفال هم 
ذكور، وأش���ارت بعض التقدي���رات أن فئة األحداث 
تس���جل ارتفاعاً ضم���ن فئات املعتدين اجلنس���يني، 
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 أسريي: بتول )2004( تأثري معاملة األطفال على األسرة واجملتمع البحريين، مركز البحرين للدراسات والبحوث.
 التري، عمر )1997( العنف األسري، أكادميية نايف للدراسات األمنية ، الرياض.

 حسني ، حممد عبد املؤمن ) 2006( مشكالت الطفل النفسية، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية.
 عبد اهلل، حممد قاسم ) 2005( مدخل إىل الصحة النفسية، دار الفكر: األردن عمان.

 قاروني، سرور )2004( دراسة يف نظرة اجملتمع البحريين لسوء معاملة األطفال واإلهمال، مركز البحرين للدراسات 
والبحوث.

 احملروس، فضيلة )2004( التعاطي مع حاالت سوء املعاملة، مركز البحرين للدراسات والبحوث.
 wolfe d.(1999) child abuse. Implication for child development and psychopathology. AGE 

publications.london.

املراجع:

فنس���بة 30% م���ن املغتصب���ني، و20 حت���ى 50% من 
املتحرش���ني جنس���ياً ضد األطفال هم من األحداث 

واملراهقني ) احملروس، 2004(

احلالة العقلية النفسية للمعتدين:
 اخت���االت عضوية: معدالت جريان دم أقل يف 

الدماغ.
 ق���درات عقلية : فاإليذاء يتناس���ب عكس���اً مع 
الق���درات العقلي���ة، واملتخلفون عقلي���اً أكثر عرضة 

لاعتداء.
اختب���ار  باس���تخدام  الش���خصية:   خصائ���ص 
مينوس���تا متعدد األوجه للش���خصية تبيّ���ن أن أبرز 
صف���ات املعتدي���ن : اجن���راف س���يكوباثي، اكتئاب، 

أعراض فصامية.
 

آثار ونتائج إساءة معاملة األطفال:
 ترتك س���وء معامل���ة األطف���ال آث���اراً عميقة من 
احل���زن واإلحب���اط واألمل على امل���دى القريب ولكن 
آثارها على املدى الطويل أكثر خطورة، وقد تبيّن أن 

اإلساءة تؤدي إىل النتائج اآلتية:
 احليلول���ة دون حتقي���ق األه���داف ال���ي يطمح 

الوالدان بتحقيقها ألطفاهلما.
 إعاقة منو الطفل نفسياً وعقلياً وجسمياً.

 نف���ور الطف���ل م���ن الدراس���ة وع���دم اقتناع���ه 

بأمهيتها، ورمبا ينقطع عن املدرسة.
 الس���لوك العدواني وصعوبة إقامة عاقات مع 

اآلخرين.
 االحن���راف االجتماعي وامليل العاطفي ) كحول 

وخمدرات(
 تدهور صحة الطفل.

 احنراف سلوكي قد يصل إىل اجلنح واجلنايات 
والقتل.

 العزلة ، واالكتئاب.
 التع���رض لنكس���ات وأزم���ات نفس���ية وصحية 

مفاجئة.
 س���وء معامل���ة األزواج/ الزوج���ات واألطف���ال 

مستقباً.
 يف دراس���ة لبتول أسريي )2004( الي أجريت يف 

البحرين تبيّن ما يأتي:
األطفال الذين تساء معاملتهم هم:

 أق���ل س���عادة وطموحاً م���ن األطف���ال اآلخرين 
وعادة ما يعانون من االضطراب النفس���ي وخاصة: 
اضطراب الشدة بعد الصدمة النفسية، واالكتئاب.

 هن���اك عاق���ة عكس���ية ب���ني مس���توى الطفل 
التعليم���ي وس���وء املعامل���ة، وكلما ضعف املس���توى 

التعليمي للطفل ازدادت نسبة تعرضه لإلساءة.
 الطفل الذي تُساء معاملته تتكون لديه مشاعر 

سلبية حنو والديه ويفقد الثقة هبما.

إساءة معاملة األطفال 
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ختلق التغريات االجتماعية واالقتصادية حاجة دائمة خلدمات رعاية الطفولة، وتظهر هذه التغريات يف 
األسرة، ويف اجتاهات أصحاب العمل، واجتاهات املعلمات.

 ويف ف��رص العم��ل ومبا أن األس��رة مل تعد حتتل النموذج التقلي��دي )األم بوصفها مربية يف املنزل واألب 
بوصفه موفرًا للدخل( فقد أصبح هذا النموذج حمدودًا وهي يف تناقص مع مرور الوقت وذلك ألن النساء 
خرجن للعمل ملس��اعدة الرجل يف توفري الدخل أو ألنهن متعلمات ويرغنب يف باملس��اهمة يف تنمية وتطوير 
اجملتمع، وهذا يؤكد لنا ضرورة توفري بيئة آمنة للطفل حتل حمل منزله يقضي فيها وقتًا مفيدًا مثمرًا 
يساعد على منوه وتطوره، فلقد أثبتت الدراسات أن البيئة املنظمة واملالئمة واآلمنة تساعد األطفال على 

النمو والتعلم وأن املعلمة مسؤولة عن توفري بيئة مناسبة آمنة تليب احتياجات األطفال واهتماماتهم.

البيئة التربوية اآلمنة 
في رياض األطفال

  د. سلوى مرتضى

دراســات 
تربويـة 
ونفسـية
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مفهوم البيئة الصفية اآلمنة:
يقص���د بالبيئة الرتبوية اآلمن���ة: ختطيط النظام 
اليومي وحمتوياته يف الروضة واختيار املواد املناسبة 
للرتبي���ة باإلضاف���ة إىل تنظيمه���ا، واحملافظ���ة على 
التناس���ق والتناس���ب فيما بينه���ا، والتغري والتاعب 
هب���ا. أي عب���ارة عن بيئة مادية وبيئة بش���رية حتمل 
أف���كاراً تربوي���ة تنظ���م وختطط وتتعامل م���ع البيئة 
املادي���ة لتجعلها بيئة تربوية آمن���ة للطفل تتاءم مع 

فكرها الرتبوي.
وق���د اهتم الكثريون بدراس���ة واختيار عامل املواد 
واألشياء الي تناسب الطفل. فللمواد أمهية كربى يف 
حياتنا ألهنا أداة كبرية للتعبري عن املش���اعر ومراقبة 
ردود الفعل والقيام بتجارب، فهي تثري وتغذي رغبة 
الطفل يف املعرف���ة والعمل وكذلك تعطينا فكرة عن 

االهتمامات األساسية عند الطفل.
 إن ع���امل املواد هو أداة إثارة لقوى الطفل الفعالة 
وهو الوس���يلة لتطوير القدرات وتنميتها إذ أنه يفعل 
وينش���ط ويغذي حب االستطاع والتجربة واخليال 
والتفكري لذلك جيب أن يكون هذا العامل آمناً حيقق 

االتصال بني اجملتمع وعامل الطفل.

 أمهية البيئة اآلمنة يف رياض األطفال:
إن رعاي���ة األطفال وتوف���ري بيئة آمنة هلم عامان 
والعاطف���ي  االجتماع���ي  تطوره���م  يف  أساس���يان 

واجلسدي واملعريف.
 وه���ذا أم���ر مهم، فاألطفال حباجة إىل مس���احة 
للعب، والتنقل، والتصنيف واإلبداع والتقليد واللعب 
بألعاهبم، والعمل والتفاعل مع أصدقائهم. هم كذلك 
حباجة إىل مواد متنوعة بكميات كافية لاس���تمرار 
يف اهنماكه���م بالعم���ل، إضاف���ة إىل حاجته���م ملكان 
هادئ ملمارس���ة أنش���طتهم و للتحدث م���ع اآلخرين 
ومس���احة كافي���ة للحركة، فاملكان يؤثر يف مس���توى 
النش���اط ل���دى الطفل، واخلي���ارات  ال���ي يقوم هبا 
األطفال والطريقة الي ينفذون فيها خياراهتم تتأثر 
باملكان أيض���اً، ألنه يؤثر يف درجة تركيزهم والوقت 

الذي يقضيه كل واحد منهم يف النشاط الواحد لذا 
جيب أن يتم تنظيم املكان وترتيبه حسب احتياجات 
األطف���ال واهتماماهت���م ويف الوقت نفس���ه جيب أن 

يكون مناسباً حلركة املعلمات.

 أمهية التنظيم اجليد اآلمن للمكان:
 توفري بيئة آمنة.

 توف���ري بيئة حمف���زة للتطور املع���ريف والعاطفي 
واالجتماعي واجلسدي لدى األطفال.

 توفري مس���احة للمعلمات تس���هل عليهن عملية 
اإلشراف على الصف.

 توف���ري بيئة تبعث على الس���عادة للناظر س���واء 
للكبار أو لألطفال.

 توفري سهولة الوصول إىل املواد الي حيتاجوهنا 
حتى يكون األطفال قادرين على توجيه أنفسهم.

 توفري مس���احة تس���مح لألطفال بالعمل واللعب 
على حنو مريح وآمن.

للبيئ���ة الرتبوية  األس���س التنظيمي���ة 
اآلمنة:

وه���ي تلك األس���س ال���ي جيب أن هنت���م هبا عند 
تنظي���م عامل املواد يف الروض���ة حبيث ميكن للطفل  
التعبري عن نفسه ويف نفس الوقت تدربه على النظم 
االجتماعي���ة العام���ة وحترص على أمنه وس���امته 

ومن هذه األسس:
  أن تك���ون بيئ���ة الروضة بيئة اس���تمرارية لبيئة 
املن���زل من حي���ث الدفء والش���عور باألم���ن واملواد 

املتوفرة فيها الي تائم مستوى منوه واهتماماته.
  أن ترتب بيئة الروضة بش���كل مجايل بعيد عن 
اإلف���راط يف الزينة حتى ال تقف عائقاً لعمل الطفل 
وحركت���ه  يف الروضة بل تكون هادئة غنية باملثريات 

اجلميلة الي تنمي لديه تذوق اجلمال.
 أن تك���ون بيئ���ة الروضة بيئة فردية ومس���اعدة 
عل���ى التأقلم متكن األطفال م���ن االتصال الطبيعي 
ضمن عاقات وقوانني اجتماعية واضحة  و بالوقت 
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ذاته جيب احرتام حق الطفل يف اختيار الفعالية الي 
يريدها  من غري مساس حبق األطفال اآلخرين.

  أن تكون بيئة تربوية تساهم يف التطور العقلي 
م���ن خ���ال توف���ري اإلمكاني���ات للنش���اط والتجربة 
مب���واد خمتلفة ومواد قابلة للفك والرتكيب والتنظيم 
والتصني���ف إضاف���ة للكت���ب والص���ور وذل���ك لبناء 

قدرات الطفل العقلية.

املوقع اجلغرايف اآلمن للروضة:
إن املوقع اجلغرايف للروضة يتطلب:

 قرب الروضة من املنزل ليس���هل الوصول إليها 
وتبادل الزيارات مع األهل.

  أن تك���ون يف منطقة صحية مفتوحة للش���مس 
واهلواء الطلق ويف مكان هادئ بعيدة عن الضوضاء 

واألماكن اخلطرة.
 أن تك���ون الروضة طابق���اً أرضياً، كي ال حيتاج 
األطفال لصعود السامل ونزوهلم ويتعرضوا  خلطر 

السقوط.
 أن تك���ون منطق���ة الروض���ة مجيل���ة ذات بيئ���ة 

طبيعية مناسبة.

املبنى الداخلي للروضة:
يفرتض أن تكون الروضة هي البيت الثاني للطفل 

يشعر باألمن والدفء. وتقسم إىل:
 املدخ���ل: جيب أن يك���ون مدخل الروضة جذاباً 
غني���اً بالرس���وم حيت���وي عل���ى لوح���ات خمصصة 
للماحظ���ات اخلاصة باألهل حيتوي على كراس���ي 

معدة لانتظار.
 مكت���ب املديرة: حيث يفضل أن يكون قريباً من 
املدخ���ل خمصصاً حلفظ ملف���ات األطفال والوثائق 

الرمسية وحيتوي على طاولة اجتماعات.
 املنطق���ة املعزول���ة: وه���ي غرفة خاص���ة لعزل 
األطفال الذين يكون لديهم مؤشرات مرضية ملرض 
مع���دٍ، أو ارتف���اع باحل���رارة.. ريثم���ا حيضر طبيب 

الروضة أو األهل ألخذ الطفل.

املطبخ: 
ميك���ن أن يك���ون حس���ب احلاج���ة إذا كان نظ���ام 
الروض���ة يقض���ي بتقدي���م وجب���ات حتض���ر فيه، و 
جيب أن يكون مائماً لذلك وأهم ش���يء أن يتصف 
املطب���خ ببع���ض األمان ملا يوجد فيه م���ن أدوات قد 
تك���ون خطراً عل���ى  األطفال )الغ���از+ أدوات الطبخ 
+....( والب���د من إجراء كش���ف صح���ي دوري على 
املطبخ وحمتوياته بش���كل دائم لتوفري األمن الغذائي 

للطفل.

غرف املعلمات:
جيب أن حتتوي غرف املعلمات على خزائن خاصة 
ب���كل معلم���ة لوض���ع أغراضها الش���خصية وعاقة 
مابس وطاولة ومكتب وهاتف ومكتبة حتتوي على 

بعض املراجع واملناهج والنشرات الرتبوية.

دورات املياه:
الب���د م���ن وج���ود ع���دد مع���ني م���ن دورات املياه 
واملغاس���ل خلدم���ة جمموعة م���ن األطف���ال مبعدل 
دورة مي���اه لكل عش���رة أطفال وجيب أن يكون حجم 
املراحيض مناس���باً حلجم األطف���ال وأال ترتفع عن 
األرض أكثر من )25( س���م بالنس���بة لطفل السنتني 
وأال ترتفع  أكثر من )30( سم لطفل مخس السنوات 
وكذل���ك حجم املغاس���ل وارتفاعه���ا. ولغايات توفري 
األمن والس���امة جي���ب ضبط حرارة س���خان املاء 

بدرجات منخفضة لتوفري مياه فاترة فقط.
كما جي���ب أن تكون دورات املياه س���هلة التنظيف 
وتنظ���ف باس���تمرار وتعق���م وال ينص���ح باس���تعمال 

ملمعات الباط حتى ال تسبب انزالق األطفال.

غرف النشاط )الغرف الصفية(:
جي���ب أن تكون ذات ش���كل مس���تطيل ألنه حيقق 
أعل���ى درجات اإلش���راف، واملس���احة األمثل للغرفة 
الصفية كما جاء يف املرس���وم التشريعي رقم /55/ 
تاري���خ 2/ 9/ 2004 هي ال���ي توفر 1م2 لكل طفل 
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وال يقل ارتفاع السقف عن 3م.

اجلدران:
جي���ب أن تكون اجل���دران قابل���ة للتنظيف وتعلق 
والس���بورة ذات  األطف���ال   أعم���ال  بع���ض  عليه���ا 

الطباشري، والي تصلح لتكون شاشات عرض.
وجي���ب أال حتت���وي اجلدران عل���ى أي نتوءات قد 

تؤذي الطفل.

األرضيات:
يفضل تغطيتها بالسجاد )املوكيت( إلعطاء دفء 
للغرف���ة وإضفاء منظر مجيل ولتكون عازالً للصوت 
ويفض���ل الس���جاد أو املوكيت ال���ذي ال حيتوي على 
نتوءات كي ال تعيق لعب األطفال خاصة باملكعبات.

النوافذ: 
إن وجود شبك على النوافذ أمر ضروري للحفاظ 
عل���ى أم���ن وس���امة األطفال عل���ى أن تك���ون هذه 
النوافذ منخفضة بعض الشيء ليتمكن األطفال من 
النظ���ر منها وإلخراجهم منها يف حال حدوث حريق 
خاص���ة إذا كان���ت الروضة يف الطاب���ق األرضي وأن 
توضع عليها الستائر املناسبة اجلميلة اجلذابة الي 

حتجب الشمس إذا كانت ساطعة.

األبواب: 
ينبغي أن تكون األبواب من الوزن اخلفيف حلماية 
األطف���ال من احل���وادث، ويفضل أن تدف���ع للخارج 
لفتحها مع تثبيت مقبض الباب إىل األسفل لتسهيل 

وصول األطفال إليه .
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األصوات:
يفض���ل اس���تخدام امل���واد ال���ي تعمل عل���ى عزل 
األصوات القوية ملا لألصوات القوية من آثار سلبية 
على س���لوك األطف���ال، ويعد الس���جاد، والس���تائر، 
وأل���واح اإلعانات، والوس���ائد، واأللعاب احملش���وة، 
والرمل مواد عازلة فالس���جاد ميت���ص أصوات وقع 

األقدام.

درجة احلرارة:
إن درجة احلرارة املطلوبة داخل غرفة الصف هي 
م���ن )20- 21( درج���ة مئوية، لذا فعن���د التخطيط 
لنش���اط يتطلب جهداً عضلياً ميكن ختفيض درجة 

احلرارة إىل أقل من ذلك.

الرطوبة:
تؤثر الرطوبة يف راحة األطفال يف البيئة الصفية 
والبد أن ترتاوح نسبة الرطوبة بني )40- 60( درجة 
مئوية ولذا وللمحافظة على بيئة مرحية فإن معدل 
الرطوب���ة جيب أن ينخف���ض كلما ارتفع���ت درجات 

احلرارة.

املآخذ الكهربائية:
جيب أن تكون املآخذ الكهربائية بعيدة عن متناول 
األطف���ال م���ن أجل س���امتهم ل���ذا الب���د أن تغطى 

بأغطية خاصة وخاصة  غري املستخدمة منها.
 وعل���ى املعلمة االبتعاد عن اس���تخدام األس���اك 
الكهربائية الطويلة، حتى ال تتس���بب يف عرقلة أحد 

األطفال أثناء السري.

األثاث:
  جي���ب أن يك���ون األث���اث متين���اً، قاب���اً للطي 

لغايات التخزين.
  جيب أن يق���ف الطفل إىل جانب اللوح ويلمس 

منتصف احلامل ليكون مناسباً لطوله.
 جيب أن تكون املقاعد املخصصة للفن والتمثيل 

أو لتناول الطعام مناسبة ألطوال األطفال.
  جي���ب أن تك���ون طاوالت غرف���ة الصف صلبة 
وملس���اء وقابلة للتنظيف وخفيف���ة الوزن لتحريكها 
بس���هولة، وتفضل الطاوالت املس���تطيلة الشكل الي 

تتسع من )4- 6( أطفال.
 جيب أن تكون وحدات التخزين منظمة بطريقة 
يسهل وصول األطفال إليها الستخدام األدوات واملواد 

املستخدمة مثل املكعبات، مواد الفن، األلعاب. 
وجي���ب أن تتناس���ب ه���ذه الوح���دات م���ع أطوال 
األطف���ال حت���ى يتس���نى هل���م الوص���ول إىل امل���واد 
املس���تخدمة ل���ذا يفض���ل أن تكون وح���دات صغرية 

وخفيفة الوزن.
 جيب أن تكون اخلزائن بارتفاع )25- 30( س���م 
وبعمق )25- 38( سم وجيب أن يكون مع كل خزانة 
عاقة لتعلي���ق املعطف كما يفضل أن تغطى بطبقة 
م���ن الده���ان أو تصقل مبادة ش���فافة حلمايتها من 

االتساخ.

املساحات اخلارجية:
جيب أن يكون لكل طفل مس���احة خارجية ترتاوح 
بني )22- 60(م ويفضل أن تكون املساحة على شكل 
مستطيل ومرئية من مجيع اجلهات وجيب ختطيط 
امللع���ب حبي���ث خيصص قس���م منه للع���ب األطفال 

بالعجات وقسم آخر للعب احلر. 
وذلك من أجل احملافظة على سامة األطفال من 

االصطدام بالعجات مع بعضهم يف أثناء اللعب.
 وعند التخطيط لساحات اللعب اخلارجية جيب 

األخذ بعني االعتبار األمور التالية:
  تباع���د األلع���اب ع���ن بعضها حت���ى اليتصادم 

األطفال يف أثناء اللعب.
 ختصيص ثلث املس���احة اخلارجي���ة أو نصفها 
لأللع���اب حبيث تكون املس���احة املتباع���دة مفتوحة 

ليسهل على األطفال التنقل.
والب���د أن توف���ر احلواجز الس���لكية أو اخلش���بية 
حلماي���ة األطفال من اخلروج إىل خارج  الروضة يف 
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املراجع:

أثناء ال���دوام وجيب أن يتصف هذا احلاجز باألمان 
كخلوه من النتوءات املعدنية أو اخلشبية البارزة الي 

قد تؤذي األطفال.
والب���د أن يكون ج���زء من مس���احة اللعب مغطى 
بالعش���ب واجلزء اآلخ���ر مغطى مب���واد لينة حبيث 
إذا وق���ع أي طف���ل على األرض يكون الضرر أقل من 
اصطدامه باألرض الصلبة وميكن أن ترتاوح مساكة 

املادة اللينة بني )23- 30سم(.
وللحفاظ على مجالية الروضة ميكن أن نزرع يف 
الساحات بعض األشجار واألزهار على أال تكون من 

النوع السام الذي يؤذي األطفال.
وم���ن الض���روري ختصي���ص م���كان خ���اص م���ن 
املتنوع���ة،  األدوات  حلف���ظ  للمخ���زن  الس���احات 
كالدراجات والعرب���ات، واجملاريف والكرات وأدوات 

البستنة....إخل.
ومبا أن الس���احات اخلارجية حتتوي على معدات 
ثابت���ة كأجه���زة التس���لق واملزلقة والبيت الش���جري 
جي���ب أن تك���ون هذه األجه���زة آمنة مثبت���ة باألرض 
بش���كل جي���د خالية من النت���واءات حلماية األطفال 

وضمان سامتهم.
والب���د أن حتت���وي الس���احات اخلارجي���ة عل���ى 
ح���وض م���ن الرمل يلع���ب في���ه األطف���ال ولضمان 
س���امتهم وأمنهم جي���ب أن يوضع يف منطقة بعيدة 

عن الش���مس/ مكان ظليل/ وبالق���رب من املاء ألن 
األطف���ال حيبون اللعب بامل���اء والرمل معاً وجيب أن 
حيتوي احلوض على غط���اء خاص ملنع القطط من 

اجللوس به.
� وتعد أحواض الس���باحة الباس���تيكية أو الثابتة 
أم���راً ضروري���اً يف الروضة حملبة الطف���ل يف اللعب 

باملاء على أن ننظف هذه األحواض باستمرار.
وإذا كان���ت الروضة من النوع ال���ذي حيتوي على 
ع���دد م���ن احليوانات فاب���د أن يكون هل���ا أقفاص 
خاصة ذات أقفال مع االنتباه إىل سامة احليوانات 

من األمراض حتى ال تنتقل األمراض لألطفال.
من خال ما س���بق يتبني أن هنالك شروطاً البد 
م���ن توافره���ا يف ري���اض األطف���ال لتوفري س���امة 

األطفال واحلفاظ عليهم. 
فالبيئة الرتبوية اآلمنة تس���اعد الطفل على النمو 
والتطور الس���ليم وحتافظ عل���ى حياته، والتخطيط 
هلذه البيئة جيب أن يأخذ بعني االعتبار منو الطفل 
وحيف���زه من خال تأمني البيئة الرتبوية اآلمنة الي 
تتصف باجلمال والي تس���اعد الطفل على التأقلم 

االجتماعي وتسهم يف منوه العقلي.
 ألن تصرف���ات الطفل وس���لوكاته تتأث���ر بنوعية 
البيئة وأس���لوب تنظيمها. فالطفل يف الروضة يلعب 

ويتعلم وجيرب ويستكشف.

 استنابولي، نبيلة )ب. ت( الروضة بني برنامج وفعاليات. ط2� نابلس.
 الدليل الصحي لدور احلضانة ورياض األطفال: 1988- جملس كنائس الشرق األوسط.

  ه��ري، ج��ودي، 2006، العم��ل مع األطفال الصغ��ار 2006 ترمجة مركز إمي��ان للتعلم املبك��ر/ األردن- األهلية 
للنشر.

  إلياس، أمسا، مرتضى، سلوى، 2004- املناهج يف الرياض األطفال. مطابع جامعة دمشق.
  عرفان، مروان، مرتضى، سلوى، 2004- األنشطة احلركية يف رياض األطفال.

  املرس��وم التش��ريعي، رقم 55، تاريخ 2/ 9/ 2004 الناظم للمؤسسات التعليمية اخلاصة للتعليم ما قبل اجلامعي 
وتعليماته التنفيذية.
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تنمية مهارات التفكير 
لدى اأَلطفال

 د. زهرة عاطفة زكريا*

*  أديبة وباحثة تربوية ، حتمل دكتوراة يف أدب الطفل من جامعة القاهرة، عملت خبرية تربوية يف اليمن والس��عودية 
هل��ا: االجتاه��ات احلديثة يف الرتبية، البيئة الرتبوية يف رياض األطفال، طرائ��ق التعّلم الذاتي يف منهج رياض األطفال، وأحباث 

تربوية كثرية أخرى، كما تكتب الشعر والقصة لألطفال.

تنميُة مهارات التفكري لدى األجيال تَوّجٌه َتربوّي عاملّي، ففي مرحلة الطفولة املبكرة امُلمتّدِة إىل السادسِة 
من العمر، نستطيع أن نكتشِف طاقات أطفالنا َفُنغّذيها، ونعمل على َتْنِمَيتها إىل أقصى حدود اإلمناء، من 
خ��الل م��ا توّفره الرتبية التحضريّي��ة وُتِعّدُه للمراح��ل التعليمّية الالحقة، بالتدريب املس��تمر على املهارات 
اخلاص��ة به��م، إىل أن َيصلوا إىل أعلى درجٍة م��ن اإلتقان ِبُكلِّ ثقٍة وجناح يف أهم مرحل��ٍة مُتّثُل نقطَة الَبْدِء 
يف التكوي��ن والتش��كيل الثق��ايف واملعريف هلم، ففيها إمكانات هائلة للتعلُّم، إذا ما اس��ُتِغّلت االس��تغالل اهلادف 
الَفّعاَل، الذي جيعلهم أسرع مُنّوًا وتطورًا كّمًا وكيفًا يف قدراتهم العقلّيِة، فاأُلسرُة هي اخللّية األساسّية يف 
بناء اجملتمع، واملدرس��ةُ األوىل اليت يتلقى فيها الطفُل معارفه، وتوجيهه، ويتمُّ يف رحابها تكوين شخصيته، 

وضبط سلوكه.
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تنمية مهارات التفكري لدى األطفال  

والعِلم���ي  االجتماع���ي  التَط���وّر  ف���رضَ  لق���د 
واالقتص���ادي واقع���اً جديداً على نظ���ام التعليم من 
خ���ال تطوي���ر كفاءتَهُ مب���ا يتاءَمُ مع املس���تجدات 
يف عص���ر التَفجّر املع���ريف، والّتدُف���ِق الفِكري، وما 
يُبَ���ثُّ ع���رب الفضائيّات وش���بكة اإلنرتنيت من برامج 
أكثر إغراءً، األَمر الذي يس���تلِْزمُ التجديد والتطوير 
يف املناه���ج ال���ي تتطلَّ���بُ مراجعته���ا مبا يتماش���ى 
واملُس���تجدّات سَعْياً نَحو مدارس متطورة ومُتفّتحة، 
قادرة على مواكبة املتغيّراتِ وعلى مواجهة التحدّيات 

والصعوبات واملَعوقات الي تواجه الرتبية.
وكذلك احلال انعكس أث���ر املتغيّرات على تركيبةِ 
األُسرةِ ومتاسكها، وعلى األطفال خاصة، من خال 
التنش���ئةِ األُس���ريّة وعاقتها بتنمي���ةِ املعرفةِ لديهم 
والي هل���ا تأثريٌ بالٌغ يف ش���خصيّاهتم م���ن النواحي 
واجلس���مانيّة،  واملعرفيّ���ة  واالجتماعيّ���ة  النفس���يّة 
حيث إنّ أمناطها تتنوع لتش���مل األس���اليب الرتبويّة 
املُتس���اهلة ال���ي يس���تجيب فيها الوال���دان لرغبات 
الطف���ل غ���ري الضروريّة  وه���ذا ما يُضعِف ش���عوره 

باملسؤوليةِ.

أو اتب���اع األس���لوب املُتس���لّط ال���ذي يعتم���د على 
السيطرة املُطلقة لآلباء، األمر الذي ُيسهم يف تَدّني 

ثقتهُ بنفسه.
���رُ للطفل احملبة   أمّ���ا األس���لوب احلازم، فإّنه يُوَفِّ
والقبول وتقدير الذات ويُوَجّههُ بطريقةٍ عقانيّةٍ مع 

الوعي بفرديّته.
إنّ املن���اخ األُس���ري يُعَدُّ م���ن أَهَمِّ العوام���ل املؤثرةِ 
يف النموّ النفس���ي واالجتماعي للطفل، حيثُ يسهُل 
حتقي���ق النموّ السَ���ويّ يف األُس���ر ال���ي تتوافر فيها 
عوامل التفاعل اإلجياب���ي بني الوالدين والطفل من 
خال مشاعر املودة واحلب واالستقرار الذي يُسعد 

األطفال ويُسهم يف تنشئتهم بإجيابيّة وجناح.
فاألطفال يواجه���ون اليوم حتدّيات كثرية، يف ظِلِّ 
ه���ذا التطوّر السّ���ريع، الذي يوجب ب���ذل املزيد من 
اجُلهود لتوفري البيئة املائمة الي تُس���اهم بإجيابيّة 
يف تَنْشِ���ئَتهم، والرتكيز على تنمي���ة مهارات التفكري 
لديه���م، والعم���ل اجّل���ادِ لارتق���اءِ بواقعه���م، وذلك 
بتثقي���ف األُس���رةِ بَأمهيّة س���نوات الطفول���ة املبكرة 

وتوعيتها بأمهيّة مرحلةِ رياض األطفال.
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الَتعّلم الذاتي يف مِنهاج رياض األطفال:
عقوُل األطفال أعظم اس���تثماٍر يُمك���ن أن نقدّمهُ 
ملس���تقبل أُمتنا، فقد كش���فت لنا الدراسات الرتبويّة 
يف عصر تن���وّع مصادر املعرفةِ التقنيّةِ والعلميّة، أن 
طفل اليوم أصبح يف حبثٍ دائٍم عن كل موضوٍع يُثري 
فضول���ه، فقد أظه���ر قدرة فائقة على طرح أس���ئلةٍ 
وأف���كار غري عاديّ���ة جديرةٍ باالهتمام ألن س���اعات 
طويل���ة يقضيه���ا مع برام���ج الفضائي���ات، وهي من 
أك���رب مص���ادر املعلومات فتحت أمامه آف���اق املعرفةِ 
واس���تثارت لديه األف���كار، وخلقت لدي���ه الكثري من 
االهتمام���ات اخلاص���ة، ودفعت���ه إىل النم���و بصورةٍ 
أس���رع من الوض���ع الطبيعي لنم���وّه، فجعلتهُ ينضج 
قب���ل األوان، لكنّ���ه يبق���ى مُتلقيّ���اً ال فاعِ���اً، ولديهِ 
ق���درات كامن���ٌة ميك���ن أن تك���ون مفاتيح املس���تقبل 
واخلط���وة الرتبويّ���ة األوىل ه���ي أن نوف���ر لألطفال 
بيئة تس���مح هلم بتنميةِ الوظائ���ف الي حددهتا هلم 
الطبيعة عرب جتارهبم الذاتيّةِ أس���اس النمو السليم، 
وم���ن هنا تأتي أمهيّة ري���اض األطفال يف مناهجها 

املط���ورة، ال���ي تعتمد مبدأ التعلّم الذاتي وأس���اليبه 
الرتبويّ���ة احلديثةِ، ال���ي ليس الَقصْ���دُ منها إضفاء 
الطابع الش���كلي النظاميّ عليها، كما هي احلال يف 
السّنةِ األوىل من التعليم األساسي، بل تُتيحُ الفرص 
احلقيقيّ���ة لابت���كار وإِْظه���ار امله���ارات والق���درات 
االبتكاريّ���ة وتوجيهها لألطفال، فتقومُ بدوٍر مهٍم يف 
التوجيهِ للتفكري والسلوك االبتكاري، وليست رياض 
األطفال مسؤولة عنها فقط، ولكنّها عمليّة مستمرةٌ 
تبدأ من البيت وتس���تمر يف الروضةِ وتتأثر بظروف 

اجملتمع.
مه���ارات عقليّ���ة، وق���دراتٌ تش���كل يف جمموعها 
التفك���ري االبت���كاري، ميك���ن تنميته���ا وتعهده���ا عن 
طريق توفري بيئة تربويّة غنيّة باملثريات تُقدّم للطفل 
حَدّ اإلش���باع من املعارف، وتفتح أمامه نوافذ يبحث 
بنفس���ه عن املعلومة، وتوفر كل فرص التجريب با 
عوائق، وبشكل يسمح له باملضيّ يف نشاطه الذاتي، 
وماحظاته احلسيّة، وجتاربه العمليّة، فيتعلّم كيف 
يفكر التفكري احلرُ، املنطقي والواقعي، فيتدرب على 
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تنمية مهارات التفكري لدى األطفال 

أس���لوب التفكري الرتكييب، والتحليل���ي، التفكري البنّاء 
التفكري الناقد، ولذلك فإِنّ تش���جيع التفكري وتَعهُّده 
بالرعاي���ةِ والتوجي���ه ه���و الطري���ق الصحي���ح الذي 
يق���ودُ إىل العمليّة اإلبداعيّة، ويس���اعد على التفّتح 
واالزدهار لطاقات الطفل الكامنة وقدراته العقليّة، 
فيتعلّم بنفسه كيف يتَعلّم حيث يبحث عن املعلومات 
وخيوض جتاربه الذاتيّة مبتعةٍ وس���عادة األمر الذي 

جيعله:
 يتعلم كيف حيل مشكاته.

 وكيف يستطيع أن يعمل بكفاءَةٍ وإِتقان.
 ويتعلم كيف يُشارك اآلخرين ويتعاون معهم.

 فيضع أهدافه، ويسعى إىل حتقيقها.
حيتاج الطفل دائماً إىل ممارس���ةِ كل أنواع اللعب 
أي إّن���ه عن طري���ق اللّعب يتَعلّ���م بتلقائيّ���ةٍ، فتقليد 
الشخصيّات التخيّليّ، والتمثيل، ولعب األدوار أساس 
النمو العقلي، وأول خُطوةٍ من خطوات التفكري، حيث 

يدخل إىل عامٍل معريفٍّ عن طريق األلعاب والوسائل 
الرتبويّة اهلادفة إىل تنمية قدراته العقليّة، فيكتسبُ 
منها مه���ارات وخربات ممتع���ة، ألن غاية الرتبية أن 
يصب���ح كل طفٍل أكثر اس���تمتاعاً باحلي���اة وحُبّاً هلا، 
وأكثر سعادة واّتصافاً بالودِّ، أَقّل عدوانيّة وشراسًة، 
أكث���ر مياً إىل االس���تقال واالعتماد عل���ى النّْفس 
والق���درة عل���ى التكيّف االجتماع���ي، يف بيئةٍ جتعله 
أكث���ر ق���درة على االبتكار يف توصّل���ه للفكرة بَعْدَ أن 
أصبح هدف الرتبية تش���جيع فضول الطفل العلمي، 
والرتكي���ز على التفكري ِبُكلِّ معانيهِ وأَبعَادِهِ من خال 
األنش���طة واألعم���ال اإلدراكيّة واأللعاب والوس���ائل 

اهلادفة مع التوجيه السليم.

مُربّية رياض األطفال
 مما ال ش���ك فيه أن ملُوجه���ةِ األطفال دوراً مهماً 
وأساس���يّاً وحيويّاً يف تنمية مه���ارات التفكري لَدَيْهم، 
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وذل���ك عن ط���رق إتقاهن���ا مهارات التواص���ل معهم، 
ووجود دوافع العمل االبتكاري لديها، حتى تستطيع 
القي���ام بأدوار عديدة، وأداءِ مهاٍم تربويّة كثرية، فهي 
رائ���دةٌ، وُقدْوةٌ، وأمٌّ حنون، ورفيقة لعٍب مع األطفال، 
وصديقة هلم، وتعمل على تنمية قدراهتم ومواهبهم، 
وس���واء أكانت عقليّة أم جس���ميّة أم حس���يّة فعَمليّة 
النم���وّ حتت���اج إىل التش���جيِع والتوجي���ه والتقوي���م 
املس���تمر وه���ذا هو ما يُمكن أن تقوم ب���ه املربِّيةِ من 
خال مساعدة الطفل يف حتقيق أقصى قدر مُمكٍن 
من مهارات التفكري املُبدع وفقاً لقدراته واستعداداته 

وذلك بالقيام مبا يأتي:
 العم���ل على إش���باع حاج���ات الطفل النفس���يّة 
واالجتماعي���ة ومس���اعدته عل���ى حتقي���ق مطال���ب 

النموّ.
 القي���ام بتعزي���ز ثق���ة الطف���ل يف ذات���ه وقدراته 
وإمكانات���ه ومهاراته. وتنمية مفهوم الذات اإلجيابي 

لديه.
 العم���ل عل���ى إط���اق ق���درات الطف���ل العقليّة 
الكامن���ةِ والظاه���رة، بالرتكي���ز على أنش���طة التعَلّم 

وامل���واد والوس���ائل، ومص���ادر التَعلّ���م ع���ن طري���ق 
التخطيط واإلعداد الرصني.

 التع���اون م���ع األُس���رةِ، والعمل عل���ى إثارة وعي 
الوالدين بكيفيّ���ةِ االهتمام بتنمية مه���ارات التفكري 
ل���دى األطفال، وذل���ك من خ���ال إمدادهم بأفضل 
األس���اليب يف إع���داد بيئ���ة تَعلّ���م ممكن���ة يف البيت 
لألطفال مطابقة للبيئة الرتبويّة احمليطة بالطفل يف 
الروض���ة، فنظام األركان أو الزواي���ا التعلميّة ويَُضمّ 
رك���ن املكتبة ورك���ن البحث والعل���وم، وركن األعمال 
اإلدراكي���ة، يتعلمُ الطفل من خال نش���اطه الذاتي، 
النظام وإعادة األلعاب والوسائل والكتب إىل أماكنها 
املخصص���ة يف ُكلٍّ من الروضة أو املنزل، ألنه يدرك 
أمهيتها يف التوصل إىل املعارف واكتس���اب املهارات 

واالجتاهات اإلجيابيّة لديه.
 االهتم���ام مبراعاة الفروق الفرديّة بني األطفال 
ع���ن طريق تنمي���ة مه���ارات التفك���ري اجلماعيّة يف 
احللق���ة الي جيتم���ع األطفال حوهل���ا حبيث يطرح 
كل طفل رأيه بنش���اط مش���رتكٍ يُفضي إىل استثمار 
ق���درات الطف���ل اخلاص���ة يف أداءِ عم���ل جَماع���يّ، 
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يسوده روح الوئام والتفاعل اإلجيابي يف أثناء اللعب 
وإجراء التجارب العلميّة والعمليّة الي تس���اعد على 
تنمية التفك���ري واإلبداع، يف حل املش���كات، وزيادة 

وعي الطفل خبربات املنهاج.
 العمل على استثارة حب االستطاع لدى الطفل 

وزيادة رغبته يف احلصول على املعرفةِ.
 حتدي���د األه���داف م���ن األنش���طة يف الربنامج 

اليومي، مع  اطاع األهل على خطة العمل.
 تش���جيع الطف���ل على ط���رح األس���ئلة، وإتاحة 

الفرصة لتخميناته أو ابتكار قصٍص من خياله.
 توف���ري الوقت ال���كايف للطفل حت���ى يتمكن من 

إجناز عمله يف الركن الذي خيتاره.
 الفش���ل يف إجن���از العمل ليس معن���اهُ اإلحباط 
بل عل���ى العكس، فتكرار احملاولة يؤدي إىل النجاح، 
وبالت���ايل إىل الثق���ة بالنف���س. حيت���اج الطف���ل إىل 

التشجيع وليس اللّوم أو االنتقاد.

ويف اخلتام:
ال ب���د م���ن توافر 
متنوع���ة  مه���ارات 
أو  مربي���ة  ل���دى 
األطف���ال،  موجه���ة 
م���ن  تتمك���ن  حت���ى 
التعامل الس���ليم مع 
األطف���ال باس���تثارة 
العقلي���ة  العمليّ���ات 
والرتكيب  كالتحليل، 
والتعلي���ل من خال 
التصنيف،  أنش���طة 
واملِ���ران  باملمارس���ةِ 
باألداءِ  التَعلّم  وربط 
املُمت���ع، بعي���داً ع���ن 
يُعيق  ال���ذي  التلقني 
من���و الق���درات الي 
يف  اهلل  أودعه���ا 

الطف���ل، أو إعطاء املعلوم���ة جاهزة بدالً من أن تتيح 
للطف���ل فرصة البح���ث عنها، األمر ال���ذي يُضعف 
دافعيّ���ة الطفل للتَعلّ���م... فمفهوم بيئ���ة التعلّم هي 
املن���اُخ احمليط بعمليّة التعلم يف املن���زل أو الروضةِ، 
يستطيع الطفل من خال نشاطه الذاتي، وحريته يف 
االختيار واالستقالية والبحث واالكتشاف، واحلركة 
واالنط���اق لتحقيق » مبدأ الّتعلُِّم م���ن أجل التَعلّم« 
إّنها التوجّ���ه الصائب للرتبيةِ التحضرييّةِ اس���تجابًة 
للحاج���ات احلقيقيّ���ة لألطفال ومُتَطلّب���ات نُموهم 
هبدف إكس���اهبم العادات واالجتاهات واملواقف الي 
ستُحَدد ميوهلم واهتماماهتم وإجنازاهتم ورغباهتم، 
ألنّ ه���ذا العص���ر حمك���ومٌ بق���وّةِ العق���ل، وس���امة 
الفِك���ر الذي يعتمد على ش���خصيّة موجهة األطفال 
وحيويتها، وإعدادها اإلعداد اجليد ألداء مهامها يف 
العمليّ���ة الرتبويّة، إذ ال يكفي أن تُتقن مهارات العمل 
دون أن تتس���ق م���ع قيم وأه���داف اجملتمع، من أجل 
حتقي���ق هذا اهلدف الس���امي، أال وه���و خَلِْق أجياٍل 

مُحِبّةٍ للعلم والعمل على طريق اإلبداع واالبتكار.

تنمية مهارات التفكري لدى األطفال 
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مؤتمرات وزراء التربية العرب
التي تعقدها األلكسو بالتعاون مع الدول العربية األعضاء

 د. نضال حسن

مت اإلع��الن رمسيًا عن قي��ام املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف القاهرة يوم 1970/7/25 م، وتعد 
هذه املنظمة اليت تس��مى اختصارا / األلكس��و/  إحدى منظمات العمل العربي املشرتك املتخصصة العاملة يف 
إطار جامعة الدول العربية، فهي تعنى أساس��ًا بتطوير األنش��طة  املتعلقة مبجاالت الرتبية والثقافة والعلوم 
واالتصال على مستوى الوطن العربي وتنسيقها، وقد أنشئت مبوجب ميثاق الوحدة الثقافية العربية، من 
أجل  التمكني للوحدة الفكرية بني أجزاء الوطن العربي عن طريق الرتبية والثقافة والعلوم، ورفع املستوى 

الثقايف يف هذا الوطن حتى يقوم بواجبه يف متابعة احلضارة العاملية واملشاركة اإلجيابية فيها .

 وتق���وم جبملة من املهام لعل م���ن أبرزها: العمل 
على رفع مستوى املوارد البشرية يف الباد العربية، 
والثق���ايف  الرتب���وي  التطوي���ر  بأس���باب  والنه���وض 
والعلم���ي والبيئ���ي واالتص���ايل فيها، وتنمي���ة اللغة 
العربي���ة والثقافة العربية اإلس���امية داخل الوطن 

العربي وخارجه، ومد جس���ور احلوار واالنفتاح على 
الثقاف���ات األخرى يف العامل. ويف ضوء ذلك س���عت 
املنظم���ة إىل تنظي���م مؤمت���رات ختصصي���ة ضمن 
جماالهتا مثل: / مؤمتر وزراء الرتبية العرب � مؤمتر 
الوزراء املس���ؤولني عن الش���ؤون الثقافية يف الوطن 
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مؤمترات وزراء الرتبية العرب  

العربي � مؤمتر الوزراء املسؤولني عن التعليم العايل 
والبحث العلمي يف الوطن العربي /.

 وباإلش���ارة إىل مؤمتر وزراء الرتبية العرب، فقد 
شاركت اجلمهورية العربية السورية يف كل املؤمترات 
ال���ي عقدهتا املنظمة، بوفود غالباً ما كان يرأس���ها 
وزي���ر الرتبية رئيس اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة 

والعلوم وتضم يف عضويتها: 
 معاون وزير الرتبية املختص.                                                
 أمني اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم.                                    

 املدير املختص يف موضوع املؤمتر.
وميكنن���ا يف هذه املقالة أن نضع بني أيدي القارئ 
العزيز بانوراما توثيقية تعرض ألهم املؤمترات الي 

عقدت واملوضوعات الي طرحت فيها.

املؤمت���ر الرتب���وي الس���ابع/ آذار 2010م 
مسقط /: 

الذي تركزت أعماله على مناقشة الوثيقة املسماة   
التعلي���م م���ا بعد األساس���ي  »الثان���وي«  : » تطويره 

وتنويع مساراته« وجاء عقده هبدف:
  التع���رف إىل واق���ع التعلي���م ما بعد األساس���ي 
آلي���ات  واق���رتاح  العرب���ي،  الوط���ن  »الثان���وي«  يف 

لتطويره.
  التعرف إىل التجارب العاملية يف إصاح التعليم 

الثانوي والقضايا والتحديات الي تواجهه.
 عرض هياكل التعليم ما بعد األساسي » الثانوي« 
يف الوطن العربي ووضع تصورات لتطويرها وتنويع 

مساراهتا.
 تطوي���ر التعلي���م ما بع���د األساس���ي » الثانوي« 
وتنوي���ع مس���اراته لتلبي���ة االحتياج���ات اجملتمعي���ة 

العربية.
 وض���ع قائم���ة مبعاي���ري ج���ودة التعليم م���ا بعد 
األساس���ي » الثانوي« مع مراعاة املس���ارات املختلفة 

له.
  االرتقاء بواقع املعلم العربي وتنميته اجتماعياً 

ومهنياً.

وق���د خل���ص املؤمت���ر إىل جمموع���ة من 
التوصي���ات دعا من خالهلا ال���دول العربية 

إىل :
  تنفيذ جمال التعليم ما بعد األساسي  »الثانوي« 
ال���وارد يف خطة تطوي���ر التعليم يف الوط���ن العربي 
بالتنسيق مع املنظمة العربية، ووضع خطط وطنية 
لتحسني نس���ب االلتحاق بالتعليم ما بعد األساسي 
»الثانوي« وفقاً لظروف كل دولة، سعياً إىل االقرتاب 
م���ن املؤش���رات احملددة يف خطة تطوي���ر التعليم يف 

الوطن العربي.
 تنوي���ع مس���ارات التعلي���م م���ا بع���د األساس���ي 
»الثان���وي« مب���ا يراع���ي تباي���ن مس���تويات الطلب���ة 
واختاف قدراهتم ومهاراهتم وميوهلم، ووضع آليات 

تساعد يف تسهيل االنتقال بني املسارات.
 وضع آليات للتوجيه واإلرش���اد ملساعدة الطلبة 

على اختيار املسار املناسب لقدراهتم وميوهلم.
  تطوير مس���ار التعلي���م الفين واملهين يف الوطن 

العربي وتعزيزه وتوسيع آفاق التعليم العايل له.
 التوظيف الفع���ال لتقانات املعلومات واالتصال 
يف تطوي���ر منظوم���ة التعلي���م والعم���ل على إرس���اء 
صناع���ة عربي���ة لتقان���ات التعليم يف خدم���ة الدول 

العربية .
 إحال���ة اإلط���ار االسرتش���ادي ملعاي���ري أداء املعلم 
»سياس���ات وبرام���ج« إىل املنظم���ة العربي���ة للرتبية  
املناس���بة  اإلج���راءات  الخت���اذ  والعل���وم  والثقاف���ة 
العتماده ، من أجل االستفادة منه لارتقاء بأوضاع 

املعلمني .
 دع���م املرص���د العرب���ي للرتبي���ة الذي أنش���أته 
املنظم���ة يف إط���ار تنفيذ خط���ة تطوي���ر التعليم يف 

الوطن العربي.

وجمموعة أخرى م���ن التوصيات دعا من 
خالهلا املنظمة العربي���ة للرتبية والثقافة 

والعلوم إىل:
 بن���اء معايري للتعليم ما بعد األساس���ي  الثانوي 
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تس���مح بالتقريب ب���ني األنظمة الرتبوي���ة يف الوطن 
العربي باالستفادة من النماذج العاملية والعربية .

 وضع دليل مرجعي جل���ودة مكونات التعليم ما 
بعد األساسي الثانوي  مبختلف مساراته مع إعطاء 

عناية خاصة ملسار التعليم الفين واملهين.
 تنس���يق جه���ود ال���دول العربية يف جم���ال إنتاج 
احملتوي���ات الرقمية والربجميات الرتبوي���ة ، والعمل 
بالتعاون مع الدول العربية على إنش���اء مركز عربي 

خمتص يف هذا اجملال .
ونش���ري إىل أبرز النقاط الي ركز عليها األس���تاذ 
الدكت���ور علي س���عد وزي���ر الرتبية - رئي���س اللجنة 
الوطني���ة للرتبية والثقاف���ة والعلوم  يف مداخلته الي 

وجهها إىل املشاركني باملؤمتر:

 التحديات الي تواجهها النظم الرتبوية 
العربية ويف مقدمته���ا حتدي النوعية، مبا 

يتضمنه من حتديات يف: 
 نوعي���ة املنه���اج وحداث���ة املعرفة في���ه، وتوافر 
إمكاني���ة التناف���س، ونوعية املدرس ونظ���م إعداده 

وطرق تدريسه.
 نوعية البيئة التعليمية ومصادر تعلمها ووسائل 
تعليمها ومه���ارات اس���تخدام التكنولوجيا لصناعة 

املعرفة.
 نوعية املنتج البش���ري ومهاراته املطلوبة للعيش 
بكفاي���ة يف جمتمٍع يربح فيه املبدعون كل ش���يءٍ ذي 

فائدةٍ وخيسر فيه الكساىل كل شيءٍ ذي معنى.
 نوعي���ة املواطن���ة املفعمة بروح املب���ادرة والعمل 
على املستوى القومي مثلما هو احلال على املستوى 

الوطين.
 حت���دي الش���خصية املتمكن���ة من وع���ي قومي 
مناس���ٍب ملواجهة املش���روعات الي تس���تهدف األمة 

وعملها ووجودها.
والتح���دي النوعي األكرب هو حتدي بناء مش���روع 
تربوي عربي هنضوي تكاملي مُؤسَسَاً على القواسم 
املش���رتكة لقي���م األم���ة العربي���ة، وحاضن���اً ومفعاً 
لطموح���ات أبنائه���ا؛ وآخذاً التحديات املش���ار إليها 

باحلسبان.
 التحدي���ات أم���ام النظم الرتبوي���ة هي حتديات 
أم���ام األم���ة، وبالتايل فإن جناح النظ���ام الرتبوي يف 
التص���دي لتحدياته ه���و جناح لألم���ة، وتأخره عن 
اس���تيعاب تطورات العصر وتقاناته هو تأخر لألمة 

وإخفاق هلا.
 الدع���وة لاس���تفادة من خربات ال���دول العربية 
وغريه���ا من ال���دول املتقدمة تعليمي���اً؛ بالتعاون مع 
املنظم���ات العربي���ة واإلس���امية والدولي���ة العاملة 
بالش���أن الرتبوي، ومن بينها املنظمة العربية للرتبية 
والثقافة والعلوم يف تنفيذ جمموعة من املش���روعات 
الرتبوية االسرتاتيجية هبدف االرتقاء بنوعية النظام 
الرتب���وي ومتكين���ه م���ن الصناع���ة الرتبوي���ة إلنت���اج 
ش���خصية عربي���ة تتبنى املنه���ج العلمي يف تفس���ري 
الظواه���ر وتقبُل اآلخر اجلدير بالقبول، مقبلة على 
أدوات احلداث���ة، ومس���تخدمة تكنولوجيا املعلومات 

ومنظومات التفكري الفاعلة؛ 

وجدي���ر بالذك���ر أن املنظم���ة العربي���ة 
للرتبي���ة والثقاف���ة والعل���وم وقب���ل مؤمتر 

مسقط نظمت املؤمترات اآلتية:
 املؤمت���ر الرتب���وي األول كان���ون األول 

1998م طرابلس  : 
الذي تركزت أعماله على مناقشة الوثيقة املسماة  
»  رؤية مس���تقبلية للتعليم يف الوطن العربي« ، وقد 
دلت معظ���م اآلراء والتعقيبات على االهتمام الكبري 
الذي حيظى به املش���روع الرتب���وي العربي باعتباره 
املش���روع الذي يعمل على تعمي���ق الوجدان العربي، 
وترس���يخ معان���ي وحدة األمة العربية، واستش���راف 
رؤيتها املس���تقبلية حنو طموح���ات كربى هتدف إىل 
النهوض باإلنس���ان العربي، وإع���داده إعداداً ميكنه 
من مواجهة التحديات املستقبلية، ومواكبة التغيريات 

واملستجدات عربياً وإقليمياً ودولياً.    
 وبينت املناقشات أمهية إبراز الوظيفة احلقيقية 
للتعلي���م باعتب���اره قم���ة العمل الوطين يف اس���تثمار 
املوارد البش���رية، وأمهية تكوين منطلقات فلس���فية 
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مؤمترات وزراء الرتبية العرب 

وقيمي���ة تعزز انتم���اء األمة العربي���ة هلويتها الذاتية 
والثقافية وحتقيق مستقبلها األفضل.  

ودع���ا املؤمت���ر إىل ض���رورة اإلحاط���ة باملنجزات 
والتعري���ف  والنوعي���ة،  الكمي���ة  العربي���ة  الرتبوي���ة 
بتجارهبا وبراجمها اإلبداعية، والنظر إىل متطلباهتا 
يف إط���ار متطلبات التنمية الش���املة على مس���توى 
الوط���ن العربي، وتش���خيص واق���ع الرتبي���ة العربية 
مبوضوعي���ة من خمتل���ف جوانب النظ���م الرتبوية : 

مدخات وعمليات وخمرجات.
كما أصدر املؤمتر بيان طرابلس الرتبوي الذي أكد 
أمهية الرتبي���ة بوصفها املرجتى يف صنع مس���تقبل 
األم���ة العربية وهي تس���تعد ملواجه���ة حتديات قرن 
جديد، واعترب أن مواجهة هذه التحديات أمر يتطلب 
مواصلة تطوير فلس���فة الرتبية العربية ومؤسساهتا 
وأدواهت���ا برؤي���ة قومي���ة مس���تقبلية واح���دة، تأخذ 
باحلس���بان التجدي���د والتجويد واحلري���ة واإلبداع 
واالعت���زاز مباضي وتراث األم���ة العريق ومبا ميكن 

من التقدم العلمي والتقاني.

 املؤمت���ر الرتبوي الثاني  حزيران 2000 
م دمشق:  

الذي تركزت أعماله على مناقشة الوثيقة املسماة 
» مدرس���ة املس���تقبل«، حيث تناول املوضوع تس���عة 
حماور هي: الفلسفة واألهداف، واملناهج، وتقنيات 
التعلي���م والتعل���م، والتقوي���م واالمتحان���ات، وخريج 
مدرسة املستقبل، ومعلم مدرسة املستقبل، واإلدارة 

املدرسية، ومبنى مدرسة املستقبل، والتمويل.
  وقد خلص املؤمت���ر إىل جمموعة من التوجهات 

والتوجيهات الي أكدت ضرورة أن:
  حتمى الثوابت احلضارية العربية اإلس���امية 
ملواجه���ة التحدي���ات الس���لبية الي تط���رح يف إطار 

العوملة.
 تليب مؤسس���ات الرتبي���ة حاجات س���وق العمل 
واإلنتاج واجملتم���ع، اآلنية واملس���تقبلية، ومتطلبات 

احلياة.
 تتمتع األنظمة الرتبوية يف الدول العربية بدرجة 

عالي���ة م���ن املرونة حت���ى تتجاوب مع املس���تجدات 
والتحوالت العاملية.

كم���ا أصدر املؤمتر إعان دمش���ق حول مدرس���ة 
املس���تقبل يف الوط���ن العربي الذي ب���ني أمهية بذل 
اجله���ود من أج���ل مواكب���ة التغري الذي يط���رأ على 
الرتبية يف العامل، ومواكبة ما س���وف يفرزه املستقبل 
يف بادنا ويف العامل من تغريات تنعكس آثارها على 
نظام الرتبية والنظام االجتماعي الشامل بل من أجل 
املشاركة من خال ذاتنا وثقافتنا العربية وقيمنا يف 
رسم معامل املستقبل العاملي يف شتى اجملاالت، ويف 
تصحيح مس���اره، حبيث يكون لألمة العربية يف بناء 

املستقبل العاملي شأن ونصيب. 
وجعل الرتبية مها وطنياً وقومياً مشرتكاً.

 املؤمتر الرتبوي الثالث » نيس���ان 2002 
م اجلزائر:

 ال���ذي ترك���زت أعمال���ه عل���ى مناقش���ة الوثيقة 
املس���ماة  »املنظومة الرتبوية وثقافة املعلومات«  وقد 
أعدت هلذا الغرض وثيقتان رئيستان: تناولت األوىل 
جتارب الدول العربية يف اس���تخدام تقانة املعلومات 

لتطوير املنظومة الرتبوية. 
أما الوثيقة الرئيسة الثانية فقد ركزت على موضوع 

املؤمتر »املنظومة الرتبوية وتقانة املعلومات«.
وق���د خلص املؤمتر إىل جمموع���ة من التوصيات 

دعا من خاهلا الدول العربية إىل:
 التوس���ع يف إدخال مادة احلاسوب واملعلوماتية 
عل���ى أهن���ا م���واد أساس���ية يف اخلط���ط الدراس���ية 
وتش���جيع استخدام احلاس���وب وتقانة املعلومات يف 

تدريس املواد مجيعها.
 اخت���اذ م���ا يلزم لتوف���ري احلاس���وب ألكرب عدد 

ممكن من املعلمني بشروط مالية ميسرة.
 تب���ين برنام���ج عرب���ي مش���رتك إلنت���اج النظم 
الربجمية الرتبوية املائمة حلاجات النشء العربيز.

 دع���وة كليات الرتبي���ة ومعاهد إع���داد املعلمني 
إىل فت���ح أقس���ام إلع���داد املتخصص���ني يف تقان���ة 

املعلومات.
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 وض���ع املواصف���ات الفني���ة والرتبوي���ة والعلمية 
إلنتاج الربجميات الرتبوية وحتديد املعايري املناس���بة 

لتقوميها.
 تب���ين مش���روع يهدف إىل توحي���د املصطلحات 
وتأصيل املفاهيم يف جمال تقانة املعلومات لتحقيق 
دق���ة التواص���ل وميك���ن أن يت���م ذلك بوض���ع معجم 

متخصص يف هذا اجملال.
  كما أصدر املؤمتر بيان اجلزائر الرتبوي الذي أكد 
أن الظ���روف والتحديات ال���ي متر هبا أمتنا العربية 
تتطل���ب أن نواجهه���ا بأس���اليب مبتك���رة يف العم���ل 
والتفكري، وطرائق حديثة يف الرتبية والتعليم، تنشئة 
ألجيال معتزة هبويتها، واثقة من نفسها، متمكنة من 
التفكري املبدع اخلاق، وقادرة على اإليفاء مبتطلبات 
العيش يف جمتمع املعرفة والتقانة، يف إطار التعاليم 

الدينية السمحة والقيم العربية األصيلة. 
معت���رباً أن توظي���ف تقان���ة املعلوم���ات يف التعليم 
والتعلم يتطلب إرادة سياس���ية مصممة على التغيري 
والتطوير وقادرة على توفري املوارد البشرية واملادية 
املطلوبة لذلك، والسعي اجلاد لتفعيل العمل العربي 
املش���رتك يف هذا امليدان، فضاً عن االرتقاء بامللف 
الرتبوي إىل مس���توى مؤمترات القمة العربية، دعماً 

للعمل الرتبوي وحتقيقاً ألهدافه ومراميه.

 املؤمت���ر الرتبوي الراب���ع » أيار 2004 م 
بريوت«:

 الذي تركزت أعماله على مناقشة الوثيقة املسماة  
» اس���رتاتيجيات التقويم لتحقيق اجلودة الشاملة يف 
التعليم« ، وقد قدمت يف إطار ذلك مثاني دراس���ات 
مرجعية عنيت يف جمملها بالتقويم الرتبوي باعتباره 
أساساً رئيساً لتحقيق اجلودة الشاملة يف التعليم. 

وخل���ص املؤمتر إىل جمموعة من التوصيات  دعا 
من خاهلا الدول العربية إىل:

  وضع سياسات حمددة للتقويم الرتبوي، تضمن 
املساءلة، وتعزيز املشاركة اجملتمعية.

وكذل���ك بناء أنظم���ة وهياكل مؤسس���ية لتحقيق 
هذه السياسات.

 حتديد معايري وطني���ة ملختلف عناصر العملية 
الرتبوي���ة تكون مرتكزاً لربامج التقويم وضمان جودة 

التعليم.
  تطوي���ر التش���ريعات الرتبوي���ة ذات العاق���ة 
بعملي���ات التقويم، بش���كل يتي���ح الفرص املناس���بة 
الستيعاب االجتاهات املعاصرة يف التقويم وخاصة 
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م���ا يتعل���ق منه���ا بالتقويم القائ���م عل���ى الكفايات، 
والتقويم التكويين املستمر، والتقويم األصيل.

 تطوير برامج إع���داد املعلمني يف كليات الرتبية 
وكلي���ات املعلم���ني ومعاهد إع���داد املعلمني، بصورة  
تضم���ن تأهي���ل خرجييه���ا يف جمال اس���رتاتيجيات 
التقوي���م من حي���ث مفاهيمها ومهاراهتا وأس���اليبها 

وأدواهتا وتوظيفها لتحقيق جودة التعليم.
 إنش���اء مواقع إالكرتونية على الش���ابكة، تعرض 
فيها أنظمة التقويم وعملياته، على أن يتم ربط هذه 
املواق���ع مبوق���ع عربي واحد، وذلك تس���هياً لتبادل 

املعلومات واخلربات يف هذا اجملال. 
 وأص���در املؤمتر بي���ان بريوت الرتب���وي الذي أكد 
قدسية ونبل الرسالة الرتبوية ودورها يف بناء أجيال 
األمة عقاً وإرادة، مش���رياً إىل الظروف والتحديات 
ال���ي فرضته���ا العومل���ة على أمتن���ا العربي���ة، والي 
تتطل���ب تنمي���ة قدرات األجي���ال يف جمتمع املعرفة، 

وتوطيد إرادهتا الوطنية والقومية.
وأمهية اعتماد اس���رتاتيجيات متقدمة يف التقويم 
الرتبوي الش���امل والعمل على إجياد املعايري املائمة 
قومياً ووطنياً لكل مكونات النظم الرتبوية  بوصفها 
مدخاً ومرتكزاً لتحقيق اجلودة الشاملة يف التعليم، 
وتوف���ري املناخات الرتبوي���ة الي حتفز عل���ى التفوق 
واإلب���داع ألبنائن���ا يف الوطن العرب���ي الكبري ملواجهة 
التحديات الي تنتظرها يف عصر العوملة املتس���ارع. 
وذلك من خال النهوض بالرتبية والتعليم الذي يعد 
أمراً أساس���ياً للتنمية الشاملة، ومرتكزاً متيناً ألمن 

األمة وتقدمها.

 املؤمتر الرتبوي اخلامس  »أيلول 2006 
القاهرة«: 

وقد تركزت أعماله على مناقشة الوثيقة املسماة  
»الرتبية املبكرة للطف���ل العربي يف عامل متغري« الي 
أع���د يف ضوئه���ا أربع دراس���ات مرجعي���ة، وتكونت 
الوثيقة من س���تة حماور أساس���ية اس���تهدفت بيان 
أمهي���ة الرتبية املبكرة ومكوناهتا النفس���ية والرتبوية 
وأدوار منظمات اجملتمع األهلي واألس���رة ووس���ائل 

اإلع���ام فيها، كما تناولت بال���درس والتحليل واقع 
الرتبية املبك���رة يف الوطن العربي، وحتديات جمتمع 
املعرف���ة، مؤكدة أيضا أمهية الرتبية البيئية من أجل 

التنمية املستدامة.
كما مت مناقش���ة دراسات حول إصاح التعليم يف 

ضوء اسرتاتيجية تطوير الرتبية العربية. 
و خل���ص املؤمتر إىل جمموعة من التوصيات دعا 

من خاهلا الدول العربية إىل:
   ب���ذل اجله���ود جلعل مرحلة ري���اض األطفال 
مرحلة إلزامية وجزءاً ال يتجزأ من الس���لم التعليمي 

يف مجيع الدول العربية.
 تقديم كل التس���هيات  لتمكني القطاع األهلي 
ومؤسسات اجملتمع األهلي من القيام بدور أساسي 
التش���ريعات  والس���عي إلص���دار  اجمل���ال  ه���ذا  يف 
والقوان���ني الازم���ة لتحقيق ذلك، عل���ى أن ختضع  
هذه املؤسس���ات لإلش���راف الرتبوي لوزارات الرتبية 
والتعليم يف بلداهنا، وكذلك للمؤسسات الي ستنشأ 

لاعرتاف وتطبيق معايري اجلودة.
  االهتمام بتقديم تربية مبكرة ذات جودة عالية 
لألطف���ال يف الوطن العربي، والس���عي بكل الس���بل 
والوس���ائل لتحقيق هذه اجلودة يف خمتلف مكونات 
العملي���ة التعليمية )املباني البيئة املادية والتعليمية( 
املعدّات واألدوات، املنهج واألنشطة، املعلمة واإلدارة 
والطف���ل وجمموع���ة أخرى من التوصي���ات دعا من 

خاهلا املنظمة العربية إىل:
 اإلسراع بتشكيل فرق حبثية متخصصة لتقديم 
مقرتحات وآليات عملية إلصاح التعليم ورفعها إىل 
املنظم���ة لتت���وىل إع���داد التقرير املطل���وب بالتعاون 
والتنس���يق مع األمانة العامة جلامعة الدول العربية، 
متهيدًا لعرضه على املؤمتر العام للمنظمة / كانون 
األول 2006 م/ ، ثم رفعه إىل األمني العام للجامعة 

العربية.
 وض���ع اآلليات العملية لارتق���اء باملعلم العربي 
وحتس���ني أوضاعه املعيش���ية واملهني���ة ورفع مكانته 
التعلي���م  إص���اح  أس���اس  باعتب���اره  االجتماعي���ة 

وتطويره.
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 رفع س���قف اإلنفاق عل���ى البح���وث التعليمية، 
ووضع امليزانيات املناس���بة للبحث العلمي والتطوير 

الرتبوي .
  التعريف بالتجارب القطرية الناجحة يف جمال 
إصاح التعليم والعمل على نشرها بشتى الوسائل.

 اإلس���راع بإجناز املرصد العرب���ي للرتبية الذي 
شرعت املنظمة بتنفيذه .  

وأصدر املؤمتر بيان القاهرة الرتبوي حول الرتبية 
املبك���رة للطفل العربي يف ع���امل متغري الذي أكد أن 
املس���تقبل مرهون مب���ا نقدمه ألطفالن���ا، من تربية 
وتعليم وإعداد ملواجهة هذا املستقبل والتكيف معه، 
والعيش فيه. كما أكد أمهية تنمية التفكري اإلبداعي 
ل���دى الطف���ل وأن تك���ون ه���ذه التنمي���ة يف مقدمة 

األهداف الرتبوية.

 املؤمتر الرتبوي السادس » آذار 2008 م 
الرياض«:  

ال���ذي ترك���زت أعمال���ه عل���ى مناقش���ة الوثيق���ة 
املسماة  »  تربية املوهوبني« : خيار املنافسة األمثل 
» وقدمت نتائج اجتماع اخلرباء الذي س���بق املؤمتر 
والي تضمنت مناقش���ة الدراس���ات املرجعية الست 
الي أعدت للمؤمت���ر والي عنيت يف جمملها برتبية 

املوهوبني ورعايتهم وهي:
 التج���ارب الرائ���دة عربي���اً ودولي���اً يف تربي���ة 

املوهوبني ورعايتهم.
  واقع رعاية املوهوبني يف املدرسة العربية.

 التكامل ب���ني الدولة والقطاع اخلاص واجملتمع 
األهلي يف تربية املوهوبني ورعايتهم.

 تربي���ة املوهوب���ني يف الوطن العرب���ي يف برامج 
تكوي���ن املعلم���ني. حنو اس���رتاتيجية عربي���ة لتنمية 

اإلبداع ورعاية املوهوبني.
 حتديث دليل أساليب الكشف عن املوهوبني يف 

التعليم األساسي.
وق���د خلص املؤمتر إىل جمموع���ة من التوصيات 

دعا من خاهلا الدول العربية إىل:
 وض���ع خطط وطني���ة لرعاية املوهب���ة واإلبداع 

ضم���ن اخلطط والربام���ج التنموية الش���املة، وتلك 
اخلاصة بالرتبية والتعليم وفق التش���ريعات الوطنية 

اخلاصة بكل دولة.
  قي���ام وزارات الرتبي���ة والتعلي���م بنش���ر ثقاف���ة 
املوهب���ة واإلبداع يف قطاعات اجملتم���ع املتعددة مع 
الرتكيز على األسر واألمهات، بالتنسيق مع اجلهات 

ذات العاقة وخاصة وسائل اإلعام.
 قي���ام وزارات الرتبي���ة والتعلي���م بتنفي���ذ برامج 
وطنية للكش���ف املبكر ع���ن املوهوبني واملبدعني من 
خ���ال أدوات وآلي���ات ومقايي���س فعالة ومناس���بة، 
باالس���تفادة من دليل أساليب الكشف عن املوهوبني 
املع���د م���ن قبل املنظم���ة العربي���ة للرتبي���ة والثقافة 

والعلوم.
  وجمموعة أخرى من التوصيات دعا من خاهلا 

املنظمة العربية إىل:
  وض���ع اس���رتاتيجية عربية للموهب���ة واإلبداع 
وخط���ة تنفيذي���ة لإلف���ادة منها يف إع���داد اخلطط 

الوطنية للدول العربية.
  تطوي���ر وحتديث دليل أس���اليب الكش���ف عن 
املوهوب���ني واملبدع���ني، حبي���ث يتضم���ن تعاري���ف 
إجرائي���ة وآليات لتقويم أداء املوهوبني واملبدعني يف 
ض���وء الدراس���ة الي أعدهتا هب���ذا اخلصوص، على 
أن يش���مل الدلي���ل معاي���ري مهنية ملعلم���ي املوهوبني 

واملبدعني.
  إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للموهبة واإلبداع، 
تساعد يف تسهيل تبادل اخلربات العربية والدولية.

وأصدر املؤمتر بي���ان الرياض الرتبوي مؤكداً فيه 
أمهي���ة الرتكيز على االقتصاد القائ���م على املعرفة، 
واملبدع���ة،  املوهوب���ة  الكف���اءات  عل���ى  والتناف���س 
وااللت���زام بإي���اء املوهبة واإلبداع ما تس���تحقه من 
اهتم���ام باعتبارمها ركيزتني أساس���يتني من ركائز 
الرتبية والتنمية، وذلك من خال اكتشاف الكفاءات 
البش���رية املوهوب���ة واملبدع���ة يف الب���اد العربي���ة 

ورعايتها واستثمار قدراهتا.
فضاً عن وضع خطط اس���رتاتيجية تتناسب مع 
طبيعة التحديات الي تواجهها اجملتمعات العربية. 
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يه��دف هذا املقال تعرف مرحل��ة املراهقة  من حيث مفاهيمها وخصائصها ، حاجاتها مش��كالتها  وذلك 
انسجامًا مع االهتمام املتزايد بالشباب الذين يش�كلون قوة اجملتمع ف�ي احلاضر واملستقبل .    

ف��إذا كان صحيح��ا أن األطف��ال ه��م نصف احلاضر وكل املس��تقبل  فإن الش��باب ه��م نبض احلاضر 
وحكمة املس��تقبل. وليس مثة ش��ك أن الش��باب هم أداة البناء جملتمع أفضل إذا ما أحس��ن استثمارها وهم 
صناع املستقبل.وهم يكونون شرحية كبرية العدد من الناحية الدميغرافية، فنحو نصف اجملتمع العربي 

يف سن الشباب ما بني 15 - 20 عاما.
لذلك فاالهتمام بالش��باب ليس مضيعة« للوقت وليس تبذيرا« للمال بل إن دراس��ة قضايا الشباب متثل 
ضرورة اجتماعية واقتصادية وسياس��ية، ألن قوة اجملتمع ومتاسكه تتطلب شبابا« مؤمنا« ومسلحًا بالعلم 

والطموح.

المراهقة نبض الحاضر
وحكمة المستقبل 

  د. سوزان املقطرن 
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مفهوم املراهقة:
 التعريف اللغ���وي: »راهق« الغام فهو »مراهق« 
أي قارب االحتام. واملراهق: الغام الذي قد قارب 

احللم، أي إنه منا منواً » مّطرداً«.
أم���ا يف اللغة الاتيني���ة: فكلمة مراهقة مش���تقة 
من الفعل الاتيين »ADOLESCERS« ومعناها 

التدرج حنو النضج اجلنسي واالنفعايل والعقلي.
أما عامل النفس الكبري »س���تانلي هول« فقد اهتم 
باملراهق���ة ونظر إليها على أهنا »مولد جديد للفرد« 
وه���ي فرتة عواطف وتوتر وش���دة، ولذا فقد مسيت 

نظرية »هول« بالعاصفة أو األزمة.
وكان عل���م النفس قدمياً ينظر إىل املراهقة نظرة 
استس���ام وتف���اؤل وأهن���ا فرتة ث���ورة ومت���رد تتميز 
بالعواصف الي ال ميكن جتنبها إال بإقامة احلواجز. 
أما علم النفس احلديث فإنه يتجه إىل اعتبار مرحلة 
املراهق���ة مرحلة غري مس���تقلة ب���ل متصلة باملراحل 
الس���ابقة والاحق���ة وأهن���ا تندرج يف النم���و البدني 
واجلنس���ي والعقلي، وهي امتداد للمرحلة الس���ابقة 

هلا.ويف هذا اجملال تتنوع الدراسات وتربز اجتاهات 
عديدة منها ما يأتي: 

االجتاه الزمين أو العمري: هو الذي يعتربالشباب 
مرحلة عمرية ترتاوح ما بني اخلامس���ة عشرة حتى 
الثاث���ني عاماً، »حيث يكتمل فيها النمو اجلس���مي 
والعقل���ي عل���ى حنو جيع���ل املرء ق���ادراً« عل���ى أداء 

وظائفه املختلفة.
 االجت���اه الس���لوكي: حي���دد مرحل���ة الش���باب 
باعتبارها املرحلة الي تتش���كل فيه���ا جمموعة من 
االجتاهات السلوكية ذات الطابع املميز الذي يتحرر 
من البعد الزمين أو العمري حبيث إذا متيز اإلنسان 
وانطبقت على ش���خصيته وتصرفاته وأفعاله أمكن 

اعتباره شاباً«.
 االجتاه البيولوجي: حيدد مرحلة الشباب على 
أس���اس اكتمال البناء العض���وي الوظيفي للمكونات 
األساس���ية جلس���م اإلنس���ان س���واء أكانت عضوية 

داخلية أم خارجية كالعضات أو الغدد.
 االجتاه النفس���ي: يرى أن الشباب حالة نفسية 
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املراهقة نبض احلاضر وحكمة املستقبل 

تتس���م باحليوي���ة والنش���اط والقدرة على النش���اط 
الذه���ين والعضلي والق���درة على حتمل املس���ؤولية 
واكتس���اب اخل���ربات والتجارب واملع���ارف يف جمال 

حياة الشاب . 
 االجتاه االجتماعي: يرى أن فرتة الش���باب تبدأ 
حينم���ا حياول اجملتمع تأهيل الش���خص لكي حيتل 
مكان���ة اجتماعي���ة وي���ؤدي دوراً » يف بنائ���ه وتنتهي 
حينم���ا يتمكن الش���خص من احت���ال مكانته وأداء 
دوره يف الس���ياق االجتماعي وفق���اً« ملعايري التفاعل 

االجتماعي.
خاصة القول : الش���باب »هي تلك الفئة العمرية 
ال���ي متتد مما يقارب 15 عاما« إىل حنو 30 عاماً« 
وتتسم هذه املرحلة بعدد من اخلصائص والقدرات 
والنفس���ية  واالجتماعي���ة  والس���لوكية  البيولوجي���ة 
وتتح���دد بدايته���ا وهنايته���ا عل���ى أس���اس طبيع���ة 
األوض���اع االجتماعية واالقتصادي���ة والثقافية الي 

مير هبا اجملتمع.

مراحل املراهقة:
ختتلف املدة الزمنية الي تس���مى »املراهقة »  من 
جمتمع إىل آخر، ففي بعض اجملتمعات تكون قصرية 
ويف بعضها اآلخر تكون طويلة وقس���مها العلماء إىل 

ثاث مراحل هي:
 مرحلة املراهقة األوىل: »11-14 عاماً« وتتميز 

بتغريات بيولوجية سريعة.
 مرحل���ة املراهق���ة الوس���طى » 14-18« وه���ي 

مرحلة اكتمال التغريات البيولوجية.
 مرحل���ة املراهق���ة املتأخ���رة: »18-21« حي���ث 
يصب���ح الش���اب أو الفتاة إنس���انا« راش���دا« باملظهر 

والتصرفات.

 خصائص النمو يف مرحلة املراهقة:
 النمو اجلس���مي: خيضع النمو يف هذه املرحلة 
لاجتاهات الرئيسة، أي إن االجتاه الطويل واالجتاه 
املس���تعرض يبدوان بشكل واضح وجلي، لذلك تنمو 
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األج���زاء العلي���ا من اجلس���م قبل أن تنم���و األجزاء 
السفلى.

 النمو الغ���ددي: يطرأ يف مرحلة املراهقة تطور 
عل���ى النم���و واإلفراز بالنس���بة للغ���دد الصماء، أما 
بالنس���بة للغدة النخامية فإن هرم���ون النمو، الذي 
تفرزه أح���د فصوص هذه الغدة، ي���زداد ويبدو أثره 
واضحاً يف النمو العظمي، إال أن بدء الغدد اجلنسية 
لفعاليته���ا وإفرازاهتا حيد من نش���اط اإلفراز للغدة 
النخامية. أما الغدة الدرقية فإن إفرازاهتا تزداد يف 
بدء املراهقة ، إال أن النضج اجلنسي يقلل من شدة 

إفرازها ويعود هبا إىل حالتها السوية يف اإلفراز.
 منو األجهزة الداخلية: إن قياس النمو الوظيفي 
لألجهزة الداخلية يسمى معيار االستحالة الغذائية 
أي بقدرة األجهزة املختلفة على متّثل املواد الغذائية 
وحتويله���ا إىل دم وخايا جدي���دة وإصاح اخلايا 

التالفة.
وتب���دو آثار منو جهاز الدوران يف منو القلب ومنو 
الش���رايني، ويبدأ مظه���ر هذا النمو بزيادة س���ريعة 
يف اتس���اع القلب مم���ا يؤدي إىل زي���ادة ضغط الدم 
لدى اجلنس���ني، ويؤثر على املراهق���ني واملراهقات. 
وهل���ذا حيرص املربون على ع���دم مطالبة املراهقني 
ب���أي عمل ش���اق. أما املع���دة فتزداد س���عتها خال 
ف���رتة املراهق���ة. إال أن أهم حدث يق���ع يف املراهقة 
هو التغ���ريات الي تطرأ على جس���د املراهق الفي.

والبنات يف املتوس���ط أكرب م���ن الصبيان يف منوهن 
اجلسدي . 

وغالباً ما يطلق على الفرتة الي تبلغ فيها التغريات 
اجلس���دية يف املراهقة ذروهتا اس���م س���ن اللكاعة. 
ومي���ر بع���ض املراهقني يف فرتة ال يس���تطيعون فيها 
الس���ري بصورة طبيعية وذلك كما لو كانوا من جديد 

حباجة إىل تعلم احلركة.
 التغ���ريات يف القامة والوزن: إن مرحلة املراهقة 
تشهد تسارعاً كبرياً يف النمو والسيما  األمر املتعلق 
بطول القامة والوزن. فطول القامة يتضاعف تقريباً 
بني الوالدة والس���نة اخلامسة ثم يتباطأ إيقاع النمو 

فريتد إىل حده األدنى حوايل السنة العاشرة.
فريب���ح املراهق خ���ال مرحلة املراهق���ة طوالً يف 
القام���ة يرتاوح بني 20 و 25 س���نتيمرتاً. وبداية هذه 
املرحلة تشهد منواً سريعاً يف طول الساقني، ويكون 
النمو من السرعة أحياناً حبيث إن اجللد يف املناطق 
املفصلية ال يكاد يستطيع متابعة اإليقاع فتحدث يف 
مس���توى الركبتني عصابات صفراء من اجللد يطلق 

عليها اسم عصابات النمو.
أم���ا الوزن فنموه أكرب من النم���و يف طول القامة. 
فال���وزن يتس���ارع لدى اجلنس���ني يف الس���نة الثانية 
عش���رة.ويف حني كان���ت الزيادة يف ال���وزن تبلغ كيلو 
غراما واحدا يف السنة حتى الثانية عشرة من العمر 
،فإن معدل هذه الزيادة يرتفع إىل 4-5كيلو غرامات 

يف السنة السادسة عشرة 
 النم���و العقل���ي: يف أثناء مرحل���ة املراهقة تطرأ 
تغريات على النمو العقلي ال تقل أمهية عن التغريات 

الي يشهدها جسد املراهق.
يش���ري »بياجي���ه« إىل التغ���ري العقل���ي اهل���ام الذي 
حي���دث يف مرحل���ة املراهق���ة من خ���ال ربطه بني 
بداي���ة املراهقة وظه���ور العمليات العقلية الش���كلية 
أو املنطقي���ة ال���ي متكن املراهقني م���ن القدرة على 

التعامل مع متغريات عديدة يف نفس الوقت.
 الذكاء: إن سرعة منو الذكاء ختتلف عن سرعة 
منو كل قدرة من القدرات  العقلية، حيث هتدأ سرعة 
الذكاء يف املراهقة إىل أن يستقر استقراراً تاماً عند 
الرشد. وقد بينت أحباث »فرنون« الي أجراها على 
عينة من األفراد ترتاوح أعمارهم فيما بني 14 - 20 
س���نة أن الذكاء العام يتناقص يف سرعته فيما بني4 
1-17 س���نة وخاصة الفتيان الذين يرتكون املدرسة 
يف ه���ذه الفرتة.ومعنى ه���ذا إن الذكاء يتأثر إىل حد 
كب���ري بالتحصي���ل املعريف. غري إن الق���درات العقلية 
األخ���رى تظل مس���تمرة يف النمو خاص���ة القدرات 

اللغوية وامليكانيكية.
 اإلدراك: يتأث���ر إدراك الف���رد بنم���وه العضوي 
والعقل���ي واالنفع���ايل واالجتماع���ي، وهل���ذا خيتلف 
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املراهقة نبض احلاضر وحكمة املستقبل 

إدراك املراه���ق ع���ن إدراك الطف���ل لتفاوت مظاهر 
منومه���ا. وتدل األحب���اث عل���ى أن اإلدراك خيضع 
مل���دى تفاع���ل الف���رد م���ع احملي���ط. كم���ا إن إدراك 
املراهق ميتد عقلياً حنو املس���تقبل القريب والبعيد 
بينما يتمركز إدراك الطفل يف حاضره الراهن . أما 
االنتباه فهو عامل من العوامل الي تس���اعد على أن 

يكون اإلدراك أعمق وأدق.
 التذك���ر: إن عملي���ة التذك���ر تنم���و يف املراهقة 
وتنم���و معها قدرة الفرد على االس���تدعاء والتعرف، 
ويس���تمر النمو للتذكر حتى السنة اخلامسة عشرة 
ث���م يضعف. وترتبط عملية التذكر بنمو قدرة الفرد 

على االنتباه.
 التفك���ري: يتأثر تفكري املراه���ق بالبيئة وهذا ما 
حيفزه على اللجوء إىل الطرق املختلفة حلل املشاكل 
الي تعرتضه. وعلى الرغم من أن املراهق يرتفع عن 

التفكري احلس���ي ويرتقي إىل مرتب���ة التفكري اجملرد 
منذ ما قبل املراهقة إال إن هذا الرقي يدفعه إىل أن 
يستخدم االستدالل بنوعيه: االستقراء واالستنتاج.

والظاه���رة املهم���ة يف التفكري يف هذه املرحلة هي 
أن املراه���ق يبدأ بفرض الف���روض للوصول إىل حل 
املشكات مع إجياد احللول يف مستوى املعقول ال يف 
مس���توى احملسوس���ات. ويف هذا مظهر من مظاهر 

تقدم مستوى التفكري عند املراهق.
 التخي���ل: يتس���م خي���ال املراهق بأنه الوس���يلة 
ال���ي يتجاوز م���ن خاهلا حواج���ز الزم���ان واملكان 
وله وظائف عدة: فهو أداة تروحيية كما أنه مس���رح 
للمطامح غ���ري احملققة وهو يرتب���ط بالتفكري، ذلك 
أن اخليال يعترب وس���يلة من وس���ائل حل املش���كات 

بالنسبة إىل املراهق.
 امليول: تتضح امليول يف املراهقة وتتصل بتمايز 
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مظاه���ر احلي���اة العقلي���ة للفرد، فمي���ول املراهق ال 
تس���تمر عل���ى حال واح���دة طوال ف���رتة املراهقة بل 
تتح���ول، غري إن املي���ول العقلية واجلنس���ية واملهنية 

أكثر امليول متايزاً.
 النم���و االنفعايل: يتأثر النم���و االنفعايل بتطور 
املراه���ق، وتكون العواطف مظهراً من مظاهراحلياة 
االنفعالي���ة الي تبدو واضحة عن���د املراهقني. وإن 
الصداق���ة  بوصفه���ا ظاه���رة متمي���زة ترب���ط ب���ني 
املراهق���ني. يتأثر النم���و االنفعايل لدى املراهق جبو 
األس���رة والعاقات القائمة بني أفرادها، فاألس���رة 
ت���ؤدي دوراً هام���اً يف النم���و الس���وي للمراه���ق من 
الناحي���ة االنفعالية. ويع���رب املراهق عن انفعاالته يف 

مظهريها اهليجاني والعاطفي بشيء من املغاالة.

ومن أهم مظاهر احلياة االنفعالية لدى املراهقني 
ه���ي الي تبدو يف ظاهرة اخل���وف، فهو خياف مما 
يعرض مكانت���ه االجتماعية للتهديد كالرس���وب يف 
االمتحان���ات. واملراهق حس���اس ملا يتصل باألس���رة 
ف���رتاوده خم���اوف من تف���كك يف األس���رة واملخاوف 
املتصلة بالصحة شائعة لدى املراهق فهو خياف من 
املرض واملوت.لكن هناك اجلانب املش���رق فمشاعر 
احلب تتطور لدى املراهق ويتضح امليل حنو اجلنس 
اآلخر إىل أن ينتهي الرتكيز على واحد فقط. وخيترب 
املراهق الفرح والسعادة عندما حيس انه مقبول من 

اآلخرين. وعندما تليب حاجته إىل احملبة.
 النم���و االجتماع���ي: يتأث���ر النم���و االجتماعي 
بالتنش���ئة االجتماعية من جه���ة وبالنضج من جهة 
أخرى، وكلما كانت بيئة املراهق مائمة ساعد ذلك 
على تكوين عاقات اجتماعية مائمة تساعد على 

اتساع دائرة معاماته.
كما تتضح الرغبة األكيدة يف تأكيد الذات مع امليل 
إىل مس���ايرة اجلماعة. ويظهر الش���عور باملسؤولية 
االجتماعية: أي حماولة فهم ومناقش���ة املش���كات 
االجتماعية والسياس���ية العامة، ويش���اهد امليل إىل 

مجاعات خمتلطة اجلنسني.

حاجات املراهقني:
 احلاجة إىل املكانة االجتماعية:

تع���د املكان���ة االجتماعي���ة أهم ما يش���غل اهتمام 
املراه���ق، وهو حريص على إنش���اء مكانة خاصة له 
يف البيئ���ة الي يعيش فيه���ا. وبني مجاعات األقران 
يف املدرس���ة إضاف���ة لرغبته الش���ديدة يف أن يتمتع 
مبكانة الراش���دين. ولعل مكان���ة املراهق بني أترابه 
أهم يف نظره من مكانته عند أبويه ومدرس���يه، فهو 
يرف���ض معاملته معاملة األطف���ال. ومن دواعي كره 
الطاب املراهقني ملدرسيهم النظرة إليهم بوصفهم 
غ���ري ناضج���ني ومعاملتهم معامل���ة ال تليق مبعاملة 

الشباب الطموح.
إن ش���عور املراهق وإحساسه بالتقدير من طرف 
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مجاعته،وفق أسرته وجمتمعه يبوؤه مكانة اجتماعية 
مناسبة لنموه، ينمي فيه قدرة دافعة على صرف كل 
طاقته وجهوده لصاحل أسرته وجمتمعه، ولذلك تربز 
حاجته إىل التقدير واملكان���ة االجتماعية. فاملراهق 
يريد أن يكون ش���خصاً هاماً يف مجاعته وأن يعرتف 
به شخصاَ ذا قيمة، إنه يتوق إىل أن تكون له مكانته 
بني الراش���دين وأن يتخلى عن موضعه طفاً. لذلك 
فلي���س غريب���اً أن نرى املراهق يق���وم باألعمال الي 

يقوم هبا الراشدين متبعاً طرائقهم وأساليبهم.
 احلاجة إىل االستقالل:

إن اس���تقالية املراه���ق مظه���ر هام م���ن مظاهر 
حياته. فهو يصر على أن يؤدي أعماالً مس���تقلة عن 
اآلخرين وحتى عن أبويه ليؤكد بذلك اس���تقاليته. 

فاملراه���ق ش���ديد الرغب���ة يف التحرر من س���يطرة 
األهل ليصبح فرداً مسؤوالً عن نفسه وعن أعماله. 
فمث���اً يريد أن يس���تقل بغرفة خاصة به عن إخوته 
الصغ���ار، كما أنه يكره كراهية ش���ديدة زيارات أهله 

املتكررة للمدرسة.
واملراهق���ون الذي���ن يعامله���م معلموه���م معامل���ة 
األطف���ال هؤالء املراهقون ال حيصل معلموهم منهم 
غالب���اً إال على أس���وأ النتائج، بينم���ا الذين يعاملون 
معاملة الراشدين غالباً ما يقومون بأعماهلم بصورة 

أفضل وقدرة أكمل.
 احلاجة إىل الطمأنينة واألمان:

يش���عر املراهق���ون حباجته���م امللح���ة إىل األمان 
والطمأنينة، إذ إن معظم املراهقني يعانون من أزمة 
الثق���ة بالنفس بس���بب اإلخفاق يف ع���دد من املهام 
ال���ي يتطلعون إىل القيام هبا وحدهم ودون االعتماد 
عل���ى الكب���ار أو عدم قدرهتم عل���ى التوقع الصحيح 
ملا جي���ري يف حميطهم. وتزيد رعاية األهل بش���كل 
خاص واملدرس���ني من شعور املراهق باألمان إضافة 
إىل قبوله من أصدقائه وأترابه مما يعزز ثقة املراهق 

بنفسه وخلق شعور الطمأنينة واألمان يف نفسه.

مشكالت املراهقني:
 التمرد على األسرة:

يفكر املراهق كثرياً يف رأي أس���رته فيه ومعاملتها 
ل���ه، ف���ريى أهنا ال تأب���ه به وال تق���ر حقوقه  بوصفه 
رج���اً ذا قيمة، فموق���ف األبوين حيول دون حتقيق 

رجولته وآماله العريضة.
 وه���و ي���رى أن العجز يف حتقيق ذل���ك يرجع إىل 
عقبات تضعها األس���رة واجملتمع اللذين حييطان به 

يف حتقيق ما يصبو إليه.
إذاً مت���رد املراه���ق على الوالدين س���عي منه حنو 
االس���تقال الوجداني والنض���ج االجتماعي وحترر 

من النزعات الطفلية.
يف مت���رد املراه���ق على أبويه معان���اة من الصراع 
النفس���ي األليم الذي يشوبه الش���عور بالذنب وذلك 
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بفض���ل أبوي���ه عليه ملا قدم���اه له من ح���ب ورعاية 
واهتم���ام. يف ثورة املراهق على الس���لطة األس���رية 
تناقض وازدواج عاطفي: فأحياناً جنده يثور ويتمرد 
وجياه���ر بالع���داوة ويف الوقت ذاته فهو ال يس���تغين 
عن عطف األس���رة وحبها ورعايته���ا له ويبدو ذلك 
عقب نوب���ات الغضب والثورة عندم���ا خيلو املراهق 

مع نفسه ويندم على ما بدر منه.
 مش���كلة اإلدم���ان والتط���رف نقطت���ان 

متباعدتان على خط واحد:
اإلدم���ان والتط���رف مه���ا أق���وى ما يظه���ر على 
الس���احة من مش���كات املراهقة والشباب، وتقارب 
املفهوم النفسي بينهما واضح كل الوضوح، فكامها 
مش���اكل مراهقة وكامه���ا حل ملا تعاني���ه املراهقة 
وصغار الش���باب من مشكات وصراعات، وكامها 
هروب من األسرة أو اجملتمع أو منهما معاً، وإذا كان 
بينهما اتس���اع فهما طرفا نقيض على خط نفس���ي 

واحد.  
  املشكالت املهنية:

ومنه���ا نقص التعلي���م والتدري���ب والتأهيل املهين 
وعدم معرفة الفرص املهنية املتاحة وكيفية الدخول 

فيه���ا وع���دم توافرها مم���ا يؤدي إىل س���وء التوافق 
امله���ين يضاف إىل هذه ظاهرة  البطالة االقتصادية 

واالعتماد على اآلخرين.
 امليول املهنية للمراهقني:

تع���د امليول م���ن جوان���ب الش���خصية املهمة الي 
ع���ين هبا املربون واملهتم���ون برتبية األفراد ورعايتهم 
وتوجيهه���م الرتب���وي واملهين، وتوجيهه���م يف اختيار 
هواياهت���م وألعاهبم وأوج���ه نش���اطاهتم املختلفة يف 
أوقات فراغهم. ويرجع هذا االهتمام إىل ما ال حظه 
املربون من أن أكثر الطلبة حتسساً لعملهم املدرسي 
ه���م أكثرهم رضاً وس���عادةً عن عمله���م وهم الذين 
يعملون يف مهن تتفق مع ميوهلم، فميل الفرد لشيء 

يدفعه لاهتمام به وحبه وبذل كل اجلهد فيه.
إن عملي���ة اختيار املهنة تس���تغرق بع���ض الوقت، 
فه���ي تتم بعد أن مير الفرد مبجموعة من القرارات 

املتتابعة الي تتخذ على مدى سنوات طويلة.
وم���ن بني العوامل الي تؤدي دوراًمهماً يف حتديد 
مي���ول املراهقني حنو امله���ن املختلفة مي���ول اآلباء. 
فاآلباء-خاص���ة يف اجملتمعات النامية- يؤدون دوراً 
رئيس���ياً يف اختيار املهن س���واءً بصورة مباش���رة أو 
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غري مباش���رة. ولقد أكدت الدراسات والبحوث على 
أن األس���رة بصفة عامة واألب منه���ا بصفة خاصة 
ه���ي أقوى املؤثرات يف توجيه األبناء حنو الدراس���ة 
املهنية، ومن هذه الدراسات دراسة »فالدين 1975« 
يف الوالي���ات املتحدة األمريكي���ة حيث أظهرت عدم 
وج���ود فروق بني مي���ول األم واالبن وبني ميول األب 
والبن���ت، ودراس���ة »رؤوف 1983« يف الع���راق حيث 
وجدت أن هن���اك عاقة إجيابية بني ميول طالبات 
الص���ف الثالث املتوس���ط وميول آبائه���ن حنو املهن 
املختلف���ة وإن مقدار هذه العاقة ه���و 0.84 وهذا 

يشري إىل تأثر البنات بآبائهن.
مم���ا س���بق جند أن ف���رتة املراهقة قد اس���تدعت 

انتب���اه الكثري من العلم���اء والباحثني من علماء نفس 
وتربي���ة واجتم���اع ...اخل، ومهم���ا كانت تفس���رياهتم 
فثمة اتفاق عل���ى أهنا مرحلة يتحول فيها الفرد من 
ع���امل الطفولة الذي ميث���ل عاملاً من مجيع اجلوانب 
إىل عامل أكثر خصوصية هو عامل الرشد، ليكون له 

بذلك دور بارز داخل جمتمعه.
فهي مرحلة للنمو واالرتقاء من اجلوانب مجيعها 
وال س���يما اجلس���مية منه���ا واجلنس���ية والعاطفية 
واالنفعالي���ة واالجتماعية فيح���دث تغيري يف تكوينه 
اجلس���مي  وكذل���ك مدارك���ه العقلي���ة  كم���ا حتدث  
تقلبات وجدانية عاطفية وجنسية واجتماعية ليربز 

بذلك دوره ومكانته داخل مجاعته وجمتمعه.

 يوس��ف ميخائي��ل )1986(: رعاي��ة املراهق��ني، مكتب��ة 
غريب، جامعة دمشق.

 اجلس��ماني، عبد العلي )1994(: س��يكولوجية الطفولة و 
املراهقة، ط1، الدار العربية للعلوم.

خلي��ل، حمم��د يوس��ف )ب ت(: أس��س الرتبية النفس��ية 
للطفولة واملراهقة، جهاد للنشر والتوزيع.

 رؤوف، إبراهي��م عب��د اخلال��ق )1984(: املي��ول املهني��ة 
للمراهق��ني والعوام��ل املؤثرة فيه��ا، جملة الرتبي��ة، العدد 
66- تص��در عن اللجنة الوطنية القطرية للرتبية والثقافة 

والعلوم، قطر.
 س��ليمان، عب��د الرمج��ن س��يد )ب ت(: منو اإلنس��ان يف 

الطفولة واملراهقة، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة.
 س��ناد، ج��الل، األمحد، عدن��ان )2008(: عل��م االجتماع 

الرتبوي، جامعة دمشق، كلية الرتبية.
 ش��حيمي، حممد أيوب )1997(: اإلرشاد النفسي والرتبوي 

واالجتماعي لدى األطفال، ط1، دار الفكر، بريوت.
 الشربيين، زكريا، صادق، يسرية )1996(: تنشئة الطفل 
وس��بل الوالدين ملعاملت��ه ومواجهة مش��كالته، دار الفكر، 

القاهرة.
 كابل��ن، لوي��ز)ب ت(: املراهق��ة وداع��ا« أيته��ا الطفولة، 

منشورات وزارة الثقافة.
 كرك��ه، امح��د مح��دي )1999(: املراهق��ة والتكيف يف 
املرحل��ة الثانوية، جملة املعلم العرب��ي، العدد الثالث، وزارة 

الرتبية سوريا.
  خم��ول، مال��ك س��ليمان )2003(: عل��م نف��س الطفول��ة 

واملراهقة، ط3، جامعة دمشق.
 مرش��د، مرس��ل يوس��ف )2000(: اخلصائ��ص النمائي��ة 
واجلس��دية وعالقته��ا ببعض اخلصائ��ص االجتماعية يف 

مرحلة املراهقة، جامعة دمشق.
 مزاه��رة، امين، عوامل��ة، حابس )2003(: س��يكولوجية 
الطف��ل علم نف��س النم��و، ط1، األهلية للنش��ر والتوزيع، 

األردن.
 مع��وض، خلي��ل ميخائي��ل )1983(: س��يكولوجية النمو 
الطفول��ة واملراهق��ة، مكتب��ة اإلس��كندرية، القاهرةعب��د 
الفت��اح، كاميلي��ا )1998(: املراهقون وأس��اليب معاملتهم، 

دار قباء للطباعة، القاهرة.
 www.asyeh.com
 barfree.net
 alfarasha.maktoob.com
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يق��وم املعّل��م بأعم��ال وأنش��طة تؤدي إىل خل��ق عادات وقي��م صّحية إجيابي��ة يف تالمي��ذه وطالبه، بل 
يس��تطيع املعّل��م إذا ما ٌأحس��ن إعداده وتدريبه، أن يس��هم وبش��كل ملحوظ يف احلالة الصّحي��ة هلم، ومل ال؟ 
وهو يقضي عدة س��اعات كل يوم معهم، يتحدث ويس��تمع إليهم، يراقب س��لوكهم، ويرصد تفاعلهم يف 
أثناء الدروس املختلفة، و يف أثناء ممارسة الرياضة والنشاطات غري الصفية، يقارن بينهم، ويالحظ منّوهم 
النفس��ي واالجتماعي والعاطفي، إنه وبال ش��ك، يس��تطيع أن يس��هم يف اكتش��اف بعض احلاالت املرضية، 
ال��يت ق��د تغيب عن األهل يف بعض البيئات االجتماعية، أو عند انش��غال األهل ع��ن متابعة أبنائهم، كما 
يس��تطيع أن يسهم يف مراقبة ومتابعة بعض احلاالت املرضية اليت تصيب بعضهم، كحاالت ضعف الّسمع 
أو البصر، وبعض احلاالت التحسس��ية والنفس��ية والعصبية وغريها، فيمد بذلك يد العون ألبنائه الطالب 
والطبيب املعاجل، كما يستطيع أن يسهم يف صّحة بيئته وجمتمعه من خالل العادات والقيم الصّحية اليت 

ميكنه غرسها يف نفوس طالبه.

*  قامت وزارة الصحة السورية بإدخال املعلومات واللوائح الصيدالنية ومعلومات عن شركات األدوية يف سورية والنظام 
الصح��ي إيذانًا ببدء تطبيق العمل بربنامج الصحة اإللكرتونية، وتش��رتك يف هذا الربنام��ج وزارة االتصاالت، وقد عقدت وزارة 

الصحة عدة ورشات عمل حول تطوير وتوظيف تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات يف الصحة العامة) اجمللة(
**  د. غسان شحرور، طبيب وباحث، رئيس الرابطة السورية للمعلوماتية الطبية، له: مدخل إىل الدعم النفسي اجملتمعي 

لضحايا  العنف والكوارث، 2009، طريق االستقاللية2009، الصم املكفوفون عام 2000.

الّصّحـة اإللكترونية* 
والدور المنشود للمعّلم 

   د. غسّ�ان ُش�حرور**
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الصحة اإللكرتونية  

تعتم���د بع���ض اجملتمعات املتط���ورة على 
متك���ني  املعلّمني  وحتفيزهم للقيام بدورهم 
املنشود يف خططها وبراجمها لوقاية اجملتمع 
م���ن أخطاٍر تزداد يف عصرنا هذا كانتش���ار 
العن���ف، واإلدم���ان، واحل���وادث، وتصاع���د 
ثقافة االستهاك، وتفشي الفساد، بأشكاله 
اآلث���ار  املختلف���ة، باإلضاف���ة إىل  وأنواع���ه 
الس���لبية الصحّي���ة واالجتماعية والنفسّ���ية 
تكنولوجي���ا  اس���تخدامات  م���ن  للعدي���د 
املعلومات واالتصاالت كالشابكة )اإلنرتنت( 

واهلاتف احملمول، وغريها)1(..
يبق���ى املعلّم يف املدرس���ة املع���ززة لصحة 
اجملتمع موجهاً ومرشداً ومنشطاً وخمططاً 
ومراقب���اً ومتابعاً والس���يما يف جمال الرتبية 
الصحي���ة ال���ي تض���م مناش���ط  مدروس���ة 
التامي���ذ  إكس���اب  إىل  هت���دف  واضح���ة 
والطاب املعرفة واالجتاه والسلوك، وتركز 
جهوده���ا على تقدي���م املعرف���ة واملعتقدات 
والقيم املرتبطة بالس���لوك الصحّي الس���ليم 
مع���زّزة  بيئ���ة  وإجي���اد  تدعيم���ه،  وكيفي���ة 
للصحّة، باإلضافة إىل  ممارسة دور ريادي 
يف السلوكيات الصحّية السّليمة. ويف جمال 

البيئة املدرس���ية أيضاً الي تش���كل أرضيّة تس���تند 
إليها برامج الصحّة املدرس���ية وهي  تش���مل املوقع 
واملبان���ي املدرس���يّة، ومواصفاهتا من حيث الس���عة 
واإلض���اءة والتهوي���ة واحل���رارة، واملي���اه والص���رف 
الصحّ���ي، ومواصفات األثاث والتجهيزات، واملرافق 
الرياضية، وغري ذلك، ويف جمال اخلدمات الصحّية 
املتواف���رة يف جمتم���ع املدرس���ة وتض���م اخلدم���ات 
الوقائي���ة والعاجي���ة املقدم���ة،  وتش���مل اخلدمات 
الوقائي���ة برام���ج الوقاية من األمراض واملش���كات 
الصحّية الش���ائعة يف اجملتمع املدرس���ي، ويف جمال  
الصحّ���ة النفس���ية واإلرش���اد والرتبي���ة الرياضي���ة، 
وكذل���ك يف جم���ال الغ���ذاء الصحّي وتعزي���ز صحّة 
العامل���ني يف املدرس���ة الي تش���مل صحّ���ة العاملني 

يف امل���دارس م���ن معلم���ني ومس���تخدمني وإداريني، 
وضرورة توافر اخلدمات الصحّية للعاملني بشقيها 
العاج���ي والوقائ���ي، م���ع ض���رورة تواف���ر التدريب 
والتثقيف الازمني يف جماالت الصحّة بش���كل عام 
والصحّة املدرس���ية بش���كل خاص، ونظراً ألن املعلّم 
يبقى قدوة س���لوكية يف نظ���ر الكثري من طابه فمن 
الض���روري متكينه ملمارس���ة س���لوك صحي س���ليم 
يكون مش���جعاً لتاميذ وطاب املدرس���ة خاصة ما 
يتعلق بالنظافة العامة والشخصية، وجتنب العادات 
الض���ارة بالصحّة كالتدخ���ني، والغذاء غري الصحي، 

ووضعيات اجللوس واملشي املعيبة، وغريها.
الصحّة املدرسية حمور املدرسة اجملتمعية:

الب���د يف ه���ذه العجال���ة م���ن التذك���ري أن الصحّة 
املدرس���ية الناجحة بدورها مكوّن رئيس للمدرس���ة 
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اجملتمعيّ���ة ال���ي تعرّف بأهنا املدرس���ة ال���ي تطبق 
املنه���ج الصحّي املدرس���ي ذا امل���ردود العلمي الذي 
وضعت���ه منظم���ة الصحّ���ة العاملي���ة بالتع���اون م���ع 
منظمة اليونيس���يف واليونيسكو، وهي مبثابة نقطة 
االنطاق للتنمية اجملتمعية، من خال املش���روعات 
الصحّي���ة والبيئي���ة والتنموية، حلل املش���كات الي 
تتعل���ق بالصحّ���ة العام���ة والتنمية، ب���إدارة الطاب 
والطالب���ات، وبرعاي���ة  املعلّمني  واملعلم���ات، الذين 
تلق���وا تدريب���اً مناس���باً ع���ن كيفية تنفيذ املدرس���ة 
اجملتمعية املع���ززة للصحّة ومش���روعاهتا الصحّية، 
وه���ي هت���دف إىل غ���رس وتنمية الس���لوك الصحّي 
اإلجيابي، يف صفوف األطفال والش���باب، من خال 
تنفي���ذ الربامج الصحّية، حس���ب أولوي���ات اجملتمع 
احمللي، وكذلك  تعزيز مهارات التاميذ والتلميذات 
يف التواص���ل، واحلوار، واالبت���كار، والتفكري العلمي، 
والعمل اجلماعي وحب اجملتمع. هذا باإلضافة إىل 
تطبيقات تقنيات املعلومات واالتصاالت العديدة يف 

امليادين الصحية والرتبوية واالجتماعية وغريها.  
إن املدرس���ة اجملتمعية تعمل عل���ى إطاق تفاعل 
أصيل ومستمر بني أطراف املثلث: املدرسة - األسرة 
- اجملتمع احملل���ي، وهكذا نرى إمكانية االس���تعانة 
هب���ذا املفه���وم وتطبيقات���ه يف تعزي���ز دور األطف���ال 
والش���باب اإلجيابي يف الربام���ج اجملتمعية، فهم يف 
هذه التطبيقات يتحسسون املسؤولية جتاه أسرهم 

وجمتمعهم، ويتبنون شعوراً باالنتماء واملواطنة. 
الصّحّة اإللكرتونية: 

لقد حققت تقنيات املعلومات واالتصاالت، خال 
سنوات قليلة، قفزات كبرية وتطوّرات هائلة » مل يكن 
يتوقعها أحد«، وهي كما يبدو لن تتوقف أو تتباطأ، 
بل إهنا آخذة يف التس���ارع واالنتشار تاركة بصماهتا 
العميق���ة يف خمتل���ف جوان���ب حياتن���ا االجتماعية 
والعلمي���ة والثقافي���ة، وامتدت لتصب���ح ضرورة من 
ض���رورات  حياتنا اليومي���ة، ومل يتخلّف جمتمعٌ من 
اجملتمع���ات عن جين مثار هذه احلضارة املدهش���ة 
ال���ي رفع���ت راي���ة تكنولوجي���ا املعلومات، وس���لطة 

املعرف���ة املتصاعدة ) 2( بع���د تراجع حضارة الورق 
الي س���ادت اجملتمع اإلنس���اني منذ اخرتاع غوتربغ 

لآللة الطابعة عام  1440.
تع���دُّ الش���ابكة )اإلنرتنت(، من أب���رز مثار التطور 
اهلائ���ل يف تقنيات املعلوم���ات واالتصاالت، لقد زاد 
عدد املس���تثمرين فيها عن مليار إنس���ان، فهي حقاً 
اململك���ة ال���ي ال تغرب عنها الش���مس، وقد فرضت 
الش���ابكة هذه حتدياً كبرياً ال ميك���ن إغفاله، فليس 
لن���ا من خي���ار إال أن جن���د مكاناً فيه���ا، والنهل من 
موارده���ا ال���ي ال تنض���ب وهكذا، وخال س���نوات 
قليلة نس���بياً، أضحت هذه الشابكة من أهم مصادر 
املعلومات الي يلجأ إليها الطبيب يف حياته العلمية 
واملهنية، وازدادت أمهيتها، والس���يما بعد أن ضمت 
آالف اجملات العلمية، ومواقع اجلامعات والكليات، 
واملؤسسات احلكومية، وكذلك الشركات واملؤمترات 
وغريه���ا كثري وكثري. وخال س���نوات قليلة جتاوزت  
الصفحات الي تضمها الش���ابكة املليارات وهي يف 
ازدياد واتس���اع كبريين وه���ذا ما جعل مهمة الباحث 
عن معلوم���ات حمددة كمن يبحث ع���ن إبرة صغرية 
جداً يف أعماق حبر كبري جداً، وأمام تضاعف حجم 
املعلومات الصحية مرة كل 6-7 س���نوات، ومن دون 
رقيب أو حسيب، وجد الباحث نفسه يواجه حتديات 
مج���ة، وصعوب���ات كبرية يف حبث���ه العلم���ي، وعمله 
املهين، ال���ذي يتطلب االطاع املس���تمر على أحدث 
املعلوم���ات وأكثره���ا مصداقية ومائم���ة حلاجاته، 
باإلضاف���ة إىل إتقان طرق الوصول إليها، وحفظها، 
واس���رتجاعها، وطباعته���ا، ومحايته���ا، وإتقان طرق 

عرضها وتناقلها)3(.
وإذا م���ا اعتمدنا التعريفُ الش���مويلُ للصحةِ كما 
قدمته منظمة الصحة العاملي���ة: »هي حالة العافيةِ 
اجلس���مية واالجتماعي���ة والعقليةِ الكامل���ةِ، ولَيسَ 
جم���رّد غيابَ املرِض أَو الضعف«،  فإن الصّحّة هبذا 
املفه���وم الش���مويل تضم كل احمل���ددات االجتماعية 
التعليم���ي  النظ���ام  ومنه���ا  املختلف���ة  واملؤث���رات 

واالقتصادي واالجتماعي وواقع كل منهما.
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الصحة اإللكرتونية  

 لق���د أدى ه���ذا التط���ور اهلائ���ل إىل ظه���ور م���ا 
يع���رف باس���م الصحّ���ة اإللكرتوني���ة، ال���ي تض���م 
اإللكرتون���ي  املس���تمر  الط���يب  التعلي���م  تطبيقاهت���ا 
للعامل���ني الصحي���ني واالجتماعي���ني، والس���جات 
الصحي���ة اإللكرتوني���ة، وبرام���ج املعرف���ة التثقيفية 
الصحي���ة وحمدداهت���ا االجتماعي���ة املعتم���دة على 
تقني���ات املعلوم���ات واالتص���االت، وذل���ك للمجتمع 
بش���كل عام ولكل شرحية من ش���رائح اجملتمع وفق 
املعطيات الصحّية يف كل جمتمع، والتأمني الصحّي 
احملوس���ب، والتَْطبي���بٌ عَ���نْ بُع���د، وإدارة املعلومات 
يف املستش���فى، والرتصُّد الوبائي، واس���تثمار برامج 
احلكوم���ة اإللكرتونية وغريها من أش���كال تطبيقات 

الصحة اإللكرتونية4. 
نعم لقد ظلت هذه التطبيقات »وإىل وقت قريب« 
جمهولة، تثري الدهشة واإلعجاب يف معظم األحيان، 
أما اآلن فهي آخذة يف النمو واالنتشار، بشكل جيعلها 
»بعد س���نوات قليلة« ش���ائعة وضروري���ة، فالصحة 

اإللكرتونية تغط���ي كاً من الرعاية الصحية األولية 
والرعاية الطبية، األمر الذي يدفعنا إىل مواكبة هذا 
التغيري املطلوب واكتساب املعارف واملهارات املطلوبة 
الستخدام تقنيات املعلومات واالتصاالت، و السيما 
الربام���ج احلاس���وبية األولي���ة، م���ن أج���ل اس���تثمار 

التطبيقات املتصاعدة للصحة اإللكرتونية. 

الصح���ة  يف  للمعّل���م  الصحّ���ي  ال���دور 
اإللكرتونية:

 البد أن نذّكر يف البداية أن  للمعلم يف عصر الشابكة 
)االنرتن���ت(، دوراً مرتبط���اً بأربعة جماالت وكفاءات 
 Designing  واس���عة 5 هي كفاءة تصميم التعليم
instruction Competencies  وكفاءة توظيف 
 students  التكنولوجيا، و تشجيع تفاعل الطاب
interaction Competencies، وكفاءة تطوير 
 Promoting students  التعلم الذاتي للطاب

 .self regulation Competencies
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لقد اس���تطاع املعلم والطالب على حد س���واء 
من خال الشابكة أن جيعل كامل خمزون العامل 
م���ن العل���م واملعرف���ة يف كل امليادي���ن الصحي���ة 
واالجتماعية والبحثي���ة واإلخبارية متوافراً بني 
يدي���ه يف أي م���كان وأي زم���ان، فاجلالس خلف 
مكتب���ه أو يف مدرس���ته ومنزله يس���تطيع دخول 
مص���ادر املعلوم���ات املفتوحة مجيعه���ا إلكرتونياً 
على مدار الس���اعة ومراجعة ما يتوافر فيها من 
دوريات وكتب وصحف وجمات خمتلفة، مبا يف 
ذلك املوس���وعات واألطالس واملعاجم والنشرات 
الصحية الصادرة ع���ن خمتلف دول العامل ومن 
خمتلف اجلهات، باإلضافة إىل إمكانية احلصول 
على الصوت والصورة وأف���ام الفيديو وملفات 
األحب���اث والدراس���ات املختلف���ة، ه���ذا وميك���ن 
القول: إنّ كلفة ذلك تبقى معقولة نسبياً وأرخص 
بكثري من التعلي���م التقليدي الذي يتطلب التنقل 
واس���تخدام املواص���ات واألس���اتذة املختصني 
وغري ذلك، ويس���تطيع املتعلم عن طريق الشابكة 
احلص���ول على املعلومات الي يريدها بأش���كال 
خمتلفة حيث يتم عرض املعلومات يف الش���ابكة 
على ش���كل نصوص مكتوبة أو مسموعة إضافة 

إىل اإليضاح���ات البصري���ة والصوتي���ة والبيان���ات 
الرقمي���ة والص���ور الثابت���ة واملتحرك���ة واألش���كال 
والرس���وم البياني���ة ويتم البحث ع���ن املعلومات عن 
طريق حمركات حبث  حتتاج إىل القليل من اإلرشاد 
والتدري���ب للوصول إىل املعلومة املطلوبة دون الغرق 

يف حميط املعلومات املتاطمة.
أم���ا اس���تخدامات احلاس���وب يف التعلي���م فم���ن 
املعروف أنه قد أصبح شائعاً يف تعلم مقررات وبرامج 
التعلي���م النظامي املختلف���ة )كالعل���وم والرياضيات 
والفيزياء والكيمياء وغريها(، ويف تطوير الوس���ائل 
التعليمي���ة 6، وكذلك يف التعلم عن بعد باالس���تعانة 
بنظ���ام حاس���وب مرك���زي يتصل بف���روع موزعة يف 
أحناء خمتلفة من العامل أو على األقل يف املؤسسات 
التعليمي���ة واألكادميية، واس���تخدام احلاس���وب يف 

التدريب واملمارس���ة: من خال برامج تدريب عملية 
مزودة بالتمارين املختلفة والش���املة الي تعزّز تعلّم 
املفاهي���م النظري���ة وتكفل تقويم درج���ة تعلّم املتعلم 
ومهارات���ه املكتس���بة، وق���د حقق احلاس���وب فائدة 
خاص���ة للصغ���ار من خ���ال ألع���اب مربجمة جيلس 
إليه���ا الطفل، ويتفاعل معها، عن طريق احلاس���وب 
فيش���اهد املعلوم���ات، ويتق���ن امله���ارات املختلف���ة، 
ويس���تجيب إليها، وهي برامج جذابة ومثرية حتاكي 
الواق���ع، وتوف���ر اجله���د وامل���ال، والوق���ت واملخاطر 
احملتمل���ة، وميكن تكراره���ا وإعادهتا ح���ني الرغبة 
يف ذل���ك، فهي يف غاية الص���رب دون أن تكّل أو متل، 
كما مّكن احلاسوب وتقنيات املعلومات واالتصاالت 
التاميذ من ذوي االحتياجات اخلاصة من مواصلة 
التعلي���م رغ���م إعاقته���م البصري���ة أو السّ���معية أو 
احلركية من خ���ال برامج وتقنيات خاصة أضحت 
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 املراج�ع

الصحة اإللكرتونية  

معروفة وواسعة االنتشار، هذا باإلضافة إىل املكتبة 
اإللكرتونية واالفرتاضية بأشكاهلا وأنواعها.

يس���تطيع املعل���م أن يس���تثمر تقني���ات املعلومات 
واالتص���االت ه���ذه، وتطبيقاهت���ا يف االط���اع على 
املس���تجدات الصّحّي���ة واالجتماعي���ة يف جمتمع���ه 
احمللّ���ي والعامل بش���كل ع���ام، ويف توس���يع املعارف 
الصّحّية ل���كل من املعلم واملتعلم، كما تقدم املدارس 
احلديث���ة مكتب���ة إلكرتونية مصغ���رة تضم األقراص 
املضغوط���ة بأنواعه���ا املصمّمة خصّيص���اً للطاب 
يف املراح���ل املختلف���ة لتعزي���ز معارفه���م الصّحّي���ة 
واالجتماعية باستخدام الوسائط املتعددة اجلذابة، 
والي يتم العرض فيها بش���كل يناس���ب بيئة الطالب 
واجملتمع املدرس���ي وباس���تخدام لغة مناس���بة للفئة 

املستهدفة.
 كذلك متّك�ن بعض الربامج املتخصّصة باملدارس 
واملؤسس���ات التعليمية املعلم أو املرش���د االجتماعي 
أو الصّحّي من االّطاع على امللف الصّحّي اخلاص 
بالطالب ليس���تفيد منها يف التعامل معه ومساعدته 
خاص���ة عن���د وجود ح���االت مرضية حتسّس���ية أو 
نفس���ية أو عصبية وغريها، كذلك يستطيع أن يدوّن 

ماحظات���ه املختلف���ة الي حيص���ل عليها من خال 
تفاعله مع الطالب ومراقبته له ومتابعته ليس���تفيد 
منه���ا األه���ل والطبي���ب املع���اجل، وتتي���ح تطبيقات 
الصح���ة اإللكرتوني���ة للمش���رف الصحي املدرس���ي 
وضع ماحظاته الصحّية والس���لوكية واالجتماعية 
وغريه���ا يف اس���تمارة إلكرتوني���ة خاص���ة تتبع ملف 
الطال���ب الصحّي. وهن���اك الكثري م���ن الربامج الي 
تتي���ح للمعلم اإلس���هام يف صحّة طابه ومدرس���ته 
وجمتمعه بشكل عام ميكن التوسّع فيها الحقاً، لكن 
هذا الدور املنشود للمعلّم حيتاج إىل توافر التقنيات 
التعليمي���ة يف املدارس، وزيادة ف���رص التدريب لكل 
من املعل���م واملتعل���م، وجتهيز املدارس واملؤسس���ات 
التعليمية للقيام هبذا الدور مع توافر فنيي الصيانة 
الازم���ة، باإلضافة إىل تطوير الربامج احلاس���وبية 
ال���ي تل���يب احتياجات املعلم���ني، والبيئة املدرس���ية 
واجملتمعي���ة، وغريها من الض���رورات الي ينبغي أن 
جند معاملها يف السياس���ة الوطنية اخلاصة بالرتبية 
والتعلي���م، م���ن أجل متكني املعلم للقي���ام هبذا الدور 
املنشود، والذي تزداد احلاجة إليه يف عصر تتعاظم 

فيه تقنيات املعلومات واالتصاالت يوماً بعد يوم. 

����ان ش���ح�رور، من حماضرة »الصحة وأس��لوب احلياة«، يف  8 ش��باط 2010،  باملركز الثقايف العربي يف  1- الدكتور غ�سّّ
دمشق بدعوة من وزارة الثقافة، مديرية ثقافة دمشق.

2- Lundvall، Bengt-Åke (1992) National Systems of Innovation. Towards a Theory 
of Innovation and Interactive Learning. Pinter، London and New York، pp. 342

3- الدكتور جنيب الشرجبي، املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط، منظمة الصحة العاملية،  مقاربة املكتب اإلقليمي لشرق 
املتوسط لدعم الصحة اإللكرتونية يف اإلقليم القاهرة 2006 

4- د عبي��د العبي��د، الصحة اإللكرتونية رؤية وأهداف تتحقق، املؤمتر الس��عودي للصح��ة اإللكرتونية، الرياض، اململكة 
العربية السعودية، 17 آذار 2007

5- أمرية إبراهيم حممود حممد طنطاوي، عنوان البحث: املؤمتر الدولي األول الستخدام تكنولوجيا التعليم واالتصاالت 
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إن تعلي��م الرياضي��ات وتعلمها ، مهمة ش��اقة ، مركب��ة ، تتفاعل فيها مؤثرات عديدة ، مباش��رة وغري 
مباش��رة ، متر عرب أنش���طة تعليمية وس��ياقات حتيط بها . لذلك فإن املعلمني الذين يهدفون إىل حتس��ني 
فاعلية عملية التعليم ، بتغيري ممارساتهم وخططهم ، عليهم أن يراعوا األوساط اليت تتم بها هذه العملية 
، وأن خيلق��وا الظ��روف املالئم��ة هلا، وأن يول��وا اهتماماً  خاص��اً  للطبيعة التكوينية لطالبهم . ألن دراس��ة 
الطالب واالهتمام الش��خصي ب�ه ، وإش��غاله بتعلمه ، هما ش��رطان رئيس��يان لتطوير فن التعليم، أضف إىل 

ذلك أن إظهار احلماسة ملادة الرياضيات واملهارة يف التعليم ، هي حتديات مستمرة للمعلمني كافة . 

مبادئ أساسية لتحســين مسـتوى التحصيل 
في الرياضيات

   أمح�د حممد جواد حمس��ن *

*  باحث وأكادميي عراقي.
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وم���ن أج���ل النجاح يف حتس���ني التعل���م واالرتقاء 
ب���ه ، ينبغ���ي توجيه االنتب���اه وتركي���ز االهتمام حنو 
الدراس���ات احلالي���ة القائم���ة على التعلي���م والتعلم 
الفعال. وتش���مل هذه الدراسات خططا ً و أساليب 
وممارس���ات لتعليم الرياضي���ات نامجة عن توظيف 
نتائ���ج األحباث يف ه���ذا اجملال ، الي ازدادت خال 
العقود الثاثة املاضية ، زيادة كبرية . وتش���مل هذه 
النتائ���ج جماالت واس���عة م���ن احملتوى ومس���تويات 

التحصيل وطرائق التدريس . 
وق���د اس���تخدمت هذه النتائ���ج م���ع النتائج ذات 
العاق���ة جملاالت أخ���رى ، كعلم النف���س املعريف يف 
الوصول إىل أس���اليب وخطط وممارسات فاعله يف 

تعليم الرياضيات.
كم���ا أن هن���اك إمكانية كبرية لتحس���ني مس���توى 
حتصي���ل التامي���ذ ، عندما تقوم امل���دارس بإجراء 
تغ���ريات جوهري���ة يف األنش���طة التعليمي���ة ، غايتها 
التأث���ري عل���ى احلي���اة الدراس���ية اليومي���ة هل���ؤالء 
التاميذ ، الي سنبينها يف هذه الدراسة من خال 
االعتم���اد كث���رياً على نتائج األحب���اث الي أصدرها 
املكتب العاملي للرتبية التابع لليونس���كو )1( ، ومتثل 
مب���ادئ أولي���ة لرف���ع مس���توى التحصي���ل ، وتضم 
العديد من القضايا س���نركز على قس���م منها وهي: 
إعط���اء فرصة حقيقية للتعلم ، والرتكيز على املعنى 
،وتعلم املفاهيم واملهارات اجلديدة عند حل املسائل 
، وإعط���اء ف���رص لابت���كار واملمارس���ة، واالنفتاح 
عل���ى طرق ح���ل التلميذ وأس���اليبه والتواصل معه ، 

واإلحساس بقيمة العدد.

 أوال ً: فرصة التعلم
إن مق���دار الفرص���ة ال���ي يص���ل إليه���ا التاميذ 
لتعل���م الرياضيات ، يؤث���ر تأثريا مباش���راً وحامساً 
على حتصيلهم الدراس���ي . ويشري مصطلح »فرصة 
التعل���م« إىل ما درس���ه التاميذ يف املهام املدرس���ية 
ال���ي ينبغي أن يؤدوها واىل م���ا تتضمنه فعلياً هذه 
املهام . وتشمل فرصة التعلم يف الرياضيات ، كمية 

امل���ادة الي درس���ها التامي���ذ ، وطريق���ة تعليمها ، 
ودرجة التوافق بني امله���ارات الي ميتلكها التاميذ 

واملادة اجلديدة .
وقد اعترب الرتبويون )2( ، أن التحصيل الدراسي 
نتيج���ة  مركب���ة م���ن متغريين زمنيني مه���ا : مقدار 
الوقت الذي ينش���غل خال���ه التلميذ يف مهام التعلم 
، و معدل التعلم الف���ردي ويعين مقدار الوقت الذي 

حتتاجه عميلة التعلم .
وم���ن الواض���ح أن التاميذ يتعلم���ون أكثر عندما 
خيص���ص معظم الوقت املت���اح للعملية التعليمية يف 
نش���اطات متصلة باملنهاج الدراسي ، وكذلك عندما 
ترك���ز طريقة إدارة الصف على دوام االخنراط هبذه 

النشاطات.
كم���ا أن التحدي���د الرئيس���ي لتعل���م أي موض���وع 
دراس���ي هي درجة عرضه يف املدرس���ة . فطول كل 
من اليوم املدرسي والسنة املدرسية ، تشكل احلدود 
العلي���ا لف���رص تعلم التلميذ . وضم���ن هذه احلدود 
، ف���إن فرص التعلم الي ميارس���ها التاميذ بالفعل 
، تعتم���د على كمية الوقت املت���اح الذي يقضونه يف 
املشاركة يف نش���اطات الدروس والتعلم . لذلك فإن 
املعلمني اجليدي���ن خيصصون معظ���م الوقت املتاح 

إىل نشاطات مصممة إلجناز األهداف التعليمية .
وم���ع كل التأكي���دات على أن حج���م الوقت الذي 
يقضيه الطاب منهمكني يف مهام دراس���تهم يرتبط 
ارتباطاً وثيقاً بنتائج التعلم ، إال أن الوقت ال يستغل 
جيداً داخل حجرات الدراسة ،بسبب عوامل عديدة 
، منه���ا ما يتصل بالطالب نفس���ه ومنه���ا ما يتصل 

باملعلم واملدرسة وبالكتب املدرسية وغريها .
لذلك كان إهدار الوقت يف املدارس من املوضوعات 
اهلام���ة الي ركزت عليها الدراس���ات واألحباث فقد 
قامت هيل���ني أبادزي ، املتخصص���ة يف علم النفس 
الرتبوي، بنشر دراس���ة ممتعة يف جملة مستقبليات 

)3( ، ميكن الرجوع هلا ملزيد من التفصيل.
 قال���ت فيه���ا : إن العاق���ة الش���ديدة بني فرصة 
التعل���م وأداء التامي���ذ يف الرياضي���ات ، قد بينتها 
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الكثري من األحباث والدراسات ، وهذه العاقة ، هي 
عاقة إجيابية، طردية ، بني الوقت الكلي املخصص 
لتعلي���م الرياضيات ، وب���ني التحصيل العام يف مادة 

الرياضيات .
وق���د بين���ت ه���ذه األحب���اث أن هن���اك الكثري من 
التامي���ذ  مازالوا يقضون كميات أقل من الوقت يف 
دروس الرياضيات ، فالوقت ال يس���تغل جيداً داخل 

حجرة الدراسة.
وم���ن القضاي���ا الي تؤث���ر يف ف���رص التعلم هي 
طرق التدريس الضعيفة ، والتوصيل املتدني للمادة 
وكذل���ك األس���س ال���ي يقوم عليه���ا تألي���ف الكتب 
املدرس���ية ، ال���ي يض���م قس���م منها م���واد مراجعة 
للصفوف السابقة ، واحلشو والتكرار ، وكثافة املواد 
النظري���ة اجملردة . كم���ا تتضمن أحيان���اً معلومات 
غ���ري مرتابطة ، ال تواصل بني عناصرها ، وال تنمي 
امله���ارات الذهنية والعقلية العليا . كما أن اختبارات 
التحصيل الي تستعمل يف الدراسات العاملية ، تقيس 
النتائ���ج اهلامة يف الرياضيات ، كما تزود مبعلومات 
واس���عة عن تغطية مادة الرياضيات. باإلضافة إىل 
ذلك تقيس هذه االختبارات ما يعرفه التاميذ و ما 
ال يعرفون���ه . وبالنتيجة فإهنا ت���زود بنتائج معقولة 
للبح���ث ، الذي يقدر أمهية فرص���ة التعلم باعتباره 

أحد عوامل التحصيل يف الرياضيات .
كما بينت األحباث )4( أن املعلمني الذين يعتربون 
إدارة االنضباط داخل الصف الدراسي ، هي عملية 
لتكوين وس���ط تعليم���ي فعال ، فإهن���م يكونون أكثر 
جناحاً من أولئك الذين يركزون دورهم على حتقيق 
النظ���ام واالنضب���اط فق���ط . واملعلم���ون الفعالون ، 
هم ليس���وا حباجة لص���رف مزيد م���ن الوقت حلل 
مش���كات الس���لوك والنظ���ام ، ألهنم يس���تخدمون 
أساليب إدارية ، جتعل التاميذ أكثر تعاوناً وهذا ما 

يزيد من اخنراطهم يف النشاطات التعليمية.
إن نتائج األحباث ع���ن العاقة بني فرصة التعلم 
وحتصيل التلميذ ، هلا انعكاسات هامة على املعلمني. 
وبصفة خاصة ، تؤكد على ختصيص الوقت الكايف 

لتعلي���م الرياضي���ات بكل مس���توى دراس���ي . وعلى 
املعلم���ني ، التأك���د من أهن���م يوفرون فرص���ة لتعلم 
م���ادة ومهارات هامة . فإذا كان الطلبة س���يواجهون 
منافس���ة قوية يف جمتمع متطور تقنياً، فيجب هبذه 
احلال���ة تعليمه���م مه���ارات الرياضي���ات الضرورية 
لذل���ك . وإذا كان ح���ل املش���كات ضرورياً ، فيجب 
أن يكون الرتكيز عليها يف أس���س متينة ومتواصلة . 
وإذا كن���ا نتوقع من التاميذ أن يتعاملوا مع األعداد 
، فإن���ه من امله���م التوجه حن���و احلس���اب والتقدير 
العقلي ، باعتباره جزءاً من املنهاج الدراس���ي . وإذا 
كان للتفكري التناس���يب )proportional( والتفكري 
االس���تنتاجي )deductive( ، أمهي���ة ، فينبغي أن 

يكون هلما حضور قوي يف املنهاج الدراسي .
إن فرصة التعلم تتأثر أيضاً عندما يُساق التاميذ 
ذوو التحصي���ل الضعيف إىل منهاج خاص باملهارات 
األساس���ية ، موجه حن���و تكوين مه���ارات إجرائية ، 
ولك���ن بف���رص قليلة لتنمي���ة قدرات حل املس���ائل ، 
ومه���ارات التفك���ري العليا كاالس���تقراء واالس���تنتاج 

والتحليل والربط البنائي .
إن املنهاج الدراسي القاصر ، الذي يعطى ، غالباً 
، هلؤالء التاميذ ، ميثل مش���كلة خطرية ألن األفكار 
واملفاهيم الي ال تُعلم أو الي ال يتم التشديد عليها ، 
هي املطلوبة جداً يف احلياة اليومية وسوق العمل .

هلذا فإنه من الضروري أن يس���تغل املعلمون وقت 
الدرس بفعالية ، فاملتمكنون منهم خيصصون معظم 
هذا الوق���ت لتعليم املنهاج ونش���اطات التعلم ، بدالً 
من متضي���ة الوقت بقضايا غري أكادميية ، ال ختدم 
أغراض الدرس كثرياً ، فهم عادة ، يبدؤون دروسهم 
وخيتموهن���ا يف الوقت احمل���دد ، ويعلمون تاميذهم 
كي���ف تك���ون البداية الس���ريعة عند ح���ل الواجبات 
املدرسية والرتكيز عليها . كما أن ختطيط الدروس 
وإعدادها اجليد يس���اعدهم على مواصلة الدرس ، 
دون توق���ف والرجوع إىل الكتاب املق���رر للتأكد من 

فقرات معينة.
والبد من اإلشارة إىل أن مبدأ زيادة فرص التعلم 
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ال يعين زيادة كمية املنهاج الدراس���ي ، وإمنا التأكيد 
على تغطية املنهاج تغطية معمقة .

كم���ا ينبغي أن ناح���ظ أن فرصة التعلم ، يعرفها 
بعض الرتبويني ، أهنا درجة التوافق بني ما مت تعليمه 
وم���ا مت اختباره . إن ه���ذا التعريف قد يكون مفيداً 
وصاحل���اً إذا كان كل م���ن حمتوى املنه���اج وحمتوى 
للربنام���ج  الرئيس���ية  األه���داف  يعك���س  االختب���ار 
التعليم���ي . وعندم���ا يكون األمر خ���اف ذلك فإن 
الوصول إىل ختطي���ط أمثل يتطلب حدوث تغيريات 

يف حمتوى املنهاج أو حمتوى االختبار أو كليهما .
كما أن جزءاً من مسؤولية إضاعة وقت التعلم وما 
يرتت���ب عليه من إنقاص يف فرصة التعلم ، يقع على 
الطالب نفسه ، من حيث تكوينه العقلي والنفسي .

لذلك سيهدر الكثري من وقت املعلمني يف تدريس 
من���ط م���ن الرياضيات لطلب���ة قد يئس���وا فعاً من 
املوض���وع . كم���ا أن ج���زءاً كب���رياً من الوق���ت الذي 
يصرفه الطالب يف التفكري يف أثناء الدرس ال يكرس 

ملا يقوله املعلم .
وقد يش���رتك الطالب يف س���لوكات غ���ري مرغوبة 
تؤث���ر عل���ى االنضباط داخل ال���درس ، أو قد ميتنع 
عن االشرتاك يف أنشطة مرغوبة ، أو قد مينع غريه 

عن االشرتاك يف أنشطة مرغوبة .
ويف  كل احل���االت فإن نس���بة التعلم والتعليم تقل 
كث���رياً يف الدرس الفوض���وي ، مما يؤدي إىل إنقاص 
كمي���ة املادة ال���ي تُعلم . فتعل���م الرياضيات يتطلب 
التفاتاً وتركيزاً واش���رتاكاً م���ن جانب الطالب يف كل 

درس .
إذاً الب���د لن���ا م���ن التفك���ري يف أس���اليب ناجح���ة 
للوصول إىل أعلى مردود الس���تثمار الوقت يف تعليم 

الرياضيات .
ويف خاص���ة هذه الفقرة نذك���ر توصيات اللجنة 

القومية األمريكية عن الوقت والتعلم، وهي : 
إع���ادة تنظيم العمل املدرس���ي حبي���ث يدور حول 
التعلم وليس الوقت ، ويعين هذا نقل الرتكيز من »كم 
من الوقت يكفي ؟« إىل »ما الذي حناول حتقيقه؟« 

اس���تخدام وقت التاميذ بط���رق جديدة أفضل . 
أي جي���ب أن يعاد تنظيم عملية التعلم حبيث يصبح 
الوقت عاماً يدعم التعلم ، وليس حاجزاً يدل على 

حدوده.
جي���ب أن يوفر للمدرس���ني الوق���ت والفرص الي 

حيتاجون إليها ألداء عملهم )5(.

ثانيًا : الرتكيز على املعنى 
إن تركيز التعليم عل���ى تكوين معنى للمادة املهمة 

يف الرياضيات يزيد من مستوى تعلم التاميذ .
واملقص���ود بالتعلم ذي املعنى ، ه���و عملية إدراك 
عقلي وفهم وتفسري ملا يفعله التلميذ يف الرياضيات 
من إج���راءات وخطوات ويتجلى ذلك يف نتيجة هذا 
الفع���ل ، أي الوصول إىل الغ���رض والفائدة املعقولة 

الي تعكس استكمال تلك اإلجراءات .
وباختصار هو فهم املادة املقدمة للتلميذ وتطبيقها 
وربطه���ا مبا س���بق تعلمه. لذل���ك إذا حفظ التلميذ 
املادة ، كسلس���لة م���ن الكلمات املتصل���ة فإن عملية 
التعلم وناتج التعلم يصبح بالضرورة استظهارياً غري 

ذي معنى .
لق���د بينت الدراس���ات ال���ي قام هبا علم���اء مثل 
 David( )6( ع���امل النفس الرتب���وي ديفيد اوزب���ل
Ausubel( ، أن الرتكي���ز عل���ى التعل���م م���ن أج���ل 
املعن���ى له آثار جانبية على تعل���م التلميذ ، مبا فيها 
تعل���م أفضل يف بداي���ات التعليم ، وكذلك على تذكر 
واس���ع وزيادة إمكانية استعمال مفاهيم الرياضيات 

وقوانينها يف مواقف جديدة .
يؤك���د ذلك أيض���اً عامل النفس بياجي���ه ، فيقول: 
» إن فك���رة ومضامني املعنى أكث���ر األفكار أصالة«، 
أي أن املعن���ى هو الذي يصل بني األفعال واألش���ياء 
والعاق���ات . ومضمون املعنى إمنا هو »عاقة« بني 
معني���ني م���ن األفعال حي���ث يؤدي املعن���ى األول إىل 

املعنى الثاني )7( .
كم���ا أن العديد من األحباث كان غرضها التأكيد 
عل���ى املعنى ، وجتن���ب األفكار ال���ي تُعلم وليس هلا 
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الرياضي���ات  يف  معن���ى 
، خباص���ة تل���ك الي ال 
هتتم كثرياً باس���تعماالت 
الرياضيات ومنافعها يف 

احلياة اليومية .
غ���ري أن نتائج التقويم 
القومي للتقدم الرتبوي ، 
يف الواليات املتحدة )8( 
مث���اً ، توحي بأن الكثري 
من الرياضيات بالنسبة 
الط���اب  م���ن  للعدي���د 

ليست بذات معنى .
فالعدي���د من الطاب 
ال يعرف���ون مل���اذا تعم���ل 
الرياضي���ة  اإلج���راءات 

الي يتعلموهنا يف املدرس���ة عملها . إذ يغادر طاب 
املدرس���ة وه���م ميتلكون امله���ارات احلس���ابية حلل 
مشكات معيارية ، غري أهنم يفتقرون لفهم رياضي 
ذي مستوى عال يسمح هلم بتطبيق مهاراهتم بشكل 
كبري يف مواقف جديدة . إن تعليم الرياضيات غالباً 
، ما يفضي إىل طاب يس���تطيعون اس���تخدام رموز 
األعداد ، غري أهنم ال يفهمون ما تعنيه هذه الرموز. 
ه���ذا الوضع مؤش���ر عرض���ي لفجوة ب���ني أهدافنا 
الرتبوي���ة املعلن���ة وممارس���تنا الرتبوي���ة . ويف الواقع 
كل ش���يء يرجع إىل متى يطب���ق القاعدة أو القانون 
يف الرياضي���ات. ومع األس���ف إن تعليم الرياضيات 
غالباً ما يؤكد على تعلم أصم ، اس���تظهاري ، وعلى 
وصف���ات جاه���زة ، أكثر مم���ا يؤكد عل���ى احملاكمة 

العقلية والتحليل واالستنتاج .
أما بالنسبة للكثري من الطاب ، فالرياضيات هي 
نش���اط غامض وغري ذي معن���ى ، جمرد ، ال تربطه 

صلة قوية بالواقع العملي .
ويف كث���ري من األحوال ، تصبح عملية التمييز بني 
الط���اب ، صعبة من ناحية فهم األس���س الي تقوم 

عليها الرياضيات .

فالق���درة ، مث���اً ، على تعري���ف التطابق والقدرة 
عل���ى برهنة ث���اث نظريات عن تطاب���ق املثلثات ال 
تع���ين ب���أي حال م���ن األح���وال أن الطال���ب قد فهم 
التطاب���ق أو الربهان اهلندس���ي بطريق���ة ذات معنى 
حي���ث ميكن حف���ظ التعريف���ات والرباهني  بوصفها 

كلمات متتالية ال معنى هلا .
وهن���اك الكثري م���ن العوامل الي تعي���ق التعلم ذا 
املعن���ى ، متداخل���ة أحياناً فيما بينه���ا ، ترتكز حول 

املدرس والطالب واملادة العلمية .
فامل���درس ال���ذي يصر دائم���اً على أن يس���تخدم 
الطاب أسلوبه ذاته يف تعريف مفهوم ما أو خطواته 
عينه���ا يف ح���ل مس���الة ، أو األس���باب واخلط���وات 
نفسها يف برهنة نظرية ما ، فإنه يسري باجتاه التعلم 

االستظهاري غري ذي املعنى .
ويف املقاب���ل ، فالطال���ب ال���ذي ينظ���ر إىل امل���ادة 
التعليمي���ة اجلديدة على أهن���ا جمموعة من الكلمات 
اللفظي���ة اخلالي���ة م���ن أي قيم���ة أو معن���ى كام���ن 
فس���يحاول فقط ، اس���تظهارها  بوصفها جمموعة 
منعزلة من الرموز اللفظية ، وهنا لن حيدث تعلم ذو 
معن���ى ، إذا مل حياول هذا الطالب ترمجة املعلومات 
اجلديدة إىل مصطلحات تتس���ق وأسلوبه اخلاص ، 
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أو إذا مل حي���اول تقيي���م فهمه لتل���ك املعلومات ، أو 
ربطها مبا سبق أن تعلمه .

وهن���اك أس���باب عدي���دة لع���دم هتيئ���ة الط���اب 
أنفس���هم لتعل���م الرياضي���ات تعلماً ذا معن���ى . فقدْ 
َفَق���دَ كثري منهم األم���ل يف فهم م���ادة الرياضيات ، 
على ذلك ألهنم قد وجدوا مدرس���يهم يطلبون منهم 
تردي���د التعريفات حرفي���اً واتباع خطوات بعينها يف 
ح���ل الواجبات املنزلية ، وتطبي���ق القوانني من دون 
إعطائه���م فرصة لتوجيه أية أس���ئلة ، وإذا ما حاول 
ه���ؤالء الطاب رب���ط املفاهي���م الرياضية اجلديدة 
بالبني���ة العقلية الفري���دة لكل منهم ، فقد ال يرضي 
هذا مدرس���يهم ، وهلذا فهم يستظهرون املادة متاماً 
مثلما قدمت هلم . وقد جيد بعض الطاب أصحاب 
الذاك���رة احلافظ���ة أن حفظ واس���تظهار املعلومات 
والعمليات اجلديدة أيس���ر زمنياً من حماولتهم فهم 

ما تتضمنه من مفاهيم.
وم���ن العوامل األخرى الي تعيق التعلم ذا املعنى ، 
هو أنه قد ال ميتلك املتعلم املستوى العقلي املناسب 
حلدوث التعلم ذي املعنى لبعض املفاهيم الرياضية 
... لذلك ال ميكنهم تعلم املفاهيم واملبادئ الرياضية 
ش���ديدة التجريد م���ن دون أن يصاح���ب ذلك أمثلة 

ملموسة لتلك املبادئ واملفاهيم )9(.
وميكن القيام بنشاطات تعليمية تساعد يف تنمية 

التعلم ذي املعنى نذكر منها :
 الرتكي���ز على معان���ي املفاهي���م يف الرياضيات 
، مب���ا فيها كي���ف ميكن رب���ط املفه���وم أو املهارة أو 
القاع���دة يف طرق متع���ددة مع مف���ردات أخرى من 
الرياضيات بأس���لوب منس���جم ومعق���ول منطقياً . 
على س���بيل املثال ، بالنس���بة لعملية الطرح ، يكون 
التأكيد عل���ى املعكوس ، وعل���ى العاقة بني الطرح 

واجلمع .
 خلق ظ���روف تعليمية مدرس���ية ، حبيث ميكن 
للطلبة أن ينشئوا املعنى إذ ميكن للتاميذ أن يتعلموا 
رياضيات مهمة يف سياقات مرتابطة جداً مع مواقف 
حياتية حقيقية ، وكذلك يف تلك السياقات اجملردة 

من الرياضيات نفس���ها . غ���ري أن عملية التجريد ، 
ينبغي أن تراعي مستويات التاميذ ورغباهتم .

وكذل���ك رب���ط الرياضيات مبوضوعات دراس���ية 
أخرى ، كاإلحصاء والفيزياء .

 ينبغ���ي أن يكون للمعنى والفهم حضور يف أثناء 
تعلي���م التامي���ذ ، ألن تصورات التامي���ذ للمفهوم 
ذاته ، تتغري بتغري طرقهم وأساليبهم يف حل املسائل 
والقي���ام بالعمليات األساس���ية . لذل���ك ينبغي على 
املعلم���ني أن يراع���وا ذل���ك عند التخطي���ط إلعداد 

الدروس وعند إلقائها .

ثالثًا : تعلم مفاهيم ومهارات جديدة عند 
حل املسائل

تشري نتائج األحباث أن هناك عاقة اجيابية بني 
تعل���م الطاب للمفاهي���م )concepts( واملهارات ، 
وبني حل املس���ائل . لذلك فالط���اب الذين يكوّنون 
 )conceptual understanding( ًفهماً تصوريا
مبك���راً ، ينجزون أفضل يف املعرفة اإلجرائية الحقاً 
. فالط���اب الذي���ن ميتلك���ون فهماً تصوري���اً جيداً 
، تك���ون هل���م الق���درة عل���ى األداء بنج���اح يف املهام 
املدرس���ية ال���ي يكون أث���ر انتقاهلا قريب���اً ، وكذلك 
يف تكوي���ن إجراءات ومه���ارات مل يتعلموها . غري أن 
الط���اب الذين ال ميتلك���ون فهماً تصوري���اً قادرون 
على اكتساب معرفة إجرائية ولكن عندما يتم تعليم 
املهارة . وتشري األحباث أيضاً إىل أن الطاب الذين 
هم يف مس���تويات منخفضة من الفه���م التصوري ، 
حباجة إىل ممارس���ة أكثر من أجل اكتس���اب املعرفة 
اإلجرائي���ة . كما أن قس���ماً  من األحباث تش���ري إىل 
أن الطلب���ة قادرون على اس���تيعاب املفاهيم من دون 
تنمي���ة مهارة س���ابقة أو متزامنة . ويف البحث الذي 
أُجري على الطاب الذين يدرس���ون مقرر التفاضل 
والتكام���ل ، فق���د كان معظ���م الرتكي���ز منصباً على 
الفه���م التص���وري ، أما املهارات فقد درس���ها هؤالء 
الط���اب باختص���ار يف هناية املق���رر . وتبني نتيجة 
ه���ذا البح���ث أن الطاب الذين توجه���وا حنو الفهم 
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التص���وري ، كان أداؤهم للمهارات اإلجرائية ، كأداء 
أولئك الطاب الذين تعلموا بالتوجه التقليدي . غري 
أن أداء ه���ؤالء الط���اب ، يف الفه���م التصوري ، قد  

جتاوز كثريا ً ، أداء الطاب التقليدين .
وقد بينت أحباث أخرى أن الطاب الذين يعتمدون 
عل���ى التعل���م االس���تظهاري ، غالب���اً ما يس���تعملون 
استنتاجاهتم غري املدرسية يف موضوعات معينة من 
الرياضيات ، مثل الكس���ور . فقد استطاع الباحثون 
اس���تخدام معرفة الطاب غري املدرسية ملساعدهتم 
يف فه���م رموز الكس���ور وقد مت تكوي���ن خوارزميات 

للعمليات احلسابية .
أما بالنسبة للطلبة الذين يدرسون اهلندسة ، فإن 
األحباث تش���ري إىل أهنم يس���تطيعون تعل���م املفاهيم 
وامله���ارات األساس���ية وكذل���ك البني���ة األساس���ية 

للهندسة من خال حل املسائل . 
هن���اك أدل���ة تش���ري إىل أن الط���اب ميكنهم تعلم 
امله���ارات واملفاهيم اجلديدة حني االنش���غال يف حل 
املس���ائل . على س���بيل املث���ال ، إن التامي���ذ الذين 
تعلم���وا فق���ط املعرفة األساس���ية للجم���ع ، ميكنهم 
توس���يع تعلمه���م بالتوص���ل إىل خوارزمي���ات غ���ري 
مدرسية ، ختص مجع أعداد أكرب ، وكذلك عند حل 
non-( مس���ائل غ���ري رتيبة ، غري مك���ررة ، جديدة

routine( ، مت اختياره���ا بعناي���ة ، ف���إن التاميذ 
ميكنه���م أن ينش���ئوا فهماً للكثري م���ن األفكار اهلامة 
يف الرياضي���ات ، كاألعداد األولي���ة والعاقات بني 

القطر والدائرة .
إن تكوين مه���ارات متقدمة ج���داً يف الرياضيات 
، ميك���ن الوصول هلا أيضاً باعتب���ار طريقة تكوينها 
بوصفها مسالة من املس���ائل ، على التاميذ القيام 
حبلها . وميكن للمعلمني اس���تثمار معارف التاميذ 
غ���ري املدرس���ية واحلدس���ية م���ن جم���االت خمتلفة 
، لتكوي���ن إج���راءات مفيدة أخ���رى . إذ ميكن البدء 
بالتعلي���م من مثال يعرف التاميذ جوابه حدس���ياً. 
وعل���ى هذا األس���اس فإنه س���يتاح هلم استكش���اف 
وتطوير خوارزمياهتم . على سبيل املثال ، إن معظم 

التاميذ يعرفون أنه عند البدء بتناول أربع قطع من 
احللوى ، ومن ثم أكل نصف قطعة ، س���يبقى ثاث 

قطع ونصف . 
لذل���ك ف���إن ه���ذا املعلم ميك���ن أن يس���تثمر هذه 
املعرف���ة ملس���اعدة التامي���ذ يف تكوين فه���ٍم مفيدٍ 

لطرح الكسور .
وتش���ري األحب���اث ، إىل أن���ه ليس م���ن الضروري 
للمعلمني ، الرتكيز أوالً على تطوير املهارة ، ومن ثم 
االنتقال إىل حل املسالة . إذ ميكن العمل هبما يف آن 
واح���د . كما أنه ميكن تطوير املهارات على أس���اس 
احلاجة هلا ، أو ميكن أن تضاف من خال استعمال 

الوسائل العلمية احلديثة .
يف احلقيق���ة ، هن���اك دالئ���ل تش���ري إىل أنه عند 
تدري���ب التامي���ذ يف البداية ، كث���رياً، على مهارات 
منفصل���ة ، فإهن���م س���يواجهون وقتاً صعب���اً لتكوين 

معنى هلا بعد ذلك .
كم���ا أن حل املس���ائل والتدريبات ميكن أن ينقص 
م���ن دافعي���ة التامي���ذ إذا م���ا حت���ول اهل���دف إىل 
جمرد حتقيق الس���رعة والدقة واالهتمام بالش���كل 
والصياغة وإجياد احلل الصحيح )10( . يؤكد ذلك 
ج���ورج بولي���ا يف كتابه البحث عن احل���ل بقوله : إن 
املسائل »الروتينية« ضرورية يف تعليم الرياضيات ، 
وضروري أن نكث���ر منها . ولكن االكتفاء هبا عن كل 
ما عداها خطأ ال يغتفر فتعليم الطرق »امليكانيكية« 
دون س���واها حيط من قيم���ة الرياضيات دون كتب 
الطه���و ، مرتب���ة . ذلك أن كتاب الطهو يبقي ش���يئاً 
خلي���ال الطاهي وحس���ن تصرف���ه ، أم���ا »الروتني« 
الرياض���ي فا يدع للطالب ش���يئاً من ه���ذا القبيل 

. )11(

رابعًا : فرص لالبتكار واملمارسة
إن من���ح التامي���ذ ، فرص���اً الكتش���اف وابت���كار 
مع���ارف جديدة ، وكذل���ك فرصة لتطبيق ما تعلموه 

سيحسن من حتصيل هؤالء التاميذ .
ويف مقارن���ة ب���ني الوق���ت الذي يص���رف على كل 
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من االبتكار والتطبي���ق يف مدارس الواليات املتحدة 
واليابان ، فقد أشارت البيانات أنه أكثر من 90% من 
وق���ت دروس الرياضيات للصف الثامن يف الواليات 
املتح���دة ، يُص���رف على تطبي���ق إج���راءات رتيبة ، 
تقليدي���ة ، مألوف���ة )routine( ، أم���ا الباق���ي من 
الوقت فيصرف بشكل عام على تطبيق إجراءات يف 
مواقف جديدة . وهذا يش���ري يف الواقع ، أنه مل يكن 
هناك وقت يُصرف البتكار إجراءات جديدة ، وعلى 

حتليل ملواقف غري مألوفة .
ويف املقاب���ل ، فإن التامي���ذ يف املدارس اليابانية 
، للمس���توى الدراسي ذاته ، يصرفون حنو 40% من 
وق���ت التعليم يف تطبيق إج���راءات رتيبة ، تقليدية ، 
وكذلك 15% لتطبي���ق إجراءات يف مواقف جديدة ، 
و 45% البت���كار إجراءات جدي���دة ، ولتحليل مواقف 

جديدة أيضاً .
وتشري نتائج األحباث ، أن التاميذ حباجة إىل كل 
من التطبيق واالبتكار ، ألنه عندما يكتشف التاميذ 
األفكار يف الرياضيات وكذلك عند ابتكار إجراءات 
، فإنه س���يتكون هلم فهم تص���وري قوي للروابط ما 

بني أفكار الرياضيات . 
كم���ا أن العدي���د من املناهج املدرس���ية الناجحة ، 
ختصص وقتاً لتطبيق ما تعلمه التاميذ واكتش���فوه 
، ألن التاميذ حباجة لفرص يف تطبيق ما يتعلمونه 
، وكذل���ك ممارس���ة أداء أصن���اف معينة م���ن املهام 
املدرس���ية الي من املتوقع أن تُظه���ر كفاءهتم . فإذا 
رغب املعلمون ، على سبيل املثال، أن يكون التاميذ 
حاذق���ني يف حل املس���ائل ، فيجب هب���ذه احلالة أن 
يُعطى التاميذ فرصاً ملمارس���ة حل املس���ائل . وإذا 
كان التفك���ري االس���تنتاجي الفعال ه���و اهلدف ، فإن 
عمل التلميذ جيب أن يتضمن مهام مدرسية تتطلب 

مثل هذا التفكري . 
وكذل���ك ، إذا كان���ت الكف���اءة يف اإلج���راءات هي 
الغاي���ة ، فإن املنهاج املدرس���ي ، ينبغ���ي أن يتضمن 

اهتماماً مبثل هذه اإلجراءات .
إذاً ميك���ن الق���ول إن الت���وازن مطل���وب ، يف أثناء 

التعلي���م ، بني الوق���ت الذي يس���تغرقه التاميذ يف 
تطبي���ق اإلجراءات الرتيبة ، والوقت الذي خيصص 
البت���كار واكتش���اف أفكار جدي���دة . وليس املطلوب 
من املعلمني االختيار بني هذين النشاطني ، وكذلك 
عليه���م أال يقوموا باالختيار إذا توصل التاميذ إىل 
القدرة واإلمكانية ال���ي حيتاجوهنا يف الرياضيات. 
كم���ا على املعلم���ني بذل قص���ارى جهودهم لضمان 
حص���ول كا النش���اطني يف نس���ب مائم���ة وبطرق 
مناس���بة . غري أن األحباث تبني  أن االهتمام هبذين 
النش���اطني جيري حالي���اً بعيداً عن الت���وازن ، وأنه 
غالب���اً ما جيري إفراط يف أداء املهارات ، مع فرص 
قليلة إلشغال التاميذ يف نشاطات أداء املعنى وذات 

التوجه حنو االكتشاف .
ولزي���ادة ف���رص االبت���كار ، ينبغي عل���ى املعلمني 
اس���تعمال مس���ائل غ���ري رتيب���ة باس���تمرار، وتقديم 
دروس ، بأوق���ات منتظمة ، تش���مل مهارة جديدة ، 
بطرحه���ا  على أهنا مش���كلة ينبغي حله���ا ، وكذلك 
الس���ماح للتاميذ بانتظ���ام ، بتكوين معرفة جديدة 
قائم���ة عل���ى معرفته���م احلدس���ية وإجراءاهتم غري 

املدرسية .

خامسًا : االنفتاح على طرق حل التلميذ 
وعلى التواصل معه

إن التعلي���م ال���ذي يتضم���ن ط���رق ح���ل التاميذ 
احلدسية ، ميكن أن يزيد من تعلمهم ، وبوجه خاص 
عند دمج هذه الطرق مع فرص التاميذ يف التواصل 
واملناقش���ة . وقد بينت نتائج األحب���اث أن الدروس 
الياباني���ة تس���تعمل طرق ح���ل التلميذ عل���ى نطاق 
واسع  يف أثناء التعليم . كذلك تبني هذه األحباث ، 
بوضوح ، مبدأين أساسيني مقرتنني مع تطور الفهم 

التصوري لدى التاميذ يف الرياضيات.
 األول ، إن حتصي���ل التلمي���ذ وفهمه قد حتس���ن 
حتس���ناً ملحوظاً عندما أدرك املعلمون كيف يشكل 
التامي���ذ املعرف���ة، وكي���ف يك���ون ه���ؤالء املعلمون 
على معرفة بطرق احلل احلدس���ية الي يس���تعملها 
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دراســات 
تربويـة 
ونفسـية

التامي���ذ عن���د تصديهم للمس���ائل ، وأيض���اً كيف 
يوظ���ف املعلمون هذه املعرفة عن���د حتضري وإعداد 
دروس الرياضي���ات وأدائها . إن نتائج هذه األحباث 
كانت واضحة يف املراحل األوىل من التعليم ، وسوف 

يتم إظهارها يف املراحل التالية .
أم���ا املب���دأ الثاني ، فه���و أن التعلي���م القائم على 
االختي���ار اجليد للمس���ائل ، والذي يتي���ح للتاميذ 
التش���ارك والتواصل عند حل هذه املسائل ، وكذلك 
القائم على توفري فرص هلؤالء التاميذ للمش���اركة 
يف طرق حلهم للمسائل، سينتج عن كل ذلك حتصيل 
متزايد يف إمكانيات حل املس���الة . والقضية اهلامة 
هنا أن هذه املكتس���بات حتصل  من دون خسارة يف 
حتصيل املهارات واملفاهيم الي تقاس باالختبارات 
املقنن���ة العامة. وقد بين���ت هذه األحباث أيضاً ، أنه 
عن���د حصول التاميذ ، على ف���رص للقيام بتكوين 
طرق حل خاصة هبم ، فإنه ستكون هلم القدرة بشكل 
أفضل لتطبي���ق املعرفة يف الرياضيات على مواقف 
جديدة للمس���ائل . هلذا فإن على املعلمني ، الرتكيز 
بتوفري فرص للتاميذ من أجل التواصل والتش���ارك 
يف مواق���ف غني���ة باملس���ائل . وجبانب ذل���ك ينبغي 
عل���ى املعلمني، تش���جيع التاميذ إلجي���اد طرق حل 
خاصة هبم ، وإعطاؤهم فرصاً للمش���اركة ومقارنة 
ط���رق احلل ونتائجه . إن إح���دى الطرق للتخطيط 
هل���ذا التعلي���م وتنظيمه ه���و أن يعم���ل التاميذ يف 
البداي���ة، يف جمموع���ات صغرية ، ومن ثم مش���اركة 
األفكار واحللول يف مناقش���ة عامة لتاميذ الصف 
مجيعهم. إن أحد أس���اليب التعلي���م املفيدة للمعلم ، 
هو حتديد مس���ألة ممتعة ، ليقوم حبلها التاميذ ، 
ومن ثم التح���رك يف حجرة الصف يف أثناء قيامهم 
باحل���ل متعقب���اً ومتابعاً ملا يفعله ه���ؤالء التاميذ ، 
من أس���اليب يف حل املس���الة . كما ميكن للمعلم أن 
يستدعي بعض التاميذ ملناقشة طرق حلهم وترتاوح 
هذه الطرق عادة من البس���يط إىل املتقدم جداً . إن 
هذا األسلوب من التعليم قد استعملته بنجاح بعض 

املدارس اليابانية .

سادسًا : اإلحساس بأمهية العدد
إن تعليم الرياضيات ، الذي يركز على اإلحساس 
بأمهية العدد ، يش���جع التاميذ عل���ى أن يصبحوا 
قادرين على حل مس���ائل يف مواقف متشعبة واسعة 
، وكذل���ك جيعل نظرهتم إىل الرياضيات قائمة على 
أهن���ا موضوع هام للتفكري . والب���د من التأكيد على 
أن اإلحس���اس بالعدد يرتبط بامتاك املرء ش���عوراً 
حدسياً للتأمل يف حجم العدد ومكوناته ، باإلضافة 
إىل الق���درة عل���ى التعام���ل مبرونة م���ع األعداد يف 
األوضاع املختلفة للمس���ألة ، من أجل اختاذ قرارات 
س���ليمة وأح���كام معقولة . كما يتضمن اإلحس���اس 
بالعدد ، القدرة على اس���تعمال عمليات احلسابات 
الذهني���ة مبرون���ة ، وكذل���ك التقدير ، واإلحس���اس 
بأمهي���ة العدد م���ن الناحية العملي���ة، واالنتقال بني 
النظم العددية ، وأخرياً احلكم على معقولية النتائج 

العددية .
لق���د ق���ام الباحثون بدراس���ة تامي���ذ الصفوف 
الس���بعة ملوضوع الرياضيات ، الي تتضمن وحدات 
خاص���ة م���ن أمهي���ة الع���دد واحلس���ابات الذهني���ة 
واحلس���اب التقدي���ري . وبعد املقاب���ات الفردية ، 
وج���دوا أنه بعد تعليم هذه الوحدات ، أن التاميذ ، 
أكثر مائمة يف اس���تعمال أس���اليب تعكس إحساساً 
س���ليماً بالع���دد ، وأن ذل���ك كان تغرياً يف أس���اليبهم 
س���يبقى أم���داً طوي���اً . كم���ا أن األحب���اث األخرى 
اهلام���ة يف ه���ذا اجمل���ال ، تتضمن ، تكام���اً ما بني 
تنمية اإلحس���اس بالعدد وتعلي���م موضوعات أخرى 
يف الرياضي���ات ، الي تقاب���ل تعليم دروس منفصلة 

من جوانب اإلحساس بالعدد .
كما وجد الباحثون عند دراس���تهم للصف الثاني 
االبتدائي ، أن اإلحس���اس بالعدد قد حتس���ن نتيجة 
تأكي���د املنهاج الدراس���ي  على حل املس���الة ، وعلى 
مش���اركة التلمي���ذ وعلى ط���رق احل���ل الذاتية الي 
يتبعه���ا . كما وج���دوا أن كل تلميذ تقريب���اً قد كوّن 
لنفسه أساليب خمتلفة حلل مسائل واسعة النطاق. 
كما ب���ني هؤالء التاميذ نتائج أخرى مطلوبة ، مثل 
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زيادة املثابرة يف حل املسائل .
وق���د درس���ت الباحث���ة كام���ي )Kamii( معلمي 
املدرس���ة االبتدائية عن���د حماولتهم تنفيذ أس���لوب 
للتعل���م  البنائي���ة  النظري���ة  تعليم���ي يرتك���ز عل���ى 
 )constructivist theory of learning(
 .)Piaget( القائمة على أحباث عامل النفس بياجيه
والقضية الرئيس���ية ألسلوب التعليم هنا هي تقديم 
مواق���ف للتامي���ذ، يكوّنون فيه���ا معانيهم وطرقهم 
وإحساس���هم بالع���دد . وق���د بينت نتائ���ج مقابات 
التامي���ذ ، أن ه���ؤالء التامي���ذ ق���د أظه���روا كثرياً 
من االس���تقالية ، والفهم التص���وري لقيمة املنازل 
العددي���ة ، وكث���رياً من الق���درة على إج���راء التقدير 
واحلساب الذهين ، باملقارنة مع ما قام به التاميذ 

يف الصفوف األخرى املوازية هلم .
ونتيج���ة هلذه األحباث والدراس���ات فإن االهتمام 
بقيمة العدد واإلحس���اس به، يف أثناء تعليم تشكيلة 
واس���عة م���ن موضوع���ات الرياضي���ات ، مييل حنو 
تعزي���ز وتعمي���ق ق���درة التلمي���ذ يف ه���ذا اجمل���ال . 
كم���ا أن الكف���اءة والق���درة يف العدي���د م���ن جوانب 

اإلحس���اس بالعدد ، تعترب بالنس���بة للتاميذ نتيجة 
هام���ة يف الرياضي���ات . ومع أنه أكث���ر من 90% من 
احلس���ابات جتري خارج املدرس���ة، بدون ورق وقلم 
وذل���ك باس���تعمال احلس���ابات الذهني���ة أو التقدير 
أو احلاس���بات اليدوية ، ف���إن اجلهود الي تبذل يف 
دروس الرياضيات لغرس اإلحساس بالعدد  مازالت 

غري كافية .
ويف أثن���اء قيام املعلمني بتوضيح أس���اليب إدراك 
العدد واإلحس���اس ب���ه ، ينبغي عليه���م األخذ بعني 
االعتبار ، بش���دة ، الس���ري بالتعليم أبعد من أسلوب 
الوح���دة يف امله���ارات )unit-skills( )أي الرتكي���ز 
على املهارات املنفردة بصورة منفصلة( إىل أس���لوب 
أكث���ر تكاماً ، يش���جع تنمية اإلحس���اس بالعدد يف 
كل النش���اطات املدرس���ية ، الي تتف���اوت من تنمية 
اإلجراءات احلسابية إىل حل املسالة يف الرياضيات. 
وم���ع أن هذه القضايا حباجة إىل أحباث أكثر ، فإن 
التوجه التكاملي لإلحساس بالعدد ، سيفضي ليس 
فق���ط إىل إحس���اس أك���رب بالعدد ، ولك���ن أيضاً إىل 

نتائج أخرى هامة .
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العل��م والثورة التكنولوجية، خاص��ة وأنها تعكس ثقافة وتراث اجملتمع وعادات��ه وتقاليده، وحتيطه علمًا 
مبوضوعات وأفكار وأخبار ومعلومات ومعارف يف جوانب احلياة مجيعها بوس��ائل ممتعة وش��ائقة، تتفق 

مع أفكاره واجتاهاته على مدار الساعة بشكل يشبع حاجاته.

دور اإلعالم في تربية الطفل  
) السلبيات وااليجابيات (

  ج�وان حس��ني
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 إن تأثري اإلعام ال يقّل أمهية عن دور املؤسسات 
االجتماعية األخرى كاألس���رة واملدرس���ة يف عملية 
التنش���ئة االجتماعي���ة، فق���د تس���اعد عل���ى تكوين 
مقوّم���ات ش���خصية الطفل إذا اس���تخدمت بصورة 
مثلى، وقد تش���كل عامل هدم حقيقي هلوية الطفل 
ومنوه ووعيه إذا خرج عن دوره وس���ياقه احلضاري 

والثقايف.
 وقد اس���تحوذت وس���ائل اإلعام عل���ى االهتمام 
واملتابع���ة املكثف���ة من كل ش���رائح اجملتم���ع وخاصة 
النشء من تاميذ وط���اب املدارس، الذين تغريهم 
عناصر اجل���ذب والرتفيه فيها، فأصبحوا يداومون 
ويقضون س���اعات طويلة على متابعة هذه الوسائط 
اإلعامي���ة حبي���ث أصبح���ت مبع���ث قل���ق واهتمام 
لذويه���م وحتدّي���اً للقائم���ني على الرتبي���ة واإلعام 
يف مواجه���ة االنفج���ار الكب���ري يف ث���ورة املعلوم���ات 
واالتص���االت، ومم���ا يزي���د خطورهتا حتك���م الدول 
املتقدم���ة يف وس���ائل اإلعام الدويل واس���تخدامها 
هلا س���احاً يف خل���ق التأثري والتغيري بش���كل خيدم 
مصاحلها وأهدافها، وقد أثبتت الدراسات أنّ نسبة 

كبرية من أطفال الوطن العربي يف املرحلة االبتدائية 
يقضون 1000 ساعة سنويا أمام وسائل اإلعام أي 
ما يعادل ضعف ما جيلس���ون على مقاعد الدراسة، 
وه���ذا مؤش���ر خط���ري، ألن مرحلة الطفول���ة املبكرة 
هي مرحلة البناء والتكوي���ن والتلقي وحفر العادات 
والس���لوكات. ومن اإلنص���اف القول: إنه ليس كل ما 
يعرض س���يئاً وض���اراً، فإن لوس���ائل اإلع���ام آثاراً 

إجيابية وأخرى سلبية.   

اآلثار االجيابية لوسائل اإلعالم:
     يق���وم اإلع���ام يف اجملتمع املعاصر بدور كبري 
يف تنش���ئة األفراد النتش���ارها الواس���ع وتأثريها يف 
ش���رائح واس���عة من اجملتمع، وتفرّده���ا خبصائص 
ومميزات ال تتوافر يف غريها من الوس���ائط الرتبوية 

األخرى فهي:
 تنقل خربات وثقافات الشعوب املختلفة، وتنقل 
تراث األج���داد وأخبارهم إىل اجليل اجلديد، وهذا 
ما يؤدي إىل زيادة الرصيد الثقايف لإلنسان وتيسري 

عملية تبادل اخلربات البشرية.

دور وسائل اإلعالم يف تربية الطفل 
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 تتع���رض وس���ائل اإلع���ام لكثري م���ن القضايا 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والرتبوية وهذا 
م���ا جيعلها ذات تأثري كبري عل���ى تكوين الرأي العام، 
وتوجيهه ووسيلة مهمة من وسائل الرتبية املستمرة.

)1(
 تس���اهم يف اكتس���اب الطفل ع���ادات اجلماعة 
وأخاقه���ا وتقاليده���ا، وتعرف���ه ببيئت���ه وجمتمعه، 
وتس���اعده على تكوي���ن معارف���ه ومعلوماته وتطوير 
مهارات���ه ومواهب���ه، كم���ا تق���وّي مقدرت���ه على حل 
املش���كات ال���ي تواجه���ه وتس���اعده عل���ى التوافق 
االجتماع���ي واس���تغال وقت فراغ���ه، وتعلم اللغات 

األجنبية، والفنون والعلوم املتنوعة.
 تعزز القيم الصاحلة واملثل العليا لديه، وتكسبه 
الس���لوك احلس���ن من خال ما تقدمه من مضامني 

ثقافية وتوجيهية وتربوية وترفيهية. )2(
 تعمل على تشجيع القدرات االبتكارية واإلبداع 
ل���دى الطف���ل، وتث���ري خيال���ه وتنمي حواس���ه على 

الرتكيز واالنتباه.
 يتع���رف منج���زات العل���م وآخر م���ا توصل إليه 

العلم والعلماء.
 تسهم يف تعميق عاطفة الوالء للوطن من خال 
التعريف برس���الته، وتوعي���ة الطفل بدوره يف هنضة 

الوطن واحملافظة على ثرواته ومنجزاته.
  تش���بع ميول���ه واحتياجات���ه وتوف���ر ل���ه املتعة 

والرتفيه، على خاف املناهج املدرسية اجلامدة.
  حت���دث تأث���رياً عن طريق تعمّد وس���ائل إعام 
الطفل تكرار أنواع معينة من العاقات والشخصيات 
واألف���كار والصور، ومثل هذا التك���رار واإلعادة هو 
أهم العناصر الي تس���اعد الطفل على االس���تيعاب 
واالمتصاص ملا يتع���رض له من مدركات ومفاهيم.

)3(
 تنش���ر الوع���ي الرتب���وي على مس���توى األس���رة 
واجملتم���ع من خ���ال الربامج والن���دوات واحلوارات 

واألفام.

اآلثار السلبية لوسائل اإلعالم : 
    تعدّ الس���نوات األوىل م���ن عمر الطفل مرحلة 
تك���وّن الش���خصية فهو يتأثر إىل ح���د كبري مبا يراه 
ويس���معه أو يق���رؤه، ويتفاع���ل م���ع كل ما يق���دّم له 
بتلقائية، ويس���ري يف نسقها حتى يصبح من الصعب 
التخلص من آثارها الس���لبية على ش���خصيته ومنوه 
ووعي���ه، فإذا خ���رج اإلعام عن س���ياقه احلضاري 
والثق���ايف يصبح خط���راً حقيقياً يه���دّد األطفال يف 
مراحل العمر املتقدمة ويتجلى األثر السليب لوسائل 

اإلعام يف عدّة جوانب :
1  �  اجلانب األخالقي والسلوكي : 

تنقل وس���ائل اإلعام سلوك وأمناط حياة بيئات 
أخ���رى إىل جمتمعنا، حتم���ل قيماً مغاي���رة وتقاليد 
غريب���ة ع���ن البيئة العربي���ة، ختلخ���ل املوازين لدى 
الطف���ل وتؤدي إىل التصادم ب���ني القديم واحلديث، 
فالطفل يتقبل كل ما يقدم له لقلة معرفته وجتربته 
وعدم تكون معايري القبول والرفض لديه، فيش���اهد 
قصصاً خرافية مثل ) سوبرمان، وبات مان ( تغرق 
الطف���ل يف خياالت بعيدة ع���ن الواقع وكلها قصص 
غريبة ال تتضمن معان���ي تربوية رفيعة موجهة، وال 

هتدف إىل غرس األخاق والقيم الصحيحة.  
2  �  اجلانب االجتماعي: 

تث���ري أف���ام العن���ف واجلرمي���ة دوافع الس���لوك 
العدوان���ي لدى األطف���ال الذين لديه���م ميل لذلك، 
وخيلص كابر يف دراس���ة ش���املة للبحوث العلمية 
املختلف���ة الي أجريت يف ه���ذه الناحية أن اجلرمية 
والعنف يف وس���ائل اإلعام تدعم امليول الس���لوكية 

املوجودة بالفعل عند مَن يتعرضون هلا. )4(
 يكتس���ب الطفل سلوكات وعادات سيئة، إذ  إن 
اجللوس س���اعات طويل���ة أمام التلفاز واحلاس���وب 
يقل���ل اإلحس���اس بأمهي���ة الوق���ت، ويبع���ده ع���ن 
ممارس���ة النش���اطات االجتماعي���ة املفي���دة كاللعب 
والرياضة،واهلواي���ات الي من خاهل���ا يتكامل منوه 
اجلس���دي والعقلي وتفريغ الطاقة املوجودة لديه يف 
أعمال نافعة، وي���ؤدي إىل االنصراف عن الواجبات 

64

دراســات 
تربويـة 
ونفسـية



املدرسية وتدني التحصيل الدراسي.
  تعم���ل عل���ى إث���ارة الغرائز من خ���ال تصوير 
العاق���ة ب���ني الرجل وامل���رأة على خ���اف عقائدنا 

وثقافتنا.
 هتدّد خصوصية بيئتنا احمللية وتسهم يف ضعف 
العاقات االجتماعية، يف ظل انتش���ار ثقافة العوملة 
واملستورد من األفام واملسلسات الغربية، فيعيش 
الطفل تناقض���اً، خفياً أو ظاهراً، بني واقعه والعامل 

الذي يراه أمامه على الشاشة.
3  � اجلانب الصحي :

 تتس���بّب وس���ائل اإلع���ام يف تأخ���ر األطفال يف 
النوم، واعتال صحة أجسامهم وإصابتهم بالسمنة 
واخلمول والكس���ل، فاجللوس س���اعات طويلة أمام 
التلفاز وشاش���ات احلاس���وب يؤثر س���لبا يف حواس 

الطف���ل ويف صحته كما يؤثر عل���ى جهازه العظمي 
وقدراته العقلية واحلس���ية واحلركية، حيث يتوحّد 
الطفل مع هذه الوسائل ويتعوّد على الكسل والبادة 
واخلمول، كم���ا يبعد الطفل عن ممارس���ة هواياته 
األخرى الضرورية لتدريب عضاته وتفريغ الطاقة 
املش���حونة لدي���ه لنموه، مث���ل الق���راءة و الرياضة. 
فق���د ثبت بش���كل قاط���ع أن اإلش���عاعات التلفازية 
ذات ضرر كبري وهذا الضرر يش���مل إفس���اد الغدد 
الصماء واحلاس���ة البصرية والتسبب باضطرابات 
القلب والتأثري على الدماغ وهذا ما يتسبب يف عدم 
القدرة على الرتكيز، ويزيد مخول األجهزة األخرى 

كحاسة الشم واجلهاز الدوري. ) 5 ( 
4 �  اجلانب العقلي والنفسي : 

يتحول النشاط العقلي بفعل هذه الوسائل إىل نوع 
من الفعل اآليل الاإرادي الرتيب املتكرر، املستلب، 
ويصبح الطفل آلة أخرى منعزلة عن العامل تتفاعل 
م���ع أجهزة آلية والكرتوني���ة أخرى، وهكذا ينخفض 
التنوع يف التفكري لديه، وتنعكس س���لبيات وس���ائل 
اإلع���ام عل���ى أمن الطف���ل وثقته بنفس���ه يف إثارة 
اخل���وف والف���زع يف قلوهب���م عرب أح���داث وقصص 
ت���دور ح���ول اجل���ن والش���ياطني وأبط���ال يفعل���ون 

اخلوارق.)6(

التلفاز وأثره على األطفال:  
 يق���ول كولدف���ن إن التلف���از س���ريبح يف ح���رب 
املعلوم���ات ألن���ه أصبح الع���امل احلقيقي للش���باب، 
وقد أثبتت الدراس���ات أن التلف���از له أكرب األثر على 
تصورات وس���لوكات األطفال، وميوهلم واجتاهاهتم، 
فه���و يقدم للطفل يف دار احلضانة زيادة يف الفرص 
التعليمية وهذا ما يؤدي إىل رفع درجة ذكائه بشكل 
واضح، وهذا يتوق���ف على نوعية الربامج املعروضة 
وم���ا حتتويه من فرص تعليمية وما فيها من خربات 
ووس���ائل تثقي���ف مناس���بة هل���ذه املرحل���ة، فالطفل 
يس���تجيب للصورة قبل أن يكتس���ب قدرة على فهم 

األلفاظ اللغوية. )7 ( 
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كم���ا أظهرت الدراس���ات الرتبوية أن نس���بة كبرية 
م���ن األطف���ال الذين يش���اهدون الربام���ج التعليمية 
يس���تفيدون يف جمال احلساب والعلوم واللغة، ولعّل 
يف اس���تخدام التلف���از يف مرحلة التعليم األساس���ي 
ض���رورة ال ب���دّ منها، فهو وس���يط متميز يف قدرته 
عل���ى حتويل املعلوم���ات اجمل���ردة إىل معلومات تقع 
حت���ت ح���س الطال���ب، وهذا يس���اعد على س���هولة 
اس���تيعاهبم وفهمه���م للم���ادة املعروض���ة وخصوصا 
طاب احللقة األوىل لعدم اكتمال قدرهتم على فهم 

املعاني اجملردة واملدركات الكلية. )8 ( 
 وميثل اس���تخدام التلفاز التعليمي وسيلة تربوية 
ناجح���ة يف تقدي���م املنهاج الدراس���ي، وذلك لقدرته 
على عرض التجارب العلمية، وتعليم اللغة بالطريقة 
الي حيبها األطفال وهي اجلمع بني الصوت وصورة 

اللفظ .
 ويف ه���ذا الس���ياق يذك���ر بع���ض الباحث���ني عدّة 
ميزات تربوية للوس���ائل الس���معية البصرية، تتفوق 
هبا على الوسائل البصرية أو السمعية أو على املعلم 

نفسه ومن ذلك:
 اجلاذبي���ة : فربامج التلفاز أكث���ر جاذبية من 
معظ���م الربامج املدرس���ية الي يتلقاه���ا الطالب يف 
املدرس���ة. وهذه اخلاصة ميك���ن ماحظتها بصورة 
عام���ة م���ن موازنة ع���دد الس���اعات ال���ي يقضيها 
اإلنس���ان أمام الربامج التلفازية، من عدد الساعات 

الي جيلس هبا على مقاعد الدراسة. ) 9 ( 
 الواقعية: فاملعلومات املعروضة بالتلفاز أكثر 
واقعية وحس���يّة من تعلم املعل���م، ولذلك يعدُّ التلفاز 
نافذة صغرية يطل هبا اإلنس���ان على العامل الواقعي 
احل���ي، بينما يبقى تدريس املعلم يف غالبيته جمرداً 

ونظرياً، قلياً ما يطبق يف احلياة الواقعية.
 احلداثة: فالتلفاز أقدر على نقل مستحدثات 
العلم، ولذلك يتاح لإلنس���ان االطاع على تطبيقات 
النظريات العلمية خال س���نة أو س���نتني من ظهور 
االخرتاع، بينما ال تدخل تلك املخرتعات وتطبيقاهتا 
يف مناهج التعليم املدرسي إال بعد عشرات السنني، 

وهذا م���ا يصبغ التعليم بصبغ���ة احملافظة، والبطء 
يف االستجابة.

 الفوري���ة: ويع���ين ذل���ك أن���ه قادر عل���ى نقل 
احل���وادث احلية على اهلواء مباش���رة، ويف هذا من 
التش���ويق واجلذب وه���ذا ما جيع���ل معلوماته أكثر 

رسوخا. ) 10 (
وبرغم حماس���ن التلف���از وإجيابيات���ه يف النواحي 
التعليمي���ة والرتبوية، فإن له أثاراً س���لبية تتجلى يف 

جوانب عدة:
 اجلان���ب العق���دي : اختل���ت املوازي���ن عند 
األطفال بس���بب ما يعرض عليهم على الشاشة، ألن 
أحداث معظم قصص األطفال تدور حول املغامرات 
والعن���ف ويف هذا ما له من أثر يف اس���تغراق الطفل 
يف خياالت بعيدة عن الواقع، فهي ال تتضمن معاني 
تربوي���ة موجه���ة ب���ل وال هتدف إىل غ���رس األخاق 

والقيم الصحيحة.
 اجلانب النفس���ي : يؤثر التلفاز يف انفعاالت 
املش���اهد وس���لوكاته إضاف���ة إىل التأث���ري يف عاداته 
وأخاق���ه، وه���ذا التأث���ري يكون أش���د عل���ى الطفل 
الصغري حمدود اخلربة ) 11 ( وقد بينت الدراس���ات 
أن للتلف���از دوراً بارزاً يف إنش���اء اخل���وف والقلق يف 
نفوس األطفال مبا يعرض من أفام مرعبة، وأثبتت 
الدراس���ات ذاهت���ا أن الطفل يقع يف ح���رية من أمره 
ويصاب بالوهم فيما يش���اهده عل���ى التلفاز من أنه 
الواق���ع واحلقيق���ة وهذا  ل���ه آثار نفس���ية على منو 

الطفل.
 اجلان���ب االجتماع���ي واألخالق���ي: إن 
التلف���از وس���يلة هل���ا قوة الس���حر على حي���اة الفرد 
وتوجهات���ه وس���لوكاته احلياتية، ويظه���ر هذا األثر 
بوض���وح يف االهت���زازات البنيوي���ة عل���ى مس���توى 
القي���م، عندما يقدم أش���كاالً من الص���ور املادية من 
خال األف���ام والتمثيليات والدعايات واإلعانات، 
وغريه���ا، فتتحول تلك األش���كال إىل من���اذج مثالية 
يقتدى هب���ا حبكم جاذبيتها وتأثريه���ا الذي يصعب 
عليه مقاومته، وهلذا يتقمص ش���خصيات ومواقف 
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وأدوار فيصبح مستهلكاً لتجارب اآلخرين الومهية. 
 ) 12 (

ومب���ا أن األطفال يقض���ون س���اعات طويلة أمام 
التلف���از فإن ذل���ك يؤثر تأثرياً مباش���راً على حياهتم 
االجتماعي���ة وعاقته���م م���ع األس���رة ، وهب���ذا يقل 
اكتس���اب الطف���ل للمع���ارف واخل���ربات م���ن األهل 
واألصدقاء، كما يصرفه أيضا عن اللعب ومتعته مع 
أقرانه، وهذا يؤثر تأثرياً مباشراً على توازن األطفال 
النفس���ي، ومن ثم األخاقي والسلوكي، ويف دراسة 
عل���ى س���لوك األطفال أش���ارت إىل أن هناك عاقة 
مباشرة ما بني أفام العنف التلفازي يف الستينيات 
وارتفاع اجلرمية يف السبعينيات والثمانينيات وفيها 
أن مشاهدة األطفال للعنف التلفازي جيعلهم عندما 
تتقدم هبم الس���ن أكثر مياً إىل األعمال اإلجرامية. 

) 13 (

 جانب اإلب���داع والتخيل : إن الطفل الذي 
يقض���ي وقت���اً طوياً أمام التلفاز ق���د يؤدي به ذلك 
إىل ختلف يف قدراته على التصور واإلبداع والتخيل 
واالبتكار، وه���ذا ما يتناقض م���ع املطالعة والقراءة 
الي تكس���ب الطفل النظر إىل الصورة املقروءة الي 
متثلها احلروف، فالطفل عندما يقرأ ويطالع الكتاب 
يتمتع بقدرة على التخيل احلر واس���تخاص الصور 
واملعان���ي واملفاهيم م���ن خال احل���روف والكلمات 
والرتاكي���ب وهذه الي تنمي حرك���ة الفكر والعاطفة 

والشعور. ) 14 ( 
 اجلان���ب الرتبوي : إن جلوس الطفل أوقاتاً 
طويل���ة أم���ام التلفاز له أثر س���ليب عل���ى التحصيل 
الدراس���ي ومتابعة الدروس، وال خيفى األثر السيئ 
ألف���ام العن���ف واجلرمي���ة عل���ى ش���خصية الطفل 

وهتيئته لاحنراف.
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 اجلانب البدني: إن التلفاز حيدّ من انطاق 
الطف���ل يف اللع���ب واحلركة املرافقة، فهي تتس���بّب 
يف تأخ���ر الطفل يف النوم، واعتال صحة اجلس���م، 
وقد أثبتت الدراس���ات أن بقاء الطفل أمام الشاش���ة 
ساعات طويلة يعرض صحته للخطر ويرهق جسده 

ويؤثر على قوة إبصاره.) 15(
 اجلانب اللغوي : أثبتت الدراس���ات الرتبوية 
والنفسية أن من أبسط الطرق الكتساب الطفل اللغة 
هي إقامته يف س���نوات حيات���ه األوىل عاقات ثابتة 
بين���ه وبني احمليطني به مباش���رة . لذل���ك  فالتلفاز  
قد يكون واحدا من العوامل الي تؤثر يف تأخر تعلم 
اللغ���ة، وعدم انتظام منوه���ا عند الطفل يف املراحل 

األوىل من حياته. ) 16 ( 
ومم���ا يؤخ���ذ عل���ى التلف���از العربي قل���ة براجمه 
املخصص���ة لألطفال، وش���يوع جانب اخليال املدمر 
والعنف على حس���اب القيم واملثل االجتماعية، كما 
اهت���م بتأث���ر براجم���ه بالثقاف���ة األجنبي���ة واالنبهار 
باجلان���ب املادي فيها إىل جانب قلة االهتمام بربط 

الطفل ببيئته احمللية والعربية.
وتع���دّ أف���ام الرس���وم املتحرك���ة أكثر الوس���ائل 
اإلعامي���ة تأثرياً يف وجدان الطفل وعقله ألن صور 
الرس���وم املتحركة جتذب الطفل يف املراحل املبكرة 
وتشدّ انتباهه وتشبع حاجاته يف االستمتاع والتخيل، 
وحتدث لديه استجابات معينة تساهم فيما بعد يف 

تشكيل وعيه وتصوره لألشياء من حوله.

إجيابيات أفالم الرسوم املتحركة: 
 تعطي الطفل فرصة االستمتاع بطفولته، وتفتح 
مواهبه، وتنسج عاقاته بالعامل حوله، وتنمي خياله 
وتغذي قدراته،إذ تنتقل به إىل عوامل جديدة مل تكن 
لتخط���ر له عل���ى بال، كما تعرفه بأس���اليب مبتكرة 
متعددة يف التفكري والسلوك، وتزود الطفل مبعلومات 
ثقافية منتقاة، وتس���ارع بالعملية التعليمية، فبعض 
أفام الرس���وم املتحركة تس���لط الضوء على بيئات 
جغرافية معينة، وبعضها يسلط الضوء على قضايا 

علمية كعمل أجهزة جس���م اإلنس���ان بأسلوب سهل 
جذاب األمر الذي يكس���ب الطف���ل معارف متقدمة 
يف مرحلة مبكرة، وتقدم للطفل لغة عربية فصيحة 
ال جيدها يف حميطه األسري مما ييسر له تصحيح 
النط���ق وتقوي���م اللس���ان، وتل���يب بع���ض احتياجات 
الطفل النفس���ية وتشبع له غرائز عديدة مثل غريزة 
حب االستطاع وغريزة املنافسة واملسابقة فتجعله 

يطمح للنجاح ويسعى للفوز. ) 17 ( 

 سلبيات أفالم الرسوم املتحركة:
 إن أف���ام الرس���وم املتحرك���ة املس���توردة تق���دم 
لألطفال قيماً غريبة، وتعظم فيهم العنف والذاتية، 
وتقتل فيهم القدرة، كذلك ال تراعي نفس���ية الطفل 
العرب���ي، فتكس���به ش���خصية مهت���زة، ممزق���ة بني 
اخلي���ال والواقع، وحترم الطفل من ممارس���ة اللعب 
الذي يعترب ضرورياً للنمو اجلسمي والنفسي، وتزرع 
يف نفوس���هم التمرد والتحرر من القيود األخاقية، 
كما ترسخ يف األذهان أن الفنانات وجنوم الكرة أهم 

من العلماء واملبتكرين. ) 18 ( 
ويف دراس���ة علمي���ة أثبتت أن النس���بة األعلى من 
األطفال يشاهدون أفام الرسوم املتحركة األجنبية 
ويف ه���ذا خطر عل���ى اجتاهات وس���لوكات الطفل، 
ألهنم يعيش���ون لس���اعات طويلة يف بيئة غريبة عن 
بيئته���م وه���ذا ما قد خيل���ق لديهم فيم���ا بعد عدم 

توافق مع احلياة، وضعف يف انتمائهم إىل الوطن.

 األلعاب اإللكرتونية وألعاب الفيديو:
 تعت���رب م���ن وس���ائل الرتفي���ه احلديث���ة يف ه���ذا 
العصر، وأصبحت تش���كل جزءاً رئيس���اً يف وس���ائل 
الرتوي���ح والرتفيه لألطفال، هلا جوانب اجيابية على 
تفك���ري األطف���ال واملراهقني وذلك ألهن���ا تعمل على 
رفع مس���توى حدّة االنتب���اه واإلدراك ودقته لديهم، 
وتساعدهم على اكتساب مهارات احلركة يف املكان 
وتنش���ط الذاكرة واألداء احلركي وتس���اعدهم على 
اكتش���اف أس���اليب جديدة حلل املش���كات واختاذ 
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القرارات وتنشيط عمليات التفكري اإلبداعي املؤكدة 
ألمهي���ة كل ما ه���و جديد ومفي���د، ويف الوقت ذاته 
يصاحبها ارتفاع يف منس���وب العن���ف لدى األطفال 
واملراهق���ني ألن ه���ذه األلع���اب تعتم���د عل���ى فكرة 
اجلرمية والقتل والدماء مثل ألعاب » ليلة العفاريت« 

و » كونرت«. ) 19 ( 
كما أن هلا تأثرياً سلبياً على عاقة الطفل باألسرة، 
فلقد س���اعدت هذه األلعاب عل���ى عزلة الطفل عن 

أهله وأقرانه وزعزعت مكانة األسرة عنده.

الوسائل البصرية :
تضم هذه الوس���ائل خمتل���ف املطبوعات من كتب 
وصح���ف ونش���رات مكتوب���ة ولوح���ات. وتعت���رب من 
الوسائل الفعالة يف تربية الصغار والكبار وتثقيفهم 
وتوجيهه���م. وتش���ري نتائ���ج التجارب ال���ي أجراها 

الزارس���فيلد Lazarsfeld  و دوب Doob  ووابلز 
Waples وبريلس���ون Berelson  أن املطبوع���ات 
كالكتاب والصحيفة واجمللة والافتات هلا مميزات 
هام���ة جتعله���ا تتف���وق عل���ى غريه���ا من الوس���ائل 
األخرى. وأهم هذه املميزات أن القارئ يس���تطيع أن 
يس���يطر على الوس���يلة بالطريقة الي تائمه، فهو 
يس���تطيع أن يطلع على املوضوع���ات الي يرغب يف 
االطاع عليها، ويراجع ما يريد أن يراجعه بالسرعة 

الي تناسبه، ويف أي وقت يشاء.
ويعتقد بع���ض العلماء أن املطبوع���ات حتتاج من 
الق���ارئ إىل مش���اركة خاق���ة، وجه���د إجياب���ي، ال 
تتطلبه وس���ائل اإلعام األخرى، ويرجع ذلك إىل أن 
العناص���ر اإلعامية يف حالة الطباع���ة أقل هتيكاً 
يف بنيته���ا من العناصر اإلعامية األخرى، فالقارئ 
ال يواجه متحدثاً مرئياً أو مس���موعاً، كما هو احلال 
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يف الفيل���م واإلذاع���ة والتلفاز، وبذل���ك جيد الطفل 
أمامه حرية كب���رية يف التخيل، وتصور املعاني،وفهم 
التلميح���ات اللبقة، والرموز اخلصبة، والتفس���ريات 
املتعددة. ) 20 ( وتؤدي الصحافة املدرسية واملكتبة 
املدرس���ية دوراً عظيم���اً يف تدري���ب الط���اب على 
الق���راءة النقدية الواعية ومهارة تفس���ري املعلومات، 
وعل���ى التعبري عن آرائهم وتنمي���ة الصفات اخللقية 

والشخصية عندهم. ) 21 ( 
 

اإلنرتنت: 
 يع���دّ اإلنرتن���ت وبرجمي���ات احلاس���وب وس���ائل 
ذات تأث���ري كب���ري عل���ى تربي���ة الطف���ل فه���ي توف���ر 
ل���ه العدي���د م���ن مص���ادر املعلوم���ات) كاجمل���ات 
اإللكرتوني���ة، واملوس���وعات ، والقوامي���س، وقواعد 
البيان���ات، واملواق���ع التعليمي���ة ( وتتي���ح له س���هولة 
الوص���ول إليها يف الزمان وامل���كان الذي خيتارمها، 
وتساعده على تعلم اللغات والعلوم املتنوعة وتطوير 
مواهبه واس���تغال أوقات فراغ���ه، لكنّ اإلفراط يف 

اس���تخدامها له آثار سلبية على التحصيل الدراسي 
ومتابع���ة ال���دروس، واالنعزال عن مجاع���ة األقران 
والعاق���ات االجتماعية، واالنصراف عن ممارس���ة 
الرياض���ة واللعب، ويؤدي إىل تدهور الصحة العامة 

واإلصابة بالسمنة والكسل.

كيف حنم���ي األطفال من خطر وس���ائل 
اإلعالم؟:

1 � توعية األبناء بسلبيات وسائل اإلعام، وعدم 
الس���ماح هلم بالبقاء ملدة طويلة أمام هذه الوس���ائل 

من دون رقيب.
2 � ترشيد األسرة، وتفعيل دور األبوين ليضطلعا 
مبسؤليتهما الرتبوية يف توجيه وإرشاد األبناء وانتقاء 
ما يفيدهم من برامج وأفام ومسلسات تساعدهم 

يف عملية النمو العقلي والعاطفي واملعريف.
3 � إنت���اج أف���ام ومسلس���ات وبرام���ج لألطفال 
تائم بيئتنا احمللية وتكون بديا عن أفام الكرتون  

األجنبية.
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4 � املطالبة بتش���ديد الرقابة على املستورد 
م���ن أف���ام وبرام���ج أجنبي���ة  يف الفضائيات 
العربي���ة حبي���ث متنع م���ا يتعارض م���ع املثل 

والقيم  الروحية واالجتماعية.
5 � تضم���ني املناه���ج الدراس���ية يف مراحل 
التعلي���م املختلف���ة، موضوع���ات ودروس عن 
االنعكاس���ات السلبية لسوء استخدام تقنيات 
وس���ائل االتص���ال واإلع���ام، والط���رق املثلى 

الستخدام تلك الوسائل.
اإلعامي���ني  ب���ني  اجله���ود  تنس���يق   �  6
والرتبوي���ني لرس���م األهداف لبن���اء جيل يعي 
دوره احلض���اري  يف التقدم والتطور ألن بناء 

احلضارة ميرّ من بوابة الطفل. 
 لقد استطاع اإلعام أن يدخل كل بيت، وحيدث 

تأث���رياً يف التفكري والقيم والعواط���ف وإذا مل يواجه 
بعملي���ة تربوية منظمة تواكب هذا التطور فس���وف 

يؤدي إىل نتائج غري مرضية.
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) يف شخصية وجيه أسعد تكاملت ميدانية  التعليم ورشد اإلدارة وحكمة التوجيه( 
د. سليمان اخلطيب 

وجيه أس��عد مرب وهب حياته لرتبية األجيال فكان مثااًل حيتذى يف التفاني واإلخالص. مرتجم دؤوب 
مثابر ظل حوالي ثالثني س��نة من العمل املتواصل يف الرتمجة يأمل دومنا كلل يف إجناز مش��روعه الكبري 

اهلادف إىل تأسيس مكتبة عربية مرجعية يف علم النفس.   

المربي والمترجم وجيه أسعد
2008 - 1924

ثالثون سنة من الترجمة.. خمسون كتابًا
نحو مشروع المكتبة العربية في علم النفس  

من أعالم التربية: 

   رائد حامد
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أبصر وجيه أسعد النور ذات صباح دافئ يف عام 
1924)1( يف قري���ة ع���ني اجل���اش اجلبلي���ة املرتبعة 
عل���ى ارتفاع 570 م���رتاً )2( والي تبع���د عن ناحية 
الدريكيش ثاثة كيلومرتات حنو اجلنوب الش���رقي. 
يف ربوع هذه املنطقة الس���احرة من جبال الس���احل 
الس���وري اجلميل. تفتحت عينا) وجيه( على مشهد 

مفع���م باحلياة واجلمال، 
حي���ث كان يش���كل تآلف 
ال���وادي  يف  األش���جار 
القري���ب.)3( م���ع املي���اه 
الرقراقة العذبة املنسابة 
م���ن نب���ع )الش���ماميس( 
لوحة طبيعة أخاذة كانت 
عل���ى ال���دوام ت���رتك أبلغ 
األث���ر يف نف���وس س���كان 
هذا املكان وزواره فرتسم 
وجوهه���م  عل���ى  الف���رح 

وتزرعه يف قلوهبم.
ومن عني اجلاش هذه 
القري���ة اجلبلي���ة النائية 
خ���رج م���ن جي���ل وجي���ه 
أس���عد عدد من املبدعني 
أس���تاذ  مقدمته���م  يف 
القان���ون الب���ارز حمم���د 
الفاض���ل وع���امل اآلث���ار 

توفيق سليمان.. 
وه���ذا يفصح عن حب 

أهلها للعلم واملعرفة.  
شقيق وجيه أسعد) مجيل( درس هندسة الكهرباء 
يف السوربون ونال شهادهتا عام 1932 ومثله كثريون 

من جيل محلة الشهادات األوائل. 
نش���أ وجيه يف كنف أسرة ميس���ورة معروفة على 

مس���توى املنطقة، والده أسعد األسعد كان يعمل يف 
جت���ارة احلرير الي ازدهرت يف ريف طرطوس  إىل 
درج���ة أن بلدة دريكيش عرفت منذ مطلع س���تينات 

القرن العشرين معامل غزل خيوط احلرير. 
كان وجي���ه يف يفاعت���ه األوىل بعي���داً ع���ن ه���ذه 
األج���واء فأخوه األك���رب ) علي( الذي يكربه بأكثر من 
عش���رين س���نة توىل بعد 
الوال���د ش���ؤون األراضي  
والتج���ارة بينم���ا توج���ه 
الش���اب  ه���ذا  تفك���ري 
)وجيه( حن���و مكان آخر 
هو املدرسة، حيث التحق 
وبق���ي  قريت���ه  بكّت���اب 
لس���نوات طويل���ة حيفظ 
م���ا تعلمه فيه م���ن كتب 

)الشرتوني(*
لقد جعلته تلك املرحلة 
م���ن حيات���ه متمكن���اً من 
اللغ���ة العربي���ة، يض���اف 
إىل ذل���ك حض���وره تل���ك 
احللق���ات التعليمية الي 
كان���ت تعق���د يف صالون 
حي���ث  الكب���ري  وال���ده 
كان يت���م حف���ظ الق���رآن 
الكري���م وم���ا تركت���ه من 
أثر بالغ  يف حبه العربية 
وإجادت���ه هل���ا. يف ع���ام 
الش���هادة  ن���ال   1939
االبتدائية )الس���رتفيكا( لكن مرض���اً أصابه آنذاك 
) االلته���اب الدماغي( منعه من العودة إىل املدرس���ة 
ملتابعة تعليم���ه، فانتظر حتى انتهت احلرب العاملية 
الثانية ليعود مرة أخرى إىل مقاعد الدراسة، فينال 

تركز جهد المربي 
والمترجم وجيه 

أسعد خالل 
سنوات عمله في 

التوجيه األول 
على تطوير مناهج 
الفلسفة وطرائق 
التعليم وتدريب 

المدرسين

املربي واملرتجم وجيه أسعد 

* هو رش��يد الش��رتوني 1864 - 1906 أديب لبناني انصرف إىل التدريس اشتهر بكتابه » مبادىء العربية يف الصرف والنحو« 
وهو من أمهات الكتب املدرس��ية ...ومن اجلدير ذكره أن ش��قيقه س��عيد الش��رتوني » 1849 -1912« كان من أئمة العربية يف 

عصره ،له معجم »أقرب املوارد«.
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الش���هادة اإلعدادية ثم الثانوية، ث���م يلتحق جبامعة 
دمش���ق. ويف عام 1953 ينال اإلجازة يف الفلس���فة ، 
ويقدم أطروحت���ه اجلامعية بعنوان »درجات املعرفة 
عند س���بينوزا« ليعني بعدها يف عام 1954 مدرس���اً 
لعل���م النفس الرتبوي وعلم االجتماع يف دار املعلمني 

يف حلب. 
ويف ع���ام 1957 نقل مديراً لثانوية صافيتا حيث 
بقي فيها عاماً واحداً، نقل بعدها مديراًَ ألول ثانوية 

تفتتح يف الدريكيش عام 1958. 
ويف ع���ام 1963 انتقل إىل الاذقية مدرس���اً لعلم 
النف���س الرتب���وي وعل���م االجتم���اع يف دار املعلمني، 
وكذلك أس���تاذاً للفلسفة يف جتهيزها ) ثانوية جول 
مجال( وخال وجوده هناك س���جل يف كلية احلقوق 

جبامعة دمشق ونال إجازهتا عام 1966. 
وبع���د مخس���ة عش���ر عاماً م���ن التعلي���م واإلدارة 
املدرس���ية وال���ي ش���هد ل���ه فيه���ا زم���اؤه وطابه 
»بالنزاهة واجلدارة والقدوة واملثال« )4( قدم أوراقه 
لرتش���يحات اليونس���كو فقب���ل وأع���ري إىل مجهورية 
)مايل( يف إفريقيا أس���تاذاً لعل���م النفس الرتبوي يف 

دار املعلمني العليا يف ) باماكو( العاصمة. 
ويف ع���ام 1971 نق���ل إىل مجهوري���ة ) راون���دة( 
خب���رياً دولياً يف ش���ؤون الرتبية، حي���ث أجرى هناك 
أحباث���اً يف القابليات وقياس الذكاء وألقى عدداً من 
احملاضرات، ونال على جهوده تقدير اليونسكو الي 
منحته ) شهادة تقدير( نظراً لقدرته على نيل احرتام 
الس���كان احملليني، حيث كان طوال عامني يف جتوال 
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مستمر يغادر معس���كر اخلرباء ليتجول بني القبائل 
راعياً ش���ؤون مدارس���هم مقدماًَ نصائ���ح وخدمات 
اليونسكو، حتى إن زماءه يف البعثة الدولية أطلقوا 
عليه اسم ) السندباد( لكثرة شغفه بالرحلة والتنقل 

يف مناطق القبائل. 
يف عام 1973 عاد إىل مقر اليونس���كو يف باريس 
ليقضي وقتاً قصرياًً ويعود بعدها إىل دمشق منتظراً 

قراراً بإرساله خبرياً دولياً إىل مكان جديد.  
يف كل سنة من السنوات اخلمس الي قضاها يف 
إفريقيا كان وجيه يقضي أياماً من إجازته الس���نوية 
يف باريس حيث يتابع بعض الشؤون يف مقر املنظمة 
ثم يغادر بعدها إىل الوطن ليقضي شهراً كاماً بني 

أفراد عائلته. 
ويف إجازت���ه األخرية تلك عام 1973 واجه متلماً 
وضجراً من أس���رته بسبب س���فره الدائم، فاألوالد 
اخلمسة قد كربوا وكربت معهم املسؤوليات وازدادت، 
وه���ذا ما دفعه النتظار فرصة أخرى يف اليونس���كو 
أكث���ر ماءمة لوضع أس���رته وكانت عينه على لبنان 
آنذاك لكن نش���وب احلر ب األهلية فيها عام 1975 

أهنى هذه اآلمال. 
بع���د عودته م���ن باريس أواخ���ر 1973 عاد وجيه 
إىل وظيفته الس���ابقة مدرس���اً يف ثانوية جول مجال 

يف الاذقية. 
ويف ع���ام 1974 مت اختياره موجهاً أول للفلس���فة 
يف وزارة الرتبية ما حتم عليه أن ينتقل من الاذقية 
ليسكن يف دمشق فاشرتى منزالً فيها جبانب الوزارة 

يف منطقة املزرعة. 
بقي يف وزارة الرتبية عشر سنوات شارك خاهلا 
يف جل���ان توحي���د املناه���ج الدراس���ية بني س���ورية 

واألردن عام 1975 وسورية والعراق عام 1978. 
كما اختارته ) األلكس���و( خال هذه الفرتة عضواً 

يف جلنة منح اجلائزة التقديرية للرتبية العربية. 
ومث���ل وزارة الرتبي���ة يف الكث���ري م���ن االجتماعات 
وتوحي���د  املناه���ج  بتطوي���ر  املتعلق���ة  واملؤمت���رات 

املصطلح���ات الرتبوي���ة يف باري���س والقاهرة وعمان 
وطرابلس وبغداد وأملانيا. 

تركز جهده خال سنوات عمله يف التوجيه األول 
على تطوير مناهج الفلسفة وطرائق التعليم وتدريب 
املدرس���ني، وعمل خ���ال هذه الفرتة أيضاً مش���رفاً 
عل���ى الطلبة املعلمني يف دبل���وم التأهيل الرتبوي يف 

كلية الرتبية جبامعة دمشق. 
يف ع���ام 1984 طل���ب إحالته عل���ى التقاعد قبل 
بلوغ���ه س���ن التقاعد بثاث س���نوات*كان قد عزم 
على العمل يف احملاماة كونه حيمل إجازة يف احلقوق 
، لكن���ه فوج���ئ بعد إحالته فعلياً عل���ى التقاعد بأن 
أنظم���ة نقابة احملامني ال تس���مح بدخول املهنة  ملن 
هو فوق س���ن اخلمس���ني فالتزم بيت���ه وأخذ يبحث 
ع���ن خيارات أخرى ميأل هبا ذلك الفراغ الذي تركه 

التقاعد. 
واختار أخرياً ) الرتمجة( فهو جميد للغة الفرنسية 
ومتمكن من لغته العربية، وله جتربة سابقة يف هذا 
املي���دان حيث ترجم أربعة كت���ب بني 1977 و 1983 

بينها ثاثة لبيري داكو. 
خ���ال م���ا يق���رب ربع ق���رن م���ن رحل���ة تقاعده 
اس���تطاع وجيه أسعد أن يرفد املكتبة العربية بأكثر 
من أربعني كتاب���اً مرتمجاً جلها يف علم النفس، وقد 
ش���كلت ترمجات���ه تل���ك مرجعية ال ب���ل مكتبة كبرية 
متكامل���ة يف علم النفس حيث بل���غ حجم أحد كتبه 
املرتمجة وه���و » املعجم املوس���وعي يف علم النفس« 

أكثر من ثاثة آالف صفحة. 
يف ع���ام 2000 اختارت���ه وزارة الرتبية بتوجيه من 
صديقه القديم ) الدكتور حممود السيد ( عضواً يف 
اجمللس االستش���اري الرتب���وي  يف الوزارة وبقي فيه 

حتى عام 2003. 
يف عام 2002 توفيت زوجته الس���يدة ) أم وسيم( 
) ماريا سليمان خضر( بعد معاناة طويلة مع املرض 
دامت س���ت عشرة سنة، كان وجيه حييطها برعايته 
وحنانه، فلم يتأفف يوماً  أو يتذمر وكانت ابتسامته 

حبسب تاريخ ميالده يف هويته الشخصية وهو عام 1927.

املربي واملرتجم وجيه أسعد 
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الي مل تفارقه حني كان يقبل على مس���اعدهتا خري 
بلسم آلالمها الي أقعدهتا طوال هذه السنني )5(.   
خال سنوات تقاعده الي امتدت  أربعة وعشرين 
عاماً كان ي���وزع ما يفيض من وقته الذي وهب جله 
للرتمجة بني أسرته يف البيت ورؤية أصدقائه وزمائه 

القدامى يف مقهى الروضة أو فندق الشام. 
كان وجيه يعشق النظام 
واالنضب���اط  وااللت���زام 
اليومي���ة،  مواعي���ده  يف 
ف���كان يس���تيقظ يومي���اً 
والسابعة  السادس���ة  بني 
صباح���اً حيث يبدأ عمله 
يف الرتمجة حت���ى الثانية 
عش���رة ظهراً بعدها كان 
مثة وق���ت للعائل���ة وآخر 
خارج  األصدق���اء  للق���اء 
البي���ت وق���راءة الصحف 
ومش���اهدة  اليومي���ة 

التلفاز. 
األخ���رية  س���نواته  يف 
آملت���ه يده بس���بب الكتابة 
اليومية املتواصلة وأخربه 
الطبي���ب أنه ب���ات يعاني 
م���ن ترق���ق العظ���ام لكن 
ذلك كل���ه مل يقع���ده عن 
مواصل���ة مهمته الي نذر 
نفس���ه م���ن أجله���ا وهي 
الذي  الرتمج���ة  مش���روع 
اختاره، فأخذ يس���جل ما 

يرتمجه بصوته على أش���رطة كاس���يت ثم يعطيه ملن 
يفرغ���ه له وينضده ثم يدف���ع النص إىل الطباعة يف 

وزارة الثقافة أو دار البشائر. 
وبالرغم من آالمه الي كان يعاني منها كان يتمتع 

بقدرة فائقة على متابعة العمل يف الرتمجة. 
 يف عاميه األخريين أخذ يعاني من آالم يف الظهر 
بس���بب س���نوات اجللوس الطويل���ة وراء الطاولة يف 

عم���ل متواص���ل مل يتوق���ف يوماً واح���داً خال ربع 
ق���رن، لك���ن ذلك كل���ه مل يوقفه أيضاً ع���ن مواصلة 

العمل يف الرتمجة. 
قب���ل ثاثة أيام فقط من وفات���ه توقف فجأة عن 
العم���ل كأنه ش���عر أن موعد الرحيل ق���د حان، وأن 
فارس القلم آن له أن يرتجل ويس���رتيح، فأغلق كتابه 
األخ���ري ) تاري���خ العلوم( 
الذي كلفته وزارة الثقافة 
ترمجت���ه، وكان قد أمته 
وأكم���ل مراجعت���ه، وبعد 
هن���ارات ث���اث أغم���ض 
عينيه وغ���ادر عاملنا إىل 
واخللود  األبدي���ة  ع���امل 
الس���بت  صب���اح  يف 
 )6 (2 0 0 8 /1 2 /2 7
ونق���ل جثمان���ه، ليدف���ن 
يف قريت���ه ال���ي أحبه���ا، 
ويف ي���وم التش���ييع أب���ت 
) ع���ني اجل���اش( إال أن 
تبادله ه���ذا احلب فهرع 
العشرات من أبنائها إىل 
مسافة كيلومرتات خارج 
البلدة الستقبال جثمانه 
إيق���اف  عل���ى  وأص���روا 
موكب السيارات الطويل 
دمش���ق،  م���ن  الق���ادم 
النع���ش ومحلوه  فأنزلوا 
ف���وق أكفه���م ونزل���وا به 
باجت���اه البل���دة عابري���ن 

طرقاهتا وصوالً إىل جامعها.  
كان ذل���ك مدهش���اً يف خامتة هذا الرجل لكنه مل 
يك���ن مفاجئاً للذين عرف���وه عن كثب، فطوال حياته 
كان وجيه أسعد إنساناً طيباً خدوماً وفياً متواضعاً 
حمب���اً لكل الناس متفانياً يف خدمة الذين عرفوه مل 
يتوان يوماً عن مس���اعدهتم وتلبية ما يس���تطيع من 

حاجاهتم. 

خالل ما يقرب 
ربع قرن من رحلة 
تقاعده استطاع 
وجيه أسعد أن 
يرفد المكتبة 
العربية بأكثر 

من أربعين كتابًا 
مترجمًا جلها في 

علم النفس
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كان الره���ان األك���رب يف حياة وجيه أس���عد والذي 
جن���ح فيه بامتياز بوصفه أباً ومربياً هو بناء أس���رة 
متعلم���ة صاحل���ة متمثل���ة لتلك القيم ال���ي آمن هبا 
وك���رس حياته م���ن أجلها، ويف مقدمته���ا حب العلم 

وخدمة الوطن.
لقد أمثرت شجرة وجيه أسعد الطيبة عن مخس 
بن���ات وولد وحي���د بينهم أربعة أطباء ومهندس���تان 

اثنتان . 
أك���رب هؤالء املهندس���ة اجلميلة واللطيفة اآلنس���ة 
مه���ا)7( ث���م الدكت���ورة لينا ث���م املهندس���ة كندة ثم 
الدكتور وس���يم ثم الطبيبة ري���م والطبيبة ها آخر 

العنقود. 
قدم وجيه أس���عد يف أسرته تلك القدوة والنموذج 
يف الرتبي���ة جاعاً من أوالده مثاالً على جناح املربي 
يف تب���ين خي���ارات صحيحة يف احلياة بدءاً بنفس���ه 
وبيت���ه قائمة على املثال األعل���ى والرتبية األخاقية 
القومي���ة الي ترتقي إىل أعلى درج���ات املواطنة يف 

تأكيده على حب العلم وحب الوطن. 

وجيه أسعد املربي واإلنسان: 
قض���ى وجيه أس���عد م���ا يزيد على ثاث���ني عاماً 
م���ن حيات���ه يف حق���ل الرتبي���ة، فب���دأ مدرس���اً يف 
ثانويات القط���ر ودور املعلمني، وعمل مديراً لثانوية 
الدريكيش عند تأسيسها، وموجهاً ملادة الفلسفة يف 
اإلدارة املركزية عشر س���نوات، ففي رحلته الرتبوية 

تلك خرب التدريس واإلدارة والتوجيه. 
ش���هد ل���ه من عرف���وه يف  ميدان الرتبي���ة ) إدارياً 
درج���ة  إىل  والنظ���ام  لانضب���اط  حمب���اً  حازم���اً 
التقدي���س( ) وهب حياته لرتبية األجيال فكان مثاالً 
حيت���ذى يف التفاني واإلخاص ملهنته ونقل املعارف 
لطاب���ه( ) ويف جم���ال التوجي���ه واإلدارة خط هنجاً 
عنوان���ه الص���دق والعمق واالس���تقامة( هذا ما قاله 

أحد طابه )8(  
وق���ال آخ���ر ) كان امل���درس املتأل���ق يف تدريس���ه 
الفلس���فة، واملربي واملدير الناجح واحلكيم واحملاور 

املقنع احلريص على كل طالب من طابه( )9( 

) كان وجي���ه أس���عد ميثل امل���درس الباحث الذي 
متيز بارتفاع نربة صوته وس���امة لغت���ه واختياراته 
التعبريي���ة وقدرته على التواصل م���ع تاميذه، ثقته 
بنفس���ه هي ثقة املتواضع العارف الواثق من نفس���ه 
القان���ع مبا يفعل ويق���ول، ويف منهجه كان العقاني 

احملاكم والباحث( )10(    
والذي���ن عرف���وه يف وزارة الرتبية ش���هدوا له بأنه 
أدى الرس���الة الرتبوية بإخاص )كان عمله يف وزارة 
الرتبي���ة ميث���ل من���وذج اإلنس���ان امللتزم باملس���ؤولية 
الرتبوية والوطنية وش���رف الوجدان املهين، تكاملت 
فيه ميدانية التعليم ورش���د اإلدارة وحكمة التوجيه 

وهدفيته( )11( 
كان وجي���ه أس���عد طوال حياته مث���االً يف النزاهة 
واجل���دارة كم���ا قال عن���ه صديقه القدي���م الدكتور 
حممود الس���يد )12( وكان ق���وي اإلرادة عايل اهلمة 
مل تكس���ره مش���اغل احلياة ومهومها، م���ر بأزمات 
صحية كثرية الحقته حتى وفاته، كما امتحنه مرض 
زوجته الذي دام س���تة عش���ر عاماً فل���م جنده يوماً 

يئن أو يشكو.  
على الدوام كان يبدو مصمماً على متابعة احلياة 
) بألق ومرح( كما قالت إحدى بناته، س���ره البسمة 

الي مل تفارقه. )13(
كان موضوعي���اً ومل يك���ن متملقاً أو جماماً وكان 

جاداً ومتواضعاً. 
وكان وفي���اً ألصدقائ���ه خملصاً وعاش���قاً للنظام 
الذي يشعره مبعنى احلياة كما كان يقول. وقف على 
ال���دوام م���ع حرية االختاف ومل يك���ن متزمتاً وكان 
دميوقراطي���اً خاصة م���ع أوالده، وثق هبم وبعد ذلك 

ترك اخليارات مجيعها مفتوحة أمامهم. )14( 
ولع���ل أه���م ما فيه أن���ه كان أبياً عزي���ز النفس ال 
يعرف التنازالت فيما يتعلق مببادئه وقيمه. )15( 

وجيه أسعد املرتجم: 
عرف وجيه أس���عد بوصفه مرتمجاً جملياً ساعده 
يف الوصول إىل هذه املرتبة لغة عربية متينة وثقافة 
فرنس���ية واس���عة، فرتمجاته يف علم النفس تعدُّ من 
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أه���م الرتمج���ات يف باهبا وأكثرها قيم���ة يف حماولة 
بناء مكتبة عربية يف علم النفس. 

ويق���ف يف املقدم���ة م���ن هذه الرتمج���ات ترمجته 
للمعج���م املوس���وعي يف عل���م النف���س ال���ذي جتاوز 
ع���دد صفحاته ثاثة آالف صفحة وصدر يف س���تة 

أجزاء.
وع���ن توجه���ه متأخراً 
حنو الرتمجة بعد تقاعده 
اخ���رت  مل  أن���ا   ( يق���ول: 
الرتمج���ة لكنه���ا فرضت 
نفس���ها بعد أن تعذر علي 
أن أحق���ق مش���روعاً آخر 
قبل أن أبلغ سن التقاعد، 
ترمجة  باش���رت  وعندما 
ج���رس  كان  كت���اب  أول 
التقاعد يرن يف أذني(.   

كان وجيه يوصي على 
الكتب من بريوت والقاهرة 
وكان  وباريس،  وطرابلس 
خيت���ار م���ا يرتمج���ه على 
الس���وق  حاج���ة  أس���اس 
الثقافية املاس���ة ) حسب 
إىل  يلج���أ  ومل  تعب���ريه( 
الرائجة  الكت���ب  ترمج���ة 

جتارياً. 
من���ذ  ذهن���ه  يف  كان 
البداية أن تشكل ترمجاته 
يهدف  متكاماً  مشروعاً 

إىل تأس���يس مكتب���ة عربي���ة يف عل���م النف���س، ألن 
ه���ذا العلم كان وال ي���زال يفتقر يف مرجعياته باللغة 
العربي���ة إىل الكثري مما قدمه كبار علماء النفس يف 

العامل من مؤسسي املدارس املختلفة. 
يق���ول وجيه أس���عد: ) يقتض���ي أن نرتجم أمهات 
الكت���ب واجملموع���ات الكامل���ة لكب���ار املؤلف���ني يف 
اجمل���االت املختلفة والس���يما تل���ك اجملموعات الي 

تساعد على إجراء البحوث(. 

األس���تاذ  م���ع  التش���اور  دائ���م  عمل���ه  يف  كان 
أنط���ون مقدس���ي حول الرتمج���ة ومعان���ي املفاهيم 

واملصطلحات. 
بعن���وان  وكان   1977 ع���ام  األول  كتاب���ه  ق���دم  

)األيديولوجيات( لفرناند دومون. 
ويف ع���ام 1981 ب���دأ برتمجة سلس���لة كتب هامة 
لبي���ري داك���و، وكانت هي 
أوىل ترمجات���ه يف عل���م 

النفس. 
يف  مذهب���ه  وح���ول 
الرتمج���ة: كان وجيه يعدُّ 
الرتمج���ة عم���اً ثقافي���اً 
الرتمج���ة  ألن  إبداعي���اً 
ليس���ت نق���اً فق���ط بل 
تتضمن تنظيم���اً وإعادة 
تنظي���م للن���ص يف بني���ة 
ألس���نية. يقول ) أحرص 
أن  عل���ى  احل���رص  كل 
ينس���ى الق���ارئ عندم���ا 
يق���رأ كتاباً من ترمجاتي 
أن���ه كت���اب مرتج���م وأنا 
ال أقب���ل بعب���ارة عربي���ة 
أق���ل مج���االً م���ن النص 

األصلي(. 
ويقول أيضاً: )الرتمجة 
احلرفي���ة تفق���د الن���ص 
متاس���كه وباملقاب���ل فإن 
الرتمجة ال���ي تقوم على 
تقديم األفكار العامة هي نوع من التلخيص وليست 

ترمجة، بينما أقف أنا يف الوسط(.    
ويرى أن اخللفية الثقافية للمرتجم جيب أن تكون 
متناس���بة م���ع النص الذي يرتمج���ه  وهذا ما جيعله 

قادراً على فهمه. 
يقول أنطون مقدس���ي عن ترمجات وجيه أسعد : 
) إهنا تفوق يف دقتها ووضوحها لغة املؤلف نفسه(. 
كان األس���تاذ وجي���ه ينطل���ق دائم���اً يف حوارات���ه 

 كان وجيه أسعد 
يمثل المدرس 
الباحث الذي 

تميز بارتفاع نبرة 
صوته وسالمة 
لغته واختياراته 

التعبيرية وقدرته 
على التواصل مع 

تالميذه
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الثقافي���ة من أرضية حقله املع���ريف وهو ) الرتمجة( 
وهذا ما أدخله يف سجال حام مع أحد املفكرين من 
كبار العاملني يف حقل الفلسفة الذي خاطبه قائاً: 
) مرجعك املعاجم ومرجعي عقلي الطليق(. )16( 

ولعل وراء هذه الفجوة يف املنظورات لطريف احلوار 
ه���و أن هذا احل���وار بني موجه فلس���فة قديم انتقل 
يف الثل���ث األخري م���ن حياته ليتكون فكري���اً وذهنياً 
بوصفه مرتمجاً مبدعاً، ومفكر وأس���تاذ أكادميي يف 
الفلسفة يرى أن عقله النقدي يسمح له ال بل حيتم 

عليه ) أن حيطم املألوف من املعرفة(.  
يف ه���ذا الس���جال ال ميكننا أن نتجاهل الس���ياق 
الفك���ري ال���ذي عمل فيه وجيه أس���عد عق���وداً وهو 
)الرتمج���ة( وال���ذي كان يقتض���ي من���ه عل���ى الدوام 
التزام���اً بالس���ياق املع���ريف املس���تقر للمصطلحات 

واملفاهيم. 
فاملنظورات بدت خمتلفة ألن املرجعيات املعرفية 
خمتلف���ة، ورمب���ا كانت هذه املرجعي���ات يف كثري من 
األحي���ان جتعل املثقف يصل يف متاهيه مع س���ياقه 
املعريف إىل حد بناء ذهنيات وأمناط تفكري مطبوعة 

بذلك السياق الذي تكونت يف خضمه.. 
كتبه وترمجاته: 

بع���د أطروحته اجلامعية  ع���ن ) درجات املعرفة 
عند سبينوزا( عام 1953 قدم وجيه أسعد عدداً من 
البح���وث يف القابليات وقياس الذكاء يف أثناء عمله 
خبرياً منتدباً من اليونس���كو يف إفريقيا عام 1972، 
مجعت يف آماٍل لتدرس يف معاهد املعلمني العالية. 
كما ش���ارك خال وجوده موجهاً يف وزارة الرتبية 
يف تأليف بعض الكتب املدرسية يف الفلسفة والرتبية 

االجتماعية والوطنية. 
وبع���د انتقال���ه إىل ب���اب الرتمجة يف عل���م النفس 
ص���رح وجيه أس���عد أنه كان يت���وق إىل تأليف رواية 

نفسية لكنه تريث ثم تبخر املشروع. 
وعندم���ا س���ئل عام 2007 مل���اذا  ال تؤلف يف علم 
النف���س بدالً م���ن الرتمجة أج���اب: أعتق���د اعتقاداً 
جازماً أن التأليف يف علم النفس أو الرتبية أو غريها 
من العلوم اإلنس���انية األخ���رى ينطلق من الرغبة يف 

البح���ث، وأفض���ل يف رأي���ي ) كم���ا يق���ول( أن تقدم 
األفكار مرتمجة يف نصوص أصحاهبا األصلية على 
أن نقدمها نفسها تأليفاً، إال إذا كان اهلدف تعليمياً. 
برزت ش���خصية وجيه أس���عد بوصف���ه مرتمجاً من 
خ���ال ما قدمه من ترمجات متكاملة مدروس���ة يف 

علم النفس. 
ففي هذا الباب قدم أربعة وثالثني كتابًا: 
 االنتصارات املذهل���ة لعلم النفس احلديث بيري 

داكو 1981 ، ط2 1985. 
 املرأة حبث يف سيكولوجية األعماق   بيري داكو 

1981 ، ط2، 1986.
 انتصارات التحليل النفسي بيري داكو ، 1983. 
 تفسري األحام بيري داكو 1985 ، ط2، 1992. 

 العقد النفسية  روجيه موشيلي، 1985. 
 عل���م النفس وميادينه م���ن فرويد إىل الكان م. 

فورييه، م. ريتشارد وآخرون 1985
 املوهوبون  رومي شوفان 1986 

 التنويم املغناطيس���ي د. ش���رتوك 1987 ،ط2، 
 .1992

 رواية األصول وأصول الراوية ) الراوية والتحليل 
النفسي( 1987. 

 القلق واحلصر، أندريه لوغان 1988. 
 النرجس���ية ) ح���ب ال���ذات( أندري���ه هين���ال، 

 .1989
 طفولة الفن ) تفس���ري عل���م اجلمال الفرويدي( 

سارة كوفمان 1989. 
 احلب والكراهي���ة، مياني كاني، جون ريفري، 

 .1991
العاق���ات  س���يكولوجيا  والن���اس،  األلع���اب   

اإلنسانية، إيريك برين، 1991.
 كارل غوس���تاف يونغ، األساس���يات يف النظرية 

واملمارسة، إيلي هو مبريت 1991. 
 م���دارس التحلي���ل النفس���ي، فروي���د وآخرون، 

 .1992
  العل���م وق���درات اإلنس���ان النفس���ية ) اإلدراك 
فوق احلس���ي - التخاطر( إمربازور- س���تانلي كريز 

املربي واملرتجم وجيه أسعد 

79



 .1993
  الشائعات، ميشال لويس روكيت، 1994. 

 التصعي���د ودروب اإلب���داع من خال فكر أنزيو 
وفرويد، 1996. 

 األوديب عقدة كلية   آنزيو وآخرون ، 1996. 
 الكرب، الضغط النفسي، جان بنجمان ستورا، 

 .1997
 التحلي���ل النفس���ي والثقاف���ة، كارل أبراه���ام، 

 .1998
  س���يكولوجيا الرتبي���ة والتكوي���ن، آل���ني ل���وري 

وآخرون، 2000. 
 النرجس���ية دراس���ة نفس���ية، بي���ا غرانربغر، 

 .2000
 املعج���م املوس���وعي يف عل���م النف���س، نورب���ري 

سيامي ) ستة أجزاء( 2001.   
 الع���اج بالتحليل النفس���ي ، فرانس���واز دولتو، 

 .2002
 مراجع الش���خصية ) اهلو- األنا- األنا األعلى( 

جمموعة مؤلفني، 2002. 
 م���ن أج���ل نظري���ة يف البيداغوجي���ا ، كلريمان 

غوتيه، 2002. 
 تكوين املعلمني املستمر وجدواه، األلكسو، املركز 
العربي للتعريب ، ترمجة باالشرتاك مع الدكتور نور 

الدين ساسي2002.
 يف التفس���ري ) حماولة يف فروي���د(، بول ريكور، 

 .2003
 االنتباه والنجاح املدرس���ي، كريستوف بوجون- 

كريستوف كريو، 2005. 
 الذاكرة واهلوية، جويل  كاندو، 2009. 

 العص���اب والذه���ان: حماول���ة يف عل���م النفس 
املرضي الفينومينولوجي، ب دوموالن،2009. 

 الفروق الفردية يف املدرس���ة، موريس روشان 
.2010،

وترج���م يف علم االجتماع وعلم االجتماع 
السياسي أربعة كتب: 

  األيديولوجيات ، فرناند دومون، 1977. 
  اجملتمع احلديث يف أبعاده األساسية) املوسوعة 

السيوسيولوجية(، 19872،)جزءان(.
 عل���م االجتم���اع والتحلي���ل النفس���ي ، روجي���ه 

باستيد، 2006.
  املط���ول يف عل���م االجتم���اع رمي���ون ب���ودون) 

جزءان(، 2007. 
 ويف اإلعالم ترجم كتابني: 

  م���ن قضاي���ا البحث اإلعامي، ني���وكل برونل، 
أندريه بواير، 1985. 

  دراسات إعامية ) األلكسو(، 1985. 
كما ترجم ثالث روايات هي: 

 لو كنت أنا أنت ، جوليان غرين، 1995. 
 اآلخر، جوليان غرين، 1995. 

 الشنيع، فرانز أوليفيه جوسبري، 1995. 
وله أيضًا: 

 اإلسام، روجيه غارودي، 1996. 
 من القرآن إىل الفلسفة، جاك النفاد، 2000. 

وله مشاركة يف تأليف كتب مدرسية منها: 
 الرتبية االجتماعية والوطنية، مع عبد الس���ام 

العوا وخالد عرقسوسي،1985. 
وقبي���ل وفاته أهنى ترمجة كت���اب: ) تاريخ العلوم 
ومنهجه���ا( وهو قيد الطباعة، وله كتاب آخر ما زال  

قيد التدقيق والطباعة أيضاً. 
 كما أن رسالته اجلامعية عن سبينوزا عام 1953، 
ودراس���اته عن القابليات وقياس الذكاء عام 1972، 

اليزاالن خمطوطني. 
فيكون بذلك جمموع ما قدمه من إجناز مخس���ني 
كتاباً بينها سبعة وأربعون كتاباً مرتمجاً..                                              
ذلك���م هو وجيه أس���عد. الذي أفن���ى حياته حتى 
الرمق األخري بني املدرسة والكتاب وأخرياً صار ذكرى 
يف زمن حتتاج فيه هذه القيم الكربى أو املؤسس���ات 
الكربى إىل الكثري الكثري من إعادة األلق واملكانة هلا، 

وهذا ماال يستطيع صنعه إال املتفانون. 
رحم اهلل وجيه أسعد وجيله
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 اهلوامش

1- سجل يف هويته أنه يف مواليد عام 1927 على عادة 
موظف��ي ذل��ك الزمان الذي��ن كانوا يقدرون س��ن  
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 ملاذا  الرتبية األخالقية ؟:
 القيمة احلقيقية هي أن حنقق مبعزل  عن الشهود ما نستطيع حتقيقه أمام مجيع الناس 
  ال شفوكو

  يف املقدمة البد أن نتس��اءل مع املتس��ائلني ملاذا الرتبية األخالقية ؟ وال ندعي أننا أول من حتسسنا أهمية 
اإلجاب��ة ع��ن هذا الس��ؤال ، لقد س��بقنا لذلك كثريون ، فقد ب��نينَّ الدكتور طه عب��د الرمحن يف كتابه 

)سؤال األخالق( وضعية االنفصال بني العلم واألخالق.
كم��ا أحس العامل اليوم، خبطورة هذا االنفصال بني التعليم والقيم، وأخذت كثري من األقالم الرتبوية 
تدعو إىل إعادة الصلة بينهما ملا لذلك من تأثري يف إعادة بناء اإلنس��ان، فالغرب هو الذي دعا يف نهاية القرن 

التاسع عشر إىل ضرورة الفصل بني التعليم والدين.

التربية األخالقية والقيم
 د . حممد جهاد مجل
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غ���ري أن���ه مل يك���د الق���رن العش���رون 
ينتصف حتى كان هذا الفصل قد أحدث 
انعكاس���ات تربوي���ة س���لبية عل���ى الواقع 
الرتبوي واألخاقي عند التاميذ والطلبة 
يف اجملتم���ع الغربي، الش���يء ال���ذي دفع 
»فيلبس كوبس« يف كتابه )األزمة الرتبوية 
العاملية( للق���ول: »إن االضطراب الثقايف 
الذي جنم عن الث���ورات العلمية والتقنية 
األخرية جعل من الرتبية األخاقية موضوع 
اهتمام ودراسة، ففي القرن التاسع عشر 
كان���ت هذه الرتبية تش���ّكل قاعدة الربامج 
التعليمية يف س���ائر ب���اد أوروبا وأمريكا 
الش���مالية، ثم إن الطاب���ع القروي كان ال 
ي���زال س���ائداً، كما أن احلرك���ة العمرانية 
احلديث���ة مل تكن قد انطلقت بعد، وكانت 
العاقات األس���رية متين���ة، واالعتقادات 
واملؤث���رات الديني���ة قوية... لكن���ه ابتداء 
من العقد الرابع للقرن العشرين، أي منذ 
1930م، حص���ل تغي���ري ج���ذري يف املناخ 
االقتصادي والسياسي والرتبوي، كان من 
نتائجه أن اعتربت الرتبية األخاقية أمراً 
بائ���داً ومنطوي���اً على مغالط���ة تارخيية، 
وهك���ذا مت إمهال ه���ذه الرتبية م���ن قِبَل 

املدرس���ني واملش���رفني عل���ى التعلي���م، وظل���ت على 
ه���ذا النهج حت���ى هناية الس���بعينيات، وقتئذ حصل 
االضطراب الثقايف املش���ار إليه آنف���اً حمدثاً أنواعاً 
من األزمات االجتماعية الي أقلقت بال السياسيني 
واملشرعني واملشرفني على املدارس وأولياء األمور.

وإذا كان هذا التوصيف ألزمة التعليم عند فصله 
ع���ن القيم ق���د ظهر يف الغرب وحت���دث عنه علماء 
الرتبي���ة؛ فإن كثرياً م���ن الباحثني يف الع���امل العربي 
و اإلس���امي حيّذرون من هذا الفص���ل بني التعليم 
والقيم يف التجارب التعليمية والنظم الرتبوية. يقول 
الدكتور حممود حممد سفر: »إن من احلق أن نقرر: 
أن التعليم نش���أ يف أقطار العامل العربي واإلسامي 

نش���أة كان التعليم الديين فيها ه���و نقطة االرتكاز؛ 
إذ كان���ت له حلق���ات ومدارس اختذت من املس���جد 
منطلقاً ومقراً، وق���د تطور التعليم الديين من حيث 
مناهجه يف ش���تى أقطار العامل اإلس���امي ، وهبط 
يف أخ���رى وتأخ���ر، ولكنه اس���تمر � عل���ى كل حال � 
يش���ّكل احلياة العامة للعرب وللمسلمني، حتى دقت 
نواقي���س احلض���ارة األوروبية وجلب���ت معها خبيلها 
ورجاهل���ا العلم األوروبي، وانبهر العرب و املس���لمون 
مبا حققه هذا العلم األوروبي... ومن هنا بدأ صراع 
صامت بني أس���لوب التعليم القديم وبني األس���اليب 
احلديثة، واس���تقر الرأي يف كثري من ديارنا أن ترتك 
معاهد التعلي���م الديين على مناهجه���ا، ونتجاوزها 
بتقديم العلم احلديث بأساليبه ومناهجه يف معاهد 
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الرتبية األخالقية والقيم  

جدي���دة... إن ازدواجي���ة التعليم يف الع���امل العربي 
واإلسامي مشكلة جيب إعادة النظر فيها؛ من أجل 
نظام تعليمي موحد ينبثق عن أحس���ن ما يف القديم 
وأفضل ما يف احلديث«)دراسة يف البناء احلضاري 

، كتاب األمة ع21 ، 1409ه�(.
وهب���ذا تلتق���ي الن���داءات الرتبوية بض���رورة عودة 
املؤسس���ة التعليمية إىل ممارس���ة دورها يف التعليم 
إىل جانب ترس���يخ القيم احلضاري���ة للمجتمع؛ ألن 
كل البل���دان ت���رى يف املدرس���ة مؤسس���ة اجتماعية 
تعمل عل���ى صياغة اجملتمع، وذل���ك باحلفاظ على 
ثقافت���ه وقيمه، كم���ا تعمل يف الوق���ت ذاته من أجل 
جتديده، وذلك عن طريق اس���تيعاب ما وصلت إليه 
احلض���ارة اإلنس���انية م���ن رقي وتق���دم يف جماالت 

خمتلفة، مثل العلوم والتكنولوجيا ووسائل 
االتصال)حسن مادي :السياسة التعليمية 

باملغرب ورهانات املستقبل ، ص 811(.
وهك���ذا يظه���ر االرتب���اط الوثي���ق بني 
الرتبي���ة واجملتمع؛ يف ك���ون الرتبية األداة 
واالقتصادي���ة  والسياس���ية  الثقافي���ة 
واالجتماعي���ة ال���ي توظفه���ا اجملتمعات 
واجلماع���ات البش���رية للمحافظ���ة على 
اس���تمرارها، وإعادة إنتاجها االجتماعي 
والثق���ايف م���ن جهة، ولتجدي���د مقوماهتا 

وتطويرها الذاتي من جهة ثانية.
وهكذا تعرب خمتلف النداءات والدعوات 
مبصطلح���ات خمتلف���ة )التعلي���م والقيم، 
الرتبية القدمية والرتبية احلديثة، الرتبية 
واجملتم���ع( ع���ن ض���رورة إعادة تش���كيل 
هذه العاقة يف نس���يج موح���د املقاصد 
واأله���داف حتى حتقق النظ���م التعليمية 
رسالتها)منشورات اإليسيسكو:2003م(.

لنطرح السؤال اآلتي :
 م���ا ض���رورة القي���م يف مناه���ج 

التعليم؟ وما تأثريات العوملة؟.
يف ض���وء التحوالت الكب���رية واملتعددة 

الي يش���هدها العامل املعاصر ؛ أصبح س���ؤال اهلوية 
واالنتماء  يطرح نفس���ه حبدة، وأصبح احلديث عن 
اخلصوصي���ات الثقافي���ة زم���ن العوملة مث���ار جدل 
واس���ع يف أوس���اط املهتمني باملس���ار احلضاري لكل 
بل���د وقط���ر وإقليم. وميكنن���ا الق���ول: إن حماوالت 
التنمي���ط الثقايف واالجتماعي بع���د النجاح القهري 
يف عوملة االقتصاد؛ متر بالضرورة عرب إعادة خلخلة 
منظوم���ة القيم الي حتفظ لكل بل���د خصوصياته، 
الس���كان  قضاي���ا  إىل  النظ���رة  أصبح���ت  وهك���ذا 
والتنمية وحقوق اإلنس���ان تأخ���ذ بعدها الدويل من 
خ���ال مؤمت���رات األم���م املتحدة، وجت���د األصوات 
املنادي���ة باخلصوصي���ة احلضاري���ة للش���عوب ترفع 
أص���وات االحتج���اج واالعرتاض والتحف���ظ على كل 
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ما ميس أسس���ها العقائدية والفكرية وما ال ينسجم 
وواقعها، وحتاول أن تس���تصدر م���ن هذه املؤمترات 
توصية متكنه���ا من تكييف التوصي���ات الدولية مع 

خصوصياهتا. 
وحني ننظر إىل الواقع جند أن الدعوة إىل ضرورة 
االعرتاف باخلصوصيات احلضارية للش���عوب الي 
ال حتم���ل خصوصيات عاملية، أو احلديث عن حوار 
احلض���ارات، تصط���دم باالجت���اه العامل���ي األحادي 
النظ���رة، املس���نود بالق���وة االقتصادي���ة وتكنولوجيا 
وال���ذي يدع���و اجلمي���ع إىل  اإلع���ام واالتص���ال، 
االخنراط يف سياق العوملة بقيمها ومبادئها، فانتقل 
العامل من حوار احلضارات إىل صراع القيم وإعادة 

تشكيل عقل اإلنسان وفق أمناط حمددة.
ومن هنا أصبح احلديث عن ضرورة إعادة النظر 
يف الربامج واملناهج التعليمية، الي يُدَّعى أهنا ترسخ 
ثقاف���ة العنف، واملطالب���ة بضرورة اح���رتام املواثيق 
الدولية يف صياغة قوانني األسرة والتعليم والصحة 

وغري ذلك مما له صلة مباشرة مبنظومة القيم.
وف���رق بني أن مت���ارس ه���ذه البلدان نق���داً ذاتياً 
حت���اول من خاله إعادة النظ���ر يف منظومة الرتبية 
والتعلي���م باالس���تناد إىل منظومة القي���م الي تؤمن 
هب���ا ، وأن تكون حتت ضغوط سياس���ية واقتصادية 
تدفعه���ا إىل إع���ادة النظر يف منظوم���ة القيم ذاهتا، 
وحت���اول أن تقنع نفس���ها وحميطها بض���رورة إعادة 

صياغة سؤال القيم.
فتق���ول: م���ا القيم ال���ي ينبغي أن حتك���م نظامنا 
الرتب���وي؟ ومن ثَ���مَّ ما القي���م الي ينبغ���ي أن حتكم 

اجملتمع؟
وهنا حنن أمام خيارين :

األول : إم���ا تعزي���ز منظوم���ة القي���م العربية عن 
طري���ق إع���ادة النظر يف كيفية بن���اء املفهومات لدى 
املتعلم وأس���اليب ذل���ك وطرقه، والوس���ائل العلمية 
واملقارب���ات الرتبوي���ة والتقني���ة الكفيل���ة بإبراز هذه 
القي���م يف صورهت���ا الواضح���ة املش���رقة، وبعده���ا 
اإلبداعي، وعامليتها املرتك���زة على الرمحة بالناس، 

ودوره���ا يف حل األزمات واإلش���كاالت الي يتخبط 
فيها اجملتمع املعاصر.

والثان���ي : االخن���راط يف منظوم���ة القي���م املادية 
الي تس���وّقها العوملة بواس���طة اإلع���ام واالقتصاد 
والق���وة العس���كرية، وم���ن ثَ���مَّ الذوب���ان يف مس���لك 
حضاري تتش���كل معامله بعيداً عن أس���اليب اإلقناع 
واحلج���اج واحل���وار والتثاقف، واح���رتام االختاف 

واخلصوصيات احلضارية للشعوب. 
ومعلوم أن كث���رياً من املفكرين بعامة ، يدعون إىل 
ضرورة محاية اخلصوصيات احلضارية للش���عوب، 
ويعت���ربون أن التح���ول يف القي���م حت���ول يف ال���ذات 
احلضارية بالضرورة، وأن أخطر ما يغري يف اإلنسان 
قيم���ه، وأن ما يه���دد الكيان���ات احلضارية ال يكمن 
يف الغزو العس���كري وال يف األمراض املادية املاحقة، 
فق���د أبيدت أمم بكامله���ا ولكنها انبعثت من جديد؛ 

ألن جذوة القيم كانت ال تزال حية فيها. 
وم���ن ث���م ؛ ف���إن اخلي���ار األول ي���ربز إىل الواجهة 

وتكون الصياغة الصائبة للسؤال أن تقول:
كيف ميكن أن تكون قيمنا قيماً للتغيري؟ عوض أن 

تقول: كيف ميكن تغيري قيمنا؟
إن إصاح نظام الرتبية والتعليم يف كل بلد ينبغي 
أن يكون مس���اراً متحركاً بصفة دائمة، وخاصة على 
مستوى املناهج التعليمية الي تعد البوصلة املتحكمة 
يف باق���ي عناص���ر املنظومة الرتبوية، غري أن س���ؤال 
املناه���ج يف البل���دان العربية يت���وارى إىل اخللف يف 
كثري من مشاريع إصاح التعليم، يف حني يتم الرتكيز 
على إصاح املنظومة التقنية وترقيتها، خاصة على 
مس���توى التجهيزات والوس���ائل التعليمي���ة، وتوفري 
الظروف املائمة للدراس���ة واإلعداد الفين والرتبوي 

للمدرسني.
إال أن إع���ادة النظ���ر يف الربام���ج واملناهج ظهرت 
جمدداً إىل الواجهة حني ُطرح س���ؤال اهلوية والرتبية 
عل���ى القيم بفعل حتدي���ات خارجية، وخاصة حتت 
ضغط تنفيذ توصيات املؤمترات الدولية، وخباصة 
املرتبطة بالسكان والتنمية وحقوق اإلنسان، كما هي 
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الرتبية األخالقية والقيم  

متع���ارف عليها دولياً، واإلعان���ات العاملية املتتالية 
الداعي���ة إىل ح���وار احلض���ارات، فكيف ميك���ن إذاً 
التوفيق ب���ني اخلصوصيات احلضارية وااللتزامات 
الدولية؟ وكيف ميكن من خال ذلك تطوير املناهج 
التعليمي���ة يف ضوء فلس���فتنا الرتبوية  وأهدافها مع 
دمج كل وس���ائل العصر وتقنياته يف التعليم والتعلم 

ونقل القيم؟
الرتبي���ة األخاقي���ة : ه���ي العملي���ة ال���ي تقن���ع 
اجلماه���ري م���ن الصغ���ار والكب���ار بالتزام الس���لوك 
األخاق���ي ال���ذي يعط���ى دون مقاب���ل أو على األقل 
االلت���زام باألخذ والعطاء حبس���ب القوانني املعمول 
هب���ا ،ويقوم هب���ذه العملية ع���ادة اآلباء واملدرس���ون 
واإلعامي���ون والفنان���ون  وكل من يعم���ل باألجهزة 

املؤثرة يف الرأي العام .

خصائص القيم 
ميكننا استنباط أهم خصائص القيم على الشكل 

التايل :
الذاتي���ة : حتم���ل القي���م يف طياهت���ا معاني كثرية 
،كالرغب���ة ،واالهتمام واحملبة ،والس���رور ،وكل هذه 
املعاني تعرب عن عناصر شخصية ذاتية ،حيسها كل 
فرد بشكل خاص ، وهي عناصر وجدانية ، وعقلية 
غامضة ، تعتمد على الش���عور الداخلي للش���خص ، 

وعلى تأماته الباطنية ، ومزاجه وهواه .
غ���ري قابلة للقي���اس : ميكن قياس احملسوس���ات 
الطبيعي���ة ، لك���ن يتعذر قياس القيم ،والس���بب أهنا 
إنس���انية ،وغري حمدودة ؛ لذا ال ميكن أن تقاس كما 
تقاس الكائنات الطبيعية ، فالقيمة مسألة شخصية 
ال ختضع للقياس بأي وسيلة من وسائل القياس. 
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تق���وم على االعتقاد : أن القيمة تكمن يف العقل ، 
وهي مسألة اعتقاد ألهنا مسألة إنسانية وشخصية 

،فهي تنبع من نفس الشخص واعتقاداته ورغباته 
تقوم على أساس هرمي : نظراً ملا تقتضيه القيم 
م���ن االختيار والتفضيل ، فق���د رأى العلماء ضرورة 
ترتيبها هرمي���اً ، ويف هذا اهلرم هتيمن بعض القيم 
عل���ى غريه���ا ، أو ختضع هل���ا ، واإلنس���ان بطبيعته 
حياول حتقيق كل رغباته الي يعتقد أهنا ذات قيمة 
، ولذل���ك حياول  اإلنس���ان إخض���اع بعضها لبعض  

وترتيبها هرمياً، تبعاً لظروفه وأحواله. 
تتضمن القيم الوعي :  

إن القيمة وعي له ثاثه أبعاد هي :   
 أن يكون عند الشخص وعي يتبلور حوله وجود 

شيء أو شخص أو فكرة .
 إن وعي الش���خص خيصه ه���و ، وحيدث عنده 
اجتاهاً انفعالياً، جيعله يقف أمام الش���يء أو الفكرة 

موقفاً يدل على االهتمام . 
 إن وعي الش���خص واجتاه���ه االنفعايل يدومان 

بعض الوقت . 
  نسبية القيم :تأخذ النسبية بعدين مها : 

النسبة املكانية للقيم : 
ختتل���ف القيم م���ن ثقاف���ة إىل ثقاف���ة ، فما تراه 
ثقاف���ة ذات قيمة ،تراه أخرى غري ذي قيمة ، فمثاً 
اح���رتام الكبار قيمة من القي���م العربية ، بينما جند 
أن ثقافة األس���كيمو تتيح قتله���م ، وعندما تقول إن 
القيم نسبية ،فإن هذا اليعين أهنا ختتلف باختاف 
الثقاف���ات فقط ، ولكنها ختتلف باختاف  األقاليم  
والطبقات واجلماعات داخل الثقافة الواحدة .                                                                  

النسبة الزمانية للقيم :     
إن للقيم نس���بة زمانية ، كما هلا نس���بة مكانية ، 
فالقي���م الي كانت س���ائدة يف املاض���ي عند قدماء 
املصريني ، ختتلف عن القيم املوجودة اآلن يف مصر 
. وكذل���ك احل���ال بالنس���بة لعمل امل���رأة يف اجملتمع 
األردن���ي كان يقتصر على التعلي���م والتمريض ، أما 
الي���وم فأصبحت تش���ارك الرج���ل يف كل امليادين ، 

حتى هذا العام بدأت بعض النس���اء تقود السيارات 
العمومية وتعمل من أجل كسب العيش .          

وظائف القيم : »حسنوا أخالقكم« 
ميكن النظ���ر إىل القيم بعدِّها مكوناً من مكونات 
الش���خصية ، ومعي���ارا تعم���ل على توجيه الس���لوك 
الصادر ع���ن األفراد إىل جهة معين���ة ضمن اإلطار 

االجتماعي ، فإهنا ختدم عدة وظائف :  
 على املستوى الفردي : 

تتمثل وظيفة القيم فيما يأتي : 
 تؤدي القيم دوراً هاماً  يف تش���كيل الش���خصية 
الفردي���ة ، وحتدي���د أهدافه���ا يف إط���ار معي���اري 

صحيح.
 تعطي الفرد إمكانية  أداء ما هو مطلوب منه ، 
ومتنحه القدرة عل���ى التكيف والتوافق اإلجيابيني ، 
وحتقيق الرضا عن نفس���ه ، لتجاوبه مع اجلماعة ؛ 

يف مبادئها وعقائدها الصحيحة . 
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 حتقق للفرد اإلحس���اس باألمان ، فهو يستعني 
هب���ا على مواجه���ة ضعف نفس���ه والتحدي���ات الي 

تواجهه يف حياته . 
 تعطي الفرد فرصة التعبري عن نفس���ه ، وتأكيد 

ذاته من خال الفهم العميق إلمكانياهتا. 
 تدفع الفرد لتحسني إدراكه ومعتقداته ، لتتضح 
الرؤي���ا أمامه ، وبالتايل تس���اعده عل���ى فهم العامل 
م���ن حوله ، وتوس���ع إطاره املرجع���ي يف فهم حياته 

وعاقاته . 
 تعم���ل عل���ى إص���اح الف���رد نفس���ياً وخلقياً ، 

وتوجهه حنو اخلري واإلحسان والواجب . 
 تعمل على ضبط الفرد لشهواته ومطامعه . 

وينبغي أن ندرك أن هذه الوظائف ليست منفصلة 
عن بعضها ، بل تتداخل وتتكامل ، لتحقق يف النهاية 

ذاتية الفرد وإنسانيته . 
على املستوى االجتماعي:

 تتمثل وظيفة القيم فيها يأتي : 
 تعم���ل على وحدة اجملتمع ومتاس���كه من خال 
حتدي���د أهداف حياته ومثله العليا ، ومبادئه الثابتة 
الي حتفظ هذا التماس���ك ملمارسة حياة اجتماعية 

سليمة . 
 تس���اعد اجملتمع عل���ى مواجهة التغ���ريات الي 
حت���دث في���ه بتحديده���ا االختي���ارات الصحيحة ، 
الي تس���هل على الناس حياهتم ، وحتفظ للمجتمع 

استقراره وكيانه يف إطار موحد. 
 تعم���ل على ربط أجزاء ثقاف���ة اجملتمع بعضها 
ببع���ض يف ص���ورة متناس���قة ، كما أهن���ا تعمل على 
إعط���اء النظم االجتماعية أساس���اً عقلي���اً ، يصبح 
عقي���دة يف أذهان أعض���اء اجملتمع املنتمني إىل هذه 

الثقافة .
 تقي اجملتم���ع من األنانية املفرط���ة والنزاعات 
والش���هوات الطائش���ة ؛ وحتمل األفراد على التفكري 
يف أعماهل���م ، للوص���ول إىل أهداف ه���ي غايات يف 
ح���د ذاهت���ا ، بدالً م���ن النظر إليها عل���ى أهنا جمرد 
أعمال إلش���باع الرغب���ات والش���هوات ، ولذلك فإن 

القي���م واملثل العليا يف أي مجاعة ، هي اهلدف الذي 
يسعى أعضاؤها مجيعهم إليه.

 إهن���ا تزود اجملتمع بالصيغة الي يتعامل هبا مع 
العامل، وحتدد له أهداف وجوده ، ومربراته وبالتايل 

يسلك يف ضوئها ، وحيدد لألفراد سلوكاهتم .  
الوظائ���ف  م���ع  الفردي���ة  الوظائ���ف  وتتكام���ل 
االجتماعي���ة ، حبيث تعط���ي يف النهاية منطاً معيناً 
من الش���خصيات اإلنس���انية القادرة عل���ى التكيف 
اإلجيابي مع ظروف احلياة ، ألداء دورها احلضاري 

املنشود .
أمهية القيم :

حتتل القيم مكانة بارزة بني عناصر الثقافة وتعدُّ 
اللبنة األساس���ية الي يقوم عليها املنهاج املدرس���ي 
،وه���ي ذات عاق���ه وثيق���ة ب���ه، فالعملي���ة الرتبوية 
توجهها أهداف ومفاهيم وقيم أساس���يه تعمل على 

تكوين الشخصية اإلنسانية . 
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القي���م  الطف���ل  يكتس���ب  الرتبي���ة  وع���ن طري���ق 
األساسية الداعمة لبناء ذاته و شخصيته يف حميط 
األس���رة ،الي متثل اجملتمع بصف���ة عامة، والثقافة 
الفرعي���ة الي ينتم���ي  إليها بصف���ه خاصة ، وعلى 
هذا فإن  األس���رة تعمل بأساليبها الرتبوية املختلفة 
على  إكساب الطفل السلوك الذي يتوافق مع القيم 

الي تدين هبا.  
وت���زداد القي���م أمهي���ة يف ظ���ل التق���دم العلم���ي 
والتق���ين ال���ذي غ���دا مي���س كل مكون م���ن مكونات 
احلياة  اإلنس���انية . ورغم ذلك فإنه مل يستطع حل 
مشكات حياة اإلنسان املعاصر ،فازدادت التوترات 
واالضطرابات وتفاقمت مشكات العمل ،والصراع 
ب���ني الفق���راء واألغني���اء م���ن الدول ،وذلك بس���بب 
إخفاقه يف تقديم البديل هلذه القيم الغائبة يف عامل 
الواق���ع ؛ لذا فإن على األمة مبفكريها مراجعة أمور 

الرتبية املتعلقة مبجال القيم .
ففق���دان القي���م جيع���ل الفرد يتخب���ط يف أعمال 
عش���وائية ،ويس���يطر عليه ،اإلحباط لع���دم إدراكه 
أمهي���ة م���ا يق���وم  به م���ن أفع���ال ، ومب���ا أن القيم 

موجهات للسلوك وقاعدة له ،فإهنا تقوده يف عملية 
إص���دار األحكام على املمارس���ات العملية الي يقوم 
هبا .ثم إن القيم تس���هم يف تش���كيل الكيان النفس���ي 

للفرد، ذلك أهنا تقوم مبا يأتي : 
  تزود الفرد اإلحس���اس بالغرض الذي يقوم به 

وتوجهه جتاه هذا الغرض .
 هتيّ���ئ األس���اس للعم���ل الف���ردي واجلماع���ي 

املوحد.
 تتخذ أساساً للحكم على سلوك اآلخرين.

 متّك���ن الفرد من معرفة ما يتوقعه من اآلخرين 
،  وماهيّة ردود الفعل .

 توج���د ل���دى الف���رد اإلحس���اس بالص���واب أو 
اخلطأ.

 تساعد الفرد على حتمل املسؤولية جتاه حياته 
، وتعينه على تفهم كيانه الشخصي .

القي���م وعالقته���ا بالع���ادات واألع���راف 
واالجتاهات

القيم والعادات : 
تتفق القيم مع العادات واالجتاهات يف كوهنا دوافع 
وطاقات للس���لوك ، تتأثر بالنمط الثقايف للمجتمع 
، و يش���ري مصطلح العادة إىل جمرد السلوك املتكرر 
لفرد معني بطريقة تلقائية،  يف مواقف حمددة ، يف 
حني تتضمن القيمة تنظيمات أكثر تعقيداً وجتريداً 
من الس���لوك املتكرر ، كما أهن���ا تنطوي على أحكام 
معياري���ة للتميي���ز بني الص���واب واخلط���أ ، واخلري 

والشر، وهذا ما ال ميكن توافره يف العادة . 
القيم واألعراف اإلجتماعية :

يفرق روكت���ش Rokeach  بني القيم واألعراف 
االجتماعية من حيث اآلتي .

بينما تشري القيمة إىل ضرب من ضروب السلوك 
، أو غاية من غايات الوجود ، فإن العرف االجتماعي 

اليشري إىل ضرب من ضروب السلوك . 
بينما تتجاوز القيمة املواقف احملددة ، فإن العرف 
خيتص  بصيغة آمرة أوناهية ،ألحد أشكال السلوك 

يف  موقف  معني بذاته . 
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بينم���ا متثل القيمة أمراً داخلياً وش���خصياً ، فإن 
العرف يقف بوصفه صيغة خارجية . 

القيم واالجتاهات 
أن   ،  1963  Campell كامب���ل   الع���امل  ي���رى 
االجتاه���ات والقي���م ح���االت مكتس���بة م���ن حاالت 
الدافعي���ة ، وق���د ح���دد الع���امل )76( مصطلحاً من 
ه���ذه الدوافع ، كالقيم ، واالجتاهات ، واملعتقدات ، 
واإلطار املرجعي ، وعلى الرغم مما بني االجتاهات 
والقيم من عاقات وروابط ، ، فإن بينهما اختافات 

مميزة تنحصر بالنواحي اآلتية :
 يق���ول روكت���ش )rokeach( إن األفراد لديهم 
اجتاه���ات تفوق يف عددها القي���م املوجودة عندهم 
، وتتخ���ذ القي���م تسلس���اً هرمياً خيتل���ف اجتاهه 

وأولوياته من شخص آلخر. 
 تتصل الثقافة بالقيم واليقال إن للثقافة اجتاهاً 

، بل إن هلا قيماً حمددة . 
 إذا كان���ت االجتاهات تتجمع يف ش���كل تكتات 
، ف���إن القي���م ه���ي النواة ال���ي  تتجم���ع حوهلا هذه 

االجتاهات لتوجيه الس���لوك على مدى طويل للبلوغ 
إىل هدف له جاذبية .

 االجتاهات أكثر عرضة للتغري بينما القيم أكثر 
ثباتا ً .

 عل���ى الرغ���م من وج���ود عناصر مش���رتكة بني 
االجتاهات والقي���م ، إال أنه قد حيصل تعارض بني 
قيمة معينة واجتاهات متعارضة يف شخص واحد.

 رغ���م م���ا بينهما م���ن عاقات مرتابط���ة ، فقد 
يعتق���د فرد أن مس���اعدة الفق���راء بوصف���ه التزاماً 
اجتماعياً ضرب من االجتاه ، بينما يعتقد ش���خص 
آخر أن مس���اعدته للفقراء نوع من التعايل والسيادة  
يوج���د ل���دى الفرد ع���دد من أنس���قه القي���م ، وقد 
تتع���ارض بعض هذه األنس���قة  ع���ن  بعضها اآلخر 
. وق���د تتكون لدى الفرد اجتاهات هلا مربراهتا على 
املس���توى العقلي ، وذلك إلش���باع نسقني أو أكثر من 
القيم واملعتقدات املتعارض���ة ، فاملثقفون يف الوطن 
العربي يؤيدون الدميقراطية وينادون باالنتخابات ، 
لك���ن باملقابل يعاملون زوجاهتم بطريقة معاكس���ة ال 
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ختتلف عن الطريقة الي كان يعاملهن هبا األجداد.
كش���فت الدراس���ات الي أجراها الع���امل روكتش 
)Rokeach( 1968 ،ع���ن وج���ود عاقة بني القيم 
واالجتاهات والسلوك يف متييز نوعني من القيم : 

 القي���م الوس���يلية : كس���عة األف���ق والنظاف���ة 
واملسؤولية .... اخل . 

 القي���م الغائي���ة : كاحلي���اة الرغيدة واملس���اواة 
واحلرية ...اخل . 

وأظهرت الدراس���ة وج���ود تش���ابه واختاف بني 
القي���م الوس���يلية والغائي���ة ، ووج���ود عاق���ة ب���ني 
اجتاه���ات األف���راد ، وس���لوكهم ، وترتيبه���م للقي���م 
الغائي���ة ، واكتش���ف وج���ود رابط���ة بني املس���اواة ، 

واحلرية  بوصفهما قيمتني غائيتني . 
يق���وم قياس القي���م يف العادة عل���ى عدد حمدود 
م���ن القيم متثل الن���واة الي تدور حوهل���ا اجتاهات 
 Allport    عدي���دة ، حيث صمم البورت وفرينون
andVernon 1951 مقياس���ا ً يقي���س األمهي���ة 

النسبية لست من القيم هي : 
النظري���ة ، والعلمية ، واجلمالية ، واالجتماعية ، 

والسلطة ، والقيمة الدينية . 
وق���د عق���د ضي���اء زاه���ر مقارن���ة ب���ني القي���م 

واالجتاهات من عدة نواح : 
 من حيث درجة التجريد: فاالجتاه أقل جتريداً  

بينما القيمة أكثر جتريدا ً ، وأكثر رمزية  .
 من حيث الثبات ،فاالجتاه أقل ثباتاً  وهلذا فهو 
أس���هل تغيرياً  ، بينما القيم���ة أكثر ثباتاً  فهي تتغري 

ببطء . 
  من حيث التكوين : يتكون االجتاه بسرعة، فهو 
ال حيتاج خلربات كث���رية ، بينما تتكون القيمة ببطء 

حلاجتها الجتاهات وخربات ومعارف كثرية . 
 م���ن حيث درج���ة العمومية : يع���رب االجتاه عن 
موق���ف أو موضوع واحد ، أو عدد قليل من املواقف 
، بينم���ا تع���رب القيمة ع���ن أحكام عام���ة تعتمد على 

جمموعة من االجتاهات وهلا صفة العمومية . 
 من حي���ث املوافقة االجتماعي���ة : قد ال حيتاج 

االجتاه ملوافقة اجتماعية ، فهو جمرد ميل لفعل ما 
مرغوب حول موضوع مع���ني ، بينما تتطلب القيمة 
موافق���ة اجتماعي���ة إلقرارها ، فهي تع���رب عن فعل 

اجتماعي من حيث أهدافه وموضوعه. 
  م���ن حيث درجة الوعي : ميث���ل االجتاه وعياً  
فردياً  من جانب حمتضنه ، وجتديد نشاطه الواقعي 
أو احملتم���ل ، وبالت���ايل فهو غري معي���اري وال يصلح 
أحكام���اً هنائية ، بينم���ا القيمة متثل وعياً  مجاعياً  
حملتضنها ، فهي ترسم هلم األحكام واملعايري املتصلة 

بنشاطاهتم  وتفاعلهم ، وبالتايل فهي معيارية 
الرتبية وبناء القيم 

الرتبي���ة هي وس���يلة اجلماع���ة يف احملافظة على 
قيمتها األساس���ية ، كما تسهم يف تعديل وتطوير ما 

حيتاج منها إىل تعديل وتطوير .
» وع���ن طري���ق الرتبي���ة يكتس���ب الطف���ل القي���م 
األساسية ، والدعامات األوىل لبناء ذاته وشخصيته 
يف حميط األس���رة ، ومتثل األسرة من ناحية ثقافة 
اجملتمع بصفة عامة، ومتثل من ناحية أخرى الثقافة 
الفرعيه الي تنتم���ي إليها بصفة خاصة« على هذا 
فإن األس���رة تعمل بأس���اليبها املختلفة على إكساب 
الطفل الس���لوك ال���ذي يتوافق مع القي���م الي تدين 
هبا. وتأتي املؤسس���ة التعليمية لتكمل الدور يف بناء 
شخصية الطفل وغرس القيم املرغوبة ، كالتعاون ، 

والوحدة ، واحلرية ، واالستقال.
ولك���ن علين���ا أن نع���ي ، أن بن���اء القي���م ليس من 
مس���ؤولية املؤسس���ة التعليمي���ة وحده���ا ، ب���ل ه���و 
مس���ؤولية مؤسسات اجملتمع على اختاف مواقعها 
املتع���ددة ، واملادة الدراس���ية وحدها ليس���ت كافية 

لبناء قيم الفرد واجلماعة .
ويستلزم بناء القيم األمور اآلتية :

  الوعي بالقوانني واألهداف الي توجه اإلنسان 
س���واء يف عاقاته بالعامل امل���ادي ، أو االجتماعي ، 

أو السماوي.
  يتطل���ب بناء القيم مواجه���ة الثنائيات يف هذا 
البناء ، بني عامل املثل وعامل الواقع، وذلك للحد من 
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اغرتاب اإلنس���ان عن إطاره الثقايف، وعن مس���تقبله 
الذي ينبغي أن يضعه وفق قدراته العليا.

 ينبغي أن يكون بناء القيم وليد العمل واملمارسة 
، والق���درة على االختيار واالنتقاء واالستكش���اف ، 

ليكون البناء راسخا على أسس سليمة قوية. 
 ينبغ���ي أن يتضم���ن بناء القي���م اجلوانب املادية 
واجلوانب املعنوية يف احلياة،  من دون إيثار أحدمها 
عل���ى اآلخر، وم���ن دون أن يك���ون ألي منه���ا الغلبة 

والسبق، لبناء اجملتمع املتوازن، واإلنسان املتوازن.
  ينبغ���ي إعط���اء االعتب���ار الكام���ل للمص���ادر 
الس���ماوية يف بناء القيم، باعتباره���ا جزءا اليتجزأ 

من حيا ة البشر يف جماالهتا املتعددة األوجه.
إن يف منظوم���ة قيمن���ا م���ا ه���و ق���ادر ،على رفد 
مناهجن���ا مب���ا يظه���ر الوجه املش���رق هل���ذا اإلرث 
احلض���اري والذي يعتز ب���ه كل العرب على اختاف 

أدياهنم ومذاهبهم .
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ُتعدُّ القيم عنصًرا رئيس��يا يف تش��كيل ثقافة أي جمتمع ، فالقيم هي امُلُثل العليا لألفراد واجملتمع بش��كلٍ  
كّلي ، كما أن القيم تقوم بدور كبري يف إدراك األفراد لألمور من حوهلم وتصورهم للعامل احمليط بهم ، 
فهي تعرب عن البيئة أحس��ن تعبري ، وتعترب مرتكزات أساس��ية تقوم عليها عملية التفاعل االجتماعي ، فهي 
جان��ب ه��ام من جوانب البنية الفوقي��ة للمجتمع ؛ لذا جندها مع كل تغري أو تط��ور يف الرتكيب البنائي 
للمجتمع مواكبة للرتكيب البنائي اجلديد للمجتمع ، وينشأ عن ذلك صراع قيمي بني القيم اجلديدة أو 

املستهدفة من التغيري والقيم السائدة يف اجملتمع بالفعل . 

أهمية القيم
  د. منى كشيك

قضــــايا 
معاصرة

94



وإذا نظرن���ا جلوهر القيم جندها تتضمن عنصر 
االنتق���اء والتفضيل ،  وهذا م���ا جيعلها ختتلف من 
جمتمع آلخر ، بل ختتلف لدى الشخص الواحد تبعًا 
لرغباته واحتياجاته وتنشئته ، وبذلك يتكون ترتيب 
ل بعض القيم  هرم���ي للقيم وذلك يرتتب عليه تش���كُّ
م���ن خال القيم العليا للمجتمع ومن خال النس���ق 
القيمي للفرد وللمجتمع. فالقيم مفهوم من املفاهيم 
اجلوهرية الي تَمَسُّ العاقات االجتماعية بصورها 

مجيعها .
  وعل���ى الرغم من أمهية القي���م فقد ظلت لفرتة 
طويل���ة بعي���دة عن جمال االهتم���ام ؛ وذلك العتقاد 
علم���اء االجتم���اع أن دراس���ة القي���م ه���و من ش���أن 
الفاس���فة وحدهم ، فل���م يولوها أي اهتمام ، ولكن 
على العكس فقد شهدت القيم اهتمامًا كبريًا على يد 
ك���وىل ؛ حيث أكد على دورها يف النظم االجتماعية 

، وأصبحت تعرف بعلوم القيمة . 
وقد جاء االهتمام بدراسة القيم بسبب ما أحدثته 
الث���ورة العلمية والتكنولوجية ال���ي حدثت يف بداية 
القرن العش���رين ، وما تبعها من عوامل متعددة أدت 
إىل تغ���ريات كثرية يف كل اجملاالت الثقافية واملعرفية 

، وحتى يف النسق القيمي للفرد ،.
 وق���د أدى ذل���ك إىل إع���ادة تش���كيل الكث���ري م���ن 
مفاهيم احلياة وتقويض أغلب تصورات اإلنسان عن 
ذات���ه وعن عامله ، وهو األم���ر الذي أدى إىل تذبذب 
وعدم اس���تقرار القيم املوروثة واملكتس���بة على حد 
س���واء ، وعدم قدرة أفراد اجملتمع ، ومنهم األطفال 
- بالطب���ع - عل���ى التمييز بني الص���واب واخلطأ ، 
وم���ن ب���اب أوىل أدَّى إىل عدم الق���درة على االنتقاء 
واالختي���ار ب���ني القي���م املتصارعة حديث���ا ، والقيم 

املوجودة يف اجملتمع بالفعل . 

 مفهوم القيم :
التعريف الفلسفي للقيم :

اختلف���ت الفلس���فات يف حتدي���د معن���ى القي���م 
ومدلوهلا الختاف املنطلقات الفلسفية والفكرية . 

 فالقيم يف الفكر املثايل : تقوم على أس���اس 
االعتق���اد يف وج���ود عاملني أحدمها م���ادي واآلخر 
معن���وي ، وأن اإلنس���ان الكام���ل يس���تمد م���ن عامل 
الس���ماء قيم���ه ، وهي مطلقة كامل���ة )اخلري، احلق، 
اجلم���ال( من ع���امل املُثُل ، وبالتايل فه���ي قيم أزلية 
غري قابلة للتغيري والزوال ، ويدرك الفرد هذه القيم 

من خال تعامله مع األشياء  . 
أما القيم لدى الفالسفة الواقعيني : فهي 
حقيقة موجودة يف عاملنا املادي ، وليس���ت خياالً أو 
تصورًا ، وكل ش���يء له قيمة ، واإلنسان يستطيع أن 
يكتشف القيم باستخدام األسلوب العلمي واخلطوات 
العلمية أي عن طريق الفعل ، فالقيم عندهم مطلقة 
ولك���ن ميك���ن احلصول عليه���ا وتقديرها عن طريق 
املش���اهدة ، كما يرون أيًض���ا أن لوجودنا قيمًا غنية 
كافية وش���املة ممثلة للناس ، وبالتايل نس���تطيع أن 
نص���ل إىل جمموعة من القيم ال���ي ينبغي أن خيرج 
عنها الناس وتكون القيم مطلقة ، وكل القيم بالتايل 
قيم اجتماعية حتقق لإلنسان سعادة ولذة ومنفعة ، 

ومن ثَمَّ حتفزه على العمل . 
والواقعي���ون ي���رون أن اللذة أو املنفعة والس���عادة 
عندهم هي اخلري املرغوب فيه لذاته من دون النظر 
إىل نتائج���ه وآثاره ، وبالتايل ف���إن املعيار األخاقي 
عندهم هو حب الذات وما حيتمل أن يصيب صاحب 

السلوك أو الفعل من أشكال النفع أو الضرر .
أما القيم عند الربغماتيني : فهم ال يؤمنون 
بوج���ود قيم أخاقية مطلق���ة فأحكامنا حول القيم 
قابل���ة للتغي���ري ، وبالتايل فالقي���م واألخاق عندهم 
نس���بية ؛ حيث ال ي���رى الرباغماتي���ون وجود قوانني 
قيمي���ة يفرضه���ا واقع غري طبيع���ي ، فالقيم تقاس 
عنده���م بنتيجته���ا أي مب���ا يعود فيه���ا باخلري على 
الف���رد واجملتمع يف املواقف الي تطبَّق فيها . ويقوم 
الشخص باس���تنباط القيم من واقع خربته بنفسه ، 
ويس���تخدم ذكاءه وتفكريه يف ذلك ؛ حيث خيتار بني 
م���ا هو خري وما هو ش���ر حت���ى ال تتذبذب األحكام، 
فالقيم عندهم ذاتية ؛ ألهنم يرون ضرورة أن تعتمد 
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األحكام الي يصدرها على شيء ما. 
فالطاع���ة مثاً قيمة مرغوب فيها يف الس���جن ، 
ولكنها تصبح قيمة غري مس���تحبة أحياًنا مع أوالدنا 
وتاميذن���ا ؛ ألهن���ا ال تس���اعدهم عل���ى التفك���ري ، 
وخاص���ة إذا كانت الطاعة العمي���اء مطلبًا جمتمعيًا 
، بالتايل فالقيمة لديهم ذاتية وليس���ت موضوعية ، 
مبعنى أهنا تعود لذات الش���خص الذي يَُقيِّم الشيء 
، فالش���جرة مل تك���ن مجيلة إال ألن الش���خص رآها 

كذلك. 
ومن هن���ا ناحظ أن هن���اك اختاًفا يف وجهات 
النظر الفلسفية ، فمنهم من يرى أن مصدرها إهلي 
، ومنهم من يقول إهنا مطلقة ، ولكن كل الفلس���فات 
تتف���ق يف كون القيم عبارة عن معايري توجه س���لوك 
الفرد واجملتمع وأن هذه املعايري قد يكون للفرد فيها 

حرية االختيار وقد ال يكون له .
أما تعريف القيم���ة من وجهة نظر علماء 

النفس والرتبية:
يق���ول علم���اء النفس والرتبي���ة إذا أردنا أن نقيس 
األطوال فيجب أن نلتزم باستخدام مقياس األطوال 
كوهن���ا قيمة معيارية ننس���ب إليها ما يراد قياس���ه ، 
وهكذا احلال بالنس���بة ل���ألوزان واألحجام وغريها 
م���ن القيم املادية ، ولكن عندما نريد أن حنكم على 
جمتمع أو مجاعة أو حضارة أو ثقافة فمن الضروري 
ج���دًا أن حنتك���م إىل نظ���ام من القي���م واملعايري الي 
نستخدمها إلصدار أحكام على ما هو معنوي ثقايف 
اجتماع���ي خلق���ي، فالنمو األخاق���ي واالجتماعي 
واالنفع���ايل للطف���ل يف أثناء إش���باع حاجاته األولية 
يكس���به جمموعة من االجتاهات حنو األشياء ، فإذا 
ما جتمع يف نسق أو نظام أو بناء ثابت نسبياً حتول 

إىل قيمة.
فالقيمة »توليفة معقدة ج���داً من اآلراء واألفكار 
واالجتاهات حول املوضوعات واألش���ياء ، انتظمت 
من خال اخل���ربة العملي���ة واالنفعالي���ة والتعليمية 
وكثرة التعرض لنموذج مع تقليده وتش���ربه ، حبيث 
تش���كل نظامًا له صفة الثبات النس���يب يتخذه الفرد 

معيارًا للقياس حيكم به على السلوكات االجتماعية 
يف املواقف املختلفة«. 

وهي كما عرفها روكيتش » معتقد واحد مس���تمر 
حيم���ل يف طيات���ه تفضي���اً ش���خصيًا أو اجتماعيًا 
لغاي���ة معينة من غاي���ات الوج���ود ، وتتضمن القيم 
عناص���ر معرفية وس���لوكية ووجداني���ة وقيم هنائية 

وقيم وسطية« . 
أم���ا القيم���ة عند حام���د زهران فه���ي عبارة عن 
» تنظيم���ات ألح���كام عقلي���ة انفعالي���ة معممة حنو 
األشخاص واألش���ياء واملعاني وأوجه النشاط ، كما 
ي���رى أهنا تعبري عن دوافع اإلنس���ان ومتثل األش���ياء 
الي توجه رغباته واجتاهاته حنوها، كما أهنا مفهوم 
جمرد ضمين  غالبًا ما  يعرب عن الفضل أو االمتياز 
أو أوجه الفضل الي ترتبط باألش���خاص أو األشياء 

أو املعاني أو أوجه النشاط« . 
وج���اء تعري���ف القيم���ة يف خمتار الصِّحَ���اح بأهنا 
»صفة يف ش���يء جتعل���ه موضع تقدي���ر واحرتام أي 
إن هذه الصفة جتعل ذلك الش���يء مطلوبا ومرغوبًا 
فيه س���واء أكانت الرغبة عند شخص واحد أم عند 

جمموعة من األشخاص« .
أم���ا يف قام���وس الرتبية » فهي صف���ة ذات أمهية 
العتب���ارات نفس���ية أو اجتماعي���ة أو أخاقي���ة أو 
مجالي���ة ، وتتس���م بصفة اجلماعة يف االس���تخدام. 
والقي���م عام���ة ه���ي مُوجِّه���ات الس���لوك أو العمل ، 
ومعنى ذلك أن جمموعة القيم الي يدين هبا شخص 
من األش���خاص هي الي حتركه حنو العمل وتدفعه 
إىل الس���لوك بطريق���ة خاص���ة ، ويتخذه���ا مرجعًا 
يف احلكم على س���لوكه من حيث كون���ه مرغوبًا فيه 
أو مرغوبً���ا عن���ه ، وال ش���ك أن أثر ذل���ك يعود على 
اجملتمع خريًا أو ش���رًا طبقا لنمط الس���لوك وكيفية 

املرجع القيمي له« .
وهك���ذا ن���رى أن القي���م ص���ورة اجملتم���ع ؛ ألهنا 
الضابط واملعيار األساسي لسلوك الفرد واجلماعة 
، وه���ي ال���ي تنتظ���م فيما يس���مى بالبن���اء القيمي 
لتعك���س أهداف اجملتم���ع من الرتبية ؛ إذ ال س���بيل 
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إىل حتدي���د األهداف الرتبوية ؛ لكي تكون معربة عن 
طبيعة اإلنس���ان واجملتمع إال ع���ن طريق القيم الي 

متثل مساحة عظيمة يف حتديد األهداف .
لذل���ك ن���رى أن القيم هي نت���اج اجتماعي ، يتعلم 
الفرد القيم ويكتس���بها ويتشرهبا ويُدْخِلها تدرجييًا 
يف اإلط���ار املرجع���ي لس���لوكه ع���ن طريق التنش���ئة 
والتفاعل االجتماع���ي ، فيتعرف الطفل من خاهلا 
ل بعضها  أن هن���اك بعض الدوافع واأله���داف يَُفضَّ

عن اآلخر ، وتَُقيِّم أشياء عن أشياء أخرى. 
values classification : تصنيف القيم

ال ميك���ن تقديم تصنيف جام���ع للقيم ، فهذا من 
احمل���ال نظريًا ؛ ملا يكتنف القيمة نفس���ها من تعدد 
لوجهات النظر إليها ، من حيث طبيعتها وخصائصها 
ومفهومه���ا ، وق���د يرجع ذل���ك إىل اختاف وجهات 
نظ���ر املفكرين والفاس���فة ؛ وذل���ك تبعًا الختاف 
مناهجه���م الفكري���ة ومذاهبهم الفلس���فية على أنه 

ميكننا اإلشارة إىل أنواع خمتلفة من التصنيفات :

 تصنيفات على أس���اس املضم���ون الي حتتويه 
. values content القيمة

 values:تصنيفات على أساس مستويات القيمة 
. levels

 values : تصنيفات على أس���اس أبعاد القيمة 
. dimensions

فف���ي التصنيف���ات الي تتعل���ق مبضم���ون القيم 
، هن���اك مَ���ن يصنفه���ا إىل جمموع���ات ، وذلك كما 

يأتي:
 اجملموعة االجتماعية : وتشمل القيم املرتبطة 
بقواعد الس���لوك الص���رب والتواض���ع والصداقة.... 

اخل.
 جمموعة القيم الذاتية : وتشمل القيم املرتبطة 

بالقوة واحلكم والتصميم.
 جمموع���ة القي���م األمنية : وهي قي���م مرتبطة 

هبدوء الفكر واالستقرار واأللفة .
 جمموع���ة القي���م اجلس���مانية : وه���ي مرتبطة 
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بالصحة والنشاط والراحة.
 جمموعة القيم الرتوحيية : وهي القيم املرتبطة 

باخلربات اجلديدة واإلثارة والقيم اجلمالية.
 جمموعة القيم العملية : وتش���مل استيعاب كل 
ما هو غري واقعي مثل القيمة االقتصادية والتملك.

 جمموع���ة القي���م املعرفي���ة : القي���م املرتبط���ة 
باحلقائق والفهم والرتبية والتعليم.

 اجملموع���ة املتنوعة : وتش���مل الرضا والتوافق 
والتثقيف .

 allprot and وأيضاً قام كل من ألربت وفورنون
Vernon بتقسيم القيم على أساس احملتوى إىل:

 قيم نظرية. 
 قيم اقتصادية.

 قيم مجالية.
 قيم اجتماعية .
 قيم سياسية . 

 قيم دينية . 
أما التصنيفات الي اعتمدت هنا فهي :

 القيم االجتماعية .
 القيم املعرفية. 
 القيم العقلية . 

 القيم االقتصادية . 
 القيم الشخصية .
 القيم األخاقية .
 القيم الوجدانية. 
 القيم اجلمالية .

خصائص القيم :
تتميز القيم بعدد من اخلصائص وهي :

 القيم إنسانية : منح اإلنسان العقل واحلرية 
واإلرادة ، وبالت���ايل قيم���ة حري���ة االختي���ار ؛ حيث 
يشكل أي اختيار لإلنسان يف األساس اختيارًا قيمًا 
، فعب���ارات االستحس���ان أو االس���تهجان أو اجله���د 
املبذول لتحقيق اإلنسان غايات معينة متثل بالتايل 
قيماً بالنسبة له ، وما عبارات االنتقاد واالختيار إال 

إظهار ومتّثل للقيم .
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  القيم اجتماعية : فا يتعارض مع إنسانية 
القي���م كوهنا اجتماعي���ة ، أي إهن���ا ال تَْظهَر معانيها 
ومدلوالهت���ا احلقيقي���ة إال يف الوج���ود االجتماع���ي 

للفرد.
 القيم مكتس���بة : وذلك بن���اء على ما يتلقاه 
الطف���ل م���ن خ���ربات وم���ا يعايش���ه م���ن مواقف يف 
أثن���اء تنش���ئته االجتماعية ال���ي متارس���ها العديد 
م���ن مؤسس���ات الرتبي���ة ، مبا فيها وس���ائل اإلعام 

واملدرسة واألسرة .
 القيم مرتبطة باملستويات االجتماعية 
واالقتصادي���ة : يؤدي املن���اخ االجتماعي ودرجة 
ثقافة الوالدين ومس���تواهم االقتص���ادي دورًا كبريًا 
يف تكوي���ن القي���م لدى الطف���ل ، وذل���ك تأكيد على 
نس���بية القي���م واختاف درجة ش���دهتا وترتيبها يف 
اهلرم القيمي من مس���توى آلخ���ر؛ حيث يوجد ذلك 
اهل���رم داخل الفرد الواحد حمددًا تنوعًا من أنس���اق 
القي���م املختلف���ة )القي���م السياس���ية، االجتماعي���ة، 

اجلمالية...........اخل(. 
  القي���م تتمي���ز خباصي���ة الوج���وب أو 
االلتزام : حيث تُْكتَس���ب يف ضوء معايري اجملتمع 
واإلط���ار احلضاري ال���ذي ينتمي إليه الطفل ، وهي 
يف قوهت���ا ملزم���ة لألفراد ، كم���ا أن اجملتمع يعدها 

ضابطاً لسلوكه.
 القيم متغ���رية وديناميكية: فالقيم تتغري 
بتغ���ري حمور االهتمام لدى الف���رد ، وعلى هذا  فإن 
تغيُّ���ر القي���م يرتبط بطبيع���ة املرحلة ال���ي متر هبا 
اجملتمع���ات ، فتاريخ اجملتمع سلس���لة م���ن املراحل 
املختلف���ة ؛ حي���ث ختتل���ف كل مرحلة ع���ن املراحل 
األخ���رى ، وفقاً للظروف الي حتيط هبا . ومن هنا 
ت���ربز العاقة ب���ني التغيُّر الذي يطرأ على املس���توى 
االجتماعي، والقي���م االجتماعية، أي إن القيم تتغري 
م���ن زم���ن آلخ���ر وفق���ا للتفصي���ات واالهتمامات 

اإلنسانية . 
 القيم نسبية ومطلقة يف آن واحد: وذلك 
ألن���ه إذا كانت القيم دائمًا مطلقة ،  فإن التغري على 

املستويني الشخصي واالجتماعي  يصبح مستحياً 
، وباملث���ل ال ميك���ن أن تك���ون القي���م دائم���ة التغيري 
والتبدل ، وإال لتعذر اس���تمرار الشخصية اإلنسانية 
واألمناط الثقافي���ة والبناءات االجتماعية ، ومن ثَمَّ 
ف���إن أي تصور للقيم اإلنس���انية يتع���ني أن يأخذ يف 
اعتب���اره كاًّ من مسي القيم ، االس���تمرار النس���يب 
، والتغري النس���يب حبسب استمرار ومتغريات احلياة 

والطبيعة اإلنسانية.
 القيم تتضمن وعيًا باملظاهر اإلدراكية 
والوجداني���ة والنزوعية : فالعنص���ر اإلدراكي 
يقتض���ي إدراك موضوع القيمة ومتي���زه عن طريق 
العق���ل والتفكري. أم���ا العنص���ر الوجداني فيتضمن 
االنتق���ال مبوضوع القيمة من املي���ل إىل النفور وما 
يصاحب ذلك من سرور أو أمل وما يعرب عنه من حب 
أو استحس���ان. والعنصر النزوعي السلوكي احلركي 
الظاهري للتعبري عن القيمة عن طريق الوصول إىل 

معيار سلوكي معني . 
 القيم يُسَ���انِد بعُضها بعضًا : فهي ليس���ت 
وح���دات منفصلة ، ب���ل إهنا  غالباً م���ا تتفاعل معاً 

وتتداخل على حنو يزيدها قوة.
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وذل���ك   : القي���م موضوع���ات مرغوب���ة   
الرتباطه���ا حباج���ات حيوية اجتماعي���ة وطبيعية ، 
فهي ليس���ت أشياء يرغبها الناس، ولكنها تعبري عما 

يريده الناس ليشكل رغباهتم .
 القي���م تكتس���ب أمهيتها من اعتبارات نفس���ية 
واجتماعي���ة وأخاقي���ة ومجالية أو ه���ي ذات طابع 

مجاعي يف نشأهتا ويف استخداماهتا. 
  تتميز القيم بإمكانية قياسها ودراستها، وذلك 
من خال أساليب عامة للقياس تُستخدَم يف قياس 
املي���ول واالجتاهات ) املاحظة امليدانية ، واملوقفية 
، االس���تبانات املقنن���ة( ؛ ولذل���ك فالقي���م مرتبطة 
حبياتنا التجريبية ، فمن املمكن قياس���ها ودراستها 
 rokeach باعتباره���ا تقديرا لألش���ياء . وقد ذكر
أن القي���م ظاهرة اجتماعية ميكن قياس���ها برغم ما 
قيل عن عدم إمكانية قياسها أو إهنا صعبة القياس 
، إال أنه ميكن قياس���ها من خ���ال التفصيات الي 
تكم���ن وراء اهتمامات الف���رد الي من خاهلا ميكن 

أن نتعرف على نسقه القيمي.

العملي���ة  يف  القي���م  دراس���ة  أمهي���ة 
الرتبوية:

تؤدي القي���م دورًا كبريًا وأساس���يًا يف حياة الفرد 
واجلماع���ات واجملتمعات إىل درج���ة أصبحت فيها 
القيم قضية الرتبية ؛ وذلك ألن الرتبية يف حد ذاهتا 
عملية قيمية ، فالقيم حتدد الفلس���فات واألهداف 
، والعمليات الرتبوية وحتكم س���لوك الفرد . ومن ثَمَّ 
فالقي���م موجودة يف كل خطوة ، ومرحلة من مراحل 
عملية الرتبي���ة ، وبدوهنا تتحول الرتبية إىل فوضى، 
فمثا االضطراب يف العاقات اإلنس���انية ميكن أن 
يُعْزَى إىل غياب االلتزام بنس���ق قيمى متس���ق حيدد 

سلوك األفراد وتوجهاهتم. 
وإن من دواعي االهتمام بدراس���ة القيم - خاصة 
وحن���ن يف عص���ر يتس���م بالتغ���ريات الس���ريعة ب���ل 
اخلاطفة نظرًا لتقدم التكنولوجيا وتفجر املعلومات 
واملعرف���ة - ما تعرضت له اجملتمعات العربية عامة 

م���ن غ���زو ثقايف معلومات���ي ، أدى ب���دوره » إىل حد 
ما« إىل إذابة القيم والثقافات بطرق مقصودة وغري 
مقصودة جعلت الفرد يفتقد قدرته على مقاومة أو 

مسايرة التغريات.
  لذل���ك فإن م���ن الضروري االنتق���ال بالقيم من 
مستوى التنظري إىل مستوى التطبيق يف كل اجملاالت 
، وإن تعليمها للناش���ئة أصبح أم���رًا مهما ، يقوم به 

عدد من املؤسسات املسؤولة عن تربية الطفل.
ومما يربز أمهية القيم أن الناس حيسون بااللتزام 
اخللق���ي حنو أوضاع معينة وحياولون الوصول إليها 
واإلبق���اء عليه���ا ، ويبذل���ون يف س���بيل ذلك اجلهد 
الكث���ري وإن أدى إىل ص���راع حمتدم داخلهم بني هذه 
القيم وميوهلم ونزعاهتم ورغباهتم . فالناس يسريون 
حبسب ما متليه عليهم قيمهم ، وعندما تلتقي قيم 
الف���رد مع رغباته ينتفي عنه الصراع بني ما يعتقده 

من قيم وما يرغبه وينزع إليه بإحلاح  .
وم���ن خال ما س���بق يتضح لنا أمهي���ة القيم يف 
حتقي���ق التوازن النفس���ي للفرد وحتقي���ق تكيفه مع 
اجلماعة ، وعلى العكس من ذلك ، ففقدان اإلنسان 
القيمة يؤدي بالضرورة إىل فقدان هذا التوازن ، ثم 
يصحب���ه ش���عور بالعجز والضياع ، كم���ا أن تذبذب 
القي���م وجف���اف نبعه���ا ومعانيه���ا ي���ؤدي إىل التوتر 
والقل���ق. ومبا أن القيم تعطي للحياة معنى ، س���واء 
يف ذل���ك حياة الناس أفرادًا أم مجاعات ،  فإن ذلك 
ما يربر سَعْي اإلنسان احلثيث وراءها ، فاإلنسان ال 
يس���عى وراء ش���يء ما ويبذل يف س���بيله كثري اجلهد 
والطاق���ة إال لعلم���ه بأمهي���ة ذلك الش���يء وقيمته ، 

وتأتي أمهية القيم لإلنسان ألهنا متنحه :
 إمكاني���ة أداء م���ا ه���و مطل���وب من���ه ، فتمنحه 
الق���درة على التكيف والتوفي���ق وحتقيق الرضا عن 
نفسه ، وذلك من خال جتاوبه مع مبادئ اجلماعة 

وعقائدها الصحيحة.
 اإلحس���اس باألم���ان ، فه���و يس���تعني هب���ا على 
مواجهة ضعف نفس���ه، وعلى مواجهة التحدي الذي 

يواجهه يف حياته .

100

قضــــايا 
معاصرة



دًا ذاته   إمكانية التعبري عن نفس���ه مؤكِّ
ع���ن فهم عمي���ق هل���ا ، وك���ذا اإلمكانيات 
ال���ي ميتلكه���ا ويتحك���م فيه���ا ويس���تطيع 
اس���تخدامها ؛ حيث تعم���ل على إصاحه 
من النواحي النفسية واخللقية وتوجهه إىل 

نواحي اخلري واإلحسان وأداء الواجب.
ش���هواته  ضب���ط  عل���ى  مس���اعدته   
ومطامع���ه ؛ حت���ى ال تتغل���ب عل���ى عقل���ه 
ووجدانه ، وألنه عن طريقها يربط سلوكه 

وتصرفاته مبعايري وأحكام واضحة . 
وتكم���ن أمهية القيم بالنس���بة للجماعة 

يف :
 احتياج أي تنظيم اجتماعي إىل نس���ق 
قيمي يشابه تلك األنساق القيمة املوجودة 
لدى أف���راده ، يضمنه أهدافه ومُثُله العليا 
الي عليها تقوم حياته ونش���اطه وعاقاته 
، ف���إذا تضارب���ت هذه القي���م أو مل تتضح 
فس���رعان م���ا حي���دث الص���راع القيم���ي 

االجتماعي.
 احلفاظ على روح اجلماعة ومتاسكها 
داخل أهدافها الي ارتضتها لنفسها ، كما 
تس���اعد القيم اجملتمع بأفراده ومجاعاته 
املختلف���ة عل���ى التمس���ك مبب���ادئ ثابت���ة 
ومس���تقرة ال���ي حتفظ له هذا التماس���ك 
والثبات الازمني ملمارسة حياة اجتماعية 

سليمة ومستقرة.
مواجه���ة  عل���ى  اجملتم���ع  مس���اعدة   
التغ���ريات ال���ي حت���دث في���ه م���ن خ���ال 
االختي���ارات الصحيح���ة الي تس���هل على 

الن���اس حياهت���م ، وحتف���ظ للمجتم���ع اس���تقراره ، 
وتصون كيانه يف إطار واحد.

وبذل���ك تعد القيم أحد مرتك���زات العمل الرتبوي 
، ب���ل هي من أه���م أهداف���ه ووظائف���ه ، فالقيم إذاً 
هدف اآلباء واملعلمني وكل املؤسسات الرتبوية داخل 
اجملتمع ، وكلهم يس���عون إىل تأكيد النس���ق القيمي 

اإلجياب���ي ، وحمو القيم الس���لبية ال���ي تعوق حركة 
التنمي���ة ، أو تَُقيِّد الطاقات، وذلك أن القائمني على 
أمور الرتبية يبغون صناعة الطفل القادر واملش���ارك 
واملؤث���ر يف حركة التنمية داخ���ل اجملتمع ، فالطفل 
يب���دأ بتقلي���د أفعال أكث���ر الناس قربًا ل���ه أي اآلباء 
، وم���ن خ���ال اإلحي���اءات والرموز تنمو مش���اعره 
وتكتمل اجتاهاته ، فإذا نظرنا للقيم وجدناها تأخذ 
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طريقها إىل الطفل عرب مسارين مهمني :
واألخاقي���ة  االجتماعي���ة  القي���م    جمموع���ة 
والوطني���ة الي تبثه���ا العائلة والنظ���ام وتطورها يف 
املراحل الدراس���ية الاحقة ، وه���ي جمموعة القيم 

املباشرة والصرحية.
  جمموع���ة القي���م ال���ي يس���تلهمها الطفل من 
معايش���ته الذاتية واكتش���افاته اخلاصة ، سواء كان 
ذل���ك من قراءاته أو اتصاالته الذاتية ، أو من خال 
الرموز اخلاصة يف اجملتمع . ويرى بعضهم أن القيم 
يف العملي���ة الرتبوي���ة تس���تمد أصوهلا م���ن مصادر 
���ل أحكامًا ذاتي���ة بأي حال من  موضوعي���ة ، وال تُمَثِّ
األح���وال ، وه���م بذلك يرفض���ون الق���ول: إن القيم 
ش���يء فردي خ���اص.  وعن طريق الرتبي���ة يتم نقل 
املع���ارف وامله���ارات واملعتق���دات إىل األف���راد ، وهو 
نش���اط حتدده متغريات الواقع االجتماعي مبا فيها 
طبيعة تركيب املؤسسات الرتبوية وأنساق القيم الي 
حتكمها ، فالقيم قوة حمركة لس���لوك الفرد وعمله 
، وهي توجِّ���ه أداء الطفل وجهة غري أخرى ، فالقيم 
ال���ي يتش���رهبا الطفل من احلي���اة االجتماعية تبدو 
كما لو كانت تش���كل شخصيته ، وتصبح ملكا للفرد 
نفس���ه ، وبذلك تكون القيم مرجعًا للفرد يف احلكم 
على كل ش���يء، اجلمال والقبح ، اخلري والشر. وبَثُّ 
القي���م لألطفال يتضمن العدي���د من اخلطوات الي 
نبدؤها باملديح والتمسك مبا متثله القيمة ، وتأكيد 
القيم���ة بإعامه���ا للغري وأن يك���ون االختيار للقيمة 
م���ن بني البدائل املطروحة ، وأن يكون االختيار بعد 
وض���ع االحتم���االت الناجت���ة عن ه���ذا االختيار يف 
االعتبار وأن يتم يف حرية تامة ، وأن متارس القيمة 
عمليًا ، وأن تتميز املمارس���ة العملية للقيمة بالثبات 

واالستمرار. 
فرتبي���ة القيم يف الطفل تش���جعه عل���ى االهتمام 
باجملتمع ومش���كاته وحتمِّله مس���ؤوليته ، ومعرفة 
الس���لوك ال���ذي يقبل���ه جمتمع���ه . فعملي���ة الرتبية 
وبالتدري���ج  باط���راد  دوره  تزاي���د  عل���ى  تس���اعده 
باحل���راك االجتماع���ي ، وبذل���ك تب���ث القي���م على 

خمتلف أنواعها معرفة املتغريات والقيم الوافدة الي 
م���ن املمك���ن أن يأخذ منها جلعله ق���وة حمركة حنو 
بناء اجملتمع وتنميته ، فالقيم هامة يف ثقافة الطفل 
نظرًا لتش���كيلها شخصيته االجتماعية وقدرته على 
التعام���ل م���ع الن���اس واجملتمع من خال املش���اركة 
الفعال���ة معه���م يف كل أم���ور جمتمع���ه ، فالعاقات 
احلميمة الي يشعر هبا الطفل »األمان والطمأنينة« 
وال���ي تق���وم ب���ني الطف���ل واملس���ؤولني ع���ن تربيته 
س���واء أكانت يف األس���رة ، أم املدرس���ة ، واألسلوب 
الذي يتبعه املربي والذي يتس���م بالدفء والصداقة 
سيؤديان إىل التوافق بني القيم الذي يعتنقها املربي 

وقيم الطفل. 
كما أن معرفة النس���ق القيمي للف���رد يف املراحل 
ننا من توجيه  العمري���ة املبكرة وكيفية ارتقائه���ا ميكِّ
طموحات���ه وتنمي���ة قيمه حن���و املزيد م���ن الفاعلية 
واإلجيابي���ة ؛ لذا فإن مس���اعدة األف���راد على تفهم 
قيمهم والتمسك هبا عن رضا ، وترمجتها إىل أفعال 
خيلص مس���ار النمو النفسي من التخبط ، ويضفي 
على األفراد أمنًا وأماًنا . فالقيم تؤدي دورًا كبريًا يف 
تش���كيل الكيان النفس���ي للفرد وتزويده باإلحساس 
باهل���دف املطلوب منهم مما يقوم به ، وتوجهه جتاه 

هذا الغرض : 
  فالقيم هتيئ األساس للعمل الفردي واجلماعي 

املوحد .
  تُتَّخ���ذ أساس���اً للحك���م على س���لوك اآلخرين، 
ومتكن الفرد من معرفة ما يتوقعه من اآلخرين وما 

ردود الفعل .
 وتوجد لديه إحساساً بالصواب واخلطأ . 

ولذل���ك فإن غياب القي���م أو عدم وضوحها يؤدي 
إىل ضياع الفرد واجلماعة ؛ وذلك ألهنا حتدد سلوك 
الفرد ضمن اجملتمع الذي يعيش فيه ، وعلى اعتبار 
أن اجملتمع هو مصدر القيم الي يتشرهبا الفرد عن 
طري���ق الرتاث الثقايف املوجود يف هذا اجملتمع لكون 
القيم هي اإلطار املرجعي لسلوك األفراد الي حتدد 

طبيعة العاقات بني األفراد يف اجملتمع .
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إذا كان��ت الصناع��ة تعين التعام��ل مع اآللة واحمل��رك واألجه��زة الكهربائية واإللكرتونية ف��إن املقصود 
بالصناعة هنا هو الصنعة واإلبداع وليس املهنة أو التعامل اآللي.

أم��ا احل��ب فهو م��ا عجز األدباء واملفكرون عن تعريفه احملدد. وذلك أمجل ما يف احلب إذ هو فضاء واس��ع 
يصعب حتديده وحصره ليبقى مفتوحًا أمام خياالتنا إىل األبد.

والكراهية تقابل احلب وهي عكسه لكنين أستطيع أن أقول إذا كان احلب فضاًء مفتوحًا مليئًا باملشاعر 
احليوية واخلياالت املبدعة، فإن الكراهية حمدودة بالبغضاء والنكران والنقصان املؤدي إىل القتل والتدمري، 

قتل الذات وقتل اآلخر وقتل كل مشاعر احلياة اإلنسانية. 

اإلعالم وصناعة الحب والكراهية
التلفزيون الوسيلة األكثر جاذبية وتأثيرًا

 د.أمحد حلواني*

* أس��تاذ جامعي، وباحث يف ش��ؤون اإلعالم والفكر السياس��ي، مدير املركز العربي للدراس��ات املس��تقبلية، دمش��ق، عضو 
اللجنة التنفيذية للجمعية العربية للعلوم السياسية، عمل مديرًا للهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون بني 1973-1979 له العديد 
م��ن املؤلف��ات منها: اإلع��الم والطفولة 1990- اإلع��الم والتغريات االجتماعية 1991، الرأي العام الس��وري جت��اه الثورة اجلزائرية 
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اإلعالم وصناعة احلب والكراهية  

أما وس���يلتنا اإلعامية )التلفزيون( فهي الوسيلة 
ال���ي احتل���ت الص���دارة ب���ني الوس���ائل اإلعامي���ة 
االتصالي���ة جاذبي���ة وتأثرياً وتنوعاً وانتش���اراً ففيها 
الص���ورة والكلمة وفيه���ا اللون واملوس���يقا واحلركة 

والقدرة على التنوع.
ف���إذا كانت الص���ورة قد اس���تخدمت منذ القديم 
وس���يلة اتصال وتأثري وترسيخ ودميومة فإن الصور 
التلفزيونية والسينمائية قد أثبتت من خال حركتها 

قدرهتا يف التأثري ويف )صناعة( الرأي العام.
لكننا نتس���اءل أستُْخدِمَ التلفزيون من أجل احلياة 
البشرية واإلنسانية على ظهر املعمورة؟ أم استخدم 
خلدم���ة أصح���اب حمطات���ه من احل���كام وأصحاب 
احلمي���دة  اخلص���ال  ل���زرع  أُسْ���تُْخدمَ  الش���ركات؟ 
ويف مقدمته���ا احملبة؟ أم اس���تخدم ل���زرع البغضاء 

والكراهية وبالتايل القتل والتدمري؟
لعلن���ا نتفق ب���أن زراعة احملبة أصع���ب بكثري من 
زراعة الكراهية ومن هنا فقد وّظفت هذه الوس���يلة 
خلدم���ة األمر الثاني األس���هل واألق���رب إىل حتقيق 
مطالب احلكام واجلش���عني بقصد حتقيق الكراهية 
ضد كل معارض أو منافس فابتعدت هذه الوس���يلة 

عن جماالهتا احلقيقية.

احلب واحلياة
يب���دأ احل���ب واملش���اعر العاطفية م���ع العاقات 
الي تنش���أ بني أفراد األس���رة تلك الي تنبئ حبالة 
مغامراتن���ا العاطفي���ة. ال نصل إىل احلب خالني من 
املشاعر املكبوتة واملؤسسة على خربات ماضوية، إذ 
تنم���و العاقة يف ظل مش���اعر خمتلفة محلناها من 
املاضي ومنت وحنن يف كنف األسرة، شعور بالذنب 
والغضب واحلقد مش���وبة مبش���اعر نتذمر فيها من 
الشريك أو من احمليط لكن هذه املعيقات يف مسرية 
احل���ب تعلّمنا جتاوز العقبات ألننا إذا مل نتعلم العرب 

من العقبات سنبقى سجناء املواقف عينها.
من البديه���ي التعامل مع اجلزء اخلاق يف العقل 
ليحررن���ا من األدوار الي حتملناها وس���ط األس���رة 

ولكي نتسلح بالتسامح حيال أنفسنا وأفراد أسرتنا، 
حبيث ميكننا بعدها االنتقال إىل خطوات أخرى يف 
هذا العامل الواس���ع والغامض الذي يس���كنه احلب، 
فيكفي أن نرغب يف التحرر لانطاق حنو اخلطوة 
التالي���ة، وإن عجزنا ع���ن معرفة هويتها إىل أن جيد 

العقل الطريق إليها. 
عاقات احلب واحملبة تنتظر دائماً دعوة صادقة 
من���ا وثق���ة ومعرف���ة عميق���ة باحملي���ط والطبيع���ة، 

وانفتاحاً بدون خوف.
من املس���تحيل أن نُقدِمَ على احلب يف تردد أو أن 
نتعامل مع هذا الش���عور على أنه مثايل بل إنه شعور 

واقعي علمي حياتي.
لك���ن االس���تمرار فيه يتطل���ب الكثري م���ن اجلهد 
والعمل وعدم االستس���ام أم���ام العقبات الي تؤدي 
إىل إقف���ال االنفت���اح خوفاً من الذوب���ان يف الطرف 
اآلخر ألن الذوبان بالطرف اآلخر واالنصهار الكلي 
فيه خطأ فادح مثله مثل التعامل باس���تقالية تامة 
فاالس���تقالية تتطل���ب اللجوء إىل تربي���د العواطف 
وال���ي ت���ؤدي إىل اإلخف���اق يف إجي���اد احلميمي���ة، 
واحلميمي���ة هي من العوامل األساس���ية لنمو احلب 
احلقيق���ي وعلي���ه فإن هذه املرحلة م���ن الدخول يف 
احلب تس���تند إىل ما محلناه من عادات اكتس���بناها 
يف العاقات األس���رية. التدخ���ل يؤدي إىل االختناق 
واالس���تقالية ت���ؤدي إىل تربي���د العواط���ف وإلغ���اء 

احلميمية.
م���ع بداية قصصن���ا العاطفية تتفج���ر يف داخلنا 
أحاسيس خمتلفة وباحلب خنترب اجلنة على األرض. 
والغوص كلياً يف األحاس���يس، هو الطريقة الوحيدة 
للش���فاء من الس���ليب منها والدخول يف عامل اإلبداع 

احلياتي.
إن الغوص يف األحاس���يس املختبئة حتت طبقات 
متع���ددة يف العق���ل الباط���ين ه���ي الطريق���ة األمثل 
للش���فاء من الس���ليب منها ومواجهة الشعور بالذنب 
أو اخلجل وبالت���ايل األذى الذي يلحقنا منها، األمر 
ال���ذي يوصلن���ا إىل الرضى حبالتنا املعيش���ة فبدالً 
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من اخلوف من املش���اعر ال���ي تدمهنا يف العاقات 
ومواجهتها بقصد التخلص منها نرى أن ما قاومناه 
مستمر وعليه فإن التغيري حنو األفضل حنصل عليه 

عندما نرضى حبالتنا لننطلق منها إىل األفضل.
  CHUCK س���بيزانو  ش���اك   : يق���ول 
SPEZZANO  يف كتابه مخس���ون طريقة لتغيري 

عقليتنا والعامل )1( 
»العقبات واملش���كات احملتومة تنفعنا وتساعدنا 
يف الوص���ول إىل مراح���ل أخرى ولنتعل���م منها عرباً 
إضافي���ة تقربن���ا م���ن الوع���ي وتس���اهم يف إجن���اح 
عاقاتنا العاطفية. واحلب لن ينمو بفضل النظرات 
واالحتكاك اجلس���دي فحس���ب بل جي���ب أن نتوقع 
الف���خ بعد اآلخر فإذا تعاملنا مع كل فخ حيّضره لنا 
العق���ل على ان���ه حتدٍ جديد وفرص���ة للتعلم، تنتهي 

املرحلة بسرعة أكرب.
أما إذا سَ���جَننا اخلوفُ والرتددُ فنكون قد حققنا 
رغبة اجلزء السليب من العقل الذي يرغب يف إبقائنا 

يف املكان نفسه«
وإذا استندنا إىل هذه املقدمات فإننا نستطيع أن 
جند احلب يف كل مناحي حياتنا وحميطنا ببساطة 
حني نرغب فيه بص���دق وعندما نفتح قلبنا وعقلنا 
للمرحلة القادمة. والتسلح بالشجاعة وقبول القادم 
الذي هيأنا له من قاعدة الرضا باحلاضر واالنطاق 
إىل املس���تقبل إىل االستمتاع باحلب وأفراحه وحتى 
أحزانه، احلب الساحر الغامض الذي هتون بوجوده 

الصعاب.

اإلعالم وصدقية الصورة:
لك���ن الوصول إىل هذه احلال���ة من احلب تتطلب 
عوام���ل حميط���ة يف األس���رة واملدرس���ة واحملي���ط 
اإلعام���ي واالجتماعي ومن هنا ننطلق إىل العاقة 
القائم���ة والدائم���ة بني اإلعام وس���يلة من وس���ائل 
تكوين احمليط مرتابطة مع العوامل األخرى تس���تند 

إىل صدقي���ة ص���ورة العاقات احلميمي���ة بني أبناء 
اجملتم���ع اإلنس���اني كله واحمللي خباص���ة من حيث 
ش���فافيتها ومنهجيته���ا العلمية ومعايش���تها إلبقاء 
النف���س البش���رية التواق���ة إىل األفض���ل واألحس���ن 
بعيدة عن صور العنف والتناحر الوحشي املؤدي إىل 

البغضاء والكراهية والقتل.

دور التلفزيون يف التنش���ئة االجتماعية 
للطفل:

ألمهي���ة التلفزي���ون ومكانته املتميزة من وس���ائل 
اإلعام األخرى، ودور تنشئة األطفال اجتماعياً يف 
األسرة وألمهية عملية التنشئة االجتماعية ومكانتها 
يف اجملتمع، اهتم علماء العلوم االجتماعية، وخاصة 
علماء النفس بدراستها، وعندما اتضح أن التلفزيون 
ل���ه دور يف ه���ذه العملية بدأ العلم���اء يهتمون بتأثري 
ه���ذا ال���دور على األطف���ال، ومدى قي���ام التلفزيون 
ب���دوره فيه���ا، ومدى تأثريه يف الس���لوك االجتماعي 

لألطفال.
فاهت���م العلم���اء بأمن���اط حم���ددة يف الس���لوك 
االجتماع���ي لألطف���ال وأث���ر التلفزيون فيه���ا مثل: 
مس���اعدة اآلخري���ن، التع���اون، الص���راع، الصداقة، 
التعاطف، الش���فقة، املثابرة يف عمل الواجب، طاعة 

القواعد الي تضعها اجلماعة.
وبالرغم من أمهية موضوعنا هذا إال أن الدراسات 

عن احلب قليلة بل تكاد تكون نادرة.
وتب���ني من إح���دى الدراس���ات ال���ي أجريت عام 
1970 أن الربام���ج االجتماعية يف التلفزيون هلا دور 
الداعم واملغذي للسلوك االجتماعي لاطفال الذين 

يف سن ما قبل املدرسة وبالتايل يف تكوين قيمهم.
كما أوضحت دراس���ة بريطاني���ة أخرى عن وجود 
ع���دد م���ن األدلة عل���ى تأث���ري التلفزيون يف س���لوك 
األطفال الذين يف س���ن من 10-11 سنة، حيث تبني 
وجود تأثري قليل ولكن متسق للتلفزيون يف الطريقة 

1- شاك سبيزانو باحث يف قضايا احلب من هاواي يف الواليات املتحدة يعد احد املرشدين العامليني لتعّلم احلب.
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ال���ي يفك���ر هبا األطف���ال عن العمل، كم���ا اتضح أن 
األطفال الذين يشاهدون التلفزيون يظهرون طموحاً 
أكث���ر يف نظرهت���م وقيمهم ال���ي تتعل���ق بالعمل عن 
األطفال الذين ال يشاهدون التلفزيون، فلقد اقرتبت 
قيم األطفال الذين يش���اهدون برامج التلفزيون من 

قيم الطبقة املتوسطة جتاه العمل.
ويف دراسة قامت على مضمون بعض املسرحيات 
الي تقدم للراش���دين يف التلفزي���ون الربيطاني تبيّن 
أن األطف���ال يس���تمتعون باملس���رحيات ال���ي تق���دم 
للراشدين حبيث كش���فت الدراسة عن حمتوى هذه 
املس���رحيات من القيم، وم���دى تأثريها يف األطفال 

وقيمهم االجتماعية.
فاتض���ح م���ن هذه الدراس���ة أن ع���امل الدراما يف 
التلفزي���ون الربيطان���ي يق���دم قي���م جمتم���ع ما فوق 
الطبقة املتوس���طة تلك ال���ي تعيش يف املدن الكربى 
ويتع���رض مله���ن األف���راد وعملهم يف هذا املس���توى 
االجتماعي بشكل موسع. كما اتضح أن املسرحيات 
تقلّ���ل من أمهية العمل اليدوي وتظهره على أنه غري 
ش���يّق، وتعلم األفراد أن الثق���ة بالنفس والصابة ال 
بد م���ن توفرها لك���ي حتقق النج���اح، وأن الفضيلة 
ال جتلب الس���عادة، أما العنف فه���و جزء من احلياة 
يتع���ذر اجتنابه، واألفراد الطيب���ون غالباً ما يكونون 

ضحايا.
وتوضح هذه الدراس���ة أن القيم االجتماعية الي 
يعرضه���ا التلفزيون ميك���ن أن حتدث تأث���رياً إذا ما 
ُقدمّت يف شكل درامي وبطريقة مستمرة )2(. األمر 
ال���ذي يؤكد قوة وأمهية الدرام���ا يف التلفزيون بدالً 

من الطرق األخرى.
وي���رى أحد علماء النفس أن هناك اختافات بني 
الطبق���ات االجتماعية يف أس���اليب تنش���ئة الطفل، 
وحتى تظ���ل هذه االختافات باقي���ة جيب أن تنقل 

إىل األجيال القادمة عن طريق أمناط تنشئة الطفل 
اخلاصة بكل طبقة اجتماعية ولقد وجد يف أمريكا 
ف���روق ملحوظ���ة بني الطبقات يف أس���اليب تنش���ئة 
الطف���ل س���نة 1940، حيث وجد أن اآلب���اء املنتمني 
إىل  الطبقة الوس���طى أكثر صرام���ة مع أبنائهم من 
اآلباء الذين من الطبقة الدنيا، ولكن يف سنة 1958 
أوضح���ت الدراس���ات تقارب الفروق ب���ني الطبقات 
وتغيّ���رت نظرة اجملتمع إىل معامل���ة الطفل، ويرجع 
بع���ض علم���اء النفس ه���ذا التقارب ب���ني الطبقات 
االجتماعية يف أساليب تنشئة الطفل إىل التلفزيون 

حيث يقول أحد علماء النفس:
»يف احلقيقة احلديثة، عندما حدث تغيّر يف نقل 
املعايري من اجملات والكتب الي تتطلب قدراً عالياً 
من الثقافة والتعلم إىل التلفزيون الذي ينقل أساساً  
وس���ائل متش���اهبة عن تربية الطف���ل إىل كل أمهات 
الطبقة الوس���طى والطبقة الدنيا على السواء، فإن 
ف���روق الطبق���ة الي كانت ملحوظ���ة يوماً ما أخذت 
متي���ل اآلن إىل االختفاء كلية، ومن احملتمل أيضاً أن 
عملية التقريب نفسها ميكن أن حتدث عرب الثقافات 
ال���ي أصبحت اقل انعزاالً بعضها عن بعض ومن ثم 

توثق الصلة أيضاً بني الثقافة والشخصية.)3(

م���اذا ع���ن دور التلفزي���ون يف التنش���ئة 
االجتماعية بصفة عامة لألطفال؟

وق���د بدأ الباحث���ون يهتمون مبوض���وع حمدد من 
موضوعات التنشئة االجتماعية وهو تأثري التلفزيون 
يف اكتساب دور النوع )اجلنوسة( ويقصد بدور النوع 
أن كل ن���وع )ذك���ر أو أنثى( له دور حمدد يف األس���رة 
واجملتم���ع، وله مه���ن معينة يزاوهل���ا ويقبل اجملتمع 
مزاولت���ه هلا وله حق���وق وواجبات حمددة وله مكانة 
معين���ة يف األس���رة واجملتمع، وال���ذي حيدد كل هذا 

 2-Himmelwiet، H. et al. Television and the child. In: Berleson، B.& Gavowity، M. Readar 
in Bublic Opinion and Comrnunication. Newyork Free Press.pp. 418-448.

3- الزارس. الشخصية )ترمجة دكتور سعيد غنيم(. القاهرة:دار الشروق 1981
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اجملتمع والثقافة الس���ائدة فيه والذي ينقل كل ذلك 
إىل أبن���اء األس���رة، فنحن ال نولد هب���ذا الدور ولكن 
نتعلمه ونكتس���به خال عملية التنشئة االجتماعية 
يف األس���رة، ويصب���ح جزءاً من ش���خصيتنا، وحيدد 
س���لوكنا يف املواق���ف االجتماعية املختلف���ة، ولذلك 
خيتل���ف دور األنث���ى - ودور الذكر يف األس���رة ويف 

اجملتمع من جمتمع إىل آخر.
ومن هنا يربز دور التلفزيون يف تعليم األطفال دور 

نوعهم وجنوستهم؟
أوضحت إحدى الدراسات أن جمموعة من البنات 
يف سن من 5 إىل 6 سنوات شاهدن )أفام كارتون( 
ال تّف���رق بني الذكور واإلن���اث يف الدور االجتماعي، 
وبع���د مش���اهدهتا أظه���رن يف س���لوكهن دور ن���وع 
أق���ل متييزاً ب���ني الذكور واإلناث وعن���د تقييم أحد 
الربام���ج املصممة لتقليل من���ط دور نوع بني الذكور 
واإلن���اث من األطفال الذين يف س���ن م���ن 9 إىل 12 
س���نة، وليوس���ع الوعي واالهتمام امله���ين للبنات يف 
ه���ذه املرحل���ة العمرية اتضح ما يأت���ي: على الرغم 
م���ن أن الربنامج كان له تأثري حمدود يف تعديل منط 
االهتم���ام الفردي إال أن املش���اهدين من س���بع مدن 
أمريكي���ة أصبح���وا أكثر تقباً  واستحس���اناً للبنات 
يف أدوار غ���ري تقليدي���ة )أدوار كان الذك���ور يقومون 
هبا ع���ادة( وأصبحوا أقل تنميط���اً يف إدراكهم لدور 
النوع. وكان حدوث هذه التأثريات أكثر يسراً عندما 
ش���اهد أفراد عينة البحث الربنامج يف املدرسة، مع 
مناقش���ته يف الفصل الدراس���ي. كم���ا تبني أن %60 
من تأث���ري الربنامج اس���تمرت مع أف���راد العينة ملدة 
9 أش���هربعد مناقش���تهم للربنامج )4( وهو ما يؤكد 
أمهي���ة اس���تخدام التلفزي���ون يف التعليم يف مدارس 

األطفال.
ومما قدمن���ا يتض���ح دور التلفزيون يف التنش���ئة 

االجتماعي���ة لألطفال اس���تناداً إىل ما ذكر رائد من 
رواد نظري���ة التعلم االجتماعي أل���ربت بنديورا عام 

1977 حيث قال:
»إنه بازدياد اس���تخدام مناذج رمزية )التلفزيون( 
ف���إن دور الوالدين واملدرس���ني والنم���اذج التقليدية 
األخ���رى لألدوار، س���وف حتت���ل دوراً أقل أمهية يف 

التعلم االجتماعي )5(

4- Roberts، D.& Bachen، C.Mass Communication Effects. Aumual Raview of psychoiogy. 
V.32، 1981، pp. 307-356.
5- Bandura، A. Socıal Learnıng Theory: New Gersey: Prentice – Hall. 1971.
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وإذا حاولن���ا أن نس���تعرض م���دى تأث���ري وس���ائل 
اإلع���ام وخاص���ة التلفزي���ون يف س���لوك األطف���ال 
لوجدن���ا أن التأث���ري حي���وي وفعال، وبرهن���ت عليه 
البح���وث العلمي���ة، واملاحظات اخلاص���ة الدقيقة، 
وذل���ك يف الس���لوك العدوان���ي، واجلوان���ب املعرفية 
والتعل���م االجتماع���ي والتنش���ئة االجتماعي���ة، وأن 
فعالية هذا التأثري تزداد عندما تكون ظروف األسرة 
مس���اعده على ذلك. وعندما أيضاً يكون الطفل يف 
مرحلة عمرية تساعد على حدوث مثل هذا التأثري، 
حيث اتض���ح أن عمر الطفل عام���ل هام يف حدوث 

تأثري التلفزيون.

ومن ه���ذه التأثريات بالطبع تك���ون املواقف جتاه 
احلب واحملبة أو الكراهية والبغضاء.

لقد اهتمت الدول املتقدمة بدراسة تأثري التلفزيون 
يف س���لوك األطف���ال وبدأت ال���دول العربية متأخرة 
هب���ذا االهتم���ام مم���ا يلزمه���ا مبضاعف���ة االهتمام 
لتعوي���ض التأخ���ر من جهة، ثم وه���ذا هو األهم من 
جهة أخرى أن هتتم بتأثري الربامج األجنبية يف سلوك 
واجتاهات وقيم وع���ادات أطفال األمة، خاصة بعد 
أن اتضح مدى تأثري التلفزيون يف اجلوانب املختلفة 
لسلوك األطفال وشخصياهتم يف الرشد ويف تكوين 
قيم اجملتمع آخذي���ن بعني االعتبار حالة الفضاءات 
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املفتوحة مما حيمّ���ل معدي الربامج احمللية اإلعداد 
العلم���ي واجل���ذاب واملن���وّع كي تس���تطيع املنافس���ة 
وحتقيق املكانة األفضل يف اجلاذبية واالهتمام وهو 

موضوع هام يف مسالة اإلعداد الرباجمي.

العنف ضد احلب
 وم���ن املفيد أن ننتقل لنتح���دث عن العنف الذي 
بدأ احلديث عنه بش���كل كبري وعن تأثرياته السلبية 
يف احلي���اة بعامه حبك���م اتصاله باإلرهاب واخليانة 

والتفكك االجتماعي والسياسي.
يعد العنف أحد األمراض االجتماعية والسياسية 
يف الوط���ن العربي وينتش���ر بني معظ���م اجملتمعات 
العربية مبستويات متفاوتة ولقد بقيت ثقافة العنف 
القاس���م املش���رتك بني عدد من التيارات السياسية 

العربية سواء احلاكمة أو املعارضة.
إن عملي���ات القتل الي تتم س���واء عل���ى الصعيد 
الف���ردي أم اجلماع���ي تري���د أن تثب���ت أن العن���ف 
السياسي جيب أن يبقى موجوداً يف الساحة العربية 
اإلس���امية حيث يتس���اءل الناس والباحثون بشكل 

خاص على من تقع املسؤولية؟

 أعل���ى القات���ل وح���ده؟ أم على اجملتم���ع بثقافته 
القبلية واحلزبية واإليديولوجية الي ترسخ للبسطاء 
واملتحمسني فكرة أن القتل والعنف هو الوسيلة حلل 
اخلافات السياس���ية بني أبن���اء الوطن الواحد وأنه 
طريقة مناسبة للتخلص من اخلصوم وأن الرصاص 
الذي ينطلق من مسدس���ات الش���بان الطائشني هو 
ردي���ف للخطاب���ات واملق���االت ال���ي حت���ضّ وجترّم 

وخّتون وتكفر اآلخر وال حترتم اآلراء املخالفة!!
إن الكل يركز على أن احلل يكمن يف التخلص من 
ثقاف���ة العنف يف جانبه الفك���ري أوالً، ألن مثل هذه 
الثقافة الي تنتش���ر عرب وس���ائل االتص���ال املختلفة 
ويف الكث���ري م���ن األيديولوجيات املنتش���رة هي الي 
تشجّع على استخدام كامت الصوت إلسكات الصوت 

اآلخر.
وحني نقول كامت الص���وت فإن األمر ينطبق على 

اجلهتني معاً املرسلة واملستقبلة.
فعلى س���بيل املثال: الدولة مس���ؤولة عن رعاياها 
ومطالب���ة بع���دم اللج���وء إىل العن���ف يف التعامل مع 
معارضيه���ا كذل���ك ف���إن املعارضة مطالب���ة بتحمّل 
دورها الوط���ين واألخاقي يف وقف التحريض على 
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الكراهية وعدم تثوي���ر إطاراهتا ضد اآلراء املخالفة 
حت���ى ال تصبح ه���ذه اإلطارات قابل���ة ومندفعة إىل 
ارت���كاب أح���داث عنف بش���عة واقتت���ال ومواجهات 
كما ح���دث وحيدث يف غالبية بق���اع الوطن العربي 

املختلفة.
إن هيمن���ة اخلط���اب الاحواري الس���لطوي تعود 
إىل أس���باب كث���رية يف التكوين االجتماع���ي الرتبوي 
للمجتم���ع وال���ي س���اهم التعص���ب نتيج���ة ظروف 
وانعكاس���ات وحروب مرّ هبا جمتمعنا إىل ترسيخها 
ولق���د لعبت التلفزيونات العربية دوراً س���لبياً خال 
نقله���ا صورة ه���ذا اجملتم���ع وأحداثه ومآس���يه إىل 
اجلمه���ور عرب شاش���تها اجلذابة.  حيث محلت هذه 
الصور ترس���يخات ملفاهيم العنف م���ن اجل التغيري 

بدالً من مفاهيم احلب من اجل التغيري. 
واآلراء املتنوعة تنعكس على اجملتمع سلباً يف أغلب 
األمور فيتشكل جمتمع معارض ولكن بشكل معاكس 
حبي���ث يص���اب بالتعص���ب عادة فيح���دث اخلصام 
والعنف أيضاً الذي يزيد من حدة االنفعاالت ويؤدي 
إىل انع���دام احل���وار العقان���ي وبالت���ايل إىل طغيان 
األحكام املس���بقة واملتس���رعة واملتعصبة الي تأخذ 

صفة احلكم النهائي غري القابل للتغيري.
واملتعص���ب يرى الوقائع من منظ���ار واحد وثابت 
وبالتايل فإنه حيشر نفسه يف أضيق األنفاق بقوالب 
جامدة س���لبية تؤدي إىل انع���دام فاعليته اإلجيابية 

وقدرته على التكيف واحملبة.
فإذا ذهبنا إىل بي���ان عوامل الوقاية من اجلرمية 

ومكافحتها فإننا نستطيع أن نتبيّن أهم بنودها:
 ترس���يخ مفهوم احرتام االنتم���اء الوطين للدولة 

وقوانينها الي تنطبق على اجلميع.
 تقوي���ة الوع���ي اخللق���ي والدخ���ول يف ع���امل 

تكنولوجيا التهدئة االجتماعية.
 معاجلة األمراض العقلية والنفسية.

املعاش���ية  والظ���روف  توف���ري اجل���و األس���ري   
املائمة.

 توس���يع دور املدرس���ة حبي���ث خيي���م ظل عامل 
الرتبية على اجملتمع املستند إىل قيم احملبة.

 االهتمام بالدراسات التنبؤية.

 توسيع مهام اإلدارات احمللية.
 مواكب���ة وس���ائل اإلع���ام اجلماهري���ة خلطط 
التهدئة االجتماعي���ة والرتبوية والتنموية مع الرتكيز 
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عل���ى دور املثقفني االختصاصي���ني يف قيادة العمل 
اإلعام���ي مع االبتعاد ق���در اإلمكان عن املباش���رة 
اخلطابية واعتماد احلوار املفتوح والش���كل الدرامي 

يف أغلب األحيان.
 إن ت���رك املش���كلة ب���دون معاجلة س���يؤدي إىل 
اس���تفحال ظواهر التعبئة اإليديولوجية الي حتمي 
التعص���ب وتغذيه وترس���م يف األذهان صورة لآلخر 
مبثابة ش���يطان يس���تحق العقاب م���ن غري أي رمحة 
ويف الق���درة على تطوير إس���رتاتيجيات التكيّف مع 

الوضع املتأزم.
 وبالتايل خلق حالة من التعايش معه وإطالة مدة 

النزاع بشكله العفوي.
لذل���ك يبقى التس���اؤل قائماً هل هن���اك إمكانية 
إلع���ادة بن���اء النس���يج االجتماع���ي الوط���ين القائم 
عل���ى احملبة أمام حماوالت حم���و الذاكرة اجلماعية 
املشرتكة للمجتمعات الي دخلتها جرثومة العنف؟ 

أخ���ريًا :  إن اإلع���ام الرتب���وي بش���كل خ���اص 
متضمناً املقررات التدريسية والربامج التعليمية مبا 
فيها التلفزيونية بش���كل خاص يتحمل دوراً كبرياً يف 

إشاعة روح احملبة وتأسيسها يف اجملتمعات.
وإذا كانت املسلس���ات والربام���ج التلفزيونية قد 
رك���زت عل���ى مفه���وم احلب املتب���ادل ب���ني احلبيب 
واحلبيب���ة وهو ما يؤك���د غالبي���ة الباحثني أنه حب 
للذات، فإن ما تتحمله الربامج التعليمية واملسلسات 
التلفزيوني���ة والتح���ول إىل أمهية خلق روحية احلب 
الع���ام ، وبالتايل فإن بيان مفهوم احملبة اإلنس���انية 

بتفاصيلها اجلزئية والعامة هو ما نركز عليه.
والفني���ة  والكوميدي���ة  الدرامي���ة  براجمن���ا  كل 
والسياس���ية والثقافي���ة واألطف���ال، كله���ا، الب���د أن 
تنطل���ق م���ن روحية احملبة وعنده���ا نصل إىل نتائج 
رحبة واسعة جملتمعنا كله وحياتنا وإبداعاتنا حبيث 

يعم مفهوم احلب وأجوائه احلياة كلها.
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ختتل��ف الدواف��ع الكامن��ة وراء خ��روج املرأة 
الس��ورية إىل العم��ل م��ن ام��رأة ألخ��رى، ومن 
بيئ��ة ثقافي��ة معين��ة إىل بيئ��ة أخ��رى داخل 
َة دوافع وعوامل  اجملتمع الس��وري الواحد، فثمنَّ

اقتصادية واجتماعية وثقافية خمتلفة. 
وقد يكون الدافع األساس��ي للغالبية العظمى 
من النساء هو الدافع االقتصادي، فعملها يسهم 
يف حتس��ني دخل األس��رة، وقدرتها عل��ى إعالة 
ذاتها وأوالدها ،لكن املشكالت اليت تعانيها جراء 
خروجه��ا إىل العمل خارج املنزل عديدة وهذه 
املش��كالت اجتماعي��ة ونفس��ية باملق��ام األول، 
والتص��دي حل��ل ه��ذه املش��كالت ميّك��ن املرأة 
من املس��اهمة بش��كل أكرب يف عملي��ة التنمية 
اجملتمعية، والس��يما أنها تؤلف نصف اجملتمع، 
األمر الذي يتطلب زيادة نسبة مشاركة املرأة 
يف العم��ل من خالل تذلي��ل كل املعوقات اليت 
حتول دون ذلك.خاصة أن درجة وشدة معاناة 
املرأة العاملة  ختتل��ف من قطاع إنتاجي آلخر، 
وحسب نوع العمل واجلهد اجلسدي أو الفكري، 
ورمب��ا بني قطاعات االقتص��اد الوطين أي بني 
العام��الت يف القطاع الع��ام والعامالت يف القطاع 

اخلاص. 

الزوجة العاملة و آثار عملها على أبنائها
 في ظل قرارات العمل األخيرة

 د. جهاد ذياب الناقوال*

*  م��درس يف قس��م عل��م االجتم��اع يف 
كلية اآلداب، جامعة دمشق.
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وي���ؤدي مس���توى التعليم دوره هن���ا يف عمل املرأة 
فامل���رأة الي مل تكم���ل تعليمها، وتعم���ل يف املصانع 
واملعامل تواجه مشكات ومتاعب ختتلف من حيث 
النوع ومن حيث الش���دة، عن مثياهتا من العامات 

املتعلمات اللواتي ميارسن أعماالً مكتبية.
األدوار  يف  تض���ارب  يق���ع  أخ���رى  ناحي���ة  م���ن 
االجتماعي���ة، داخ���ل األس���رة وخارجها عن���د املرأة 
العامل���ة. فهي مضطرة للقيام بالواجبات األس���رية 
واملنزلي���ة زوجة وأم���اً، لكنها تعاني م���ن عدم توافر 
الوق���ت ال���كايف لاهتم���ام باملنزل وال���زوج واألبناء، 
ناهي���ك عن النظرة اجملتمعي���ة لعمل املرأة وأدوارها 
االجتماعية، مضافاً إىل ذلك ما تعانيه من مشكات 
متعلق���ة بالعمل ذاته، ومنها مش���كلة النقل من وإىل 

مكان العمل.

لكن وج���ود آثار س���لبية خلروج امل���رأة إىل العمل 
خ���ارج املنزل، ال يع���ين أبداً إنكار اآلث���ار اإلجيابية، 
املتمثلة يف حتسني دخل األسرة واملسامهة باإلنفاق 
واإلعالة إىل جانب الزوج واملسامهة يف صنع القرار 
األس���ري، إضاف���ة إىل م���ا حيمله العمل م���ن فائدة 
معنوية بزي���ادة وعي املرأة وتوس���يع دائرة اطاعها 
وثقافته���ا ومعارفه���ا، وتنمي���ة وعيه���ا بأمهيتها من 
خ���ال اس���تقاهلا االقتص���ادي، وإدراكه���ا ألمهية 
الوق���ت، كم���ا ي���زداد وعيه���ا مبكانته���ا االجتماعية 

وأمهية دورها فرداً فاعاً ومنتجاً يف اجملتمع.
لكل هذه األسباب جمتمعًة تظهر أمهية البحث يف 
هذا املوضوع للتعرف ميدانياً إىل اآلثار املرتتبة على 
خ���روج املرأة إىل العمل، الس���لبية منه���ا واإلجيابية، 
وانعكاس هذه اآلثار على شخصيتها، وعلى أسرهتا 
وعل���ى صعي���د حميطه���ا االجتماع���ي، ودوره���ا يف 

التنمية والتطور االقتصادي واالجتماعي.

ما آثار عمل املرأة على األسرة؟
هن���اك جمموعة من آثار عمل املرأة على األس���رة 
س���لبية و اجيابية معاً  منها آثار على نفس���ها و على 
زوجها و على أبنائها و على اجملتمع عامًة لكن سيتم 
البح���ث مبدئياً عن آثار عملها على األبناء علماً بأن 
كل اجلوان���ب يف غاي���ة األمهية و ميك���ن تناوهلا يف 
أحب���اث الحقة كوهنا متش���عبة و حتت���اج للحديث و 

النقاش بشكل مطول.

اآلث���ار اإلجيابي���ة لعمل املرأة 
على أبنائها:

���َة آث���ار إجيابي���ة لعم���ل املرأة  مثَّ
عل���ى أبنائها منه���ا، تعودهم على 
النظ���ام واالعتماد عل���ى النفس، 
فامل���رأة العاملة تك���ون مضطرة 
أن تبتعد عن أوالدها لس���اعات 
طويلة يف اليوم، وتسعى جلعلهم 
يفك���رون بطرق واقعية وعملية،  
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وهذا ينعكس على ش���خصيتهم وعلى منوهم نتيجة 
خلربات األم العاملة واتصاهلا املباشر الدائم بالعامل 
تؤك���د  و   ) اخلارج���ي )اجلوي���ر، 1995، 44– 45 
دراس���ة حس���ن على أن العمل يس���اعدها على بناء 
ش���خصية أبنائها واعتمادهم على أنفسهم )حسن، 
1987،  41( فعمله���ا خارج املنزل يدفعها حلس���اب 
الوق���ت جي���داً فتعلمه���م االعتم���اد على أنفس���هم، 
والنوم واالس���تيقاظ  باكراً وجتهيز أنفسهم للذهاب 
للمدرس���ة والع���ودة، لكن ليس باإلم���كان اعتبار كل 
أبن���اء العام���ات يعتمدون على أنفس���هم فاالعتماد 
على النفس حيتاج ألسس أمهها وعي األم وتفهمها 
وإدراكها ألمهية النظام يف األسرة وغالباً ما يرتبط 

ذلك باملستوى التعليمي للمرأة. 

فاملعان���اة اليومي���ة تدفع بامل���رأة العاملة لتنش���ئة 
أطفاهل���ا بطريقة جتعلهم قادرين على مواجهة أمور 
احلياة بنفس���هم وترفع من مس���توى طموحاهتم يف 
وق���ت مبك���ر من العم���ر، كما تس���اعدهم ليصبحوا 
قادري���ن على مناقش���ة م���ا يعرتضهم م���ن مصاعب 
ومش���كات، فيتولد بينها وبينهم شعور باالطمئنان 
واملودة عوضا عن ش���عور التسلط والكراهية، وهذا 
يساعد على نضج األطفال االنفعايل ويشبون أناساً 
واثقني من أنفسهم، ألن األم الناجحة حترتم آراءهم 
وأفكارهم ومش���اكلهم بعيداً عن معاملتهم بأساليب 
القمع والقهر واالس���تخفاف والتش���هري( )حس���ون، 
1993، 143( وغالب���اً م���ا تقب���ل امل���رأة العاملة على 
أطفاهلا بش���وق وهلف���ة لتعوضهم ع���ن الوقت الذي 
قضت���ه بعي���داً عنهم،كم���ا أهنا متنحه���م الفرصة 
للتعبري عن أنفس���هم وتش���جعهم على االستقال 
التدرجيي )حس���ن، 1987، 22-23( ومن ثَمَّ فإنَّ 
ه���ذا الن���وع م���ن الرتبية هو م���ا حتت���اج إليه األم 
العصرية خللق أبناء عصريني متكيفني مع ذاهتم 

وأسرهتم وواقعهم.  

 اآلث���ار الس���لبية لعم���ل امل���رأة عل���ى 
أبنائها:

1- الفطام املبكر: 
ختتلف ظروف عمل املرأة باختاف نوع املهنة 
وعدد س���اعات العمل ومدى تواف���ر دور حضانة 
يف م���كان العم���ل، لكن قد تضط���ر األم املرضعة 
ويف ح���االت كث���رية للفط���ام املبك���ر ففي دراس���ة 
تع���ود إىل عام 1987 حتت عنوان )أثر عمل املرأة 
على تنش���ئة األبناء(: أوضحت أن عدداً كبرياً من 
األمه���ات العام���ات املرضعات جيدن أنفس���هن 
مضطرات لفطام الطفل يف س���ن مبكرة بس���بب 
غياهب���ن الطويل يف العمل وه���ذا يقلل من فرتات 
الرضاع���ة وم���ن إدرار الل���ن وتصب���ح الرضاعة 
الطبيعية غري مش���بعة، وبس���بب توتر األم وضيق 
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الوقت قد ال تعط���ي طفلها الوقت الكايف للرضاعة 
اهلادئة )اجلوير، 1995، 62(.

للرعاي���ة  الصغ���ار  األبن���اء  فق���دان   -2
واحلنان:

 فقدان أطف���ال العامات حلنان وعطف أمهاهتم 
يع���ود لغياهب���ن الطويل يف العمل وذل���ك يعين وجود 
أش���خاص أو جه���ات بديلة ع���ن األم  تت���وىل رعاية 
األطف���ال وتربيتهم وهذه اجلهات قد يفتقد بعضها 
ألس���اليب الرتبية الصحيحة يف تعاملها مع األطفال 
وهذا ما يؤثر س���لباً يف حياهتم، كما أن قصر إجازة 
األمومة ال���ي متنح لألم العامل���ة تؤثر يف حرماهنم 
م���ن حن���ان األم ال���كايف عل���ى عكس بع���ض الدول 
األجنبي���ة الي تك���ون فيها إجازة األموم���ة أكثر من 
س���نة فمثا يف النمسا إجازة األمومة ثاث سنوات 
ذلك ينعك���س إجياباً على تنش���ئة األطفال )عباس، 
2001، 29( م���ن خ���ال توف���ري حاجتهم واإلش���باع 
العاطفي حبدود معينة خيتلف فيها البناء النفس���ي 
كث���رياً عنه لدى أبناء أو أطف���ال  األمهات العامات 
اللوات���ي ال حيصلن على إجازة أموم���ة مماثلة. كما 
أن مربي���ات األطفال يف دور احلضانة ال يس���تطعن 
القيام بدور األم وبشكل خاص يف مرحلة الرضاعة 
ومرحلة ما قبل املدرس���ة بشكل عام، فالطفل الذي 
تغي���ب عنه أمه كثرياً ال يش���عر باألم���ن والطمأنينة 
ويرث الش���عور باحلرية واالرتباك إضافًة إىل شعوره 
بالعزلة والعجز مس���تقباً ع���ن عقد الصداقات مع 
اآلخرين بس���بب غياب أمه لفرتة طويلة عنه )نعامة، 
1984، 189( وقد يك���ون أطفال األمهات العامات 
أقل تكيفا من الناحية النفس���ية عن أطفال األمهات 
رب���ات البيوت( )عم���ل املرأة، دراس���ات وإحصاءات 
2005، 1( فالطف���ل كلما كان صغرياً كان عاجزاً عن 
التعبري عن مش���اعره وطرح مشكاته، لكن ميكن أن 
يع���رب عن رفضه بالص���راخ والبكاء عندما ترتكه األم 
عن���د املربي���ة أو يف الروضة وتغادر، فينش���أ الطفل 
نش���أة غري صحية ترتك بصماهتا يف شخصيته ويف 

مدى تفاعله مع حميطه األسري واجملتمعي مع العلم 
أن علماء الرتبية واالجتماع يؤكدون كثرياً على أمهية 
الس���نوات األوىل يف حي���اة الطف���ل باعتبارها حتدد 
هويته الش���خصية أي بناؤه اجتماعياً ونفسياً. فمن 
واجب األبوي���ن أن يقدما كّل االحتياجات النفس���ية 
و الفيزيولوجي���ة ألبنائه���م ألن ذل���ك ح���ق طبيع���ي 
لألطف���ال، فالطف���ل حيت���اج إىل الرعاي���ة وال���دفء 
واحلن���ان وهو ما ال يس���تطيع أحد أن يوفره س���وى 
الوالدين والسيما األم فاملربيات قد يبدين اهتماماً 
كب���رياً بالطف���ل إال أهنن ال حيملن العواطف نفس���ها 
الي حتملها األم لطفلها وال يس���تطعن االس���تجابة 
ملطالب هذه اجملموعة الكبرية منها وبالقدر نفس���ه، 
كم���ا ال يس���تطعن اإلجابة عن أس���ئلة األطفال الي 
تع���د من األدوات الضروري���ة لتعلم أجبديات احلياة 
فرعاية األم لألبناء ال تعين أن تكون بينهم واجللوس 
معه���م فق���ط وإال حت���ول دورها إىل جمرد جليس���ة 
لألطفال، فدور األم يس���تمر م���دى احلياة ويتوجب 
عليه���ا قبل اختاذ قرار العمل خ���ارج املنزل أن تنعم 
التفك���ري يف التكلف���ة احلقيقي���ة لذهاهب���ا إىل العمل 
،مث���ل تكلفة دار احلضانة أو أج���ر املربية واملابس 
واملواصات واحلاجات الغذائية الي تس���تهلكها يف 
العمل لتحدد على ضوء هذه العملية املبلغ احلقيقي 
الذي تس���هم به يف ميزانية العائلة( )خروج األم إىل 
العم���ل فائدة حمتملة وتضحي���ات أكيدة، 2006، 2( 
فض���اً عن اآلثار النفس���ية والصحية بالنس���بة  هلا 

وألبنائها وزوجها. 

3- التعامل مع األبناء بانفعال وعصبية:
ختتل���ف أس���اليب تعام���ل األمه���ات العامات مع 
أبنائه���ن باختاف ظروف العمل وظروف أس���رهن، 
وختتلف باختاف أعمار األبناء ومدى توافر الوقت 
للتحدث معهم أو حت���ى اإلصغاء إليهم، لكن عندما 
تكون األم متعبة ومتوترة بس���بب العمل تشعر حبالة 
م���ن الضيق والتوتر، وهذا  يفقدها توازهنا، وتصبح 
عصبية وتتعامل مع أبنائها بأساليب خاطئة كالصراخ 
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وارتف���اع الص���وت واالنفعال والقس���وة واس���تخدام 
العن���ف )عبد الكريم، 2005، 8( ويتضح أيضاً تأثري 
عمله���ا على تصرفاهت���ا جتاه زوجه���ا وأوالدها من 
خال دراسة تفيد بان 74% من النساء العامات يف 
الواليات املتحدة األمريكية يواجهن مش���اكل األوالد 
والزوج بعصبية وأن أية مش���اكل مهما كانت صغرية 
تكون مرش���حة للتضخم نظراً لصعوبة التوفيق بني 
مس���ؤولياهتن جتاه العمل ومسؤولياهتن جتاه املنزل 
)احلارث���ي، 2006، 7( فالتعام���ل هب���ذه األس���اليب 
اخلاطئة سببه اجلهد والتعب.أي إن طريقة تعاملها 
م���ع أبنائها تتحدد حبس���ب احلالة ال���ي تصاحبها 
ب���ني التعب واالرتياح وحبس���ب مس���تواها التعليمي 
والثقايف، فثمََّة بعض الفتيات خيرجن إىل العمل قبل 
زواجهن ملساعدة األب وبشكل خاص إذا كان عاجزاً 
أو مريضاً، وعندما يتزوجن وينجن يش���عرن بزيادة 
مسؤوليتهن وضرورة التكيف مع الظروف اجلديدة، 
فينش���غل تفكريهن ويزداد قلقهن عل���ى األبناء كلما 
كان���وا صغ���اراً فتح���اول األم بعد الع���ودة من عملها 

تعويضه���م ع���ن الوق���ت الطويل الذي قضت���ه بعيداً 
عنهم يف العمل بأش���كال خمتلفة منها قضاء أوقات 
أط���ول معهم ،وإعداد ما حيبون م���ن ألوان األطعمة 
وذل���ك يزيد من إرهاق األم نتيجة ش���عورها بالذنب 
جتاههم ففي دراس���ة ميدانية تبني أن حنو40% من 
النساء العامات يشعرن بالذنب جتاه أطفاهلن ومن 
ثَ���مَّ حياولن  تعويضهم عن غياهبن عنهم )حس���ون، 
1993، 134( وق���د يدفعه���ا ش���عورها بالذن���ب إىل 
التغاضي عن أخطائهم، والتعامل معهم بدالل زائد. 
ومبا أن ظروف األسر ومستوياهتا ليست واحدة يف 
اجملتم���ع فق���د جن���د يف الوقت نفس���ه أن بعضاً من 
النس���اء اللواتي يش���عرن بالذنب جت���اه أبنائهن جند 
نس���اء أخري���ات يس���تخدمن الش���دة يف التعامل مع 
أبنائهن، وتفس���ري هذه االزدواجي���ة يف التعامل يعود 
� كما بينت  دراس���ة وزارة الش���ؤون االجتماعية � إىل 
أن 50% م���ن األوالد يف العينة غري راضني عن عمل 
األم وهذه نس���بة تعرب عن ش���عور الطف���ل باإلمهال  
م���ن قب���ل األم وذل���ك جعلهم غري راض���ني عن عمل 
األم( )وزارة الش���ؤون االجتماعي���ة والعمل، 1978، 
104(. م���ن جان���ب آخ���ر أظه���رت بع���ض اآلراء 
احملافظ���ة يف ال���دول املتقدم���ة معارض���ة لعمل 
امل���رأة إذ تقول الباحث���ة االجتماعي���ة األمريكية 
» أي���د ال���ني«: )إن التجارب أثبت���ت ضرورة لزوم 
األم لبيتها، وإش���رافها على تربي���ة أوالدها، فإنَّ 
الف���ارق الكبري بني املس���توى اخللقي هلذا اجليل 
واملستوى اخللقي للجيل املاضي إمنا مرجعه إىل 
أن األم هجرت بيتها، وأمهلت طفلها وتركته إىل 
من ال حيس���ن تربيته( )اهلبدان، 2006، 1( كما 
أوضحت االس���تقصاءات ال���ي أجريت مؤخراً 
عل���ى النس���اء العام���ات يف أوروب���ا وأمريكا 
وكن���دا واليابان أن 78% منهن يفضلن البقاء 
يف املن���زل من أجل تربي���ة األطفال( )عبد 
الكري���م، 2005، 9/عمل املرأة � دراس���ات 
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إحص���اءات أرقام، 2005، 1(. إن عم���ل املرأة يدفع 
مثنه األوالد باملقام األول، فإمهال األم ألوالدها قد 
يش���عرهم بأهنم غري حمبوبني من قبلها، وذلك 
يؤثر عل���ى جمرى حياهت���م االجتماعية، 
وق���د يدف���ع بعضه���م إىل معاش���رة 
رفاق الس���وء  وإىل االحنراف 

)حمسن،2000، 1(.

الدراس���ية  واملش���كالت  امل���رأة  4- عم���ل 
لألبناء:

عن���د احلديث عن عمل األم خ���ارج املنزل ومدى 
تأثريه على دراسة األبناء ميكن القول إن ذلك خيص 
ع���دة أمور منها، جو األس���رة الثقايف ونظرهتا للعلم 
والتعليم، وساعات عمل األم ونوعية عملها، إضافة 
إىل فه���م الوالدين لألبن���اء من حيث اس���تعداداهتم 
واهتماماهت���م وهواياهت���م والعادات الدراس���ية لدى 
األبناء، فاالعتياد عل���ى النظام ومصارحة الوالدين 
مبا يواجههم من مشكات دراسية لطلب املساعدة، 
إضاف���ة إىل متابع���ة الوالدي���ن املس���تمرة لواجب���ات 
أبنائه���م الدراس���ية، والس���بل املثلى لقض���اء الوقت 
وإبعادهم عن رفاق السوء وعن كل ما يؤثر سلباً يف 
دراستهم. وللمس���توى التعليمي لألم جانب مهم ال 
ميكن جتاهله لكنه ال يكفي لضمان حسن 
النتائج الدراس���ية لألبن���اء فالتعليم 
متابع���ة  عل���ى  يس���اعدها  ق���د 
دراس���تهم خافاً ل���ألم األمية 
لك���ن يلزمه���ا الوق���ت ال���كايف 
ملتابعته���م وتوف���ري كل الس���بل 
الي ختدم مستقبلهم الدراسي 
فض���اً عن دفعه���م وحتفيزهم 
املس���تمر. لكن الضغط على األم 
العامل���ة ينعكس عل���ى األبناء الذين 
يقوم���ون باألعم���ال املنزلي���ة عندما  
تك���ون األم يف عمله���ا فاإلره���اق  
اجلسمي والنفس���ي الذي تعاني 
من���ه األم يضطره���ا لاعتماد 
على أوالدها يف مس���اعدهتا 
باألعم���ال املنزلي���ة، وذلك 
يصرفه���م عن دروس���هم 
اللعب  م���ن  وحيرمه���م 
باحلرمان  وشعورهم 
األم  حن���ان  م���ن 
الش���ؤون  )وزارة 

118

قضــــايا 
معاصرة



فاألبن���اء   .)121  ،1978 والعم���ل،  االجتماعي���ة 
حيتاجون لألهل ليعيش���وا طفولتهم بش���كل طبيعي 
يف ج���و من األلف���ة والعطف واحلن���ان. لكن يف مثل 
ه���ذه الظ���روف م���ن انش���غال األم وع���دم مقدرهتا 
عل���ى متابعة واجباهتم املدرس���ية فالعمل يؤثر على 
حتصيلهم الدراس���ي بش���كل س���ليب أكثر مم���ا يؤثر 
بش���كل إجياب���ي( )عب���اس، 2000-2001، 53( من 
جهة ثانية أفادت دراس���ة ميداني���ة )أن خروج املرأة 
إىل العم���ل أدى إىل اضط���راب األبن���اء واحنرافه���م 
حي���ث إهنم ال يلقون الرعاي���ة الكافية ألن األم غالباً 
ما تكون مرهقة ومتوترة يس���تحيل عليها أن تشرف 
وتوجه أو تتفهم أبناءها( )بيومي حسن، 1987، 43( 
وميكن اعتبار اضطراب األبناء واحنرافهم مس���ألة 
نس���بية بني أبناء النساء العامات ختتلف باختاف 
مس���توى تعليم الوالدين وباختاف اخللفية الفكرية 
أو الثقافية لألسرة إذ ال يعتقد أن األم الي تتواصل 
بش���كل يومي مع جمريات حياهت���م أن يصل أبناؤها 
إىل االحنراف رغم اآلثار الس���لبية لس���اعات العمل 
على كل األصعدة. وقد أجري حبث يف مدينة دمشق  
وطبق على عينة بنسبة 1% من اجملتمع املدروس أي 
مبعدل 350 اس���تبانة طبقت على النساء العامات 
يف كل أش���كال النش���اط االقتص���ادي و مثلت العينة 
العامات يف القطاع احلكومي و اخلاص و املشرتك 
إضاف���ة للنس���اء العام���ات يف القط���اع العش���وائي 
)اقتص���اد الظل(  و بالتايل مت  اس���تخاص النتائج 

اآلتية املتعلقة بآثار عملها على أبنائها:
  بين���ت الدراس���ة أن 72% م���ن أبن���اء العامات 
ميض���ون وقته���م يف ف���رتة غي���اب األم بالعم���ل يف 
مش���اهدة التلف���از واحملطات الفضائي���ة، و49% يف 
ألع���اب احلاس���وب ال���ي ت���ورث األبن���اء الكث���ري من 
العادات الس���لبية من عنف وقتل فضاً عن تأثريها 

على حتصيلهم الدراسي.
  أف���ادت الدراس���ة ح���ول م���كان قض���اء أبن���اء 
العام���ات للوقت ب���أن 41% من العين���ة فقط يتابع 
أبناؤهن واجباهتم املدرسية  و23% يبقى أبناؤهن يف 

املدرسة، و19% من العينة يقضي أبناؤهن وقتهم يف 
الش���ارع حبيث يتسع اجملال أكثر يف تكوين عاقات 
وصداق���ات مع رفقاء الس���وء. بينم���ا 6% فقط من 
العين���ة يتمك���ن من وض���ع أبنائه���ن عن���د األقارب. 
فغي���اب األم الطويل عن املنزل بس���بب العمل وترك 
األبن���اء وحده���م دون متابع���ة ومراقب���ة من ش���أنه 
أن يول���د الكثري من املنعكس���ات الس���لبية على واقع 

ومستقبل األبناء.
 أظه���رت الدراس���ة أن 51% م���ن أف���راد العين���ة 
يعتمد أبناؤهن على أنفس���هم بش���كل كامل يف بعض 
احلاجات األساس���ية، وهذه إجيابي���ة من إجيابيات 
خ���روج املرأة إىل العمل ونس���بة 29% يعتمد أبناؤهن 
عل���ى أنفس���هم إىل حد م���ا، و14% ال يعتمدون على 

أنفسهم. 
 العاق���ة بني الش���عور بالرضا امله���ين واعتماد 
األبن���اء عل���ى أنفس���هم: 57% من العام���ات الاتي 
يعتمد أبناؤهن على أنفس���هم بش���كل كامل يش���عرن 
بالرض���ا جت���اه خروجه���ن إىل العمل نظ���راً الرتفاع 
مستوى وعي قس���م من العامات وإدراكهن ألمهية 
تدري���ب وتوعية وتعريف أبنائهن بضرورة اعتمادهم 
عل���ى أنفس���هم مبا يتناس���ب مع  أعماره���م، و%25 
يعتم���د أبناؤهن على أنفس���هم )إىل ح���د ما(، بينما 

13% منهن فقط ال يعتمد أبناؤهن على أنفسهم.
  تؤك���د النتائج أن 48،3% يعتم���د أبناؤهن على 
أنفس���هم ومع ذلك يش���عرن بالندم بسبب شعورهن 
بالتقصري حبق أنفسهن من ناحية إمهاهلن لصحتهن 
وعدم قدرهتن على التفرغ لألبناء يف بعض األوقات 
احلامسة الي تستلزم مزيداً من الرعاية والتواصل 
َة بعض الظروف الي أجربهتن على  معهم،كم���ا أن مثَّ
العمل الي تتعلق بطبيعة ونوعيه معينة ومن ثَمَّ عدم 

تكيف العاملة فيه.
���َة 29% م���ن العام���ات يش���عرن بالندم على   ومثَّ
أبنائهن الذين ال يعتمدون على أنفسهم ألهنن وجدن 
أن العم���ل انعك���س س���لباً على أبنائهن ومس���تقبلهم 
وأدرك���ن ذل���ك بوقت متأخ���ر، و13% م���ن اللواتي ال 
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يعتم���د أبناؤهن على أنفس���هم راضي���ات إىل حد ما 
مب���ا هو واقع بعد أن تش���كلت لديهن قناعات معينة 
عن الظروف الي حتيط باملرأة العاملة وبأسرهتا.  
األمه���ات  م���ن  أن %59  الدراس���ة  اس���تنتجت   
العام���ات يقم���ن مبتابعة دراس���ة أبنائه���ن، و%14 
يقم���ن هبذه املهمة باالش���رتاك م���ع األب، و12% من 
العام���ات يعتمد أبناؤهن على أنفس���هم، بينما %5 
فق���ط م���ن اآلباء هم م���ن يتابعون واجب���ات أبنائهم 
املدرس���ية، إم���ا هب���دف إزاحة عبء ع���ن الزوجة أو 
لع���دم قدرة الزوجة عل���ى القيام بتعليم األبناء، و%3 
حيصل أبناؤه���ن على املتابعة من قبل أحد األقرباء 
يف ح���ال عدم قدرة الوالدين على تدريس األوالد أو 
انش���غاهلم، و3% يعتمدون على معل���م خاص لتوافر 

اإلمكانيات املادية.
  استنتجت الدراسة أنه كلما زادت ساعات عمل 
املرأة  اخنفضت قدرهتا على متابعة دراس���ة أبنائها، 
فثمََّة40% من العامات 9 ساعات فأكثر يتمكن من 
متابعة دراسة أبنائهن مقابل 45% ال يقمن بذلك،أما 
َة 73% منهن يتابعن  العامات أقل من 6 س���اعات مثَّ
دراس���ة أبنائهن لتوافر الوقت الذي يساعدهن على 

املتابعة.
األمه���ات  م���ن   %31،7 أن  الدراس���ة  كش���فت   
العامات يس���تخدمن أس���لوب احل���وار واإلقناع مع 
أبنائهن. وبلغت نس���ب اللواتي يس���تخدمن أساليب 
س���لبية 64،6% بني صراخ وضرب وهتديد وحرمان 

ودالل زائد وإمهال. 
 ارتفع���ت نس���بة العام���ات اللوات���ي يتعامل���ن 
م���ع أبنائهن بأس���اليب س���لبية من مس���توى تعليمي 
التعليم���ي  الف���ارق  بس���بب   %71،9 إىل  منخف���ض 
والتفايف مقارنًة بنظرياهتن من املستويات التعليمية 
املذكورة، ومن مستوى تعليمي متوسط  60،7% ومن 
املس���توى التعليمي املرتفع اخنفضت إىل42% حبكم 
اتس���اع مس���توى معرفته���ن وخربهت���ن بالتعامل مع 
األبناء، فنسب العامات اللواتي يتعاملن مع أبنائهن 
بأس���اليب س���لبية ترتف���ع كلما اخنفض مس���تواهن 

التعليم���ي، وتنخفض كلما ارتفع املس���توى التعليمي 
هلن.

 ارتفع���ت نس���بة العام���ات اللوات���ي يتعامل���ن 
بأس���اليب إجيابي���ة مع أبنائه���ن كاحل���وار واإلقناع 
بارتفاع مس���تواهن التعليمي واخنفضت باخنفاضه 
فف���ي املس���توى املرتف���ع بلغ���ت 51،6%، واخنفضت 
ل���دى العامات من املس���توى املتوس���ط إىل %33،4 
واس���تمرت يف االخنفاض لتشكل 13،4% للعامات 

من مستوى منخفض.
 بينت الدراس���ة أن نس���بة كبرية من العينة %47 
وافق���ن على أن عمل املرأة يؤثر س���لباً يف التحصيل 
الدراس���ي ألبنائه���ن و27% مل يوافق���ن، بينم���ا %25 

أجن باملوافقة إىل حد ما.
 توصلت الدراس���ة إىل أن ازدياد س���اعات عمل 
امل���رأة ي���ؤدي دوراًً س���لبياً يف التحصي���ل الدراس���ي 
ألبنائهن. إذ اخنفضت نس���بة إجاب���ة العامات ملدة 
6 س���اعات فأق���ل حنو التأثري الس���ليب لعملهن على 
األبن���اء إىل 25%، بينما ارتفع���ت لدى العامات من 
6-8 إىل 61%، ول���دى العام���ات 9 س���اعات فأكثر 
وصل���ت إىل 52% ك���ون غالبيتهن يعمل���ن يف القطاع 
اخلاص وقس���م منهن يعملن يف القطاع اخلاص غري 
املنظ���م  حيث العامات في���ه  يتميزن بأن تعليمهن 
منخفض وأن احلاجة إىل العمل تكون فوق كل شيء، 
وهذا يؤكد انعكاس س���اعات عمله���ن الطويلة على 

دراسة أبنائهن.  
 أظهرت النتائج أن نس���بة 91،3% من العامات 
يف التعليم مل يتأثر أبناؤهن بش���كل س���ليب من جراء 
ق���رار إطالة س���اعات عمله���ن نظراً لتواف���ر الوقت 
الكايف ملتابعة أبنائهن ولعدم تغري ساعات عملهن مع 

مكسب يوم إضايف.
 أظهرت النتائج أن 69% من العامات باخلدمات 
ع���دا التعليم أف���دن بأن قرار إطالة س���اعات العمل 
أثر س���لباً على أبنائهن بس���بب ضيق وقتهن والتعب 
واإلره���اق اللذين حيدان من متابع���ة قضايا األبناء 

بشكل كافٍ.
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املقرتحات:
َة جمموعة من املقرتحات الي تسهم يف معاجلة  مثَّ
بعض مشكات املرأة العاملة وتساعدها يف التوفيق 

بني عملها و رعاية أبنائها وهي: 
 إجياد طرق مناس���بة لتوعية النس���اء العامات 
باملق���ام األول ح���ول كيفية متضي���ة أبنائهن لوقتهم 
بالش���كل األمثل للمنع أو احلد من خماطر احملطات 
الفضائي���ة وألع���اب احلاس���وب ملا هلا م���ن خماطر 

صحية ومشكات دراسية جيب إبعادهم عنها.
 توعي���ة العامات حول خماطر ترك األبناء من 
دون متابعة أو رقابة خال فرتة عملهن وبعد عودهتم 
من املدرس���ة حلمايتهم من خماطر اخلروج للشارع 
واالحت���كاك برف���اق الس���وء وم���ن ث���م إبعادهم عن 
االحنراف���ات االجتماعية للحفاظ على مس���تقبلهم 
كتسجيلهم يف نوادٍ تعليمية وثقافية ورياضية ريثما 

حيضر أحد الوالدين أو من يشرف عليهم.

 توعية امل���رأة العاملة بضرورة االهتمام مبتابعة 
األبن���اء لتحصيلهم الدراس���ي ألن خس���ارة اجملتمع 
س���تكون أك���رب فيم���ا ل���و خس���رت مس���تقبل أبنائها 

حلساب عملها.
  اتب���اع النس���اء العامات ل���دورات تثقيفية عن 
أس���اليب التعامل م���ع األبناء واعتماد لغ���ة احلوار، 

فضاً عن تنمية أساليبهن الرتبوية بشكل أفضل. 
 ضرورة تواف���ر دور احلضانة و رياض األطفال 
ألبن���اء العامات يف املؤسس���ات ال���ي يعملن هبا أو 

بالقرب منها.
 تش���جيع نظ���ام العمل عن بعد باالس���تفادة من 
���ن املرأة من  جت���ارب الدول األكث���ر تطوراً كونه ميكِّ
العمل يف املنزل واإلش���راف على أبنائها مع انتش���ار 
تطور املعلوماتية بش���كل واس���ع كخدمات احلاسوب 

واإلنرتنيت.
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ق�ال أح�د النقاد الغ�ربيني وهو يصف الفن اجلزائري: »إن رس��امي الش��رق ك�انوا من بني أفضل أولئك 
ال�ذين متكن�وا من حتويل أن�املهم إىل عدسات!«. ولق�د نشأت باجلزائر خالل القرن التاسع عشر خنبة من 
كبار الفنانني العرب املسلمني، واملستشرقني والرسامني الغ�ربيني ال�ذين انبه�روا بثراء البيئ�ة االجتماعي�ة 
اإلس��المية، وت��رك العديد منهم لوح��ات وأعماال ناطقة تعرب عن اجنذابهم إىل س��حر ه�ذه البيئة وعمقه�ا 

وأصالتها وثرائها بالرتاث املتميز، وكان من أبرز هؤالء الفنان » عمر راسم«.

المصلح والصحفي والتشكيلي الجزائري
عمر راسم في عيون  أدباء الشام*

  د. محدادو  بن عمر**

* كانت هذه الدراسة عبارة عن مساهمة بامللتقى الدولي حول شخصية عمر راسم ودوره يف مقاومة االستعمار. 
** أستاذ يف كلية العلوم اإلنسانية واحلضارة اإلسالمية، جامعة وهران، اجلزائر.
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فالباحث���ة واألدبي���ة الش���امية رغداء زي���دان من 
الباحث���ات الش���ابات الش���اميات ال���ي هتت���م برتاث 
اإلنس���انية عموم���ا وت���راث اجلزائري���ني على وجه 
اخلصوص. وقد كان هلا باع أدبي كبري يف اهتمامها 
بال���رتاث الفين اجلزائري، الذي جتس���ده املدرس���ة 
التش���كيلية اجلزائري���ة يف ش���خصية » عمر راس���م 
» تل���ك الش���خصية الي حيب���ذ الكثري م���ن الفنانني 
واملهتم���ني واملؤرخني تس���ميتها » بالفن���ان الثائر ». 
وم���ن هنا ج���اءت فكرتنا بأن نس���لط الض���وء على 
هذه الش���خصية الفذة من خال أقام وأفكار أدباء 
الشام، وقد اقتصرنا على شخصية األديبة والباحثة 
الش���امية رغداء زيدان وقراءهت���ا لرتاث الفنان عمر 

راسم. 
تق���ول الباحثة الش���امية رغداء زي���دان: » منذ أن 
قرأت عن عمر راس���م، شعرت بغصّة كبرية، منعتين 
لوق���ت لي���س بالقليل من احلديث عن ه���ذا الرّجل، 
ومازلت إىل اآلن ال أملك من أدوات الّتعبري ما يعينين 
على ترمجة أس���باب هذا الشّ���عور، فنحن يف أحيان 
كث���رية نلج���أ إىل الصّم���ت كأبلغ تعبري عن مش���اعر 
داخليّة عميقة نعجز عن ترمجتها بالكلمات، وصدق 

الشّاعر حني قال:
إِن يَُك���ن صامِت���اً وغري مب���ني ... فمن الصمتِ ما 

يَكون بيانا
وتضي���ف الباحث���ة الش���امية رغداء زي���دان قائلة 
»ولكنين قررت أن أنقل لكم بعض ما قرأته عن هذا 
الرّجل، وأنا أكيدة بأنكم ستعرفون أسباب غصّي.

البائ���س اليائ���س الثائر على العص���ر وأهله عمر 
راس���م.  هب���ذه الكلم���ات املوجع���ة كان عمر راس���م 

ميضي رس���ائله، كما أخربنا بذلك صديقه اجملاهد 
أمح���د توفيق املدني )1(. هذه الكلمات تعبّر أصدق 
تعب���ري عن حالة الي���أس اّلي وصل إليها هذا الرجل 

املصلح العامل. 
وتطرح الباحثة إشكالية عن السبب الذي أوصله 
إىل هذا الشّعور املؤمل ؟ وال يتأتى هذا دون التعرض 

حلياة الرجل ونضاله.

مولد الفنان عمر راسم:
وُل���د عم���ر راس���م بن علي بن س���عيد ب���ن حممّد 
البجائ���ي ع���ام 1300ه����/ 1883م، مبدينة اجلزائر 
العاصم���ة، م���ن عائلة مش���هورة يف املي���دان الفين. 
وه���و األخ األكرب للفنان حممد راس���م، رائد احلركة 

التشكيلية باجلزائر.  
تعلّم مب���ادىء القراءة والكتابة بكتاتيب العاصمة، 
ليحاول االعتماد على نفس���ه فيتعلّ���م اللغة العربيّة 
والفرنس���يّة )2(.ق���ام بع���دد من األعم���ال اخلطية 
خصوص���ا اخل���ط املغرب���ي والزخرفة اإلس���امية. 
وه���ذا ما أدى  إىل اُش���تهاره خبّطه العربيّ اجلميل، 
ومقدرته على رس���م املنمنمات )3(، فكان من أوائل 

الرّسّامني اجلزائريني يف العصر احلديث. 
بتأس���يس  حمم���د  ش���قيقه  رفق���ة  ق���ام  كم���ا 
مدرس���ة للفن أمساها »مدرس���ة الفن���ون الزّخرفيّة 
واملنمنم���ات اإلس���امية« وذل���ك بالب���اب اجلدي���د 
باجلزائ���ر العاصم���ة. وكان���ت حتمل مش���عل إحياء 
ال���رتاث اجلزائري اإلس���امي، والّتصدي لألهداف 
االستعمارية البغيضة الكامنة يف حركة االستشراق 

والفرنسة للمجتمع اجلزائري )4(. 

1- جمموعة مؤلفني، املوسوعة الصحفية العربية، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، تونس، ط1995، ج 4، ص: 85. 
وقد ذكر يف كتابه حياة كفاح أّن عمر راس��م كان يراس��له وميضي رس��الته بهذه الكلمات:« البائس اليائس الثائر على 
العصر وأهله عمري راس��م«. انظر: أمحد توفيق املدني، حياة كفاح، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع اجلزائر، ط1925� ص: 

.56
2- عادل نويهض، معجم أعالم اجلزائر، مؤسسة نويهض الّثقافّية بريوت، ط2، 1980، ص: 243.

ى قدميًا بالتزاويق، وتقوم أساس��ا على تزيني الكتب واملخطوطات بالرس��وم الدقيقة، ليتطور  3- املنمنمات: كانت تس��منَّ
فيما بعد على يد فنانني مسلمني برعوا يف هذا النوع من الفن. نقال عن رغداء زيدان، عمر راسم املصلح الثائر، ص: 2
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نضاله وظهور الصحافة العربية الوطنية 
يف اجلزائر: 

       ظه���رت يف اجلزائ���ر خ���ال تل���ك الف���رتة 
صحاف���ة وطنية عربية، س���امهت مس���امهة فعالة 
يف بع���ث النهض���ة الفكرية واإلصاحي���ة احلديثة. 
فق���د عاجل���ت يف صفحاهتا كثريًا م���ن املوضوعات 
احلساس���ة، منها: الدعوة إىل تعلي���م األهايل، وفتح 
املدارس العربية ألبناء املس���لمني، والتنديد بسياسة 
املستعمرين واليهود، ومقاومة االحنطاط األخاقي 
والب���دع واخلراف���ات. فهذا األس���تاذ ع�م�ر راس�����م 
جيلج�����ل بآرائ��ه يف غي��ر موارب�ة وال خوف، فيقول: 
)أج���ل، جي���ب أن نتعلم لكي نش���عر بأنن���ا ضعفاء.. 
جي���ب أن نتعل���م لكي نعرف كيف نرف���ع أصواتنا يف 
وج���ه الظلم.. جيب أن نتعل���م لكي ندافع عن احلق، 
وتأبى نفوس���نا الضيم، ولكي نطلب العدل واملساواة 
ب���ني الناس يف احلقوق الطبيعي���ة، ويف النهاية لكي 

منوت أعزاء شرفاء وال نعيش أذالء جبناء(.
عُرف عمر راسم منذ صباه بأفكاره اإلصاحيّة، 
وكان من املتأّثرين بأفكار الشّ���يخ حممّد عبده )5(، 
ومن أوائ���ل اجلزائريني الدّاعني إىل األخذ بأفكاره. 
لذلك فقد س���لك مس���لك اإلصاح والعمل ل�ه منذ 
البداي���ة، فأص���در جري���دة اجلزائ���ر يف 17 أكتوبر 

ع���ام 1908م، ومل يصدر منه���ا إاّل عددان فقط، ثمّ 
أغلقتها السّلطات الفرنسيّة.  

أص���در جريدة ذو الفق���ار يف 5 اكتوب���ر 1913م، 
وكان���ت حتمل تعريف���اً موجزاً عنها يق���ول: »جريدة 
عموميّة اش���رتاكيّة، انتقاديّة، تص���در كّل يوم أحد«. 
وجاء يف مقدّمتها قوله:«ملا مسعنا اإلس���ام يئنّ من 
طعن���ات أعدائه، والوط���ن ينادي بالويل واحلس���رة 
عل���ى أبنائه، أنش���أنا ه���ذه اجلري���دة حملاربة أعداء 
الدّين، وكش���ف أس���رار املنافق���ني، وإظه���ار مكائد 
اليه���ود واملش���ركني للنّاس أمجع���ني، وانتقاد أعمال 

املفسدين«. )6(
وكان عمر راس���م يقوم بأعباء  حتريرها وكتابتها 
ورس���م صورها وإخراجها وطبعها مبف���رده، ويوّقع 
مقاالته باسم مس���تعار هو ابن منصور الصّنهاجي، 
وكانت هذه اجلريدة جريدة اجتماعية دينية، تدعو 
إىل اشرتاكيّة إساميّة، وهتاجم األغنياء االحتكاريني، 
اّلذين ال يشعرون بالشعب الفقري، ويستغلونه بشّتى 
الوسائل، وجاء يف افتتاحيّة عددها األوّل »ذو الفقار 
يبارز األغني���اء املقصّرين، اّلذين يريدون أن جيعلوا 
خملوقات اهلل ونظامات الكون آالت يس���تحلبون هبا 

منافع هلم«؟ )7(
اهتم���ام عمر راس���م باألفكار االش���رتاكية، جعله 

4- عدنان عضيمة، الفن اجلزائري احلديث حماولة لإلبداع، » جملة التشكيلي«، ط 2003، راجع موقع: 
 univers-art.arabfunart.com

5- حمّمد عبده: 1266/ 1849- 1323/ 1905، من أبرز رجال اإلصالح يف العصر احلديث، ولد يف قرية  حمّلة نصر، حيث تلّقى 
مبادئه األوىل باألزهر،  فاتصل بالّشيخ مجال الدين األفغاني فالزم ثورة عرابي، وحكم عليه بالّنفي ثالث سنوات، وهو يعّد 
من أكرب زعماء اإلصالح يف القرن الّتاس��ع عش��ر. انظر: خري الّدين الّزركلي، األعالم، دار العلم للماليني بريوت، ط10، 1992، 

ج 6، ص: 252.
وأثناء تأس��يس عمر راس��م جلريدة ذو الفقار جعل الش��يخ حممد عبده املدير  الديين جلريدته، وجعل الفرنس��ي هنري 
الروش��فور مديرًا فنّيًا لنفس اجلريدة، ليؤكد على خط هذه اجلريدة اإلصالحي، الذي يرفض أش��كال الظلم واالس��تعباد 
والطغيان. انظر: حممد ناصر، عمر راس��م املصلح الثائر، منش��ورات وزراة الثقافة والس��ياحة، مديرية الدراس��ات التارخيية 

وإحياء الرتاث اجلزائر، ط 1984، ص: 24.
6- جمموعة مؤلفني، املوسوعة الصحفية العربية، ج4، ص:77.

7- عم��ر راس��م، يف« ذو الفق��ار«، ع1، 1913. نق��اًل ع��ن: حمّمد ناص��ر، الصحف العربي��ة اجلزائرية من 1847 � 1939، الش��ركة 
الوطنية للنشر والتوزيع اجلزائر، ط1980، ص: 40.
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يدع���و إىل اش���رتاكيّة إس���اميّة، مييّ���ز بينه���ا وبني 
االش���رتاكية العلميّ���ة، لذلك فقد ع���دّه بعضهم أوّل 
مفك���ر جزائري يهتم مبوضوع االش���رتاكيّة، ويبحثه 
حبثاً اجتماعياً هادفاً، ويدعو إىل تطبيق اش���رتاكية 
إس���اميّة، فهي بنظره حّل ملشكلة الفوارق الطبقيّة، 
وكان ي���درس جتارب األمم، فيدرس االش���رتاكية يف 
أملانيا ويف فرنسا ويقارن بينهما، وكان عنده اهتمام 
شديد باإلنتاج الفكري االش���رتاكي العاملي، يناقشه 

ويعلّق عليه )8(. 
هاجم عمر راس���م أيضاً الصّهيونيّة واالستعمار، 
بل وانضم إىل اجلمعيات املناهضة للصّهونيّة، وكان 
يُرجع أس���باب اهنيار اخلافة اإلساميّة إىل تسرّب 
العناص���ر الصّهيونيّ���ة إىل أجهزة احلك���م يف الدّولة 
العثمانيّ���ة )9( وكان أس���لوبه هجومياً ح���اداً عنيفاً، 
لذلك مل تصرب السّ���لطات الفرنس���يّة على جريدته 
طوياً، فأس���كتتها بع���د صدور الع���دد الرابع منها 

فقط. )10 ( 
ومم���ا يلف���ت االنتب���اه  أّن���ه مسّى الش���يخ حممّد 
عب���ده باملش���رف الديين عل���ى جريدته، وق���ال:«ذو 
الفقار جريدة عبدويه إصاحيّة، وإهنا ال خترج عن 
الطريق���ة اّلي خّطها هلا رجال اإلصاح املخلصون، 
ومما اختذته مبدأ هلا بعدها عن السياسة، ألّنها إن 

دخلت يف شيء أفسدته« )11(.

وتصف أديبة الش���ام عمر راس���م بأنه من الكّتاب 
اجلزائري���ني اّلذي���ن قدّموا كّل ما بوس���عهم إليصال 
صوت اجلزائر، وتدويل قضيّتها أمام العامل العربي، 
لذل���ك فقد راس���ل الصّح���ف العربيّ���ة، وخصوصاً 
الّتونس���يّة منه���ا، وكان ينش���ر يف صحيف���ة التقدّم 
)12(،طوال س���ني 1907 � 1908م، وقد نش���ر فيها 
مقاالً مشهوراً بعنوان »رأي حرّ »، هاجم فيه أساليب 
االستعمار، وكان له أثر كبري يف األوساط اجلزائرية 

والعربية )13(.
وقد نش���ر مقاالت أخرى يف جريدة مرشد األمّة 
)14(، ويف جريدة املش���ري )15( أيض���اً، وكان صوتاً 
جريئاً حارب االستعمار، وبيّن أساليبه القذرة، اّلي 
كان يستخدمها لفرنسة اجلزائر، وحمو هوية األمّة، 
ولعل هذا النّش���اط الكبري، واجل���رأة يف إبداء الرأي 
هو ما دفع السّ���لطات الفرنسيّة إىل سجنه والّتنكيل 
ب���ه، بتهم���ة لّفقتها له، وهي هتم���ة االتصال بالعدو، 
فقد ضبطت إدارة الربيد اإلنكليزي رس���الة، موجّهة 
من اجلزائر إىل مصر، ومما جاء فيها : »جيب على 
املسلمني أن يقتدوا خبليفتهم، وأاّل يعينوا أعداءهم«، 
فوجّهت السّ���لطات الفرنس���يّة الّتهمة فوراً إىل عمر 
راس���م، حبجّة أنّ اخلّط اّلذي ُكتبت به الرّس���الة هو 
خّط���ه، وأصدرت حبّقه حكماً باألش���غال الش���اّقة، 
وكان ذل���ك يف 13 أغس���طس 1915م، وحك���م عليه 

8-  حممد ناصر، املرجع السابق، ص:24.
9- حممد ناصر، املرجع السابق، ص:24.

10- املرجع نفسه، ص: 33.
11-  جمموع��ة مؤلف��ني، املوس��وعة الصحفي��ة العربية، 4، 

ص: 78.
12- نش��ر عم��ر راس��م مق��ااًل وّقع��ه باس��م أب��ي منصور 
الصنهاج��ي، يف »جري��دة التقّدم« 30 إبري��ل 1908م، حّث فيه 
الشعب على التحّلي بالروح الوطنّية، وهو واحد من مقاالته 
الكث��رية اّل��يت حاول من خالهلا توعية الش��عب؛ حمّمد صاحل 
اجلابري، النش��اط العلمي والفك��ري للمهاجرين اجلزائريني 

ال��دار العربي��ة للكت��اب اجلزائ��ر، ط   ،1962 � بتون��س 1900 
1983ص: 261.

13- ج��اء هذا الكالم يف »جريدة ذو الفقار« 5 أكتوبر 1913. 
نقاًل عن: صاحل اخلريف، شعراء من اجلزائر، د.ن، القاهرة، ط 

1969، ص:46.
14- »جري��دة الّتق��ّدم«، ص��درت ع��ام 1907، وتوّقفت عام 
1911م، وكان صاحبها البش��ري الفورتي. وقد نشر عمر راسم 
مقاله يف 26 ديس��مرب عام 1907. انظر: حمّمد صاحل اجلابري، 

املرجع السابق،  ص:389.
15- جريدة املشري، صدرت عام 1911م
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بالنّفي املؤبّد، يف 6 نوفمرب من السّ���نة نفس���ها، وقد 
أخّر تنفيذ النّفي حّتى سنة 1921م، ثمّ ثبتت براءته 

وعُفي عنه.
وقد لقي يف سجنه هذا عذاباً شديداً، وقد وصف 
ذلك يف رسالة له، أرسلها ألخيه سنة 1919م، قائاً: 
» إّن���ي اآلن أعيش الفرتة األكث���ر صعوبة يف حياتي، 
إنّ اللحظة اّلي أس���تطيع فيها التنّفس مل حتن بعد، 
فهل أس���تطيع حتمّل هذه الوضعيّ���ة اّلي ال تُطاق؟، 
هل أس���تطيع العيش يف هذه احملنة القاس���ية؟، ملن 
أتوجّ���ه؟، ملن أش���كو؟، حّت���ى البكاء اّلذي س���يخّفف 
عنّي ال أستطيعه، ألنّ ذلك جيب أن يكون بعد إذن« 

 .)16(
وعل���ى الرغ���م من ذل���ك العذاب، فق���د عكف يف 
حمنته تلك على تفس���ري القرآن الكريم )17(، ليكون 
له عوناً معنوياً يس���تطيع بواسطته الصّمود وحتمّل 

ما ياقيه من تعذيب وتنكيل.
وهناك نقطة جوهرية جديرة بالبحث والدراس���ة 
مفاده���ا أن هناك م���ن يُرجع من الباحثني أس���باب 
ي���أس عمر راس���م إىل جتربة س���جنه الصّعبة، ومن 
ه���ؤالء أمحد توفي���ق املدني اّلذي ق���ال:« فهمت أنّ 
الرّج���ل كان يف بادئ أمره مصلح���اً مؤمناً عصاميّاً 
طموحاً، فلمّا أصابته النائبة بالس���جن ضاقت عليه 
الدني���ا مب���ا رحب���ت، ودارت عليه دائرهتا بالسّ���وء، 
وخ���رج من س���جنه غريب���اً وحي���داً، ال يأنس ألحد، 
وال يأن���س له أحد، فأصبح كافراً بالدّنيا، مبتئس���اً 
باحلي���اة، ال يرى األش���ياء، وال يرى احلوادث إاّل من 

وراء منظار أسود فاحم اللون« )18(.
وهناك من يرجع ذلك إىل أنّ ما أصاب عمر راسم 

هو »نوع من اإلرهاق والوهن اجلس���مي، واليأس من 
طول احلياة، اّلي عاشها مفعمة باألسى والصّدمات 
وليل االحتال الطويل. اّلذي مل يسفر بالنسبة إليه 

إاّل عن املرارات واألحزان والنكبات« )19(.
غ���ري أننا إذا دققنا يف س���رية هذا الرجل وأفكاره، 
سنجد أّنه كان ينتظر نتيجة لعمله هو ومن معه من 
املصلح���ني العاملني لتوعية الش���عب، ينتظر تفاعاً 
ويقظة من أفراد اجملتمع اجلزائري، اّلذي طال نومه 
وغفلته، بس���بب تس���لط االس���تعمار عليه، وسيطرة 
الطرق الصوفية املنحرف���ة، املتنّكرة يف ثوب الدّين، 
واّلي أحالت املواطن اجلزائري إىل » كومة هيكيليّة 
يف خلوة األذكار، س���امعاً، مطيع���اً، ملبّياً، هرعاً يف 
خدمة الشّ���يخ والزّاوية، ويصب���ح بالّتايل عاطاً يف 
اجملتمع، يس���عى فقط للقم���ة واألذكار«)20(. لذلك 
فق���د وص���ل األمر بعمر راس���م أّنه ق���ال يف معرض 
حدي���ث نقله أمح���د توفيق املدن���ي يف مذّكراته:« ال 
يوجد عندنا شعب إطاقاً، وإنّ ما تراه حولك ليس 
إاّل س���ائمة ترع���ى يف أرض، أو كما يقولون بقر اهلل 

يف زرع اهلل!« )21(. 
وهنا تربز رمزية الفنان عمر راس���م بني أوس���اط 
وخمتلف شرائح جمتمعه من أبناء جلدته أوال ثم ملن 
عرفه من خارج قطره ثانيا. وهو فعاً رمز من رموز 
الف���ن التش���كيلي باجلزائر ميثل أحد رم���وز الدولة 
بفنه ومقاومته لاستعمار، وثورانه كالربكان اخلامد 
حول مأس���اة ش���عبه ومعاناته خ���ال أحلك الفرتات 

االستعمارية آنذاك. وهذه الرمزية الوطنية.
وحت���اول األديبة الباحثة الش���امية رغ���داء زيدان 
أن تدخ���ل يف كن���ه تفك���ري عمر راس���م حينما حاول 

16- حمّمد صاحل اجلابري، ص: 154 � 157.
17-»جري��دة مرش��د األّمة«، ص��درت ع��ام 1906، لصاحبها 
س��ليمان اجلادوي، وتوقفت عام 1950. ونشر عمر راسم فيها 
جمموعة متنوعة من املقاالت منها: مقال استعمار فلسطني، 
و مق��ال صناع��ة جديدة للس��لب، و مقال الن��زاع االنكليزي 
األملان��ي، و مقال اجلزاء 18-جريدة املش��ري، صدرت عام 1911م، 

صاحبه��ا الصحفي الطيب بن عيس��ى، وتوّقف��ت عام 1911م؛ 
املصدر نفسه، ص:183.

19- حمم��د ناصر، عمر راس��م املصل��ح الثائر، ص ص: 26� 
.27

20- املرجع نفسه، ص: 11.
21- أمحد توفيق املدني، حياة كفاح، ج 2، ص: 53.
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أن يبح���ث يف أس���باب احنراف اجلزائ���ري وضعفه، 
وأرجع ذلك إىل تش���بهه باألجان���ب، وحب الفخامة، 
واالعتزاز بالنياش���ني اّلي زوّقوا هبا صدور بعضهم 
لضمان مواالهتم، واستعبادهم نفس���يّاً واجتماعيّا، 
وضع���ف إميان���ه، وانكماش���ه وهتيّب���ه م���ن مواجهة 

اخلطوب والصّعاب )22(.
 وق���د عم���ل عمر راس���م ب���كّل قوّته عل���ى توعية 
هذا الشّ���عب، وحّثه على رصّ الصّفوف، والتمّسك 
بالوح���دة الوطنيّ���ة، والتنبّه إىل أالعيب االس���تعمار 
وأس���اليبه، وعدم االخن���داع هبا، ولكنّ���ه مل جيد إاّل 
زي���ادة يف اخلم���ول، وطغيان���اً للمس���تعمر، وهذا ما 

أشعره باإلحباط واليأس.
وكان يش���عر أنّ األمّة والشّباب املسلم حباجة إىل 
من يهديهم سواء السبيل، ووجد  يف أثناء زيارة قام 
هب���ا إىل الرباط، أنّ فيها: »ش���بيبة مباركة، جتدّ يف 
اإلصاح اإلس���امي، ولكنها كثرياً م���ا تغلو وتتنطع 
وتس���رف...... وال ينقصها إال إمام مصلح راش���د، 

يردّ مجاحها، ويهديها إىل سواء الصراط« )23(. 
كم���ا أنن���ا جند عمر راس���م يف آخ���ر حياته يركز 
ج���ل اهتمامه على العم���ل الفنّي بصورة غري عادية، 
حماوالً احلفاظ على هذا الّتراث العربيّ اإلساميّ، 
أمام موجات الفرنس���ة والّتغريب، فاهتمّ بتعليم فن 
املنمنمات واخلّط والزّخرفة، وعاوة على اهتمامه 
بف���ن الرس���م، جن���د ل���ه اهتمام���ا وولعا كب���رياً بفن 
املوسيقى األندلسيّة، تارخيها، وأصوهلا، وتطوّرها، 
وق���د كتب عنها مقاالت متعدّدة، مدافعاً عنها، وعن 
أصالته���ا. فهو وبعد أن فقد ثقت���ه بالنّاس، وجد أنّ 

من واجبه العمل على حفظ تراث األمّة، وكان يقول: 
» ال خاص للشّ���رق من س���يطرة الغرب إاّل بإميان 
الشّرق بشخصيّته، واعتداده بنفسه، واعتماده على 
قوّته، يس���تمّد كّل ذلك من تارخي���ه الّذهيبّ، ويبعثه 
من جديد مبواكبة متطوّرة، أساسها العلم الصّحيح، 
اّلذي ال ينبهر بربيق املدنيّة اخلادع، فإّنه ليس أضرّ 

22-عادل نويهض، معجم أعالم اجلزائر، ص: 243.
23- حمّمد الّس��عيد الزاهري، حديث مع الش��يخ راس��م، » جملة الفتح«، ع 159، ط 1929. مأخوذ عن كتاب، حمّمد الس��عيد 

الزاهري، لصاحل اخلريف، املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر، ط1986، ص: 113.
24- أمحد توفيق املدني، حياة كفاح، ج 2، ص: 54.

25- حمّمد صاحل اجلابري، النشاط العلمي والفكري للمهاجرين اجلزائريني بتونس 1900 � 1962ص:،  169.
26- أمحد اخلطيب، مجعية العلماء املس��لمني اجلزائريني وأثرها اإلصالحي يف اجلزائر، املؤسس��ة الوطنية للكتاب اجلزائر، 

ط 1985، ص: 196.

هاجم عمر راسم 
الّصهيونّية 
واالستعمار، 

بل وانضم 
إلى الجمعيات 

المناهضة 
للّصهونّية
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املراجع

املصلح التشكيلي اجلزائري عمر راسم  

باألمم النّاهضة من الّتقليد واجلمود« )24( . 
وهكذا كان عمر راس���م بارع���اً يف فنّه مما جعله 

يغدو أستاذاً يف الرّسم واخلّط. 
وق���د خترّج على يديه جمموع���ة مهمّة من فناني 
اجلزائر، )25(.  وقد بقي عمر راسم يعمل بصمت، 
حّتى توّفي رمحه اهلل سنة 1959م، مبدينته اجلزائر 

 .)26(
إهن���ا جم���رد ومض���ات خاطف���ة ونس���مات عابرة 

حاول���ت م���ن خاهلا إب���راز فكرن���ا وتراثن���ا وهوية 
فنانين���ا وإبداعاهت���م، من خال عيون أدباء الش���ام 
وقد اقتصرت على مق���ال للباحثة واألديبة الباحثة 
الش���امية رغداء زي���دان الي حاول���ت أن تعطي ولو 
صورة بس���يطة لكنها غنية يف كنهها وتراثها، ومدى 
البع���د احلضاري الذي يربط مفكري وأدباء الش���ام 
عموم���ا باجلزائر، فهو تواصل علمي وحضاري منذ 

زمن بعيد.

 أمحد توفيق املدني، حياة كفاح، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع اجلزائر، ط1925.
 أمحد اخلطيب، مجعية العلماء املس��لمني اجلزائريني وأثرها اإلصالحي يف اجلزائر، املؤسس��ة الوطنية للكتاب 

اجلزائر، ط 1985.
 صاحل اخلريف، شعراء من اجلزائر، د.ن، القاهرة، ط 1969

 حمّم��د صاحل اجلابري، النش��اط العلمي والفك��ري للمهاجرين اجلزائريني بتون��س 1900 � 1962، الدار العربية 
للكتاب اجلزائر، ط 1983.

 حمّمد السعيد الزاهري، لصاحل اخلريف، املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر، ط1986.
 حمم��د ناص��ر، عمر راس��م املصلح الثائر، منش��ورات وزراة الثقافة والس��ياحة، مديرية الدراس��ات التارخيية 

وإحياء الرتاث اجلزائر، ط 1984.
 حمّم��د ناص��ر، الصح��ف العربي��ة اجلزائرية م��ن 1847 � 1939، الش��ركة الوطنية للنش��ر والتوزي��ع اجلزائر، 

ط1980.

اجملالت واجلرائد والصحف:

 عدنان عضيمة، الفن اجلزائري احلديث حماولة لإلبداع، » جملة التشكيلي«، ط 2003.
 »جريدة التقّدم« 30 إبريل 1908م.

 »جريدة ذو الفقار« 5 أكتوبر.
 »جريدة مرشد األّمة«، صدرت عام 1906.

 الّسعيد الزاهري، حديث مع الشيخ راسم، » جملة الفتح«، ع 159، ط 1929.

 جمموعة مؤلفني، املوس��وعة الصحفي��ة العربية، املنظمة العربية للرتبية والثقاف��ة والعلوم، تونس، ط1995، 
ج 4.

 خري الّدين الّزركلي، األعالم، دار العلم للماليني بريوت، ط10، 1992، ج 6.
 عادل نويهض، معجم أعالم اجلزائر، مؤسسة نويهض الّثقافّية بريوت، ط2، 1980.

املوسوعات واملعاجم:
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تكش���ف اللغة الش���عرية احلداثية يف س���ورية عن 
منحًى أس���لوبي مغاير  امتد من جيل اخلمسينيات 
م���ن الق���رن املاضي ، واس���تمر إىل واقعنا الراهن  ، 
م���ن حي���ث فاعلي���ة التوظي���ف ملختل���ف التقان���ات 
األسلوبية والتشكيات اللغوية  الي تنم على مهارة 
يف التش���كيل اللغوي والتكثيف املشهدي  ؛ واملباغتة 
التصويري���ة ؛ لكن ما يلف���ت النظر إليه – حقيقة – 
يف مس���ار هذه التجارب أن شعراء جيل الثمانينيات 
م���ن القرن املاض���ي ، محلوا ل���واء الكلمة الدهش���ة  
أو الكلم���ة الصدم���ة  الي تصدم القارئ بأس���لوهبا 
الديالكتيكي الصاخب  ومنحاها التشكيلي املراوغ ؛ 
إذ اس���تطاعوا أن خيففوا يف قصائدهم من غلوائية 
التنميق���ات اللغوية الزائ���دة  والتخلص من فانتازية 
اللغ���ة  وغوغائي���ة اإليق���اع  والرتنيم���ات اإليقاعية 
الناعم���ة اهلادئ���ة  إىل إث���ارة الصدمات التش���كيلية  
واالقتناص���ات املش���هدية ؛ وكأهن���م رأوا أن ش���عراء 
األجي���ال الس���ابقة قد بالغ���وا يف خل���ق االئتافات 
التصويرية  والتنميقات التشكيلية والقوايف املتواترة 
املنس���جمة فيم���ا بينه���ا ضم���ن احلي���ز التصويري 
النقس���ي اجملس���د  ؛ مم���ا أضع���ف فني���ة القصيدة 
احلداثية باتباعها االئتاف والتناغم على حس���اب 
التنافر والصخب الداليل ، إلكس���اب الرؤيا  وتعزيز 
املس���ار الفين ملداليل القصي���دة احلداثية ؛ يف حني 
جاءت مرحلة الثمانينيات  لتؤكد متيزها يف الشكل  
واملنح���ى أو االجتاه  واألس���لوب ، فلم تعد مقومات 
الش���عرية  - يف هذه املرحلة - تعتمد الوضوح التام  
واحلس اإليقاعي الش���عري املره���ف ؛ وإمنا جلأت 

إىل توتري اللغة  وتثوير إيقاعها التشكيلي ؛ باالنتقال 
يف مدالي���ل الصور من حيز االئت���اف والتناغم إىل 
حي���ز املناف���رة  واجلدل  واالخت���اف  ؛ األمر الذي 
أكس���ب نص���وص ه���ذه املرحل���ة حي���زاً متنامياً من 
الكثافة الشعورية  والبعد املشهدي اإليقاعي املكثف 
؛ وه���ذا ما جعل ش���عراء هذه املرحل���ة جمددين يف 
قصائده���م ؛ أكثر من س���واهم رغم التأثر يف بعض 

املامح األسلوبية بشعراء املراحل السابقة . 
وتعد جتربة الشاعر جميب السوسي من التجارب 
املهمة الي شكلت منعطفاً متميزاً يف فضاء القصيدة 
احلداثية ؛ مقارنة بغريها من التجارب ؛ وخاصة يف 
ديوانه املوس���وم ب� » احلواس أكثر أزيزاً« ؛ الذي يعد 

األنسنة وجدلية األضداد
في ديوان .. الحواس أكثر أزيزًا 

للشاعر مجيب السوسي
 عصام شرتح
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األنسنة وجدلية األضداد  

م���ن الدواوين احلداثية الفاعل���ة يف حتريك اإليقاع 
الس���ردي  بالص���ور املباعتة  وإيقاعها الرومانس���ي 
اجلديل  املؤنس���ن باحلركة  وجدلية األضداد ؛ ومن 
يطل���ع على لغ���ة هذا الدي���وان يلحظ معن���ا أن هذا 
الدي���وان ينس���ف كل ما كتبه السوس���ي م���ن دواوين 
ش���عرية س���ابقاً ، ليؤكد حضوره بقوة بلغة صدامية  
اصطراعية مث���رية  وانفتاح نصي جديد  ؛ يضاهي 
به كبار شعراء الرومانسية يف وطننا العربي الكبري ؛ 
وال نغايل إذا قلنا : إن هذا الديوان يشكل صدمة من 
الصدم���ات احلداثية الامتوقعة يف حيز التش���كيل  
والرباع���ة التصويرية ؛ حيث يس���تطيع هذا الديوان 
أن يثري القارئ باملنحى األس���لوبي التشكيلي اجلديد  
والبع���د التأملي  االس���تغراقي اجلم���ايل  ؛ إذ يفتح 
آف���اق الرؤية لدى القارئ رغم ضحالة هذه التجربة 
كم���ا ظهرت يف البدايات يف دواوينه الس���ابقة فيما 
خيص الرؤية  والتوظيف اللغوي األسلوبي للرتاكيب 
الش���عرية ؛ ومن هنا شكل هذا الديوان قفزة نوعية 
يف كتابات السوس���ي الش���عرية على املستويات كلها 
؛ مؤكداً انس���اخه عن كل ما كتبه من س���ابق ليؤكد 
حض���وره بق���وة  حبس مج���ايل فين جدي���د  ونبض 
ش���عوري دافق مفعم باحليوية  والعاطفة  والش���جن 
الرومانس���ي الش���فيف  ؛ وه���ذا م���ا جعل م���ن لغة 
الدي���وان ال���ذي بني أيدينا عاملاً فني���اً غنياً باملثريات 

اجلمالية  واحملفزات الشعورية . 
وإنن���ا من خ���ال تقصينا ملث���ريات ه���ذا الديوان 
وجدنا أن مثة قصائد تشكيلية مؤسسة على دينامية 
املش���هد أو احلركة الومضية السريعة الي تتمفصل 
عل���ى جدلي���ات متضادة ، تؤس���س ملا هو ش���اعري 
ومثري على مستوى اللقطات اجلزئية واملشهد الكلي 

العام ؛ ونذكر منها :

مجالية الصورة الرومانسية  واملتشاكالت 
اللغوية:

ونقصد ب� » الصورة الرومانس���ية  واملتش���اكات 
اللغوية«:

الصورة الي تؤسس وجودها على دينامية املشهد 
، أو احل���دث الش���اعري املثري ، م���ن توصيف حلالة 
غرامي���ة ، أو إحس���اس ش���اعري مبوق���ف عاطفي 
معني ، يسكن ذات الشاعر ويفجر مداليله يف صور 
مبتك���رة غاية يف الش���فافية ، وامله���ارة ، واإلتقان ، 
واحلساس���ية الشعرية . ولعل ما يثرينا - يف قصائد 
ديوان ) احلواس أكثر أزيزاً ( متفصات صوره على 
مثريات جتس���يدية  وتش���خيصية حيناً ، وجتريدية 
مراوغ���ة يف فضائه���ا التخييلي املمت���د ، أو املفتوح 

حيناً آخر ؛ على حنو ما نلحظه يف قوله : 
» ناهضٌ ش���عرَها ، كي جييءَ الغمامْ ... شجرٌ يف 
عَ أمحرُهُ يف بياِض الرخامْ  ظبيٌة  زوايا اخلدودِ ، توزَّ
تِ ، قد  - دائماً- تتقافزُ ، ال تستقرُّ  أما مولعٌ بالتلفُّ
يس���تطيعُ مواكبَة الربقِ قليب  وعينايَ قد تستطيعاِن 

أن تتبعا سربَ هذا احلمامْ » )1(.
تنبين الداللة الشعرية - يف هذه القصيدة - على 
إيقاع الصورة الرمانس���ية ذات احلساسية الشعرية 
العالي���ة ، والتقصي املش���هدي املمتد ، كما يف قوله: 
» ش���جرٌ يف زواي���ا اخلدودِ ، توزعَ أمح���رُه يف بياِض 

الرخامْ«. 
والافت أن الشاعر يؤسس صوره على تشكيات 
لغوية مؤنس���نة ؛ تعتمد إيقاع التشخيص أساً داللياً 
ومدلولي���اً هل���ا تس���هم يف الكش���ف ع���ن مش���اعره 
الداخلية ، لتفعيل املتلقي باملش���اهد احلركية املثرية 
، واملتفاعلة على مس���توياهتا التعبريي���ة كلها ، ومثة 
صور رومانسية مكثفة تنم عن مقدرة شعرية عالية 
على تفعيل املشهد الشعري باإليقاع اجلديل ، واملثري 
، واالس���تثنائي يف اقتن���اص الرتاكيب اجلدلية ، كما 

يف قوله :
» يغس���لين ش���يءٌ ما يف عينيكِ  يس���مَّى هلباً ، أو 
صفصاف���اً ، أو ومضاً يتدفقُ ش���يءٌ ما أجهلُه يؤنسُ 
���ى أوتارَ األعصاِب   يف كلم���اتٍ مبهمةٍ وجعي  يتخطَّ
يتمتمُ أحرَفه الامرئيَة يف هلعي ش���يءٌ يش���بهُ زهرَ 
احلم���ى قافيَة املطِر وموس���يقا األش���جاِر ،  طفولَة 
فصٍل مغ���روٍر صيفاً ورعوداً س���احَة أقماٍر ترتاكضُ 
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أو تتع���ارضُ يف أقص���ى أجزائ���ي  ومرايا أفيائي  يف 
الغام���ِض من أنوائي أغص���انٌ كأنَّ الري���حَ القصوى 
يف وهل���ي تتلقاها  ترتُك ما يش���بهُ طع���مَ التفاِح على 

شرياني التاجي« )2(.
موض���وع هذه القصي���دة هو التعب���ري عن حاالت 
ش���عورية تتأجج داخله ، من خال صور رومانس���ية 
مبتكرة يف إحياءاهتا وتش���كياهتا الرتكيبية املبتكرة 
، الي تعكس درجة عليا من احلساس���ية الشعرية ؛ 
والقدرة على خلق التنامي املشهدي بني الصور ، إذ 
يولف الش���اعر بني اجلمل توليفاً ش���اعرياً فيه من 
اإلثارة ، واجلدة ، واالبتكار ما جيعل صوره متفاعلة 
كل واحدة مع األخرى تش���د بعضها بعضاً ؛ مشكلة 
مش���هداً شعرياً متكاماً ؛ فيه من األلق الرومانسي 
والصور الش���جية املرهفة م���ا تثري النفوس ، كما يف 
الص���ور املتضافرة التالية : » يغس���لين ش���يءٌ ما يف 
عيني���كِ / يس���مى هلب���اً ، أو صفصاف���اً ، أو ومضاً 
يتدف���قُ ش���يءٌ م���ا أجهلُه يؤن���سُ يف كلم���اتٍ مبهمةٍ 
وجع���ي« ، وم���ا يث���ري الص���ور الرومانس���ية عمقه���ا 
للحال���ة  الدقي���ق  املش���هدي  وتوصيفه���ا  ال���داليل 
الغرامي���ة ومثرياهت���ا التصويرية املباغت���ة ، وقدرهتا 
على تفعيل املش���هد الرومانس���ي العام ، بصور غاية 
يف احلساس���ية والرق���ة واإلثارة املش���هدية ، كما يف 
قول���ه :« يف الغامِض من أنوائ���ي أغصانٌ كأنَّ الريحَ 
القص���وى يف وهل���ي تتلقاه���ا ، ترتُك ما يش���بهُ طعمَ 

التفاِح على شرياني التاجي » . 
ومن مث���ريات الصور الرومانس���ية تفاعلها ضمن 
املشهد العام ؛ إذ إن سلسلة الصور وإن بدت متنافرة 
على اإلطار اجلزئي - متفاعلة متضافرة فيما بينها 

إىل هناية الدفقة الشعرية ، كما يف قوله :
» يف كلِّ هذا احلفِل ال أحدٌ جييدُ حياكي ، وجييدُ 
بعثرتي س���وى عينيكَ  وحدَك تدخ���ُل اإلعصارَ بي  
وتغيُّرُ األنواءَ يف طقس���ي ووحدَك تقلبُ األشياءَ يف 
أقصى غ���روري  يف كلِّ هذا احلفِل ، وحدَك .... يا 
س���ليَل الربقِ متطرُ فوَق مملك���ي ؛ وتكتبُ باحلريِق 
عل���ى س���طوري  رمم���تَ بي ه���ذا اجلنونَ املس���تقرَّ  

وقل���تَ لل���ربكاِن حت���تَ أصابع���ي : خيلي س���تقتحمُ 
اجلس���ورَ اآلمن���اتِ  وقب���ل أن يرتدَّ ط���ريف  قبَل أن 
آت���ي إىل احلمى اس���تباحتْ خيلُ���كَ الصهباء هادمًة 
جسوري زلزاُل وهِجكَ سابٌغ جسدي تقدمُ طعنًة يف 
اجلل���دِ ليت دمي الوحيدَ هو ال���ذي عانى جتمعَ كل 
مغدوٍر من العش���اق ينزفُ كلَّ مكل���وٍم من الرجفاتِ 

عند لظى شعوري » )3(. 
يق���دم الش���اعر - يف ه���ذه القصيدة - ترس���يمة 
مشهدية ش���عرية قادرة على تفعيل املتلقي باجتماع 
عدة عناصر ؛ أوالً : الصورة املش���هدية الرومانسية 
ذات التدف���ق الش���اعري املثري ؛ ثانياً : التش���كيات 
املفتوح���ة؛   اإلحيائي���ة  التمفص���ات  ذات  اللغوي���ة 
ثالث���اً : اإليق���اع التقف���وي الرتنيم���ي املتناغ���م الذي 
يلون احلركة الش���عرية بضمري املتكلم ) ش���عوري - 
جس���دي - جسوري - غروري - سطوري ( ، رابعاً: 
التفاعل املش���هدي عل���ى صعيد الص���ور اجلزئية ، 
كم���ا يف التفاع���ات التصويرية املباغت���ة : » يف كلِّ 
ه���ذا احلف���ِل ، وح���دَك .... يا س���ليَل ال���ربقِ متطرُ 
ف���وَق مملكي ؛ وتكت���بُ باحلريِق على س���طوري« . 
وما يثري احلركة الش���عرية أكثر، تفاعُل كل جزئيات 
الصور مع دينامية املشهد الرومانسي العام ، ويبدو 
النص مصاًغ���ا حبياكة فنية مثرية ، غاية يف اإلثارة 
، والتحري���ض ، والعم���ق املدلويل املفت���وح واملتدفق 
باإلحي���اء ؛ وعل���ى هذا النح���و الفين ال���ذي يتقطر 
ش���عرية ؛ متوج ص���وره ، حمققة تفاعاً جزئياً على 
مس���توى اللقطات والصور اجلزئي���ة ، وتفاعاً كلياً 
على مس���توى املشهد الرومانسي العام ؛ الذي تولده 
ص���وره وقصائده جمتمعة ، من دون تنافر أو نش���وز 
أو انكس���ار ملفوظي يودي بات���زان الصور وتناغمها 
على املس���توى اجلزئ���ي والكلي يف آن مع���اً . مبعنى 
أدق : إن مثة تكاماً وتضافراً مش���هدياً بني الصور 
على مس���توى لقطاهتا اجلزئية ؛ وصوالً إىل املشهد 
الشعري العام الذي يغلِّف القصيدة بأكملها . وكأهنا 
مس���بوكة س���بكاً ، وحماكة حياك���ة ال خلل وال تنافر 

فيها على اإلطاق .
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شعرية الصورة  ب� » األنسنة وحتريك اجلماد«:
ش���عرية الصورة ب� » األنسنة  وحتريك اجلماد« : 
تشخيص األش���ياء اجلامدة ؛ وبث احليوية واحلياة 
يف اجلمادات ، لتشارك الشاعر مشاعره ، ومهومه 
، وأحزان���ه ، وأفراحه ، وأتراحه مبش���اعر إنس���انية 
مقاربة ملش���اعر الش���اعر ، وتدفق أحاسيس���ه ، من 
ح���زن  ، وأمل ت���ارة ؛ وفرح ، وابتس���ام ت���ارة أخرى ؛ 
وكأهنا شخوص حية متارس فعلها اإلنساني ، تأسى 
، وحت���زن ، وتتأمل ألس���ى الش���اعر ، وتف���رح وتبث 
صداها اجلمايل لفرح الش���اعر ؛ وكأهنا ش���خوص 
حية متارس فعلها اإلنس���اني مبشاعر إنسانية غاية 

يف الرقة ، واحلساسية ، واإلدراك .
وقد عمد السوس���ي إىل تقنية األنسنة ، وحتريك 
اجلماد ؛ إلضفاء هالة من اإلثارة احلركية واملشهدية 
عل���ى صوره ، حبيث تصري صوره غاية يف الدينامية 
واإلثارة املش���هدية ؛ بإكس���اهبا الش���عور واإلحساس 
املرتبط باإلنس���ان ؛ وقد جاء عن���وان حمبوبته هذه 
) احل���واس أكثر أزي���زاً ( ، متوافقاً م���ع مضموهنا ، 
م���ن حيث صداه���ا التصوي���ري املباغ���ت ؛ وبعدها 
اإلحيائي ؛ فكأن الش���اعر يريد أن يبث حواس���ه إىل 
مجيع املوجودات من حوله ؛ حمركاً إيقاعها ، كاشفاً 
عن ماهيته���ا الوجودية ؛ باثاً فيها احلركة ؛ لتحس 

مبا حيس ؛ وتشعر مبا يشعر ، كم�ا يف قوله :
س���بحانَ هلفِ باغةِ الش���فتنيِ ، أصواتُ الضباِب 
بش���اطئيها لف���حُ تف���اٍح ، وموس���يقا وهرول���ٌة مذابْةْ  
س���بحانَ خص���ِر تناغ���ِم اهلمس���اتْ ؛ إْذ يعطو كعنِق 
محام���ةٍ ؛ ويس���يُل مثَل ب���راءةِ األح���زاِن  جيفُل مثل 
أنغ���اِم الربابْة  هي ب���ني آالءِ الكاِم ، قميصُها املثينُّ 
فوَق الركبتنيِ ، وشرش���فٌ يتحمُل الدفءَ املوزعَ من 

تنفسها  وأطيارٌ توسوسُ فوَق غابة« )4(  .
يفعِّل الش���اعر حركة القصيدة بدينامية األنسنة 
وحتري���ك اجلماد ؛ فكل ما يف أنثاه يتحرك ويس���يل 
عذوب���ة ، خصرها وعنقها وكامها وقميصها املثين 
؛ وبراءهت���ا ... وهنا ، يعتمد الش���اعر إثارة الصورة 
الش���اعرية املرهفة ال���ي تصل إىل درج���ة عليا من 

التفعيل ، واملمغنطة الشعرية اإلحيائية الرومانسية 
، باعتماد تقنية التجس���يد واألنسنة ، كما يف قوله:  
»س���بحانَ خصِر تناغ���ِم اهلمس���اتْ ؛ إذ يعطو كعنِق 
محام���ةٍ ؛ ويس���يل مثَل براءةِ األح���زاِن / جيفُل مثل 
أنغ���اِم الربابْة« . وميحور الش���اعر صوره اإليقاعية 
، باالعتم���اد عل���ى تقني���ة التاعب حبرك���ة القوايف 
بااللتفاف هبا ، لتأتي بعد عدد ال بأس به من اجلمل 
، كم����ا يف االلتفات����ات التقفوية التالي����ة : » الربابة 
= غاب���ة = مذاب���ة« ، وهنا ، يباغت الش���اعر املتلقي 
بالقفات التصويرية ، الي تأتي بغاية الش���اعرية ؛ 
رغم طابعها املتقصي أحياناً ، واملمطوط يف أحايني 

أخرى ، كما يف قوله : 
» أصواتُ الضباِب بشاطئيها لفحُ تفاٍح ، وموسيقا 

وهرولٌة مذابهْ« .
وقد يفعل الشاعر إيقاع األنسنة - يف قصائده - 
ليك���ون اإليقاع احملوري الوحي���د لدينامية القصيدة 
واحملرك احملوري إلثارهتا التصويرية وبؤرة حتريك 
إيقاع السرد املمطوط وكسر رتابته ، كما يف قوله :

» خلفَ ه���ذا املدى دجلُة واقفاً يف ذهوٍل ، صدى 
جوعِ���هِِ يف يدي���هْ  على صدِره ورٌق أصف���رُ مل يعانقْ 
م���ن األم���ِس حرباً  وال من س���وادِ الع���راقِ أتى بدويٌّ 
إلي���ه  أزي���زٌ من اهلل���ِع املس���تفيِض ين���ادي عليه ...  
وس���عفُ النخيِل الغري���ِب الغريب !! ط���وى جاحنيهْ 
... أيُّ حض���ٍن لهُ باردِ النب���ِض حتى األصيُل املغادرُ  
حت���ى الغروبُ الذي كانَ يغس���ُل أقدامَ���هُ فيه  أرخى 
مخ���اراً مسيكاً عل���ى مقلتي���هْ !!!  أكانَ هنا دجلٌة ؟! 
فمهُ والعتابا ،  قبابُ الش���مِس كانتْ تغازلُه  وهدوءُ 
الوضوءِ الصباحيِّ  س���ربُ الصبايا اللواتي اسرتحنَ 

على ضفتيهْ ؟!!« )5(.
يثرينا الشاعر - يف هذه القصيدة - رغم طابعها 
السردي االستهايل املمطوط يف توصيف مشهد هنر 
دجلة ، توصيفاً مش���هدياً مؤنسناً ؛ بصور ممطوطة 
تعتمد التقصي املش���هدي واملباغت���ة التصويرية يف 
اإلسناد ؛ وقد أسهمت تقنية األنسنة يف كسر رتابة 
الس���رد بص���ور تفيض عذوبة ، ومراوغة ، ودهش���ة 

األنسنة وجدلية األضداد  
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، كم���ا يف ه���ذه الص���ور املبتك���رة : » أزيزٌ م���ن اهللِع 
املس���تفيِض ينادي عليه ...  وسعفُ النخيِل الغريِب 
الغريب !! طوى جاحنيهْ« . ولعل ما يلفت القارئ يف 
حركت���ه التصويرية تنوع مدالي���ل الصور ، باالنتقال 
هبا من حيز التصوير احلس���ي الواقعي املرئي ؛ إىل 
حيز التخييل الش���اعري والتعميق املشهدي ؛ وكأن 
هنر دجلة يتمثل لنا إنس���اناً يتحرك  وسعف النخيل 
بطائ���ر يط���وي جاحنيه ، والغ���روب بإنس���ان مبتل 
يغسل أقدامه يف واحاته اجلميلة ؛ كل هذه املشاهد 
املتخيل���ة ؛ متنح املش���هد التصويري العام ) مش���هد 
هن���ر دجلة ( إثارة رؤيوية مش���اهدة حيناً ؛ وختييلية 
مراوغ���ة حيناً آخر ؛ رغم ذلك كله ال خيلو املش���هد 
من الطابع الرومانس���ي الش���فيف الذي يعتصر كل 
ز املتلقي على التفاعل  املقوم���ات اجلمالية الي حتفِّ
بصرياً مع مثريات الصور ومداليلها الشعرية املكثفة 
، كم���ا يف قول���ه : » قب���ابُ الش���مِس كان���تْ تغازلُ���ه  
وه���دوءُ الوضوءِ الصباحيِّ  س���ربُ الصبايا اللواتي 
اس���رتحنَ على ضفتيهِ ؟!!« وهكذا ، يفعِّل الش���اعر 
إيق���اع قصائده باألنس���نة وحتريك اجلم���اد ، مثرياً 
فيها احلركة واإلثارة املش���هدية املباغتة ؛ وعلى هذا 
تأتي كل صوره متحركة ، متوج باحليوية ، واجلمال 
، واإلثارة املشهدية ، والعمق املدلويل الكاشف الذي 
يث���ري املتلق���ي ؛ بل���ذة املكاش���فة ومتع���ة التأويل بعد 

جدلية التمفصل الرتكييب املثري أو املستعصي . 

التصويرية  بالتمفصالت  الس���رد  شعرنة 
املباغتة :

ونقصد ب� » شعرنة السرد« : حتريك إيقاع السرد 
املمطوط من خال تكثيف الصور ، وتعميق مدلوهلا 
يف ذه���ن املتلق���ي ؛ باالنتقال هبا م���ن حيز التصوير 
احلس���ي املباش���ر ؛ إىل حي���ز املراوغ���ة ، واإلث���ارة 
احلركي���ة ، والتفعي���ل التخييل���ي بإيق���اع التجري���د 

والتكثيف اإلحيائي .
وقد اعتمد السوس���ي يف ش���عرنة الس���رد وكسر 
رتابته اململة أحياناً للقارئ بالرتس���يمات املش���هدية  

واملراوغ���ة يف احلرك���ة التصويري���ة ؛ باالنتقال بني 
مثريات الصور احلسية تارة ؛ إىل اجملردة تارة أخرى 
، خلل���ق مزاوجة تصويرية بني مثريات الصورتني يف 

آن معاً ؛ كما يف قوله :
» ما من حصىً ... كي أنقرَ الشباَك ... تلكَ ستارةٌ 
من خلفِها حلقي جيفُّ عبريُ أضاعي ينثُّ  ويف يدي 
ليٌل يدورُ على يدي  مل أبتدئ وعدي مبصباٍح ،  ومل 
مَ  أُقفْل على صدري ابتس���امتها فص���رتُ صدى تكتَّ
يف الثواني ... هي رمبا فوَق الس���ريِر اآلنَ تذرو كل 
أحاِم اللقاءِ على شراشِفها ... وتغمضُ مقلتيها ... 
أو يف أصاِبعها تداعبُ وهجَ أخيلي  وتس���رتُ ركبتيها 
... ه���ي رمبا تعدو مبحربت���ي ، وتفرتضُ القصائدَ ، 
تها وتس���عى الحتضان���ي .. ما من  ث���م توجُلين بفضَّ
حص���ىً كي أنقرَ الش���باَك ، يؤمل���ين التصبُّرُ واللهاثُ  
ووق���عُ أقدامي ، وتدخيين الس���ريعُ ، وكلُّ ما بي من 
جنوٍن ، والسكوتُ املرُّ عربَ الشارِع املبتلِّ من ضجري 

وخويف« )6(.
يعتم���د الش���اعر - يف ه���ذه القصي���دة - عنصر 
الس���رد مقوم���اً بنيوي���اً مرك���زاً يف توصي���ف حالته 
الغرامي���ة ، والتعب���ري ع���ن النفث���ات واالختاج���ات 
العاطفية الي تعتصر ذاته الداخلية ؛ بصور حسية 
تعتمد تشعري مجيع األشياء من حوله خاصة ؛ فيما 
يتعلق باملث���ريات العاطفية الي تدفعه إىل بث جنواه 
إىل مجيع املوجودات احمليطة به ؛ لتحس مبا حيس 
؛ وتش���عر بشعوره ، وتدفعه إىل بث نفاثاته الغرامية 
بعم���ق وانفات ؛ إىل كل األش���ياء من دون اس���تثناء 
، بأس���لوب س���ردي توصيف���ي ش���اعري ؛ أكث���ر من 
كون���ه تصويراً نثرياً ممطوط���اً مماً ، كما يف قوله: 
»حلق���ي جي���فُّ عب���ريُ أضاعي ين���ثُّ  ويف يدي ليٌل 
ي���دورُ على ي���دي  مل أبتدئ وع���دي مبصباٍح ،  ومل 
أقف���ْل على صدري ابتس���امتها« ؛ ه���ذه الصور رغم 
طابعها الس���ردي التوصيفي احلس���ي املباش���ر ، إال 
أهن���ا تفاجئ املتلقي بتمفصاهت���ا الرتكيبية املباغتة 
، وإثارهت���ا املش���هدية ؛ وعم���ق توصيفه���ا للحال���ة 
الشعورية بدقة وإثارة يف آن . وكأن الشاعر يقرتض 
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هذه الصور من فؤاده ، لتعكس ما يريد أن يبثه على 
ال���ورق ، حمايثاً دواخلنا وش���عورنا العاطفي املكنون 
فينا ؛ بصور جدلية تتمفصل على الش���اعري واملثري 
يف حتريك األشياء من حولنا ، كما يف قول�ه : » هي 
رمبا فوَق الس���ريِر اآلنَ ت���ذرو كلَّ أحاِم اللقاءِ على 
شراشِ���فها ... وتغمضُ مقلتيه���ا ... أو يف أصاِبعها 
تداع���بُ وه���جَ أخيل���ي » . ما من ش���ك يف أن هذه 
القدرة الش���عرية على اإلثارة واملباغتة هي ما متيز 
هذا الدي���وان مقارنة ببقية الدواوي���ن األخرى لدى 
الش���اعر ؛ من حي���ث قدرته على املفاعل���ة  واإلثارة 
املش���هدية  واملزاوجة بني الصور ، والعبث مبداليلها 
املباش���رة ؛ إىل مداليل عميقة تتبطن جوهر احلالة 
أو حلظ���ة التأزم الش���عري الي تثرين���ا بتمفصات 
شاعرية تصويرية عميقة ؛ أكثر من كوهنا متفصات 

شاعرية الغاية منها اإلثارة واالفتتان .

النحت التشكيلي للصورة الشعرية :
ونعين ب� » النحت التش���كيلي للصور الشعرية«: أن 
يتفنن الشاعر يف تشكيل صوره الشعرية بتشكيات 
تركيبي���ة جدلي���ة مث���رية ؛ تكس���ر رتاب���ة املش���اهبة 
التقليدي���ة بني مثريات الصور الش���عرية على صعيد 
إثارهت���ا العاطفية ، وصورها احلس���ية املباغتة الي 
تص���ور عمق اللحظة الش���عرية املأزوم���ة ؛ ومجالية 
التقاطه���ا بكل ألق ، وحرفنة ش���عرية ن���ادرة ؛ وكأن 
الشاعر ينحت الصورة حنتاً مجالياً موقفياً عاطفياً 
مأزوماً ؛ يزوقها باملش���اهبة املتضادة ، ال باملش���اهبة 
املتوافق���ة العادي���ة الروتيني���ة املألوف���ة ال���ي جمتها 
األذواق ؛ بس���كونية حركتها الداللية ؛ كتشبيه اخلد  
بال���ورد مثاً والوجه بالقمر ، أو الصباح وغريها من 
التش���ابيه املمجوجة واملس���تنكرة يف عصرنا املأزوم 
الراهن الذي يتطلب جدليات يف العاقات اإلسنادية 
والصور الشعرية املباغتة الي تنقل الصدى النفسي 
هلذا االختاف من خ���ال بنية الصورة املتضادة أو 

املصطرعة يف جزئياهتا التصويرية .
وق���د اس���تطاع السوس���يّ أن يرتقي بتش���كيات 

صوره إىل حيز حداثاوي ، يعتمد شعرنة املتنافرات 
واملتض���ادات  واملتباع���دات ث���م أكث���ر م���ن ش���عرنة 
املؤتلف���ات ، واملتش���اهبات ، واملتوافق���ات ؛ مؤكداً أن 
م���ا يثري الصورة لي���س صخبها الدايل وانس���جامها 
املدل���ويل ، بق���در م���ا يثريه���ا االقتناص التش���كيلي 

املراوغ باملنتهك ، والامتوقع ، كما يف قوله :
» مل ت���رتكِ اللحظاتُ أغواري  لكي يصعدَ النبضُ 
اهللوعُ  ومل يدعين اجلرحُ حتتَ ش���هيِق أوردتي لكي 
أكبو  ومل أقبضْ على مجري  مترَّدَ - حتتَ جفين - 
الكحُل - هزَّ الصفعُ حتتَ الروِح قافلي ... وش���رَّدَ 
زمهري���ري  ق���د كنتُ غافل���ًة ... وعاقل���ًة ... وظلِّي 
مل يك���نْ ، هن���راً وال ظبياً  وأمش���ي يف أماِن احلائطِ 
املس���توِر كنتُ أدقُّ بابَ الصمتِ  ال ريحَ على رأسي ، 
ونافذتي تس���لِّمُ يف الصباِح على الضحى  وأملُّ حتتَ 

الشمِس آثارَ العبريْ » )7(.
هن���ا ، يباغتن���ا السوس���ي بإثارة صوره وأس���لوبه 
التش���كيلي املراوغ يف صياغتها وحنتها حنتاً مجالياً 
مثرياً ، باقتناص تش���ابيه مبتكرة ، مس���تعصية على 
التنميط ، والتأطري ، واإلدراك ، مراوغة يف حركتها 
وجدلية إسناداهتا املدهشة  واملبتكرة ، كما يف قوله: 
»  مترَّدَ - حتتَ جفين - الكحُل - هزَّ الصفعُ حتتَ 

الروِح قافلي ... وشرَّد زمهريري« . 
والاف���ت يف تش���كياته التصويرية أهنا مقتنصة 
م���ن حق���ول داللية متباع���دة » الكح���ل = الصفع = 
قافل���ة = زمهري���ر« ، وه���ذا اجلمع ب���ني املتباعدات 
يف تش���كياته التصويري���ة ، هو م���ا مينحها طابعها 
املبتكر  الش���اعري يف آن ؛ وكأن السوس���ي أدرك أن 
م���ن أهم مث���ريات الص���ور احلداثية مجعه���ا الدوال 
اللغوي���ة من حقول متباعدة يف أثناء تش���كيل الصور 
، وخل���ق مظاهر إثارهت���ا ؛ وتفعيل بؤرهت���ا الداللية 
وجدهت���ا وابتكارها يف مفاجأة املتلقي ، ودفعه دفعاً 
إىل تأم���ل مدالي���ل الص���ور بإس���ناداهتا اجلدي���دة ؛ 

ومداليلها املبتكرة .
ومن مثريات النحت التش���كيلي لصوره الش���عرية 
اقتن���اص الدوال املتباع���دة وتفعيله���ا يف إطار بنية 
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الصورة الرومانسية الشفيفة ، كما يف قوله :
» يربُك���ين - خلفكِ - ي���ا ذاتَ العيننيِ الغامضتنيِ 
نداءٌ ، يدخُل سراً يف خارطةِ الفوضى من نزقي  فيلمُّ 
سُ كلُّ مس���احاتِ  ش���رودِي ، ويه���دِّئ روعي ... تتنفَّ
اإلعصاِر لديَّ .. فأس���كبُ ش���عراً ينزفُ أوجاعاً من 

حدقي !!!!« )8(.
يلفتنا الش���اعر بإثارة تشكياته اللغوية الي تأتي 
مفاجئ���ة للمتلق���ي حبركته���ا التصويري���ة اجلديدة  
وعمقه���ا املدل���ويل ، وفضائه���ا ال���داليل املفت���وح ، 
ومداليله���ا الرومانس���ية ال���ي تأتي بغاي���ة اإلثارة ، 
والدقة ، واإلتقان ، يف التش���كيل  والتفنن الشاعري 
الرهي���ف ، كم���ا يف قول���ه : » يربُك���ين - خلفك - يا 
ذاتَ العين���نيِ الغامضت���نيِ ن���داءٌ ، يدخ���ُل س���راً يف 
خارط���ةِ الفوضى م���ن نزقي » ، إن ه���ذا االقتناص 
الش���اعري يف تفعي���ل املفردات وتش���كيلها ، كما يف 
قول���ه : » خارطة الفوضى« ، ين���م على مقدرة فنية 
على ابتكار التشكيات اللغوية اجلدلية الي تعكس 
درج���ة من الش���عور واإلحس���اس املره���ف باللفظة 
الش���عرية ، وإثارهت���ا الداللية املبتك���رة ؛ لتتمفصل 
على مشاكلة هذا الفضاء التشكيلي اجلديل املراوغ 
الذي يثري املتلقي بفنية التش���كيل وبداعة الرتكيب . 
وهذه اخلصيصة هي من أهم خواص قصائده الي 
تعتمد التش���كيل التصويري امل���راوغ ، إلثارة املتلقي 
وشده إىل النص بالومضة الشاعرية املثرية واللقطة 

التشكيلية املراوغة . 

 نتائج واستدالالت :
إن م���ن أهم مثريات القصيدة - عند السوس���ي - 

التخليق الش���اعري لرتاكيبه الشعرية الي تنأى عن 
التقليد واملشاهبات التصويرية املألوفة ؛ بتشبيهات 
مس���تعصية ع���ن التنمي���ط ، واإلدراك ؛ م���ن حيث 
قدرهتا على املباغتة ، واإلثارة ، واملفاجأة ، جبمعها 

بني دوال من حقول داللية متباعدة .
إن م���ا يلفتنا - يف قصائد هذا الديوان - تفعيلها 
إليق���اع الس���رد ، وتش���عريها له بأس���لوب تش���كيلي 
تصوي���ري م���راوغ ، غاي���ة يف اإلث���ارة واملش���هدية ، 
والقدرة على املناورة والتحكم بسرعة رصد األحداث 
، وتكثيف الصور يف توصيف احلالة الش���عورية ، أو 
حلظة التأزم الش���عري ، لتبدو الصور رغم تراكمها 
الكثي���ف مث���رية يف حركته���ا التصويري���ة وبعده���ا 
اإلحيائي . إن قصائد هذا الديوان تنأى عن األجواء 
املناس���باتية الي غالباً ما جتمد فضاءات القصيدة 
بالتكلف واستقطار الصور دون تدفق شاعري أصيل 
، وإحس���اس حقيق���ي باملوقف ، أو احلالة الش���عرية 
املس���توحاة للتش���عري واملفاعلة النصية. إن ما يثرينا 
- يف قصائد هذا الديوان - اس���تغراق الش���اعر يف 
تفعيل جتربته بالرم���وز الصوفية الي رغم تعددها 
واتس���اع رقعته���ا يف الديوان ؛ ج���اءت حاملة ملوقف 
جدي���د وأس���لوب مبتك���ر مل نعهدها تس���تحوذ على 
جتربته ، كما اس���تحوذهتا قصائده يف هذا الديوان.

إن قصائد هذا الديوان تنسف كل ما كتبه السوسي 
من قصائد وتبين هلا فضاء ش���عرياً مفتوحاً ، قادراً 
على املراوغة ، واملباهاة ، واملماحكة النصية ، ليعلن 
ع���ن جتربة جديدة يف مضم���ار القصيدة احلداثية 
ليس ش���كاً ، وإمنا بنية وفضاء نصياً مفتوحاً على 

مداليل مكثفة غاية يف اإلثارة والشعرية . 

1- السوس��ي ، جميب ، 2009 – احل��واس أكثر أزيزًا ، 
وزارة الثقافة ، دمشق ، ص 37.
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4-  املصدر نفسه ، ص 9.
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6- املصدر نفسه ، ص 116-115.
7- املصدر نفسه ، ص 123  - 124.
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 الشاعر السعودي إبراهيم عبد اهلل الجريفاني
والنفاذ إلى عالم المرأة الشرقية

 عبد اللطيف األرناؤوط

 آفاق من البوح واالعرتاف بلس��ان املرأة الش��رقية تعرب فيه عن مشاعرها الداخلية، يثريها الشاعر السعودي 
» إبراهي��م عب��د اهلل اجلريفاني « يف ديوانه ) نثيث ال��روح( وذلك من منطلق صورة املرأة الظاهرية حتى لو 
ب��دت يف كث��ري من األحوال  متالئمة مع الواقع االجتماعي الذي قمع إنس��انيتها وال تكش��ف عن معاناتها. 
مث��ة وراء الواق��ع الظاهري يف أعماق روح املرأة الش��رقية ثورة مقموعة ل��و ُأتيح هلا أن تفصح عنها لبان من 
»نثيث روحها« صورتها الواقعية، وهكذا يلتمس الشاعر » إبراهيم اجلريفاني« واقعية شعره مما وراء الواقع، 

فيستدرج املرأة يف اجملتمع الشرقي للبوح واالعرتاف ، أو يراقب مناذجه النسائية عرب جتاربه الذاتية.

 الشاعر السعودي 
إبراهيم عبد اهلل 

اجلريفاني
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ويدوّن ما يش���هد ويسمع يف جمتمعه من مآٍس متثل 
كل حالة منها وجه���اً من وجوه جتليات العاقة بني 
الرج���ل واملرأة يف بيئته الي يفرتض أن تكون عاقة 
حب وجتاذب متكافئة، وارتقاءً بإنس���انية اإلنسان ، 
لكن هذه العاقة حني متتحن على احملك وتعرتضها 
املواضع���ات االجتماعية واملفاهيم والقيم س���رعان 
م���ا تنحّل عراه���ا، ويفرّ طائر احل���ب ليخلف وراءه 
الن���دم واحلرمان واحلياة املقفرة واآلالم الي تعتمل 
يف النف���س وال���ي ال تقدر أن تفص���ح عنها املرأة إال 
بلسان شاعر أو شاعرة، فمن نثيث الروح الشاعر أو 
الش���اعرة تفصح األنثى املقموعة الصوت واملدفونة 

بصمتها وتعبّر عن قلقها وآالمها . . 
 يفهم الش���اعر » اجلريفاني« الشعر على أنه رسالة 
هادف���ة فيقول: ) الكتابة مس���ؤولية والش���عر حيمل 
مضموناً ورس���الة( ويشرتط إلباغ هذه الرسالة أن 
تكون ق���ادرة على التأث���ري، وال يتحقق ذل���ك التأثري 
إال إذا تلبّ���س الش���اعر احلال���ة وعاناها عرب خماض 
وجدان���ي، ومعايش���تها ألهن���ا من���ه، فيأت���ي ش���عره 
م���ن نثيث روحه ال م���ن رصد املاح���ظ أو املراقب 
اخلارج���ي للحاالت، فهو يش���رتط أن يدع للحالة أن 
تص���وغ أوراقه���ا التعبريية يف صفاء دون أن يُفس���د 
ه���ذا الصف���اء بتدخله ش���اعراً أو إنس���اناً ، فالنص 
الش���عري يب���دع ذاته وخيت���ار ثوبه التعب���ريي بعيداً 
ع���ن الصنع���ة والتخيي���ل، وباللغ���ة ال���ي ميليها هو 
وليس الش���اعر، ولن يوصل النص رسالته إىل قلوب 
الناس إذا أفس���ده التزويق والتخييل، هذه الطريقة 
يف ش���عر »اجلريفاني« تغاير ما تواضع عليه منظرو 
قصي���دة النث���ر احلديثة من مبادئ، فهم يش���رتطون 
الغم���وض والتكثيف واإلهبام، ويهملون املتلقي ، وهو 
حيرتم املتلقي، ويش���رتط الوضوح والعفوية والصفاء 
والبس���اطة يف التعبري، وحرارت���ه النابعة من حديث 
ام���رأة جمروحة ال���روح، الجتمّل كامها والتس���هب 
إال مبق���دار م���ا متليه معاناهتا .. ورمب���ا رأى هؤالء 
املنظرون أن ش���عر » اجلريفاني« مس���تبعد حبسب 
مقاييس���هم من دائرة قصيدة النثر، وانه يكتب نثراً 

تقّطعت فواصله وفق منط خمصوص، وأنه اس���تعار 
م���ن لغة الش���عر ألوان���اً من اجمل���از والبدي���ع وليس 
ذلك يف نظرهم ش���عراً . . فلنرتك هؤالء وش���أهنم، 
فالش���عر حالة وجدانية خاصة، واحلداثة الشعرية 
واسعة الدروب الميكن حصرها بنمط حمدّد وقالب 

فصّلوه.
قبل الولوج إىل عامل املرأة الشرقية يف ديوان )نثيث 
الروح( وهو عامل ال يفرتق يف قس���وته على املرأة من 
عامل االجتياح واالحتال واالس���تعباد الذي يفرضه 
القوي املنتصر عل���ى الضعيف املهزوم، وميلي عليه 

إرادته وشروطه وقيمه.
البدّ  أن نشري إىل أن الشاعر » إبراهيم اجلريفاني« 
يتخ���ذ من احلب بني اجلنس���ني واحملبة بني البش���ر 
عامة املبدأ الناظم للعاقات اإلنس���انية . . يقول يف 

مدخل الديوان:
للحياة  . . مجال آخر حني نراها

بعيون من هنوى
حني ذاك نشعر نبض األوردة

 وفيض احلب
 حني تلتقي األرواح وتتساوى املشاعر

 كثرياً ما نعبّر عنها بقراءة األفكار
 تتجسد أرواحنا هنا

 حنمل أوجاعنا  .. أنني أرواحنا
 نلوّهنا بكلمات . . تصل كصدى لقلوب األوفياء

 أما التعبري عن احلب ، فيطلق عليه الشاعر ) شِفرة 
الب���وح( ويفه���م من هذا التعب���ري، أن الكتابة والتعبري 
ع���ن املش���اعر متاث���ل الش���فرة باختزاهل���ا وقدرهتا 
عل���ى اإليص���ال بقليل من ال���كام، ينبع م���ن القلب 
صادق���اً ومعبّراً عن أعماق الروح، إنه نثيث الروح ال 
تفسده األصباغ واجلماليات املصنوعة، وألن احلب 
بطبيعته بذل وعطاء وتضحية وإيثار، فهو الس���بيل 
الوحيد لتتسامى به الروح  وحتقق ذاهتا، وهو وحده 
القادر على ختّطي العوائق واحلواجز وحصون األنا 
املنغلق���ة على ذاهتا، حني تذوب املرأة بذات احملبوب 
وتقب���ل أن تتنازل وتضحّي م���ا دام احملبوب يبادهلا 
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باملثل  ..
ينطلق الشاعر » اجلريفاني« من مسلّمة بدهية هي 
أن امل���رأة والرجل يكمان بعضهما بعضاً، فهو وهي 
ينزع���ان إىل اجلنس اآلخر روحاً وجس���داً، ملا رّكب 

اهلل فيهما من وصال يهدف إىل استمرار احلياة.
 فإن خالفا س���نّة احلي���اة، كأن يرى الرجل يف املرأة 
جس���داً ال روح���اً، أو ترى فيه جس���راً لنرجس���يتها 
فسدت عاقة احلب السامية، وحتوّلت إىل استئثار 
وس���لطوية، وألن املرأة يف اجملتمع الشرقي مقموعة 
ومظلوم���ة على الرغم مما يركن إليه دعاة حتريرها 
الي���وم م���ن قوان���ني وإج���راءات ظل���ت يف الواقع يف 
اجملتمعات الش���رقية أعجز من أن تنتش���ل املرأة من 
وهدهتا، مامل تتبدل روح الرجل، وما مل تدرك املرأة 
أن حترره���ا لي���س مترّداً وحتدّياً مل���ن اختاره قلبها، 
ب���ل عاق���ة تكام���ل تنبع م���ن احلب وم���ن معطيات 
الروح ال من الدساتري والقوانني وأحكام التشريعات 
القضائية والفقهية، وألن املرأة يف اجملتمع الشرقي 
هي املظلومة يف لعبة احلب، وهي اخلرس���اء الي ال 
يُس���مع هلا صوت، يستعري الش���اعر صمتها املفصح 
فيجعلها تتكلم، أو يتكلم بلس���اهنا الصامت متغلغاً 

يف سرب أعماقها.
يف قصيدة عنواهنا ) أحرقت فستان زفايف( جيسّد 
الش���اعر » إبراهيم اجلريفاني« حال���ة املرأة احلاملة 
ال���ي منحت قلبه���ا ملن اخت���اره قلبها عل���ى أمل أن 
حيرتم إنسانيتها، لكنها تكتشف حقيقته وتعرتف:          

 ع��رفتُ أن�ي حاملة
 احلياة . . كما يراها هو
احلب . . كما يعرفه هو

إن أراد  . . رغبَ  .. منحَ  .. أعطى
 مفردات عرفتها . . فصدمتين

 أحرقت فستان زفايف
 ويعلّق الشاعر على احلالة فيقول:

 رفضت أن تنظر لألمس
 مللمت انكس���ارها

 حولته لقوة خفية إجيابية

 ثم خيتمها بلسان املرأة
 إني راح��لة  .. راحلة

  وداع����اً إن أردتين
 تعرّف إيلّ من ج��دي�د

 ناح���ظ أن تقنية عرض احلال���ة ، تقوم على تعدد 
األص���وات وتبدّهلا املفاجئ ب���ني املتكلمني، واختزال 
الروابط الي حتدّد صوت السارد، أو جتسد الواقعة، 
واختصار البوح واالكتفاء من التعبري مبا يربز فاعلية 
الكام، فكأننا أمام عرض درامي متقطع ما ال يقال 
في���ه أكثر مما قيل، وللقارئ أن يكمل ألنه مش���ارك 
يف تلقي درامية احلالة، له أن يسد ويكمل الثغرات، 
ومينحه ه���ذا االخت���زال ملقتضيات الس���رد فرصة 
املش���اركة ومتّثل املس���كوت عن���ه، وقراءت���ه املتأنية 
لتمّث���ل املش���هد واالنفع���ال به، وه���ذا االقتصاد من 
الشاعر يف الكام واإلجياز يقابله سرف لغوي حني 
يعم���د لتكرار املف���ردات املفصلية يف احلالة س���واء 
كان���ت مرتادف���ة املعنى) من���ح، أعط���ى( أو بإعادهتا 
بلفظها لتأكيد دورها يف جتسيد احلالة) إني راحلة 
. . راحلة( وأرى أن اعتماد الش���اعر هذا األس���لوب 
الذي عبّر عنه بشفرة الروح أو نثيثها يليق ويناسب 
واقعية احلالة الي يقدمها س���واء كان بلس���ان امرأة 
جمروحة  يفرتض أن تقودها مشاعرها اهلائجة إىل 
التكلّم بلسان متعّثر متقطع، أم بلسان الشاعر الذي 
يتناس���ب كامه وما تعصف به روحه من اضطراب 
وتلعث���م أمام قس���وة الظلم الواقع عل���ى املرأة والذي 

يعتمل يف أعماق روحه.
وقد تتخذ القصيدة لدى الشاعر اجلريفاني صورة 
مناجاة جوانية بلسان املرأة، حني ال جتد من يصغي 
إليها، كما يف قصيدة) نفثتُ فيكِ من روحي( فاملرأة 
تب���وح للن���اي بعذاهب���ا، إذ ت���رى يف نغمات���ه احلزينة 
ال���ي توّقعها علي���ه لوناً من الرق���ص احلزين املعبّر 
عن ف���راغ حياهتا بانتظ���ار قدوم احلبي���ب الغائب، 
مايش���ي بأن املرأة ال تس���تغين عن احلب واحملبوب، 
بل هي مستعدة ألن تتنازل عن إنسانيتها، وتضحّي 

بكرامتها اإلنسانية على أن تفقد من حتب:
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 ماِرس س��اديَة العش��ق
 اج�علين امرأةً ش���رقية

أن�ظرُ إلي��كِ
 سيّد روحي . . س���يّد عقلي

 ي��امن س����كني ش�وقاً
 أمه�����س ل��ك وإلي�ك

  وجيرّد الشاعر من نفسه أمنوذجاً للوفاء للمحبوبة 
. . فف���ي قصيدة عنواهنا ) برموش���ك دثريين( يطل 
بفنجان قهوته الصباحية يف أحد املقاهي، فتُطالعه 
ص���ورة حمبوبته الغائبة يف الفنجان، وقد ارتش���فت 
فنجانه قبل أن يرتشفها ، بل آثار شفتيها وأنفاسها 
ماثل���ة، فكأنه يش���رهبا قهوةً بطعم املس���ك، فيذرف 
دمع���ة احملب ال���ذي اليس���تطيع أن يتّطهر من حبها 

فيستدعيها قائاً:
 ي�ا امرأة  تس����كنين
وأنا هلا من الراغبني

 تعايل
فروحك عانقتين قبل أن حتضري

 رمبا حنكم على العاش���ق بالضعف حني يس���تبد به 
احلب، لكن منطق احلب يتجاوز املعادالت احلسابية، 
وهو وحده الذي يستمد حساباته من منطق الروح، 
وباحل���ب تس���قط معادلة الظ���امل واملظل���وم، مادام 
العاش���قان مجعت بينهم���ا ذات موحّدة، ذلك اليعين 
أن احلب يتغذى باألمل واملكابدة كما صوره الشعراء 
العش���اق يف الرتاث العربي، فالش���اعر« اجلريفاني« 
يريده حباً ال تعرتضه العوائق واملنغّصات، بل يستمد 
مش���روعيته واس���تمراره من روح س���عيدة مش���رقة 

بظاله، ال معذبة بغصّاته  .. يقول بلسان املرأة:
 حني كانوا يسألونين عن احلب

 أَض��حك ع��لي��هم
هو هلوٌ ال يعرف احلقيقة

 اليوم ، اكتش��فتُ أنين
 مل أرَ ال�حق��ي��قة

 ش��عور مجيل س�كنين
 ق�ي�دني إل�ي�ك

 يامن أصبحتَ قبلًة
يعرف ق�ليب اجتاهها

 يري���د الش���اعر اجلريفان���ي حباً يتحق���ق فيه فرح 
اكتمال املرأة بالرجل والرجل باملرأة جس���داً وروحاً ، 
غري أن ش���عار احلب املقدس شأن كل القيم النبيلة، 

قد يتخذه الرجل ونادراً املرأة وسيلة للقنص.
فس���هم كيوبيد ق���د يكون مس���موماً، فلتحذر األنثى 
من الوقوع بالش���بكة كالطريدة فتس���قط، رمبا كان 
اخلوف من ذلك الدافع الذي جعل اجملتمع الشرقي 
حيت���اط بالقيود املفروضة عل���ى املرأة تضيق عليها 
ملصلحته���ا كم���ا يزعم، لكنه قد خنقه���ا كدودة القزّ 

الي متوت بشرنقتها:
 يا امرأة ادّع�وا حبّ�َكِ

 وزايدوا  ..  يف قضيتك
 ال�يوم حي�ن ن�زفتِ

 اجتمعوا
 ال ليضمدوا حرجَك

 بل ليزيدوا من وجعكِ ولومكِ
سجلوا بالدم بيانات الش��جب
بعد أن مجعوه�ا من األنقاض

 ويعرّي الش���اعر هبذا النثيث الص���ادر من أعماقه، 
جمتمع���ه الذي يتباكى عل���ى الضحية وهو جاّدها، 
مثلم���ا يقتل األنثى بقيوده اخلافق���ة ويدينها يلومها 
إن اس���تجابت يف اغرتاهب���ا لعط���ش روحه���ا للحب، 
وال حياس���ب رجال���ه الذين يع���دّون حتطيم حصون 
املرأة ومتري���غ كربيائها باخلديعة ضرباً من البطولة 

واالنتصار.
يس���تعيد » اجلريفان���ي« بقوة ما قاله الش���اعر نزار 
قبان���ي، ويطوّف مع الش���اعر » بودل���ري« يف » أزهار 
الش���ر« يف ق���راءة ع���امل األنثى وحاجات جس���دها 
وروحها املستس���لمني ملمارس���ة حقه���ا الطبيعي يف 
الت���وق إىل الذكر، ف���إن  عاقهما عائق كان هلما ثورة 
حتطم الس���دود، وال جتدي أمامه���ا فضيلة أو تعلّم 
ي���رى فيهما دع���اة حتريرها صوناً هلا م���ن الرتدّي، 
وهي يف تقييدها إمنا تسري على صراط أوهى وأدّق 
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من خيط العنكبوت، ولو ملكت إنس���انيتها وأتيح هلا 
ب���دل التضيي���ق عليها قدرٌ من احلري���ة واالختاط 

العتدل أمرها وأمر الرجل املكبوت أيضاً.
وال���ذي ي���رى يف التضيي���ق عليه���ا تضييق���اً عليه، 
وألمكن أن يتنفس���ا معاً عذوب���ة صداقة ممكنة بني 

اجلنسني، وسيتاح هلا هبذا االحتكاك أن 
جتيد قراءة معادن الرجال، وس���يتاح له 
أن جيعل منها صديقة ال طريدة يس���عى 

إىل صيدها بشهوة الذئب اجلائع:
 ياسيدتي

 أنا رجل شرقي
 ال أريد منك سوى أن تكوني كما أنت

امرأة طبيعية
 لسان حاهلا يردد

ك���ن صديق���ي  .. ك���ن صديق���ي.. ك���ن 
صديقي

  أم���ا إذا كان الواقع االجتماعي الراهن 
ال يسمح مبثل هذه الصداقة يف مرحلة 
أمس���ى احلب فيها سلعًة، وفقد الرجال 
نبلهم، فليس أمام الش���اعر إال أن حيّذر 
األنث���ى م���ن كام الرجل املعس���ول، قبل 
أن تس���قط ضحية س���اديته، أو تستسلم 
مبازوخيّة ضعفها لشَرَكه ، فتؤثر قيدها 

على حريتها:
 أنا الي حلّقت يف السماء

 كما اعتقدتُ
 وإذا بي أحلّق حنو اهلاوية

 وداعاً . . أقوهلا بعد أن
 وعيتُ . . عانيتُ . .  شفيت

ياكّل مَن حويل
 أعيدوا إيلّ أغالكم وقيدكم

 أتيتكم أطلبُ املغفرة
أخطأتُ حبقكم . . وحبق نفسي

 أنا امرأة . . سأمترد
ألحيا . . حببكم

 يؤكد الش���اعر ضرورة جتاوز النظر إىل املرأة على 
أهنا إنسان قاصر، ليس من حقها أن حتبّ، فاحلب 
يف ش���رع الرجال خروج عن النص والعش���ق جمون، 
يف ح���ني أهنم حيبّ���ون، ويكتبون عن احل���ب، وليس 
للمرأة أن تبوح به، ألن تعبريها عن مشاعرها ابتذال 
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وفسق، ليس من حقها أن ) تفكر .. تتكلم .. تتنفس 
فاحلب تاب���و حمرم وجرمية ال تغتفر( وهي قاصرة 

يف نظرهم حتى يف العبادة.
 وإن جت���رأت ومارس���ت حقها الطبيعي يف العش���ق، 

فهي مبتذلة ساقطة.
 جديرة أن يس���حقها الرجل كما يسحق عقب لفافة 

تبغه ..
 هك���ذا يطل الش���اعر على عامل املرأة الش���رقية يف 
جمتمعه، فا ختدعه الصورة الظاهرية للعاقة بني 
رجاله ونس���ائه، فكم من املهزومات واملهزومني فيه 
ميلكون من احملبوب اجلسد ال الروح، اجلسد الذي 
يضمّد نزفه كل ليلة بعد أن يُلَفظ، وبعد أن ينتش���ي 
احملبوب بس���اديته، أما الطرف اآلخر فيحمل بقاياه 

بصمت، وكأنه يقدّم جسده قرباناً لروحه:
 يكفيكَ أنكَ ارتبطتَ جبسدي

 هاَك هو
 دعين كما أنا  .. 

جسداً . . وَدَِع الروحَ
 ويطيب للش���اعر يف قصيدته ) زغاريد با عرس( 
أن ميث���ل العاقة احملبطة بني الرجل واملرأة مبعركة 
تقدم فيها األنثى جس���دها شهيداً على مذبح احلب 
الزائ���ف، لكنها ال تقدم روحها يف هذا العرس الذي 

خيلو من زغاريد الفرح ورقصة احلياة.
إن قراءة الش���اعر » إبراهيم عب���د اهلل اجلريفاني« 
إلجني���ل احلب يف اجملتمع الش���رقي ق���راءة عميقة، 
صراحته���ا  م���ن  حداثته���ا  مش���روعية  تكتس���ب 

وصدقها. 
غري أنه يف خطابه الش���عري الصريح بلس���ان األنثى 
وكشف أسرار روحها اخلفية يتجاوز حدود الرسالة 
الي استهدف توجيهها إىل األنثى الشرقية خاصة، 
فه���و كمن يقتل الظام���ئ يف الصحراء حني يقدم له 
جرعة كبرية من املاء يكون هاكه فيها، فما أحسب 
أن امرأة شرقية تقبل أن تنطق بلسان امرأة العزيز) 
هيت لك( وال أحس���ب أن اجملتمع الش���رقي قد هتيأ 
لقبول ه���ذا اخلطاب اجلريء الذي يفتح أمام املرأة 

جتلي���ات ع���امل احلب يف عوامله املكبوتة واملس���كوت 
عنها، حتى لو كانت جتليات روحية يستعني الشاعر 
بتجس���يدها بألوان من التناصّ الش���عري مقبوس���ة 
م���ن القرآن الكريم ينتزعها من س���ياقها ليدّلل على 
قدس���ية احلب وحق املرأة الشرقية يف اجلهر به إال 
إذا كان هدف���ه تنفيس���اً عن مكب���وت ، وليس تغيرياً 

هادئاً لقيم اجملتمع املنغلق على ذاته.
ويف مس���توى بني���ة ه���ذا اخلطاب ، وما يس���مه من 
حداث���ة تق���وم على االخت���زال اللغ���وي وتقطيع بنية 
الكام وإشراك املتلقي يف إكمال الفجوات التعبريية، 
وتفكيك بنية اجلمل والرتاكيب ، واحلرص على قطع 
االسرتسال يف النص، فقد جنح الشاعر يف املواءمة 
ب���ني مقتضيات تصوير الواقع بلغة ش���فافة ورهيفة 
وما وراء الواقع من مش���اعر ثائرة حتجب انسيابية 
النص، حتى ل���كأن الصوت يغصّ بالكلمات، وتعجز 

اللغة عن جتسيد ما ال ميكن التعبري عنه  ..
 ويف مس���توى اجمل���از تأت���ي اللغة حممّل���ة بقدر من 
الص���ور يتعان���ق من خاهل���ا لون م���ن التعبري جيمع 
ب���ني تداولية اللغة الي خيتارها من الواقع، وترّفعها 
أحياناً يف الكش���ف عن خبايا الروح ، حيث يس���تعري 
الش���اعر موس���يقا اإليقاع من ج���رس داخلي خفي 

يتعّثر بإيقاع خارجي من السجع بني الرتاكيب.
هذا شعر حديث ، مسّه ما شئت ، ال ينزل من قدره 
مافي���ه م���ن نثرية قطع���ت صلته بالش���عر التقليدي 
القدي���م، واليص���ح أن حنك���م علي���ه مبعاي���ري الوزن 
والقافية، أو مبعايري قصيدة النثر مبفهومها الغربي 
،فل���ه معايريه اخلاصة به، واحلكم على مدى جناحه 
يف جتربة الش���اعر يع���ود للقارئ وح���ده، ويبدو أن 
قراء الشاعر« اجلريفاني« وجدوا يف شعره ما يُعبّر 
عن ذواهتم، فنجاحه مرتبط بإميانه برسالة للشعر 

أجاد إيصاهلا للمتلّقي.
 * نثي���ث الروح . . جمموعة ش���عرية . . للش���اعر: 
إبراهي���م عب���د اهلل اجلريفاني من منش���ورات : دار 
الرمك للنشر .. السعودية .. يف )222( صفحة من 

القطع املتوسط . . 

 الشاعر السعودي إبراهيم عبد اهلل اجلريفاني 
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   عندم��ا راح الش��اعر اجلاهل��ي" ام��رؤ القيس" يغ��زل معلقته ،يبدع نس��يجها، كان الليل واح��دًا من أبرز 
املوضوعات اليت تناوهلا وخباصة يف هذا املقطع اجلميل الذي يقول فيه:

  وليٍل كموج البحر .. أرخى سدوله                علي بأنواع اهلم���������وم  . . ليبتلي
 فقل��ُت له . . مّلا ت�مّطى ب�صلب�����������ه                وأردف أعجازًا . . ون�����������اء بكلكِل
 أال أيها اللي��ل الطوي�������������ُل أال اجنِل                بصبٍح .. وما اإلصباُح منِك بأمثِل
  فيالَك من ل��يٍل  .. كأن ن�������جوَمُه               بكِل ُمغ��ار الفت���ِل ُشّدت " بيْذُبِل"

لق��د داه��م ذلك الليلُ  الطويل الش��اعَر . . وكأنه أمواج البحر الغام��ر، وكان ليال مغرقًا يف الطول .. مليئًا 
باهلم��وم، الت��كاد جنومه تتحرك من أمكنتها، وكأنها ُش��دّت بام��راٍس متينة إىل جب��ل " يذبل" فلم يعد 
مبق��دور تل��ك النج��وم أن تتحرك لُتعلن اق��رتاب الصباح الذي مل يكن بنظر الش��اعر أفض��َل وال أمجل .. ملا 

يكابده من هموم . . وملا يعانيه من أوصاب.

 لوحة الليل 
بين شعراء األمس واليوم

   حممد منذر لطفي
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هكذا رأى " امرؤ القيس" لوحة الليل، فراح يُجيد يف 
رمسها وتنميقها من خال صور حزانى .. لكنها ِجدُّ 
موفق���ة، ألهنا كانت ترصد حالته النفس���ية الكئيبة، 

وتعبّر عن " أوقيانوسه" احلزين  .. !
 وعندما راح الش���اعر اجلاهل���ي " النابغة الذبياني" 
يرس���م لوحة الليل هو اآلخ���ر أيضاً ليُزين هبا مطلع 

قصيدة قال:
  كليين هلمّ يا أُم���يم�����������������ُة ن�اصِب          

                       وليٍل أُقاسيهِ . . بطيء الكواكِب
  تطاول .. حتى قلتُ: ليس مبنْقٍض       

                       وليس الذي يرعى النجوم بآيِب
 أت���ى بلوحة رائعة ال تقل مجاالً عن س���ابقتها، ألهنا 
كانت ظاالً صادقة شفافة، تعكس بشكل موضوعي 
نفسية الش���اعر احلزين، لقد كان لياً طوياً مليئاً 
باهلم���وم ال���ي راح���ت ترتى عل���ى نفس الش���اعر .. 
فتجعل���ه يظن أنْ لي���س لبدايتها هناية.. متاماً كظنه 

بالليل عندما اعتقد لطوله أنه لن ينقضي أبداً ..!
 ويف العصر احلديث وقع اختياري على شعر " جربان 
خلي���ل جربان" الذي كان الليل من أحب الرموز إليه، 

ففي���ه صادف " حّف���ار القبور"، ويف " ظ���ام الليل" 
وقف ين���دب حظ أهله العاثر، وعندم���ا " جُنَّ عليه 
الليل " س���ار حنو البحر حيث القى األشباح الثاثة 
الي كش���فت له عن أقانيم احلياة الثاثة ) احلب .. 

والتمرد .. واحلرية(
 ويف مقطوع���ة " أيه���ا اللي���ل" وقف خياط���ب الليل 

فيقول:
 " أيها الليل.

  يا ليل العشاق والشعراء واملنشدينْ .. 
  ياليل األشباح واألرواح واألخيلْة . . 

 ياليل الشوق والصبابة والتَّذكارْ . .
 بني طيّات أثوابك الس���ود يسكب احملبون أنفاسهم 
. . وعل���ى قدمي���ك املغلفتني بقط���رات الندى يُهرق 
املستوحش���ون قط���رات دموعه���م .. ويف راحتي���ك 
املعطرت���ني بطي���ب األودي���ة يُضيّع الغرب���اء تنهدات 
ش���وقهم وحنينهم .. فأنت نديمُ احملبِّني . . وأنيسُ 

املُستوحشني . . ورفيق الغرباء واملستوحدينْ .. 
أيه���ا اجلب���ارُ الواقفُ ب���ني أقزام الغ���روب وعرائس 
الفجر، واملُتقلِّدُ سيف الرهبْة ، املُتوَِّج بالقمر املتَّشح 

دوحـة 
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ِ بثوب السكون، الناظر بألف عني إىل أعماق احلياة، 
املصغي بألف أذن إىل أنه املوت والعدم ..!

  يف ظالك تنطلق عواطف الشعراء، وعلى منكبيك 
تس���تفيق قلوب األنبياء وبني ثنايا ضفائرك ترتعش 
قرائ���ح املُفكري���ن، فأنت املُلّقنُ للش���عراء . . املوحي 

لألنبياء .. واملوعز إىل املفكرين واملُتأملني . . !
هكذا رأى الش���اعر احلديث لوح���ة الليل ،فوصفها 
بال���ذي رأى، وإذا كان " ج���ربان " ق���د أجاد أيضاً يف 
وصف الليل، فألنه وجد شيئاً من الشبه القريب بني 
روحه وبني ذلك األقيانوس احلزين، فكامها مليء 
باألس���رار . . مرتعٌ باأللغ���از .. فا غرابة ، واحلالة 
هذه، إذا رأينا الش���اعر يتابع فيقول " أنا مثلك أيها 
الليل .. أنا ليٌل مسرتس���ل منبسٌط هادئ مضطرب، 

ليس لظلمي بدء .. وال ألعماقي هناية .. !
وال غراب���ة أيضاً إذا رأين���اه - بعد أن ذهب لياً إىل 
" مدين���ة األموات" للتمّتع بس���كون الليل وخلواته .. 
واجلل���وس بني القبور املكلس���ة مفكراً بأس���رارها-

يع���ود ملخاطبة قلبه هب���ذه اجلملة املوحية .. املفعمة 
باألسى الغامر .. املس���كونة بالكآبة اإلنسانية حتى 

الدهشة .. املعربة عن أعمق أعماق الشاعر احلزينْ 
.. فيقول :

اسكت ياقليب .. فالفضاء ال يسمعك
اسكت يا قليب حتى الصباح ..!
اسكت ياقليب حتى الصباحْ ..!

وبعي���دا عن امل���وت ومدينة األموات ي���رى جربان يف 
الليل مسرتاحاً آمناً للعشاق خيبئ أحامهم وحيفظ 

أسرارهم يقول: 
سكن الليل ويف ثوب السكون ختتيب األحام       

              وسعى البدر وللبدر عيون ترصد األيام
 فتعايل يابنة احلقل نزور كرمة العش��اق    

           علنا نطفي بذياك العصري حرقة األشواق
 الت�خايف ياف�تاتي ف�الن�جوم ت��كتم األخ�بار  

       وضباب الليل يف تلك الكروم حيجب األس�رار
حقاً مجيٌل ما كتبه الشاعر » امرؤ القيس »عن الليل 
.. مجي���ل أيضاً ما كتب���ه » النابغة الذبياني« ومجيل 
أكثر ما كتبه » جربان« عن الليل أيضاً .. ومجيل كل 
شعر ينبع من األعماق والقلوب ، ليستقر بالتايل يف 

األعماق والقلوب ..!

 لوحة الليل بني شعراء األمس واليوم  
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منذ أيام ويامس���ني تذهب كل يوم إىل املقربة، وعلى 
قرب حمدد تضع وردة، تقعد بعد أن تغطيه بش���اهلا، 
تبك���ي وتندب حظه���ا، وقبيل الغروب ت���رتك املقربة 
خلفها، وهي جتر قدميه���ا باجتاه احلديقة، جتلس 
عل���ى املقعد ال���ذي كان جيلس علي���ه، لياً حتتضن 
درج البناية، وعند عتبة بيته، تضع صرة مابسها.

ب���دأت قصته���ا مع العج���وز قبل يوم���ني، حني رآها 
جتلس يف احلديقة واهلم يتلبس���ها، جاء إليها وقال 
أتس���محني يل باجللوس . . وتاب���ع: هلذه احلديقة 
فض���ل عل���يَّ ال تطالبين بش���يء تقدم م���ا أحتاجه 
من راح���ة وه���دوء، والتتعب إذا محلته���ا مهومي، 
فمن���ذ توفيت زوج���ي وتزوج أبنائ���ي، وأنا آتي إىل 
هن���ا أجلس عل���ى ذاك املقعد، إال إذا س���بقين أحد 
إليه، أراك مشوشة، أنت يف زهوة عمرك، يف عمر 
أصغر بناتي اخلعي الس���واد وابتسمي للحياة اليوم 

الذي ميضي ال يعود.
-2-

أهل���ي أرادوا تزوجيي من رجل ال أحبه هربت ليلة 
العرس، حيث كان الناس مشغولني بالزمر والطبل 
العري���س،  أم  والدبك���ة واحلن���اء . . . افتقدت���ين 
فخرجت تبحث ع���ين، وعندما مل جتدني صاحت 
ذات الصوت املدوي الذي أوقف األرجل عن اخلبط 
واأليدي عن التصفيق، واألفواه عن الغناء كل ما يف 

البلدة توقف.
ثل���ة م���ن الش���باب والكه���ول ذهب���وا للبح���ث عين 
اس���تطعت أن أص���ل إىل منطقة ميكن أن تس���رتني 
مث���ة ش���اب يقعد ف���وق صخ���رة، رآن���ي يف حالي 
املزري���ة، هال���ه منظر الدموع تتقاطر من س���اقيي 
عي���ينّ بصوت مرجتف تدخل���ت عليه: أنا بعرضك 
أهلي يريدون تزوجيي من رجل أكرهه، هربت دلين 

على مكان أختبئ فيه.
-3-

غطاها بأغصان الش���جر فب���دت جزءاً من الطبيعة 
األن���وار اختفت ، الش���يء س���وى بع���ض النجيمات 
وخرير املاء، ومهس الش���جريات للنسيم الذي محل 
ال���ربد الس���ماء مل تعد عالية وواس���عة س���قف يكاد 

يامس رأسه.

 طواف الياسمين
   عوض سعود عوض
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خي���اف أن يقطف النج���وم خاف عل���ى أصابعه من 
االح���رتاق تناه���ى إىل أمساع���ه وقع أق���دام وهرج ، 
امل���كان الذي دهلا عليه منذ أيام دراس���ته للبكالوريا 
لن يستطيعوا اكتشافه سألوه وكادوا أن يتهموه شرح 

هلم ظروف جميئه.
أخ���ذوا يبحث���ون قريباً من���ه وبعيداً عن���ه أصواهتم 
تتع���اىل أحده���م كاد أن يصط���دم باحلف���رة ال���ي 
حتتويها مسعت أخاها حيذر من الفضيحة، وزوجها 
يص���رّ على تطويق املنطق���ة احملاذية للقرية ، وعدم 
ترك الدروب با حراس���ة تلبسها اخلوف، تصطك 
أسناهنا ، حتاول السيطرة على ذاهتا فرتجتف وتبلل 

سرواهلا.
بعد ساعة من البحث الدقيق، قرروا العودة ومراقبة 
الدروب أحدهم نظر إليه نظرة عدائية ومضى ذهب 
إليه���ا فوجده���ا ترجت���ف ، دثرها مبعطف���ه حدثها 
لتنسى واقعها ، فقالت: امحين وال جتعلين بني يدي 

إنسان أكره أمواله ووجاهته.
ب���اء هذا أم قدر؟ ماذا عليه أن يفعل؟ إذا ذهب إىل 
القرية وسلمها لن خيرج معافى، وإذا تركها فإنه با 
شهامة وال مروءة تذكر آخر نظرة من قومها وجهت 
إلي���ه تطلع إىل األش���جار الي تعانق نس���مات الليل 
مازال ذاهاً ، إال أنه أحس بش���يء إنساني جيتاحه 

ويدعوه لعدم التخلي عنها سأهلا:
 ماذا علينا أن نفعل؟!

أن���ا ال ع���ودة يل إىل البل���دة، هل تع���رف عقوبة من 
حتادث ش���اباً يف قريتنا ، فكيف إذا باتت ليلة خارج 
بيتها وكس���رت كلمة أهلها؟! رأيت بنفسك غضبهم 

وهيجاهنم.
عل���ى ضوء جنمة اس���تطاع أن يلم���ح براءهتا، املكان 
منحه���ا األم���ان ، وأخ���ذ الكث���ري من طيب أنفاس���ها 
كلماهت���ا الدافئة تش���عره مبس���ؤوليته متت���د احلياة 
أمام���ه ب���كل ألقه���ا وأتراحه���ا اتصل بأم���ه وقرر أن 

ميضي ليلته بعيداً عن البيت. 
قبل الش���روق ابتعدا عن القرية، ومن هناك استقا 
س���يارة متجه���ة إىل العاصم���ة، ويف بي���ت متواضع 

سكناً يذهب إىل اجلامعة بعد أن حيضر مستلزمات 
الطب���خ أما هي فتبقى يف البي���ت ال خترج منه، وال 

تفتح ألحد.
-4-

أربك���ه مجاهل���ا والواقع ش���يء واخليال ش���يء آخر، 
ومابينهم���ا كان كما بني الذروة والوهدة يبدو قروياً 
يتع���رف مدينتها نبتة ال حت���س جبمال ما حوهلا إال 
إذا مشخ���ت كانت بارعة يف إخفاء معامل جس���دها 
وش���عرها تب���دو مجيل���ة يف طلتها الباذخة أحسّ���ت 
باالرتي���اح، وأح���سَّ هو بالتغيري جيتاحه منذ س���كنا 

معاً، تغري نظام حياته.
ل���ن يدع���و أحداً إىل بيت���ه، وإن جاءه م���ن يقرع بابه 
، ل���ن يدخل���ه إىل بيته ، ول���ن يغادره بع���د أن ينتهي 
م���ن دروس���ه اجلامعي���ة ، ولن يعط���ي عنوانه ألحد 
يطل���ب االنعزال أما من يريد أن يلتقيه ففي األماكن 

العامة.
-5-

مل يق���رتب منها وهي ظلت بعي���دة عنه إال العواطف 
ال تس���تأذن راحت تسلبه النوم واهلدوء عندما يراها 
حي���سُّ أن���ه امتلك الدنيا تق���دم له وجب���ات الطعام 
وتنس���حب إىل غرفته���ا أم���ا يف الصب���اح فتهبه مع 
فنجان القهوة ابتس���امة، أش���به ما تك���ون بيامسينة 

عرشت داخله.
الفج���ر يورّد خديها ، ويكحّل عينيها بالنور، مجاهلا 
ال���ربي ال يس���كن إال يف األرياف ، حي���ث تأخذ املرأة 
خص���ب الطبيع���ة وعط���ر األزه���ار وح���اوة الثمار 
ونداوة النس���يم أحس���ت بطع���م احلياة، بش���يء من 
حريته���ا وكينونته���ا إال أن احلزن ظ���لَّ داخلها كيف 
تعيش حياهتا وحبال االتصال مع أهلها مس���تحيلة؟ 
س���تظل يف املدينة ال حياة هلا يف بلدهتا، الحياة هلا 
حي���ث األه���ل حيول���ون أبناءهم إىل هوام���ش تتلقى 

األوامر وتنفذ.
أمح���دُ اهلل أنين جت���اوزت املاض���ي أعيش حاضري 
كأي فت���اة فرح���ي عارم���ة ببداية تش���كل عواطفي 
بدأت أهتم بأناقي ، أمنح جسدي شيئاً من عطري 
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اخلفيف الذي يش���به رائحة زه���ر الليمون، الصباح 
ربيع���ي واحلي���اة مجيل���ة ، وفتى أحام���ي بات أكثر 
رق���ة واهتماماً ب���ي منذ اللحظة األوىل ش���عرت أنه 
منقذي، اجتاحتين دفقة ناعمة وخدر لذيذ تلبسين 
خلصين م���ن اخلوف، وحرص عل���يَّ مل يلمس يدي 
إال وقت أجربه الشيخ أن يضع يده بيدي ، وأن نردد 
خلف���ه بعض اجلمل كنت متأكدة من صدق عواطفه 
أنا فرحة على رغم أن األش���ياء اجلميلة ال تأتي إال 

متأخرة أهو القدر رماني إليه أم إهنا إرادتنا ؟
 كلمات���ه وإن كانت بس���يطة تعرب ع���ن عمق عواطفه 
فبعد أن اطم���أن إيلّ صارحين مباضيه ينثر كلماته 
لتدخل قفصي الصدري تتجمع نس���ائم العطر على 
ش���فيّ نظرات���ي خترتق���ه وجتعل���ه يص���رح عما يف 
داخله، أخربني أنه بعد أن عرفين، عرف طعم احلب  
وأن���ه مل حيبَّ قبل���ي، ولن حيبَّ بع���دي، فأنا قدره، 
أحبين وأحببت���ه، والعودة عن زواجنا إال أنه أراد أن 
يأخذ موافقة أهلي ويس���وي األمر معهم قلت له : ال 
تذه���ب ، ال تثكل���ين أنت حياتي ق���ال : لن أتزوج إال 

بعد موافقتهم.
رأى أن أهلي عندما يكتشفون أنه حافظ عليَّ، وأنين 
مازل���ت عذراء، ومل ميسس���ين ، س���يقدرون موقفه 

ويوافقون.
انقس���م احلاضرون إىل فريقني وكاد الفريق املوافق 
أن يطغ���ى ويقن���ع اآلخ���ر إال أن ما ح���دث كان فوق 
التص���ور ابن عمه���ا فار دمه يف رأس���ه ، مل يتمالك 
نفس���ه وهو يسمع ما يقولون تقدم ليصافحه خال 

ثانية حرثت السكني أحشاءه ووصلت إىل قلبه.
-6-

ياوجع األيام ، مل فجعتين مرتني ؟! 
لن تغادرني أيها احلبيب ، سأحبث عنك يف جسدي 
ستظل النداء األبدي ، واحلبّ احلقيقي يف أعماقي 
ذوت األزه���ار، وعبق���ت العتم���ة يف قل���يب ال أتنفس 
إال احلق���د محلت���ك يف قل���يب كاهلواء ، كالنس���مات 
الصباحي���ة س���تظل معي حت���ى لو اش���تدت الرياح 
على األمكنة الي احتوتن���ا، لتكنس ذكرياتنا حياتي 

غ���دت رم���اداً، س���أهنض مثل أي طائ���ر يصحو بعد 
غفوة ظال كآبة تغش���اني عيناي غريقتان بالدموع 
ترح���ل الس���اقية إىل منديلي هدني الزم���ان كنخلة 
ختل���ى عنها رمله���ا وقطعت عنها املي���اه فغدت با 
جذور الفجر أظلم، عيناي ال تريان سوى العتمة كلُّ 
الدروب تدفعين إىل املقربة تعايشت مع آالمي، بدأت 

أجرتها كلما تنفست أو شربت املاء . . . 
ال تكفي���ين املصائب يإإهلي كي���ف أتعامل مع وقاحة 
صاحب البيت ، الذي يقرع الباب أنى شاء يطالبين 

باألجرة؟
 أخربت���ه أن���ين ال أملك نقوداً أص���رّ على إخائي مل 
يكت���ف بذل���ك بل عاد يس���اومين يعتق���د أن احلاجة 
ستدفعين أن أقتات من جسدي قلت له: هذا اجلسد 

وقف  حلبييب ، لن ميسه أحد سواي رمحه اهلل.
عاد يعرض علي أن أقرتن به ، ومقابل ذلك مينحين 
البي���ت ومصروفاً ش���هرياً وذهباً يعج���ز عنقي عن 
محله أخربته بقراري، فأمهلين ثاثة أيام ألفكر اهلل 
منَّ عليًّ بوجودك عرضتَ عليَّ أن أعيش معك أقبل 

شريطة أن أخدمك العمر كله.
أحسَّ العجوز باحلياة تعود إليه ، بدفق األيام بدفء 
امل���رأة ورقتها وحناهن���ا ومجاهلا ضمّه���ا إىل صدره 
وقبلها على جبينها عانقته وأحس���ت بأبوته، احلياة 
تتدف���ق يف أوردهت���ا وش���رايينها من جدي���د، قالت: 
أنا ذاهب���ة ألحضر صرة مابس���ي، وأعطي املفتاح 

لصاحب البيت.
ل���ن تذه���يب ه���ذه الليل���ة نام���ي هن���ا، وغ���داً تأتني 

بأغراضك أهاً بك يابني.
أمضت جّل يومها يف الس���وق، تش���رتي بالنقود الي 
وهبه���ا إياها بع���ض احلاجي���ات الضروري���ة، بعيد 
العصر عادت، قرعت اجلرس الباب مغلق  وال أحد 
يفتحه س���ألت عنه اجلريان أخربوها أنه يف املش���فى 
ذهبت لزيارته وصلت قبل حلظة من مفارقته للحياة 
ابتسم هلا ثم ذوى وتصلب جسده سارت يف اجلنازة 
، وبقي���ت إىل جان���ب قربه حتدثه وتلوم���ه ، وهاهي 

متضي هنارها معه ، وليلها على درج البناية.

طواف اليامسني
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                   كن���ت أعتق���دت 
أّني نس���يته، ولكن م���ا إن رأيته 
حت���ى طلع���ت ماحم���ه مفصّلة 
م���ن جي���وب روح���ي، وس���رعان 
ما تذك���رت أنّ له ش���امة على خده 
األيس���ر مثلي، قل���ت له وأن���ا أهنض: ال 
أري���د أن تعاجلين يادكتور  .. . اش���رب  .. . 
اش���رب ودّفئ معدتك قمت ولس���ت أعرف ملاذا، 
تركته يتهجّأ بعناء تعبريات وجهي، وتش���اغلت جبلب 

احلطب للتنكة الي أشعلت فيها النار . . .
 ب���دا اهل���واء لزجاً، وخيّل إيلّ أنّ وزني قد تضاعف عش���رات 
املرات ، واّني حباجة للتجذيف فقط ألخطو، مل أش���أ أن أبيّن له 
ما اعرتاني ، ففركت إحدى كّفي باألخرى، ثم توّقفت، الحظت أنّ أموراً مرعبًة حتدث  . .. ، تقعّرتُ السماء 

 
بصيص 
إنسان
                                                                                                                                                      

  وجدان أبو حممود
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بصيص إنسان  

فوقي ف���إذا بالنج���وم تفّتحت كتوائ���م الزهر تنوس 
وترتّن���ح ، وإذا ب���ي أفقد معها ثبات���ي ،يربكين الربد، 
فيأكل قليب املعرّى من نبضاته، وتفرّ منه أحاسيس 
حيٌّة ذات ملمس ، تشبه كثرياً تلك الي تغزل األلوان 
والرعش���ات املدهش���ة، لقد صم���ت فضائي الّضاج 
متاماً، فالقطة الشقراء مل تأتِ اليوم لتؤنس بنوائها 
العتم���ة، وصراصري الليل مل تغيّر نغمتها قط تتفنّن 
الليلة يف إزعاجي، التفتُّ إىل الطبيب، وجدته يرّكز 
كوعيه فوق ركبتيه ويدفن وجهه بني كفيّه املرخيّتني، 
م���ن دون أن خيطر له حجم اخللل الذي صنعه بليل 
املنّظ���م، مش���يت وثقل جس���مي الّط���ارئ يكبّلين يف 
كل وق���ت كنت العامل الذي جيمع األش���ياء الصغرية 
ح���ويل يف م���دارات ال تتغ���ري، غري أن جم���يء ضيفٍ 
كه���ذا قد غيّره���ا، حرّر كل األش���ياء منّي ، وجعلين 
أنا اآلخر أخس���ر مركزيّ���ي، اختلس���تُ النظر إليه، 
شعرت بوميٍض حارّ يدخلين، وحيرقين على امتداد 
مساره، حشد الذكريات حتت جفين، وانسحب مين 
هبدوءٍ ، فتخلخلت للحظة أغطية روحي، توقفت من 
جديد متلّي���تُ يف معمل األدوية الذي أحرس���ه منذ 
ربع قرن وتس���اءلت إن كان فيه دواءٌ ملن يعاني مثلي 
من التهتك. . . مّشرت عن ساعديّ، التقطت شيئاً 

من اخلشب الذي أخبئ، وأنا أفكر 
مباذا أجيب لو سألين عن حايل ،فكلّما سئلت : كيف 
احلال؟ متر احلياة يف رأس���ي مرور الطيور العابرة، 
ت���رتك يفّ زغباً حنوناً وترحل بع���د أن تبعثر أفكاري 
فكرةً فكرةً، وهي حني ال أس���أُل ال تكون عندي أكثر 

من غباٍر ناعم يدور معي يف جماري الضوء.
هذا الليل الس���اكت الغام���ض ال يوحي لطبيٍب كهذا 
بأكث���ر من الف���راغ، ومن املس���تحيل أن يقتن���ع بأّني 
أعيش حي���اةً صاخبًة حقيقية، إني أس���وق حميطي 
حي���ث أش���اء ، فأحسّ بامتاء أيّام���ي حتى من دون 
أن تقامس���ين إياها أوجه الن���اس، يكفيين أني أعين 
للتفاصيل حويل ش���يئاً، إذ حت���ى التافهة منها تبين 
كواكبها يف فضائي، وحتفر يف خرائط وجودها  .. 
س���رت إليه مبش���قةٍ، خيّ���ل إيلّ أني مري���ض، حيث 

ال ميك���ن ألح���د معافى أن يعان���ي إذا خطا أو رمش 
أو تنف���س، متّني���ت أال أص���ل إلي���ه أب���داً، فمجاملة 
الضي���وف ترهقين، وتضغطين كأّنما لتحش���رني يف 
علب���ة س���ردين، أخذت املس���افة بي���ين وبينه تقصر 
شيئاً فشيئاً، لتقصر معها فتيل اضطرابي، وجدتين 
فجأةً أقف مكاني تاركاً مامعي من اخلش���ب يسقط 
دفعًة واحدةً ، فقد مخشت رغبٌة واهيٌة بطانة رئيّ، 
متردت وه���ي الرّاقدة بضيٍق حتت اتزاني، ودفعتين 
بإحلاح إلخراج علبة الس���جائر ، أشعلت واحدةً من 
دون أن أنتبه إىل أن الوالعة قد سقطت هي األخرى، 
رحت أم���جّ منها هبس���تريية، وددت ل���و أطيل النظر 
إلي���ه، إال أنه كان قد س���بقين وفعله���ا، أخذ حيملق 
يفَّ برق���ةٍ أربكتين، وجعلتين أالح���ظ غبائي، محلت 
كمن اس���تيقظ للتو. اخلشب والوالعة، بينما تعلّقت 
س���يجارتي بني ش���في، تابعت املضيّ حنوه علي أن 
أصوّب هتوري، وقفت قدّامه وأنا أقاوم زوغان عيينَّ 
، وج���دت الش���اي قد برد وصح���ن الزبيب أمامه ال 
زال ممتلئاً كما كان ، خاطبته وأنا أرمي اخلشب يف 
التنكة قطعًة قطعة: قالوا هناك منخفض . . أظنّها 
س���تمطر، أبعد نظره عنّي كمن يريح ذهنه الاهث، 
تقنّع باالهتمام ،وهزّ رأسه موافقاً ، أجلست جسدي 
الثقي���ل بب���طء ، ألتلصص بني احل���ني واآلخر على 
عينيه الواس���عتني، بعد أن ذّكرتاني بعينني مجيلتني 

للفتاة الي أحببتها طوال عمري . .  .
أضجرني صمت الطبيب، وخش���يت إن طال اهلدوء 
أن يس���مع هذي���ان أف���كاري ، فأمس���كتُ بندقيّ���ي، 
ورحت أمسح أمخصها بكمي، منتظراً أن يغادر حتى 
أعي���د ارتباطي مبا حويل وأُخ���رج ضجيج أعصابي 
الذي يوش���ك على االختناق، حلظ���ة مشمت رائحة 
إش���فاقٍ تفوح من شحوبه املشتدّ، متّنيت لو يسألين 
ع���ن حال���ي عن صح���ي . . أن يس���ألين : ما بك ؟ 
كيما يتيح يل أن أؤكد له أّني خبري ، وأن حياتي تدور 
وتتح���رك مثل حياته، وأّن���ي يف هذا الليل الاهنائي 

أكثر بكثريٍ من بصيص إنساٍن وذاك يكفي  . . .
ق���ال من خل���ف اهلباب املالئ املس���افة بي���ين وبينه: 
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ل���و كنت مكان���ك لقتلت���ين العزلة، مل أش���عر برغبةٍ 
يف التعلي���ق، ولكنّ���ي أردت أن أجامله ب���أيّ رد فعل، 
فأخ���ذت أقهق���ه بأقص���ى طاقي، ث���م مههمت وأنا 
أسند البندقية على احلائط: اهنأ إذاً يادكتور ألنك 
لس���ت مكاني ، تنفس بعمق، وس���أل : أنت سعيد ؟ 
مل تعجبين نربته املس���تفزّة، وكان أهون عليّ أن أبدو 
فّظاً معه على أن أمسح له مبواصلة التنقيب يفّ عن 
، قّطبت جبيين ، رميت الس���يجارة إىل  موض���ٍع هٍشّ
أبعد ما اس���تطعت ، ثم أجبت���ه بصوت مرتفع: وهل 
تشك يف ذلك ؟  . . . ثم أال تعتقد أنّ الوقت تأخّر؟ 
. . . س���يقلقون عليك وأنت يف هذه الربيّة، اكتس���ت 
ماحمه باخليبة، هنض بتكاسٍل وقد أحرجه ما قلت، 
مهس: لن أش���كّ بع���د اآلن، وراحت نظراته تتأرجح 
بني س���اعته وبيين، ثم انزاحت عين بأس���ىً لتستقر 
ف���وق فردتي حذائه امللطختني بالطني، حملته يُخرج 
م���ن جيب معطفه مندياً مطوياً بعناية، فتمنيت لو 
ميس���ح حذاءه سريعاً ويرحل، عّل ذلك اجلو اخلانق 
الذي حبس أنفاس���ي يتبدد أشعلت سيجارةً أخرى، 
وأغمضت عيينّ حتى ال أراه ولكنّي ظللت أراه  . .. 
 بعيني���ه اجلميلتني والش���امة، فّكرتُ أن أس���أله إن 
كانوا قد درّس���وه يف كتب الط���ب امساً هلذه احلالة، 
إال أّنين تذّكرت أن أكثر األش���ياء سحراً هي املرتوكة 
ب���ا أمساء ، فرتاجعت وفتحت عيين ، كنت أريد أن 
أُفهمه أنّ العزل���ة الي يفرتضها حلارٍس ليليٍّ جمرد 
وه���م، وأّني بصفي كائ���نٌ ليليٌ أجي���د التعايش مع 

كائنات مثلي أعرفها وجيهلها . . 
كان قد ص���ار خلفي، التفت إليه وأنا أرتب الكلمات 
على لس���اني، شاهدته ميس���ح باملنديل عينيه، فإذا 
باملش���هد خيدّر يل ش���في وحيتُّ بقوةٍ صخرة قليب 
، رغب���ت حينها أن أقوم إليه ألتنصّت على نبضاته، 
عس���اني أفهم من إيقاعها شيئاً، ولكن أطرايف كانت 
قد ثقلت من جديد وبدأت الس���ماء بالدوران داخل 

مججمي  . . .
وجدتين أمتسّ���ك بالبندقية كيا أقع، يف حني ضيّع 

جسدي اخلامل كّل مهي، ال أعرف كم استغرقت 

م���ن الوقت ألمتاس���ك، غري أّني حلظ���ة متكنت مين 
مددت يدي سريعاً إىل صحن الزبيب، محلت كمشًة 
صغريةً، كابدت ألقف على الرغم من مقاومة ساقيّ، 
إىل أن أحسس���ت بيده تشبك ذراعي، وتعاونين على 
النه���وض، خفت من التعلّق الطويل هبا س���حبته من 
يده، ثم دفعت الزبيب حن���وه قائاً: خذها لألوالد، 
غري أنه مل يأخذها، أبقى يدي ممدودة، وترك حبّات 
الزبيب تتس���اقط واحدةً تلو األخرى، قرّب أنفاس���ه 
م���ين، حتى واجه���ت عيينّ عيناه، وقب���ل أن حيريني 
سيان اللهفة منهما، عانقين حبرارة، مسعته آنذاك 
يتمتم بأش���ياء كثرية، رمبا كانت إحداها: ) ساحمين 
ياأبي( ، ال أذكر إن قلت ش���يئاً، ولكنّي متأكد من أن 
جس���دي قد عاد حلظتئذ لوزنه الطبيعي، وتوقفت 
الس���ماء عن الدوران، رفّ قليب كثرياً، وشعرت فجأةً 

أّني حقاً.. وحيد..

بصيص إنسان  
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قصص قصيرة جدًا

ســـمكة قرش
 ابتلعت���ه مسكة قرش ثم بصقته وقالت له: أنت مر 

املذاق.
 فقهقه عالياً وحاورها وهو يف عمق البحر وقد كان 

بني فكيها : هذا من حسن حظي.

حتى أنت أيها الَنَفس!
جتمع عليه ثاثة أشخاص وقد أوسعوه ركاً وضرباً حتى شجّ 
رأسه وتدمى وجهه وتكسرت عظامه، ومل يبق غري النفس الذي 
يتصاعد من صدره منهوكاً وبضع كلمات لفظها يف آخر حلظة 

عندما قال: ما بالكم يا أنذال؟
 فأجاب���ه أحده���م: اتفقنا على العمل س���وياً وق���د خنتنا فهذا 

جزاؤك حتى تعود إىل ما اتفقنا عليه.
 فأجاهبم : لن تفلحوا ويف نفسٌ يصعد ويهبط.

فق���ال النف���س: س���أرحيك م���ين حت���ى ينته���وا ع���ن ضربك يا 
صاحيب.

 حوار الطرشان
 كتب���ت إحداهن ع���ن الرجل مس���هبة يف وصفه باآلمر 

اجلبار احملتكر األناني املستعبد القاسي.
 ف���رد عليها كات���ب آخر قائاً: التنس���ي ياعزيزتي أمراً 
هام���اً إمنا خلق الرجل ليقوّم اعوجاج املرأة  والفعل من 

جنس العمل.
 وكيف ذلك؟

رداً عل���ى العن���اء والتعن���ت وإثب���ات الذات ومك���ر املرأة 
واخلروج عن املألوف.

ما أضيعين بني يديك فأنت جبار ومتفلسف أيضاً؟

  عبد الكريم السعدي
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أحالم عروسين لم يعتادا الصحوة
                                                                          بسام احلسن

      حلم رقم 1
 عاصف���ة خترج من بي���ت أمّ العروس الي مل ميض 
عل���ى زواجها أي���ام، تدور، وت���دور، يف فناء الدار ثم 

تعود لتتشكل شجرة يف ساحتها ...
 وحَلُم العريس أيضاً أنه يتأمل شجرة مكتظة بزهر 
أبيض يتساقط نصفه فقط، أمام عينيه، كثلج ناعم 

هادئ ....
  

      حلم رقم 2
 الع���روس تعتين ببق���رة مسينة، تكلمه���ا وتغين هلا، 

والبقرة ختور متذمّرة ...
 وحَلُ���مَ العري���س أنه جيمع قمحاً وف���رياً، يغطي كّل 
مس���احة يف األرض، ولك���ن صوامعه ما زالت ش���به 

فارغة ...

      حلم رقم 3
 الع���روس تس���قط م���ن ف���وق ذروة، وينكس���ر طقم 

أسناهنا اجلديد، فرتميه وجتري درداء . ..
 وحَلُ���مَ العري���س أن���ه يتوكأ ع���كازاً جدي���دة كأفعى 
موس���ى يرميها يف الفراغ، فتَكسِ���ر جليداً ينكش���ف 

عن مشس دافئة . . .

      وَحُلما معًا :
 أهنم���ا حي���اوران أحامهما، وأن قط���ار أحام آخر 
داس أحامهما، وصار يبتعد رويداً، رويداً، فيتجعد 
سرير دهش���تهما، وتقتلع عاصفٌة شجرة األمنيات، 
وتذرو القمح، وتكس���ر السِّحر، فيغمضان حبثاً عن 

قمح، وعن أغنيات وصحوة ... !
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قصص قصرية

حظيرة أبو العبد

القّصة
 دخل���ت الفك���رة يف حل���ٍم س���احٍر، فانفج���ر س���حر 

الكلمات.
انزلقت جنمة من قصرها لكي تزيدها تألقاً، وجتسّد 
صلصال احلروف لكي يس���اهرها، ويعّتق نبيذ حلمها، 
فتعمّقت الفكرة احتفاءً بالكلمة، ومجعت عرب عُمر من 

احللم ذرّات ناعمة شّكلت منها وردة.
وأخرياً هاهي احلسناء الي تستحقها تُقبل، وبلمساهتا 

الدافئة، وحضورها اآلسر تعلن والدهتا ...

 تشامخ بغل فوق عنق محار، فصعب األمر على احلمار، 
فنهق حمذراً

 رفس البغل ساخراً . . .!
 وكان كل���ب يرقبهما فأطلق رش���قة احتج���اج صاخبة، 
أيقظ���ت رجاً قصري القامة، أس���رع حيمل عصاه، هش 
هبا الكلب فهرب، وضرب احلمار، فأسبل أذنيه منقاداً، 

ربط البغل يف الظلمة، ومضى يطقطق بعصاه. . . .
ومن يومها مل نعد نسمع سوى طقطقة العصا . . . !
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  ذاتَ مرة
 كان ضوءُ الشمعةِ اخلافت

 يُلقينا على احلائطِ
 عماقاً حزينْ!

 كانتِ الغابُة تأتينا من الشرفةِ
أصداءَ ساالت مضتْ
فوحاً غريباً .. غامضاً

 واختاجاتِ إناثِ
 وأننيْ.

 ذاتَ مرّة:
 قلت يل: يف هذه الليلةِ

 ال حنتاجُ ضوءاً ميتاً
 أطفىء مصابيح احلضارةِ

 واتركِ النور احلرون!
 غمغمتُ : يااهلل!

 من أينَ أتتْ عشتارُ؟!
 مابيين وبابَل أحبرٌ وجباُل ثلج
  من يُصدّق أنَ سيّدة الفراتِ

 تُضيءُ مشعتها على شاطئ » نيفا«؟
 جسمُكِ احلنطيُّ أضحى بُرتقالياً،

 وراحَ األسودُ اللهفانُ
 يُخفي، ثم يظهرُ وردَكِ اللهيبّ!
 أطيافٌ حلشدِ مقنعني توافدوا

 طرحوا أمامَكِ أضحياتِ
 ُزمرةُ الُكهاِن أشعلتِ املشاعل

 حَوَل عرشكِ . . . 
 نسوةُ دّلكن جسمكِ بالزيوتِ . . 

 وخّضبت فئة يديك
 رمسن أطياراً ونباً سهولكِ والوهاد . . 

 تقدّمَ الشُعراءُ
 ردّد بعُضهُم ما قال فيكِ،

            وفرّ من عقدَ البهاءُ لسانَهُ
فضحكت

 ياهلل! أينَ ألوُذ ؟!
 كيفَ بسطتَ خمدعنا الصغريَ وليسَ

 » ُكرسيّاً« ليتسعَ الزمانَ ..؟؟!
تنبّهتْ عيناكِ

 مشعة..
 ثائر زين الدين

إبداعات
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تش���رينُ رمزٌ للبط���������ولةِ والف��������داءْ          تش�رين رمزٌ للرج���������������������ولة والعطاءْ
فيه أتى التصحيح كان مب����������������اركاً          ومسريةً ل��جروحن������������������������ا كانت دواءْ
راً           والشمس قد طلعت لتسبح يف الفضاءْ وبهِ انتص��������������ار الشعب ك�ان مؤزَّ
ومضى حبيبُ الش��عب حافُظ عهده           لي�عزّز النص�������������������ر احملّققَ بالعط��اءْ

أسدٌ قد اختار الش��������������هادة قائ�اً:           )ال ع��ودة ل�ألرض إال ب�الف��������������������داءْ   
س�����������نعيدها من غاصٍب مس�تعم�ٍر           وب�قوةٍ س��نزيل هذا االع�ت�����������������������داءْ
هذي البن����������ادق للدفاع عن احلمى           باليمنى منسكها وباليسرى البن��������اء(
ُكرمت ي��������������������داه فإن��ه مغوارن��������ا          َكرُمت فأعطانا احملبة والوف��������������������اءْ
ياحافظ������������������اً القيتَ رب��ك مُ�كرَماً          غفران�ك اللهمَّ قد ن��زَل القض�����������������اءْ
لكن روح�ك بيننا نُه����������������������دى ب�ها          وم��نارة تبقى إىل يوم اللق���������������������������اءْ
ما مات من أبقى ل�ن������������������ا أش�بال�ه          أس�د الفلى بعرينهم عاش��������������وا سواء
بش�ار ذاك الش������������������بل كرّم ش�عبه           باعاه قد وصلت إىل عمق الس�����������ماءْ
دك احلص��������������ون ب�حكمةٍ وم�واقفٍ          بش�جاعةٍ وبس��������������������الةٍ فيها الصفاءْ
ن�حن وراءك يا ك�ري�م������������������������اً إن�نا          ن�فديكَ بالروِح العزيزةِ وال�دم������������������اءْ
إكرامكم ومَعينكم وع�ط������������������اؤك��مْ           كاملزن من س��������حٍب وليس له انقضاءْ
ه�ذي بادي تزده�ي ب�جم����������������اهلا           تبدو ل��كل الك������������������ون يف أح�لى هباءْ
من منجزاتٍ ال جمال ل�حص�����������رها          ومس��رية التج��������������ديد أعطتها السّناءْ
�����������������������دقٍ دائٍمٍ           فطريقنا يف عهده حن���������������و الش���فاءْ عهداً ل��قائدنا بصٍٍ
بشار ذاك الش��������������������بل ق��ادَ كماتهُ          م��نا ل��ه كل ال�تحية وال�ثن����������������������������اء
ياصاحب القلب الس����������������ليم حتية           إّنا رعيّت����ك فعه����������������������������داً بالوفاءْ

    

   معروف ناصر
عهدًا بالوفاء
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 أَتُ�حبُّ !!؟ ق�ل�تُ : لِمَرَّةٍ ، وك�فان�ي
 ض��اقتْ ب�نَزْوَةِ مَوْج�ها شُ���طآني

 أحْبَبْتُ حّتى شَ���فَّ ما ب�ي منْ هوى
وصب��وتُ ح��ّتى رقَّ عَ�ْذبُ بياني
 وَسلوتُ، قلتُ: ل�علين ، أوْ رُبَّ��ما
 تَسْلو رفيفَ الشَّ��اِل فيكَ ي��َداِن

 لكنين ، ح��دَّ الثُّمالةِ، م��ولعٌ
صبٌّ، وأسأُل: ما الذي أْغراني

 ألكونَ مَلْفى كلَّ نَجٍم ش���اردٍ
 وتكونَ بُسْتانَ النَّدى أْغصَاني!!؟

*       *        *      
يامُلِهمي هذا الغِناءَ ، َفرُدَّ ل��ي

 ماباحَ��هُ العُصفورُ للرَّيْحاِن
 َضمَّ البادَ بُقبْلةٍ ، ومََضى هبا

نشوى تَرفُّ على رؤى نَشْواِن
*      *        *     

 وََطنُ النَّدى عَيْناي، كم مِن دَمْعةٍ
بَعَثَتْ حُقوَل الوَرْدِ يف بُستاني
 ويََظلُّ طِْفُل صبايَ يفَّ، كأنَّما
فولةِ صاخبٌ بكياني  عَبَقُ الطُّ

 يَسْري نَسيمي يف الصَّبايا مِثْلما
يَسْري نَسيمُ اللَّوز يف نَيْساِن

 وقصيدتي شَرٌَك، فما من ورْدةٍ
 إالَّ وَزيَّنَ عِْطرُها دي��واني

لَهفي على أَحباِب عُمري قاتلي
َفسَِل التُّرابَ عِن اهلوى الكنْعاني

 وامْلوجَعونَ على املَواقِدِ، كلما
ط��افوا بأمْنِيَ��ةٍ، تضجُّ أماِن

حَمَلوا أننيَ تُراهبمْ، وَمَضوْا ِب�هِ
 وََطناً يَحومُ، وَوَشْوشاتِ أغاِن

 هُمْ َزيْزفونُ األرِض، ملحُ تُراهبا
 دَمُهُمْ، وَبَوْحُ شََقائِق النُّعْمَاِن

هُمْ  والذكرياتُ، وما ختطُّ أُكفُّ
سيظلُّ مَحْفوراً على الصَّواِن

*      *      *     
 ألقاَك، واألسْاُك فيما بيننا

 منفى، وما أضناَك بي أْضنَاني
 كابدتُ فيكَ، وذا جُنونُ سعادتي

 أّني أُحبُّ بنَشوةٍ، وتَفاِن
 لو مجرةٌ . . .  لصَحَا الرَّمادُ، فكيفَ بي

ورياحُ مَوْجكَ فجَّرتْ بُركاني !!؟
*     *      *        

وَشَفْفتَ حَتَّى صِرْتَ كأسَ صبابي
*      *      *       

 وعذبتَ حَتَّى ُكنتَ صَْفو زماني
 إني أُخَب�ِّئُ للّذين أُحبُّ��همْ

 عُمري، وأَبْسُُط فوَْقهُمْ سُلطاني
 وأنا املليكُة يف الصّبايا، مل يَزَْل
 وََطين هَوايَ، وخافقي عُنْواني
 هَْل يا تُرى باَلغتُ فيما أشْتهي

وبَلْغتُ غايَة ما صَبوتُ تُراني !!؟
 أمْ إنَّين ما زلتُ أوََّل َقْطرةٍ

 هل يا تُرى بالغتُ فيما أشْتَهي
وَبَلغتُ غاية ما صَبوتُ تُراني !!؟

 أمْ إنَّين ما زلْتُ أوََّل قْطرةٍ
 يف فيِْض وَجْدي ساَقها طوفاني!!؟

*      *      *       
يَنْأى عن القلِب األحبَُّة، إمنا

 هُمْ مِلءُ نبض الرُّوحَ، والوجْداِن
 يَنَْأوَنَ عين خطوةً، لكنَّهُمْ

 غدًا تلقاني غدًا تلقاني غدًا تلقاني
  حممود حامد

إبداعات
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 غدًا تلقاني
 غدًا تلقاني

 ما بنيَ ناءٍ يف اخلياِل، ودَاِن
�ما  مرُّوا ببسْمتهم عَليَّ ، كأنَّ

 مَسَحوا بأجْمَِل بَسْمةٍ أحْزاني
 وأنا فلسطنيُ الَّي منْ نَسْمةٍ
مِنُهُم أذوبُ، وَشَدّوهم أبكاني

*      *       *      
يا موجعي بكَ مُقلًة، كمْ موجٍَع

 أِرقٍ . . على أرَقِ الِوسادِ يُعاني
عَصَفتْ بهِ األحامُ حَّتى َظنّها

 مَوجاً يُعربدُ فيه دون مَواني
 وََطناً عَبَرْتَ ، ومل يَجُْل يف خاطري
 أني أراَك . . . حقيقًة  . . . وَتَراني

 كمْ عِشتَ يف ظنّي، وُكنتُ سعيدةً
 بكَ . . . أن تُجاورَني على اطمئناِن
 حّتى صَحا هذا اجلناحُ على أَسَى

شاٍل يُلوِّحُ مِنْ رُبا ِبيْساِن
قلتُ : اْكتفيْتُ، ورُبَّ رَعْشةِ خافٍق

 َكشَفتْ جُنونَ احُلبِّ لألوْطاِن
 الرفَّ شالُكِ، كيف يَنْأى دَرْبُنا

 عَنَّا، وتَْختَصرُ السَّامَ يَداِن
 وللحْظةٍ صَمتَ اليَمامُ بثغرها

واستسلمتْ لنُعاسها أجَْفاني
 ياجارة الشُرفاتِ . . . َكمْ مِنْ وَرْدةٍ

تْ، وََطيٍْر نامَ باْطمئناِن  حَطَّ
 وجتاورا يف الوَصِْل، حّتى خِلْتيُن

 أصْبو لِوَصْلِهما . . . َفلَمْ يصاني
 أو ليْسَ بيْنَهُما . . كما ما بيْننا

 حُلْوُ احَلياةِ، وَرَوعُة األشجاِن
 ستُّون عاماً، واألماني خُْطوَةٌ
 بَيْين وَبيْنَكِ، وال�غيابُ ث�واِن

 نَهََضتْ ُطيورُ الصَّدِر تَسْأليُن: أما
 لُْقيا !!؟ َفحِرْتُ مبا يُجيبُ لساني

 وأنا الَّذي ما ِزلْتْ أسْمَعُ صوْتَها
 يف الريِّح يأتيين: غداً تلقاني
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 د. يعرب النبهان

ُيع��دُّ التنب��ؤ باملن��اخ واحدا م��ن أكرب التحدي��ات اليت تواج��ُه العلوم احلديث��ة. فالعلماء يرغب��ون، بصورة 
ن��وا من التنبؤ بالتغريات املناخية الكربى املفاجئة س��واء تلك اليت من ش��أنها أن تس��اعد  خاص��ة، يف أن يتمكنَّ
أحد التجمعات السكانية على االزدهار، أم تلك اليت من شأنها أن تؤدي بتجمع سكاني آخر إىل الدمار. ومثة 
ع��دد من األس��ئلة اليت يرغب العلم��اء يف أن يكون مبقدوره��م اإلجابة عنها، ومنها على س��بيل املثال: هل 
س��تعود إىل أوروبا درجات احلرارة األكثر دفئا اليت كانت س��ائدة قبل ألف عام عندما اس��تقرت قبائل 
الفايكن��غ يف كرينالند؟ وعندم��ا كان الربيطانيون يزرعون كروم العنب؟ أم هل ميكن أن ُتعاني والية 
كاليفورنيا ظروفا مناخية جافة تستمر عدة قرون كتلك اليت كانت سائدة فيها قبل حنو ألف عام؟ 
وقد أدى القلق احلديُث من االحرتار العاملي global warming وتأثريات االحتباس احلراري )الغازات 
الدفيئة( املنس��وبة إىل البش��ر إىل زيادة احلاجة للمعارف األساس��ية املتعلقة باحلوادث الطبيعية األساس��ية 

املسببة لتغري املناخ.

أسرار التنبؤ بالمناخ
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 ويوفر وس���ط كرينان���د*، الذي تراك���م فيه الثلج 
طوال أكثر من 100000 س���نة، فرصة للباحثني من 
أجل سرب أغوار تغريات املناخ الغابر وذلك عن طريق 

احلفر يف اجلليد.
ويف املاض���ي ، جلأ علماء املناخ  للحصول على هذه 
املعارف األساس���ية، فعم���دوا إىل فتح ثقوب عميقة 
 glaciers يف سطح الصفحات اجلليدية واجمللَّدات
يف كرينان���د وقارة أنتاركتي���كا** وغريمها،  وقد 
أت���اح ذلك هل���م احلصول عل���ى مياه متجم���دة منذ 
عش���رات اآلالف من الس���نني. وهذه املياه املتجمدة 
حتتب���س مقادير ضئيل���ة من امل���واد الكيميائية غري 
النقي���ة الي حتت���وي على معلوم���ات قيمة عن مناخ 

العصور املنصرمة.
وق���د أظهرت دراس���ات أُجريت عل���ى ألباب جليدية 
اس���تُخرجت م���ن أعماق كرينان���د � قامت هبا فرق 
أوروبي���ة وأمريكي���ة،  أن تغ���ريات س���ريعة يف املناخ، 
تستمر منوذجياً فرتة ترتاوح ما بني بضع مئات وعدة 
آالف من الس���نني كانت تتخلل الدورات األطول بني 
حق���ب جليدية )باردة( وحقب ب���ني دورين جليديني 
interglacial )دافئ���ة(. أما املرحل���ة احلديثة من 
مراح���ل التقدم احلضاري للبش���رية فلم تعرف مثل 

هذه التقلبات املثرية.
 في���ا تُ���رى ما الذي س���ببها؟ وهل حدث���ت يف وقت 
مع���ا يف العروض العليا  high latitudes لنصفي 
الكرة األرضية الش���مايل واجلنوب���ي؟ وكيف يا تُرى 
كان تأثري ذلك يف املناطق االستوائية؟ إن اإلجابة عن 
هذه األسئلة قد تفتح نافذة أمام العلماء الستشراف 
املستقبل. ولكن على الرغم من أن القلق احلايل من 
التغ���ري املناخي منصب على التأث���ريات النامجة عن 
النشاطات البشرية، فإن التقلبات القدمية يف املناخ 

رمبا ال تكون قد جنمت عن ذلك.

التأثريات السماوية
خال العش���رينات والثاثينات من القرن املنصرم، 
قام الفلكي الصربي  ميا نكوفيتش بدراس���ة كيف 
يتسبب التثاقل gravitation الناجم عن الكواكب 
األخ���رى يف إحداث تغريات طفيفة يف مدار األرض. 
وه���ذه التغريات يف مدار األرض تتس���بب يف إحداث 
اختاف يف توزع ضوء الشمس عليها وشدته، وذلك 
يؤدي بدوره إىل حدوث تقلبات مثرية يف املناخ متتد 
ما بني عش���رات اآلالف ومئات اآلالف من السنني. 
وق���د حبث مي���ا نكوفيتش ثاثة متغ���ريات مدارية 

orbital variable هي:
 أوال: ميانُ tilt حمور دوران األرض حول نفس���ها. 
ثاني���اً: مب���ادرة precession ه���ذا املي���ان )وهي 
  top  *** حركة تشبه حركة هتادي اخلذروف

 ثالث���اً: اخت���اف املرك���ز eccentricity يف م���دار 
األرض ح���ول الش���مس )مبعن���ى م���ا إذا كان امل���دار 
دائريا تقريبا أو متطاوال بشكل ناقصي )إهليلجي( 
elliptic. إن أي تغي���ري يف أي م���ن هذه البارامرتات 
)املقادير( الثاثة يتسببُ يف إحداث تقلبات مناخية 
بطيئ���ة، ولك���ن واضح���ة، خ���ال ف���رتات متتد حنو 
40000س���نة )إذا كان الس���بب يعود إىل تغري ميان 
حمور األرض حول نفسها(، و 000 20 سنة )إذا كان 
الس���بب يعود إىل تغري يف املبادرة(، و000 100 سنة 
أو أكثر )إذا كان الس���بب يعود إىل اختاف املركز يف 

مدار األرض حول الشمس( .

تشريح عرب الزمن
يق���وم العلماء بأنواع عديدة م���ن املراقبات يف نطاق 
جهودهم ملعرفة أس���رار س���جل املن���اخ احملفوظ يف 

األلباب اجلليدية.
وقد ن���دد الكثريون م���ن معاصري مي���ا نكوفيتش 

* كرينالند أو غرينالند هي جزيرة كبرية قريبة من القطب الشمالي تتبع الدمنارك.
** قارة أنتاركتيكا هي القارة القطبية اجلنوبية.

***  اخلذروف: عود صغري مشقوق يف وسطه يشد خبيط ويدّور فيسمع له حفيف
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أسرار التنبؤ باملناخ  

بنظريت���ه الفلكية ح���ول التغري املناخ���ي، الي ظلت 
م���ن غري إثبات حتى وفاته ع���ام 1958. ولكن عدداً 
من العلماء، كانوا يدرس���ون ترس���بات مستقرة على 
ق���اع احملي���ط، حقق���وا فيما بع���د اكتش���افات متثل 
نقط���ة حتوُّل يف ه���ذا املضم���ار. فقد اكتش���فوا أن 
فرتة مايني السنني القليلة املاضية متيزت حبدوث 
سلس���لة متك���ررة من التغريات يف درج���ات احلرارة، 
كان���ت اجملل���دات العظم���ى خاهلا تتم���دد وترتاجع 
فوق مناطق شاس���عة يف إيقاع يتماش���ى مع اإليقاع 
الذي تنبأ به ميا نكوفيتش، فعلى مدى مخس���مائة 
األلف س���نة املاضي���ة، وهي دورة مناخية رئيس���ية، 
كانت الفرتة الي تَفصِل بني حديّ عصرين جليديني 
متتالي���ني أو عصرين  جليدي���ني متتاليني تبلغ حنو 
000 100 س���نة مع تأرجحات أقصر مدى تستغرق 

ما بني 000 20 سنة و 000 40 سنة.
ويف اآلونة األخرية سعى عدد من الباحثني إىل دراسة 
املناخ القديم بتفصيات أكثر دقة، وقد وجَّهوا هلذه 
الغاية بعض اهتمامهم بعيداً عن الرتسبات احمليطية. 

ودرس���وا ألباباً جليدية استُْخرجت من أعماق تصل 
إىل ثاثة كيلومرتات حتت سطح األرض يف األغطية 
اجلليدية العُظمى »بكريناند وأنتاركتيكا« ومناطق 
أخ���رى .إال أنه مل يك���ن بإمكان العلم���اء أن حيفروا 
أينما ش���اؤوا يف هذه األراضي القاحلة املتجمدة، بل 
وج���ب عليهم البحث عن مس���تقرات لرتاكم »جيد«، 
حي���ثُ تكون الثلوج قد تراكمت على مدى عش���رات 
اآلالف من الس���نني. فالثلوج عندم���ا ترتاكم يف مثل 
ه���ذه األمكنة تنضغط حتت وط���أة ثقلها، ويف هناية 
املطاف تُشكل جليداً، وخال هذه الصريورة حتافظ 

على ثروة من املعلومات املتعلقة باملناخ.

سؤال عمره دهر
إن التحدي���د الدقي���ق لعم���ر األلب���اب اجلليدية يعدّ 
مُتطلباً أساس���ياً وحامساً عند دراس���تها، فمن غري 
ه���ذا التحديد ال يس���تطيع العلماء بناء جدول زمين 
)كرونولوجي( chronology إمجايل يسجلون فيه 
قياس���اهتم األخرى. وحلس���ن احلظ ف���إن الباحثني 
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يس���تطيعون يف أغلب األحي���ان حتديد عمر اجلليد 
عن طريق إحصاء عدد السنني.

ال���ي يتك���رر فيه���ا  يتوض���ع اجللي���د يف األمكن���ة 
هط���ل الثل���وج، مثل أواس���ط كريناند، على ش���كل 
طبقات س���نوية باإلمكان متييزه���ا بالطريقة ذاهتا 
املس���تخدمة يف حتدي���د عم���ر األش���جار عن طريق 
حلق���ات النم���و الس���نوي. واالخت���اف الوحي���د يف 
احلالت���ني ه���و أن باإلم���كان رؤي���ة طبق���ات اجلليد 
الس���نوية بالع���ني اجمل���ردة؛ ألن البل���ورات اجلليدية 
النامج���ة ع���ن انضغاط الثلوج ال���ي هتطل يف فصل 
الصي���ف تك���ون أكرب من تلك ال���ي تنجم عن هطول 
الثلوج يف فصل الشتاء. إضافة إىل ذلك فإن بإمكان 
املناخي���ني أن يتحروا الطبقات الس���نوية عن طريق 
قياس حامضية اجلليد الي تكون أعلى بش���كل عام 
يف ثلوج فصل الصيف ألس���باب ماتزال غامضة إىل 
ح���د ما. كما أن بإمكان الباحثني اس���تخدام أش���عة 

ز جس���يمات الغبار يف عينة  الليزر لتحديد مدى تركُّ
من اجلليد. فأعداد هذه اجلسيمات تزداد يف ثلوج 

فصل الربيع الذي تنشط فيه سرعة الرياح.
وقد استخدم ذلك مايوسكي   من جامعة نيوهامبشري 
يف مش���روع أمريك���ي مت مبوجب���ه اس���تخراج ألباب 
جليدي���ة م���ن كريناند. واس���تهدف هذا املش���روع، 
وضع ج���دول زمين )كرونولوج���ي( ، يُضاهي متاماً 
عدة قياس���ات مس���تقلة أُخرى. وعلى سبيل املثال، 
فإن حتلياً لرتكيب رماد عُثرَ عليه يف طبقات معينة 
���ن الفريق من حتدي���د الرباكني الي  م���ن اجلليد مكَّ
أطلقت ذلك الرماد وتواريخ ثوراهنا. ويُشري مثل هذا 
االختب���ار التأكيدي إىل أن عدّد الطبقات الس���نوية 
ال ينط���وي يف واق���ع األمر على أية أخطاء بالنس���بة 
إىل جليد كرينان���د الذي يبلغ عمره قروناً عديدة. 
وبالنس���بة إىل ال� 500 .11 س���نة األخرية، وهي فرتة 
 Holocene warm مناخ العصر احلديث الدافئ
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period، فإن اخلطأ يف عدد الطبقات كان يف حدود 
واحد يف املئة. ولكن على الرغم من أن نس���بة الدقة 
يف إحصاء ع���دد الطبق���ات يف الرتاكمات اجلليدية 
األكث���ر برودة، والي ترجع إىل األزمنة األقدم، تكون 
أقل من س���ابقتها، فإنه يب���دو أن هذه الطريقة تظل 
جي���دة إذا توغلن���ا يف املاضي حتى 000 50 س���نة. 
ومن الناحية النظرية، فإن الطبقات الس���نوية تبقى 
مرئية حتى إىل 000 100 سنة مضت، ولكنها غالباً 

ما تبدو مشوهة.
ولك���ن ملاذا هذا التش���وه والفوضى يف تلك الطبقات 
العميق���ة؟ واجل���واب ه���و أن���ه عل���ى الرغ���م من أن 
اجمللدات والصفائح اجلليدية تعترب صلبة بالش���كل، 
فإهنا تنتش���ر وترق بقوة الثقالة األرضية، مبا يشبه 
حركَة عجينة من الدقيق واملاء وغريمها عندما تصب 
على صينية مدورة يُخبز عليها، وذلك لعمل فطرية. 
ومع استمرار احلركة عش���رات اآلالف من السنني، 
تتط���اول الطبق���ات الدنيا من اجلليد وتنبس���ط إىل 
ح���د مفرط )وأحيان���اً ختتفي هذه الطبق���ات كليّاً( 

وتتفتت بسهولة.
وهك���ذا يصبحُ من املس���تحيل بعد تلك التش���وهات 
عدُّ الطبقات الس���نوية باس���تمرار بعد عمٍق معني. 
فعل���ى س���بيل املث���ال، احت���وت األلباب ال���ي حصل 
عليه���ا الفريق األمريكي م���ن كريناند على طبقات 
إذا نظرن���ا إليها م���ن األعلى إىل األس���فل وجدناها 
أفقي���ة يف البداي���ة ثم رأينا عليه���ا متوّجات صغرية، 
 ،Z لتظهر عليها بعد ذلك ثنياتٌ على شكل احلرف
ولتص���ري أخ���ريا منحدرة بزوايا تص���ُل إىل 20 درجة 
يف اجللي���د الذي يزيد عمره على 000 110 س���نة. 
وقد قام باحثون أوروبيون جبهد مواز جلهد الفريق 
األمريك���ي فاس���تخرجوا ألباباً جليدي���ة من منطقة 
قريبة، وقد أظهرت هذه األلباب منًطا معقدًا )ومع 
ذل���ك خمتل���ف( يف اجلليد ال���ذي يزيد عم���ره على 

110000 سنة.
وعدم التشابه هذا س���اعد على حل هذه األحجية، 
ذل���ك أن جلي���دا اعتُق���د مبدئي���ا أنه يع���ود إىل فرتة 

اعت���دال من���اخ العصر اجللي���دي األخرية � املس���ماة 
إميي���ان Eemian � واملنتهي���ة قبل حن���و 000 120 
س���نة � أش���ار إىل حدوث تغريات مناخية شديدة مع 
ح���دوث تقلبات س���ريعة ومتك���ررة. والنتيجة كانت 
مفاِجئ���ة ومرعب���ة؛ إذ إن املناخيني كان���وا يعتقدون 
أن فرتت���ي اعتدال من���اخ العصر اجللي���دي احلالية 
والس���ابقة كانتا مستقرتني ومل حتدث خاهلما مثل 

هذه التقلبات اجلاحمة.
وهكذا بدأ العلماء سلس���لة م���ن الفحوصات املتأنية 
الي أظهرت حينها أن جريان اجلليد مزق الطبقات 
األقدم يف كل من األلباب األوروبية واألمريكية. وقد 
عُدَّ ذلك مبثابة دليل على أن جمموعي الس���جات 
املناخية كانتا يف واقع األمر متماثلتني خال مُعظم 
ال� 000 110 األخرية، ولكنهما ال ميكن أن تكونا كذلك 
بالتأكيد خال األزمنة األقدم. ومن الواضح أن تلك 
التمزقات حدثت يف مكان أعلى فوق القاع من املكان 
الذي كان الباحثون يتوّقعونه يف السابق. وهكذا بدأ 
 paleoclimatologists اإلحاثي���ون  املناخي���ون 
اآلن يفهم���ون مث���ل هذه التأث���ريات وأخذوا يطورون 
تقنيات إضافية، كاحملاكيات احلاسوبية، لتمييزها 

وتعرُّفها.
وق���د باش���ر الفري���ق األوروبي مش���روع حفر عميق 
آخ���ر يف گريناند على بعد حنو 340 كيلومرتا إىل 
الشمال الغربي من موقعني سابقني، وذلك من أجل 
احلصول على س���جل يوثَقُ به لفرتة إمييان. ويُعتقد 
أن الطبقات الي عمرها أكثر من 000 110 سنة يف 
 bedrock املوقع اجلديد والي هي فوق األس���اس
أعلى من الطبقات املماثلة يف مواقع احلفر السابقة. 
وهكذا فإن االحتمال ضئيل بأن تكون التش���وهات، 
النامجة عن جريان اجلليد يف موقع احلفر اجلديد، 

كبريةً.

أسرار األلباب اجلليدية
وإذا م���ا جن���ح الفري���ق األوروبي يف مش���روعه فإن 
العلماء س���يحظون بتص���ور مهم للكيفي���ة الي كان 
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املناخ يعمل هبا، معتمدين بشكل كبري على تقديراهتم 
لدرجات احلرارة الغابرة. فميزان احلرارة االبتدائي 
املس���تخدم هلذه الغاية يستغل حقيقة كون املاء يأتي 
على ش���كل نظائر isotopes »خفيف���ة« و»ثقيلة«. 
والنظائ���ر اخلفيفة حتت���وي يف تركيبها على جمرد 
هيدروجني وأكس���جني عاديني، يف حني أن النظائر 
الثقيل���ة إم���ا أن تتضم���ن هيدروجين���اً ل���ه نيوترون 
neutron مض���اف )الديوتري���وم = اهليدروج���ني 
الثقي���ل( أو أكس���جيناً م���ع نيوترون واح���د أو اثنني 
إضافي���ني )أكس���جني 17 أو أكس���جني 18(. وم���ن 
املع���روف أن ت���ربُّد كتل���ة اهل���واء يس���بب تكثف خبار 
 precipitation املاء على ش���كل غي���وم وهتاط���ل
وه���ذا يزي���ل كمية أك���رب من امل���اء الثقي���ل من اجلو 
احملمَّ���ل بالرطوبة )بس���بب ضغط البخ���ار األدنى(. 
وتبعاً لذلك فإن الثلوج املتس���اقطة على موقع داخل 
اليابسة تكون حمتوية على مياه »أخف« يف األوقات 
األكث���ر برودة؛ ألن النظائر الثقيلة تكون قد امتُصَّت 
من اهلواء، وهو مير فوق احمليط وجوانب الصفيحة 

اجلليدية قبل أن يصل إىل املوقع.
وهن���اك مي���زان ح���رارةٌ ث���ان للمن���اخ الغاب���ر يأتي 
من درج���ة احل���رارة احلالية للصفيح���ة اجلليدية. 
ويش���به ذلك متاماً ما حيدث عندم���ا توضع قطعة 
حل���م جممدة يف فرن س���اخن، حيث يظ���ل مركزها 
حمافظاً على درجة حرارة الوس���ط الذي كانت فيه 
حتى عندما يبدأ سطحها اخلارجي باالحرتار. ففي 
واقع األمر تكون الصفيحة اجلليدية أبرد على عمق 

كيلومرت أو كيلومرتين منها عند سطحها.
 وجوهر الق���ول: إن اجلليد األقدم »يتذكر« درجات 
احل���رارة احلدية جللي���د العصر اجللي���دي األخري. 
وإذا ما أخذنا امليزانني معاً فإهنما يُظهران أن أقسى 
الف���رتات يف العص���ر اجلليدي األخ���ري كانت بالفعل 
قارس���ة متاماً � فقد كانت گريناند أبرد مما هي 

عليه اآلن بنحو 20 درجة سيلزية.
أيدت قياس���ات أجراه���ا العلماء لدرج���ات احلرارة 
 ،)b( وكمية غاز امليثان الغابرة يف اجلو )a( الغاب���رة

يف أثن���اء تفحصه���م ألباباً جليدية م���ن گريناند، 
نتائ���ج أحب���اث أُجري���ت يف وقت س���ابق عل���ى املناخ 
يف فوس���توك بق���ارة أنتاركتي���كا )c(، وأيدت كذلك 
حج���م اجلليد الكلي ح���ول العامل، وق���د مت حتديد 
ه���ذا احلجم من حتليات أُجريت لرتس���بات أُخذت 
من قع���ر أعم���اق البح���ار )d(. وتظهر الدراس���ات 
املختلفة، بصورة خاصة، فرتة من الدفء حتدث كل 
20000س���نة تقريبا، كما تظهر مي���اً تدرجيياً أكرب 
حنو التربيد تس���تغرق حتى 000 20 سنة، وتسخيناً 
سريعاً بني 000 20 سنة و000 100 سنة يتبع دورة 

أطول تستغرق 000 100 سنة تقريباً.
وحتت���وي األلب���ابُ اجلليدي���ُة أيض���اً عل���ى س���جل 
للهط���والت إضاف���ة إىل س���جات درج���ة احلرارة. 
وعلى سبيل املثال استخدم الباحثون مساكة الطبقة 
السنوية للجليد )بعد إجراء التصحيحات الضرورية 
ألي���ة تش���وهات جنمت عن جري���ان اجلليد( لقياس 
كمية الثلج اهلاطل يف تلك الس���نة. وقد كشفت هذه 
القياس���ات النق���اب ع���ن أن اهلطوالت خ���ال أبرد 
الف���رتات يف وس���ط گريناند كان���ت أقل مما هي 

عليه يف الوقت احلاضر بأربع أو مخس مرات.
وهن���اك مفاتيح أخرى تعرِّفنا املناخ القديم، توفرها 
لن���ا املواد ال���ي تذروها الري���اح وحيتجزها اجلليد. 
احملتج���زة  الُغب���ار  ذرات  خش���ونة  ازدادت  فكلم���ا 
يف اجللي���د كان ذلك مؤش���راً إىل أن س���رعة الرياح 
كان���ت أش���د. ويف واقع األمر فإن بإم���كان الباحثني 
أن يقتف���وا أثر مناذج ال���دورة اجلوية يف املاضي عن 
طري���ق اس���تخدام تركيب الغبار لتحدي���د مصادره، 
كم���ا هي احلال عند حتليل الرماد الربكاني لتحديد 

الربكان الذي ثار وأطلق هذا الرماد.
 أما املواد األخرى الي عُثر عليها مبقادير ضئيلة يف 
ألباب اجلليد فتتضمن م���واد كيميائية من طحالب 
حبرية ونظائر مش���عة أنتجتها يف اهلواء إش���عاعات 

كونية.
ويش���ري تركي���ز متناق���ص هل���ذه امل���واد يف األلب���اب 
اجلليدي���ة إم���ا إىل نقص كمية ما ي���رد منها، أو إىل 
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زي���ادة كمية الثلوج اهلاطلة ال���ي تعمل على ختفيف 
تركيز هذه املواد. وقد اس���تطاع الباحثون أن مييزوا 
بني هذين العاملني؛ ألن مساكة الطبقة الس���نوية يف 
األلباب املس���تخرجة من وسط گريناند تتيح هلم 
قوا  حتديد املعدل الذي تراكم فيه الثلج. وبعد أن حقَّ
هذا التفريق اكتشفوا تغريات وصل عددها إىل 100 
ضع���ف على مرِّ الزم���ن يف بع���ض ذرات املواد الي 
َذرَهتا الرياح من أمكنة بعيدة، مثل ذرات الكالسيوم،  
وهذا يُش���ريُ إما إىل هبوب رياح أشد، أو رمبا إىل أن 

صحارى أكرب كانت توجد خال الفرتات الباردة.
ويع���دُّ اجلليد أيضاً خمزناً ممت���ازاً لعينات من هواء 
العص���ور القدمي���ة. فف���ي الثل���وج اهلاطلة مباش���رة 
تدور جزيئات الغازات بس���هولة عرب املس���امات بني 
بلورات اجلليد. ولكن الثقل الكبري للثلوج الي ترتاكم 
ف���وق صفيحة جليد قطبية يضغ���ط على الطبقات 
األعمق، مسبباً تناقصاً متزايداً يف حجم املسامات 

إىل أن يصبح اهلواء فقاعات متفرقة حمتجزة داخل 
اجلليد على عمق يرتاوح ما بني 40 و 120 مرتا.

وتكش���ف حتليات لعينات هواء من هذه الفقاعات 
الدقيقة قام هبا علماء املناخ ميشيل بندر،و ريتشارد 
آيل من جامعة بنس���لفانيا  ودراس���ة قام هبا آخرون 
لعين���ات م���ن جلي���د گرينان���د وأنتاركتي���كا، عن 
الكيفي���ة الي تغريت هب���ا تركيزات غازات اجلو على 
ن العلم���اء من  م���ر الزم���ن. وبص���ورة خاص���ة، متكَّ
حتدي���د الكيفية الي تغريت وفقه���ا خمتلف غازات 
االحتباس احلراري )الدفيئة( بصورة طبيعية. فعلى 
س���بيل املثال ارتفعت تركيزات غازي ثنائي أكس���يد 
الكربون وامليثان م���ن دور جليدي إىل دور بيجليدي 
ما بني 50 و 75 يف املئة على التوايل. وقد ساعدت 
هذه املعلومات عل���ى أن توضع يف نصاهبا الصحيح 
الزياداتُ اإلضافيُة األخرية النامجة عن النش���اطات 
البش���رية بالنس���بة إىل غاز ثنائي أكس���يد الكربون، 
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وكانت حبدود 30 يف املئة، وبالنسبة إىل غاز امليثان، 
وكانت حبدود 160 يف املئة.

ومث���ة فائ���دة إضافية هلذه الدراس���ات ح���ول الغاز 
احملتب���س. ذل���ك أن تركيب ج���و األرض يظل واحداً 
تقريب���اً يف كل م���كان؛ ألنه خيتلط بس���رعة. وهكذا 
ف���إن بإم���كان الباحثني أن يفرتض���وا، وهم يف مأمن 
م���ن اخلطأ، التغريات يف تركي���ب اجلو، الي حدثت 

يف وق���ت معاً يف گريناند وأنتاركتيكا، وهذا يتيح 
هلم اجملال الستخدام قياسات الغاز كي يربطوا بني 
ألباب اجلليد املأخوذة من جوانب متقابلة من العامل 

بعاقة متبادلة.

مناخات مضطربة
إن فحوص���اً أُجريت على ألباب جليدية مأخوذة من 
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گريناند دَعَمت نتائج فحوصات سابقة كانت قد 
أُجريت على أخرى مأخ���وذة من أنتاركتيكا، وأخرى 

على رُسابات مأخوذة من قاع البحار.
 وتوف���ر هذه الفحوص���ات املختلف���ة جمتمعة دعماً 
راس���خاً لنظرية ميانكوفيت���ش الفلكية حول التغري 
املناخ���ي. فعل���ى س���بيل املث���ال، تُْظه���ر الس���جات 
املختلف���ة درجات حرارة دافئ���ة قبل حنو 000 103 

و 000 82 و 000 60 و 000 35 و 000 10 س���نة، 
وهذا  يعكس تقريباً املنقلب الثاني يف نظريته، وهو 

دورة مبادرة األرض الي تبلغ حنو 000 20 سنة.
ولك���ن رمبا كانت أكث���ر النواحي الافت���ة للنظر يف 
نتائ���ج فحوص���ات ألباب گرينان���د اجلليدية هي 
 ،interstatdial events األحداث بني املرحلي���ة
وه���ي ال���ي وقعت ضمن فرتات امت���دت بضع مئات 
إىل بضعة آالف من السنني، وخاهلا ارتفعت حرارة 
گريناند بسرعة ثم اخنفضت ببطء أوالً، ومن ثَمَّ 
بسرعة. وتُظِهر ألباب مأخوذة من جليد گريناند 
بوضوح أنه قبل ما بني 000 100و 000 200 س���نة 
وقع حنو أربعة وعشرين حدثاً بني مرحلي، وكلها مل 

تتنبأ هبا نظرية ميانكوفيتش.
ومما يثري االهتمام أن ألباب جليد گريناند تُظهر 
بوض���وح أن تركي���ز غ���از امليثان يف الغ���اف اجلوي 
كان ي���زداد خ���ال كل حدث من تل���ك األحداث بني 
املرحلية. ومن املعروف أن غاز امليثان تطلقه بكترييا 
يف بيئ���ات يك���ون فيه���ا األكس���جني ن���ادراً � كما يف 

األراضي السبخة واملستنقعات االستوائية. 
وهك���ذا فإن ارتف���اع مس���تويات امليث���ان يف اجلليد 
يعدُّ مؤش���را إىل حتمية توس���ع األراضي االستوائية 
الرطب���ة خال فرتات األحداث ب���ني املرحلية وذلك 

نتيجة لغزارة اهلطل.
ومما يثري االهتم���ام أيضاً يف األحداث بني املرحلية 

هو كوهنا تنقطع فجأة.
 فق���د حدث���ت تغ���ريات يف درج���ة احل���رارة، رمب���ا 
تراوح���ت بني 5 و 10 درجات س���يلزية أو أكثر، كما 
تراكم الثلج مبق���دار الضعفني وازدادت كمية الغبار 
مبقدار عش���رة أضعافها وذلك خال جمرد عقدين 

من الزمن، وأحياناً خال جمرد بضع سنوات. 
وقد ظهر هذا الس���لوك املثري بش���كل جلي يف فرتات 
درجات احلرارة املتوس���طة خال ال 000 100 سنة 
املاضية، ومقارنة هبذا السلوك يبدو أن اجلزء األبرد 
م���ن العصر اجللي���دي والفرتةَ احلالي���ة من الدفء، 

أكثرُ استقراراً.
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 فق���د كان املن���اخ يثبُ أحيان���اً، مباش���رة قبل وبعد 
القف���زات ب���ني املرحلي���ة الكبرية، وثب���اتٍ أصغرَ إىل 
األم���ام واخللف ب���ني الدفء والربودة � وهو س���لوك 
أمس���اه العلم���اء س���لوكاً مضطرباً. وهك���ذا، إضافة 
إىل التحوالت ب���ني املرحلية، فإن املناخ يثب على ما 
يبدو فجأة وبش���كل متكرر بني الدفء والربودة � كل 
ذلك يف ح���ني أن ميانكوفيتش كان يتنبأ بتحوالت 
متدرج���ة. حالياً، تق���وم فرق خمتلفة م���ن الواليات 
املتح���دة والياب���ان وأوروبا وأس���رتاليا بفحص ألباب 

جليدية يف أنتاركتيكا وگريناند. 
وأحد أهداف هذه الدراس���ات ه���و حتديد العاقة 
الس���ببية ب���ني املن���اخ يف جن���وب الك���رة األرضي���ة 

ومشاهلا.

ما وراء ميالنكوفيتش
لق���د ب���دأ العلم���اء بدراس���ة عوامل أخ���رى، إضافة 
إىل مدار األرض، لش���رح ذلك الس���لوك الشاذ فيما 
يبدو. ويس���عى ه���ؤالء العلم���اء، باس���تخدام مناذج 
حاس���وبية معق���دة، إىل فهم »االرتباط���ات عن بعد« 
teleconnections الي مبقتضاها تؤدي تغريات 
يف مناخ منطقة جغرافية معينة إىل تقلبات مناخية 
يف أمكنة أخرى. فعلى س���بيل املثال، تشري دراسات 
أُجريت مؤخراً إىل أن االحرتار يف العروض العليا قد 
يغري دورة احمليط واجلو بطرقٍ من شأهنا أن تسخن 

أيضاً املناطق االستوائية.
 ومن شأن هذا التسخني، إذا ما حدث يف العروض 
الدنيا، أن يؤدي إىل تبخر املياه بس���رعة أكرب هناك. 
وه���ذه الزيادة يف كمية خب���ار املاء، وهو أحد غازات 
االحتباس احلراري، س���تعمل بدورها على احتباس 

املزيد من احلرارة قرب سطح األرض.
ويف وض���ع مماثل، وخال العص���ر اجلليدي، كانت 
الصفائح اجلليدية القارية الشاسعة، وما حييط هبا 
من امتدادات منفس���حة من مياه احمليط املتجمدة، 
تعكس قسماً كبرياً من ضوء الشمس حنو الفضاء. أما 
يف العصور الدافئة، فكان ذوبان الصفائح اجلليدية 

يؤدي إىل امتصاص املزيد من ضوء الشمس، وكانت 
الزي���ادة يف تركيز ثنائي أكس���يد الكربون وغريه من 
غ���ازات االحتباس احل���راري، كامليث���ان وخبار املاء، 

تؤدي إىل مزيد من االحتباس احلراري.
وبسبب هذه التفاعات توصل املناخيون إىل نتيجة 
مفادها أن مناط���ق خمتلفة من كوكب األرض ميكن 

أن تدفأ أو تربد معاً. 
وم���ن ث���م كانت مفاج���أة، عندما تنبأ  س���توكر )من 
 A&M جامع���ة  )م���ن  ك���راويل  و   ِب���رن(  جامع���ة 
بتكساس( كل على حدة، يف عام 1992، بأنه يف أية 
أحداث مناخية سريعة، فإن مناخ گريناند ومناخ 

أنتاركتيكا سيتغريان بشكل متعاكس.
وق���د الحظ س���توكر وك���راويل، يف أثناء دراس���تهما 
الفات���رة  املي���اه  أن  التي���ارات احمليطي���ة  لتأث���ريات 
واملاحلة تنس���اب يف تيار اخلليج من خط االس���تواء 
حن���و القطب الش���مايل، حيث تطل���ق دفئاً يف اجلو، 
وهذا يعطي أوروبا الش���مالية مناخها اخلايل نسبياً 

من التغريات العنيفة. 
وتصب���ح هذه املي���اه بعد أن تربد كثيف���ة فتغوص يف 
أعم���اق احمليط وتنس���اب حن���و اجلن���وب  بوصفها 
ج���زءاً من ح���زام ناق���ل conveyor belt عظيم. 
وخ���ال األزمن���ة املرحلي���ة stadial القاس���ية من 
العص���ر اجللي���دي، كان احل���زام الناق���ل يتوقف، و 
ي���ؤدي ذلك إىل تدفق أبط���أ للمياه االس���توائية إىل 
القطب الش���مايل مسبباً بدوره س���يادة مناخ قارس 

يف گريناند ومشال أوروبا بشكل خاص.
 أم���ا خال الف���رتات بني املرحلية فق���د كان احلزام 

الناقل يتقوى.
وقد درس ستوكر وكراويل الكيفية الي تؤثر هبا هذه 
ال���دورة احمليطية يف املناخ بنص���ف الكرة اجلنوبي. 
وكان تصورمه���ا الرئيس���ي ه���و إظه���ار أن احل���زام 
الناق���ل يربِّد اجلنوب يف الوقت ذاته الذي يدفئ فيه 
الش���مال، والعك���س بالعكس، بس���بب تأثريين اثنني، 
أوهلما هو أن جريان املياه الباردة العميقة إىل نصف 
الكرة اجلنوبي يتس���بب يف ح���دوث تيار مياه ضحل 
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املراجع
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أدفأ عائد إىل الش���مال، وه���ي مياه حتمل معها إىل 
هن���اك دفئ���اً إضافي���اً كان���ت قد حصل���ت عليه من 
اجلنوب. واآلخر، هو أن تباطؤ حركة احلزام الناقل 
ي���ؤدي إىل وصول كميات أكرب م���ن املياه الدافئة إىل 
س���طح البحر حول أنتاركتي���كا، حيث تطلق احلرارة 

ئ اهلواء يف أقصى اجلنوب. وتدفِّ
وج���اء دعم هل���ذه النظرية حول التغ���ري املناخي غري 
املألوف يف أواس���ط التس���عينيات، عندما اكتش���ف 
علم���اء كان���وا يدرس���ون حيوان���اً أولي���اً أحفورياً أن 
احملي���ط يف القطب اجلنوب���ي كان دافئاً عندما كان 

احلزام الناقل متوقفاً عن العمل.
 إضاف���ة إىل ذل���ك، فق���د أعاد  بروك���ر )من جامعة 
كولومبيا( دراس���ة الس���جات املناخي���ة خال فرتة 
ذوبان اجلليد األخرية بني ال  20000 و 10000 سنة 
املنصرمة، وذلك يف ضوء تنبؤات س���توكر وكراويل. 
وأظهر بروكر أن التسخني توقف يف أنتاركتيكا إبان 
العصور الي ازدادت فيها درجات احلرارة بس���رعة 

يف گريناند، والعكس بالعكس.
وأظه���ر بروك���ر وعدد آخر من زمائ���ه أن األحداث 
املرحلي���ة وبني املرحلية مجيعها املس���جلة يف ألباب 
جلي���د گرينان���د موج���ودة أيضاً يف ألب���اب جليد 
أنتاركتي���كا، مع أن تغ���ريات املناخ يف اجلنوب مل تكن 
حبج���م التغ���ريات الي ش���هدها الش���مال أو باحلدة 
ذاهت���ا، ولكن بس���بب ع���دم القدرة عل���ى التأكد من 
تواري���خ األلب���اب اجلليدية بدقة فقد وج���د العلماء 
م���ن الصعوب���ة مبكان حتديد م���ا إذا كان التربيد يف 

گريناند قد س���بب التسخني يف أنتاركتيكا يف كل 
تلك األح���داث. وتعمل اآلن املخت���ربات يف غرونوبل 
وِب���رن وأمكن���ة أخ���رى عل���ى إقامة عاق���ة متبادلة 
بينهما بأثر رجعي يعود إىل أواسط العصر اجلليدي 

األخري.
وهذا االهتمام بالتوقيت النس���يب للتغري املناخي يف 
املناطق القطبية هو أحد العوامل الي حتفز العلماء 
إىل بذل جهود جديدة الس���تخراج ألباب جليدية من 

أعماق سحيقة يف أنتاركتيكا. 
وهناك بالفعل اآلن مش���اريع حف���ر عميق يف جليد 
أنتاركتي���كا لدى فرقٍ من الوالي���ات املتحدة واليابان 
وأوروبا وأس���رتاليا. وأحد أهداف هذه املش���اريع هو 
احلصول على ألباب تتضمن س���جات مناخية عن 
الس���نوات ال���� 000 110 املاضي���ة )أو أبعد من ذلك 
إن أمكن(، حبي���ث ميكن إقامة عاقة متبادلة بينها 
وب���ني املعلومات الي مت احلص���ول عليها من ألباب 

گريناند.
ومن ش���أن برامج األحباث تلك، إضافة إىل اجلهود 
األوروبي���ة املس���تمرة يف گرينان���د، أن تُس���اعد 
على اإلجابة عن أس���ئلة أساس���ية حول املناخ خال 
تأرجحاته بني العصر اجلليدي والعصر البيجليدي. 
وحن���ن عل���ى ثقة بأنه لن يك���ون بإم���كان العلماء أن 
يب���دؤوا بالتنبؤ مبناخ املس���تقبل، مب���ا يف ذلك حدة 
االحتب���اس احلراري، وموع���د أي عودة حمتملة إىل 
العصر اجلليدي، من غري احلصول على فهم أوس���ع 

ملناخ املاضي.

أسرار التنبؤ باملناخ  
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 لطامل��ا حلم اإلنس��ان بإجياد وس��يلة إلطال��ة عمره وملا 
كان العمر املتوق��ع للفرد يف معظم جمتمعات العامل يف 
ازدياد واضح وأصبح جسم اإلنسان أكثر صحة ، وبات 

من املفرتض أن يكون عمره اجلديد شبابًا دائمًا.
 واملقصود من ذلك أنه ليس املهم إطالة عمر الفرد فقط 
وإمنا حتس��ني مس��توى هذه الس��نوات املضاف��ة للعمر.  
وم��ن هنا فإن الش��يخوخة ظاه��رة تعاني منه��ا الدول 
الراقي��ة نتيجة االزدياد املس��تمر يف نس��بة األفراد ذوي 
األعم��ار املتقدمة مما يتوجب عل��ى العلماء اخرتاع دواء 
هل��ذه الظاهرة  اليت تكمن يف خلفيتها الغدة الصنوبرية 
اليت تفرز هرمون امليالتونني املس��ؤول عن إطالة العمر 

لدى اإلنسان.
 والغ��دة الصنوبري��ة عضٍو صغري يف دماغ اإلنس��ان، ويف 
أدمغة معظم الفقاريات ) احليوانات ذات العمود الفقري(، 
وُتس��مى أيضًا اجلس��م الصنوبري، واليعرف هلا العلماء 
وظيفة يف اإلنسان بشكل مؤّكد، لكنهم يعتقدون أنها 
ت��ؤدي دورًا يف جمموعة من وظائف اجلس��م 
املهم��ة، مبا يف ذلك العملي��ات التكاثرية، 
وتس��اعد الغدة الصنوبرية يف معظم 
الفقاري��ات األخ��رى عل��ى تنظيم 
دورات معين��ة يف اجلس��م يومية 

ومومسية.

    د. عمر أبو عون

 الغدة الصنوبرية
وأسرار الشيخوخة

الغدة 
الصنوبرية
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الغدة الصنوبرية وأسرار الشيخوخة  

تف���رز الغدة الصنوبرية هرموناً يس���مى املياتونني، 
ويتنوع إنتاج هذا اهلرمون تبعاً لفرتات النور والظام 
يف البيئ���ة، وتقع الغ���دة يف معظم الطيور واألمساك 
والزواح���ف يف مؤخ���رة الرأس حتت اجلل���د متاماً، 
ولذلك فهي تس���تجيب مباشرة للضوء الذي خيرتق 
اجلل���د، وتقع الغ���دة الصنوبرية بالق���رب من مركز 
الدماغ يف الثدييات مبا فيها اإلنسان، وهي حتصل 
عل���ى املعلوم���ات عن الضوء يف البيئ���ة احمليطة عن 
طري���ق املمرات العصبية الناش���ئة بالع���ني، وعموماً 
ف���إن الض���وء يُبط���ئ إنت���اج الغ���دة الصنوبري���ة من 
املياتون���ني، والظام يُنشِّ���طه، ولذا متيل الغدة إىل 
إف���راز كميات صغرية من املياتونني يف أثناء النهار، 

وكميات كبرية بالليل.
حيفظ إفراز الغدة للمياتونني يف معظم الفقاريات 
احليوان متزامناً أو متوافقاً مع البيئة، وتعيش معظم 
احليوان���ات حت���ت ظروف يتغ���ري فيها ط���ول النهار 
ودرجة حرارة البيئة على مدار العام، وللحفاظ على 
حياهت���ا البد هلا أن تتوالد يف وقت حمدد من العام، 
وه���و يف العادة الربيع أو أوائل الصيف، أما النس���ُل 
فس���يجد الفرص���ة لينم���و قوياً كي يبق���ى على قيد 
احلياة يف أول ش���تاء له، والغدة الصنوبرية هي الي 

تقتفي آثار األطوال املتغايرة للنهار.
 فعن طريق املياتونني الذي تفرزه، تُرسل معلوماهتا 
ه���ذه إىل اجلس���م، فتحدث االس���تجابات التكاثرية 

املائمة. 
وق���د ارتب���ط املياتونني يف اإلنس���ان ببل���وغ احُللُم، 
وه���ي مرحلة العمر الي ينضج فيه الفرد جنس���ياً، 
وق���د أظه���رت  بعض الدراس���ات أن اإلف���راز الليلي 
للغ���دة الصنوبرية م���ن املياتون���ني يتناقص عندما 

يبلغ الولد أو البنت احُللُم.
 وأوضح���ت دراس���ات أخ���رى أن املياتون���ني رمب���ا 
يس���اعد عل���ى تنظي���م دورة احلي���ض يف النس���اء 
وإنت���اج النط���اف يف الرج���ال، وباإلضاف���ة إىل ذلك 
فقد اف���رتض الباحثون وجود ارتب���اط بني معدالت 

املياتونني وبعض األمراض العقلية.

 ماهية الغدة الصنوبرية وأمهيتها:
 يف دراسات أجريت من قبل الدكتور ريتشارد أستاذ 
عل���م األعص���اب يف معهد )ماس���ا( التكنولوجي: مت 
إعطاء عشرين شاباً ال يعانون من اضطرابات النوم 
جرعات خمتلفة من املياتونني باإلضافة إىل عاج 
مموه وضعوا يف غرفة مظلمة منتصف النهار وطلب 
منهم إغاق عيوهنم مل���دة/30/ دقيقة فوجدوا بأن 
األش���خاص الذين تناولوا عاجاً مموهاً اس���تغرقوا 
/25/ دقيقة للنوم بينما اس���تغرق األشخاص الذين 

أخذوا املياتونني مخس إىل ست دقائق فقط.
ونتيجة هذه الدراس���ة تب���ني أن املياتونني حيافظ 
على اجلس���م من األرق واحلفاظ على توازنه املائي 

وامللحي. 
ويف دراس���ة أجريت عام 2001 تناول/30/ شخص 
تفوق أعمارهم اخلمس���ون عام���اً جرعة املياتونني 
تق���در حب���وايل )0.3( ميلل���ي غرامات ملدة أس���بوع 
واحد قبل النوم فكانت النتيجة: يساعد املياتونني 
األش���خاص املصابني ب���األرق على اس���تعادة النمط 
الطبيعي للنوم كلما نقصت فرتات االستيقاظ الليلي 
وأن املياتونني يس���هم يف حتسني اضطرابات النوم 
املتعلقة بالش���يخوخة فالشيخوخة دائماً ما توثر يف 
اإلنس���ان من مجيع النواحي حتى أن س���اعات النوم 
تنخفض بنس���بة كبرية يف س���ن الش���يخوخة غري أن 
الغدة الصنوبرية تس���اعد على زيادة س���اعات النوم 
ملس���نني ويف دراس���ة بارزة قام هبا األستاذ والرت بيري 
باوىل عام 1990 بأن الفئران الكبرية يف الس���ن الي 
حصل���ت على غدة صنوبرية من فئران أصغر س���ناً 
بدت وتصرفت مثل الفئران الصغرية يف السن حيث 
أظهرت الفئ���ران الصغرية عامات تقدم يف الس���ن 
س���ريعة حي���ث أن ه���ذه التجربة تضمن���ت هرمون 
املياتون���ني فقد م���دد حياة الفئران الكبرية بنس���بة 

.%20
 تقع الغدة الصنوبرية على السطح العلوي للدماغ بني 
نصفي الكرة املخية وتشبه مثرة الصنوبر املخروطية 
وه���ي حماطة بعظام صلبة من كل االجتاهات وهلذا 
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فم���ن املتعذر رؤيتها وهي صغرية جداً ال يزيد وزهنا 
عن���د اإلنس���ان 0.1-0. ملغ، وهرم���ون املياتونني 
ال���ذي تف���رزه يعمل على املس���اعدة عل���ى النوم كما 
أن���ه مانع تأكس���د فعّال ومقوي منيع ومس���ؤول عن 
بيولوجية التق���دم يف العمر تتكون الغدة الصنوبرية 
يف الظ���ام حيث يت���م إنتاج هرم���ون املياتونني يف 
الظ���ام بينما حنن نيام فإذا اس���تيقظت أثناء الليل 
فجأة وأش���علت ضوءاً ساطعاً فس���وف يتوقف إنتاج 

املياتونني.
وإن النوم مدة سبع ساعات يف غرفة مظلمة حيارب 
الشيخوخة بينما األرق وقلة النوم تسبب الشيخوخة 

املبّكرة .
ويس���اهم املياتونني يف تركيز النش���اط واالستقرار 
للجس���م ع���دا عن أنه يؤثر يف لون البش���رة وحتقيق 
التوازن العام يف اجلس���م البش���ري ، وعندما يتحقق 
هذا التوازن يكون اإلنس���ان مطمئن���اً حول إفرازات 
الغدة الصنوبرية مما يؤدي إىل إطالة عمر اإلنسان 

لعدة سنوات أخرى.

 حدود الشيخوخة:
 إن الشيخوخة حالة نفسية وعقلية لدى الكثريين إال 
أنه توجد جمموعة أحداث ثقافية ترتبط باجلس���م 

وبالعقل تعد معامل لبدء هذه املرحلة.
عادة ما يعد السن ما بني الستني واخلامسة والستني 
هو احملك الرئيس���ي الذي حيدد بداية الش���يخوخة 
وميكن القول: إن املدى األقصى حلياة اإلنس���ان يف 
العص���ر احلدي���ث هو ما ب���ني 110-120 س���نة وإن 
الش���يخوخة ليس���ت حم���ض بلوغ عم���ر زمين معني 
بل إن بلوغ اإلنس���ان عمراً زمني���اً معيناً يف أي طور 
من أط���وار احلياة ال يعين بالض���رورة حدوث مجيع 
التغ���ريات البيولوجية والس���يكولوجية واالجتماعية 

املصاحبة هلذه املرحلة.
غ���ري أن العامل األبرز كم���ا وجده العلماء أنه بإمكان 
هذه الغدة وما تفرزه من إطالة العمر لدى اإلنس���ان 
واحلي���وان، فاحليوانات أيضاً أجري���ت عليها الكثري 

من التج���ارب الي أثبتت صحة االس���تنتاجات الي 
توصل إليها العلماء.

 فيزيولوجية الش���يخوخة وإفرازات الغدة 
الصنوبرية:

 إن ش���يخوخة اجلس���م البش���ري تبدأ مباشرة بعد 
توق���ف النمو يف أواخر ف���رتة املراهقة ولكن ال يظهر 
ذل���ك س���ريعاً عل���ى األف���راد إذا اس���تثنينا ظاه���رة 
توقف النمو نفس���ها إال بعد س���ن اليأس يف األعمار 

املتقدمة.
إذاً املرحلة األوىل من الش���يخوخة اجلس���دية تظهر 
بع���د توق���ف النمو بس���بب التناق���ص التدرجيي يف 
مس���توى هرمون النمو حيث وجد أن مس���توى ذلك 
اهلرم���ون يتناقص بش���كل كبري بعد س���ن العش���رين 
ويستمر هذا التناقص إىل أن ينعدم اإلفراز هنائياً ، 

وكذلك ضمور الغدة الصنوبرية ونقص إفرازها.
وهذا ما جع���ل الكثري من الباحثني يواصلون البحث 
عن حل ملش���كلة الش���يخوخة فجسم اإلنسان حيوي 
عل���ى العدي���د م���ن الغ���دد ومن ه���ذه الغ���دد الغدة 
الصنوبري���ة الي تف���رز هرم���ون ) املياتونني( الي 
تؤث���ر بش���كل رئيس���ي يف تركيب دماغ آخر يس���مى 
باجملموعة النخامية الوطائية الي تس���اهم بش���كل 
نش���ط يف التوازن املائي وامللح���ي وكذلك يف تركيب 
الدم ويف عملية الفهم والبلوغ اجلنس���ي واألهم أهنا 
تق���وم بتنظيم حالتنا العاطفي���ة وبالتايل فإهنا حتد 

نشاطنا العقلي .
كما أن هرم���ون املياتونني يعد حبة منومة طبيعية 
تقوم بتحويل س���اعة اجلس���م إىل االجت���اه املطلوب 
وعندم���ا نتناوهل���ا عند الس���اعة الثالثة والسادس���ة 
مس���اءً خي���دع املياتون���ني اجلس���م باالعتق���اد بأن 
الغسق قريب وهكذا يشعر الشخص بالنعاس وهبذا 
ميكن للمصابني باألرق أن يناموا الس���اعة العاش���رة 
لياً بدالً م���ن التقلب على الفراش طوال الليل وقد 
بدأت بعض عيادات معاجلة الش���يخوخة يف أوروبا 
يف اس���تخدام هذا اهلرمون لتحس���ني نوعية احلياة 
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املراجع

وعكس بعض ظواهر الش���يخوخة وللحد األمثل من 
هذه الظاهرة ويعمل هرمون املياتونني على:

 دعم اجلهاز املناعي للجسم.
  حيسن نوعية النوم.

 يؤدي دوراً هاماً كمضاد لألكسدة.
 يس���يطر على الغدد التناسلية حتى التنشط قبل 

املراهقة.
 

تأثريات الغدة الصنوبرية:
 إن الغ���دة الصنوبري���ة تؤث���ر على الغ���دة النخامية 
وغدة البنكرياس مباشرة، وتساهم يف تنسيق كمية 
الس���كر يف ال���دم وهلذا فإن حقن اجلس���م خباصة 
الغ���دة الصنوبرية يؤدي إىل حدوث تغري ش���ديد يف 

التبادل املائي.
إن الغ���دة الصنوبري���ة تعم���ل من���ذ ال���والدة وحت���ى 
الش���يخوخة على نفس املس���توى تقريباً يف نشاطها 
غ���ري أن ظه���ور حبيب���ات الكالس���يوم واملغنيزي���وم 
واحلديد والفوس���فور يرشح هذه الغدة ألن تغري من 
طبيع���ة عملها يف املس���تقبل ألن مثل هذه احلبيبات 
التوج���د يف تركيب الغ���دة الصنوبرية لدى األطفال 
حديث���ي ال���والدة كم���ا أهن���ا ن���ادراً ما تاح���ظ لدى 
األطفال دون اخلامس���ة عشر من عمرهم ثم تزداد 

هذه احلبيبات عاماً بعد عام.
وم���ن اآلثار اجلانبية الض���ارة طويلة األمد احملتملة 
للمياتون���ني قد يك���ون خطراً إذا مّت توقيته بش���كل 
خاطئ والجيب أن يؤخذ بدون إشراف طيب وحيذر 

األطب���اء املصابني بأمراض الكب���د والكلى من أخذ 
ملحق���ات املياتون���ني كذل���ك املصاب���ني بالس���كتة 
القلبي���ة أو االضطراب���ات العصبي���ة ومتنع النس���اء 
اللوات���ي يرغن يف اإلجناب من تن���اول هذا امللحق. 
عدا عن أهنا تنظم لون البش���رة وتفتحه بالرغم من 
أهنا مطمورة يف أعماق اجلمجمة فإهنا تعرف جيداً 

الفرق بني النور والظام
 ختام���اً إن الوقاية دائماً هي خري عاج ولعلنا نصل 
يوماً إىل حالة وقائية طويلة األمد من الشيخوخة.

لق���د أث���ارت مش���كلة اخ���رتاع مض���اد للش���يخوخة 
مشكات أخاقية وطبية واجتماعية.

وإن اإلنس���ان م���ع تق���دم العمر يتس���اءل عن جدوى 
تعوي���ض اهلرمون���ات ال���ي تفرزه���ا الغ���دد فبعض 
األفراد يعانون من نقص ضئيل يف هرمون الدرق أو 
من ازدياد كبري يف هرمون األنسولني مسبباً ظاهرة 
مقاومة اخلايا اجلس���دية هلرمون األنس���ولني وما 
ينج���م عنها من ظه���ور الداء الس���كري الكهلي عند 

املسنني. 
وإن الش���يخوخة هي عملية هدم حيدث فيها توازن 
بروتني س���ليب ناج���م عن نقص قدرة اجلس���د على 
صن���ع الربوتين���ات املختلف���ة املؤدية إىل بن���اء خايا 

اجلسم املختلفة وجتددها.
 غ���ري أن هرم���ون املياتون���ني ال���ذي تف���رزه الغ���دة 
الصنوبري���ة يس���تمر يف اإلف���راز حتى الش���يخوخة 
ويساهم بشكل كبري يف تعويض بعض النقص الناجم 

عن الغدد األخرى واألعمار بيد اهلل.

 رشد وشيخوخة، فؤاد أبو حطب، دمشق 1996م.
 الغدة الصنوبرية وأسرار الشيخوخة،املركز القومي للبحوث، جمدي زعيبل، القاهرة 2000م.

 الشيخوخة وأسبابها، جملة العربي، الكويت ،العدد 508 ،عام 2001.
 الغدد الصم وعملها يف اجلسم ، داوود عزيز حنا، 1988، مكتبة النهضة املصرية.

 الغدد الصم، حممد اهلادي، الرياض، دار املريخ، 1982

الغدة الصنوبرية وأسرار الشيخوخة  
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لي��س مثة ش��ك يف أن الثورات التكنولوجي��ة املتعاقبة مل تكن إال حصيلة حص��اد مرتاكم وطويل خلربات 
وإبداعات ش��تى أس��همت فيها احلضارات اإلنسانية املختلفة وحيث نس��مع اآلن صدى لضجيج ثورة علمية 
تكنولوجي��ة جديدة ) تكنولوجيا النانو( واليت بدأت بتنبؤ يف منتصف القرن املاضي لتصبح اآلن احلقيقة 
األكث��ر اعتناق��ًا م��ع العقد األول للقرن احلادي والعش��رين، ولكن أين حنن اآلن من حبرها الزاخر؟ س��ؤال 

ستجيب عنه بال ريب السنوات القادمة ؟

 تقنية  النانو
ثورة تكنولوجية أخرى ستقود العالم
   رياض مهدي

بيئــــة 
وعلــوم

176



تقنية النانو  

لقد كان لويس مورغان )L.morgan( وليزيل وايت  
 )G.lensk (  وغريها رد لينس���كي )L . white (
ممن أعلنوا : » أن التقدم التقاني ميثل العامل األهم 

يف قيادة منو احلضارة البشرية«
 إن التكنولوجي���ا يقص���د هب���ا جمموع���ة امله���ارات 
والتقني���ات اهلادف���ة إىل تطبي���ق النظري���ات ونتائج 
البح���ث العلم���ي م���ن أجل حل���ول مبتك���رة ومتميزة 
ملشكلة ما واحلصول على منتج حديث عماده النتاج 

العقلي والذهين لإلنسان.
والنان���و لغة تعين باليونانية قزم nanos ويف العلوم 
تعين جزءاً من مليار ) جزءاً من ألف مليون( فالنانو 
ثاني���ة واحدة لقياس الزم���ن ) nano sec( والنانو 
م���رت ) nano meter( وختتص���ر ) n.m( وح���دة 
قياس ألطوال األش���ياء والي التُرى إال حتت اجملهر 

) ميكروسكوب( اإللكرتوني.
وتس���تخدم هذه الوح���دة للتعبري عن أبع���اد وأقطار 
ومقاييس ذرات وجزيئات املواد واملركبات واخلايا 

واجلسيمات اجملهرية مثل البكرتيا والفريوسات.
وكمثال لوحدة قياس النانو فإن قطر ش���عرة واحدة 
من شعر اإلنس���ان يرتاوح بني 60000 إىل 120000 
نان���و مرت وقياس قط���ر كرية الدم احلم���راء حوايل 

2500 نانومرت.
وبعد فإن املواد النانوية Nanomaterals فئة من 
املواد املتقدمة ميكن إنتاجها حيث ترتاوح أبعادها أو 
أبعاد حبيباهت���ا الداخلية بني )1( نانومرت و ) 100( 
نانومرت، وتسلك سلوكاً مغايراً للمواد التقليدية والي 
تعت���رب كبرية احلجم حيث تزي���د أبعادها عن )100( 
نانومرت ش���ريطة توافر صفات هبا شديدة التميز ال 

ميكن أن توجد جمتمعة يف املواد التقليدية.
إن امل���واد النانوني���ة هي مواد البن���اء للقرن احلادي 
والعشرين و إحدى لبناته األساسية  األعمدة املهمة 
م���ن أعمدة تكنولوجيات القرن احلادي والعش���رين، 
والي تعترب معياراً أو مؤش���راً لتقدم األمم وهنضتها 
واملتمثلة بتكنولوجي���ا النانو، والتكنولوجيا احليوية، 

وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

أو  م���واد عضوي���ة  إم���ا  النانوي���ة  امل���واد  ومص���در 
أو  غ���ري عضوي���ة وإم���ا أن تك���ون م���واد طبيعي���ة 
مصنّع���ة نذكر منه���ا العناص���ر الفلزية وس���بائكها 
Metaland Metalalloys وأش���باه املوص���ات  
 oxides واألكاسيد املعدنية semiconductors
and Minerals والبومل���ريات polymers كله���ا 
تتمت���ع بصف���ات وخواص غري مس���بوقة جعلت هذه 
امل���واد ترتب���ع عل���ى قمة امل���واد اجلدي���دة وأصبحت 
قامساً مش���رتكاً يف الصناعات والتطبيقات املختلفة 
فتعاظم دورها وتأثريها منذ أوائل هذا القرن لتمثل 
ث���ورة تكنولوجية أطلق عليها اس���م تكنولوجيا النانو 
nanotechnology وه���ي تكنولوجي���ا متقدم���ة 
قائمة على تفهم ودراسة علم النانو والعلوم األساسية 
األخ���رى مع توافر املق���درة التكنولوجية على ختليق 
امل���واد النانوي���ة والتحك���م يف بنيته���ا الداخلي���ة عن 
طريق هيكلة وترتيب الذرات واجلزئيات املكونة هلا 
مب���ا يضمن احلص���ول على منتج���ات متميزة ميكن 

توظيفها يف التطبيقات املختلفة.
أكث���ر من مخس���ني س���نة مضت عل���ى صيحة عامل 
الفيزي���اء األمريكي الش���هري الربوفيس���ور ريتش���ارد 
فينمان Feynman  Richard بأن » هناك متسع 
 there،s plenty of room at « »كب���ري يف القاع
the bottom«  حيث كان���ت هذه الصيحة عنواناً 
حملاضرت���ه التارخيي���ة الي ألقاه���ا يف حفل أقامته 
اجلمعي���ة األمريكي���ة للفيزي���اء يف كان���ون األول من 
ع���ام 1959 ويف حضور حش���د من علم���اء الفيزياء 
الذين أتوا خصيص���اً حلضور تلك االحتفالية والي 
أقيم���ت تكرمياً له وألعمال���ه اإلبداعية وخاصة يف 
عل���وم ميكانيكا الكم الي نال عنه���ا جائزة نوبل يف 

الفيزياء 1965 .
لق���د أب���دع ريتش���ارد فينم���ان يف حماضرت���ه حيث 
أب���دى تصوراً ثاقباً ينبئ ع���ن إمكانية تغيري خواص 
أي م���ادة وتعظيم مساهت���ا وذلك ع���ن طريق إعادة 
ترتي���ب ذراهتا بالش���كل الذي يتأت���ى معه احلصول 
عل���ى تلك اخل���واص املتمي���زة واملختلف���ة متاماً عن 

177



مساهت���ا األصلية قبل إعادة هيكلته���ا جتربة ملفتة 
لانتب���اه وكانت األوىل من نوعه���ا يف العامل قام هبا 
فريق حبثي يف شركة IBM عام 1989 حني وظفوا 
اإلب���رة الدقيق���ة املوج���ودة بامليكروس���كوب النفقي 
املاس���ح اللتق���اط ذرات عنصر » الزين���ون« اخلامل 
وحتريكها بدقة متناهي���ة إلعادة ترتيبها واحدة تلو 
األخرى على س���طح بارد من فلز النيكل لتشكل معاً 
شعار الشركة مكتوباً حبروف قوامها ذري وأبعادها 
نانوية ولعلنا نقول كانت هذه التجربة فاحتة لعصر 
تكنولوجيا النانو والبدء يف تصنيع أجهزة وأدوات ال 
تتج���اوز أحجامها بضعة نانو مرتات ولتتحقق بذلك 

نبوءة ريتشارد فينمان وتتأكد نظريته.
ارتب���ط التق���دم التقاني يف هذه احلقب���ة من الزمن 
بإمكانية صنع األش���ياء بأبعاد أصغر ودقة أكرب ومع 
تسارع وترية هذا املس���عى ندرك احلدود الفيزيائية 
هل���ذا التط���ور فأصغ���ر مكون���ات امل���ادة ميكنن���ا أن 
نس���تخدمها وكما ذكرنا س���ابقاً كوح���دة بناء تتمثل 
يف ال���ذرات أو يف جمموع���ة قليل���ة مرتابطة منها أي 
اجلزيئ���ات واحلقيقة املذهلة ال���ي أفردهتا تقانات 
النانو يف تقدمها حنو هذه احلدود هي أننا نستطيع 
ببل���وغ هذا املس���توى نظري���اً أن نرتب ال���ذرات وأن 
نربط بينها فرادى ومجاعات بالطريقة 

الي نراها مائمة.
لق���د أص���اب فرمي���ان دايس���ون )F.Dysson( يف 
ماحظته عندما ذكر بشأن تطور التقانات التارخيي 
: » إن إق���اع العلوم يف اجتاه جديد ال يلحق نش���وء 
مفاهي���م جديدة بقدر ما يتبع ظه���ور أدوات وطرق 
ثورية« ففي الوقت الذي تنبأ فيه ريتش���ارد فاينمن 
)R.Feynman( بإمكاني���ات عل���م النان���و مل تكن 
تتوافر األدوات والتجهيزات الضرورية ألجل البحث 

والتطبيق يف هذا العلم اجلديد.
لق���د تصور مؤلف قصص اخلي���ال العلمي احلديث 
مي���ل ستيفنس���ون )M. Stephenson( يف كتابه 
املعنون » العصر املاسي« أدوات وجتهيزات جمهرية 
قادرة على القتل أو العاج الطيب وهذه األدوات ميكن 
ابتاعه���ا يف أثناء ش���رب فنجان من القهوة. وختيل 
اآلالف م���ن أدوات التصوي���ر غري املرئي���ة والطائرة 
الق���ادرة على تعقب األفراد، وتص���ور كذلك جدراناً 
مطلي���ة مبادة متغ���رية األلوان ومتحول���ة املواصفات 

تتألف من مايني األجهزة الدقيقة جداً.
إن املدهش يف ه���ذه التصورات أهنا مل تُبِق مجيعها 

عل���ى إمكانيات تقانية خيالي���ة حمضة ألن الواقع 
احلديث ينبئ اآلن بأكثر من أي وقت مضى بأن 

الوسائل الازمة إلنشاء أدوات وجتهيزات 
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كهذه ستتوافر قريباً بل إن معظمها جتاوز يف الواقع 
مرحلة التخطيط والتصميم اهلندسي والتقاني. 

وبرأي العلماء واملش���تغلني يف جم���ال البحث العلمي 
وتقنيات���ه: حن���ن مقبل���ون إىل قلب الق���رن احلادي 
والعشرين حيث حتوي لصاقات اجلروح يف مكوناهتا 
مضادات حيوية ومض���ادات االلتهاب وحيث يغطي 
معجون األس���نان  ميناء األس���نان وحيميه بل ويعيد 
بن���اءه ويكون النس���يج الذي نرتديه أش���به باخليال 
فهو يتصف بالقوة واملرون���ة وميلك ناقلية الكهرباء 
ويق���اوم الطلقات وهو يتضم���ن جتهيزات إلكرتونية 
دقيق���ة ج���داً ويذهب���ون إىل أبع���د م���ن ذل���ك فقد 
تك���ون بعض األنس���جة حتوي إنس���االت ) روبوتات( 
)Roboten( ق���ادرة على إج���راء عمليات جراحية 

داخل جسم اإلنسان.
وق���د يصبح رداؤنا بس���مك الش���عرة احلريرية غري 
املرئي���ة وي���زن ما ي���وازي ملعقت���ني من امل���اء مع أنه 
يغط���ي كامل اجلس���د  كاجللد ومل يع���د هذا جمرد 
خي���ال علمي بل أم���ر حيتاج إىل بع���ض الوقت فهو 
لب���اس س���يؤهلنا إىل » أن نلع���ب التن���س يف صقيع 

أالسكا دون أن نشعر بالربد«.
 إن القرن احلادي والعشرين الكفيل بتحدي عوامل 
الش���يخوخة للبش���ر إال م���ن ي���د القدر ومن���ه فكان 
الب���د ألفق كهذا مثقل بكل ه���ذه التطبيقات الثورية 
والتوقع���ات االنقابي���ة والطموح���ة أن يس���تقطب 
متس���ارعة  وعناي���ة  ش���ديداً  اهتمام���اً  وبس���رعة 
حلكومات الدول القوية منها والطموحة لاس���تئثار 
بنتائجها ف���كان رئيس الواليات املتح���دة األمريكية 
بيل كلينت���ون )B.clinton( أول من اعتنق من بني 
رؤس���اء دول الع���امل موض���وع تقانات النان���و حموراً 
سياس���ياً باعتباره���ا موضوع���اً ذا أولوي���ة خاص���ة 
 NNI معلناً إنش���اء املبادرة الوطنية لتقانات النانو
 National Nanotechnology Initiative
يف ع���ام 2000م يف عنوان لقي���ادة الثورة الصناعية 
القادم���ة والذي حتول فيما بعد ليصبح داعم الثورة 

الصناعية القادمة.

ويف ع���ام 2006م أعل���ن الرئي���س األمريك���ي جورج 
دبلي���و ب���وش ) G.w.Bush( يف خطابه الس���نوي 
املعنون حبالة االحتاد )State of thunion( تبين 
حكومة الوالي���ات املتحدة األمريكي���ة تقانات النانو 
بوصفه���ا إحدى التوجهات الثاثة الرئيس���ية األكثر 

جدارة بالبحث العلمي.
فا غرابة أن تس���ارع الش���ركات إلنتاج ماهو جديد 
 )IBM( )يف ه���ذا امليدان فبدأت ش���ركة )آي،ب، إم
يف تصني���ع هي���كل م���ن املغان���ط وأنص���اف النواقل 
بأبع���اد تبل���غ واحد م���ن البليون من امل���رت وبطريقة 
التجمي���ع الذاتي )self- assembly( وذلك تعبرياً 
عن طموح الش���ركة يف إنش���اء ما أمسته باحلاسوب 

.Quantum computer  الكونتومي
م���ع كل ماتقدم ف���إن س���باق النانو الزم���ين ولتلبية 
الطموح���ات الواس���عة املتعلقة به تعرتض���ه عراقيل 
وحتدي���ات تقاني���ة حقيقي���ة ميكنن���ا تلخيصها مبا 

يأتي:
 التطوير من مستوى املخرب إىل مستوى النانو.

 فهم صفات املواد يف مستوى النانو واستيعاهبا.
 حتويل املعرفة العلمية إىل تطبيقات.

 )stundar Dizing( واملعاي���رة  التنظي���م   
والتصنيف وحتديد املخاطر.

 ويف تق���دم ملحوظ فيما يتعل���ق هبذه الثورة العلمية 
فإننا جند من العلماء من جيزم بإمكانية ابتكار بنى 
ووظائ���ف جزيئي���ة متنوعة مل تتحقق بع���د رغم أن 
األنظم���ة احليوية تتضمن  ما يدعى بعامل العطالة 
التطوري���ة )Inertia( واملقصود ب���ه هو وقع اإلرث 
التط���وري املاضي الذي اعتمد قاعدة لبدء التصنيع 
والتغي���ري أو إع���ادة االس���تخدام، حبك���م حمدودي���ة 

التطور والتشكل الطبيعي. 
إن البح���وث احلديث���ة ال���ي أجراه���ا م���ن قبل توث 
وفيجل )Toth- fejel( يف عام 2004م بينت جلياً 
وبش���كل واضح كي���ف أن مس���تلزمات تصميم نظام 
ذات���ي التصنيع ميك���ن أن تكون يف هناي���ة األمر أقل 

تعقيداً من متطلبات تصميم حاسوب شخصي.
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فينك���س  كري���س  تقري���ر  هناي���ة  يف  ج���اء  وق���د 
)C.phoenix( املرفوع إىل الكونغرس األمريكي إن 
التطور املس���تمر للتقانات الداعمة والتقدم السريع 
لألس���س النظري���ة اخلاص���ة بالتصني���ع اجلزيئ���ي 
ميهدان إلمكانية تأس���يس مش���روع  شبيه مبشروع 
ماهنات���ن )Manhaten project( ال���ذي متخض 
ع���ن ابتكار القنبل���ة الذرية وقد تقود هذا املش���روع 
اجلدي���د إحدى الدول أو ش���ركة كربى يف املس���تقبل 

القريب.
إن ه���ذا التطور املرتقب يف هندس���ة املادة س���يقود 
وترية عالية من التقدم املتس���ارع شبيهة مبا أفرزته 
ث���ورة الربجميات فإن أجهزة النانو الي س���توفر أداءً 
عالياً جداً وسرعة يف اإلنتاج غري مسبوقة ، ستكون 
أكث���ر فاعلية ب���آالف املرات من األجه���زة واملولدات 
احلالي���ة، كما س���تكون أصغ���ر مبايني امل���رات من 
احلواس���يب احلالية، حبيث تشغل حيزاً ضئياً من 
امل���كان وتصنع م���واد ذات مس���ات فيزيائية متفوقة 
وه���ي فوق كل ذل���ك رخيص���ة نظ���راً لقدرهتا على 

االستنساخ أو التصنيع الذاتي.
ويف واح���دة م���ن أه���م املبتك���رات واس���تخداماهتا  
خنص بالذكر تقني���ة األنابيب الكربونية النانومرتية 
carbon Nanotubes  وم���ن خ���ال اخل���واص 
ال���ي تتمتع هبا مع وجود املئات من األحباث العلمية 
املنش���ورة يف أعرق الدوري���ات العلمية فإنه بات من 
الصع���ب حص���ر جممل التطبيقات والي س���نعرض 

بعضاً منها وفقاً للنقاط اآلتية.
.Energy storage ختزين الطاقة 
.fuel cells  صناعة خايا الوقود 

.solar storage ختزين الطاقة الشمسية 
 Hydrogen صناعة أولية لتخزين اهليدروجني 

.Storage Containets
 Lithium الليثي���وم  بطاري���ات  صناع���ة   

.Batteries
  صناع���ة املكثفات الكهروكيميائية فائقة الس���عة 

.Electrochemical Supercapocitors

.Electronics اإللكرتونيات 
 Field Emittin احلقل���ي  االنبع���اث  أجه���زة   

.Devices
transistors  الرتانز ستورات 

 Nanoprobes اجملسات النانوية واحلساسات 
.and sensors

.chemical sensors  احلساسات الكيميائية 
 flat panel املس���طحة   الع���رض  شاش���ات   

.Display screens
 أجهزة النظم الكهربائية وامليكانيكية امليكرومرتية. 
  Microrelectro Mechanical systems

.MEMS

توظف أنابي���ب الكرب���ون النانوية يف عدة 
جماالت نذكر منها:

 Composite دعم وتقوية املواد امل���واد املرتاكبة 
.Reinforcements

 Water صناعة فاتر ) مرشحات ( تنقية املياه 
. Filters

 صناعة األغش���ية Membrans  املستخدمة يف 
.Water desalinations عمليات حتلية املياه

.Waste recycling تدوير املخلفات 
 Drug )توصيل الدواء ) إىل داخل جسم اإلنسان 

.Delivery
ويف جم���ال التطبيقات الي وجدت حلل إش���كاليات 
عدي���دة ميك���ن أن يت���م ط���اء األس���طح الزجاجية 
للبناي���ات واملنش���آت مب���ادة Tio2 حلمايته���ا م���ن 
البل���ل وتراكم قط���رات املياه عليها فه���ي يف الوقت 
ذات���ه تقيها م���ن التصاق حبيب���ات األترب���ة والغبار 
بأس���طحها وكذلك عن طريق حتليل املواد العضوية 
اللزجة العالقة على أسطح تلك احلبيبات وأكسدهتا 
ع���ن طري���ق التحفيز الضوئي  وه���ذا ما حيول دون 

التصاقها بالسطح الزجاجي املعاجل.
ويف واحدة أخرى من مبتكرات النانو وهي احملفزات 
النانوية 2catalysts أو الوس���ائط، والي أصبحت 
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هل���ا تطبيقات خمتلفة م���ن بينها: تكرير زيت النفط 
والصناع���ات البرتوكيميائية وإنتاج املواد الكيميائية 
املختلف���ة ومركباهتا ويف تنقية اهلواء ومعاجلة الرتبة 
واملياه اجلوفية ومعاجلة مياه الش���رب والصناعات 
الدوائية وإنتاج وحفظ األغذية وتستخدم للسيطرة 
عل���ى انبعاث ع���وادم الس���يارات والع���وادم الناجتة 
م���ن حموالت الطاقة وتس���تخدم إضافات إىل وقود 
حم���ركات الس���يارات لتحس���ني كفاءت���ه وختفيض 

معدل استهاكه للوقود.
وم���اذا ع���ن التطبيق���ات يف جم���ال الط���ب ومب���ا 
يُس���مى اآلن الط���ب النانوي حيث تتزام���ن مع ثورة 
ال���ي   Biotechnology احليوي���ة  التكنولوجي���ا 
تعانق���ت مع تكنولوجيا النانو ليكونا معاً هنجاً حبثياً 
متقدم���اً يرم���ي إىل دراس���ة مكونات خاي���ا الكائن 
احلي دراس���ة دقيقة وذلك على املس���توى اجلزيئي 
للخلية الواحدة وقد اس���تطاع ه���ذا التحالف القائم 
بني التكنولوجيتني املعروف باس���م تكنولوجيا النانو 
احليوي���ة Bionanotechnology أن جيذب إليه 
كث���رياً من اهتمام الباحثني املتخصصني يف جماالت 
الفيزي���اء واألحياء والكيمياء وم���ا متخض عنه من 

تقنيات طبية حديثة تقع حتت مظلة تكنولوجيا 
النانو  لتش���مل كل ما يتعل���ق باجملاالت الطبية 
املختلف���ة الرامي���ة واهلادف���ة لتحس���ني صح���ة 
اإلنس���ان واحلفاظ على س���امته ، ومن خال 
امل���واد النانوية فإننا نس���تطيع القول: إن صغر 
أحجام هذه املواد قد أهلها ألن ختدع وتتس���لل 
كي تص���ل إىل اخلاي���ا اهل���دف وتتعامل معها 
تعام���اً مباش���راً وترتك أثراً دوائياً ال يس���تهان 
به ومن أمثلته القضاء على اجللطات الدماغية 
والتطبيق���ات املختلفة ألمراض القلب واألوعية 
الدموي���ة وكذلك الكش���ف املبكر ع���ن أمراض 
الدم ووجود الس���رطانات وعاج الس���كري ... 
اخل ويف خ���رب نقلت���ه صحيف���ة » ذي غازي���ت« 
الكندي���ة عن إجراءات اس���عافية ملن يتعرضون 
لذحب���ة صدري���ة أو غريها إن مبق���دور اجلهاز 
النان���وي القيام هب���ذه املهمة ال���ي كانت حتتاج 
إىل جتهيزات ضخمة يف س���يارة اإلسعاف أو عيادة 
الطبي���ب أو أي قري���ة إفريقية نائي���ة فاجلهاز يقوم 

بعمله بطريقة أوتوماتيكية بسيطة للغاية. 
ويف تط���ورات طبي���ة منتظ���رة س���يتم التوص���ل إىل 
صناع���ة روب���وت حبج���م متناهي الصغر يس���تطيع 
التجول يف ش���رايني اإلنسان وأوردته الدموية للقيام 
بأعمال جراحية أو ضرب خايا سرطانية والقضاء 

عليها دون جراحة.
ويف خرب نشرته صحيفة الثورة السورية حتت عنوان 
ربوت���ات أصغر م���ن اخللية مفاده ابت���كار علماء يف 
جامعة كولومبيا األمريكية روبوتات دقيقة جداً من 
جزيئات احلمض النووي تقوم بكل وظائف احلمض 
النووي أطلق عليها اس���م نان���و عنكبوت ) العنكبوت 
الق���زم( تس���تطيع االنتق���ال والوص���ول إىل اخلايا 
املصابة باملرض وإرسال تقارير دقيقة عن أوضاعها 
جبان���ب محل أدوي���ة إليها من خ���ال برامج خاصة 
م���زودة هبا ، ويبلغ حج���م هذا الروبوت حوايل أربعة 
نانومرت ويقول الربوفيس���ور هاويان األستاذ جبامعة 
أريزون���ا » بدأت ث���ورة جديدة يف تط���ور تكنولوجيا 
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احلمض النووي«.
وعلى س���بيل الذكر فقد بلغت نسبة املبيعات للمواد 
الطبي���ة املنتجة بواس���طة تكنولوجي���ا النانو يف عام 
2007م ح���وايل 15% م���ن إمج���ايل املبيع���ات الكلية 
للمواد واألجهزة النانوية وذلك بقيمة 164.4 مليار 

دوالر.
 إنن���ا أمام تطبيقات ختص األمن الغذائي يف العامل 
فمما الشك فيه أن احلالة الصحية العامة ألي فرد 
ترتب���ط ارتباطاً مباش���راً  مبا يتناوله من غذاء ومن 
املخج���ل واحمل���زن يف آن واحد أن نعل���م أن أكثر من 
نص���ف وفيات األطفال يف الع���امل النامي يرجع إىل  
نق���ص الغ���ذاء، وعدم توفر املياه الصاحلة للش���رب 
وعل���ى النقي���ض م���ن ذل���ك فإن وف���رة الغ���ذاء غري 
الصح���ي ميثل خط���ورة بالغة تؤدي إىل آثار س���لبية 
وخيمة على صحة اإلنس���ان ، ه���ذا ومتثل الواليات 
املتح���دة األمريكي���ة وتليه���ا اليابان ث���م الصني أكرب 
ال���دول الرائدة يف جماالت توظيف تكنولوجيا النانو 
يف الزراع���ة وتصنيع املنتج���ات الغذائية ومعاجلتها 
وم���ن املنتظر أن يصل عدد هذه الش���ركات إىل أكثر 

من 100 ش���ركة خال السنوات الثاث املقبلة على 
األكثر.

ونقصد بالغذاء النانوي أي غذاء أنتج أو عوجل يف أي 
مرحلة من مراحل إنتاجه املتعلقة بزراعته وجتهيزه 
باستخدام تقنيات تكنولوجيا النانو املتنوعة وتندرج 
حتت هذا املس���مى أكثر تل���ك األغذية احملتوية على 
إضاف���ات مكون���ة من م���واد نانوي���ة مث���ل العناصر 
الفلزي���ة احلرة من احلديد والزنك ومواد األنزميات 
املصاحب���ة هل���ا وق���د وص���ل ع���دد تل���ك املنتج���ات 
التكنولوجية املتاحة باألس���واق يف العام 2006 م إىل 
أكثر من 700 منتج بيعت بنحو 2.6 مليار دوالر ويف 
العام 2010 وصلت إىل حنو 20.4 مليار دوالر ، ويف 
ذلك تنافس واضح للوصول إىل ربح سريع من خال 
ما تقوم به الشركات من رفع للقيمة الغذائية للمنتج 
ومن أمثلتها إنتاج أنواع من رقائق البطاطا واألطعمة 
احملفوظة والتحكم بتقنيات حتمي املصابني بارتفاع 
ضغط الدم أو مرض السكري من خال تقليل نسبة 
ملح الطعام أو الس���كر على الرتتيب رغم االحتفاظ 
باملذاق نفس���ه للكمية املطلوبة يف األح���وال العادية 
للن���اس األصحاء وكذل���ك ملن يعانون م���ن زيادة يف 

الشحوم بآلية متنع من امتصاص الدسم.

ومن الالزم ذك���ره إن لتكنولوجيا 
النان���و دورًا مهم���ًا يف محاي���ة 

البيئة من خالل اآلتي :
 تنظي���ف البيئ���ة وختليصها من 

تراكمات امللوثات البيئية.
الط���رق  وحتدي���ث  تطوي���ر   
واألنظم���ة املس���تخدمة حالياً يف 

إزالة امللوثات ومراقبتها.
ابت���كار أنظم���ة تنب���ؤ هب���دف   
احلماية املستقبلية من أي مشاكل 

بيئية.
متقدم���ة  نانوي���ة  م���واد  إنت���اج   
وحماولة إجياد طرق فعالة ورخيصة  
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للحصول على طاقة نظيفة.
 إجياد سبل خاصة لتنقية املياه من خال االعتماد 

على تكنولوجيا النانو.
تع���داد  أم���ام  أنفس���نا مقصري���ن  إنن���ا س���نجد   
استخدامات النانو والي هلا جماالت واسعة يف تقنية 
اإللكرتونيات النانوية وأشباه املوصات واحلساسات 

النانوية والتطبيقات العسكرية املختلفة.

فهناك املكاس���ب العديدة والاحم���دودة لتطبيقات 
النان���و ولك���ن رغ���م كل ذلك جند من يع���ارض هذه 

التقنية.
وق���د انبثق���ت عن منظم���ة األم���م املتح���دة للرتبية 
والثقاف���ة والعل���وم ) اليونس���كو( الللجن���ة العاملي���ة 
 comes ألخاقيات املعارف العلمية والتكنولوجية
وال���ي  تضم  36 خبرياً من مجيع التخصصات وقد 
عقدت سلس���لة من اللق���اءات الدولية منها 
م���ا مت يف دولة قطر العام املاضي ملناقش���ة 
أبعاد املخاطر والقضايا األخاقية احملتمل 
حدوثها من ج���راء تطبيق���ات التكنولوجيا 
للم���واد النانوي���ة وه���ي تبح���ث يف قضايا 
واالجتماعي���ة  األخاقي���ة  منه���ا  خمتلف���ة 
املتعلق���ة  وامل���واد  والبيئي���ة  واالقتصادي���ة 
بس���مية Toxicology  امل���واد النانوي���ة، 
وهواج���س متعلق���ة بالطبيعة غ���ري املرئية 
للم���واد النانوية املصنّع���ة وارتفاع معدالت 
انتاجه���ا وهواج���س أمنية أخ���رى ومنها ما 
يتعلق باملستقبل العلمي واالقتصادي الذي 
تنتظ���ره ال���دول املتخلفة ع���ن ركب تقنيات 

النانو التكنولوجية.
وه���ذا يدعونا يف هناية املط���اف للقول: إن 
اخلط���ر احلقيقي يكم���ن يف بقائنا بعيدين 
يف امل���دى املنظ���ور ع���ن تطبيق���ات ه���ذه 

التكنولوجيا املتقدمة.

املراجع
 تكنولوجيا النانو من أجل غٍد أفضل من سلسلة عامل املعرفة، نيسان ،2010، تأليف أ.د. االسكندراني حممد شريف، 

العدد 374.
 قيادة ثورة النانو) إعادة ترتيب العامل وإنتاجه(، تألي أ.د رمحو عبد القادر منشورات دار عالء الدين 2008م.

 جريدة الشرق األوسط،2010/1/10م.
 صحيفة الثورة العدد 14223 ، تاريخ 18 أيار 2010م الصفحة 24 ربوتات أصغر من اخللية.

 احملف��زات النانوي��ة: هي تلك املواد اليت توظف بهدف تعزيز وحتفيز التفاع��الت الكيميائية ورفع معدالتها وذلك 
من دون أن تستنفذ تلك احملفزات أو حيدث أي تغيريات يف بنيتها الكيميائية ومن الطبيعي أن ُتصّنع تكنولوجيا النانو 

.Nanocatalysts تلك احملفزات اليت تعرف باسم احملفزات النانوية
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ولد العامة الش���يخ حممد رضا الشبييب يف النجف 
األشرف يف 6 رمضان عام 1306 ه� املوافق 1889م 
من أس���رة اش���تهرت بالعل���م واألدب والفق���ه وعلوم 
الق���رآن . ونش���أ يف بيت عل���م وأدب ، فدرس العلوم 
عل���ى أيدي أس���اتذة من العلماء املش���هورين يف ذلك 
احل���ني ، فكان حيضر جملس والده الذي يلتقي فيه 
األدباء والشعراء والعلماء ، فكان جملس والده أشبه 
بع���كاظ واملربد ، حيث جيتمع فيها فحول الش���عراء 
واألدباء والعلماء . تفجرت موهبة الشعر عنده وهو 
مل يتجاوز العقد الثاني من العمر ، فكان شعره ينبع 
من أعماق قلبه ، إذ كان يعتقد أن الش���عر ما هو إال 
ش���عور جتيش به نفس الش���اعر ، فتكسبه شفافية 
ال���روح وص���دق العاطف���ة ، ف���كان حيل���ق يف مساء 
اخليال ، ويسمو ويعلو إىل قمة اجلوزاء ، إىل جانب 
كونه ش���اعراً حاذقاً ، وناظماً لبيباً ، تنطلق قرحيته 
باللطف والرقة ، فهو حبق شاعر جميد ، وال عجب 

يف قوله: ) من الرمل ( .

أنتمُ مُّتعتُمُ  بالسُّؤدَدِ          
                             يا شبابَ اليوم أشياَخ الَغدِ

كوِّنوا الوحدة ال تَفسَُخها     
                                  نزعاتُ الرأي واملعتقدِ

أنا بايعتُ على أن ال أرى   
                            فرقًة ، هاكم على هذا يدي 

ليسَ هذا الشعرُ ما تروُونَهُ     
                                إن هذي قَِطعٌ من كِبدي 

فيعرب بشعره هذا عن مشاعره الوطنية العميقة .
فل���و قرأت ش���عره ، وأنعمت النظ���ر فيما كان يكتب 
مفصحاً عن طموحاته وآمال باده لوجدته مش���بعاً 
بالوطني���ة ، إذ كان حيس مبا تقاس���يه باده ، ومبا 
يعاني���ه قومه من نري االس���تعمار الربيطاني ، فكانت 
روح���ه تتأج���ج بالنض���ال واحلرية ، فينظم الش���عر 
احلماس���ي املّتقد ، ومل يقتنع بذل���ك ، بل انتظم يف 
الس���لك السياس���ي ، وعم���ل لصاحل ب���اده وخريها  
وعزهتا ، فكان من السياسيني احملنكني املناضلني ، 
يلقي بقصائده احلماسية ، وحيث رجال وطنه على 

 المؤرخ والرحالة والشاعر
محمد رضا الشبيبي

رئيس المجمع العلمي العراقي 1889-1965م
 حكمت هالل
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النضال ، ويتدفق عاطفة قوية ، وثورة ملتهبة .
وجن���د حياته مرتعًة باألحاس���يس العنيفة واألفكار 
اجلادة إذ اش���رتك بالعمل السياس���ي ع���ام 1920 م 

وشارك يف الثورة العراقية .
انتخ���ب عض���واً يف اجملل���س التأسيس���ي يف احلكم 
الوط���ين ، وعُني وزيراً للمع���ارف يف وزارة اهلامشي 
األوىل 1924/8/24م . ومل يلب���ث أن اختل���ف م���ع 
رئي���س الوزراء على إعطاء امتياز النفط إىل ش���ركة 
النفط الرتكية ، وكان ه���ذا االمتياز جمحفاً حبقوق 
الش���عب العراقي ، وقدم استقالته حني مل يستجب 

له يف 1925/3/9 م .
ويف 3/17/ 1935م عُيّ���ن وزيراً للمعارف مرة ثانية 
يف وزارة اهلامش���ي الثانية ، واختلف ثانية مع بعض 

الوزراء فقدم استقالته يف 1936/9/16م  . 
ويف 27 ش���باط م���ن ع���ام 1937م انتخب الش���بييب 
رئيس���اً جملل���س األعي���ان ، ف���كان مث���ال النزاه���ة 
الوطني���ة ، ويف 1937/8/17م اس���تقال من رئاس���ة 
جملس األعيان الش���رتاكه يف وزارة املدفعي األخرية 
،وإشرافه على وزارة املعارف ،واالضطاع على سري 

عملها مبسؤولية تامة .
ويف ع���ام 1919ه� غادر الع���راق إىل احلجاز ليمثل 
الع���راق يف مؤمتر الصل���ح املنعقد يف مك���ة املكرمة 
، فمّث���ل دولته عل���ى أكمل وجه ، وم���ن ثم غادر إىل 
دمش���ق ، ومكث هناك لدرس القضي���ة العربية من 
ع���ام 1936م لغاي���ة 1939م . ث���م ع���اد إىل الع���راق  
لينتخب رئيس���اً لنادي القس���م العراق���ي الذي ضمّ 
صف���وة كتاب وأدباء وعلماء العراق ، وبعد ذاك عني 

عضو شرف يف نادي القسم الربيطاني .
ويف جلسة للمجمع العلمي العراقي يف 1948/1/13م 
عُيّن رئيس���اً للمجمع حتى 1949/2/16م فاستقال 
يف الع���ام نفس���ه من هذا املنص���ب ، ألنه ال حيق له 
اجلمع بني الوزارة والعضوية يف اجمللس التش���ريعي 

وبني عمل آخر من أعمال الدولة .
ويف ع���ام 1963م مّت تعيين���ه للم���رة الثانية وانتخب 
رئيس���اً للمجم���ع العلمي العراق���ي ، وبقي فيه لغاية 

1965/11/28م س���نة وفات���ه . وكان قب���ل ذاك قد 
عيّ���ن عضواً يف جمم���ع اللغة العربي���ة بالقاهرة يف 
دورت���ه اخلامس���ة عش���رة ع���ام 1948م . وقد عني 
عضواً يف جممع اللغة العربية بدمشق .وكان الشاعر 
يف دمش���ق س���اعة دخول اجليوش الفرنسية املدينة 
يف 24 مت���وز س���نة 1920م فنظم ه���ذه القصيدة ، 

وأمساها القصيدة الباكية ، وفيها يقول :
 ) من الكامل ( .

ساءت وقائعها وما سرَّتْ هبا
                   ال اهلجرة األوىل وال امليادُ

)بردى( وأودية )الفرات( و )دجلة(
                           و )النيل( غصَّ مبائها الوُرَّادُ

الشرُق مسودُّ اجلوانب كلُّهُ
                            لِبسَ العراقِ وما لديه سوادُ

ويف أواخ���ر أيام إقامته بدمش���ق س���نة 1920م نظم 
ه���ذه األبيات معرباً ع���ن مدى اش���تياقه إىل العراق 
وهو يف باد الش���آم ، وعن شوقه إىل الشاّم وهو يف 

العراق : )من الطويل( .
فما أنا يف أرض الشاّم مبُشْئٍم 

                         وال أنا يف أرض العراق مبُعرقِ
مها وطنٌ فردٌ وقد فرقومها

                       رمى اهلل بالتشتيت مشَل املَُفرِّقِ

ويف )بانياٍس( و )الفرات ودجلةٍ(
                     ويف )بردى( جمرى الربودِ املُصَّفِق

عا الشيبُ آمايل ومل يَعُْلُ عارضي
                      وبيَّضَ قليب قبل تبييض مفرقي 

فهل بلدٌ أَوْىلَ من الشام باهلوى
                      وباحلب أجدى من دمشقَ وأَخْلَِق

وقد غلبت عليه أحاس���يس الوطنية ، فنغصت عليه 
حالَيْ���ه يف اليقظ���ة واملن���ام ، فس���جل ذل���ك كله يف 

قصيدته ) درس آالم ( إذ يقول : ) من البسيط (
نومٌ طفيفٌ ويَْقَظاتٌ مُرَوِّعَة

                           هلل حالة إصباحي وإظامي
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املؤرخ والرحالة والشاعر حممد رضا الشبييب  

قد كنت أحسبُ أن احللكَ يف زمَنََي
                           هذي ليايلَّ فاحْلَوْلَْكنَ أيامي

مايل أصافِحُهَا طوعاً وجترحُين
                          يدُ احلوادث جُرحاً غريَ ملتاِم

ما خلَّف الغرب فينا من حضارته
                               إال بواعثَ إرهاقٍ و إرغاِم 

كيف اّتحادُ بين الدنيا وهم بشرٌ
عٌ بنيَ أشكاٍل وأقساِم                                   مُوزَّ

تقاَطعُوا شِيَماً كلٌّ مبَْغِرسِهِ
                             كأهنم مل يكونوا زرعَ أرحاِم

وكان قد بعث إليه األديب الش���اعر مصباح رمضان 
البريوتي بقصيدة من صيدا وهو يف دمشق مطلعها: 

)من الوافر( .
أعدتُ شبيبي بعدَ املشيِب    

                          بصَيْدا يف لقاءِ ِرَضا الشبييب
فبعث إليه الشبييب هبذين البيتني ردّاً على قصيدته 

يقول فيهما : )من الوافر( .
لقد أَهْدانيَ املصباحُ شعراً    

                             وَقلَّدني من النَّْظِم العَجيِب
مصابيح العيون هلا انْطِفاءٌ    

                              ولكنْ أنتَ مِصباحُ الُقلوِب
من روائع ش���عره إبرازه ذل���ك التناقض العجيب بني 
تكريم الق���وم للفقيد بعد موته ، وكانوا قد أس���اؤوا 
إلي���ه وهو حيّ بني ظهرانيه���م ، فيقول يف مقطوعة 

له: )من اخلفيف( .

قد أقاموا  ،  أو حاولوا أن يُقيموا      
                               حفلًة خيطبون فيها مليَّا

ليس يُجدي إحياؤهم ذكر مَنْ ما       
                              ت شهيداً وقد أماتوه حيَّا

فيفض���ح ذلك التكريم املصطن���ع للميت وقد أماتوه 
حيّاً .

مناذج من شعره :
إن ش���عر الش���بييب بعيد عن الصنعة والتكلف ، فا 
خيل���و بيت له من معنى بديع ، وصنعة لطيفة ، فهو 

س���هل املأخذ ، قريب التناول ، باإلضافة إىل جزالة 
اللفظ ، واستقامة املعنى ،

ومن ميزاته الش���عرية أنك ال تقرأ له يف باب الغزل 
والعاطف���ة ما تقرأ لس���واه ، فلي���س يف غزله جمون 
يف املعن���ى ، أو قب���ح يف اللف���ظ ، إمن���ا كان يعرب عن 
عواطفه ومشاعره من الناحية الروحية ، والشفافية 

السامية ، حيث يقول : )من البسيط( .
مل تَهْوَ طائفٌة أبدانُها اّتصلَتْ    

                            إن اهلوى صلٌة ما بنيَ أَرواِح
ومن مجيل شعره قوله : )من البسيط( .

قالتْ : نريدُ لكَ اإلصاحَ عاذِلٌَة  
                      مل تَدِْر أَنَّ َفسادَ احُلبِّ إِصْاحي

���زُ على اجلان���ب الروحي يف ش���عره  وكث���رياً م���ا يُركِّ
فيقول :)من الكامل( .

شََغَل السمريُ جوارحي وشغلتُمُ      
                             روحي فكنتُمْ دونَه سُمَّارَهَا 

ما شأنُ جثماني ؟ وما أوطارُهُ ؟  
                               الروحُ بالغٌة بكمْ أَوْطارَهَا

العُودُ والوتَرُ الَفصيحُ ألَنُْفٍس       
                             جَسَّ اهلوى ِبمُروِرهِ أَوْتارَهَا

ويتاب���ع يف الرتكي���ز على ال���روح واجلس���م والتفريق 
بينهما ، فيقول : )من البسيط( .
كان اهلوى بيننا سرًّا ويُدخليُن   

                       يف عامل الروِح ال يف عامِل البَدَِن
قالوا : اّتخْذ وطناً ، هَبْين أطعتُهمُ  

                    فالروح عندكمُ واجلسمُ يف الوََطِن
ومن رائع  شعره يف اإلقليمية أو اجلنسية املصطنعة 

يف العامل العربي قوله :
)من الكامل( .

وأرى من اإلنسان أعجَبَ مَا أرَى   
                               جنسيًَّة منعتْهُ أَنْ يتواسَى

مل ال تَشَبَّهَ باحُلقول يَزيدُها          
                             لطفاً جتمُّعُ وَرْدِها أجْناسَا
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ياليتَ مَنْ جَعََل التباينَ زينًة         
رَهَا تزينُ النّاسَا                               للوَرْدِ َقدَّ

 دراسة لبعض مؤلفاته :
رحل���ة يف بادية الس���ماوة - مطبعة اجملمع العلمي- 

سنة 1964م يف 60 صفحة .
قام املؤلف برحلته هذه س���نة 1337ه� /1919م يف 
البادية بني ضواحي مدينة دمشق غرباً إىل شواطئ 
هنر الفرات يف الفلوجة ش���رقاً ، وقطع املسافة على 
ظهور اجلمال يف س���تٍّ وعش���رين مرحل���ة معروفة 

بأمسائها اآلتية :
قري���ة الضمري - الصيق���ل : منزلة تتنقل فيها قبيلة 
»الرولة« - الس���بع بيار- الرطبة - حوران - حميور 
يق���ال هلا يف اصطاح البادية : معيش���ر - الفريدة: 

حمل���ة بدوي���ة  - الفلوج���ة - الدلي���م ، وغريه���ا من 
الضيع والقرى .

وقام برحلته الثانية ، واستغرقت هذه الرحلة مخسًة 
وعشرين يوماً .

 رحلة إىل املغرب األقصى : 
ق���ام هبا حممد رضا الش���بييب من الع���راق إىل ديار 
املغ���رب األقص���ى ، م���ن بغ���داد إىل ال���دار البيضاء 
بالطائرة ، ثم بالسيارة إىل خمتلف حواضر املغرب: 
)الرباط  -  طنجة  -  تطوان - مكناس  -  فاس ( . 
وكان ذلك يف خريف 1960 م ، درس خاهلا احلياة 

االجتماعية والعلمية والثقافية وحالة أهلها .
ث���م ش���ارك بافتت���اح مؤمت���ر جمم���ع اللغ���ة العربية 
بالقاهرة ، وقد أسهم يف املؤمتر بدراسة كتاب »ألف 
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ب���اء« للبل���وي ، وحبث آخر بني مص���ر والعراق  ، يف 
ميدان العاقات الثقافية ، وكان ذلك يف 15 شباط 

1965م . 
ومما يتميز به فقيد اجملمع عنايته الظاهرة مبتابعة 
مراح���ل النهضة األدبي���ة واحلرك���ة الفكرية ، وهي 
عناي���ة انف���رد هبا عن كث���ري من أع���ام األدب ، فهو 
مَعْينٌّ بإعداد حبوث���ه وكلماته ، ومبا خيرجه األدباء 
م���ن حب���وث ودراس���ات ، ومن ه���ذا القبي���ل عنايته 
األخرى يف التعقيب على حبوث العاملني يف اجملمع 
وغريه���م. ولن���ا أن نق���ول : إن الفقي���د حممد رضا 
الش���بييب أثرى اجملمع العلمي بعلمه الغزير وثقافته 

الواسعة .
ولقد نع���اه اجملمع العلمي العراقي هبذه الكلمات يف 

جملة اجملمع ، اجمللد الثالث عشر يف افتتاحيته :
»لق���د افتق���د جممعنا يف الس���ادس والعش���رين من 
تش���رين الثاني لعام 1965م عضوه العامل، ورئيسه 
اجلليل العامة الناثر ، الشاعر ، املؤرخ الشيخ حممد 
رض���ا الش���بييب بعد عم���ر عامر جبلي���ل اخلدمات 
، كت���ب فيه ونظ���م وعّقب  وحرر ، ما يؤلف س���فراً 
خال���داً بني األس���فار والصحائف اخلال���دات ، وما 
يضع���ه يف مكان اخلالدين من رج���ال العلم واللغة ، 
واجملمع العلمي العراقي إذ يودعه ، ويطوي صفحة 
كرمية من صفحات أعضائه ليستش���عر بالغ احلزن 
وف���ادح األس���ى ، إذ انطوى علم م���ن أعام العراق ، 
وسكت لسان من ألسنة األدب ، وانطفأ مصباح من 

مصابيح الفكر«.
رحم اهلل الش���بييب الكاتب املبدع ، واملصنف اجملوّد 
، والش���اعر البليغ ، واملرتسل الفذ ، والعامل املميز ، 

فه���و حبق كان ميثل عصره أص���دق متثيل ، وحيتل 
فيه مكانة الصدارة بكل فخر واعتزاز .

آثاره ومؤلفاته :
 ديوان الشبييب : طبع القاهرة 1940 م .

 تراثنا الفلسفي : بغداد 1953م .
 م���ؤرخ العراق اب���ن بطوطة : ج���زآن ، طبع بغداد 

1950م -1958م .
 أصول ألفاظ اللهجة العراقية : طبع 1956م .

 الرتبية اإلسامية : طبع بغداد 1959م .
القاه���رة  طب���ع   : األندلس���يني  و  املغارب���ة  أدب   

1960م.
 ابن خلكان وفن الرتمجة : طبع القاهرة 1962م . 

 رحلة يف بادية السماوة : طبع بغداد 1964م .
 ب���ني مصر والعراق يف ميدان العاقات الثقافية : 

طبع بغداد 1965م  .
  رحلة إىل املغرب األقصى :طبع بغداد 1965م.

  املأنوس يف لغة القاموس .
  تاريخ النجف .

  تذكرة يف لفت ما عثر عليه من الكتب النادرة.
  املسألة العراقية .

  فلسفة اليهود يف اإلسام .
  أدب النظر يف املناظرة .

  إحصاء العلوم للفارابي : دراس���ة وحتقيق ، طبع 
صيدا .

  القاضي ابن خلكان منهجيته يف الضبط واإلتقان: 
طبع القاهرة 1963م .

  هلجات اجلنوب العربي : طبع القاهرة 1961م.

املراجع

 األعالم للزركلي : اجمللد السادس ، ص127 .
 معجم املؤلفني العراقيني : كوركيس عواد ، اجمللد 3 ، ص 165 .

 جملة اجملمع العلمي العراقي : 3/13 .
 ديوان الشيخ حممد رضا الشبييب . 

املؤرخ والرحالة والشاعر حممد رضا الشبييب  
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بعد مسرية طويلة حافلة بالعمل الدؤوب يف جماالت 
األدب والتاريخ والس���رية واملخطوط���ات، وبعد عمر 
من التأليف والتحقيق يف أمهات كتب الرتاث العربي 
اإلس���امي، ي���ودّع الوط���ن العربي امل���ؤرخ والباحث 
القدي���ر الدكت���ور »صاح الدين املنج���د«، أحد أبرز 

أعام القرن العشرين اجمللنّي.
يع���دّ الدكت���ور ص���اح الدي���ن املنجد، وواح���داً من 
أصحاب اجلهود الرائعة يف تنشئة جيل من األساتذة 
والباحثني، ومرشداً يف جمال خدمة الرتاث العربي، 
أثرى املكتبة العربية بأكثر من مخسني كتاباً حمققاً، 
يف مس���رية عمل دؤوب طوال أكثر من نصف قرن.. 
وه���ي الي���وم مراج���ع أمين���ة يع���ود إليه���ا الباحثون 
واملهتم���ون بالرتاث، فتعرفه���م إىل وجوهه املضيئة، 

ومتدهم باملعلومات املفيدة.

حمطات يف رحلة غنية بالعطاء:
ول���د الدكت���ور املنج���د ع���ام 1920 يف حي اجلس���ر 
األبيض بدمش���ق، ونشأ يف أسرة صاح وعلم، وكان 
أبوه الش���يخ عبد اهلل املنجد ش���يخ القراء واملقرئني 
بدمش���ق مهتماً بالفكر والعلم، ظهرت عليه إمارات 
النب���وغ يف حداثته املبكرة، حي���ث طالع كتب الرتاث 
العربي، وتأمل يف س���رد األخبار فيها، واستطاع أن 
يتجاوز جمرد السرد ومجلة األخبار إىل استخاص 
أل���واح مس���رحية بديع���ة، فأل���فّ وأص���در وه���و يف 
العش���رينيات من عمره كتيباً لطيف���اً مسّاه )إبليس 
يغنّ���ي( ع���ام 1943، كما نش���ر يف هذا اجمل���ال كتباً 

جذاب���ة مثل: )مج���ال املرأة عند الع���رب( و )احلياة 
اجلنس���ية عن���د الع���رب( و )مؤلف���ات احل���ب عند 
العرب(، كما نش���ر حبوثاً ودراسات مبجلة الرسالة 
مبصر، واهتم بتاريخ دمش���ق والرتاث واملخطوطات 
متتلم���ذاً عل���ى العامة »حممد كرد علي« مؤس���س 

اجملمع العلمي العربي ورئيسه.
ع���ني بع���د خترج���ه يف معه���د املعلم���ني، معلماً يف 
مدارس مدينة دمشق، ثم نقل إىل دائرة اآلثار وكانت 
أيامها ملحقة باجملمع العلمي الس���وري، وأصدر يف 
فرتة مبكرة كتاباً قيماً تضمن معلومات واس���عة عن 
دمش���ق القدمية )أسوارها، أبراجها، أبواهبا( إضافة 

العالمة الموسوعي
 د.صالح الدين المنجد )1920-2010(

وتحقيق أمهات كتب التراث
 حممد مروان مراد
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العالمة املوسوعي د. صالح الدين املنجد 

إىل كتاب أدبي عنوانه: )إبليس يغنّي(.
أوفد عام 1952 إىل فرنس���ا لدراسة »علم الوثائق«، 
وانصب اهتمامه على دراسة املخطوطات الي وجد 
منها ثروة يف املكتبة الوطنية بباريس، فانكب عليها، 
وأف���اد منها، وكان يزود وزارة املعارف بدمش���ق مبا 
يتحص���ل له منها، وواصل هذه الدراس���ة ملدة ثاث 
س���نوات حص���ل بعدها على ش���هادة الدكت���وراه من 

جامعة السوربون بباريس.
انتق���ل الدكت���ور املنجد إىل مصر حي���ث عني مديراً 
ملعه���د املخطوطات العربي���ة التابع جلامع���ة الدول 
العربية، وقد اس���تطاع أن ينهض مبسؤوليات العمل 
الكبري يف املعهد فأع���اد تنظيمه ومجع وصوّر آالف 
املخطوط���ات الن���ادرة املنتش���رة يف الع���امل من أجل 
حتقيقها ونش���رها وترك يف املعهد بصمات تش���هد 

له بالدقة واإلخاص والوفاء.
عم���ل الدكتور املنجد لفرتة أس���تاذاً زائراً يف جامعة 
»يزنس���توك«، ثم عاد إىل لبنان حيث اس���تقر وتفرغ 
للكتابة والتأليف، وأنشأ داراً لنشر حبوثه ودراساته، 
غ���دت مقص���داً للمثقف���ني الع���رب واملستش���رقني 
األجان���ب.. وكانت هذه الفرتة مثمرة غزيرة اإلنتاج، 
وحاضر خاهلا يف جامع���ات عربية وعاملية، وحني 
اندلع���ت احلرب األهلية يف لبنان، غادر املنجد »إىل 
السعودية واس���تقر يف جدة« ليتابع مسرية التحقيق 

والتأليف.
امتدت رحلة »املنجد« تسعني عاماً، قضى معظمها 
حمققاً دقيقاً، وباحثاً جمدّاً، وأكمل رس���الته اخلرية 
يف إحي���اء ال���رتاث وتأكيد عظمة احلض���ارة العربية 
واإلس���امية، وكان ل���ه الفض���ل يف ختري���ج أجيال 
م���ن املثقفني والباحث���ني.. ثم رحل مودع���اً بتقدير 
الوط���ن واعتزازه، وس���جل امسه يف س���جل األوفياء 

اخلالدين.
مسرية التحقيق يف ذخائر الرتاث:

انتب���ه املنجد يف أول عه���ده باحثاً يف علم االجتماع، 
ألح���وال الطبقات االجتماعية، والس���يما الطبقتني 
العليا املرتفة، والس���فلى الفقرية البائسة، وعمد إىل 

ع���رض صفاهتم���ا وخصائصهم���ا وط���راز حياهتما 
يف حاضرتني مش���هورتني إحدامه���ا قدمية: بغداد، 
وثانيهم���ا حديث���ة وه���ي: باري���س، وذل���ك يف كتابه 
)الظرف���اء والش���حاذون يف بغ���داد وباري���س( وكان 
عرض���ه حلياة ال���رتف والب���ؤس يدف���ع لتعميم تلك 
الصف���ات تقريب���اً، م���ع اخت���اف الزم���ان وتباي���ن 
املابس���ات والظ���روف يف كل احلواض���ر الكربى يف 
الع���امل، فكانت حب���وث املنجد وأعمال���ه يف حتقيق 
ذخائر الرتاث ونشرها، ومضات نور يف ليل مظلم.

الدكت���ور املنجد باحث موس���وعي يف عصر انعدمت 
فيه الصفة املوسوعية أو كادت، نتيجة تضخم حجم 
املعرفة وتنوعها وتشابكها، فقد كتب يف التاريخ عن 
االستشراق واملستشرقني، ونشر أعماالً بيبلوغرافية 
وفه���ارس للمخطوطات، ومن أب���رز أعماله يف هذا 
اجملال: )أمثال املرأة عند العرب(، )احلوادث الكربى 
يف عصر بين أمية(، )أعام التاريخ واجلغرافيا عند 
العرب(، )معجم اخلطاطني والنس���اخني واملصورين 
واملزوقني يف اإلس���ام(، وألف يف السياسة: )أعمدة 

النكبة( و)أسباب هزمية حزيران 1967(.
م���ن أهم املؤلفات الي عم���ل على حتقيقها )املختار 
م���ن خمطوطات إي���ران وميون���خ وتون���س واالحتاد 
الس���وفييي(، )مقدمة تاريخ ابن عس���اكر(، )األئمة 
اإلثنا عشر البن طولون(، )أمراء دمشق للصفدي(، 
)الباشات والقضاة البن مجعة املقار(، )ذيل مشتبه 
النس���بة البن رافع(، )مقدمة س���ري أع���ام النباء(، 
)فضائ���ل الش���ام للربعي(، )خمتص���ر تنبيه الطالب 
للعلموي(، )مناقب الشيخ األكرب ابن عربي للقاري(، 
)م���ادة ابن طول���ون يف دائ���رة املعارف للبس���تاني(، 
)ن���وادر املخطوط���ات يف املغرب وطه���ران(، )أعام 
التاريخ واجلغرافيا عند العرب(، )خطط دمش���ق(، 

)سرية تقي الدين بن تيمية عند املؤرخني(.
ومن آثاره: )معجم املخطوطات املطبوعة(، )فهرس 
خمطوطات الزيتونة بتونس(، )املؤرخون الدمشقيون 
وآثاره���م املخطوط���ة م���ن الق���رن الثال���ث إىل هناية 
الق���رن العاش���ر(، )املؤرخون الدمش���قيون يف العهد 
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العثمان���ي(، )معجم املؤرخني الدمش���قيني وآثارهم 
املخطوطة واملطبوعة(.

رؤية وفكر ومنهج متميز:
يتمي���ز »املنجد« كذلك يف فن كتابة املقال التارخيي، 
وهو ما يتصل بكتابه للتاريخ اإلسامي واالجتماعي، 
وذل���ك يف اثنني من أهم أبوابه: الرتاجم وتاريخ املدن 
يف ش���كل مقاالت متميزة بوح���دة املوضوع يف إطار 
كل جملد مس���تقل، وقد درس اجملتمعات اإلسامية 
وإنتاجها الثقايف متقيداً باملنهج الذي ختصص فيه، 
وهو حتقيق ودراس���ة خمطوطات الرتاث اإلسامي، 
وقادته خرباته يف هذا اجملال إىل تسجيل ماحظاته 
يف ش���كل مقاالت موجزة، تتسم بدقة املاحظة عن 
مظاهر حضارية واجتماعية خمتلفة، متعلقة بس���ري 

كب���ار املؤلف���ني واملدن اإلس���امية ومظاه���ر احلياة 
الش���عبية وحي���اة القصور، ويعت���رب »املنجد« يف هذا 
املوض���وع مؤرخاً م���ن طراز خاص ل���ه رؤيته وفكره 
اخل���اص، إضافة إىل منهج���ه املتميز... وهلذا كانت 
كتابات���ه عظيمة القيم���ة ليس على صعيد الش���كل 
واملنه���ج، وإمنا على صعيد املضمون واملادة املعرفية 
الغني���ة مبعلوم���ات وأف���كار، مثلت وجوداً مس���تقاً 
وموازياً لعمل���ه يف التحقيق واملقاربة والرتجيح، كما 
أن مادة »املنجد« املتوافرة اليوم تصلح لاس���تخدام 

يف مزيد من الدراسات املستقبلية.
لق���د أغن���ى املكتب���ة العربي���ة بدراس���اته القيم���ة، 
ووضع ب���ني أيدي قرائ���ه جمموع مؤلف���ات وأحباث 
تناول���ت اللغ���ة العربية والتاريخ العربي اإلس���امي، 
تاري���خ املدن، حتقيق املخطوط���ات، تراجم األعيان، 
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وكت���ب الدواوين، وقد ش���كلت مبجموعها تصانيف 
معرفية أثرت الفكر العرب���ي، وأثرت ثقافته األدبية 

والتارخيية.
م���ا زال تراثنا العربي واإلس���امي املخطوط قضية 
قابل���ة للطرح واملناقش���ة يف كل وق���ت.. فهي قضية 
قدمي���ة لكنه���ا ال متوت بالتق���ادم... وه���ي جديدة 
ألهن���ا تتجدد مع طرح أية قضية حضارية.. وفكرية 

معاصرة.
 وإذا كان األج���داد ق���د ذهب���وا فإهنم خلّف���وا لنا ما 

جيعل ذكراهم عطراً نقياً لكل األزمنة، واألمكنة.
لق���د حف���ظ أولئك الصف���وة م���ن العلم���اء واألدباء 
والفاس���فة، والناهبني من خال هذه املخطوطات، 
روائ���ع نتاج العقل العربي اإلس���امي يف عصور كان 
فيها الظام يسود يف أوروبا وغريها من الدول الي 

تتصدر واجهة احلضارة واملدنية احلديثة.
يقول د. املنجد: 

)املخطوط���ات العربي���ة ه���ي الينب���وع األول ملعرفة 
الثقاف���ة اإلس���امية العربية يف خمتل���ف ميادينها، 
وه���ي امل���رآة الي تعكس ص���ورة احلض���ارة العربية 
بأجل���ى مظاهره���ا، فا ميكن معرفة ه���ذه الثقافة 
ح���ق املعرف���ة، وال إب���راز الص���ورة الواضح���ة لتلك 
احلضارة إذا مل نرجع إىل هذا الرتاث العربي القديم 

املخطوط.
إن ع���دم الرج���وع إىل ه���ذا ال���رتاث جعل كث���رياً من 
الدراس���ات احلديث���ة ع���ن لغتنا وثقافتن���ا وتارخينا 
ناقص���ًة أو س���طحية، ألن مؤلفيه���ا مل يرجع���وا إىل 
الينب���وع األول ويعبّ���وا من���ه فل���م يأت���وا جبديد، بل 
نق���ل بعضهم عن بع���ض، وهناك جوان���ب كثرية من 
حضارتنا ما تزال جمهولة، مل يس���لط عليها الضوء، 
وال س���بيل إىل إمتام هذه الدراس���ات أو جاء الكثري 
م���ن احلقائق احلضارية اإلس���امية إال بالعودة إىل 
املخطوط���ات، والتزود منها قبل كل ش���يء، والعامل 
احلق يف رأيي هو الذي يعرف املخطوطات وأماكنها 

ويرجع أحباثه إليها.
 ويبدي د. املنجد أمله على واقع املخطوطات العربية 

يف العامل فيقول:
 )من املؤمل أن كثرياً من املخطوطات العربية املوجودة 
يف العامل���ني اإلس���امي والعربي م���ازال ينقصها ما 
جيب من العناي���ة واحلفظ، كما أن عدداً كبرياً منها 
مل يفه���رس حت���ى اآلن، وق���د نتج عن إمه���ال هذه 
املخطوط���ات يف بعض البل���دان تلفها أو انتقاهلا إىل 
باد أخرى(، فما زلنا ال نقدر الكتاب املخطوط حق 
قدره وال نعطيه ما يس���تحق من االحرتام واالهتمام 
والعناية، وكثري من���ا حتى من والة أمورنا، يرون فيه 
أوراقاً صفراء بالية جيب أن ترمى، يضاف إىل ذلك 
أن الكثريين من املش���رفني على املخطوطات ليس���وا 

من املختصني العارفني.
يف ح���ني أننا جند الباد األوروبية واألمريكية تعنى 
باحملافظ���ة على تراثنا حمافظة تام���ة وتفتخر هبا، 
وقد وضع املستشرقون فهارس لكثري من جمموعات 
املخطوط���ات املوجودة يف بادهم وهم يفيدون منها 

يف دراساهتم، وال أغايل إذا قلت: 
)إنه ل���و كان ما يف أوروبا وأمريكا من تراثنا العربي 

موجوداً عندنا لضاع منذ زمن بعيد(.
يدع���و الدكتور » املنجد« إىل إنش���اء، معاهد خاصة 
للحفاظ على املخطوطات ويف فرنسا  معهد خاص 
للمخطوط���ات وعلم الوثائق، وم���ن املمكن أيضاً أن 
تعن���ى اجلامع���ات يف الباد العربية يف قس���م اللغة 
العربي���ة أو قس���م املكتب���ات بتدري���س ه���ذه املادة، 
فتعطي دروساً يف اخلط العربي وتطوره ومدارسه، 
واملخطوط���ات العربي���ة يف العامل، وقواعد فهرس���ة 
املخطوطات وقواعد حتقي���ق النصوص، وغري ذلك 
على أن يشرف عليها خمتصون هلم جتربة سابقة.

تقبل املس���رية اخل���رية إىل هنايتها، ويرح���ل العامة 
املوس���وعي: »صاح الدين املنجد« بعد جهاد صادق 
يف ميادين األدب والتاريخ والبحث العلمي، ويغادرنا 
خملّفاً ثروة باذخة من املؤلفات ومصنفات التحقيق 

يف ذخائر الرتاث..
 يغادرن���ا مودّعاً باإلجال والتقدير، وعرفان الوطن 

واألجيال إىل آخر الزمان.

العالمة املوسوعي د. صالح الدين املنجد 
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لقد اجتمعت يف شخصية اجملاهد املربي عثمان 
احلوران���ي مزايا عدة منه���ا: روح الثورة والنضال 
ض���د االس���تعمار، باإلضاف���ة إلميان���ه العمي���ق 
بض���رورة الدعوة للوحدة العربية، والعناية برتبية 
النشء اجلديد عل���ى حب الوطن واألمة العربية، 
والتحلي باألخاق الرفيعة، فكان مدرساً مثالياً، 
يغ���رس الوطني���ة يف ص���دور طاب���ه م���ع إعطاء 

الدروس.
 لق���ي يف حيات���ه النفي والتش���رد بس���بب موقفه 
املع���ادي لاس���تعمار والنض���ال يف س���بيل وطنه 

وأمته العربية.
ول���د عثمان ب���ن حممد احلوران���ي مبدينة محاة، 
وق���د تلق���ى علوم���ه األولية يف حلقات املس���اجد 
والكتاتيب، ثم انتس���ب إىل مدرسة »السلطاني«، 
وكان���ت هذه املدرس���ة تع���ادل مدرس���ة التجهيز، 
بقس���ميها اإلعدادي والثانوي؛ كم���ا تلقى علومه 
العالية يف الكلية الصاحية يف القدس، ويف كلية 

اآلداب بدمشق.
مارس األستاذ عثمان احلوراني التدريس يف »دار 
التعليم والرتبية« إثر إنش���ائها س���نة  1919 م مع 

زميل���ه األس���تاذ عمر حييى، وعميد ال���دار الطبيب 
الشهيد صاحل قنباز،

باإلضافة ملمارسته التدريس يف عدة أقطار عربية، 
تارة مدرساً وطوراً مفتشاً وحيناً مديراً للمعارف - 
كما كانت تسمى- يف حمافظة السويداء، ومحاة، وهو 
من مؤسس���ي الرابطة الثقافية احلموية وأصدقائها 
أو الن���ادي األدب���ي، س���نة 1922م، وكان هدف هذا 

الن���ادي وطنياً وثورياً،  فقام بنش���ر مبادىء القومية 
العربية، وبث روح املقاومة ضد االستعمار الفرنسي، 
لذا قامت السلطات الفرنسية بإغاقه عقب الثورة 
الس���ورية عام 1925 م ، وكان س���ن األس���تاذ عثمان 
احلوران���ي آنذاك  قد جتاوز السادس���ة والعش���رين 

وكان أحد رجاهلا.
وملا قضي عل���ى هذه الثورة اضطر احلوراني للجوء 
إىل العراق مع بعض اجملاهدين، ويف بغداد توىل إدارة 
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املدرس���ة الكاظمية- وانتقل بع���د ذلك إىل البحرين 
وكان قد سبقه إليها زمياه الشاعر عمر حييى من 
محاة وزكريا البيات من دمش���ق، ويف البحرين توىل 
التدري���س يف »مدرس���ة اهلداية اخلليفي���ة« يف بلدة 
»احملرق« ثم رُّفع إىل منصب مدير للمعارف، وافتتح 

هناك أول مدرسة للبنات يف البحرين.
عاد املربي عثمان احلوراني بعد هذه الغربة الطويلة 
إىل دمش���ق عام 1930م وتوىل تدريس مادة التاريخ 

يف الكلية العلمية الوطنية 
ع���ام 1937م؛ ويف ع���ام 
بث���ورة  التح���ق  1941م 
رش���يد ع���ايل الكيان���ي 
ال���ي نش���بت يف العراق. 
ليس ل���ه مؤلف���ات وإمنا 
ل���ه جمموعة من اخلطب 
واحملاضرات نش���رها يف 
اجلرائ���د واجملات، وقد 
مسي���ت إح���دى املدارس 
مح���اة  يف  الثانوي���ة  

بامسه.
وكان شديد العطف على 
الفق���راء، وقد أنش���أ مع 
اجملاه���د س���عيد العاص 
أصحاهبم���ا،  بع���ض  و 
ملجأ لأليت���ام، يكفل هلم 
واملأوى  والرتبية  التعلي���م 

والنفقات.
األدي���ب  عن���ه  كت���ب 
البحريين مبارك اخلاطر 

يقول:
»حيت���م علينا التسلس���ل التارخي���ي يف تقديم مناذج 
من بواكري العاقة الثقافية واألدبية بني باد الش���ام 
واخلليج العربي أال نغادر عشرينيات القرن العشرين 
من دون إعطاء منوذج مهم يف تفصيل تلك العاقة.. 
فبحلول عام 1926م تبدأ مرحلة جديدة ووطيدة يف 

إثرائها بوصول أول دفعة من اإلخوة املعلمني العرب 
إىل اخللي���ج، كانت تل���ك الدفعة س���ورية تتألف من 
األساتذة واألدباء والشعراء : عثمان احلوراني، عمر 
حييى، حممد الفراتي، زكري���ا البيات، ورافقهم من 

مصر ،سيد حممد عبد اهلادي، فريد عفيفي.
وقد شكل الثاثة األوائل منهم متيزاً نضالياً يف الثورة 
الس���ورية ضد االحتال الفرنس���ي حي���ث اضطروا 
لرتك س���ورية إىل العراق ومنه إىل البحرين.. وحني 
حل���وا معلم���ني يف مدينة 
احملرق أخذوا ميارس���ون 
نشاطهم الثقايف واألدبي 
إطار  داخل  واالجتماعي 
التعلي���م وخارج���ه، حتى 
الفكري  تأثريه���م  أصبح 
والسياس���ي  والرتب���وي 
جمتم���ع  يف  والثق���ايف 
البحرين  كبرياً، و أصبح 
األستاذ عثمان احلوراني 
اهلداية  ملدرس���ة  مدي���راً 
مدي���راً  ث���م  باحمل���رق، 
ملع���ارف البحري���ن ع���ام 
1928م، وظ���ل يعم���ل يف 
تطوير التعليم فيها هبمة 
ونش���اط ومل خيرج منها 
مط���روداً م���ن اإلجنلي���ز 
إجنازات���ه  وكان���ت  إال 
ملء  والثقافية  التعليمية 
الس���مع والبص���ر.. وكان 
م���ن أمهها: إرس���ال أول 
بعث���ة خليجي���ة رمسي���ة 
عام 1928م إىل جامعة بريوت األمريكية، كما أنش���أ 
مجعي���ة العروة الوثقى، وعن طريقها أش���اع الثقافة 
واألدب، كم���ا طور املس���رح املدرس���ي فعرضت عدة 

مسرحيات يف املسرح التارخيي. 
وكان املرب���ي عثمان احلوراني وراء نش���أة أول تعليم 

آمن عثمان 
الحوراني إيمانًا 
عميقًا بضرورة 
الوحدة العربية 
والعناية بتربية 
النشء الجديد 
على حب الوطن

املربي عثمان احلوراني 
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حديث للفتاة يف البحري���ن عام 1928م.. باإلضافة 
ع���ام  الرياض���ي  اخلليف���ي  الن���ادي  تأسيس���ه  إىل 

1928م.
لقد أصب���ح عثمان احلوراني، وعمر حييى، وحممد 
الفرات���ي يف ضمري الرتاث الوط���ين البحريين، وكان 
ترحي���ل احلوراني وعم���ر حييى م���ن البحرين يوماً 

مش���هوداً، فق���د أغلق���ت 
املتاج���ر وامل���دارس وكان 
بالش���وارع  املتظاه���رون 
يعلن���ون رفضه���م لنف���ي 

هؤالء من الباد.« *
احلوران���ي  عثم���ان 

املربي الوطين:
ينح���در األس���تاذ عثمان 
أس���رة  م���ن  احلوران���ي 
بوجاهتها  عرفت  عريقة 

ووطنيتها.  
 وكان يتابع هذه الرسالة 
فيغرس يف نفوس طابه 
واألم���ة  الوط���ن،  ح���ب 
العربية والس���عي لوحدة 

أقطارها.
لذا كانت دروسه تعليمية 
وتوجيهي���ة يف آن واحد، 
يف  أس���تاذاً  عُيّ���ن  فق���د 
وتنق���ل  مح���اة،  جتهي���ز 
يف الوظائ���ف التعليمي���ة 
م���ن إدارة ثانوي���ة البنات 

يف مح���اة، إىل مدير املعارف فيها، وكان يل ش���رف 
مقابلت���ه عندم���ا كان مديراً للمع���ارف يف منتصف 
اخلمس���ينيات من الق���رن املاضي، وقد ملس���تُ منه 

كل عطف وتوجيه أبوي، واكتس���ب مسعة عطرة يف 
أثناء عمله مديراً للمعارف مبحافظة الس���ويداء يف 
الس���نوات: )1947-1952م(، يقول األس���تاذ مُعّذى 
هنيدي يف رس���الة إىل األس���تاذ عبد الغين العطري 

رمحهما اهلل )2(:
»إن أس���عد، وأمتع، وأخري س���ين خدمي الطويلة يف 
الس���نوات  الوظيفة، هي 
الي قضيتها مع األستاذ 
عثمان احلوراني، رئيساً 
لدي���وان مديرية املعارف 
فقد تعلمت منه الش���يء 
الكثري: األخاق الرفيعة، 
االس���تقامة،  الص���دق، 
الش���هامة، ع���زة النفس، 
التواض���ع اجل���م، وع���دم 
إىل  التس���امح  التبج���ح، 
أبع���د احل���دود، إال فيما 
نظافة  الكرام���ة،  مي���س 
نق���اء  واللس���ان،  الي���د 
اإلنس���انية  الضم���ري، 
مبعانيها الواسعة، وأخرياً 
ال آخ���راً تقديس العروبة 
والطم���وح إىل وحدة هذا 
الوطن العربي الكبري من 

املاء إىل املاء«.
عثم���ان  املرب���ي 
احلوران���ي يف ضمري 
بدر  العاصي  ش���اعر 

الدين احلامد والشاعر عمر حييى:
جتم���ع األس���اتذة الثاثة عثم���ان احلوران���ي، وبدر 
الدي���ن احلام���د وعمر حييى روابط ع���دة، فهم من 

عمل عثمان 
الحوراني مديرًا 

لمعارف دولة 
البحرين عام 1928 

وكان وراء نشأة 
أول  تعليم حديث 

للفتاة فيها

 *مؤسس��ة جائزة عبد العزيز البابطني لإلبداع الش��عري- دورة األخطل الصغري سنة 2000م أحباث الندوة ووقائعها حماضرة 
األستاذ مبارك اخلاطر ص) 703-702(.

)2( أعالم ومبدعون- عبد الغين العطري- دار البشائر- دمشق ط )1( 1999م.

196

شخصيات



جيل واح���د ولدوا مبدينة محاة، وتربوا مبدارس���ها 
وم���دارس بع���ض ال���دول العربي���ة الش���قيقة: مث���ل 
فلسطني، وهم من أسر متوسطة الدخل، وقد ولدوا 
وش���بح االس���تعمار خييم على بلده���م وأكثر الباد 

العربية.
وإذا كان املربي عثمان احلوراني مل يرتك آثاراً أدبية 
سوى بعض اخلطب واحملاضرات الي كان ينشرها 
يف بع���ض الصحف فإن الش���اعر بدر الدين احلامد 
والشاعر عمر حييى أصبحا من كبار شعراء سورية، 
وتركا آثاراً أدبية جيدة مع ديوان ش���عر لكل منهما- 
ضمن���ه قصيدة عصماء برث���اء رفيقه املربي عثمان 

احلوراني الذي سبقهما لدار اخللود.
جاءت قصيدة ش���اعر العاصي األس���تاذ بدر الدين 
احلامد يف رث���اء »عثمان احلوراني« الي ألقاها  يف 
حف���ل تأبين���ه يف متوز 1958م  يف س���تني بيتاً، ومن 
أجدر من الش���اعر بدر الدي���ن احلامد بإعطاء هذه 
املناس���بة احلزينة الكربى حقها، وإظهار ما متيز به 
الفقي���د من أرحيي���ه مثلى، وقدوة حس���نة يف تربية 
األجي���ال على حب الوطن واألمة العربية، باإلضافة 
لس���رد س���رية حياته على مدى س���تني عاماً قضاها 
بالعم���ل اجلاد  يف جم���ال عمله الرتب���وي والوطين؟  

يقول مفتتحاً قصيدته:
  وقف الدمعُ حسرةً يف املآقي      

                               وقضى اهلل بيننا بالفراق                 
أبعيدٌ وأنت مين قريبٌ          

                        ليت شعري متى يكون التاقي                  

ويش���ري الشاعر احلامد  إىل كفاح احلوراني ونضاله 
ال���ذي كان من املمكن أن ياقي فيه وجه ربه، ولكنه 
بقي مس���تمراً جبهاده يف س���احات النضال، من غري 
أن ينال منه الردى، فلما استكان تسلل إليه املوت :

أخطأتك املنون يف الس��اح عمداً       
                          يوم ما مِنْ مَردِّها عنك واقي

 مل تنل منك يف اللقاء فلما                
                صرت يف األمن حشرجت يف الرتاقي

وم���ن ثم يظهر الش���اعر ب���در الدي���ن احلامد جهاد 
عثم���ان احلوراني يف الثورة الس���ورية ع���ام 1925م 
ودوره البارز فيها، يش���ري لكفاحهما معاً وتعرضهما 
للتعذيب يف الس���جون، وإلتجاء احلوراني إىل العراق 

الشقيق عرب بادية الشام فيقول:
مجعتنا السجونُ جنباً جلنٍب    

                            يف عذاٍب يُصبُّ غري مُطاق                   
وجنا من جنا طريداً شريداً         

                           أين عثمان من بوادي العراقِ
وينوه بأعمال املرب���ي عثمان احلوراني اجمليدة الي 
ال تنس���ى يف األقط���ار العربية الي عم���ل فيها ويف 

حمافظة السويداء  فقال:
لك يف الرافدين ذكرٌ ويف البحر        

                         ين جمدٌ كالشمس يف اإلشراقِ           
والسويداء إذا نزل��ت محاها      

                           كنت فيها كالنور يف األحداقِ
وق���د رحل املرب���ي عثمان احلوران���ي يف صيف عام 

1958م وهو عام انتصارات للقومية العربية:
يا أبا هاش��م لو أنكَّ حيٌ       

                             فرتى النور فوق منت الرباق                
يتخطى اآلفاق قطراً فقطراً             

                                ويُعيدُ احلياة يف األرماقِ
يف رحاب العراق شعبٌ أبيٌ           

                            عربيُّ النجار واألعراقِ )3(               
وكذلك رثى املربي الشاعر عمر حييى رفيق كفاحه 
األس���تاذ عثمان احلوراني هبائية تزيد على السبعني 
بيتاً س���رد فيها حياة املرثي الغني���ة جبليل األعمال 
واملواق���ف الوطني���ة والقومي���ة والرتبوي���ة وبصماته 
ال���ي ال متح���ى حبس���ن تنش���ئة األجي���ال وتلقينهم 
لبان املعرف���ة وحب الوطن واألمة، وقد أضفت على 
القصيدة مجاالً ممزوجاً باحلزن  فتميزت القصيدة 

املربي عثمان احلوراني 

)3( املقصود األخبار اليت كانت تتوارد عن اجتاه العراق حنو الوحدة مع سورية ومصر بعد اندالع ثورة 14 متوز 1958م
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بالرزانة والعمق معاً :
ومضة، وانطوى مدى آرابه..    

                            وتوارى احملبوب عن أحبابهِ
بسمات الرضى على شفتيه       

                          وعوادي احلتوف دون اقرتابه
 إن طوته املنون زهواً فما كا      

                                ن بواٍن يف جدّه وارتقابه
كان يف زمحة العواصف يأبى    

                             أن ينال الشقاء من حمرابه
ثم يش���ري الش���اعر عمر حييى لس���مو خل���ق الراحل 
عثمان احلوراني وأدبه اجلم الذي طبع عليه وزادته 
األيام والتجارب رفعة ومجاالً فغدا كالعسل الصايف 

الذي جينيه النحل من رحيق األزهار فقال:
أسوة للصديق يف اخللق العذ     

                              ب ختال النسيم ملح عتابه
أدب مل يشب بظلمة جهل      

                           فيسوء الصديق وقع خطابه
عتقته األيام فهو رحيق            

                              وَجَلَتْه اخلطوب يف أكوابه
وكم هي ممتعة أحاديث ذكرى االغرتاب واس���رتجاع 
املاضي، على أوجاعه، هاهو ذا الشاعر عمر حييى 
يس���تعيد بع���ض ذكريات املاضي م���ع رفيق دربه يف 
الكفاح والتشرد املربي عثمان احلوراني إذ استذكرا 

معاً موطنهما )محاة(، ففاضت دموعهما ش���وقاً هلا 
ولعاصيها فقال:

قال ل�ي مرة وقد مجعتنا               
                             جامعات البعاد مع أغ�رابه

وروابي عمُان هتتز حزناً               
                          إذ تعيث الكاب فوق هضابه

 يف أواٍل )4(، يف تيه مسقط، يف اهلن�   
                  �د، ويف البحر، يف هدير اصطخابه

 وذكرنا العاصي ففاضت دموع                                                                                                                        
                             من كلينا شوقاً إىل أسرابه

وخيتتم الش���اعر عمر حييى قصيدته الرثائية هذه 
الي تفيض حزن���اً وفخراً باملرث���ي ببيتني يلخصان 
أخوة مجعت بينهما يف أيام الكفاح والنضال فقال:

أين مين أخ أيفء إليه         
                         حني ميضي الزمان يف إرهابه

أين مين أخو التجارب ينسي               
                            حبجاه املصاب وقع مصابه

تل���ك حمط���ات م���ن حي���اة املرب���ي الراح���ل عثمان 
احلوران���ي س���جلتها عبقري���ة ش���اعرين كبريين من 
موطنه عاشوا معاً وذاقوا مرارة الغربة والرتحال عرب 
ال���رباري والقف���ار والنضال يف س���بيل الوطن واألمة 
والعربي���ة تارك���ني أفواجاً من األبناء ال���ربرة ليكملوا 

مسرية اآلباء يف اجلهاد والنضال.

املراجع

املربي عثمان احلوراني 

)3( أوال: البحرين.

 أعالم ومبدعون. عبد الغين العطري- دار البشائر، دمشق ، ط )1( 1999م.
 من هم يف العامل العربي، مكتب الدراسات السورية- القسم األول – سورية- دمشق 1957م.

  دورة األخط��ل الصغ��ري س��نة 2000م، أحباث الن��دوة ووقائعها، حماضرة األس��تاذ مبارك اخلاط��ر ص )703-702(، 
مؤسسة جائزة عبد العزيز البابطني لإلبداع الشعري.

 ديوان بدر الدين احلامد شاعر العاصي، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق 1975م.
 ديوان عمر حييى، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق 1980م.

 ذاكرة صاحب املقال.
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يف هناية اخلمس���ينيات م���ن القرن املاضي ، أي قبل 
مخس���ني عاماً أو يزيد ، كنت ف���رداً من أفراد فرقة 
اجلرامي���ز الكش���فية ، التابعة ملدرس���ة ن���ور الدين 
الش���هيد االبتدائية تلك املدرس���ة ال���ي تابعت فيها 
مراح���ل دراس���ي األوىل ... كان لفرق���ة اجلرامي���ز 
ه���ذه وجوه أنش���طة متعددة ، منه���ا الداخلية ومنها 
اخلارجية ، وأخص بالذكر املش���اركة يف االحتفاالت 
واملهرجان���ات ال���ي تقام يف مناس���بات وطنية ، وما 

أكثرها يف تلك األيام !.
ويف إح���دى تلك املناس���بات ، وأظنه���ا كانت احتفاءً 
بذكرى قيام الوحدة بني القطرين الش���قيقني مصر 
وسورية ... طلبت منا مديرية الرتبية والتعليم ، كما 
كانت تس���مى آنئذ ، االستعداد للقيام بعرض كشفي 
جيوب شوارع محاة وساحاهتا ، وطلبت من مدرستنا 
أيض���اً أن تفتح أبواهب���ا يف اليوم املوعود الس���تقبال 
فرق مدرس���ية خمتلف���ة ، حي�ث إن باحتنا س����تكون 
مرك���زاً للتجمع ومنطلقاً تتوج�ه منه ه�ذه الفرق إىل 

 

مكان العرض . 
 ويف التاري���خ احملدد ، وبدءاً من الس���اعة  املقررة ، 
طفقت الفرق الكش���فية تصل تباعاً إىل مدرس���تنا ، 
وكنا نراقب بلهفة وشغف كل فرقة قادمة ، وناحظ 

ما يقوم به قادهتا وكشافوها . 
وكان م���ن بني ه���ذه الف���رق ، فرقة يس���يطر عليها 
النظ���ام واالنضباط س����يطرة تام���ة ، وكان أفرادها 
ملتزم���ني التزاماً كاماً مبا ميلي���ه عليهم قائدهم ، 
وق���د قامت هذه الفرقة بالس���ري أمامنا وفق أصول 
النظ���ام املنضم ، كما قام���ت بتقديم بعض الفقرات 
الكش���فية ، وكان صوت قائده���ا اجلهوري يلعلع يف 

الباحة وهو يصدر أوامره الي تتعلق هبذه التدريبات 
، وكان���ت جدران املدرس���ة الصماء تردد صدى هذا 
الصوت عايل النربات ، وكأن صاحبه ضابط ذو رتبة 
عالية ، يتعامل مع جنود إحدى الكتائب العس���كرية 
، وقد ش���عرنا بأن ه���ذا القائد ح���ازم يف تصرفاته 
، ش���ديد يف معامات���ه ، قاس يف أوام���ره ونواهيه ، 
فامت���ألت قلوبنا الصغرية خوف���اً وهلعاً ، وكادت أن 
تتخلع م���ن صدورنا ، وخباص���ة عندما عاقب أحد 
كشافيه بالزحف على األرض الباردة ، نظراً لتهاونه 
يف االنصياع لبعض األوامر ، وكانت عقوبة عسكرية 

األستاذ شفيق منصور 
وتاريخ تربوي وثقافي حافل

 د . موفق أبو طوق 
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رادعة نراها ألول مرة يف حياتنا املبكرة .
وعندم���ا انتهت الفرقة م���ن التدريب ، وأعطيت هلا 
ف���رتة اس���رتاحة ... اقرتب قائدها من���ا ، فكدنا نفر 
م���ن أمامه .. لكنه نادان���ا بلهجة حمببة ، وطلب منا 
أن نش���اركه يف جولة اطاعية مير هبا على صفوف 
مدرس���تنا ، فقمن���ا بذلك مكره���ني ، ألن حتبّبه يف 

ب���ه  نقتن���ع  مل  البداي���ة 
يف  فوجئن���ا  ولكنن���ا   ،
أثن���اء اجلول���ة ب���أن هذه 
 ، احلازم���ة  الش���خصية 
املنضبط���ة ، الش���ديدة ، 
القاس���ية ... ق���د انقلبت 
رأس���اً عل���ى عق���ب ! ... 
ووجدن���ا أمامن���ا إنس���اناً 
خمتلفاً يف مواصفاته عن 
املواصف���ات الي  كوناها 
عنه ب���ادئ ذي ب���دء .... 
بادرن���ا بامل���زاح ، وتعامل 
معن���ا بلط���ف ، وس���ألنا 
ع���ن أحوالن���ا وأوضاعنا 
، وأش���عرنا بأن���ه أخ كبري 
يش���عر بش���عورنا ، ويهتم 
بش���ؤوننا ، ويصغ���ي إىل 
أحاديثن���ا وتعليقاتن���ا ... 
وأدركنا بأن هذه القسوة 
املفتعل���ة ما ه���ي إال لبث 
عناص���ر  ب���ني  النظ���ام 
فرقت���ه ، ك���ي تلت���زم مبا 
الكش���فية  تتطلبه احلياة 

من انضباط ال حدود له ... وأن هذه اللهجة احلادة 
واحلازم���ة الي قرعت أمساعنا قب���ل قليل ، ختفي 
وراءها قلب���اً رقيقاً مفعماً باحلب والعطف واحلنان 

األبوي .
ه���ذا ه���و اللقاء األول م���ع القائد الكش���في الراحل 
)حممد شفيق منصور ( ، بل هذا هو االنطباع األول 

الذي رُسِ���م يف خميلي عنه ... وم���ا كان يل أن أراه 
بعدئذ إال يف مناسبات كهذه .

يف مطلع الس���بعينيات م���ن القرن املاضي ، وعندما 
انتعش���ت احلركة الكشفية األهلية يف محاة انتعاشاً 
يفوق ما كانت عليه يف الس���نوات السابقة ، أضحت 
هن���اك ص���ات أم���نت وعاق���ات أقوى ب���ني الفرق 
الكش���فية  واألف���واج 
احمللي���ة ، وق���د أت���اح يل 
ه���ذا التقارب الكش���في 
أن أتواص���ل مع األس���تاذ 
أكث���ر  منص���ور  ش���فيق 
أن  وخباص���ة   ، فأكث���ر 
لقاءاتنا بات���ت متعددة ، 
س���واء يف مقر مفوضية 
كش���اف محاه الكائن يف 
حمل���ة ب���اب النه���ر ، أو 
يف مق���ر إحدى الفرق أو 
األف���واج ال���ذي حيتضن 
نشاطاً كشفياً مشرتكاً . 
ش���فيق  حمم���د  ول���د 
منص���ور ع���ام 1928 يف 
الش���رقية حبم���اة  ح���ي 
، واعت���ادت أذن���ه مساع 
البشريات  نواعري  صوت 
، وأّث���ر أنينه���ا يف تفت���ح 
مداركه  وتقوي���ة  مواهبه 
، ب���دأ حيات���ه الكش���فية 
ع���ام 1936 يف فرقة آل 
ال���ي حتول���ت  الش���قفة 
فيم���ا بع���د إىل الف���وج األول )س���عيد الع���اص ( ... 
وق���د نال يف تلك الفرقة ش���هادة درجة املبتدئ ، ثم 
ش���هادة الدرجة الثاني���ة ... بعدئذ انتقل إىل الفرقة 
الكش���فية الثامنة  ، حيث أصبح نائباً لقائد الفرقة 
األس���تاذ وحي���د الش���عار ، ويف ه���ذه الفرق���ة تاب���ع 
دراسته الكش���فية إذ نال شهادة الدرجة األوىل ، ثم 

يخيل لمن كان 
يرى شفيق 

منصور أنه أمام 
شاب في مطلع 

العشرينيات يحمل 
حماسة الشباب 

واندفاعهم 
وطموحهم
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األستاذ شفيق منصور  

شهادة الش���ارة اخلش���بية الي تعترب مبثابة دكتوراه 
يف العلوم الكش���فية والرتبوية ... واس���تمر األس���تاذ 
ش���فيق منص���ور يف نش���اطه الكش���في حت���ى مطلع 
الثمانينيات .. وعندما طرحت فكرة إعادة الكشفية 
يف أوائل التسعينيات ) إثر استضافة سورية الحتاد 
كشاف لبنان يف معسكر الشيخ غضبان وتشكيل ما 

الكشافة  يسمى جبمعية 
 ، الس���ورية  واملرش���دات 
ش���بيبة  الحتاد  التابع���ة 
رأس���ها  وعل���ى  الث���ورة 
األس���تاذة رائ���دة صياح( 
األس���تاذ  اس���تُدعي   ،
لتدريب جمموعة  شفيق 
من الش���باب على بعض 
األعمال الكش���فية ، كما 
ج���رى تكليف���ه بتش���كيل 
فرقة كش���فية جديدة يف 
مح���اة ، لتكون نواة لفرق 
وأف���واج كش���فية أخرى ، 
وكل���ف أيض���اً باالتصال 
مع ق���ادة قدام���ى لديهم 
ش���هادات كش���فية عالية 
خ���ربات  عنده���م  أو   ،
كش���فية س���ابقة ، وق���د 
مبدئي���اً  هي���كاً  وض���ع 
هل���ذه الفرق���ة املقرتح���ة 
 : الثاث���ة  بأقس���امها 
أشبال ، كشافة ، جوالة ، 
وقد أصر األستاذ شفيق 

على تس���مية الفرقة باس���م اجملاهد س���عيد العاص 
)اس���م فوجه القديم ( ... ولكن الرياح جرت مبا ال 
تشتهي السفن ، فقد توقفت هذه املبادرة فجأة ومت 
االستغناء عن فكرة إعادة الكشفية ، لظروف خاصة 
مل ندركه���ا يف حينه���ا . يف منتصف العقد احلايل ، 
وبعد عش���ر س���نوات تقريباً من املبادرة األوىل الي 

أخفق���ت ... عادت الفك���رة إىل الظهور ثانية ، ولكن 
بش���كل أقوى ، ومتت إع���ادة الرتتيب اهليكلي القديم 
لرئاسة كشاف س���ورية ، ومت تشكيل جلنة تنفيذية 
علي���ا يف العاصم���ة ، وجل���ان مركزي���ة فرعي���ة يف 
احملافظات الس���ورية األخرى ، وقد رحب األس���تاذ 
ش���فيق هبذه املب���ادرة اجلدي���دة ، وأبدى اس���تعداده 
نش���اطه  إىل  للع���ودة 
إىل  فس���ارع   ، الكش���في 
تقدي���م ترخي���ص رمسي 
باس���م )الفوج األول ( من 
جديد ، وضمّنه عدداً من 
زمائه القدام���ى ، وكان 
يتمن���ى م���ن كل قلب���ه أن 
يعيد تأسيس هذا الفوج 
ه���ذا  كان   ... القدي���م 
حلم���ه الكبري ، وكان حيز 
يف نفسه أنه مازال بعيداً 
ع���ن التحقي���ق ، وت���ويف 
رمح���ه اهلل وأمنيت���ه م���ا 
زالت معلقة بني أخذ ورد 
! باإلضاف���ة إىل نش���اطه 
الكش���في ،كان لألس���تاذ 
 ش���فيق دوره املتمي���ز يف 
احلقل الرتبوي . فهو قد 
خت���رج عام 1947 يف دار 
املعلم���ني ، ليمارس مهنة 
التعلي���م يف مدين���ة محاة 
س���عيد  مدرس���ة  ويف   ،
العاص ملدة سبع سنوات 
، انتق���ل بعدئ���ذ إىل العم���ل اإلداري واس���تلم إدارة 
مدرس���ة األنصار عام 1954. ثم إدارة صقر قريش 
ع���ام 1956 ، ثم يف مطلع الس���تينيات اس���تلم إدارة 
مدرس���ة س���عيد العاص وبعدها إدارة مدرسة عقبة 
بن نافع ... وكان إدارياً حازماً وتربوياً ناجحاً ، ومل 
ينس خال عمله التعليمي األنشطة الكشفية ، فقد 

كان األستاذ 
شفيق منصور  

إداريًا حازمًا 
وتربويًا ناجحًا ، 
ولم ينس خالل 
عمله التعليمي 

األنشطة 
الكشفية
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كان مش���رفاً عاماً على الفرق الكش���فية املدرس���ية 
، ال���ي كانت موج���ودة يف تلك األثناء ، وهلا نش���اط 

متميز يف املدارس الي يديرها . 
كان األس���تاذ ش���فيق منص���ور كتل���ة م���ن احليوي���ة 
والنشاط ، حتى وهو يف السنوات األخرية من حياته 
، كان حي���اول أن مي���ارس عدة أنش���طة يف آن واحد 
، وأن ميس���ك جمموع���ة من األم���ور بقبضة واحدة 

، ف���رتاه يقرض الش���عر ، 
ويهتم بالفلكلور الش���عيب 
، وحييي الرتاث واألمثال 
يف  ويكت���ب   ، احمللي���ة 
موضوعات شتى ، ويتابع 
مهن���ة الرتبي���ة والتعليم ، 
ويستعيد تارخينا العربي 
تك���ن  ومل   .... احلاف���ل 
 سنه املتقدمة حتول دون 
ذل���ك ، ومل يك���ن بلوغ���ه 
الثمانني مينعه من السري 
إىل م���ا خطط ل���ه ، كان 
يعمل بالقول املأثور اعمل 
لدنياك كأنك تعيش أبداً 
، واعم���ل آلخرتك كأنك 
مت���وت غداً .. وخييل ملن 
يراه ، أنه أمام ش���اب يف 

مطلع العش���رينيات ، له محاس���ة الشباب ، واندفاع 
الش���باب ، وطم���وح الش���باب ، كان ذا مه���ة عالية ، 
وجس���م رياضي متناس���ق ، وحركة مستمرة ال يكل 
صاحبه���ا وال مي���ل ! ... كان املاض���ي يش���ده بق���وة 
، وكان حي���ن إىل تل���ك األي���ام الي كان فيه���ا قائداً 

 

حازماً ، ومعلماً ناجحاً ، ومربياً قديراً ... أتاه املوت 
فجأة وكان خلرب وفاته وقع شديد  .

 يق���ول عنه صديق���ه عبد الرزاق اخلضر : ) عرفته 
تلمي���ذاً يف مدرس���ة النم���وذج ، كان مث���ال الوداع���ة 
والنباه���ة ، نال أهلية التعليم االبتدائي عام 1947 ، 
واختذ التعليم هدفاً ال وسيلة ، فقد آمن بسمو رسالة 

العلم ، وعرفته معلماً ومديراً فكان مثال الصدق يف 
الق���ول ، واإلخاص يف العمل ، والصراحة يف الرأي 
، والثبات على املبدأ ، ش���عاره : ش���دة من غري عنف 
، ول���ني من غري ضع���ف ، وكان واحداً من أبناء حيّنا 
الذين أس���هموا يف نشر الثقافة وحمو األمية وتعليم 
الكب���ار . وأذك���ر ذلك اليوم من ع���ام  1945  ، حني 
كن���ت وإياه ننقل صناديق الذخرية من خان الش���عبة 
إىل موق���ع اجملاهدين يف 
الفرنس���ي  العدوان  أثناء 
 . مح���اة  مدين���ة  عل���ى 
املتطوع���ني  أول  وكان 
املقاوم���ة  صف���وف  يف 
الشعبية ، وقائداً إلحدى 
س���راياها ع���ام 1956 ، 
لقد عارك احلياة فغلبها 
، وخدم التعليم بإخاص 

، ومازلت أذكر قوله :
 مل أن���دم على ي���وم كنت 
فيه معلم���اً ومربياً ، لقد 
علّم���ت وربّي���ت ، وإن���ي 
فخ���ور مبا ربي���ت وكلمة 
حق أقوهل���ا : قضيت يف 
صحبت���ه س���تني عام���اً ، 
فلم أمل�س فيه إال الرجولة 
اجل���ادة ، وحب الن���اس ، وخدمة أبن���اء اجملتمع ... 
فقد كان رجاً بكل ما يف الكلمة من معنى ... ( . 

أما األديب األس���تاذ عبد ال���رزاق األصفر فقد قال 
عنه : ) األس���تاذ ش���فيق منصور مرب ناجح ، سلخ 
م���ن عمره يف التعلي���م واإلدارة واملنظم���ات الرتبوية 
الكش���فية م���ا يق���ارب نصف ق���رن ، وعُ���ِرف جبده 
وإخاصه وس����مو خلقه واستقامة سلوكه ، وإعماله 
الفك���ر والتنظي���م يف كل ما يعرض له م���ن األمور ، 
واقتناصه كل فرصة تتيح له رفداً يف الثقافة ومدداً 

يف العطاء ( . 
يف كتابه ) قصص األمثال ... ش���عراً ( ، حيوّل املثل 

كان األستاذ شفيق 
أول المتطوعين في 

صفوف المقاومة 
الشعبية  وقائدًا 

إلحدى سراياها عام 
 1956
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األستاذ شفيق منصور  

املراجع
 حفل التأبني مبناسبة مرور أربعني يومًا على الوفاة – شباط 2010 .

  ذكريات الكاتب وأصدقاء الفقيد .
 كتاب ) قصص األمثال شعرًا ( .. مطبعة دار عكرمة 2002 .      

العامي إىل منظومة شعرية قصصية ماتعة وفصيحة 
إىل حد بعيد ، فهو يقدم قصة املثل يف حالة شعرية 
قش���يبة يزينها احلوار ، وتسعفها احليوية واملفاجأة 
، وين���أى هبا اإلجياز عن اهل���ذر واإلمال ، ويوافيك 
بالقص���ة احلقيقية إن وجدها ، أو بالقصة اخليالية 
إن فق���د احلقيقي���ة. فتح���دث عن مث���ل ) بني حانا 

ومانا ، ضيعنا حلانا ( يقول :
يل زوجت������������ان اآلن              كربامها هي حان����ا
يف الليل تنتف شَعراً              من حليي أحيان�����اً
ختتاره�������ا حالكات              ما اسودّ منها وزانا
أما الصغرية مان��������ا              مجاهلا قد سبان������ا
فتلتقط الشّعر لقطاً              ما ابيضّ منه وبانا
مابني حان���ا ومان�����ا              هاقد أضعنا حلانا

حتدث شِ���عراً ع���ن أمثال كث���رية ، منه���ا : )واخنلي 
ي���ا هال���ة ، وال توص���ي حريص وال تبي���ع برخيص 
، الدنيا دين ووفاء ، على قد بس���اطك مد رجليك ، 
ضاعت الطاسة ، كثر التكرار بيعلم احلمار ، الدنيا 

دوالب ، يوم إلك ويوم عليك ( .. 
لقد صاغ قصة املثل منظومة شعرية . وهي طريقة 

جديدة مل يسلكها من قبله أحد من األدباء . 
حتدث كثريون عن األس���تاذ شفيق منصور ، وذكروا 
صفات���ه األخاقي���ة ، ومسات���ه العملي���ة والرتبوي���ة 
، س���واء ع���ن طريق الش���عر ، أم عن طري���ق النثر ، 
وخباص���ة بعد وفاته ، ومن األس���اتذة الذين مدحوه 
ش���عراً الشاعر إبراهيم البكري ، الذي قال عنه عرب 

قصيدة عنواهنا ) يا صانع اإلنسان ( : 
أحسست نفسك باحلروف تعانقت

                         مثل الربيع إذا أطال وما مطْل
روح العزمية يف حروفك قد سرت

                        ومتلمل العماق يف غيث هطْل

نفحات شعر رائع يف مارد
                            متمكن من نفسه مهما فعْل

فعلى يديه خترجت أجيالنا
                            جيل يسري وقبله جيل وصْل

فمهندس كفء وعامل خمرب
                             ومطبب حذق متكن إذ هنْل

ورثته ابنته الكربى ) سهى ( بقوهلا :
 ) كن���ت األب الش���فوق ، والوال���د احلن���ون وال���زوج 
الصاحل ، واألخ الويف ، والصديق الصدوق ، والرفيق 
املخل���ص ، كنت طاه���راً يف قولك وفك���رك وعملك 
، عظيم���اًَ يف أفعال���ك ، حس���ناً يف معاملت���ك ، نقياًُ 
يف س���ريرتك .. كما كنت املرش���د امللهم ، والناصح 
األم���ني ، لكل من عرفك ، أو عمل معك ، أو الزمك 
.. كيف ال ؟!.. وأنت املؤمن بربه ووطنه وأمته ، فنم 

قرير العني جبوار ربك .... ( .
أما ابنته الصغرى، فقد قالت خماطبة أباها : 

رحلتَ سريعاً دون وداِع
لبيت نداء حق داعي

أفضت دمعي ، وأسكت يراعي
أبي ، حبييب ، هل تستطيع مساعي

نعم األب كنت ونعم السندْ
رؤوف ، عطوف ، ال تؤذي أحدْ

أما صديقه األستاذ حممد عبود فقد قال عنه :
ح�يّ املعلم صان�ع األجي�اِل  

                             ومفج�ر الطاق�ات واآلم��اِل
من مل ينْل إش�راقة من ضوئه 

                            كتب�ت علي�ه تعاس�ة اجلهاِل 
ه�و واحلي�اة معلّم�ان وإنه 

                            ف�اق احلي�اة مبنط�ق وخياِل
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رافقت احلكاية اإلنس���ان منذ القديم فلقد استهوته 
على مرّ الزمان تلك احلكايات والقصص والروايات 
اخلرافي���ة الي كانت واحة ظليل���ة له يفيء بظاهلا 
وحيل���ق يف مس���اء اخليال ليس���عد هبا وجي���د فيها 
م���ا يُفسّ���ر ظواهر احلياة والوج���ود، وإذا ما مجعت 
احلكاي���ة ب���ني الواقع واخليال واس���تهدفت تفس���ري 
ظواه���ر الطبيع���ة وانطوت عل���ى مضامني أخاقية 
وكان���ت أقرب إىل دروس تغ���رس يف النشء املفاهيم 
األخاقي���ة وتغ���ذي خياهل���م وفكره���م غ���دت هذه 
احلكاي���ة حكاي���ة خرافي���ة ختتل���ف ع���ن احلكايات 
الواقعي���ة ال���ي وقع���ت أحداثه���ا يف احلي���اة، وع���ن 

األساطري ذات املنشأ اخليايل العجائيب.
وهن���ا تصادفن���ا يف مث���ل هذه احلكاي���ات اخلرافية 
حقيقة تثري التس���اؤل فلماذا سيقت أحداث ووقائع 

هذه القصص على ألسنة احليوان؟!
وق���د ال يط���ول بنا البح���ث لنعرف أن اإلنس���ان يف 
حيات���ه صادق احليوان حني دجّنه وقتله واعتاش به 
ح���ني ج���اع أو أحس من���ه خطراً وه���ذه احلياة الي 
تقامسه���ا مع���ه دفعته ليألف���ه فأثار خياله لينس���ج 
قصصاً وحكايات  يس���بغ هبا على احليوان مشاعر 
بين اإلنس���ان فتنفعل وحتس وتش���عر وتتآمر وتفكر 
وختطط ولئن كانت يف بداياهتا حتمل طوابع فكرية 
حياول اإلنس���ان من خال هذه األس���اطري أن يُفسّر 
الوجود واملغزى منه ويلبس عقيدته لبوسها ليتمكن 
من فهمها فإهنا فيما بعد وعلى أيدي مبدعني غدت 
وسيلة لنقد الطبقات العالية يف اجملتمعات الطبقية 
ال���ي ظهرت فيها من غري أن يعرض املنتقد نفس���ه 
للخطر وأصبحت أداة لتنفس هبا الطبقات املضطهدة 

عن حقدها وكراهيتها 
للمستغلني..

 وهذا ما جنده  يف كل 
والقصص  احلكاي���ات 
والرواي���ات اخلرافي���ة 
من رسالة الغفران إىل 
الصفا  إخوان  رس���ائل 
كليل���ة  قص���ص  إىل 
ودمن���ة  إىل حكاي���ات 
الفونتني، وهكذا كانت 
احلكاية اخلرافية على 

لس���ان احليوان على مدار التاريخ أداة نقد وإصاح 
ووس���يلة تفري���غ لش���حنة االنفع���االت املكبوتة بفعل 

اجتماعي أو سياسي.
ولق���د عرف تاري���خ احلضارة اإلنس���انية الكثري من 
هذه احلكايات الي تناقلتها األجيال مش���افهًة زمناً 
طوي���اً ورويت بقصد التس���لية واإلمت���اع أو بقصد 
الرتبية والتعليم ثم بدأت األمم بكتابة هذه احلكايات 
اخلرافي���ة ، وكان���ت تصن���ف دوماً يف خان���ة األدب 
الش���عيب وإن كان كبار الفاسفة والكتاب والشعراء 
واملؤرخني قدمياً قد اغتنوا هبا يف مؤلفاهتم وجعلوها 
مصادر إلبداعاهتم فنهلوا منها الكثري الكثري. وحيفل 
التاريخ هب���ذه احلكايات اخلرافية واحلكم التعليمية 
التهذيبية كحكم لقمان احلكيم وأحيقار حكيم وادي 
الرافدي���ن وبيدبيا فيلس���وف اهلند وكونفوش���يوس 

حكيم الصني وإيسوب حكيم اليونان . . . 
 ولكن مايثري الدهشة واالستغراب أن العرب يف عهود 
ازدهارهم وحضارهتم اطلعوا على كل ما وصل إليهم 

شخصية الحكيم إيسوب اإلغريقي
رائد الحكاية الشعبية

  فايز جمدالوي
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من مؤلفات وتراث لألمم واحلضارات الي عرفوها 
ونقل���وا نفائس الكتب يف كل عل���وم األرض وحكمها 
ومعارفها وثقافاهتا إىل لغتهم، وترمجوا كتب اليونان 
وفارس وأثارت دهش���تهم القصص الي جرت على 
ألس���نة احليوان فقام ابن املقفع برتمجة البانكاتنرتا 
pancatantra السنس���كريتية حت���ت عنوان كليلة 
ودمن���ة: وهي كلمة سنس���كريتية تع���ين الفصول أو 
  the Fables الكتب اخلمسة وتسمى حكايات بيدبا
of bid-pai نس���بة إىل راوي احلكايات وهو حكيم 
هندي روى هذه القص���ص لتعليم احلكمة الدنيوية 
ومساه���ا أبو الرحيان البريوني يف كتابه ) حتقيق ما 

للهند من مقولة( كتاب بنج ترتا . . . 
 أق���ول ما يث���ري الدهش���ة: أهنم مل يعرف���وا حكايات 
إيس���وب! وهنا ينفتح الباب على مصراعيه وتتدفق 
األس���ئلة يف شبه ألغاز . . هل حقيقة مل تصل إليهم 
وه���م من اس���تجروا هنر الثقاف���ة اليونانية والبد أن 
تكون حكايات إيسوب مكوناً رئيساً  يف تلك الثقافة 
خاص���ة وق���د وردت يف مؤلفات أرس���طو وغريه . . 
؟ ه���ل وصل���ت إليه���م ومل يعريوه���ا اهتمامهم؟ وإذا 

األمر كذلك فلماذا؟ 
وكي���ف مل يضيف���وا 
إىل تراثه���م ) وه���و 
بقص���ص  حاف���ل 
عرفه���ا  مش���اهبة 
واحلكم���اء  الع���رب 
يش���بهون يف مس���ار 
وحكمتهم(  حياهت���م 
إيس���وب هذا؟ أليس 
الذي  لقمان احلكيم 
ورد ذك���ره يف القرآن 
الكريم صورة مشاهبة 
حتى يف اللون )أسود 
األصل  ويف  البشرة( 
) حبش���ي م���ن نوبة 
مص���ر( ويف احلكمة 

إليس���وب؟ أليس األحنف بن قيس جبس���ده املش���وه 
وحكمته يشبه هذا الرجل؟ كيف مل يثر فضوهلم؟

أغلب الظن أهنم عرفوه كما عرفوا املس���رح اليوناني 
ولكنه���م مل يأهبوا ب���ه وال باملس���رح اليوناني ألن ما 
وص���ل عنه كان ممزوجاً مبعتقدات وثنية وخرافات 
وأس���اطري وتع���دد آهل���ة وهو م���اكان ين���ايف مبادىء 
الدين اإلس���امي احلنيف ولذلك ن���أوا عنه ملا فيه  
من فس���اد وإفس���اد للعقي���دة  .. وهك���ذا دفنه هذا 
املوقف يف غياهب النس���يان إىل أن أطل هذا العصر 
املنفتح على كل ما يف الرتاث اإلنساني املتسلح برؤية 
موضوعية قادرة على أن تأخذ خري ما لدى اآلخرين 
ف���كان أن فتحت ه���ذه األهرام���ات اخلالدة وتعرف 
العرب هذا الرتاث العظيم: إيس���وب ،مسرح اليونان 

والرومان وغريهم.
 

من إيسوب ؟
 تتض���ارب األق���وال ح���ول ش���خصية إيس���وب فمن 
الباحث���ني م���ن  ينك���ر وج���وده أص���اً ويعتق���د أن 
اليوناني���ني كانوا ولوعني بنس���بة األعمال إىل مؤلف 

شخصية احلكيم إيسوب اإلغريقي  
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م���ا ف���إن مل جي���دوه اخرتع���وه، وهذا م���ا حدث مع 
جمموعة من احلكايات الش���عبية الي رددها الناس 
يف اليون���ان، كما ه���ي العادة عند كل الش���عوب ويف 
خمتلف العصور ثم نس���بوها إىل ش���خصية خرافية 
نسجوا خيوطها وحاكوا ثوهبا وكسوها حلماً وعقاً 

وأمسوها إيسوب.
أما الفريق الثاني فريى أنه شخصية شبه أسطورية 
، فه���و ش���خصية واقعية ألف املئات م���ن احلكايات 
الي نس���بت إليه، ثم حيكت حوله روايات أسطورية 
منها أنه بعث حياً بعد وفاته، وأنه اشرتك يف معركة 
ترموبيل���ي 480ق.م وغريها كثري ، وكانت واحدة من 
املع���ارك الش���هرية يف احلروب الفارس���ية مع جيش 
صغري يوناني بقيادة القائد اإلس���بارطي ليونيداس 
دافع عن مضيق نس���اليا بني مشال اليونان وجنوبه 
ضد جيش  فارس���ي ضخم بقيادة أخشويرش األول 
مل���ك فارس وقد ه���زم اليونانيون يف ه���ذه املعركة 
بالرغ���م من قيام إيس���وب من بني األم���وات ليدافع 

عنهم.
أما الفريق الثالث وعلى رأس���هم هريودوت فريى أنه 
ش���خصية حقيقية ع���اش يف القرن الس���ادس قبل 
املياد ، وأنه كان عبداً أعتقه س���يده بعد ذلك، وانه 
كت���ب احلكايات اخلرافية املنس���وبة إلي���ه، ولكن مل 

يصلنا ما يؤكد عددها ومضموهنا تأكيداً تاماً.
 و يؤكد حقيقة وجوده  أن :

ه���ريودوت يف الكتاب الثاني من تارخيه حتدث عنه 
وأّكد وجوده.

أفاط���ون س���اق عل���ى لس���ان س���قراط يف حماورة 
للدف���اع: أنه جلأ إىل اس���رتجاع احلكايات اخلرافية 
إليس���وب لتمضية الوق���ت الذي قضاه يف الس���جن 
يف انتظ���ار تنفيذ احلك���م  بإعدامه، واألرجح أنه مل 
يقرأها من كتاب و إمنا كان يسرتجعها من ذاكرته.

أرس���توفان يف مس���رحية الس���ام، البيت رقم 129 
ق���ال: لك���ن ماذا يض���ري اخلنفس���اء إن ركب���ت على 

ظهرها وطارت يف السماء ياوالدي؟
إهن���ا الكائ���ن احل���ي املخل���وق بأجنحة وهل���ذا ذهب 

إيسوب إىل أنه يستطيع أن يصل إىل اآلهلة.
أرس���توفان أيضاً يف مس���رحية الطي���ور البيت 471 

يذكر :
ألن���ك أعم���ى وذهنك ال حيص���ل ش���يئاً ، ومل تعتد 
قراءة حكايات إيسوب لتعرف أن القنرب هكذا يقول: 

وجدت قبل األرض.
يف املسرحية ذاهتا البيت 651 يذكر: 

 لك���ن توق���ف حلظ���ة ياعزي���زي وأخربن���ا ع���ن تلك 
احلكاية من حكايات إيسوب.

أرس���طو يف كتابه ) فن اخلطابة الكتاب الثاني( ذكر 
إيسوب 

حياة إيسوب:
 ولد إيس���وب العبد  حسب  مايقول املؤرخ اليوناني 
يف الش���مال الش���رقي من اليونان يف قري���ة أمرتوم 
س���نة 620 ق.م وه���ذا الزمن يس���اير عصر فرعون 
مصر أمازيس) أواس���ط القرن السادس ق.م( عصر 
كروس���س آخ���ر ملوك ليدي���ا وكان أمسر البش���رة ، 
دميماً، مشوه اجلس���م ، أحدب الظهر، بارز البطن، 
رأس���ه طوي���ل أفطس األنف س���ليط اللس���ان، وكان 
خيونه لسانه يف كثري من األحيان يف التعبري اللفظي 
عم���ا يري���د بيانه م���ن املعان���ي فوصف بأن���ه عيي، 
لكن هذا الصفات اجلس���دية الزرية غطتها سجايا 
نفس���ية وخلقي���ة عظيمة فقد كان واثقاً من نفس���ه 
ش���جاعاً جريئاً سريع البديهة، ذا ذكاء خارق- وكان 

نعم اخلادم األمني املطيع،  
وتكث���ر احلكاي���ات ال���ي تتحدث ع���ن عيّ���ه وذكائه 
وأمانت���ه ومنه���ا أن بعضاً م���ن العبيد حق���دوا عليه 
حلب س���يده ل���ه ويف يوم جاءت هدية للس���يد وهي 
تني ش���هي وانتهز العبيد ذهاب السيد  إىل احلمام، 
فأكل عبدان منهما هذا التني واهتما إيسوب بذلك، 
غضب الس���يد على إيس���وب  واهنال العبدان ضرباً 
عليه وحُِبسَ لس���انه فركع حتت قدمي سيده وطلب 
منه أن ميهله دقائق، خرج إيس���وب من الغرفة وعاد 
حيم���ل إناء فارغ���اً، وضع إصبع���ه يف حلقه وأخرج 
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م���ايف جوفه يف اإلناء، وأش���ار إىل الس���يد أن يطلب 
فع���ل ذل���ك من العبدي���ن، اعرتضا ث���م  أذعنا لطلب 
الس���يد، وانكش���فت املؤامرة وعُ���ِرفَ اخلائن فجُلِدا 
وهك���ذا ختل���ص إيس���وب من امل���أزق بذكائ���ه الذي 

انتصر على عيّه.
ومن اخلرافات الي نس���جت حول عي لسانه أنه مرّ 
ذات ي���وم جبماعة من الكهنة احنرفوا عن اجلادة ملا 
شعروا به من فراغ، فأخذ يف عاجهم حتى أعادهم 
إىل الدين من جديد ، ويف وضع أفضل من ذي قبل 
، وراحوا يصلّون من أجله، وهلذا السبب استطاع أن 

يعاجل لسانه.
وم���ن القصص الي رويت ح���ول حكمته وذكائه: أن 
س���يده أرس���له إىل الس���وق ليشرتي أحس���ن ما فيه 
ليك���رم ضيوف���ه فعاد حيمل اللس���ان، وظل يرس���له 
سيده ويعود حاماً اللسان حتى مّل الضيوف، فعاد 
الس���يد وطلب منه أن يشرتي أقبح مايف السوق فلم 
يشرت سوى اللسان وحني سأله سيده عن سبب ذلك 
قال: إن اللس���ان هو مفتاح العل���وم وموثق العاقات 
ومق���رّب القل���وب كما ه���و أيضاً مف���رّق اجلماعات 
وسبب املشكات والعداوات ومنبع الشقاق واحلروب 

) وقد كان لسانه سبب هاكه فيما بعد(
كان يف البداي���ة يف طبقة العبيد واس���تمد إيس���وب 
Aesop  م���ن س���واد بش���رته ألهن���ا تع���ين أثيوب���ي  
Aethop ويب���دو أهنا تدل عل���ى أصله، ولقد طغى 
جانب���ه العقلي على تش���وهه اجلس���دي فخلّده عرب 
التاريخ كان يف بداية حياته كما ذكر هريودوت عبداً 
لدى مالك يس���مى زانثوس وهو من اكتشف حكمته 
وتقول احلكاية إن إيسوب كان عبداً عند سيدين قبل 
أن يعرض للبيع يف مدينة أفسوس مع عبدين آخرين 
ويش���رتيه احلكيم زانث���وس أو كزانثوس ثم يعتقه يف 
رواي���ة ويف رواية أخرى يبيعه ويش���رتيه س���يد امسه 
يادمون وه���و الذي أعتقه وهذا م���ا ذكره هريودوت 
يف تارخيه يف معرض اكتش���اف حكمته وقصتها أن 
احلكي���م زانثوس أو كرانثوس وكان رجاً مرموقاً يف 
مدينة س���اموس جاء إىل الس���وق يف مدينة أفسوس 

ليش���رتي عبداً فرأى إيس���وب معروض���اً مع عبدين 
آخري���ن، فس���أل العبدين: ماذا ميكنكم���ا أن تفعاه 
من أجلي؟ فكانت اإلجابة: أي ش���يء ياسيدي، أعاد 
الس���ؤال على إيس���وب فرد قائاً أنا ال أس���تطيع أن 
أفعل أي ش���يء ياسيدي فدهش السيد و عاد يسأل 
وملاذا؟ فقال : إن رفيقيّ مل يرتكا شيئاً أفعله فأعجب 
الس���يد بذكائه وقال: حس���ناً اآلن لو دفعت فيك ما 
يطلبون من مال أتكون صاحلاً وأميناً؟ فرد إيسوب: 
إنين ياسيدي سأكون صاحلاً وأميناً سواء أشرتيتين 
أم ال ف���ازداد إعج���اب الرجل بذكائه وعاد يس���أله: 
خبّرني اآلن بصدق ألن حتاول اهلرب؟ فرد إيس���وب 
وهل مسعت يف حياتك ياسيدي عن طائر مل حياول 
اهلرب من قفصه أو أخرب صاحبه عندما تكون لديه 
النية يف اهلرب؟ س���رّ احلكيم من ذكائه ومالديه من 
سرعة بديهة وازداد إعجاباً فوق إعجاب وراح يطرح 
عليه املزيد من األسئلة فقال له: رغم سروري منك 
فإنين أخش���ى أن الناس سوف يس���خرون مين حني 
ي���رون هيئتك الزرية وجس���دك املش���وّه يف أي مكان 
تذه���ب إلي���ه فرد إيس���وب بكل ثقة: إن الفيلس���وف 

ياسيدي ينبغي أن يقيّم بعقله ال جبسده.
 وبعد هذا الرد املفحم شعر الرجل مبا لدى إيسوب 
من حكم���ة إىل جانب ذكائه وس���رعة خاطره فدفع 
ما طلبه التاجر وأخذ إيس���وب إىل موطنه س���اموس 
ولعل هذا س���بب ما يعتقده بعض الرواة من أنه من 
ساموس لكن احلكيم مل يستطع حتمل لسانه الاذع 

فأرسله للعمل يف الفاحة.
ويب���دو أن يف قص���ة عتق���ه خافاً يف ال���رأي ففيما 
يؤك���د ه���ريودوت يف تارخي���ه أن احلكي���م كزانثوس 
باع���ه لس���يد آخر يس���مى يادمون وه���ذا األخري هو 
الذي أعتقه فإن رواية أخرى س���اقها بلوتارك تؤكد 
أن م���ن أعتقه الس���يد كزانثوس ويس���وق هنا قصة 
خرافي���ة تق���ول : إن نس���راً خطف خ���امت الدولة يف 
مدينة ساموس وطار به وألقاه يف صدر جارية ورأى 
أهل املدينة يف احلادثة نذير كارثة فأصاهبم الذعر، 
انعق���د جملس احلكم���اء بس���رعة وس���ألوا كبريهم 
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كزانثوس سيد إيس���وب عن رأيه فطلب إمهاله يوماً 
أو يوم���ني، عاد كزانثوس إىل بيته مهموماً مش���غول 
البال وأحل إيسوب عليه يف السؤال فأخربه مبا حدث 
وحريته أمام ذلك ، فوعد إيس���وب سيده بأنه سوف 
خيلص���ه من مهه، وطل���ب أن يدعو اجمللس يف الغد 
لانعقاد، ويعرض عليهم اللجوء إىل ش���خص حكيم 
يُعم���ل عقله ويق���رأ املعج���زات، وإذا مل يعرفوا هذا 
الش���خص فليدهلم على عبده وخادمه إيسوب الذي 
س���وف يق���وم بذلك، ألق���ى كزانثوس خطب���ة طويلة 
عرض فيه���ا قصة خادمه فطل���ب اجلميع حضوره 
وم���ا إن رأوه حت���ى انفجروا ضاحكني وس���خروا من 
ادعائ���ه الق���درة على التفس���ري والتنبؤ وم���ن هيئته 
الزرية وحقارة منبته فخطب فيهم مؤكداً أن الرجل 

احلكيم يقيّم بعقله ال جبماله، 
وم���ا حيتاجونه اآلن ه���و رجاحة العقل ال العضات 
املفتولة، فاس���رتد اعتباره وراح يفس���ر هلم ما حدث 
فالنسر رمز امللك العظيم، وخامت الدولة رمز ملدينة 
س���اموس، وإلقاء اخلامت يف صدر جارية تفسريه أن 
مث���ة قوة تعلو على قوتكم وتنبأ هلم بفقدان حريتهم 
م���ا مل حيزم���وا أمرهم ويعينوا هلم أمرياً يرس���م هلم 

سبيل اخلاص . .. 
 مل ميض سوى وقت قصري حتى دقت طبول احلرب 
فلقد أرس���ل ملك ليديا كروسس رسله إىل ساموس 
يطالبه���م بدفع اجلزية ويهدده���م باحلرب والدمار 

إذا رفضوا.
 انعق���د جمل���س احلكم���اء ورأى الغالبية الس���لم مع 
العبودية واقرتح فريق أن يستش���ار إيس���وب يف ذلك 
فأّك���د هلم أن طريق احلرية وعر ضيق ولكنه س���هل 
ناع���م يف النهاي���ة وأن طريق االستس���ام س���هل يف 
البداي���ة ولكنه  وعر يف النهاي���ة فأمجعوا على رأيه 
ومتس���كوا حبريتهم وردوا رس���ل كروسس ، وملا علم 
كروس���س بقصة إيس���وب طلبه إليه فأعتقه س���يده 

وسافر إىل ليديا.
عاد إىل س���اموس فيما بعد وجتول يف باد اليونان 

مواطناً حراً.

 بعد عتقه يصف كتاب بعنوان » حياة إيس���وب« من 
القرن األول بعد املياد أن قوم الس���اميانيني أوفدوا 
إيس���وب إىل باط امللك كروسس لدعوته إىل وقف 
اضطهاد بين جلدهتم وأعحب كروسس إميا إعجاب 
بإيس���وب فرفع الظل���م عن الس���اميانيني وعينه يف 
الب���اط وه���ذا ما هيأ له الفرص���ة للتجول يف باد 

اليونان سفرياً للملك.
 ولق���د متن���ى إيس���وب أن ي���زور دلفي حي���ث معبد 
اإلل���ه أبوللو وحيث عرافته الش���هرية وحيث احلكمة 
واحلكم���اء الذين مسع عنهم. ويذكر املؤرخ بلوتارك 
أن إيسوب عيّن يف بعثة دبلوماسية يف دلفي، وهناك 
خاب أمله حني وجد أهلها متعجرفني جباء جشعني 

ال يعرفون عن احلكمة شيئاً.
وراح يس���خر منهم بقصصه فأثار حفيظة قساوسة 
أبولل���و عندم���ا ق���ال عنهم: إهن���م يتمتعون بش���هرة 
واس���عة يف اخلارج لكنه���م يف واقع األمر ال يتمتعون 
بش���خصيات جذاب���ة فش���عروا باإلهان���ة الش���ديدة 
وحبك���وا مؤام���رة ليتخلص���وا منه قب���ل أن يغادرهم 
ويفضح أمرهم، فدسوا كأساً من الذهب من كؤوس 
املعب���د يف أمتعت���ه بناء على رأي عراف���ة دلفي،  وملا 
انطل���ق راحاً عنه���م دامهته جمموعة م���ن اجلنود 
وفتش���وا أمتعت���ه وأخرج���وا ال���كأس، وس���اقوه إىل 
الس���جن ومل يسمح له بالدفاع عن نفسه، ويف اليوم 
الت���ايل حوك���م حماكمة صوريه س���ريعة وحكم عليه 

باإلعدام برميه من فوق صخرة شاهقة.
م���ات إيس���وب احلكي���م يف دلف���ي ع���ام 564 قب���ل 

املياد.

فضل إيسوب:
 وهل���ذا املواطن اإلغريقي إيس���وب يع���ود الفضل يف 
تطوي���ر احلكاي���ة الش���عبية لتك���ون أداة م���ن أدوات 

التعليق السياسي واالجتماعي.
وتتميز حكايات إيسوب بأهنا قصص رمزية خيالية 
ت���دور ح���ول حيوان���ات ترمز إىل أش���خاص من بين 
البش���ر وقليل منها يهتم بالنبات أو ظواهر الطبيعة 
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املراجع

أو بع���ض عناصره���ا كاجلب���ال واألهن���ار والري���اح 
والش���مس وبعضها أبطاله م���ن اآلهلة أو منهما معاً، 
وتش���ري هذه احلكايات إىل مغازي أخاقية بأسلوب 
واضح وبس���يط بعيد ع���ن التصنع، وحتم���ل طابعاً 
ش���عبياً وهدفها الفائ���دة واملتعة مع���اً، تُمتع القارئ 
مبا فيها من خيال جمس���م ومش���خص أخّاذ وتفيده 
وتفت���ح آفاق عقله يف تفس���ري ظواهر معينة طبيعية 
اجتماعي���ة عقيدي���ة وتنته���ي حكاياته بعب���ارة تبيّن 
املغزى فيها صراحة . . وقد انعكس���ت على صفحة 
هذه احلكايات أفكار عامة الناس كوهنا أدباً ش���عبياً 
حول الس���لوك وكيف جيعلون احلياة سهلة ومرحية 
وتدعم حياهت���م بالرتكيز على مُثل نبيلة كاإلخاص 
واألمانة والوالء والوفاء والتواضع واالعتدال واجلهد 
يف خدمة اآلخرين ويدور بعضها حول نصائح تدعو 
للحذر واليقظة والفطنة والذكاء وحتث على سلوك 
مس���الك دنيوية يف احلفاظ عل���ى النفس ومحايتها 
من ذوي الس���لطان واالس���تفادة من أخطاء اآلخرين 
، وكيف جتعل الوض���ع لصاحلك دوماً إهنا حكايات 
حتذيرية تكش���ف بالدعابة والسخرية واهلجاء عاملاً 
ال أخاقي���اً ال يك���رتث بالقيم اجمل���ردة وهو حباجة 
ماسة إىل احلكمة واالعتدال من أجل احلفاظ على 
هوي���ة أخاقي���ة عالية فهي نص���وص نثرية للرتفيه 
عن القارئ و إلباغه رس���الة سياس���ية واجتماعية 

وأخاقية .
واحليوانات يف حكايات إيسوب هلا خصائص تذكر 

خبصائص البش���ر فالثعلب يرمز إىل املكر والدهاء 
واحليل���ة واحلم���ار يرم���ز إىل الغب���اء واخلروف إىل 

الرباءة والذئب إىل الغدر وقسوة القلب.
 لق���د نش���رت أول جمموع���ة منه���ا كما ذكرن���ا آنفاً 
حوايل 300 ق.م وقد استفاد منها الكّتاب واخلطباء 
واستقبلها الناس من خال مواقف متنوعة فاملربون 
واملعلم���ون نصح���وا اآلب���اء بتدري���ب الصغ���ار على 
ترمج���ة هذه احلكايات وتلخيصها وإعادة صياغتها 
وتفس���ريها يف ضوء خرباهت���م كما فعل املربي ومعلم 
الباغ���ة الكاس���يكية كوينتلي���ان، واخلطباء جعلوا 
منه���ا أدوات أقناع وتأثرها يف الناس فصاغوها مبا 
حيقق أغراضهم، وصاغها كثري من الش���عراء شعراً 
فجعلوه���ا عماً أدبي���اً مجياً مث���رياً للنقد، وبعض 
الكتاب أعاد صياغتها نثراً فحظيت بشعبية واسعة 
وأدرج���ت يف املناهج التعليمية والكتب وبنيت عليها 
أعمال أدبية) من قصص ومسرحيات( وبعضها غدا 
أعماالً فنية على يد الفنانني من لوحات ومسرحيات 
وهذه القصص واحلكايات تعد اليوم جزءاً من أدب 
األطفال ال���ذي يركز على اخليال والصور والدعاية 
والتجس���يد  والتشخيص لعامل احليوان، وهي اليوم 
موضوع من موضوعات األدب املقارن كوهنا تش���ابه 
يف صوغه���ا وأهدافه���ا الكث���ري م���ن اآلث���ار) لقمان، 
أحيق���ار، ابن املقفع، فلس���فة بوذا( م���ن ناحية الفن 
واخليال والصور واملغازي األخاقية وارتباط املتعة 

الشخصية بالفعل.
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زنوبيا . . سيرورة ُملك ومملكة
 من بالط الحكم إلى طريق  المنفى

  مارسيل مراد

 دخل��ت تدم��ر من��ذ القرن األول قب��ل امليالد حتت التبعي��ة الرومانية، م��ع حفاظها على حريته��ا يف إدارة 
سياستها الداخلية، وإعفائها من الضرائب.

 ومن��ذ مطل��ع القرن الثالث امليالدي غدت تدمر مس��تعمرة رومانية ، بينما بقيت حكومتها مس��تقلة ذات 
سلطة، وخاضعة خضوعًا شكليًا حلكم الرومان، ومل تعرتف بروما إاّل اعرتافًا امسيًا.

وق��د أدرك الروم��ان أهمية هذه املدينة من الوجهة احلربية وذلك ألن طريقهم بني دمش��ق ومدن الفرات 
مت��ر بها، فضاًل عن االزدهار االقتصادي البارز الذي عاش��ته مابني األع��وام130 م و 270 م، حتى إن جتارتها 

بلغت شرقًا حتى الصني.
وكان��ت مدين��ة دورا أوروبس على الفرات أش��به حبصن حلماية جتارة تدمر، كذلك  س��رجيو بوليس 

)الرصافة(.
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 زنوبيا . . سريورة ُملك ومملكة  

من  أذينة؟
 أذين���ة هو ابن أس���رة عربية صاحب���ة ثروة، حكمت 
تدمر على طريقة جملس الش���يوخ، وقد استطاعت 
أن تس���تفيد م���ن احل���روب الي دارت ب���ني الرومان 
والف���رس ، فكس���بت الغنائم، وحصل���ت على مركٍز 
عاٍل ل���دى الرومان، فأّلفت جيش���اً م���ن التدمريني 
الذين س���رحوا من خدمة اجليش الروماني، وهؤالء 

التدمريون حاربوا الفرس، وفيما بعد الرومان.
وكان زعي���م هذه األس���رة أذينة بن خ���ريان بن وهب 
ال���ات، وقد طمع يف اس���تقال تدمر فأصبح ملكاً 
عليه���ا عام 250 م، فتنبّه الرومان خلطورته فقتلوه، 
فخلف���ه ابن���ه خ���ريان ، وملا م���ات خريان ت���وىل أخوه 
أذينة الثاني إدارة ش���ؤون تدمر، وقد منحه الرومان 
درجة قنصل. وعندما طلب من اإلمرباطور فالرييان 
مس���اعدته للث���أر م���ن قاتل أبي���ه مل يس���تجب له ، 
فغض���ب وانتهز فرصة انتصار الساس���انيني بقيادة 
س���ابور األول عل���ى الروم���ان وأس���ره إمرباطورهم، 
فأرس���ل أذينة الرس���ل واهلداي���ا إىل س���ابور، ولكن 
األخ���ري قابله���م باإلهانة، فجمع أذينة جيش���ه الذي 
اصط���دم م���ع جيش س���ابور على ضف���اف الفرات، 

فهزمه، وتتبعه حتى أسوار عاصمته طيسفون
) املدائ���ن(، ولكنه مل يس���تطع ختليص فالرييان من 
األس���ر، فكافأه اإلمرباطور غاليان بن فالرييان عام 
262 م مبنح���ه لق���ب القائد العام جليوش الش���رق، 
وق���د اس���رتجع أراض���ي اإلمرباطورية م���ن الفرس، 
واس���توىل عل���ى الرها ونصيبني، فكوف���ئ ثانية عام 
264م بإعطائ���ه لقب نائب اإلمرباطور يف الش���رق، 
فتمت له الس���يادة بشكل امسي على آسيا الصغرى 
ومص���ر، فضاً عن اس���تئثاره بالس���لطة على ربوع 
الش���ام واجلزي���رة العربي���ة، ومل���ا علم أذين���ة مبقتل 
القائد مكريانوس1 ، أس���رع بالعودة إىل محص عام 
261م فأعلن الس���وريون والءه���م له، واخلروج على 
ابن مكريانوس، وساروا مع التدمريني حملاصرته يف 

محص، فقتل القائد 
سيده  كاليس���توس 
ورم���ى  كيان���وس، 
برأسه حتت قدمي 
فرتة  وبع���د  أذين���ة، 
كاليس���توس  مت���رّد 
عل���ى أذينة ، وأعلن 
نفس���ه مل���كاً ولكنه 

قتل.
ع���اد  ف���رتة  وبع���د 
وتعّق���ب  أذين���ة 
الفرس، فس���رّ منه 

اإلمرباطور ، وأعطاه لقب إمرباطور الشرق عام 264 
م أي على الشام واجلزيرة وآسيا الصغرى، وضربت 
النقود بامسه، وعليها صورته ووراءه بعض األسرى 
من الف���رس، وكانت حتت إمرته الق���وات الرومانية 
املعسّ���كرة يف الشرق، ولّقب نفسه ملك امللوك، وأمر 

بوضع صورته مع صورة اإلمرباطور على النقود.
 ويف قم���ة ه���ذا اجمل���د ، ارتاب���ت روم���ا بوالئه هلا ، 
فأوع���زت إىل بعضهم للتخلص من���ه،  فقتل عندما 
كان يه���م وجنده بالع���ودة إىل العراق لفت���ح املدائن، 
وحدث ذلك عندما كان يسرتيح يف محص، وحيتفل 
بعي���د مياده، فاس���تغل ابن أخيه معن���ى بن خريان 
املناس���بة، فقتله وابنه الغتصابه مُلْ���ك أبيه، ونادى 
بنفس���ه مل���كاً ،ولكن���ه قتل بع���د أيام بس���يوف أهل 
محص، وقد طرحت  بعد هذه احلادثة األسئلة حول 
مقتله : ألزنوبيا زوجته الثانية دور يف ذلك كي تتوج 
ابنها وهب الات ملكاً؟ أم هم الرومان  خلوفهم من 

توسّع نفوذه؟ أم هو اغتصابه ملك ابن أخيه؟
 بالط امللكة:

 امللك���ة زنوبيا ه���ي نائلة بنت عمرو ب���ن الظرب بن 
حس���ان بن أذينة بن الس���ميدع، وامسها يف اآلرامية 
بث زباي أي ابنة اهلدية، ويف العربية زينب، ويسميها 

1-  كان القائد مكريانوس قد تسبب بأسر االمرباطور فالرييان ومتّرد على خلفه االمرباطور غاليان ونّصب نفسه امرباطورًا 
على آسيا الصغرى ومصر وفلسطني والشام.
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الغ���رب Zénobie، و ه���ي كما وصفه���ا املؤرخون، 
كانت ذات مجال أخاذ، وعيون سوداء واسعة، مسراء 
الل���ون، جريئ���ة، خفيفة احلركة، هل���ا ولع يف الصيد 
والفروس���ية، وقد خصصت بعضاً من وقتها لركوب 

اخليل والقنص.
متتع���ت بغ���زارة املعرفة، وس���عة االط���اع، تعمقت 
بالفلس���فة اليوناني���ة القدمي���ة، وق���رأت أفاطون، 
وكان���ت تتق���ن أكث���ر اللغ���ات الش���ائعة يف عصرها 
كاآلرامي���ة والاتيني���ة واليوناني���ة واملصري���ة ال���ي 

حتدثتها  بطاقة إىل جانب اللغة العربية.
  وما يدل على ميوهلا الفلسفية واألدبية والتارخيية 
استقدامها ملشاهري العلماء واملفكرين، ويف طليعتهم 
لوجنينوس الفيلس���وف والكاتب واخلطيب اليوناني 
ال���ذي علّمه���ا األدب اليونان���ي، وكان مستش���اراً هلا 
فأخل���ص يف مش���ورته، إضاف���ًة إىل أن���ه كان وزيراً 
يف باطه���ا، وكذل���ك امل���ؤرخ كيكراتي���س الصوري، 
البريوت���ي،  والفيلس���وف  اللغ���وي  ولومربك���وس 
وبوزاني���اس املؤرخ الدمش���قي، ونيكوماخوس املؤرخ 
أيضاً، وأس���قف أنطاكية بولس الشميس���اطي، وقد 
ألف���ت كتاباً  خبط يدها عن تاريخ الش���رق، وكذلك 

كتاباً عن تاريخ مصر.
ادعت زنوبيا أهنا من س���الة كليوباترة ملكة مصر ، 
ذلك ألن أصل أمها يوناني يرجع إىل ذرية كليوباترة، 
وق���د هدفت زنوبيا من ه���ذا اإلدعاء حتقيق غايات 
سياس���ية كالتق���رّب م���ن الروم���ان بادعائها األصل 

اليوناني.
وكان���ت يف باطها تعيش حياة األهبة والفخامة على 
غرار باط األكاسرة، حتى يف وجبات طعامها، ويف 
عهدها ضاهى الباط التدمري باط الفرس، وقد 
كانت حاش���يتها حتييها بالس���جود حسب األسلوب 
الفارسي، وختطب يف شعبها على طريقة الرومان.

ويف املناس���بات الرمسي���ة، كاس���تعراضها جلنودها 
كانت ترتدي ثوباً أرجوانياً موشّ���ى باجلواهر وعلى 
رأسها اخلوذة الرومانية املرصّعة ، وتطوّق خصرها 
بنط���اق تارك���ة إح���دى ذراعيها عارية حت���ى الكتف 

كما يفعل اليوناني���ون القدماء، وتركب عربة حماة 
باألحج���ار الكرمي���ة، وتكلم جنوده���ا بصوت قوي، 
وحتضه���م على الصرب والثبات، وتزرع يف نفوس���هم 

روح الشجاعة.
ويف أس���فارها كانت تركب اخلي���ل ، ونادراً ما كانت 
تُحمل يف اهلودج،و كثرياً ما كانت متشي على قدميها 

مسافات طويلة مع جنودها وهي يف طليعتهم.
وللبح���ث يف ش���ؤون اململك���ة ، كان���ت زنوبي���ا جتمع 
حكم���اء مملكتها، وهم يف غالبيتهم من أمم خمتلفة 
وك���ذا أركان الدول���ة، وتش���رك يف ذل���ك ابنها وهب 
ال���ات، فكان���ت تفوقه���م يف دق���ة نظرها، وحس���ن 
سياس���تها، وإذا جادلته���م غلبته���م بق���وة برهاهنا ، 
وفصاحة لساهنا ، حتى إن مثة إمجاعاً بني كثري من 
املؤرخني على أهنا أقوى شخصية وأكثر طموحاً من 
زوجه���ا أذينة الذي ش���اركته يف مه���ام احلكم وإدارة 
ش���ؤونه، وساندته زمن ترسيخ أسس الدولة، فضاً 
ع���ن إملامها باحل���روب واملع���ارك، وقد ناب���ت عنه، 
وخباص���ة لدى خروجه إىل احلرب، حتى قيل إن ما 
وص���ل إليه أذينة من الرباع���ة يف القيادة، ويف تعبئة 

اجليوش يعود إليها.
الطريق إىل العرش:

  بع���د مقت���ل أذين���ة ومع���ه ابن���ه من زوجت���ه األوىل 
»معن���ى« ع���ام 267م آل امللك إىل ابن���ه وهب الات 
من زوجت���ه الثانية زنوبيا، فتولت أمه الوصاية على 
الع���رش، فأش���رفت على ش���ؤون اململك���ة، وحكمت 
بامس���ه، وعملت على تنش���ئته كي يك���ون مثل أبيه، 
وق���د علمته اللغة الاتيني���ة، وخمتلف علوم عصره، 
كما علمته الفروسية، وهيأته ليكون ملكاً قوياً يليق 

بدولة تسعى ملنافسة الرومان والفرس.
ويف البداية اكتفت زنوبيا باختاذ ابنها لقيب ) مصلح 
الش���رق كله( و ) ملك امللوك( وهذان اللقبان ورثهما 
ع���ن أبيه، وقد توّلت بن���اء مملكة تدمر هذا الصرح 
العظيم، واألحداث تدامهها، فقد قضى زعيم القوم 
أذين���ة، وذهب معه أصحاب القدرة على محل أعباء 
احلكم يف ف���رتة حرجة من حياة تدمر، وهي خوض 
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احلروب يف أحلك الظروف.
واس���تجابة لن���داء قومه���ا، فقد بدأت بتس���يري أمور 
احلكم ومس���ؤولياته، وعملت هبمة عالية استمدهتا 
من خربهتا الواسعة يف احلياة، فأظهرت قدرة عالية 
يف إدارة ش���ؤون احلكم وعلى الرغم من فرتة حكمها 
ال���ي مل ت���دم أكثر م���ن أربع س���نوات، إاّل أهنا أثبتت 
حكمتها وجدارهتا يف قيادة الش���ؤون السياسية الي 
كانت ت���دار عن طري���ق اجملالس التش���ريعية، وكذا 
قيادهتا العس���كرية من خال قائديها زبدا وزبداي، 
فض���اً عن اختاذ الق���رارات الصائب���ة، والي كانت 

تشرف على تطبيقها بنفسها.
 ولتحقيق دولة عربية كبرية، فقد س���عت إىل توسيع 
مملكتها احملدودة املس���احة فبس���طت نفوذها على 
أماكن واس���عة، وحولتها إىل شبه إمرباطورية، وهذا 
ما جعل روما تعترب  ذلك حتدياً هلا حتى وصل األمر 

إىل وقوع الصدام واحلرب فيما بينهما.
) روما ( عدوًا:

  تعرضت روما هلزات عنيفة كاالغتياالت السياسية 
لألباطرة، وهتديد الرباب���رة لإلمرباطورية يف الغرب 
، وهتدي���د القراصنة، وهذا ما أتاح الفرصة لزنوبيا 
الس���تغال ه���ذه الظ���روف الس���يئة ال���ي أحاطت 
بروما ومقتل اإلمرباطور، فش���عرت بقوهتا، وأعلنت 
اس���تقاهلا عن روما، ولقبت نفس���ها باإلمرباطورة، 
وق���د اس���تطاعت أن تص���د هجوم���اً روماني���اً على 
تدم���ر، وس���عت إىل توس���يع حدودها بض���م أراٍض 
جدي���دة، وذلك بفضل قوة جيش���ها املتمرس نتيجة 
حروب���ه مع الف���رس. إال أن إصراره���ا على إخضاع 
مص���ر حلكمه���ا جعله���ا تض���ع خططاً لاس���تياء 
عليه���ا  وه���ذا ما أقل���ق روما قلقاً ش���ديداً ، ومصر 
بالنس���بة لروم���ا كان���ت مص���دراً هام���اً لتموينه���ا، 
وخباصة بع���د إغاق الساس���انيني اخلليج العربي، 
الذي أدى إىل حتول طريق اهلند التجاري إىل مصر 
ع���ن طري���ق البحر األمحر. ويف عام 270م أرس���لت 
زنوبيا جيش���اً إىل مصر بقيادة زب���دا القائد العام ، 
فأس���قط حاكمها ، وتغلّ���ب على جيش روما ، وأقام 

حامية يف اإلسكندرية، فأصبحت مصر حتت حكم 
زنوبي���ا الي محلت لقب س���يدة مص���ر خال ثاث 
سنوات، وصكت النقود يف العام نفسه باإلسكندرية 
ونقش���ت عليها صورة وهب الات إىل جانب صورة 
اإلمرباطور أورالي���ان، مما يدل على أن وهب الات 
حاكم مصر وممثل اإلمرباطور الروماني، وفيما بعد 

أغفلت صورة اإلمرباطور.
وق���د احتفلت تدم���ر بالنصر، فاعت���ربت روما ذلك 
حتدياً هلا ولسلطتها، والسيما أن زنوبيا استقطبت 
الق���ادة الرومان الذي���ن عملوا يف س���ورية وضمتهم 
إليه���ا، ويف الوقت ذات���ه اتفقت مع روم���ا على بقاء 
بع���ض اجليوش التدمرية يف مص���ر مقابل اعرتافها 
بس���يادة روما عل���ى وادي النيل. وإمعان���اً يف إظهار 
استقاهلا عن روما، فقد أمرت زنوبيا قائديها زبدا 
وزبداي بالقيام حبملة ضد آس���ية الصغرى فتوغا 
فيه���ا وأقاما احلاميات يف مناطق الش���مال الغربي، 
ووصل نفوذمها إىل أنكريا )أنقرة( حتى إن كاليدونيا 
املقابلة لبيزنطة شعرت بوجود جيوشهما. وبوصول 
القائدي���ن حتى مضيق البوس���فور، وبامتاك مصر 
وس���ورية واألناضول، اس���تطاعت زنوبيا الس���يطرة 
على حماور املواصات الربية والبحرية مع الش���رق 
األقصى، وجعلت مصدر متوين روما حتت رمحتها.  
وبذلك أقامت زنوبيا  شبه إمرباطورية انتزعتها من 
الرومان  لكنها مل تستطع أن حتافظ عليها طوياً.

ويف الداخ���ل ، بنت مدينة عل���ى هنر الفرات مسيت 
بامسه���ا، وتع���رف اليوم باس���م ) حلبي���ة وزلبية( ، 
وأقام���ت مباني ضخمة يف تدمر ، وزينتها باألعمدة 

والتماثيل الي حنتت هلا ولقائديها زبدا وزبداي.
الروم���ان  ال���ي خاضته���ا ض���د  املع���ارك   

وإمرباطورهم أورليان:
 عندم���ا نادت زنوبيا باالس���تقال عن روما ، أدرك 
أورلي���ان بع���د أن وط���د األم���ن يف إمرباطوريت���ه أن 
النصر لن يتم إاّل بالقضاء على زنوبيا، ووقف خطر 
امتداده���ا ، فلما علمت بذل���ك أصدرت األوامر إىل 
جيش���ها باالس���تياء على بيثينية، واستمر بالتقدم 
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حنو كاليدونيا احملاذية للقسطنطينية.
 وكي تنفذ خطتها ، فقد س���حبت القس���م األكرب من 
جيشها املوجود يف مصر، ويف هذه األثناء كان القائد 
زب���دا وصل إىل مصر ملس���اعدة نائ���ب امللكة زنوبيا 
فريموس على صد الرومان، يف الوقت الذي أرس���ل 
أورلي���ان إىل قائ���ده بروبوس يف مصر املس���اعدات، 
وهذا األخري كان اس���تمال املصري���ني الذين آزروه ، 
فانكس���ر جي���ش زبدا عام 271 م ف���رتك التدمريون 
مص���ر، ومن���ذ 29 آب 271م ألغيت يف اإلس���كندرية 
النقود الي حتمل صورة زنوبيا وابنها وهب الات.

وبع���د أن تقدمت زنوبيا حن���و كاليدونية قاوم أهلها 
بشدة ، وطلبوا النجدة من اإلمرباطور اورليان فسار 
جبي���ش قوي ليخضع احلاميات التدمرية يف آس���ية 
الصغ���رى، وكان ق���د فاج���أ التدمري���ني يف بيثينية 
أواخ���ر ع���ام 271 وطردهم منها ثم تابع س���ريه إىل 

غاطية، وكبادوكية حتى بلغ أنقرة فسورية.
هتيبت زنوبيا من هذا التقدم، وأدركت ضعف وضعها 
، ولكنها اس���تعدت وقائدها زبدا ملاقاة اإلمرباطور 
يف أنطاكي���ة ال���ي مل تبد إال مقاومة بس���يطة، ففي 
البداية انتصر التدمري���ون على الكتائب الرومانية، 
فأم���ر أورليان جنوده بالرتاجع إىل مس���افات بعيدة 
ليوه���م التدمريي���ني هبروبه،فانطلت ه���ذه اخلديعة 
عل���ى التدمريني ، وهجموا عل���ى اجليش الروماني 
الذي باغتهم ، وأعمل فيهم السيوف، فرتاجع القائد 
زب���دا وجن���وده إىل أنطاكي���ة، فقررت زنوبي���ا تركها 
بس���بب وجود جالية يونانية تفض���ل حكم الرومان، 
وس���ارت وقائدها زبدا إىل مح���ص فدخلها أورليان 
يف آب ع���ام 272م، وكان ق���د فتح مدن���اً عدة حتى 
وص���ل محص فوج���د زنوبيا عل���ى رأس جيش يبلغ 
س���بعني ألفاً ، فاش���تبك معه���م ، فرب���ح التدمريون 
يف اجلول���ة األوىل ولكنه���م غلبوا يف النهاية بس���بب 
تفوق فرس���ان العدو ومش���اته اخلفيفة على فرقهم 
ومش���اهتم الثقيل���ة األمح���ال، ومم���ا زاد يف ضعف 
زنوبيا أن أهل محص كانوا يضمرون احلسد لتدمر 
لس���يادهتا عليهم فلم ي���ؤازروا امللكة، فرتكت محص 

وعادت إىل تدمر للدفاع عنها.
قرر أورليان فتح تدمر، فس���ار جبيشه مسرعاً قبل 
أن تتمك���ن زنوبيا م���ن االتصال بالف���رس، والقبائل 
العربي���ة الضاربة يف البادي���ة، فألقى احلصار على 
تدمر بعد أن عزز قواته بقس���م من اجليش املوجود 
يف مصر، وبذا أصبحت  تدمر مفتوحة أمام أورليان 
وجيش���ه، واستس���لم التدمريون بعد مقاومة عنيفة، 

وحدث ذلك يف خريف عام 272م.
هناية األسطورة:

 بع���د أن انتصر أورليان عل���ى زنوبيا حاول إضعاف 
االستس���ام،  منه���ا  لديه���ا، فطل���ب  القت���ال  إرادة 
وتس���ليم املدين���ة واخلض���وع لروم���ا للحف���اظ على 
س���امتها ومن حوهلا، وأن تعيش وأسرهتا يف مدينة 
يعينها هلا جملس الش���يوخ، ولكنها رفضت بش���موخ 
وعنفوان، بسب توقعها جماعة احملاصرين الرومان، 
فاستش���اط أورليان غضباً هلذا التحدي ، وتصاعد 
غضب���ه عندم���ا هتكم ش���يوخ روم���ا علي���ه، وكذلك 

الشعب بسبب فشله يف القضاء على تدمر.
إال أن زنوبي���ا خ���اب ظنه���ا ، ذل���ك ألن احملاصرين 
الرومان كانوا يتلقون اإلمدادات الغذائية والعسكرية 
من مصر، فأدركت أهنا حتارب يف معركة خاس���رة، 
عل���ى الرغم م���ن إرادة القت���ال لدى امللك���ة وقادهتا 
ورجال دولتها، واملستوى القتايل العايل للقوات الي 
صدت هجمات الرومان من جهة، والتنظيم اإلداري 
احملك���م الذي ضم���ن للمدينة تواف���ر األغذية طيلة 

احلصار من جهة ثانية. 
وقد أملت زنوبيا عندما رفضت االستسام مساعدة 
الفرس والقبائل العربية، فقررت لياً مغادرة تدمر 
لعله���م ينجدوها عل���ى الرغم من انش���غاهلم بالفنت 
الداخلي���ة، فأخ���ذت طريق���اً خفي���اً ، وووصلت إىل 
ش���اطئ الف���رات، فعل���م أورليان بذل���ك فأمر خرية 
فرس���انه باقتف���اء أثرها والقبض عليه���ا، وملا مهّت 
بالعب���ور إىل الضف���ة الثانية من الف���رات ومعها فئة 
من أعواهنا ، أدركها فرسان الرومان وقبضوا عليها 
، ويف ه���ذه األثناء لقي ابنها وه���ب الات مصرعه 
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املراجع

عندم���ا كان يداف���ع ع���ن تدمر، و اقتي���دت هي إىل 
معسكر أورليان.

وق���د فتح���ت تدم���ر للروم���ان ع���ام 272م، وغنموا 
غنائ���م كثرية من أموال وكنوز وذهب، وطلب اجليش 
الرومان���ي من االمرباطور إع���دام زنوبيا، إال أنه أراد 
أن يفتخر بأس���رها، ودخوهلا يف موكب انتصاره إىل 

روما، فأجل ذلك إىل يوم االحتفال بالنصر.
عاد أورليان إىل روما مزهواً بالنصر، ومعه عدد من 
املصارعني وأس���رى من جنس���يات خمتلفة، وزنوبيا 
حمملة باجلواهر، ومكبلة بالساسل الذهبية، وقد 
سار موكب النصر إىل الكابيتول، فقصر اإلمرباطور 

لتقام فيما بعد االحتفاالت يف روما.
انته���ى جم���د زنوبيا لتعيش منفية أس���رية  يف منزل 
خصص هلا يف تيبور ) تيفويل( فاعتزلت السياس���ة 
والن���اس أم���ا بناهتا فقد تزوجن م���ن بعض رجاالت 
روم���ا القديرين ) حبس���ب املص���ادر التارخيية( ومل 

ينقرض نسلها حتى القرن الرابع امليادي.
وق���د تضارب���ت الرواي���ات بش���أن هنايته���ا فبع���ض 
املص���ادر تش���ري إىل أهنا تزوجت من ش���يخ روماني، 
وأجنب���ت أوالداً ومص���ادر أخ���رى تق���ول أن���ه أطيح 
برأس���ها بعد انتص���ار روما، وقيل أيض���اً أهنا ماتت 
مرض���اً أو امتناعاً ع���ن الطعام وهي يف طريقها إىل 
روما ، والبعض اآلخر يقول أهنا توفيت عام 285م.

وهكذا أفل جنم هذه امللكة األس���طورة الي تصدت 
لألس���ر ب���كل اعت���داد وأنف���ة فل���م تتخ���اذل يوم���اً،  

وه���ذا م���ا زاد يف إعجاب ش���عبها وتعلق���ه هبا أكثر، 
لك���ن التاري���خ خلدها بعد أن كان���ت أمنوذجاً للحكم 
العربي الذي تبنّى ضرورة وحدة املنطقة كي تتحقق 
الس���يادة االقتصادية الي هي أحد شرايني احلياة، 
وق���د وصلت تدمر إىل ذروة قوهتا وعظمتها وغناها 
إب���ان حكم هذه امللكة. أما مصري  تدمر بعد انتصار 
أورلي���ان عل���ى ملكتها فق���د مت ف���رض غرامة على 
سكاهنا ، وعيّن حاكماً رومانياً عليها مع بقاء حامية 
صغ���رية فيها، فصادر زخارف املدينة ومصنوعاهتا، 
وأع���دم لوجنين���وس وغ���ريه م���ن مستش���اري امللكة 

لتشجيعهم إياها على التخلص من نفوذ روما.
إال أن التدمريني الذين أّثر أس���ر ملكتهم تأثرياً قوياً 
يف نفوسهم، حتصّنوا يف مدينتهم وفضل قسم منهم 
الدف���اع عنها، أما القس���م اآلخر فقد س���لّم املدينة 
وطل���ب األم���ان، وبذلك دخ���ل اإلمرباط���ور أورليان 
تدم���ر ع���ام 273 م وقبض عل���ى امللكة وحاش���يتها 
ومستش���اريها، وبينما ه���و يف تراقية يف طريقه إىل 
روما علم بثورة قام هبا  التدمريون قتلوا فيها احلاكم 
الرومان���ي، وقضوا على احلامية الي تركها أورليان 
يف تدمر فعاد االمرباطور أدراجه مس���رعاً إىل تدمر 
فوجد قائده مقتوالً ،فسلّم املدينة إىل جنده ليفعلوا 
مايشاؤون فيها من هدم وقتل للسكان، وحدث ذلك 
يف أواخر عام 273 م  وقد قام الرومان بنقل ذخائر 
وكنوز هيكل الشمس وجموهراته إىل اهليكل اجلديد 

يف روما ختليداً لذكرى االنتصار.
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تع��دُّ س��ورية أرض الطبيعة اجلميلة ومهد احلض��ارات وموطن الفنون ومركز الثقاف��ة الفنية واجلمالية 
بكل أشكاهلا.

وإن أه��م م��ا مييز احلياة التش��كيلية الس��ورية غناها باالجتاهات والتج��ارب إذ أن الدولة مل تش��جع اجتاهًا 
دون س��واه، ولتعدد احلواضر اليت درس فيها التش��كيليون الس��وريون واتس��اع صلتهم بالتج��ارب الفنية يف 
أحناء العامل وميل الفنان الس��وري للبحث والتجريب والتجديد واس��تلهام ال��رتاث اإلبداعي الثري حلضاراته 
وحضارات ش��عوب العامل ، ومثة إمجاع على تس��مية توفيق طارق 1875-1940 رائد الفن التش��كيلي السوري 
املعاصر، وهو مصور ومعماري درس العمارة ومس��احة األراضي يف فرنس��ا، وقام برتميم بعض املآذن األثرية 
ومنها مئذنة )قايتباي ( يف اجلامع األموي يف دمشق اليت أعاد تشييدها بعد الضرر الذي حلق بها من حريق 

نشب يف اجلامع  أواخر القرن التاسع عشر.

 رائد الفن التشكيلي السوري المعاصر
توفيق طارق

   مهسة مراد
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ول���د الفنان توفيق ط���ارق يف مدينة دمش���ق 1875 
ويعدُّ من أوائل رواد الفن التشكيلي يف سورية حيث 
ق���دّم التجارب الفني���ة املتميزة يف الف���رتة العثمانية 
ال���ي أس���همت يف نقل احلرك���ة الفنية م���ن املرحلة 
الس���دميية) حيث س���يطرت عليها الرسوم القلمية 
التس���جيلية للوج���وه والنقل عن اللوح���ات العاملية( 
وعندم���ا جاء توفيق ط���ارق أعطى احلرك���ة وجوداً 
وأغناها باألعمال الفنية الي متثل البداية احلقيقية 
للفن التش���كيلي باملعنى الدقيق، ولقد عاصر الفرتة 
العثمانية، وقدم األعمال الي متثل هذه الفرتة متام 
التمثيل ثم طوّر جتاربه يف مرحلة االنتداب وأغناها 

باملوضوعات التارخيية اهلامة. 
كان توفي���ق ط���ارق أحد أولئك الش���باب الس���وريني 
عش���اق ف���ن التصوير حيث أمّت دراس���ته يف الثانوية 
الش���اهانية يف اس���تانبول ويف ع���ام 1895م س���افر 
إىل باري���س ال���ي درس فيه���ا اهلندس���ة املعماري���ة 
والطبوغرافيا وهندس���ة مس���ح األراضي والتصوير 
الزيي، واس���تمر يف دراسته حتى عام 1901م وبعد 
عودت���ه لدمش���ق عُيّ���ن مدي���راً للطبوغرافي���ا وتابع 
إبداعه الفين ورسم لوحة مقام الرسول ) صلى اهلل 
عليه وس���لم( وذلك من خال أدائ���ه لفريضة احلج 
برفق���ة أم���ري احلج) عبد الرمحن باش���ا اليوس���ف( 
فرس���م احلج الشامي وحممل احلج ويف الطريق إىل 
احلج بأسلوب كاسيكي أظهر فيها مجال اهلندسة 

املعمارية للمسجد ومجال زخارفه.
عم���ل مستش���اراً يف وزارة األوق���اف وأش���رف على 
ترميم بعض املآذن القدمية كما صمم وأشرف على 

تنفيذ بعضها اآلخر.
رسم توفيق طارق جمموعة أعمال عن مدينة دمشق 
وأحيائها وبيوهتا القدمية ولعل لوحة املسجد األموي 

تعدُّ من األعمال الرائعة الي رمسها.
كان توفي���ق ط���ارق معماري���اً ناجحاً ، وم���ن أعماله 
املعمارية تصميم ش���ارع مجال باش���ا) شارع النصر 
حالي���اً( وتصميم بن���اء وزارة املع���ارف على ضفاف 
بردى ) وزارة الس���ياحة حالياً( وترميمه لفسيفساء 

اجلام���ع األموي بدمش���ق ولع���ل الش���خصية الفنية 
األوىل ال���ي مثلت البداية أحس���ن متثيل وقدمت لنا 
كل جتس���يدات الريادة هو الفن���ان ) توفيق  طارق( 
ال���ذي عرف كيف يق���دم الفن التش���كيلي مبفهومه 
األوروبي ويربطه بالواقع ويلمس املوضوعات امللحة 
ال���ي كان���ت تقتضيها ظ���روف املرحل���ة فيعرب عنها 
وع���ن املرحلة األوىل و يربط ب���ني العناصر الرتاثية 
يف خلفيات بعض لوحاته وبني املوضوعات املرحلية 
معرباً عن كل املفاهيم الي كانت سائدة ولقد ارتبطت 
جتربت���ه بش���خصيته الي كانت ق���ادرة على  فرض 
حضوره���ا هب���ذا الوقت املبكر وعل���ى فرض جتاربه 
عل���ى الن���اس يف تلك الف���رتة الي كان  فيه���ا العداء 
للفن مستحكماً ورغم صعوبة العمل ومشقة الرسم 
يف تل���ك املرحلة قدم جتاربه بل فت���ح حمرتفه للفن 
الستقبال الطلبة وأوجد املفهوم التعليمي األكادميي 
فانتقل من مرحلة س���دميية إىل جتارب قادرة على 
الوقوف على قدميها حتى اآلن ملا تتمتع به من حس 

ومن فهم علمي للفن التشكيلي . . 
وهكذا ب���دأ بوصفه فناناً تس���جيلياً برس���م الوجوه 
وق���دّم م���ا ه���و جديد ث���م تط���ورت جتارب���ه لتقدم 
اللوحات التسجيلية يف املناظر اخليالية والطوباوية 
يف مراح���ل أخ���رى من جتربته ثم ق���دم الواقعية يف 
بع���ض أعمال���ه األخرى وأب���دع برس���م املوضوعات 
التارخيية معتمداً على املساحات والفراغات اللونية 
فتقدم على كل عصره يف هذه التجارب ذات الطابع 
الشخصي مستفيداً من جتارب الفن األوروبي فقدم 
شخصية فنية خاصة أخذت أبعادها يف  ثاثينيات  
القرن العش���رين بشكل كامل وقدمت الفن يف بداية 
نش���أته وتط���وره بأس���لوب كاس���يكي استش���راقي 

خاص.
وس���اعدت ع���دة عوام���ل هام���ة يف تكوي���ن ه���ذه 

الشخصية وإعطائها أبعادها أمهها:
ماورثه ع���ن الفرتة العثمانية من صياغة تس���جيلية 

دقيقة ومن احتكاكه بالفنانني العثمانيني.
 ماتعلم���ه م���ن رحلت���ه إىل باري���س لتعلم اهلندس���ة 
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رائد الفن التشكيلي املعاصر توفيق طارق  

الطبوغرافي���ة مس���تفيداً م���ن التج���ارب الفنية يف 
املتاحف هناك.

احتكاك���ه بالواق���ع احمللي وتأث���ره به س���واء بالفرتة 
العثمانية ) حني رسم الوجوه الشخصية للمتنفذين 
واحل���كام احمللي���ني واملناظ���ر الطبيعي���ة اخليالي���ة 
الرومنتيكي���ة الطاب���ع موافق���اً لألذواق آن���ذاك( أم 
يف ف���رتة االنت���داب حيث رس���م األعم���ال التارخيية 

اهلامة.
ومن املعروف عن توفيق طارق قوة شخصيته وإرادته 
الصلبة وثقته بالنفس وقدرته على التعبري بالرس���م 
عم���ا يريد، فاس���تطاع ف���رض فنه مقنع���اً ما حوله 
باقتن���اء لوحاته وخاص���ة املتنفذين منه���م ومازالت 
لوحاته موجودة يف كثري من البيوت الدمشقية حتى 

اليوم.
كان دائم التجول بني سورية ولبنان وفلسطني فكانت 

أعمال���ه موزع���ة يف تلك األقط���ار ، وهذه التجوالت 
كان���ت لرس���م اللوح���ات والبحث عن التس���ويق أهم 
أعمال���ه: جملس اخلليفة املأمون ومعركة حطني أبو 
عبيد اهلل الصغري وتدم���ر وكلها تعكس اخلصائص 
الرئيس���ية لتجربت���ه الفنية وتقدم أس���لوبه اخلاص 
ففي لوحة ) جملس املأمون( نرى الشكل التسجيلي 
الدقي���ق واجلهد الذي بُذل بالرس���م معطياً األمهية 
للعم���ارة الداخلي���ة والزخ���ارف ولإلط���ار التارخيي 
أكث���ر مما أعطاها ملن جل���س يف هذا اجمللس وهذه 
اللوح���ة متثل فرتة النضج يف جتربته إذ بدأ برمسها 
قبل وفات���ه بقليل وتويف قبل إجنازه���ا فأمتها أحد 

تامذته وهو ) زهري الصبان(
وتأتي األلوان عنده بالدرجة الثانية من حيث األمهية 
بعد الرسم وكذلك قدمها مبفهومها التسجيلي فهو 
تسجيلي يف أسلوبه كاسيكي يف موضوعاته ويبدو 
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ذل���ك جلياً يف لوحت���ه ) أبي عبيد اهلل الصغري( الي 
ق���دم فيه���ا مضمون���اً جدي���داً يدعو لنب���ذ الضعف 
والفرق���ة واللذات حم���ذراً من مغب���ة التخاذل الذي 
مث���ل هناية األندلس، أما لوحته عن ) تدمر( فتتمتع 
بأمهي���ة كب���رية ألن���ه يق���دم مش���هداً  للمدين���ة يف 
الصحراء وما ميلكه هذا املش���هد واألجواء احمليطة 
به فهي متميزة وغريبة عن كل إنتاجه ألهنا حتررت 
من الصياغة التس���جيلية املألوفة عنده، فقد رس���م 
أحاسيس���ه يف الصحراء بصدق وابتعد عن املوضوع 
التارخي���ي فأخذ حريت���ه بالتعبري فقدم ما هو فريد 

متجاوزاً مرحلته كلها.
إن توفيق طارق ال يضع خمططاً لرسم لوحاته لذلك 
يغلب عليها الطابع التس���جيلي واملوضوع هو احملور 
األساس���ي والشغل الش���اغل له لكن ضخامة العمل 
الفين والدقة التسجيلية لكل التفاصيل وتقديم ذلك 

كله ضمن لوحة كبرية  أعطى العمل اخللود.
ول���ه أيضاً لوحات فنية مجيل���ة مثل ) حبرية طربية(

و ) الراعي���ة الصغ���رية( ومن أمج���ل لوحاته ) قافلة 
احل���ج( ال���ي تتجل���ى فيه���ا موهبته الفني���ة وخربته 
الطبوغرافي���ة وهناك لوحات متثل الفنان بريش���ته 
وقلم���ه وتعدُّ لوحته ) معركة حطني( من روائع الفن 

الي ختلد  أجماد األجداد التارخيية.
تت���وزع لوح���ات توفي���ق ط���ارق يف املتح���ف الوطين 
بدمش���ق ويف اجملم���ع العلمي العربي بدمش���ق ويف 
بريوت ويف القصر اجلمهوري توجد أش���هر لوحة له 
وه���ي جدارية  ) معركة حط���ني( وعلى رغم احلالة 
املادية الصعبة الي كان يعيش���ها فقد رفض أن يبيع 

أعماله العتزازه هبا.
ت���ويف توفي���ق ط���ارق ع���ام 1940 م بعد حي���اة ثرية 
ت���رك لنا خاهلا كن���زاً مثين���اً من اللوح���ات الفنية 
ال���ي ال تق���در بثمن  .. وهكذا وض���ع الفنان الرائد 
واملب���دع توفيق طارق بصماته على هذه احلركة فناً 
وش���خصية قادرة على حتدي ظروف الواقع املعادي 
وتأث���رياً على كل األجيال الاحقة له حني متكن من 
أن يؤث���ر على عدد من الفنان���ني املريدين له ، وظل 
تأث���ريه على هؤالء عميق���اً وذلك ألن هناك من بقي 
يرسم  حتى اآلن بأسلوبه ذاته وعلى منهجه اخلاص 

الذي فرض وجوده طيلة هذه السنوات.
 أس���س توفيق طارق م���ع زمائ���ه وأصدقائه نادي 

الفنون اجلميلة يف سوق ساروجة بدمشق.
فاحلرك���ة الفنية تدين بالكثري للفن���ان توفيق طارق 

وتعرتف له بفضل التأسيس والريادة.

 احلياة التشكيلية) العدد الثالث عشر( السنة الرابعة ، تشرين أول، تشرين ثان، كانون أول 1983) فنانون راحلون(، 
إعداد احلياة التشكيلية.

 احلياة التش��كيلية) العدد 17-18( الس��نة اخلامسة، تشرين األول، تشرين الثاني، كانون األول 1984، كانون الثاني، 
شباط، آذار 1985.) الفن التشكيلي املعاصر يف سورية، طارق الشريف(

 فنانون تشكيليون سوريون، حممد حسام الدين، حسان أبو عياش، دمشق 1991.

 www. Yasmin al sham.com
 www.discover-syria.com
 matar matar.net

 معرض الفن التشكيلي العربي السوري املعاصر) منتدى قطر( 
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ألن الف��ن يظ��ل واح��ة للمتعبني من االرحتال يف قفار احلياة، وش��جرة خضراء بأفياء ندي��ة رائعة، فالفنان 
امللتزم هو الذي جيعل من هذه الشجرة استجماما للعقل ونزهة للفكر عرب األلوان واألشكال واخلطوط اليت 
تبدعها ريشته، وأمساء الفيومي القادمة من بساتني دمشق وغوطتها، حاملة يف رأسها وبني ضلوعها تارخيًا 
يعبق بالفن واحلضارة، هي واحدة من هؤالء الفنانني الذين يسهمون جبهود رائدة يف إثراء احلركة الفنية 

التشكيلية يف سوريا.

“ تعبيرية”  أسماء فيومي
فرشاة قلقة تبحث عن الجمال والسالم 
في عالم تعمه الفوضى ويحتله الخراب

    إميان عبد الكريم الزير
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منذ أمسكت القلم رمست، وال تذكر متى كان ذلك، 
عاشت طفولتها يف عمان، استهوهتا اجلبال واألودية 

والزهور الصغرية عندما تتفتح يف الربيع.
بنت من األحجار بيوتاً وصوامع وحجرات...، دخلت 
دمش���ق على خجل اس���رتاحت يف حاراهتا، أغمضت 
عينيه���ا عل���ى حبراهت���ا.. غوطته���ا.. قاس���يون... 
بردى... مجيلة جداً هي دمشق ربيعها امللون بألوان 

الطيف... كانت عيوهنا تغرق بكل هذا اجلمال..
وكان���ت الصور تدخل إىل عقله���ا وروحها ووجداهنا 

وخترج متشحة ببصريهتا اخلاصة ورؤياها.
دخل���ت كلي���ة الفن���ون اجلميل���ة وخترج���ت بدرجة 
الش���رف طالب���ة أكادميي���ة من قس���م التصوير وقد 
درس���ت على يد عدد من فنانينا املؤسسني والكبار 
أمثال فاتح املدرس الذي اس���تمدت بعضاً من خربته 
من حيث كثافة اللون وتبس���يط األشكال وحتويرها 

إىل أشكال هندسية.
 كان معرضه���ا األول يف ع���ام التخ���رج  1966 وفيه 
ضرب���ت كل املقايي���س األكادميية البتداع أش���كاهلا 
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ورؤياها.
كان���ت األل���وان واخلط���وط ج���ل اهتمامه���ا وكانت 
احلري���ة يف الل���ون املطلق.. تعرب عن أعمق الش���جن 

وأعمق الفرح.
ترى يف لوحاهتا أش���كاالً إنس���انية متداخلة بأشكال 
م���ن الطبيع���ة »هنراً أو ش���جرة  يظه���ر من خاهلما 

طفل أو امرأة«.
باألمحر املخضب تعجن اإلنسان وهو أشبه بالنزيف 
املس���فوح بس���يولة الرتبنت���ني*... تش���بثت بالل���ون 
األمحر مع اخلطوط املكتحلة بالس���واد واس���تهوهتا 

جتربة التجريد... وتأجج املادة اللونية.
كان���ت البقع���ة اللونية ت���رتدد وتتكرر كأم���واج املرفأ 

الصغرية الي تتدافع من غري أن تتكرر...
كان لديها أفكارها وآراؤها جتاه الفن وبالوقت ذاته 

كانت تتنفس العامل...

كانت تريد أن تعرب عن آرائها بلغة تشكيلية حمضة، 
وحت���اور م���ن حوهل���ا مثلم���ا تصم���ت ولي���س مثلما 

تتكلم..
نلحظ يف كثري من لوحاهتا أجس���اداً إنس���انية وعلى 
الغال���ب ام���رأة وحده���ا، أو معها طف���ل، وبانفعالية 
حتطم ه���ذه احلجوم خبط���وط طوالنية قطعت هبا 
اجلس���د وألغت وضوح املوض���وع، وكأهنا عن قصد 
تريدن���ا أن نق���رأ تركيز اللون وبن���اء وتكوين اللوحة، 
وه���ي بتعبرياهتا هذه تقرتب أيضاً إىل التبس���يط إذ 
تتجاوز تفصيات األشكال إىل ماحمها األساسية، 

وكأهنا حتاكي عامل الطفولة.
أدخل���ت بعض الدالالت واإلش���ارات لتك���ون مفاتيح 

لوحاهتا: عيون، قباب، طيور، نوافذ وغريها..
تعان���ق يف تياره���ا االنفعايل محيمي���ة احلزن الذي 
يغل���ف لق���اء األم بطفلها..  وأمعنت  يف تش���كياهتا 

تعبريية أمساء فيومي  

* مادة يستخدمها الفنانون لتنظيف وإزالة بقع األلوان .
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التعبريية لتخفي إشراقات التجريد األوىل.
وب���دأت األحداث الي جتري حوهل���ا تؤثر يف عملها 

بشكل عميق..
والدم املسفوح أصبح أزرق، والصبار بدأ يغزو مدهنا 
وقباهب���ا ويلتف حول هذه املدن ليخنقها.. إهنا املدن 

املهجورة املتشحة باألزرق الكابي..
واخلط���وط الس���وداء ظلت حتيط أش���كاهلا مكحلة 
إياها باحلزن الش���ديد.. حاولت أن تكون انتقائية.. 
يف بوحها الذاتي، تفاعلت مع كل ما جيري حوهلا من 

حب وأمل وطغيان وموت ورغبة جاحمة باحلياة..
تنشد عوامل تعشقها من التأمل والصفاء.. وبالوقت 

ذاته رمست قانا وبريوت والقدس....
كل لوحة تبدأ مبواجهة الرباءة وليس كل لوحة تنتهي 
هب���ا، هو ذا تاريخ الفن خمت���زالً، أما أمساء الفيومي 
فتحض���ن عامل ال���رباءة وتصر عل���ى احتضانه حتى 

االعتصار، هي إيزيس كما شبهها النحات عبد اهلل 
الس���يد موش���حة بألوان أمومتها القزحية، حاضنة 
طفله���ا وطفولتها، ملتجئ���ة إىل ضمريها حاملة ببناء 

العامل، عندما تستفيض الشمس.
تنش���ئ أمساء فيومي ش���بكة أو غاب���ة من اخلطوط 
واألنوار القزحية، تشي بوجوه وأقنعة بأيد وقفازات 

من غري أن تبوح هبا.
تتمي���ز تش���كياهتا اهلوائية هبذا الف���راغ املفتوح من 
ش���تى أطراف اللوحة حبيث حتقق فرش���اهتا وحدة 
وجود بصرية، وحبيث تتجول فرش���اهتا مثل الطائر 
يف ش���تى زوايا الف���راغ باألمهية ذاهتا، من غري أدنى 
حس���اب خلرائ���ط الظ���ل والن���ور، تس���عى باألحرى 
كالفراشة ألن تعربد يف شتى زهور حقلها التصويري، 
وكأن النور يتجول على النور، ربيع محيم وحزين يف 
آن، فردوس مأس���اوي وغنائ���ي يف آن، تتأرجح هذه 
احلرية التش���كيلية ب���ني الداللة واجمل���رد حيث تقع 

حيوية ثنائياهتا الفكرية واالنفعالية.
هي املرهفة احلس والي تبحث عن اجلمال والتوازن 
والس���ام، ولو وس���ط الضجيج واخلراب وستزاوج 
بني م���ا حتمل���ه م���ن مه���وم ومش���اهدات ألحداث 
العامل حوهل���ا، وقلق اإلبداع الذي يس���كنها يف خلق 
لوحتها اخلاصة.  وعلى بياض اللوحة نرى مفردات 
عاملها الذي تنش���ده والذي ختتزنه من مشاهداهتا، 
وباخت���زال لدرجات الل���ون الذي ي���رتاوح بني احلار 
والب���ارد لكن���ه باجململ ق���اس حاد، حماول���ة بذلك 
تكثي���ف االنطب���اع البصري لتغطيه بأدوات الرس���م 
وتقنيات���ه، وقد تعايش���ت وتفاعلت معها وجس���دت 

انفعاهلا بأسلوب تعبريي.
فه���ي اآلن تعي���ش التعبريية احملض���ة... من غري أن 

تضحي بالتجريد.. 
يسيطر على كل ما جيري حوهلا من سعادة وشقاء... 
كل اهلم اإلنس���اني والعنف والقتل والس���ادية والقهر 
يف هذا العامل ذلك الذي حيين ظهورنا وأعناقنا.... 
ووجوهنا مشطورة.. شفاهنا مغلقة عيوننا مفتوحة 

إىل أقصى حدود االنفتاح لكننا ال نرى.
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تعبريية أمساء فيومي  

تل���ك الفك���رة أو اللوح���ة... فه���ي س���وداء أو محراء 
يكتنفها السواد وتش���طرها الشاقوليات من األعلى 

إىل األسفل.
عملت بالديكور بالتلفزيون الس���وري لعدة س���نوات 
وق���د ت���رك ذلك  أثراً عل���ى أس���لوهبا ومنهجية بناء 

لوحتها.
خال مس���ريهتا الفنية أقام���ت العديد من املعارض 
الفردية وش���اركت بالعديد م���ن املعارض اجلماعية 
داخل القطر وخارجه كذلك حازت على العديد من 
اجلوائز وشهادات التقدير وهناك عدد من أعماهلا 

مقتناة يف عدد من الدول العربية والعامل.

س���افرت إىل العدي���د م���ن ال���دول وأغن���ت ثقافتها 
البصرية واملعرفية، زارت متاحفها وآثارها و اطلعت 

على جمتمعات خمتلفة وتذوقت فنوهنا. 
ه���ي كتلة م���ن حيوية تتاب���ع عملها مبزاجي���ة فنان 
ومثاب���رة باحث وقلب إنس���ان كبري يفيض مبش���اعر 

احلب واخلري..
تشك يف كل ما تعمل وتوقن يقيناً كاماً فيما تعمل.. 

وبني شكها ويقينها تتخلق لوحاهتا.
تلك هي أمساء القادمة من دمشق احلضارة والفن، 
الباحثة عن اجلمال والسام يف عامل تعمه الفوضى 

وحيتله اخلراب.
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من أين اقتبس اليهود “صهيون” ؟ 
  عبد الرمحن غني�م 

 تستحق عالقة اليهود بكلمة » صيون« أو » صهيون« -  كما هو شائع -  أن نتوقف عندها بشيء من التأمل 
. فوفق رواية » كتاب اليهود« ، مل تكن هلذه الكلم��ة أية أهمية خاصة بالنسبة ل� » بين إسرائيل « يف البداية 
، لكن حني نطالع ما تس��ّمى بأس��فار موس��ى اخلمس��ة } التوراة { جند أن كلمة » صهيون« ال ترد فيها على 

اإلطالق .
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 وكذلك هو احلال يف الواقع بالنسبة لكلمة » يهود« 
و » يهودي���ة«، إذ ال تتح���دث هذه األس���فار بتاتاً عن 
ديان���ة يهودية . فالكلمتان » يه���ودي« و » صهيوني« 
ولدت���ا يف باب���ل يف الق���رن اخلام���س قب���ل املياد ، 
ولي���س قبل ذلك . ومع ذل���ك ، كانت هناك حماولة 
يهودية للربط بني كل من » س���بط يهوذا« الذي قيل 
ب���أن كلمة يه���ودي اش���تقت من امسه وب���ني » جبل 
صهيون« ، كما أن هذه احملاولة س���عت إىل زج داود 
عليه السام يف القصّة ، كما يتضح من املزمور 78 
ح���ني يقول عن » بين أفرايم« » فجرّبوا وعصوا اهلل 
العل���يّ وش���هاداته مل حيفظوا« . بل ارت���دّوا وغدروا 
مث���ل آبائه���م . احنرفوا كق���وس خمطئ���ة . أغاظوه 
مبرتفعاهت���م وأغ���اروه بتماثيلهم . مسع اهلل فغضب 
ورذل إس���رائيل جداً . ورفض مس���كن شيلو اخليمة 
الي نصبها بني الناس . وس���لّم للسيب عزّه وجاله 
ليد العدو . ودفع إىل الس���يف ش���عبه وغضب على 
مرياثه . خمت���اروه أكلتهم النار وعذاراه مل حيمدن . 
كهنته سقطوا بالسيف وأرامله مل يبكني . فاستيقظ 
الربّ كنائم كجبّار معيّط من اخلمر فضرب أعداءه 
إىل الوراء . جعلهم عاراً أبدياً . ورفض خيمة يوسف 
ومل خيرت س���بط أفرايم ، بل اختار سبط يهوذا جبل 
صهي���ون الذي أحبه . وبنى مثل مرتفعات مقدّس���ة 
كاألرض الي أسّس���ها إىل األبد . واختار داود عبده 
وأخ���ذه من حظائر الغن���م ومن خلف املرضعات أتى 
به لريعى يعقوب ش���عبه وإسرائيل مرياثه »  مز 78: 

 . »71 – 56
  إن نصّ هذا املزمور ميثل يف الواقع إشكالية كبرية 
إذا ق���ورن مبا جاء يف » كتاب اليه���ود« من تفاصيل 
ح���ول تاري���خ اململك���ة املوح���دة ث���م مملك���ي يهوذا 

والسامرة .
 فهو يفرتض أن مملكة يهوذا نشأت فقط بعد زوال 
مملكة الس���امرة ، وأن داود عليه السام وجد أيضاً 
بعد اهنيار مملكة السامرة الي نسبت يف املزمور إىل 
» أفراي���م« . وعليه ف���إن زمن داود ومملكته جيب أن 
يعقب واقعة الس���يب األش���وري ململكة الشمال »722 

/ 721 ق .م« . 
  ولك���ن م���ا يهمّنا هنا هو ذلك الربط بني » س���بط 
يهوذا وجبل صهيون الذي أحبّه« . كيف تش���كل هذا 
الربط ؟ . لعل القارىء يستنتج من النص أن سب��ط 
يه���وذا كان يعي���ش يف منطق���ة حتم��ل اس������م »جبل 
صهيون« ، ثم إن س���ؤاالً ثانياً ال بدّ وأن يطرح نفسه 
: إذا كان���ت البيئة جبلية فما احلاجة إىل بناء » مثل 
مرتفعات مقدسة كاألرض الي أسسها إىل األبد«؟. 
إن ه���ذا النص يوحي ببناء أهرام���ات أو زقورات أو 
صوى صنعية تكون ش���بيهة باجلب���ال . فأين حدث 

هذا ؟ وما داللته ؟ 
  من الطريف أن ناحظ أن كلمة » صهيون« مل تكن 
لتعين ش���يئاً يف البداية س���واء بالنس���بة لداود عليه 
الس���ام أم لليهود بعد ذلك بزمن ، كما سيتضح لنا 

من »كتاب اليهود« . 
  إن أول ذكر لصهيون يف سياق األحداث التارخيية 
وف���ق الرواي���ة التوراتي���ة جاء ضمن الن���ص التايل : 
»كان داود ابن ثاثني س���نة حني ملك . ملك أربعني 
س���نة . يف حربون ملك على يهوذا سبع سنني وستة 
أش���هر . ويف أورش���ليم ملك ثاثاً وثاثني سنة على 
مجيع إس���رائيل ويه���وذا . وذهب املل���ك ورجاله إىل 
اليبوس���يني س���كان األرض ، فكلم���وا داود قائلني ال 
تدخ���ل إىل هن���ا ما مل تنزع العمي���ان والعرج ، أي ال 
يدخل داود إىل هن���ا . وأخذ داود حص���ن صهي���ون 
. ه���ي مدين��ة داود« » صموئيل الثاني 5 : 4 – 6« . 
ويرد أيضاً » وأقام داود يف احلص���ن ومس���اه مدينة 

داود« »صموئيل الثاني 5 : 9« . 
  واضح من هذا الكام ما يأتي : 

 إن تس���مية » صيون« أو » صهيون« للحصن الذي 
جي���ري احلديث عن���ه بغض النظر ع���ن موقعه هي 
غالباً تسمية كان يطلقها أصحابه األصليون عليه. 
 إن ه���ذه التس���مية مل تك���ن حتم���ل يف البداية أية 
أمهية خاصة بالنس���بة لبين إس���رائيل أو من صاروا 
يعرف���ون بعد ذل���ك باليهود ، بدليل أن داود نفس���ه 
أطل���ق على جب���ل صهيون أو حصن صهي��ون اس�����م  
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من أين اقتبس اليهود )صهيون(؟  

»مدينة داود« . 
 ال شيء يف النص يشري إىل معركة جرت لاستياء 

على احلصن ، مما يرجح أنه كان مهجوراً . 
 واض���ح أن اليبوس���يني » س���كان األرض« الذي���ن 
خاطبهم داود ورجاله مل يكن هلم ملك ، وإال لدارت 
املفاوض���ات بني امللك���ني ، وهو ما يرج���ح أن املكان 
الفعل���ي مل يك���ن القدس ، خاص���ة وأن علماء اآلثار 
يقول���ون إن احلياة كان���ت متوقفة يف املدينة يف زمن 
داود ، أي إن���ه مل تكن هناك مدين���ة ليحتلها داود . 
كما أن املكتش���فات اآلثارية مل تس���تطع إثبات وجود 
حص���ن صهيون عل���ى جبل صهي���ون يف القدس وال 
مدينة داود الي بناها داود جول احلصن مس���تديراً 
مما يرجح أن مدينة داود عليه السام هي يف موقع 

آخر . 
  كيف حتوّلت كلمة » صيون« أو » صهيون« من كلمة 
ال أمهي���ة هلا عند أصحاب » كتاب اليهود« إىل كلمة 

يف غاية األمهية ؟ 
  يف مقدمة الشارح لطبعة » الكتاب املقدس« املعتمدة 

من » مجعيات الكتاب املقدس يف املش���رق« ، وفيما 
يتعل���ق باملزامري جنده يقول : » أما أناش���يد صهيون 
فتش���يد بأورش���ليم وهبيكلها وتضف���ي على صهيون 
صف���ات هبيّة خمتلف���ة ، فهي عاصمة س���الة داود 
والعاصم���ة الدينية وأقدس  مس���اكن العلي ومدينة 
امللك األعظم . توجه هذه السلسلة من التسابيح آخر 
األمر إىل الربّ نفسه فهو الذي اختار جبل صهيون 
مق���راً له ومكاناً لراحت���ه . فاملزمور 132 الذي رمبا 
أنش���د إلحياء ذكرى اختيار املدينة واختيار ملكها ، 
يب���دو أنه توس���يع مزخرف مل���ا ورد يف » 2 مل 7« . 
وصاحب املزمور 68 يروي يف أسلوب ملحمي حافل 
بالذكري���ات املبهمة املأخوذة من األناش���يد القدمية 
، مس���رية تاب���وت العه���د املهيب إىل مق���ره األخري . 
والعاصم���ة اجلديدة املبنية على اجلبال املقدس���ة ، 
تطال���ب بلق���ب » أقاصي الش���مال« » 38 : 4« الذي 
كانت األساطري الكنعانية تطلقه على مقر البعل . ال 
بل » س���يناء هي يف القدس« . فحضور القدير على 
ال���دوام ضمان الس���تقرار هذه املدين���ة وأمنها ، كي 
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يصبح ماذاً منيعاً . من هنا ينبع اطمئنان الش���عب 
التام يف أحرج املواقف فأناشيد صهيون صيغ أوليّة 
لنوع من التصوف يسبغ الكمال املثايل على املدينة ، 

عاصمة الشعوب يف املستقبل« »1« . 
  ياح���ظ هن���ا أن الش���ارح أورد االدع���اء القائل إن 
الربّ هو » الذي اختار جبل صهيون مقراً له ومكاناً 
لراحت���ه » ، بينما رواي���ة التوراة حول ظروف اختيار 
موقع » بيدر أرونة اليبوسي » على جبل املوريا تعين 
ببس���اطة متناهي���ة أن الربّ » نبذ صهي���ون واختار 
املوريّا » . وال ندري حقيقة ما هو األساس املنطقي 
الذي جعل اليهود يتمس���ك���ون باس�����م » صه�ي���ون« 
وحياول������ون طمس اس���م » املوري���ا« ، بالرغم من أن 
»املوريا« وارد يف سفر التكوين باعتباره املكان الذي 
ش���هد واقعة الفداء اإلبراهيمي ، وهو احلدث الذي 

يربّر أصاً قدسية املكان . 
  لقد أولع اليهود - يف بابل - لس���بب أو آخر باس���م 
» صهي���ون » ، فلم يعد هذا االس���م يف هناية املطاف 
جم���رد اس���م مكان ، أو جبل ، وإمن���ا بات يدل أيضاً 
على مدينة حمصّنة ومقدّس���ة ، حتمل اس���م » ابنة 
صهي���ون« ، وه���ي » مدين���ة الرب صهي���ون قدّوس 
إس���رائيل« » كم���ا ل���و كان صهيون امس���اً للرب« ، و 
» إن ال���رب يزجم���ر من صهي���ون« ، ونس���تطيع من 
خ���ال النصوص ماحظة ثاثية تش���مل » صهيون 
وأورش���ليم واجلب���ل املقدس » كما نفه���م من القول« 
هك���ذا قال الرب قد رجعت إىل صهيون وأس���كن يف 
وس���ط أورشليم فتدعى أورشليم مدينة احلق وجبل 
رب اجلن���ود اجلب���ل املق���دس« » زكري���ا 8 : 2 – 3« 
، أو كم���ا ي���رد يف الق���ول » إن ميخا املورش���ي تنبأ 
يف أي���ام حزقيال مل���ك يهوذا وكلم كل ش���عب يهوذا 
قائ���اً هكذا قال رب اجلنود إن صهيون تفلح كحقل 
وتص���ري أورش���ليم خرباً وجبل البيت ش���وامخ وعر« 
»إرمي���ا 26 : 18« ، وه���ذا يرجح ثاثية التكوين بني 
مواقع صهيون وأورشليم وجبل البيت الذي يفرتض 
أن���ه جبل املوريا . ومل يق���ف األمر عند هذا احلد ، 
فوجدنا اسم » صهيون » يتجاوز املدينة ليكوّن امساً 

جلماعة معينة وملنطقة بكاملها ، حبيث ميكن السم 
» ب���ين صهي���ون« أو » بنت صهيون« أو » صهيون« أن 
حيل حمل اس���م » يهوذا« أو اس���م » بين إسرائيل« أو 
اس���م » بيت يعقوب« . ومن ذلك » ليفرح إس���رائيل 
خبالق���ه . وليبتهج بنو صهي���ون مبلكهم« » مز 149 
: 2« . كم���ا أن صهي���ون ه���ي مقر امللك املمس���وح ، 
كم���ا أن الرب اختار صهيون مس���كناً له . ومن ذلك 
» فتعرف���ون أن���ي أنا الرب إهلكم س���اكناً يف صهيون 
جبل قدسي« »يوئيل 3 : 17« . أو القول » ألن الرب 
قد اختار صهيون اش���تهاها مس���كناً ل���ه . هذه هي 
راحي إىل األبد ههنا أس���كن ألني اش���تهيتها« » مز 
132 : 13 – 14« . و » م���ن صهي���ون كمال اجلمال 
اهلل أشرق . يأتي إهلنا وال يصمت . نارٌ قدامه تأكل 

وحوله عاصف جداً« » مز 50 : 2 – 3« . 
  ال غراب���ة بع���د هذا كله ، أن تتح���دث بروتوكوالت 
حكم���اء صهيون ع���ن ظهور » امللك – املتس���لط من 
»س���الة صهيون« ، وهو الذي نع���دّ وهنيىء للعامل« 

»2« ، فكأن هناك سالة تنتمي إىل صهيون !! 
  والس���ؤال اآلن : م���ا أص���ل » صهيون » هذه حبيث 
صعدت من اس���م » ميكن االس���تغناء عن���ه« وإبداله 
باس���م » مدينة داود« إىل املعاني الي صارت ترتبط 

هبا ؟ 
  من الضروري بداية أن نثبّت بأن الكلمة العربية الي 
شاع عندنا نطقها بصيغة » صهيون« هي »صيّون« ، 
وأن صهيون هي هتجئة يف الرتمجة العربية مأخوذة 
ع���ن الصيغ���ة الس���ريانية لاس���م التورات���ي »3« . 
ويب���دو أن هذا الفارق يف التهجئة قاد إىل فوارق يف 

استخاص الداللة .
  ويف هذا السياق ، ميكننا إيراد اآلراء أو االجتهادات 

اآلتية حول كلمة » صهيون« : 
   تعين » صهني« يف العامية الفلسطينية : جتاهل 
، مل يكرتث ، مل يبال ، طنّش ، تناسى . ويقال أيضاً 
» تصهون« مبعنى خالف املوضوع أو خرج عن جادة 
الصواب ، وأخذ كام اآلخرين بسخرية ، وأمعن يف 

الضحك دون مربر . 
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من أين اقتبس اليهود )صهيون(؟  

  يرى د . حممد هبجت قبيس���ي أن كلمة »صهني« 
جذرها صه ، وكلمة » صهيون« جذرها صه وصهي 

» حيث الواو والنون الحقة كنعانية« »4« . 
 وإذا حن���ن أخذنا هذه اجل���ذور يف العدنانية ، فإن 
صهٍ تأتي مبعنى أسكت ، وصه مبعنى دع كل حديث 
وال تتكل���م . وصهص���ه بالقوم : زجرهم ليس���كتوا . 
وصهي وصها : جرح ثم ندي جرحه دائماً . ويقال: 
صهي اجلرح وصهيت يده . والصهوة من كل ش���يء 
أع���اه . وال���ربج يتخذ ف���وق الرابية ، ونب���ع املاء يف 

اجلبل »5« . 
   مث���ة قراءة تق���ول إن » جبل صهيون« يف القدس 
معناه اجلبل املش���مس اجل���اف يف اللغ���ة الكنعانية 

.»6«
  يتناول د . عبد اهلل احللو عدداً من املواقع لبيان 
داللته���ا باآلرامي���ة ، منها موقع صهي���ا الذي يقول 

ياقوت إهنا قرية يف إقليم بانياس » جبل الش���يخ« ، 
ويق���ول لعل املقصود هي قرية حوش صهيا الواقعة 
إىل اجلن���وب م���ن دمش���ق ، وامسها يع���ين العطش 
واجلف���اف . ويذك���ر أن إح���دى قرى مع���رة النعمان 
تع���رف باس���م صهي���ان . وه���ذا ليس س���وى صيغة 
مج���ع آرامي���ة مبعنى األمكن���ة العطش���ى »7« . وأما 
عن تس���مية » صهيون« فيق���ول إن املصادر العربية 
عرف���ت مكانني باس���م » صَهي���ون« أو » صِهيون«  . 
فف���ي البداية كان���ت اللفظة اآلرامي���ة » صيون« قد 
أطلقت على قس���م م���ن املرتفعات الش���رقية ملدينة 
الق���دس وكانت هذه التس���مية متتد أحياناً لتش���مل 
القدس نفس���ها ، حتى إن أحد أب���واب املدينة مسّي 
»باب صهيون« ، وإحدى كنائس���ها مسيت » كنيس���ة 
صهيون« . وهو ما يذكره أغلب اجلغرافيني العرب. 
وهذه اللفظة اآلرامية مش���تقة م���ن اجلذر صوا أي 
عطش وجفّ . وهو مرادف للجذر صها الذي اشتق 
منه اس���م صهيا ، حبيث إن صيغة صيّون تعين هنا 
أيضاً البقعة العطش���ى . واألرجح هنا أن التس���مية 
سريانية قدمية بدليل وجود اهلاء فيها مما نتج عنه 

الياء املشدّدة يف لفظة » صيّون« »8« . 
 يقول د . أمحد داود إن كلمة صهيون يف القاموس 
الكلداني تعين حرفياً : اليابس ، الناشف ، العطشان 
، الف���رات وقت نقصان���ه . وإن يف إمكان القارىء أن 
ياح���ظ كيف قرن القام���وس الكلداني هذه اللفظة 
مبعانيها حتديداً بالف���رات . والكلدانيون هم أقرب 
الناس إليه إذ كان مركزهم يف بابلون على هنر كفار 
» الكاف���ر« ال���ذي يرفده يف منطقة م���ا بني النهرين 
رني���ا والفرات وليس يف بابل عاصمة الدولة . ولقد 
حافظ���ت لغتنا العربية على ه���ذا املعنى حتى اليوم 
يف » الصهو« و » الصهوة« ، إذ جند يف القاموس أن 
الصهو والصهوة الربج يتخذ يف أعلى الرابية مجعها 
صه���يّ وكالغ���ار يف اجلبل فيه م���اء مجعها صهاء . 
وهكذا - حسب حتليله - تتضح لنا حقيقة صهيون 
التوراتي���ة جغرافياً ولغوي���اً ، فهي املغارة أو احلصن 
يف اجلب���ل بعد أن نش���فت فيها مناب���ع هنر الفرات ، 
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والي جلأ إليها داود مع رجاله ودعاها مدينة داود. 
وإن كلم���ة » يبوس« هي املرادفة ل� » صهيون« وتعين 

ساكن املغارة الي يبست وجف ماؤها »9« . 
  يق���ول أمح���د عثم���ان إنه ليس هناك أي تفس���ري 
ملص���در كلم���ة » صهيون« الي ظه���رت ألول مرة يف 
قص���ة املل���ك داود التوراتي���ة ، أو حت���ى أي حتدي���د 
ملعناه���ا ، إال أن���ه يعتق���د » أهن���ا مركبة من ش���ّقني« 
»ص���ي«  و » أون« كامه���ا م���ن أص�����ل مص������ري . 
فاهل���اء الوس���طية يف الكلم���ة العربي������ة » صهيون« 
غري موجودة يف االسم العربي » صيون« الذي يتكون 
من أربعة أحرف : الش���ق األول صاد والش���ق الثاني 
ألف وواو ونون . وعند ضم الش���قني حتولت األلف 
إىل ياء » صيون« . وبينما كانت الصاد تدل يف اللغة 
املصري���ة القدمية وكذلك يف العربي���ة والعربية على 
الصح���راء أو امل���كان املهجور ف���إن » أون« وردت يف 
التوراة للداللة على مدينة » عني مشس« الي كانت 
مقدس���ة عند املصري���ني القدماء وتق���ع اآلن مشال 

القاه���رة . وعل���ى هذا فكلمة » صي���ون« الي وردت 
يف الت���وراة  تع���ين - يف اعتق���اده - » صَ - أون« أي 

»املدينة املقدسة لألرض املهجورة« »10« .
  والواق���ع أن » ص���ي« و » ص���ا« ت���ردان يف اللغ���ات 
القدمية يف س���ياق أمساء يصعب تفسريها باألرض 
املهج���ورة . فمث���اً ت���رد » صي« يف اس���م » صي - 
دام���و« أحد إخ���وة ملك إيبا يف األل���ف الثالث قبل 
املي���اد . ويرد » صا« كاس���م ألح���د أبناء قبطيم بن 
مصراي���م ، وق���د أطلق امس���ه على مدين���ة ومملكة 
كانت تش���مل منطق���ة البحرية واإلس���كندرية ومتتد 
حت���ى برقة يف ليبي���ا »11« . وهو موضع مدينة صا 
احلجر »سايس«. وقيل إن امسها مأخوذ عن األصل 
القديم » ساو« . ويقول علي فهمي خشيم إن اجلذر 
» س���أ« يف املصري���ة يؤدي معنى احلماي���ة والرعاية 
واحلصانة . ومن املعروف أن سأو » = صا احلجر« 
كان���ت عاصمة حصينة ، وقلعة متين���ة ، باعتبارها 
كرس���ي احلكم وعاصم���ة امللك . وياح���ظ إضافة 
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احلجر إىل صا امسها يف العربية . وهذا ما جيعلنا 
ننظر إىل مادة صيا يف اللسان . الصياصي : القرى 
وقي���ل احلصون . وقي���ل القصور ألنه يتحصن هبا . 
ومف���رد الصياصي » صيّة« . ويف املصرية » س���أت 
= س���ور ، ج���دار خارج���ي« . وهي ذاهت���ا » ص���ا« » 

احلجر« » 12« . 
  إن صيغة » صا - احلجر« قد تقودنا إىل فهم داللة 

» صا – أون« فهي صا العمود . 
 يف دراس���ة على اإلنرتنت بعنوان » جذور الوصايا 
القدمي���ة يف امليثولوجيا الس���لتية« ، ي���رد القول إنه 
يف الكت���اب املقدس ، فإن الن���يب إرميا يف اإلصحاح 
31 اآلية 21 يقول : » انصيب لنفس���ك صوى اجعلي 
لنفس���ك أنصاباً . اجعلي قلبك حنو السكة الطريق 
ال���ي ذهبت فيها« . وهكذا حنن جند سلس���لة على 
الط���رق م���ن حج���ارة عظيمة غري منحوت���ة ، تدعى 
الدومل���ن والكرومل���ش ، تقود من فلس���طني )تكوين 
35: 14 إخل( ع���رب أوروبا ، وحتى اجلزر الربيطانية ، 
حيث اس���تعملت يف العبادة من قبل الكهنة الدراويد 
. ويف إجنلرتا ، طبقاً لكتاب إزابل هل إلدر » السلت 
، والدراوي���د ، والكل���د« فإن كل نص���ب حجري كان 
يسمّى صيئون Si>on  يف اللغة السلتية القدمية . 
والتماثل بني هذا االس���م وبني الكلمة العربية صيون 
أو زي���ون zion ، مبعن���ى احلص���ن احلجري ، تلفت 

األنظار . 
  بطبيع���ة احلال ، من غري الوارد الربط بني ظاهرة 
اإلنش���اءات امليغاليثي���ة ، وال���ي تع���ود بداياهتا إىل 
األلف الرابع ق. م وبني شتات بين إسرائيل كما يريد 
الباحث أن يوحي . لكن تس���مية تلك اإلنش���اءات يف 
اللغة السلتية باسم » سي - أون« أو » صي - أون« ، 
يرجح أن كلمة » صيون« هي كلمة سلتية يف األصل 
. وه���ذا ما يتفق مع مجلة م���ن املعطيات الي تؤكد 
على النشأة السلتية للقدس » وكانت حتت اسم كيلة 
نس���بة إىل إله السماء األعلى اخلفي كيلي / سيلي« 
، ورمبا نس���ب إليه الس���لت » الكلت« أيضاً ، والذين 
يثبت وجودهم يف منطقة القدس وادي الكلت املمتد 

من جبل قرافيص » موطن الس���لت اآلس���يوي الذي 
ب���ات جمه���ول املوق���ع كما يدّع���ي البع���ض ، ومعناه 
األرض املنتجة أي املباركة« وحتى هنر األردن جبوار 
أرحي���ا . ويف هذه احلالة ال غرابة يف أن توجد على 
جبل صهيون »صي – أون« صوّة حجرية من النمط 
امليغاليث���ي للدالل���ة عل���ى الطريق أو لغ���رض آخر ، 

ولعلها اندثرت مع الزمن . 
  وم���ن الطريف ماحظة أن اس���م Si’on الس���لي 
ميكن تفس���ريه على أساس أن si تعين » هي« ، وأما 
on فه���ي متاماً كلم���ة » عون« يف العربية ، حيث إن 
كلمة oni الس���لتية تعين قرض أي عون أيضاً . وإذا 
كان���ت الصوى تنص���ب لتدل التجار عل���ى الطريق ، 
فهي إذاً عونٌ للقوافل التجارية . وهكذا ، فإن اللغة 
الس���لتية وحدها تستطيع أن تعطينا الداللة الفعلية 
لكلم���ة » صيّون« يف األص���ل وأن تدلنا على أن هذه 
الكلمة اقتبس���ها اليهود يف زمن متأخر من املوروث 
الس���لي يف املنطق���ة . وياحظ أن حي���اة اليهود قد 
متح���ورت حول » الصوى« للتج���ارة و » الصياصي« 
لإلقام���ة ، وق���د أقحم���ت » صي���ون« عل���ى الصوى 

والصياصي لتمثل البعد الديين والسلطوي . 
  على أن ما هو أهم من ذلك ، أن اسم » صي – أون 
/ صي���ون« الس���لي ال بدّ وأن يذكرنا باإلله الس���لي 
البح���ري الذي ال يزال التوج���ه إليه قائماً يف مدينة 
لويس اإلسكوتلندية ، والذي حيمل اس���م »صيونيت« 
. فه���ل كان اليه���ود قدمياً ، وحني كان���وا يف القرية 
الي كانت حاضرة البحر املذكورة يف القرآن الكريم 
يعبدون إهلاً حبرياً باسم » صيونيت«؟ وهل املبالغات 
الكثرية الي حلقت بكلمة صهيون مصدرها ذكريات 

عبادة هذا اإلله ؟ 
  هذه أس���ئلة ليس من الس���هل اإلجاب���ة عنها . كما 
أن اإلنش���اءات امليغاليثية » صي - أون عند السلت« 
ال ي���زال االخت���اف قائماً بني العلماء حول تفس���ري 
األغ���راض احلقيقي���ة إلنش���ائها ، أه���ي م���ن أج���ل 
األم���وات ؟ أم إن هلا أغراض���اً صحيّة ملعاجلة بعض 
األم���راض ؟ أم إهنا منش���آت فلكية بقصد التقويم ؟ 

من أين اقتبس اليهود )صهيون(؟   
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. ومل نلم���س تركيزاً عل���ى وجود أمهية جتارية هلذه 
اإلنش���اءات مثلم���ا هو احلال بالنس���بة للصوى عند 

اليهود . 
  حيدثنا  الكتاب املقدس عن وجود ما تسمّى »عليّة 

صيّون« يف القدس . 
  ولناح���ظ أن » عليّة صيّ���ون« كانت خارج القدس 
، وق���د ورد يف » أعم���ال الرس���ل«  ومل���ا حض���ر يوم 
اخلمس���ني كان اجلمي���ع معاً بنف���س واحدة . وصار 
بغتة من الس���ماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة 
وم���أل كل البي���ت حي���ث كان���وا جالس���ني . وظهرت 
هلم ألس���نة منقس���مة كأهنا من نار واس���تقرت على 
كل واح���د منهم . وامت���أل اجلميع من الروح القدس 

وابتدؤوا يتكلمون بألسنة أخرى .
 وكان يه���ودٌ  من كل أمة حتت الس���ماء س���اكنني يف 
أورش���ليم . فلما صار هذا الصوت اجتمع اجلمهور 
وحتيّروا ألنّ كّل واحد كان يس���معهم يتكلمون بلغته 
، فبه���ت اجلمي���ع وتعجبوا قائل���ني لبعضهم البعض 
أترى ليس مجيع ه���ؤالء املتكلمني جليليني ؟ فكيف 
نس���مع حن���ن كل واح���د منا لغت���ه الي ول���د فيها ؟ 
فرتي���ون ومادي���ون وعيامي���ون والس���اكنون ما بني 
النهرين واليهودية وكبدوكية وبنتس وآسيا وفرجيية 
ومبفيلية ومص���ر ونواحي ليبيا ال���ي حنو القريوان 
والروماني���ون املس���توطنون يهود ودخ���اء كريتيون 
وعرب نس���معهم يتكلم���ون بألس���نتنا بعظائم اهلل » 

أعمال الرسل 2 : 1 – 11« . 
  أما حنن فنتساءل : ما الذي جعل اليهود منتشرين 
يف األرض ، متع���ددي األلس���نة ، عل���ى هذا النحو ؟ 
وم���ا الذي مجع ممثليه���م يف مكان معيّن يف القدس 
؟ ويب���دو أن هذا املكان محل اس���م » عليّة صيّون« ؟ 
. ال تفس���ري لدينا س���وى أن التجارة هي الي مجعت 
ه���ؤالء اليهود األتقي���اء من كل أمة حتت الس���ماء . 
فموق���ع القدس يف ذلك الزم���ن كان يف مركز العامل 
القدي���م . وه���ذا ما جعلهم معنيني بالس���يطرة على 
هذه املدينة لتكون مقرّ إدارة جتارهتم العاملية ، لكن 
ه���ذه الفكرة أيضاً ح���ول أمهية القدس املركزية من 

الزاوي���ة التجارية ال بد وأن تثري لدينا التس���اؤل عن 
زم���ن أس���بق من ذلك كان���ت فيه األمهي���ة التجارية 
للق���دس متواضع���ة للغاي���ة بالقي���اس إىل مدن تقع 
على اخلط التجاري الواصل من اليمن إىل غزة عرب 

هتامة احلجاز وأيلة الي هي العقبة . 
  ت���رى أ كانت هناك مواقع محلت اس���م » صهيون« 
أم تس���ميات مش���تقة من داللة » الصوى« على ذلك 

الطريق الرئيسي للتجارة ؟ 
  ميكن يف هذا السياق اإلشارة إىل املواقع اآلتية : 

 قع���وة الصيان : يف مرتفعات رجال أملع غرب أهبا 
، وي���رى الصلييب أهن���ا هي » هر صي���ون« التوراتية 
بال���ذات »14« . ويف كتاب���ه » ح���روب داود« حي���اول 
الصلي���يب تقدي���م دليل إض���ايف على وجه���ة نظره ، 
فيذكر أن الرحالة الدمش���قي املعروف بابن اجملاور 
ال���ذي زار ب���اد احلجاز واليم���ن يف الربع األول من 
القرن الثالث عش���ر للمياد ، قال يف كتابه املسمّى 
» تاريخ املستبصر« متحدثاً عن مسألة هنر السبت: 
قال���ت أه���ل الذمة : إن���ه يف أرض التي���ه . وحدثين 
يه���ودي صائغ بعدن قال : إن هنر الس���بت يف أرض 
يق���ال هل���ا صي���ون واألصح أن���ه يف احلج���از ظهر . 
ووراء ه���ذا النه���ر من اليه���ود مائة أل���ف ألف رجل 
وام���رأة وهم زائدون عن الع���د خارجون عن احلد . 
والقوم عرب يعق���دون القاف األلف يف لغتهم ، ويف 
مجلة القوم أوالد موس���ى بن عمران عليه الس���ام . 
ويق���ول الصلييب إن صيون املذك���ورة هي اليوم قعوة 
الصيان من قرى منحدرات رجال أملع بتهامة عسري. 
واملنحدرات هذه حتدّ منطقة جيزان من الش���مال . 
وال بدّ أن هنر الس���بت هو ال���وادي الذي جيري عند 
قع���وة صيان وقرية أخ���رى يف جوارها امسها اليوم 
آل سبي . والوادي هذا من رؤوس مياه وادي حلي. 
ويس���تخلص م���ن كام ابن اجمل���اور أن األش���وريني 
اقتلعوا أس���باط إس���رائيل العش���رة من م���دن هتامة 
عس���ري وقراها ، فس���اقوهم عرب » هنر السبت« هذا 

إىل منطقي جنران وجيزان فاليمن »15« . 
  ويبق���ى ه���ذا اجته���اداً لي���س من الس���هل البتّ يف 
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املراجع

من أين اقتبس اليهود )صهيون(؟

) 1 ( الكتاب املقدس ، كتب احلكمة ، دار املشرق ، بريوت 
، ص ص 1111 و 1112 . 

) 2 ( بروتوكوالت حكماء صهيون.
) 3 ( كمال الصلييب و التوراة جاءت من جزيرة العرب 

، ص 178 . 
) 4 (  د . حممد بهجت قبيس��ي ، مالمح يف فقه اللهجات 

العربيات ، ص ص 144 و 145 . 
) 5 ( املعجم الوسيط ، ص 527 . 

) 6 ( د . خريية قامسية ، قضية القدس ، ص 7 . 
) 7 ( د . عب��د اهلل احلل��و ، حتقيقات تارخيية لغوية ، ص 

. 359
) 8 ( م . ن ، ص ص 359 و 360 . 

) 9 ( د . أمحد داود ، العرب والساميون ، ص 178 . 
) 10 ( أمحد عثمان ، جريدة الشرق األوسط ، العدد8244 

، تاريخ 24 / 6 / 2001 .
) 11 ( املقري��زي ، كت��اب املواع��ظ واالعتب��ار ، جمل��د 1 ، 

ص 182 .
) 12 ( علي فهمي خش��يم ، آهل��ة مصر العربية ، ص ص 

260 و 261 . 
) 13 ( املقريزي ، م . س ، جملد 2 ، ص 483 . 

) 14 ( الصلييب ، م . س ، ص 178 . 
) 15 ( الصلييب ، حروب داود ، ص ص 26 و 27 .

)16 ( ياق��وت احلم��وي ، معج��م البل��دان ، جمل��د 3 ، ص 
 . 435

)17 ( م .ن ، ص 436 .
) 18 ( م . ن ، ص 436 . 

) 19 ( م . ن ، جملد 1 ، ص 271 .

صحّته . فاملدوّنات العربية القدمية تقدم لنا الكثري 
من األخبار الي يصعب البت يف تارخييتها . 

  صه���ا : مجع صهوة . وهي عدة قلل يف جبل بني 
املدين���ة ووادي القرى يقال ل���كل واحدة منها صهوة 

ومجعها صهى »16« . 
   الصه���و : موض���ع حب���اق رأس أج���أ . وه���و من 
أواس���ط رأس أجأ مما يلي الغرب . وهي شعاب من 
خنل ينج���اب عنها اجلبل . الواح���دة صهوة . وهي 

جلذمية من جرم طيء »17« . 
  الصهوة : بنواحي املدينة ، وهي صدقة عبد اهلل 

بن عباس يف جبل جهينة »18« . 
   صيهون : ويقول ياقوت إنه ال يدري ما أصله إال 
أن العمراني قال : صيهون اس���م جبل ، وذكره هكذا 

بتقديم الياء على اهلاء »19« . 
  صهيون : قال األعش���ى ميدح يزيد وعبد املسيح 
ابين الديّان ، وقيل ميدح الس���يد والعاقب أس���اقفة 

جنران : 

 أيا سيدي جنران ال أوصينكم����ا  
                        بنجران فيما نال���ها واعرتاكم��ا 

فإن تفعا خي���راً وترتديا ب������ه 
            فإنكما أه�����ل لذاك كاكم���������ا

وإن تكفيا جن��ران أمر عظيم���ة   
                      فقبلهم���ا ما ساده���ا أبواكم��������ا

وإن أجلبت صهيون يوما عليكما   
                    فإن رحى احلرب الدكوك رحاكما 

  والسؤال الذي تطرحه هذه األبيات :
 ما العاقة بني » صهيون« » املفرتض أهنا يف القدس 
أو القدس« وجنران ؟ أم أن هناك صهيوناً قريبة من 

جنران هي الي جيري احلديث عنها ؟ .
  لنكتف هبذه االحتماالت الي تتواجد على الطريق 
التج���اري الرئيس���ي القديم من اليم���ن إىل غزة عرب 
العقب���ة » أيل���ة« . فم���ن املمك���ن أن واح���داً من هذه 
األمكنة ش���ّكل صهيون القدمي���ة الي جرت حماولة 

إحال القدس حملها يف زمن الحق . 

235



يق��ع اجلوالن العربي الس��وري احملتل يف منطق��ة حماذية ملثلث حدودي يربط بني مشال فلس��طني احملتلة 
وجن��وب غرب س��ورية وجنوب لبن��ان، كما يطل عل��ى األردن من اجلنوب ، ، يضم اجل��والن العديد من 
التالل واملرتفعات اإلس��رتاتيجية تش��رف على مشال فلسطني وسهوهلا ، وس��هل البقاع ووادي الرقاد وسهول 
حوران ودمش��ق ، ويبلغ ارتفاع أعلى نقطة منه عن س��طح البحر / 2814 / مرت يف جبل الش��يخ ) حرمون ( 
وأخفض نقطة تصل إىل /200/مرت حتت مس��توى سطح البحر يف منطقة احلمة عند حبرية طربيا ، وبذلك 
اكتسب اجلوالن أهمية جغرافية وإسرتاتيجية وعسكرية يف الصراع العربي – الصهيوني ، إضافة لتميزه 
م��ن الناحي��ة االقتصادي��ة وغن��اه باملوارد املائي��ة مثل » نه��ر األردن وبانياس والريموك – وحبرية مس��عدة 
وطربيا ...اخل » وغزارة أمطاره اليت تصل إىل أكثر من / 1.2 / مليار مرت مكعب سنويًا ، كما يتمتع اجلوالن 

العربي السوري بتنوع مناخي وزراعي فريد من نوعه . 

الجوالن بين األطماع الصهيونية 
وعزيمة المواجهة

 سهيال مرزوق* 

*  حم��ررة يف جمل��ة) املناضل(، جمازة يف العلوم السياس��ية، هلا العديد من املقاالت والدراس��ات السياس��ية املنش��ورة يف الصحف 
واجملالت.

ثقــــافة 
ومنوعات
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اجلوالن بني األطماع الصهيونية وعزمية املواجهة  

ميت���د اجل���والن عل���ى مس���احة قدره���ا  1860كم2 
، احتل���ت منها إس���رائيل إث���ر عدوان حزي���ران عام  
1967  حنو     1250 كم2 ، وقد اس���تعادت س���ورية 
بعد حرب تش���رين التحريري���ة عام 1973  واتفاقية 
فص���ل الق���وات عام  1974  حن���و  100  كم2 ، وقد 
بلغ عدد س���كان اجل���والن يف ع���ام 1966  أكثر من  
165  ألف نسمة شردت قوات االحتال اإلسرائيلي 
أثن���اء وبعد عدوان حزي���ران  1967  أكثر من  150  
ألف نس���مة ، ودمرت أكثر م���ن  171  قرية و  146  
مزرعة كانت مأهولة بالس���كان متبعة بذلك سياسة 
األرض احملروق���ة يف حماول���ة منه���ا لطمس معامل 
وتاري���خ وهوية املنطقة واإلحياء بأهنا منطقة جرداء 
ال س���كان فيه���ا وال حي���اة ، ولقد بقى ح���وايل  15  
ألف نس���مة من أهلنا صامدون يف اجلوالن السوري 
احملتل يف وجه االحتال اإلسرائيلي اهلمجي الغاشم 
يف ق���رى مخس ) جمدل مش���س وعني قنية وبقعاثا 
ومسعدة والغجر ( ليسطروا كل يوم صفحة مشرفة 
م���ن الع���زة والنض���ال والكرامة ومقاوم���ة االحتال 
والعدوان ، وليس���طروا أسطورة يف التشبث باألرض 

واهلوية والعروبة .

األطماع الصهيونية يف اجلوالن تارخييًا: 
تقوم احلركة الصهيونية على االس���تيطان والتوسع 
والعدوان واالستياء على األراضي واملياه ومبساعدة 
من القوى االمربيالية العاملية ويف مقدمتها الواليات 

املتحدة األمريكية . 
وال تق���ف األطماع الصهيونية عند حدود فلس���طني 
جغرافي���اً وإدارياً وإمنا تتعداها وتتجاوزها لتش���مل 
مس���احات كب���رية م���ن األرض العربي���ة ، لي���س يف 
اجتاه باد الش���ام فحسب ، وإمنا يف اجتاه اجلزيرة 
العربي���ة ، ووادي الني���ل أيض���ا وأطم���اع الصهيونية 
موغل���ة يف القدم ق���دم الدعاوة الصهيوني���ة املبنية 
على  املق���والت التوراتية الي رددها أحبار اليهود ، 
وتناقلها احلاخامات جياً بعد جيل وغرس���وها يف 
أذه���ان عامة اليهود » وعداً إهلياً« و » حقاً تارخيياً« 

يف فلس���طني وم���ا جاورها م���ن أراض���ي ، فالوثائق 
وتصرحي���ات زعم���اء صهيون تؤكد م���آرب احلركة 
الصهيوني���ة السياس���ية واالس���تيطانية يف ح���وض 
هن���ر األردن واملناط���ق احمليطة به ومنه���ا اجلوالن ، 
وقد بنت الصهيوني���ة إيديولوجيتها على رؤى دينية 
وتفسريات تارخيية مزورة ومشوهة ختدم مصاحلها 

وأهدافها يف املنطقة . 
وكان الصهيوني اوليفانت أعد كتاباً عام  1771  دعا 
فيه اليهود إىل اس���تعمار سورية اجلنوبية وأرفق به 
خريطة تشمل املنطقة من غزة إىل جبيل ومن بعلبك 
مروراً بدمش���ق واجلوالن وحوران حتى طريق احلج 
، وق���د بدأت احلركة الصهيوني���ة حماولة اغتصاب 
موط���ئ قدم هلا يف اجل���والن منذ عام  1887  حني 
كلفت الدكتور غوتليب ش���وماخر األملاني اجلنس���ية 
بإعداد واجناز خرائط للجوالن وحوران حدد عليها 
أكث���ر من مئ���ة موقع أثري ادعى أن اثنا عش���ر منها 

تضم رموزاً يهودية عزاها إىل بقايا كنس يهودية .
ويف ع���ام 1907  صرح الصهيوني ماكس نورداو يف 
املؤمت���ر الصهيوني الذي عق���د يف الهاي مبا يلي : 
) سوف تكون فلس���طني امتداداً للحدود احلضارية 
األوروبي���ة حتى تص���ل الفرات ( ورب���ط الصهيوني 
الق���درة  ب���ني   1914 ع���ام  كابانس���كي  ش���لوملو 
االس���تيعابية لفلسطني وحدود املستقبل بقوله : )ال 
يوجد س���بب يدعو إىل رس���م حدود فلس���طني على 
صورة ضيقة جداً فهناك مناطق أخرى اس���توطنها 
العرباني���ون القدامى ، وجي���ب أن ال جيرؤ أحد على 
اهتامنا بولع الغزو والتوسع حني نبادر إىل ضم هذه 
املناطق املتامخة إىل رقعة فلسطني ( وأضاف قائاً: 
)إن فلس���طني ليست بلداً منعزالً بل مؤلفاً من رقعة 
سورية األوسع حيث تأتي باد مابني النهرين كأرض 
داخلية ماصقة ، متكننا من التوسع واالمتداد حنو 

الشرق والشمال الشرقي .... ( .
ورسم ديفيد بن غوريون أول رئيس وزراء إلسرائيل 
ع���ام  1918 م تصوراً حل���دود الدولة اليهودية على 
الشكل اآلتي ) تضم النقب برمته ، ويهودا والسامرة 
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واجلليل وس���نجق حوران ، وس���نجق الكرك » معان 
والعقبة« وجزء من سنجق دمشق وأقضية القنيطرة 
» اجل���والن« ووادي عنج���ر وحاصبي���ا ( ، وكان ب���ن 
غوريون قد وجه مذكرة إىل حزب العمال الربيطاني 
ع���ام / 1918 / للمطالب���ة بالس���يطرة على هضبة 
اجلوالن ، لبس���ط الس���يطرة على مياه هنر الريموك 

ومنابع هنر األردن .
كم���ا تقدمت املنظمة الصهيونية إىل اجمللس األعلى 
ملؤمت���ر الصلح الذي عق���د يف باريس 1919/2/3 م 
برس���الة ج���اء فيها ) إن جبل الش���يخ ه���و أبو املياه 
احلقيقي بالنس���بة لفلسطني ، والميكن فصله عنها 
من دون إنزال ضربة أساس���ية حبياهتا االقتصادية 
، فجبل الش���يخ الحيتاج إىل إعادة تش���جري فقط بل 
حيت���اج أيضا إىل أعم���ال أخرى ليصبح م���رة ثانية 
خزان ماء للباد ، وجيب إذاً أن يبقى حتت سيطرة 
أولئ���ك الذين هم أكثر رغب���ة وأقدر على إعادته إىل 
نفع���ه األقصى( وعش���ية انعقاد مؤمتر س���ان رميو 
يف 1919/12/29 وج���ه حايي���م وايزمان إىل رئيس 
وزراء بريطاني���ا آنذاك لويد جورج برقية جاء فيها: 
) إن الصهيوني���ني لن يقبلوا حت���ت أية ظروف خط 
/س���ايكس - بيك���و/ ، حتى كأس���اس للتفاوض ألن 
هذا اخلط اليقس���م فلس���طني التارخيي���ة ، ويقطع 
منه���ا منابع املياه الي ت���زود هنر األردن ، والليطاني 
فحسب وإمنا يفعل أكثر من ذلك ، إنه حيرم الوطن 
القومي أجود حقول االستيطان يف اجلوالن وحوران 
الي يعتمد عليها إىل حد كبري جناح هذا املشروع(.

وبعث لويس برانديس ممثل الصهيونية األمريكية يف 
1920/2/16م بربقية إىل حاييم وايزمان يطلب فيها 
التدخل من قبل احلكومة الربيطانية عملياً للحيلولة 
دون خسارة جزء كبري من »فلسطني الشمالية« جاء 
فيها : ) احلدود الوطنية الشمالية والشرقية ال غنى 
عنها لقيام جمتمع يعيل نفس���ه بنفس���ه ، فمن أجل 
تطور الباد االقتصادي يف الش���مال ينبغي أن تضم 
فلس���طني مفارق مياه الليطاني عند جبل الش���يخ » 
حرمون« وإىل الش���رق سهول اجلوالن وحوران ( كما 

وجه بن غوريون يف نيس���ان 1920 إىل حزب العمال 
الربيطان���ي مذك���رة باس���م احتاد العم���ل الصهيوني 
يقول فيها : ).... إن من الضروري أال تكون مصادر 
املياه الي يعتمد عليها مس���تقبل الباد خارج حدود 
الوطن القومي اليهودي يف املس���تقبل فاجلوالن الي 
ه���ي حبق جزء من الباد جيب أن ال تس���لخ عنها ، 
وهلذا الس���بب طالبنا دائماً أن تشمل أرض إسرائيل 
الضف���اف اجلنوبي���ة لنهر الليطان���ي ومجيع األهنار 
ال���ي جت���ري يف املنطقة م���ن الش���رق إىل الغرب أو 
من الش���مال إىل اجلنوب وهذا يفسر أمهية اجلليل 
األعل���ى واجلوالن للب���اد مبجموعها ، إن أهم أهنار 
أرض إس���رائيل ه���ي األردن و الليطاني والريموك ، 

والباد حباجة إىل هذه املياه.... ( . 

احتالل اجلوالن وقرار الضم : 
لق���د جاء عدوان حزيران 1967م أداة لنقل األطماع 
الصهيونية يف اجلوالن من حيز األفكار واملمارسات 
إىل حي���ز الواق���ع ، فس���ارع الصهاين���ة اجل���دد إىل 
حتقي���ق م���ا رمسه قادهت���م األوائ���ل ، فبع���د انتهاء 
املع���ارك باش���رت احلكوم���ات الصهيوني���ة املتتالية 
بإتباع سياس���ة حمددة جتاه س���كان اجلوالن العرب 
الس���وريني هلا ذات اخلصائص واألبعاد الي اتبعتها 
جتاه عرب فلس���طني احملتلة عام 1948م ترمي من 
ورائها إىل فصل الس���كان بصورة ممنهجة ومربجمة 
عن وطنهم األم س���ورية بالس���رعة القصوى والعمل 
عل���ى إحلاقهم ودجمهم بالكي���ان الصهيوني ، وخلق 
واقع جديد لضم اجلوالن هنائياً إىل دولة »إسرائيل« 
املزعوم���ة وم���ن أجل حتقي���ق ذلك قامت س���لطات 
االحت���ال بالعديد من اإلجراءات واملش���روعات يف 
اجلوالن الس���وري احملتل ش���كلت مبجموعها قاعدة 
مادية وبشرية وإدارية وسياسية لقرار الضم منها:

القيام حبملة دميغرافية إسرتاتيجية لتهويد اجلوالن 
من خال اآلتي : 

 إقام���ة العدي���د من املنش���آت والقرى الس���ياحية 
املتطورة يف مناطق ) احلمة - جبل الشيخ - بانياس 
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- الكرس���ي - البطيح���ة - ت���ل الصيادي���ن - جباتا 
الزيت - حبرية طربيا ( .

 تنفي���ذ العديد من الطرق وربط املنطقة بش���بكة 
مواصات ألغراض عسكرية وأخرى مدنية .

 تنفيذ عدد من املشروعات املائية كجر مياه حبرية 
طربيا وحبرية مس���عدة وهنر بانياس وإنشاء عدد من 

السدود الرتابية كسد املنصورة والدلوة وغريه .
 تش���كيل قاع���دة جل���ذب املس���توطنني اليهود إىل 
اجل���والن من خ���ال تنفي���ذ املش���روعات الزراعية 

والصناعية الستغال ثروات وموارد املنطقة .
 45 إقام���ة   خ���ال  م���ن  االس���تيطان  تش���جيع   
مستوطنة وموقع استيطاني يف كل مناطق اجلوالن. 
يقي���م فيه���ا حنو  18  أل���ف مس���توطن منهم  400  
مستوطن من مجهوريات االحتاد السوفياتي سابقاً 
يقابله���م  18  أل���ف مواطن عربي س���وري يقطنون 
الق���رى الصامدة ) جمدل مشس وعني قنية وبقعاثا 

ومسعدة والغجر(.
 العمل على تدمري القرى العربية اجلوالنية وطمس 

معاملها العربية متاماً . 
مقابل ذلك اتبعت سلطات االحتال جتاه املواطنني 
العرب السوريني يف اجلوالن سياسة القمع واالعتقال 
والتهجري القس���ري ومصادرة األراض���ي واملمتلكات 
واقتاع األشجار وحرق الغابات وجتريف األراضي 
الزراعي���ة ، وتغذي���ة الروح الطائفي���ة ، والعمل على 
خلق ش���خصية قومية على أس���اس مذهيب ، هبدف 
طمس هويته���م الوطنية والقومية العربية ، وعزهلم 
عن وطنهم األم س���ورية روحي���اً وتارخيياً وجغرافياً 
، وقم���ع املقاومة الوطنية واعتق���ال الزعماء وزجهم 
يف س���جون االحتال ومنع التجوال إال يف س���اعات 
حمدودة ، كما اعتمدت سياس���ة التجهيل ، وطردت 
املعلم���ني األكف���اء وش���وهت املناه���ج التدريس���ية ، 
وزورت حقائ���ق التاري���خ واجلغرافي���ا ، وس���عت إىل 
تطبيق القوانني اإلس���رائيلية واملالية واإلدارية على 
س���كان اجلوالن العرب الس���وريني ، فعزلت املخاتري 
وعين���ت بدالً منهم جمالس حملية بقرار من احلاكم 

العسكري اإلسرائيلي املوجود يف اجلوالن .
كم���ا حاول���ت ف���رض نظ���ام احل���رس املدن���ي على 
اجلوالني���ني الع���رب متهي���داً لتجنيده���م فيما بعد 
باجلي���ش اإلس���رائيلي ، لك���ن ح���زم أه���ل اجلوالن 
وإمياهنم الكبري بانتمائهم الوطين والقومي ومتسكهم 
هبويته���م العربية الس���ورية وعزميته���م وإرادهتم يف 
الصمود والتصدي أفشل هذه احملاوالت كلها ما دفع 
بق���وات االحتال إىل تصعي���د إجراءاهتا وضغوطها 
جت���اه املواطن���ني اجلوالني���ني خاصة بع���د رفضهم 
التام تسلم بطاقات اهلوية اإلسرائيلية فمارست كل 
أشكال الضغط املادي واملعيشي عليهم فقامت بردم 
برك املياه املخصصة للماش���ية ، ومنعت الرعاة من 
أخذ ماش���يتهم إىل املراعي ، وحجبت عن الوطنيني 
رخ���ص البن���اء وأغلقت مص���ادر ال���رزق يف وجههم 
، وفرض���ت حص���اراً عل���ى الزعماء والش���خصيات 
الوطنية ومنعتهم من مقابلة ممثلي اهليئات الدولية 
ومبعوثي األمم املتحدة كي يبقى كل مايدور يف قرى 
اجلوالن الس���وري احملتل بعيداً كل البعد عن أمساع 

وأنظار الرأي العام العربي والعاملي .
إال أن أهلن���ا الصامدون يف اجل���والن احملتل واجهوا 
هذه اإلجراءات الوحش���ية والتعسفية بروح نضالية 
عالي���ة مقاومني ورافضني كل أش���كال املمارس���ات 
والضغوطات من قبل قوات االحتال الغاشم مؤكدين 
دائماً يف كل مناس���بة وطنية وقومية والءهم املطلق 
للوطن األم سورية وتشبثهم باألرض معاهدين على 
مواصلة النضال حتى حتقيق النصر والتحرير مهما 

كان الثمن باهظاً .
 وق���د عملوا على تنظيم االضرابات العامة وتعطيل 
الدراس���ة وإغاق احملال التجارية والقيام بعمليات 
فدائية ضد املس���توطنات واملؤسس���ات اإلسرائيلية 
يف هضبة اجلوالن والتنس���يق يف نضاهلم مع رؤساء 
البلدي���ات يف الضفة الغربية ويف مناطق فلس���طني 
مناس���باهتم  وحول���وا   ، /1948/م  من���ذ  احملتل���ة 
االجتماعية كالزفاف وما شابه إىل مناسبات وطنية 
وسياس���ية ض���د » إس���رائيل« وأص���دروا البيان���ات 
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السياس���ية املنددة باالحت���ال والوثائ���ق الوطنية ، 
وأرس���لوا الربقيات إىل اهليئات الدولية الي تكش���ف 
حقيقة األوضاع يف اجلوالن السوري احملتل ، والي 
تؤك���د على انتماء اجلوالن أرضاً وش���عباً إىل الوطن 

األم سورية .
كم���ا قاطع���وا املؤسس���ات ال���ي أقامته���ا س���لطات 
االحت���ال وحاص���روا اجملال���س احمللي���ة املفروضة 

عليهم ورفضوا التعامل معها واالعرتاف هبا .

 مش���روعات تطبيق القوانني اإلس���رائيلية 
على اجلوالن :

اتفق���ت احلكومات اإلس���رائيلية املتعاقبة كافة منذ 
1967م وحتى اآلن على عدم االنسحاب من اجلوالن 
العرب���ي الس���وري ، معت���ربة إي���اه منطق���ة أمنية من 
الدرجة األوىل ، و شكلت خصائصه الدميوغرافية ، 
والطبيعية ، واإلسرتاتيجية مغريات كبرية إلسرائيل 
تنس���جم مع طبيعتها التوس���عية والعدوانية وعدهتا 
عمق���اً اس���رتاتيجياً هلا ألن الس���يطرة على اجلوالن 
تؤم���ن الس���يطرة على س���هل احلولة وغ���ور األردن 
ومشال فلس���طني وت���رى احلكوم���ات اإلس���رائيلية 
أهنا تش���كل هتديداً مستمراً لسورية ، وعدا الدوافع 
العدوانية والتوس���عية واالس���تيطانية تعترب إسرائيل 
اجلوالن العربي الس���وري ) ب���رج املياه ( الرئيس هلا 
والس���يطرة عليه يؤمن هلا املياه وحيول دون حجبها 
عنها . وما إن وضعت حرب حزيران 1967 أوزارها 
حتى ب���دأت تصرحيات قادة العدو الصهيوني بعدم 
التنازل عن اجلوالن الس���وري وبأن���ه جزء ال يتجزأ 
من دولة إسرائيل ، فقد كتب موشي دايان مقاالً يف 
صحيفة » جريوز اليم بوست » حتت عنوان« ال عودة 
إىل حدود 1948  قال فيه : ) جيب أن يدرك العامل 
اخلارج���ي انه باإلضافة إىل األمهية اإلس���رتاتيجية 
الي تعلقها إسرائيل على كل من شبه جزيرة سيناء 
ومرتفعات اجل���والن ، فإن سلس���لة اجلبال الواقعة 
غرب���ي هنر األردن تقع يف صمي���م التاريخ اليهودي( 
و يف ع���ام / 1968 / ق���ال رئي���س جمل���س اآلث���ار 

اإلسرائيلي بن بينيامني مازار : ) إن خريطة مملكة 
إس���رائيل ال���وارد ذكرها يف الت���وراة ، جيري رمسها 
من جديد على أس���اس النتائج احلاصلة من عملية 
البح���ث عن اآلث���ار يف مناط���ق ) يهودا و الس���امرة 
ومرتفعات اجلوالن ( وصرح بن غوريون عام 1970 
) أن الض���رورة حتتم حالياً ، ويف اقرب وقت ممكن 
إقامة عشرين مستوطنة يهودية يف هضبة اجلوالن( 
معترباً أن االس���تيطان الوس���يلة الوحي���دة والناجعة 
للبق���اء يف اجلوالن وعندها لن يبادر احد من العامل 
إىل طرد اليهود من هذه املنطقة ، ويف أواسط كانون 
الثان���ي عام 1980 صرح مناحيم بيغن ) أن اجلوالن 
سيظل إىل األبد أرضاً إسرائيلية( وورد يف صحيفة 
داف���ار اإلس���رائيلية ي���وم 1979/5/7 لق���د س���عت 
حكوم���ات املعراخ منذ هناية ح���رب حزيران بتوجيه 
وبتخطيط مبادراتنا لاستيطان يف هضبة اجلوالن 
أم���ا يف البقاء هن���اك بصورة مس���تمرة واىل األبد 
وعلى هذا األساس كانت منطقة اجلوالن وما زالت 
إىل جانب الضفة الغربية وقطاع غزة احملتلتني منذ 
ع���ام 1967 ، تقف عل���ى رأس س���لم األولويات بني 
املناط���ق العربية احملتلة يف جمال توس���يع وتس���ريع 
عمليات االستيطان الصهيوني الي ترمي يف النهاية 
إىل تغي���ري املعامل الدميوغرافي���ة يف املناطق العربية 
احملتل���ة وهتويدها ، ولك���ن االس���تيطان الصهيوني 
مل يدخ���ل مرحلة التنفيذ إال يف بداية الس���بعينيات  
املنصرم���ة تقريب���اً ويف هناي���ة ع���ام 1969 نش���رت 
تفصيات املشروع االس���تيطاني األساسي اخلاص 
باجل���والن متضمناً خط���ة لتوطني 20ألف صهيوني 
، وإنش���اء مدينة تس���توعب 50 ألف مس���توطن على 
أن يت���م ذل���ك يف غضون عش���ر س���نوات ، ويف عام 
1981 وكتمهيد لضم اجلوالن إىل الكيان الصهيوني 
بدأت احلكومة اإلسرائيلية آنذاك إىل جانب نشاط 
مس���توطين اجلوالن ، وأعضاء ) لوبي اجلوالن ( يف 
الكنيس���ت بالعمل على منح اجلنس���ية اإلس���رائيلية 
للمواطن���ني العرب الس���وريني يف اجلوالن الس���وري 
احملتل فطرح على الكنيس���ت مشروع قانون لتعديل 
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اجلنسية وقال رئيس قسم اهلجرة يف وزارة الداخلية 
اإلس���رائيلية أثناء عرضه أس���باب طلب التعديل : ) 
رغب بعض س���كان املناطق احملتلة ألس���باب معينة 
ل���ذا   ، اإلس���رائيلية  اجلنس���ية  عل���ى  ، احلص���ول 
فالتعدي���ات اجلدي���دة متكنهم م���ن احلصول على 
اجلنسية »اإلس���رائيلية «، إذا نفذوا بعض الشروط 
، الي منها أن يكونوا خملصني لدولة » إس���رائيل« ، 
وان يكونوا قد أس���هموا مبا يعرب عن إخاصهم هلا ( 
وأصبح هذا القرار ساري املفعول يف 1981/11/18 
لكن اجلوالنيني رفضوا هذا القرار باإلمجاع وعدوه 
س���لباً هلويتهم القومية و حماول���ة لدجمهم عنوة يف 
دولة حمتلة وأصدر الزعماء الوطنيون ورجال الدين 
قراراً حيرم قبول اجلنس���ية أو اهلوية اإلسرائيلية ، 
وهذا ما أكده الش���يخ سليمان كنج أبو صاحل الزعيم 
الوط���ين عندم���ا ق���ال : ) إن أبناء الطائف���ة الدرزية 
يف اجل���والن هم عرب س���وريون بكل م���ا تعنيه هذه 
الكلم���ة من معن���ى ( ووجه زعماء اجل���والن العربي 
الس���وري احملتل الوطنيون رس���الة إىل األمني العام 
لألم���م املتح���دة آنذاك كولد فالد هاي���م أكدوا فيها 
رفضهم القاطع للجنس���ية اإلس���رائيلية ومتس���كهم 
هبويته���م العربي���ة الس���ورية جاء فيه���ا : )على رغم 
احلقيق���ة غ���ري القابلة للرفض إنن���ا مواطنون عرب 
س���وريون ، ف���إن س���لطات االحت���ال يف مرتفع���ات 
اجل���والن احملتل���ة مت���ارس ضغوط���اً حلملن���ا على 
التخلي عن جنس���يتنا( وقد تقدمت النائبة اليمينية 
املتطرف���ة ) غيئوال كوهني ( زعيمة حزب » هاحتيا 
» الصهيون���ي يف 1981/3/11/  مبش���روع قان���ون 
للكنيست يقضي بضم اجلوالن العربي السوري إىل 
الكي���ان الصهيوني وقع عليه 71 نائباً يف الكنيس���ت 
مطالبني بضم اجلوالن وعند عرضه حظي مبوافقة 
14 نائب فقط يف حني امتنع مخس���ة عن التصويت 
،وتغي���ب 56 نائب���اً عن اجللس���ة ، وأن عدم املوافقة 
كان جمرد خطوة تكتيكية بانتظار التوقيت املناسب 
الختاذ القرار ويف 14 كانون الثاني عام 1981 طرح 
املوضوع جمدداً وأيده الكنيس���ت بغالبية 63 صوتاً ، 

ضد 21 صوتاً ، ويعد هذا التوقيت مثالياً للحكومة 
الصهيونية إلع���ان قرار الضم ألنه جاء يف أعقاب 
إع���ان حتالف اس���رتاتيجي م���ع الوالي���ات املتحدة 
األمريكي���ة ، وغي���اب التضامن العرب���ي بعد خروج 
مصر من س���احة املعرك���ة وتوقيعها اتفاقيات كامب 
ديفيد مع إسرائيل ومن اجلدير بالذكر أن احلكومة 
اإلسرائيلية استخدمت يف مشروعها عبارة ) بسط 
القوانني اإلس���رائيلية ( ولي���س » ضم اجلوالن« ويف 
هذا الصدد قال اس���حق شامري : ) انه ال ميكن ضم 
ش���يء تعود ملكيت���ه إليك( وأضاف ) إن مش���روعنا 
ال يتق���دم على اتفاق���ات حمتملة مع س���ورية ، لكن 
مثة شيئاً أكيداً هو انه لن يكون هناك انسحاب إىل 
ح���دود 1967/ ( وه���ذا يؤكد أن صهين���ة األراضي 
العربية احملتلة هدف ثابت يف سياس���ة حكام وقادة 

العدو الصهيوني .
 واس���تنكرت األوس���اط العربية والعاملية هذا القرار 
وعدته انتهاكاً صارخاً لقرارات الش���رعية الدولية، 

وخطراً على أمن واستقرار املنطقة والعامل .
 أم���ا س���ورية فق���د قام���ت حبمل���ة دولي���ة واس���عة 
أوضح���ت فيه���ا خماطر ه���ذه اخلط���وة ، وتقدمت 
مبذك���رة إىل األم���ني العام لألمم املتح���دة جاء فيها 
) إن س���ورية تلف���ت األنظ���ار إىل املخاط���ر البالغ���ة 
على الس���ام واألم���ن يف املنطقة والع���امل من جراء 
قرار الضم اإلس���رائيلي ال���ذي يعترب انتهاكاً صارخاً 
ملب���ادئ القانون الدويل وميثاق األم���م املتحدة ، وإن 
استهتار الس���لطات اإلس���رائيلية بالقوانني الدولية 
وتنكرها حلقوق شعب فلسطني وجتاهلها لشرعية 
األم���م املتحدة وقراراهتا م���ا كان ليحدث لو اختذت 
إج���راءات وعقوبات يف صمي���م ميثاق األمم املتحدة 

ضد إسرائيل ( .
 كما دعت س���ورية لعقد جلسة طارئة جمللس األمن 
ال���دويل الختاذ اإلجراءات املناس���بة حبق إس���رائيل 
جت���اه ما قام���ت به من فرض القوانني اإلس���رائيلية 
يف  اجللس���ة  تل���ك  وعق���دت  حمتل���ة  أرض  عل���ى 
1981/12/19/ وصدر خبتامها القرار رقم /497/ 
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اخلاص باجلوالن السوري احملتل بعد املوافقة عليه 
باإلمج���اع مؤكداً في���ه أن اكتس���اب األراضي بالقوة 
أمر مرف���وض مبوجب نصوص ميثاق األمم املتحدة 
ومبادئ القانون الدويل والقرارات الصرحية جمللس 
األم���ن مطالباً إس���رائيل بإلغاء قرارها ف���وراً معلناً 
أن كاف���ة أح���كام معاهدة جني���ف املوقعة يف 12 آب 
ع���ام 1949 املتعلقة حبماية األش���خاص املدنيني يف 
أوقات احلرب ال تزال س���ارية على األرض السورية 
الي حتتلها إس���رائيل منذ حزيران 1967 ، كما عد 
ق���رار 497 أن الق���رار الذي اختذته إس���رائيل بضم 
اجل���والن  ق���رار باط���ل وعدي���م األثر قانوني���اً على 

الصعيد الدويل.
ولكن إس���رائيل رفضت تنفيذ ق���رار جملس األمن ، 
واالنصياع للش���رعية الدولية ، كما رفضت من قبله 
القراري���ن 242 و 338 الصادرين يف تش���رين الثاني 
عام 1967 ، و22 تش���رين األول عام 1973 واللذين 
يطالبان »إس���رائيل« باالنس���حاب الكامل من مجيع 
األراض���ي العربي���ة احملتلة وضمان حقوق الش���عب 
العربي الفلس���طيين ، وقد صع���دت قوات االحتال 
والتعس���فية  الوحش���ية  محلته���ا  م���ن  الصهيون���ي 
ض���د أهلن���ا يف اجل���والن العرب���ي الس���وري احملتل 
الذي���ن رفضوا ق���رار الضم رفضاً قاطع���اً واعتربوا 
ي���وم 1981/12/14 يوم���اً أس���ود تس���تعاد ذك���راه 
باحلداد حتى يزول االحتال ويش���رق فجر احلرية 
والتحري���ر تعبرياً عن رفضه���م لاحتال وحماوالته 
فرض اجلنس���ية واهلوي���ة اإلس���رائيلية وأعلنوا يوم 
1982/2/14 إضراباً مفتوحاً حتى ترتاجع إسرائيل 
ع���ن قراره���ا التعس���في وحتق���ق مطالبه���م كاف���ة 
واس���تمر لغاي���ة 1982/7/20 ، وس���طر األهل أروع 
صفح���ات املقاوم���ة وأطلقوا العديد من الش���عارات 
الي تؤكد متس���كهم باهلوية العربية الس���ورية منها: 
» ل���و اعتقلتمونا مجيعاً ، وس���ننتم أل���ف قانون فلن 
تستطيعوا تغيري هويتنا العربية السورية« ،  »بالروح 
بال���دم نفديك يا جوالن«، »املنية وال اهلوية .....اخل« 
وواجهوا ببطولة جنود االحتال املدججني بالساح 

وأثبت���وا للع���امل أمج���ع أن إرادة التحري���ر والصمود 
واملقاوم���ة هي األقوى واألبقى وأس���قطوا مراهنات 
العدو وإرهابه مس���طرين أروع فصول املقاومة ضد 

االحتال . 
مؤكدي���ن بذلك انتماءهم القومي العربي ، ورفضهم 
القاط���ع لسياس���ة الضم واملص���ادرة ال���ي تنتهجها 
»إس���رائيل« يف األراضي العربي���ة احملتلة وأوضحوا 
موقفه���م يف بي���ان ع���ن اإلض���راب بعن���وان )الدعم 
كل الدع���م للج���والن احملت���ل ( ج���اء في���ه بتاري���خ 
الع���ام  باإلض���راب  1982/2/13/ اختذن���ا ق���راراً 
والش���امل وغري احملدود ، مل نتخ���ذ هذا القرار حباً 
باإلض���راب بل جيب أن يعل���م القاصي والداني ، أنه 
مل يكن لدينا أي خيار إال الوقوف بصابة يف سبيل 
كرامتنا وأخاقن���ا الوطنية غري القابلة ألي تغيري أو 
تبدي���ل ، ألننا وجدنا أنفس���نا أم���ام خيارين ال ثالث 
هلم���ا ، إما الوقوف مع كرامتنا ومبادئنا ، أو الرتاجع 
عنهما ، وحنن نرفض الذل والتخاذل ، ولذلك اختذنا 
قرارنا باإلضراب العام واملفتوح حتى حنقق مطالبنا 
ولق���د نفذ اإلض���راب وكان ش���اماً ، وأمام صابة 
أهلنا يف اجلوالن فش���لت سياسة االحتال القمعية 
وحماولته فرض اهلوية واجلنسية اإلسرائيلية عليهم 
ورسخ اإلضراب متسك اجلوالنيني بأرضهم وجّذر 
انتماءه���م الوطين العربي ، ومازالت انتفاضة األهل 
يف اجلوالن احملت���ل متواصلة وتتصاعد باس���تمرار 
، والزال���وا يقاومون أية حماول���ة لتمرير املخططات 
الصهيوني���ة بكل ما أوتوا من قوة وصابة ويتاقون 
يف اهلدف واملصري مع أشقائهم العرب الفلسطينيني 
يف الضف���ة الغربية وقطاع غ���زة بالرغم مما يعاني 
أهلنا يف اجلوالن من ظروف سيئة يف ظل االحتال 
، وهكذا خنلص إىل  أن الفكر الصهيوني العنصري 
التوس���عي العدوان���ي رس���م سياس���ات خاصة هبذه 
املنطق���ة اهلامة اقتصادياً واس���رتاتيجياً وعس���كرياً 
ترتكز على اس���تمرار االحتال للجوالن والس���يطرة 
علي���ه وحتويله إىل ج���زء ال يتجزأ م���ن دولة الكيان 

الصهيوني ومن أبرز هذه الركائز اآلتي : 
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املراجع

 البح���ث ع���ن دور تارخي���ي قدي���م للصهيونية يف 
اجلوالن واملنطقة برمتها .

 الرتكيز على األمهية اإلس���رتاتيجية هلذه املنطقة 
من وجهة النظر األمنية اإلسرائيلية .

 العم���ل عل���ى ضمه ل� » إس���رائيل« بقان���ون جائر 
القان���ون  تطبي���ق  متضمن���اً  1981/12/14م  يف 
اإلس���رائيلي على س���كان اجلوالن العرب السوريني 
حتت ذريع���ة إعطائهم ذات احلقوق والواجبات الي 

تعطى لإلسرائيليني.
 خلق حقائق ووقائع جديدة متمثلة »باالستيطان« 
تقود إىل سياس���ة األمر الواقع على غرار السياس���ة 

اإلسرائيلية يف الضفة وقطاع غزة.
لك���ن س���ورية ما ت���زال متمس���كة مبواقفه���ا الثابتة 
املبدئية جتاه اجلوالن الس���وري احملت���ل ولن تتنازل 
ع���ن ذرة من ترابه ولن تف���رط أبداً بإرادهتا الوطنية 
مهما مارست قوى اهليمنة والصهيونية من ضغوط 
عليها واالستسام ليس وارداً يف قاموسها أبداً فهي 
تناضل على اجلبهات كافة الستعادة اجلوالن كاماً 
فكما كان اجلوالن فك���راً وقوالً وفعاً ومن أولويات 

القائد اخلالد حافظ األس���د« ، فإن السيد الرئيس  
الدكتور بشار األس���د بنهجه القومي املبدئي الثابت 
يش���كل امتداداً للسياسة السورية الثابتة والراسخة  
املتمسكة بعدالة ومشولية القضية وحتقيق السام 
وفق أسس ومبادئ الشرعية الدولية والقرارات ذات 
الصلة و هو يعترب أن األرض و السيادة قضية كرامة 
وطنية وقومية ال ميكن التنازل عنهما بأي شكل من 

األشكال مهما بلغت التضحيات  :
 » غ���ري مس���تعدين للتفري���ط ب���األرض وال نقب���ل 
لسيادتنا أن متس.. الش���عب العربي السوري شعب 
حمب للس���ام ع���رب التاريخ ، وألننا مش���تاقون لكي 
يعود اجلوالن كام���اً ويعود أهله إىل الوطن«» ، » ال 
س���ام م���ن دون األرض الكامل���ة« ، » نريد اجلوالن 

الذي هو أرض سورية« .
 وهذا ما أكده س���يادة الرئيس بش���ار األسد يف أكثر 
من مناسبة أن سورية ال ميكن أن تتنازل عن حقوقها 
وترتاجع ، عن مبادئها وستبقى تقود كفاحها الوطين 
والقومي الدؤوب لتحرير األرض واإلنسان ومواجهة 

اخلطر الصهيوني الذي يهدد كياننا ووجودنا .

 ندوة اجلوالن التارخيية اليت عقدت يف القنيطرة 
بني 6/27/ ولغاية 1987/7/1 م .

كت��اب اجلوالن بني مطرقة االحتالل وس��ندان 
التلوث املؤلف حممد عبدو اإلبراهيم. 

 جملة األرض العدد اخلامس أيار 1988م 
 جملة ش��ؤون فلس��طينية تش��رين الثان��ي 1981م 

العدد 120 
 جملة الكفاح العربي 1981/12/28م 

 جملة املوقف العدد 475 نيسان 1987م 
 جملة املوقف العدد 304 تشرين األول 1981م 

 جملة األرض العدد السابع نيسان 1987م 

 صحيفة تشرين العدد 3801 تاريخ 1987/2/15م 
 صحيفة تشرين العدد 4049 تاريخ 1987/2/14م 
 صحيفة الثورة العدد 7735 تاريخ 1988/8/6م 

 صحيفة الثورة العدد 7892 تاريخ 1989/2/17م 
 صحيفة الثورة العدد 5781 تاريخ 1981/12/20م  

 صحيفة الثورة العدد 14143 تاريخ 2010/2/11م.
 صحيفة البعث العدد 5521   تاريخ 1981/2/27م.
 صحيفة البعث العدد 7392  تاريخ 1987/6/13 م.
 صحيفة األنباء العدد 2149 تاريخ 1981/12/17 م.

 موقع اجلوالن على االنرتنت .
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ًا لتس��ديد مثن  ، بل كان ُمس��تعدنَّ ٍز فلس��فيٍّ ااًل إىل متويه ُرؤاه، حمكومًا بتحفُّ ر أمحد حيدر مينَّ مل يكن املفكِّ
ال  ٍل إىل فيلسوٍف فعنَّ اعًا لالنتقال من فيلس��وٍف متأمِّ املعرفة . فديالكتيك الس��عادة ِحجاُبه األمل، و كان نزنَّ
عل��ى طريق��ة هيجل ال��ذي كان يرى أننَّ اس��تمرار احلياة يقتض��ي تركيبًا نتجاوز ب��ه التناقض منذ أن 
اًل من عل��ى صليب اآلالم، ُتنري درَبه  أص��در كتاَب��ه ) حنو حضارة جدي��دة ( ُمنِبئًا بطموحه العالي، ُمرتجِّ
زًا على البعد  دًا ظالم الدروب امُلوصلة إىل األهداف العليا، وُمركِّ ة، ُمبدِّ ُجذوُة احلكمة بفيض الوعي باملاهينَّ
فنا، وُبْعد املس��تقبل  الزمان��يِّ ال��ذي ) هو يف احلقيقة بعدان : ُبْع��د املاضي الذي امتلكناه وأصبح حتت تصرُّ

ة اليت تنتظرنا فيه( )1( الذي نسعى إىل امتالكه، وبعبارٍة أدّق: نسعى إىل امتالك القضينَّ

َجاُوز ِمَن الَعَطاَلة  اُت الُخُروج والتَّ آِليَّ
واالسِتالب في ِفْكر أحمد حيدر

 عدنان شاهني*

وكث���رية ه���ي االختاطات ال���ي تزيد من اس���تحالة 
الوض���وح وتغييب اهلداية بانش���عاب الن���ور إىل حدِّ 
انكس���ار الرؤية، ومتييع املسائل إىل انقصافها خلف 
ومي���ض االدِّعاء بتداخ���ل األزمنة ف� ) اهنيار املاضي 
أو املس���تقبل يؤدِّي إىل غموض الرؤيا والسقوط يف 
العَماء . وهناك سببٌ آخر لغموض الرؤيا هو انتشار 
القضايا الزائفة يف عامل البش���ر، فلكي تعِزَل إنساناً 
ع���ن قضيَّ���ةٍ ال يكفي أن حتجُبَ عن���ه هذه القضيَّة، 
إذ إنَّ النزوع إىل القضيَّة أمرٌ يف صميم البش���ر، بل 
األفض���ل أن تقيم له بدياً عنها، قضيَّة زائفة تكون 

مبثابة أُلْهيةٍ تستغرق طموحه ونزوعه ... ( )2(
مقصوف���اً بنظ���ام العَطال���ة، وكلُّ عطال���ةٍ منش���ودة 
منش���ؤها عطال���ُة اجلس���د ومآلُه���ا س���كونيَّة بلهاء 
تغري بالرتاب���ة املَلُولة والتهاُفت اهلشِّ لذلك حيتدم 

قني بالالذقّية، ش��ارك يف الكثري من املهرجانات وله أحباث ومقاالت منش��ورة يف اجملاّلت  مدرِّس اللغة العربّية يف ثانوّية املتفوِّ
ل( بريوت 1979-  والصحف منها جملنَّة املعرفة وصحيفة تش��رين، صدر له جمموعتان ش��عريتان )األغنية األوىل النش��يد األونَّ

)دون الروح وفوق اجلسد( الالذقية 2006
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آليات اخلروج والتجاوز يف فكر أمحد حيدر  

الصراع ب���ني صاحب قضيَّة وآخر مس���لوب اإلرادة 
ومنج���رف إىل عطالت���ه بتقنيَّةٍ ظاهرُها ب���رَّاق ف� ) 
د س���لطان العطالة جيعل منها قوَّةً مستقلًِّة عن  توطُّ
إرادة اإلنسان، فهي تنتشر يف حياتنا باستمرار، إنَّها 
الش���يطان الذي اش���رتى منَّا روحنا مقابل ارتياحنا، 

شيطان أفلت زمامه من أيدينا ( )3(
وذوو العطال���ة ليس���وا معنيِّ���ني ال ب���ل يه���زؤون من 
املش���اعر النبيل���ة وتوق اإلنس���ان إىل س���رِّ الوجود، 
جمرِّدين الزمانَ من أبعاده، بافتعال العبَث، واقرتاف 
اآلث���ام بالشُ���بهات. وحياربون احلي���اة باحلياة فهم 
)يعملون على إطفاء الش���وق اإلنس���انيِّ حنو املاهيَّة 
املفقودة وذلك بإغاق الرؤيا اإلنسانيَّة، ولكي خنرُج 
من ه���ذا اليأس الذي أُلقينا فيه ينبغي أن نس���تلهمَ 
التاري���خ وأن نرى كي���ف خرج البش���ر من حلظاهتم 

احلالكة ( )4(
انطاقاً إىل املس���تقبل الذي ال يك���ون باملُعجزات أو 
القطيع���ة مع املاضي ويف ذلك اعتداء على الس���ياق 

الديالكتيكي املوصل إىل املستقبل .
وإذا كان االس���تاب يع���ين ضياعَ الوع���ي والضاَل 
املعريفَّ وألنَّه متداخٌل مع الوهم والتخيُّل فهذا يزيد 
يف مس���ارب اخلديع���ة واإلمعان يف مص���ادرة القيم 
وح���رف اآلخري���ن إىل الش���عور بالدونيَّة وال س���يَّما 
تصادم الناس املُهمَّش���ني مع الق���وى الكربى العوملية 
املتوحشة الي صدَّقت جنوهنا حمتقرةً الفضيلة ولن 
ينفعها جتاهل أنَّها على مش���ارف النهاية فاالعتداء 
على األخاق تلغيمٌ لبُنية احلضارة واإلنس���ان يبقى 
يف منجى من االس���تاب طاملا تش���بَّث بالقيم ودافع 

عن إباء نفسه وكرامته .
لكن إن حدث وعانى اإلنسان من عذاب االستاب ف� 
) اخلروج منه مينحُنا الشجاعة على مواجهة القهر، 
إنَّه يعي���د إىل الذات نواهتا الصلبة وهي الش���جاعة 
أم���ام الوجود ( )5( ولن يكون ذلك إال مبنظومة من 
املواجه���ات أوَّلُها مواجهة الذات مع ذاهتا باس���تثمار 
التصعي���د الذي تضيءُ طريَقهُ طي���وفٌ من اجلمال 
معنيَّ���ة هبا ماهيَّة اإلنس���ان بالرغب���ة الي هي برأي 

ر أمحد حيدر ) طاقة خاَّقٌة مبقدار ما تستنري  املفكِّ
بالوعي والتأمُّل ( )6( وأوَّل اخلاص معرفة الذات، 

بإميانيَّة صادقة وطاقات طليقة .
وإال فالرَّغبة مُهدَّدةٌ مبخزوهنا الوجدانيِّ، وانفاهتا 
الغرائزيِّ الذي يعتدي على نُبل املعاني وحيوِّل دفءَ 
األرواح إىل صقيع، وصميميََّة العاقات إىل » سريٍر 
عاب���ر » فغي���اب احلبِّ جي���رِّد احلياة اجلنس���يَّة من 
معانيه���ا، ويزيد من هواج���س التخيُّل الذي ترفرف 
ب���ه أجنحة الغريزة، واالعت���داء على اخليال بصفته 
ق النور  مَلَكة تقوم على حراس���ة اإلنسان، وهبا يتدفَّ
على صراط الس���عادة . بإعادة اخللق بعد استحالة 
التكيُّف . باملمكنات والتجاوز اآلمن بعيداً عن ادِّعاء 
انيَّ���ة فمع���ادالت التغي���ري  احلي���اد واإلط���االت اجملَّ

حمكومٌة بالتفسري .
ويرى يف االستاب الديينِّ - إذا هتيَّأت ظروفه عند 
م���ن جيتهدون يف التأويل مضحِّ���ني جبوهر التنزيل 
- بي���ان ضياع اجملتم���ع، ألنَّ كلَّ نافذة مغلقة، تغيِّب 
احلوار مع الفكر اجلديدة ، وسُبات الاوعي جياذب 
وعي���اً باط���اً، فيب���دأ االهنيار وعلى رأي���ه : ) بذلك 
تضيع وحدة اجملتمع الذي يتحوَّل إىل فئات معزولة، 
وتتح���وَّل هويَّته الكليَّة إىل هويَّات قطيعيَّة مذعورة، 
ال رابطة بني أفرادها سوى رابطة اخلوف من اآلخر 

الذي أصبح عدوَّاً (  )7(
وبذل���ك التدم���ري املُمنه���ج الذي ال يس���لم م���ن آثاره 
الكارثيَّة واضعو آليَّاته ومهندسو خرابه، وكلَّما ازداد 

اللهيب كان األبرياء وقودَ ناره .
والتديُّن احلقيقيُّ يف فكر الفيلس���وف أمحد حيدر : 
ق أبعادَ اإلنس���ان كلَّها بُعْدَ احلقيقة،  ) هو الذي حيقِّ
أي بُعْدُ العاق���ة الصادقة مع الوجود، وبُعْدُ التعايل 
���ل يف اإلل���ه، وبُعْدَ  العم���ودي حن���و القيم ال���ي تتمثَّ
التع���ايل األفقي م���ع اآلخ���ر، ولكنَّ البعد املؤسِّ���س 
هل���ذه األبعاد كلِّه���ا هو البعد الداخل���ي الذي يتجلَّى 
يف عاقة اإلنس���ان مع نفس���ه . فالعاقة الصادقة 
مع الوجود ليس���ت سوى انعكاس عاقة الصدق مع 

الذات ( )8(
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ولكي���ا تك���ون العاقة زائف���ًة ال بُدَّ من الش���جاعة 
أم���ام الوجود والش���جاعة الداخليَّ���ة يف عرفه ) هي 
الرتبة الصاحلة لنموِّ الفضائل، ومن كانت الشجاعة 
مس���تقرَّةً يف أعماق���ه الخي���اف على حيات���ه، ولكنَّه 
خيش���ى االهني���ار ال���ذي ي���ؤدِّي إىل ضي���اع معايريه 

األخاقيّة ( )9(
ويف ذل���ك تفس���ري قلق���ه وش���دَّة ش���عوره بالذنب ال 
لسوء السلوك وإنَّما ملقاييسه العالية والرفيعة على 
خاف الذين يتفنَّنون يف اخرتاع أس���اطريهم الكاذبة 
وقد زيَّن الِرياءُ هلم األكاذيب إىل حدِّ التصديق وهذا 
ناتج االنطواء الذي هو جسرٌ إىل العدميَّة . وعندها 

يصبح كلُّ شيء قاباً للبيع .
 وألنَّ م���ن تُن���اط هب���م األدوارُ الرس���وليَُّة تلبَّس���تهم 
اخليان���ة لذل���ك ال بُدَّ م���ن إحياء البؤرة األساس���يَّة 

لألخاق يف أعماق اإلنسان )10(
وأم���ام وضع كهذا ال بُ���دَّ من إعان النفري األخاقيِّ 
لانتص���ار عل���ى اهلمجيَّة ف� ) عدميَّ���ة العصر الي 
تقه���ر الفرد وتذلُّه على مجيع املس���تويات ، وحتمله 
عل���ى أن خيون قناعاته الذاتيَّة من أجل أن يس���تمرَّ 
على قيد احلياة .. تصيب ماهيَّته بالتجزُّؤ والتمزُّق( 

)11(
وتأسيس���اً على م���ا تقدَّم لي���س غريباً أن تس���تولدَ 
اإليديولوجي���ا اس���تاباً خيصُّها فكث���رياً ما )جتري 
الرياح مبا ال تش���تهي السفن( أمَّا التواءات السياسة 
فيفسِّ���رها الكاتب بالنزوع العطايلِّ متمثِّاً بالعوملة 
ال���ي تتطلَّ���ع إىل االس���تفراد بالع���امل واس���تنزاف 
خريات الش���عوب بقوَّة التكنولوجيا واهليمنة اهلازئة 
مبطل���ق القوان���ني ف� )النظ���ام الرأمس���ايلّ أصبح ذا 
طاب���ٍع مشويلٍّ يتجلَّى اليوم يف العوملة الي تس���تويل 
على أبعاد اإلنس���ان كلِّها وختلق اإلنسان املُجرَّد من 

األبعاد( )12(
فالعه���ر قاتل يف املرحلة العلنيَّة الي يصبح فيها كلُّ 
شيءٍ مُربَّراً فلقد ) كانت الرذيلة ختجل من الفضيلة 
كما يقول الروش���نوكولد ، وكان الرياء اإليديولوجي 
تعب���رياً ع���ن هذا اخلج���ل ولكنَّ الرذيل���ة يف عصرنا 

تس���خرُ من الفضيلة وتزدريها، فالعوملة يف صورهتا 
العدميَّة تقدِّم نفس���ها عاريًة، وذلكم هو فنُّ صناعة 

القهر الذي يسحق اإلنسان ( )13(
وعلى هذا فاإلنسان يف طريقه وبانطاقةٍ متسارعة 
إىل تلبُّ���س العطال���ة بوصفها مفهوماً ل���ن يكون فيه 
قادراً على أن يكون مُحصَّناً بأبس���ط مفاهيم القيم 
ألنَّه ش���اء أم أبى يُساق إىل الظهور عارياً ال حول له 
ر أمح���د حيدر : ) هي  أو ق���وَّة فالعطال���ة برأي املفكِّ
نزع���ة تعطي���ل لآلخ���ر، ف���رداً كان أم مجاعة ، فهي 
تبخيس���ه، جتريده من القيمة، وقذفه يف مس���تنقع 

الشعور بالعبث، الشعور بانعدام القيمة ( )14(
وم���ع ذل���ك يعتن���ق م���ن يس���مِّيهم أدعي���اء الثقاف���ة 
إيديولوجي���ا العومل���ة من دون حسٍّ نق���ديٍّ أو موقفٍ 
ر باإلنس���ان . لكيا نتَّهم برفض العقل  أخاقيٍّ يذكِّ
العلميّ والدميقراطيَّة كما يقول علماً بأنَّ نتاج ذلك 
ليس س���وى هََذي���ان إلغائيٍّ فهي ) ترم���ي إىل تغيري 
شخصيَّة الفرد، حبيث تكون هناك شخصيَّة واحدة 

تتقمَّصها األجيال كلُّها ( )15(
ويص���ل إىل أنَّ ) العومل���ة ش���جرة س���رطانيَّة تنم���و 
باستمرار وتتفرَّع من خال أنظمتها السياسيَّة الي 
تدمِّ���ر بُنى اجملتمع، فهي ضربٌ م���ن ُفقدان املناعة 
األخاقيَّة يفتك بالضمري الفرديِّ عن طريق شعوره 

باهنيار القانون االجتماعي ( )16(
وإذا كان التم���رُّد حماول���ًة لق���راءة الع���امل بطريق���ة 
خمتلفة يف مواجهة العبث لكنَّه ال يعدو كونه مكابرة 
متناقض���ة م���ع منطلقاهت���ا عندما يك���ون العامل با 
معن���ى ف���� ) العبث هو انتح���ار اإلرادة بس���بب رؤيا 

متطرِّفة للعقل ( )17(
وعلى هذا فالشرُّ صدمٌة وضياعٌ واخناع . وعندما 
كان التدخُّل اإلهليُّ إلنقاذ البشريَّة صار األمل والشرُّ 
مثن اخل���اص اإلنس���انيِّ وم���ا أحوجَنا الي���وم ملثل 
ذلك ملواجه���ة الوقاحات الغربيَّة للتعجيل يف املصري 
ت له القلوب الي تقف مذهولًة أمام  ال���ذي طاملا رفَّ
فجائعيَّة الراهن اإلنس���انيِّ ف���ا التمويه حجابٌ وال 

التفاؤُل انعكاسٌ على ذاته .
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والعطال���ة مبعناه���ا املعجميِّ » خاصَّة يف األجس���ام 
تش���ري إىل أنَّ األجس���امَ قاصرةٌ عن تغيري حركتها أو 
س���كوهنا من نفس���ها. ومبدأ العََطالة أنَّ اجلسم إذا 
كان ساكناً أو يف حركةٍ مُنتَظمةٍ مستقيمةٍ ومل تفعل 

هُ يبقى على ما هو عليه » )18( به قوّةٌ ما فإنَّ
 أمَّا العََطالة مبعناها الفلسفيِّ فهي ) حركة بدنيَّة ال 
ميكن السؤال عن أسباهبا وإنَّما ينصبُّ على أسباب 
فها ( )19( وهبذا تكون طريقة وجود  انقطاعها وتوقُّ
املوج���ودات بتلقائيَّ���ة عفويَّة لذلك يش���بِّهها الكاتب 
بالنه���ر الذي ي���روي املزروعات حين���اً ويُتلُِفها حيناً 

آخر .
لذل���ك ال بُ���دَّ من عقليَّةٍ تعيدُ برجممة التس���ارُع علَّ 
األحام تصري حقيقًة بعد انغاق الذات على ذاهتا. 
وم���ن هن���ا ف���� ) التكنولوجي���ا هي الوج���ه اإلجيابيُّ 
للعََطالة، ألنَّها أعلى شكل من أشكال حترير الطاقة 
اإلنسانيَّة ( )20( و)أمجل التاريخ كان غداً( حلمٌ غري 
مضمون لكنَّه على ختوم السيطرة وإن كان االنفعال 

يسِبق اإلدراك .
فالعطال���ة تفرتض استس���اماً للمألوف وتواطؤاً مع 
الس���ائد وارتياح���اً لألمر الواقع وعلى ه���ذا ف� ) إنَّ 
إنس���ان العطالة هو ال���ذي مييل حنو النم���وِّ الكميِّ 
ولذل���ك فق���د انتص���رت عن���ده نزع���ة التملُّك على 
نزعة الوجود، فهو كائنٌ مبقدار ما حيوز من أش���ياء 
وما يس���تهلك من س���لع (  )21( ويف هذا ضمان أن 
يظ���لَّ غافاً مَحكوماً باالنصي���اع يف ظلِّ بريقراطيَّة 
مُستَنْسََخةٍ من فكرة االستبداد الشرقيِّ الي تنادي 
باحتكار الس���لطة وإش���اعة اخلوف . حينها ال يكون 
أمام اإلنسان إال الدفاع عن وجوده بالتملُّك لقمع أيَّة 
مبادرة، وكي يظلَّ الراهن س���ائداً حبجَّة االس���تقرار 
يف حني أنَّ املصلحة هي الرافعة لكلِّ تصوُّر أو وَجَل 
. فال���رؤى يصيبها االحنراف و ) الغائيّة بغري غاية( 
لذل���ك ال بُدَّ من يقظ���ةٍ واعية ف� ) العطالة ليس���ت 
غريزةً عمياء ولكنَّها مُس���لَّحة بال���ذكاء، فهي متلك 
ة، ولكنَّه عق���ٌل حمجور عليه و  إمكانيَّ���ات العقل كافَّ

ر خلدمة العطالة( )22( سُخِّ

ومبا أنَّ التجاوز على نقيض العطالة لذلك باليقظة 
ننتم���ي إىل املس���تقبل بعد الس���يطرة عل���ى فوضى 
احلاض���ر فاملنعطفات اجلدي���دة تتطلَّ���ب التواصل 
���ر . وماال نس���تطيع حتقيقه  وتب���ادل التأث���ري والتأثُّ
ق اخليايلِّ فالفلس���فة املعاصرة  واقعيَّ���اً نُعليه بالتدفُّ
ه���ي فلس���فة التج���اوز . أمَّ���ا يقظة العق���ل فلحظة 
ر  ميتافيزيقيَّة وإن ادَّعت التناقض معها ويصل املفكِّ
���ه عقٌل متحرِّرٌ  حي���در إىل أنَّ الف���نَّ ميتافيزيقيا ألنَّ
من املباشر ومتأهِّبٌ لتجاوز املعطى واجداً يف العقل 
املتحرِّر حَدْساً وعلى هذا ف� ) ليس لإلنسان مَلََكتان، 
ولكنَّه���ا مَلََك���ٌة واحدة موضوعة أم���ام اختيارين : أن 
تكون يف خدم���ة العطالة أو أن تقود صريورة احلياة 
حنو تركي���ب أعلى ( )23( ويقودن���ا ذلك إىل مقولة 

اخلاص باملعرفة .
ن���ا نصطدم بوعي���ني: زائ���ف وصحيح وهذا  غ���ري أنَّ
ل احلسَّ الفلس���فيَّ فالربامجاتيَّة مبنس���وهبا  ما يعطِّ
التربي���ريِّ وذرائعيَّ���ة الَقب���ول بإهان���ة القي���م جيعلنا 
أمام أزمةٍ حقيقيَّةٍ واس���تبصار الواقع يكون بتَحييد 
���ان ك���ي نس���تطيع االقرتاب  األمني���ات واهل���وى الفتَّ

تدرجييَّاً من املعرفة الشاملة .
بعي���داً ع���ن االقتن���اع ب� ) عب���ث العامل ال���ذي يفقِد 
أفعالن���ا مربِّراهتا وحوافزه���ا، إذ لكي نعمل جيب أن 
نُؤمنَ بإمكانيَّة جتاوز العبث وحتقيق مَلَُكوت الغايات 
اإلنس���انيَّة ( )24( ويكون ذلك برأي الكاتب بوسائل 
مباش���رة مثل الثورة وغري مباش���رة مثل الفنِّ . لكنَّ 
الرياح الي تعاند السفن قد هتبُّ يف أيَّة حلظة فتكون 
اختاط���ات التوهُّم الي ال هتيِّىء ظروفاً موضوعيَّة 
لتفاع���ل منوذجيٍّ ولربَّما )احن���راف يف الرؤية يرفع 
التارخي���يَّ إىل مرتب���ة امليتافيزيق���يِّ فيتوهَّم الش���رَّ 
الذي ولدته ظروفٌ نسبيٌَّة شرّاً ميتافيزيقيَّاً مطلقاً، 
مُتغلغِاً يف بنية الوجود اإلنساني ( )25( وهذا يعين 
أنَّ االنتص���ار يف مواجهة املش���كات يكون بتفس���ري 
األس���باب الي حتَّمت وجودها بوعي الفيلس���وف ال 
بانفعال الش���اعر أي ) باالنتقال م���ن الوجود بالقوَّة 
إىل الوجود بالفعل( )26( أمَّا النبوءات فتبقى أسريةَ 

آليات اخلروج والتجاوز يف فكر أمحد حيدر  
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املراجع

اخلي���ال إذا مل تبت���در هلا طابعاً واقعيَّ���اً ف� ) التغيري 
وس���يلٌة أساس���يٌَّة م���ن وس���ائل صيانة احلي���اة،ألنَّ 
العطالة إذا ما تُركت لعفويَّتها، فإنَّها تؤدِّي إىل دمار 
ر ملب���دأ العطالة واخلروج  احلي���اة، فا بُ���دَّ من التنكُّ
علي���ه بإب���داع أس���اليب جديدة م���ن أج���ل أن تبقى 
احلياةُ وتس���تمرَّ ( )27( على أن تُجْتَرح احللوُل قبل 
َفوات األوان فامتط���اء صهوة النجاح ختيٌُّل ال يُغيِّبُ 
مُنعطفاتِ فلس���فةٍ واقعيَّةٍ جترِّد احلياة من جلودها 
رةً مرونَة احلركة بعيداً عن الربامجاتيَّة  الزائف���ة موفِّ
باحنط���اط مفاهيمِها وارتكاس حتوُّالهتا الي يتفنَّن 
مناصروه���ا يف التربي���ر، وحنن أحوج م���ا نكون إىل 

التنوير .
 لذل���ك لن يكون املُتابع إال مُرتِب���كاً إذا تبنَّى احلِياد 
، وأنَّى له ذلك ؟ والس���يَّما انتماؤنا إىل منطقةٍ تُثقِل 

اندفاعتَه���ا تَِرَك���ٌة من خرائب الزم���ن ، لذلك نعيش 
هاج���س التج���اوز على أمل أن تُمس���ك ي���دُ كلٍّ منَّا 
حمراثَ نظ���ِم قصيدةِ احلياة واخل���اص واحلريَّة، 

حمراث اهلدم والبناء كما قال الشاعر :
ما قلْقل األرضَ إال زادَ غلَّتها       

                   نصفنيِ فاعجبْ هلذا اهلادِم الباني
���ر أمح���د حي���در )ال قيم���َة لعاج  وعل���ى رأي املفكِّ
احنرافات التفكري بالفكر نفسِه، وإنَّما يكون اخلاص 
م���ن االحنراف���ات بالبحث ع���ن جذوره���ا الواقعيَّة، 
ومعاجلة هذه اجلذور بقوى الواقع نفسِه ( )28( وال 
يَمَ���لُّ من تأكيد أنَّ التجاوز يتمُّ عن طريق املمارس���ة 
الواقعيَّة ال ع���ن طريق لعبة املَُقوالت البارعة بصيٍغ 
ي قانون العطال���ة الفيزيائيّ  وقواننيَ تس���مح بتخطِّ

حنو قانون التجاوز الثوريّ .

1-حن��و حضارة جديدة / أمحد حيدر / دمش��ق مطبعة 
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1988 / ص 16
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9-املرجع السابق / ص86
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11-املرجع السابق / ص96

12-املرجع السابق / ص120
13-املرجع السابق / ص124
14-املرجع السابق / ص127
15-املرجع السابق / ص134

16-املرجع السابق / ص136
17- اخلروج من االس��تالب / أمحد حيدر / وزارة الثقافة 

دمشق 2008 / ص7
18- املنج��د يف اللغ��ة واألعالم / لويس معل��وف / الطبعة 

السابعة عشرة / ص513
19- اخلروج من االس��تالب / أمحد حيدر / وزارة الثقافة 

دمشق 2008 / ص39
20- املرجع السابق / ص41
21- املرجع السابق / ص55
22- املرجع السابق / ص74
23- املرجع السابق / ص83
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 » أم��ي كان��ت الرفيق األقرب إلّي، واألكثر محيمية خالل ربع قرن من حياتي، وإني أش��عر أني مطبوع  
بالعديد من وجهات نظرها وعاداتها اليت ال تزال تس��ريّ حياتي . . .« بهذه الكلمات عرّب األس��تاذ األكادميي  
الراحل الذائع الصيت ش��هرًة علميًة وسياس��يًة وفكريًة، عن نفحات التأثر والتأثري الذي أحدثته ش��خصية 
ر كينونة الش��خصية ال��يت انطلقت بذاتها يف مّدها  / األم/ ع��رب /مثاقفة/ اس��تطاعت أن تكون معلمًا يؤطِّ
وجزره��ا حي��ث إرهاصات احلي��اة الذاتية واملوضوعية، لتتس��ع يف فض��اء أرحب عرب حض��ور معريف عابق 
بنباريس العلم ش��هبًا تضيء على س��عة امتدت من منتصف العقد الثالث من القرن العش��رين حتى اليوم 
اخلامس والعش��رين من الش��هر التاس��ع من القرن احلادي والعش��رين حيث األجل احملتوم، ليكون يف متسع 

الوعي املعريف ذاكرًة ال تنضب إبداعًا وحضورًا .

 مثاقفة األمومة في ذاكرة إدوارد سعيد
قراءة في كتابه “خارج المكان”

 نزار بدور  

 فهو املبصر النور يف مدينة القدس، والربفسور 
ذو مرتب���ة ش���ريف يف اللغ���ة اإلنكليزي���ة واألدب 
املقارن يف جامعة/ كوملبي���ا/ يف نيويورك الذي 
أّلف سبعة عشر كتاباً أمهها »االستشراق« الذي 
تُرجم إىل س���ت وعش���رين لغة، وص���ور املثّقف، 
والثقاف���ة واإلمربيالية إضاف���ًة إىل ما تبقى عدا 
الكثري من احملاضرات والن���دوات، ولعل كتابه » 
خارج امل���كان« وهو مبثابة مذكرات ترمجه فواز 
طرابلسي يوحي بعمق اخلصوصية االستثنائية 
حيث: املنفى، وس���رد االرحت���االت العديدة . .. 

وعلى الغاف نقرأ: 
» يُحي���ي هذا الكت���اب عاملاً يصع���ب ختيّله من 
الش���خصيات الفني���ة اجلّذابة، إن���ه نص غنائي 
ومجيل الصنعة . . . مرح محيم ... ويستعرض 
لن���ا األفراد الذي���ن كوّن���وا ش���خصيته، ومّكنوه 
أن ينتص���ر ليصب���ح واح���داً م���ن أب���رز مثقفي 

عصرنا«.
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وبالطب���ع إن األم ال���ذات: اجل���ذر، يف متّث���ل ال���دور 
األويل واألساس���ي يف هك���ذا جان���ب ه���ذه األم الي 
».. . تغمرنا بالُقبل واللمسات والعناقات، واهلديل، 

مغدقة علينا ابتهاالت البهجة جبماهلا . . . 
 دون أن تنسى التعليقات« هذه األم الي تعي بشكل 
أخّ���اذ دورها يف األموم���ة الطافحة بالدراية اهلادفة 
طمأنين���ة ، وحبّ���اً، وبن���اءً والي بقيت ت���درك عمق 
تعلّقه���ا به فا تنس���ى أن تُبقي كرس���يه فارغاً ألنه 
حاضر عساه أن يأتي ليجلس رغم البعاد قد شطت 
ال���دار، وبَعد املزار ، والس���يما يف املناس���بات اهلامة 
ل له  يف هذه األم الي كانت يف أحايني عديدة تش���كّ
رعب���اً ميتافيزيقياً ال يُنكر كمْ ميّثله ذلك من أثر يف 
أوصال���ه بالرغم م���ن توكيده أهن���ا البارعة يف توفري 
ال���دفء ال���ذي مّكنه حقيقة أن يك���ون باملقارنة مع/ 
إدوارد/ الفاش���ل يف املدرسة والرياضة والعاجز عن 
جم���اراة الرجولة ال���ي ميّثلها ذل���ك األب الذي قال 
في���ه: » أس���فت لقوت���ه وضعفي أس���فاً ال تس���تطيع 
الكلمات التعبري عنه« فجاءت األم » امرأة يف مقتبل 
العم���ر غري معقدة، موهوبة، حمبة، مجيلة« وهي يف 

سنّها األربعني ضِعفُ عمره.
... إهنا البنت الوس���طى يف أس���رة من مخسة أوالد، 
وإهنا األثرية لدى أبيها وقد ولدت يف مدينة الناصرة 
عام أربعة عش���ر وتسعمائة وألف/ فهيلدا/ اقتلعت 
م���ن بريوت ع���ام اثنني وثاث���ني لت���زف إىل أبيه يف 

الناصرة يف زواج معدّ سلفاً . . .
 وأس���رة والدته من قرية ) ضهور الشوير( اللبنانية 
من أسرة آل بدر، هذه األم الي بدأت دورها ملعاجلة 
م���ا صرّح ب���ه حيال امسه إدوارد إذ ق���ال: إنه يلزمه 
قرابة مخس���ني عاماً لكي يعتاد عليه إذ حيسّه »... 
كالنري على عاتق س���عيد« لتبلغه أمه أن ذلك االس���م 
ه���و أمري ب���اد الغال وارث الع���رش الربيطاني الذي 
توازى ملعان جنمه مع والدته - أي إدوار س���عيد عام 
مخس���ة وثاث���ني وتس���عمئة وألف، وعندم���ا راحت 
تدرّبه على دور/ هاملت/ يوضح أنه عندما ش���اهد 
املس���رحية يف دار األوبرا كاد يقف���ز من مقعده ألنه 

»تكري���س عجائيب مل���ا قرأناه قباً وحدن���ا أنا وأمي 
... رجع الصدى« فاجلملة املس���رحية اإلنشائية: / 
يامائك���ة النَّعي���م و ياأيها الرس���ل اإلهلية، هبّوا إىل 
جندتن���ا . . / هذا يتوازى مع موقفها يف مس���اندته 
الي حيتاجها وهو املتخ���م باألوجاع و خصوصيات 
املرض منذ نعومة أظفاره »ص93« ، ومتاعب نفسية 
س���لوكية »ص99« أو لضرب مربح »ص96« وكل ذلك 

حتت عنوان / لصاحلك »ص101« 
لذلك كم يش���عر بالس���عادة عندما حي���سّ بالتحوّل 
الفجائ���ي يف ماحمها عندما كان يتقن العزف على 
البيان���و » تفت���ح ذراعيها واس���عتني تغمرن���ي قائلة: 
»براف���و إدوارد« ياول���دي احلبيب دع���ين أقبّلك . .« 
دون أن هتادن يف : » باش���ر كتابة موضوع اإلنش���اء، 
هل ش���ربت ك���وب احللي���ب، عصري البن���دورة، زيت 

السمك« ؟
 هذه األم الش���مولية العناية »جس���دت أمي احليوية 
يف كل ش���يء، الثي���اب، الغ���رف واخلطايا املس���تورة 
واإلجن���ازات واملش���كات املكش���وفة. . .« وه���ي إن 
عاقبته وق���د فعلت ذلك مل يُخلف عنده أي غضب، 
وإن تك���ن خلّف���ت بعض احل���زن . . وقد » رس���خت 
يفّ حب���اً ألهل���ي مرتس���باً وعجيباً يف قوت���ه« أدخله 
وعي التماهي يف احلب قيمة إنس���انية هي وعيه أن 
احلياة صريورة معينها ال ينضب ،فعبق األم يف عمق 
الذاكرةِ صار مدرس���ًة ومنجم قيم وش���هامة حضور 
حتى عام تسعني وتس���عمئة وألف ، وأصبح دميومة 
وع���ي هو أنفاس احلياة » التزال ذكرياتي عن حنان 
أم���ي يف منته���ى الق���وة وقد ش���ّكلت مص���در عزاء 
يل خ���ال س���نواتي األوىل يف الوالي���ات املتحدة..« 
)ص274(، إهن���ا األم ال���ي عاش مدرس���ةً  ومرجعاً 
» كان���ت الضم���ان الرفي���ق واخلف���يّ حلياتي خال 
س���نوات وس���نوات«  فهي املرجع وامل���اذ )ص255( 
حي���ث ح���وادث اصط���دام، ون���زاع اجتماع���ي بيي، 
واغ���رتاب - وما أوجعه - وامل���رض العضال فخامتة 
املط���افِ كلماتٌ أثريةٌ على ش���غاف الوجدان قبل كل 

مهنةٍ: أنا اإلنسان يف صحوة احلياة.

مثاقفة األمومة يف فكر إدوارد سعيد  
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  األسئلة اليوم : ما  العوامل اليت تساعد على تنمية ثقافة الطفل؟ وما الكتب اليت نقدمها للطفل؟ وما مدى 
التوفيق يف اختيارها ؟وما  أهمية الثقافة للطفل؟  وكيف خنطط لتنمية ثقافة الطفل من خالل القراءة 
؟ ويف ه��ذا اجمل��ال نرى أن  البيئة الثقافية ذات تأثري أكرب بكثري م��ن تأثريات البيئة الطبيعية ، بل هي تعدُّ 
العامل األساس��ي يف تكوين ش��خصية اإلنس��ان وحتديد سلوكه ، و اإلنس��ان الذي حييا مبعزل عن الثقافة 
لن يكون كائنًا اجتماعيًا بل جمرد كائن عضوي ، وإضافة لذلك    فالثقافة تؤدي دورًا أساس��يًا  يف منو 

الطفل احلركي والعقلي واالنفعالي واالجتماعي ، ويف منو شخصيته . 

رأي في كيفية تنمية ثقافة الطفل
 سلوم درغام سلوم 
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أم���ا  كي���ف يكون التخطي���ط الرتب���وي لتنمية ثقافة 
الطفل؟ نقول: 

 عندم���ا نريد أن نبين ثقافة األطفال علينا أن نضع 
املناهج املائمة و خاصة ما ) يتعلّق بأحداث التاريخ 
واملعلوم���ات يف العلم واألدب والفن مبا ينس���جم مع 
خميل���ة الطفل القادر على إعادة تصوّر كّل العناصر 
يف تراكيب خاصة،دومنا حاجة إىل أن تُعاد األحداث 
أمامه من جديد أو ترسم له األفكار واملعلومات آلياً 
؛ وم���ن خال الثقافة يس���تطيع الطفل الوصول إىل 
أيّ معن���ى أدب���ي أو فنّ���ي أو علم���ي ، وتنمي���ة ثقافة 
األطفال هلا أمهية يف تطوّر التفكري من خال تنمية 
التفك���ري العلمي عند األطفال مكان التفكري اخلرايف 
والتس���لطي واللفظي إن الرتبية النظامية )املدرسة( 
تقوم بصهر املناهج لتنظيم عناصر الشخصية عند 
الطفل  واملدرس���ة كما يقول الدكت���ور الباحث فؤاد 
حيدر:) هلا عاقة بنمو األطفال اجلسمي واالنفعايل 
واالجتماعي والعقل���ي لذلك كان التخطيط الرتبوي 
يف وضع املناهج املائمة الي تشبع حاجات ودوافع 
الطفل وخاصة ما يتعلق بأحداث التاريخ واملعلومات 
يف العل���م واألدب والفن  حبيث ينس���جم التخطيط 
م���ع خميلة الطف���ل القادر على تص���ور كل العناصر 
يف تركيب خاص ، ويس���عى التخطي���ط الرتبوي إىل 
أن تكون اإلنتاجات األدبية املقدمة لألطفال تراعي 
خصائصه���م وحاجاهتم ومس���تويات منوهم ، نظراً 
مل���ا هلذا األدب م���ن دور ثقايف حي���ث إنه يهدف إىل 
إكس���اب الطفل القيم واالجتاهات واللغة إضافة إىل 
مال���ه من دور مع���ريف من خال قدرت���ه على تنمية 
عملي���ات الطفل املعرفية املتمثل���ة بالتفكري والتخيل 

والتذكر( )حيدر:ص1991:47( 
من هنا ينبغي أن يتوافق مضمون املناهج مع قدرات 
األطف���ال واس���تعداداهتم ومرحل���ة منوه���م العقلي 
والنفسي واالجتماعي ،والتخطيط الرتبوي واملناهج 
التعليمية الي ختطط على أس���اس منو القدرة على 
التفك���ري الصحي���ح والنظ���ر الصحي���ح والتحرر من 
اخلرافات واألوهام وإتقان اللغة العربية لغة القرآن 

الكريم، وتكوين العادات السليمة والقدرات العقلية. 
وه���ذا يتحق���ق يف االختي���ار الصحي���ح للقص���ص 
واألناش���يد واملوضوع���ات املناس���بة لعاداتنا وقيمنا 
اإلسامية اإلجيابية و األصيلة و يتمُّ الرتكيز عليها  

يف منهاج املدرسة املبين على التخطيط الرتبوي 
وعندم���ا تلت���زم ثقاف���ة الطف���ل  باألس���س واملبادئ 
العلمي���ة تس���اهم يف تنمية قدرات الطف���ل الثقافية 
حبيث يستطيع القيام بوظائف اجيابية يف احلاضر 
واملس���تقبل. وخاص���ة الثقافة املتوافق���ة مع العصر 
واملتائمة مع اآلمال املوضوعة للمستقبل، وللثقافة 
دور يف الوص���ول إىل تنمي���ة ال���ذوق الف���ين وتكوين 
ع���ادات ونقل قيم ومعلومات وأفكار وإش���باع خيال 

األطفال. 
وهبذا تكون الرتبي���ة عملية ثقافية ألنّ الطفل يتلقى 
علومه ومعارفه وقيمه ممّا يدور حوله من مؤسسات 
اجملتم���ع النظامي���ة وغري النظامية ، ويس���تمد منها 
املث���ل واملفهوم���ات والع���ادات والقي���م االجتماعية . 
وازداد إمي���ان اجملتمع���ات املعاص���رة بأمهية ثقافة 
الطف���ل انطاقاً م���ن املبدأ الرتب���وي احلديث الذي 
يقوم عل���ى )التحري���ض املبكر( الذي يث���ق بقدرات 
الطفل الفكرية واإلبداعية مبا يضمن له منواً جيداً 
وتواصاً مس���تمراً مع املعطي���ات العلمية والفكرية 

الي يفرزها العصر الذي يعيش فيه الطفل. 
- وتأت���ي أمهية بن���اء ثقافة الطفل من كوهنا ) ترفع 
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رأي يف كيفية تنمية ثقافة الطفل 

املراجع

مس���توى الطفل إىل املس���توى العقلي وتزوّده بالعلم 
واملعرف���ة ،وتنمّي اجلانب احلس���ي االنفعايل ،وتبثُّ 
القي���م الروحي���ة والس���لوكية والرتبوي���ة يف نف���وس 
األطف���ال لتكون أساس���اً لس���لوكهم مس���تقباً، وهبا 
يكون تأصي���ل القي���م الوطنية واالنتم���اء واالعتزاز 

بالوطن ( )متويل:1997 :ص33 ( 
 و انطاق���اً من أمهية الطفل  يف الواقع واملس���تقبل 
علين���ا أن خنط���ط لتنمي���ة ثقافت���ه  انطاق���اً م���ن 
مفرداته اللغوية وعاداته وقيمه يف جمتمعه،والطرق 
اخلاص���ة يف اللعب،واألس���اليب اخلاصة يف التعبري 
ع���ن نفس���ه ،ويف إش���باع حاجاته ،وحت���ى ننجح يف 
الرتبي���ة فابد من معرف���ة تلك اخلصائص الثقافية 
والس���لوكية ونتفهمها عرب حموري���ة الثقافة يف إطار 
التنمي���ة االجتماعي���ة ، أي عندم���ا نفه���م الطفولة 
ميكن أن خنطط تربوياً لتنمية ثقافة الطفل وتعديل 
سلوكه من خال استحضار الكتاب املرتجم املناسب 

للبيئة والقيم العربية األصيلة ، 
 ولك���ي يك���ون التخطيط لبن���اء ش���خصية أطفالنا 
ثقافي���اً ناجح���اً  ومؤثراً، جي���ب أن تتوافر فيه عدة 
شروط من حيث الشكل واملضمون، فالشكل يتناول 
األس���لوب الرائع واأللفاظ الس���هلة واجلمل املوحية 
املع���ربة واألس���لوب اجل���ذاب، واملضم���ون ينبغي أن 

حيمل القيمة الرتبوية والقيمة العلمية. 
والكتاب���ة لألطف���ال حماطة بالكثري م���ن الصعوبات 
واحلذر ألننا عندما خناطب األطفال  خناطب هذه 
الورقة البيضاء أو هذا العامل املكلل بالرباءة ومن هنا 
يتطل���ب األمر اجله���د الكب���ري واجلرأة،ولذلك قالت 
األديبة دالل حامت )سورية( يف إجابتها حول قلة عدد 
الكتاب املتخصص���ني بالكتاب���ة لألطفال:)الطفولة 
ع���امل خميف وواس���ع ،وهن���اك صعوب���ة يف انتقال 

الكات���ب إىل ع���امل الصغ���ار ألنّ ذل���ك يتطل���ب منه 
تغي���ري مفردات���ه ولغت���ه .. وعلى الكاتب  مس���ؤولية 
كب���رية تتطل���ب مس���امهته يف تربية الطف���ل وهتيئته 
للمس���تقبل( إضافة لتقديم النصوص بأسلوب شيق 
وساس���ة وحيمل النص املتعة  بوصفها هدفاً قريباً 
والفائدة والبعد الرتبوي واملعريف  بوصفهما هدفني 

قريباً وبعيداً يف  الوقت ذاته. 
.... واألم���ر اهل���ام الذي ميكن إرج���اع أمهية ثقافة 
الطفل إليه هو أن بعض الشعوب قد سبقتنا يف هذا 
املضمار ، ووصلت إىل ما وصلت يف ثقافة الطفل ، 
فم���ن األجدر بنا- حن���ن العرب - وحنن نعيش هذه 
املرحلة املصريية الدقيقة وسط هذا العصر املتفجّر 
معرفي���اً وعلميّ���ا وثقافياً أن هنتم ب���أدب األطفال . 
نظ���راً لكون���ه راف���داً قوي���ا وأساس���اً متين���اً ال غنى 
عن���ه يف تربية األجيال املس���تقبلية ..... وقد ازداد 
االهتمام بثقافة الطف���ل العربي ، وأخذت القضية  
تطرح نفس���ها  على أهنا حقيقة ال ميكن اهلروب من 
وجوده���ا واحتلت املس���ألة الثقافية يف تربية الطفل 
أمهي���ة خاصة ل���دى األف���راد واملؤسس���ات، هتدف 
أساس���اً إىل ثقافة عربية تس���هم يف تنمية شخصية 
الطف���ل ، وتكون عونا له يف مواجه���ة أعباء احلياة(

)مّشاس: 13:2004( 
وطفلن���ا العربي الذي خيضع اليوم إىل تأثري تيارات 
كثرية، حباجة إىل الثقافة الي تطوِّر فكره، وتدفع به 
إىل األم���ام، وحباجة إىل ثقاف���ة تواكب تطور احلياة 
واإلنسان ..  ثقافة  تدفعه إىل مصاف أطفال العامل 
املتق���دّم واملتط���وّر، ال إىل ثقافة تزيد من  تش���تيته 
ومتزقه نفس���ياً وفكرياً وخاص���ة يف املراحل األوىل 
م���ن البن���اء من خ���ال األف���كار ال���ي تتنازعه على 

صعيد البيت واملدرسة واجملتمع.

1- كتاب ) التخطيط الرتبوي واملدرسي( - د. فؤاد حيدر،– دار الفكر العربي – بريوت-ط1 – 1991 م 
2- كتاب ) أدب األطفال بني الثقافة والرتبية(- د. عيسى مشاس،منشورات وزارة الثقافة يف سورية – دمشق 2004 
3- كتاب  )مشكلة التخطيط( د. فؤاد بسيوني متولي  – مركز اإلسكندرية- اإلسكندرية –ط1 1998 م               
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تع��دُّ األلعاب الش��عبية من أهم عناصر الرتاث الش��عيب، وهي ذات أهمية يف اجملتم��ع، فاأللعاب نتاج التكوين 
عت هذه األلعاب الرتاثية من كل املدن السورية  الثقايف واحلضاري، وصورة البيئة الطبيعية للعبة، وقد مَجَ

مجعًا ميدانيًا خالل سنوات مجعي الرتاث الشعيب )2010-1975(

األلعاب الشعبية التراثية 
وتربية الطفل

*  باحث يف الرتاث الش��عيب، ولد يف دمش��ق، س��اروجة عام 1936 حيمل إجازة يف األدب العربي  1968 ، عضو احتاد الكتاب العرب، 
عضو مجعية أصدقاء دمش��ق، وعضو مجعية الرتاث الش��عيب، له: األمثال الش��عبية الش��امية ثالثة أجزاء، احلكايات الشعبية 

الشامية، ستة أجزاء، حسن اخلراط، وسلسلة عن حياة العلماء وسلسلة حكايات وقصص لألطفال.

    نزار األسود*

وظيف���ة ه���ذه األلع���اب إع���داد الطفل للمس���تقبل، 
واكتش���اف مواهبه وقدرات���ه وتاؤمه مع البيئة الي 
يعي���ش فيه���ا، ومتتني أواص���ر احملب���ة والتعاون بني 
أف���راد األس���رة وأصدق���اء الطفل، وتعري���ف الطفل 

ببيئته كما هو مبيّن يف هذه األلعاب املختارة:
م���ن ألع���اب امله���ارة وال���ذكاء  ) لعب���ة احمل���ج ولعبة 

اخلريط���ة(  وم���ا ش���اهبهما ،لعبة احملج م���ن ألعاب  
مدينة الرقة ، تتألف هذه اللعبة من فريقني، امللعب 
س���احة . . بداية اللعبة ونقط���ة االنطاق منها هي 
عمود أو باب أو ش���جرة يقف بالقرب منها  حارس 

وتسمى ) احملج(    

احملج

احلارس املدافع عن احملج

أو  س���احة قرية  امللع���ب 
ساحة يف حارة
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 أف���راد الفري���ق األول املختف���ي خل���ف عم���ود  أو 
شجرة... 

وه���م يتنكرون بزي ش���رطي أو امرأة أو رجل عجوز 
أو ناطور حتى ال يعرفوا وكي يصلوا إىل احملج حيث 

الفوز.
 الاعب���ون املختفون يذهب���ون إىل احملج للنجاة من 

ماحقتهم من الفريق الثاني.
تبدأ اللعبة عندما يصيح أفراد الفريق األول املختفي 
) بظهورن���ا( فيبدأ الفريق الثان���ي عملية البحث .. 
ويكون اإلمس���اك باللّمس أو مبعرفة اس���م املختفي 

ومكانه، ويقوم احلراس بالدفاع عن احملج.
إذا متّك���ن أفراد الفريق األول من الوصول إىل احملج 

تعاد اللعبة وإن مل يتمكنوا تتبادل األدوار.

 لعبة اخلريطة أو )لعبة إجاك ياجوز(:
 اللعبة ش���ائعة والسيما يف مدينة السويداء ومدينة 

دمشق.
جمموعتان من األطفال كل جمموعة من 4-5 أطفال 

بعد قرعة الفريق.
الفائ���ز هو الفري���ق األول فيذهب وخيتبئ يف الدور 
والبس���اتني احمليطة بس���احة اللع���ب، ويبقى العب 
من الفريق األول الذي اختفى، يرس���م هذا الاعب 
خريطة عل���ى األرض، وعلى اخلريطة دوائر تش���ري 

إىل مكان اختفاء رفاقه.
عل���ى أفراد الفريق الثان���ي الذهاب إىل املكان املبيّن 
عل���ى اخلريط���ة ، فإن وج���دوا أف���راد الفريق األول 

أمسكوهم وفازوا باللعبة.
 إن ج���اء أحد أف���راد الفري���ق األول ومَحَا اخلريطة 

يعدُّ فائزاً
مهمة رسام اخلريطة كلما اقرتب أحد أفراد الفريق 
الثان���ي من رفيقه أ ن ين���ادي ) إجاك ياجوز( وعلى 

الاعب أن ميوّه نفسه كي اليُعرف.
وتلعب لعبة اخلريطة يف املدرسة، وتُرسم اخلريطة 

على أرض الباحة.
 وظيف���ة األلعاب تنمي يف الطف���ل املهارة والذكاء .. 
وإتق���ان مراوغ���ة اخلصم وخداع���ه مبعرفة مواطن 
ضعف���ه وقوته أيضاً كذلك التفن���ن يف أنواع التمويه 
وإخف���اء الذات، إهنا ألعاب تنش���ط التفك���ري وتنمّي 
الذاك���رة و إعم���ال العق���ل والفن يف رس���م اخلرائط 
والسري على هداها ، وأيضاً معرفة نية اخلصم وما 
يبيته لاعب، إهنا ألعاب حتضر الطفل للمستقبل ، 

وكأن اللعبة جتربة حياة.

 األلعاب العلمية الي تؤهل الطفل للبحث 
واالبتكار:

لعبة انكس���ار الض���وء: توضع قطع���ة نقود يف كأس 
الناظ���ر يش���اهد قطعة النق���ود عندما يص���بُّ املاء 
يف ال���كأس ختتلف زاوية رؤية قطعة النقود بس���بب 
انكسار الضوء الختاف كثافة املاء عن اهلواء كذلك 
األم���ر بالنس���بة النكس���ار قلم الرص���اص يف كأس 

املاء.
إذا وضعنا قنينة مملوءة ماءً بشكل مقلوب يف حوض 

مملوء باملاء، فإن املاء يبقى يف القنينة.
السفينة ذات الدفع النفاث.

زورق في���ه بوتق���ة تتصل بأنب���وب يف مؤخر الزورق 
، الطف���ل يش���عل مشعة حت���ت البوتقة املليئ���ة باملاء 

أفراد الفريق الثاني  يبحثون عن أفراد الفريق األول املختفي:
                          

األلعاب الشعبية الرتاثية وتربية الطفل  
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واملغلق���ة، طبع���اً يندفع خب���ار امل���اء إىل األنبوب يف 
مؤخ���رة الزورق، الزورق يف البحرة يس���ري إىل األمام 

بفعل الدفع النفاث.
الدف���ع النفاث نش���اهده يف الطائ���رات النفاثة، ويف 

البحر األخطبوط يسري يف البحر بالدفع النفاث.
إذا وضعنا أنبوباً ش���عرياً يف وعاء من املاء، فإن املاء 

يصعد يف األنبوب بفعل اخلاصة الشعرية.
حزيرة علمي���ة: أيهما أثقل كغ من القطعة أم كغ من 

احلديد ؟
الطائ���رة الورقية: يتنافس األطف���ال يف صنعها من 
الورق امللون ومن الورق اخلفيف والقنّب، ويتنافسون 
يف مواد الصنع أيضاً ويف كرب حجم الطائرة وعلوها 
، وكان األطفال يف ساحة املرجة)1945( يتنافسون 

يف علو الطائرة و طريقة حتليقها.
 

لعبة الدحرجة ) مدينة احلس���كة( ) بورج 
أمه( وتشبه لعبة الكولف احلالية:

األدوات : عصا معقوفة لكل العب  
كرة من العظم أو اخلشب

فريق مدافع يقذف الكرة بعيداً عن احلفرة، وفريق 
مهاجم

حياول إدخال الكرة يف احلفرة.
إذا متّك���ن أحد أفراد الفريق املهاجم من إصابة أحد 
أفراد الفريق املدافع بالكرة أخرجه من اللعبة، وكلما 
دخلت الكرة احلفرة سجّل للفريق املهاجم نقطة ثم 

تتبادل األدوار.
تعتم���د اللعب���ة عل���ى التع���اون، ودق���ة تب���ادل الكرة 
والتصويب حنو اهلدف ، ولعبة ) املبار( تش���به هذه 
اللعبة، امللعب واس���ع، وعلى كل فري���ق إدخال الكرة 

إىل خارج خط القاعدة للفريق اآلخر ..

 ُلعْبَة الدوج:
وتش���به لعبة البولو الفرنسية، إنَّ أصل هذه األلعاب 
تراثي جرى تطويرها ، والواجب يقضي بإحياء هذه 
األلعاب لسهولة تناوهلا وحتضريها، أدواهتا من صنع 
الطفل، وهي تعد الطفل نفسياً وجسدياً واجتماعياً 
ملواجه���ة مصاعب املس���تقبل، فإذا م���ا تغلّب الطفل 
بس���جيته عل���ى املصاع���ب يف صغره، أصب���ح معداً 
لإلبداع يف كربه وحتمل املس���ؤولية، والتقيد بالنظام 

والتسامح يف حياته.
حج���ر حبجم قضب���ة اليد مع كل الع���ب •  اهلدف 

قطعة من اخلشب
عل���ى الرامي أن يصي���ب اهلدف  وحتس���ب النقاط 

باألقدام بقدر ابتعاد اهلدف عن مكانه
             

× ×  × ×  × × ×  
        الالعبون يقفون خلف خط البداية

حي���ق لاعب ض���رب أحج���ار رفاق���ه إلبعادها عن 
اهلدف.

 األلعاب اجلماعية ) مدينة احلسكة(:
  متت���از ه���ذه األلعاب ب���روح املنافس���ة، وبعدد كبري 
م���ن الاعبني واملهم هو التعاون ب���ني أفراد الفريق، 
واملهارة يف اللعب للفوز باجلائزة الكربى وهي وليمة 

دمسة للفريق الفائز ومن يتبعه من املتفرجني.

 ُلعبَُة احلورة:
وهي لعبة ش���عبية منتش���رة يف احملافظات السورية 
الش���رقية والس���يما الريف وتش���به إىل حدٍ ما لعبة 

اهلوكي.
أدوات اللعب���ة عص���ا  طرفها الس���فلي معكوف، كرة 
صغرية حبج���م كرة التنس من اللباد أو اخلش���ب أو 
القم���اش، ومت���ارس اللعب���ة يف فصل الربي���ع أو يف 
األعياد و املناس���بات، وجتري ب���ني القرى املتجاورة 

حفرة بعمق 3-4 سم

قطر احلفرة 15-20 سم

خط بداية اللعب
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القريبة من بعضها.
تنتخ���ب كل قرية عدداً من الاعبني من 15 إىل 20 
العب���اً وحيم���ل كلُّ العب العصا اخلاص���ة باللعبة ، 
ويتقابلون يف منتصف املسافة بني القريتني، وتوضع 
الكرة ب���ني رئيس���ي الفريقني، وعندما يب���دأ اللعب 
حي���اول كل فري���ق دفع الكرة باجت���اه الفريق اآلخر، 
بينم���ا حياول الفريق اآلخر منعه من ذلك . . وتدوم 
اللعبة س���اعات حتى يستطيع أحد الفريقني إيصال 

الكرة إىل حدود الفريق اخلصم . . ويعدُّ فائزاً.
الفريق اخلاس���ر عليه أن يعد نفسه إلعداد الوليمة 
.. م���ع الف���رح واحلب���ور والتصايف واحملب���ة والروح 
الرياضي���ة ال���ي س���تطغى عل���ى روح الفريق���ني يف 

سلوكهم العادي وتصرفاهتم اليومية.

اللعبة والبنت:
 الدمي���ة م���ن أكث���ر األلعاب إث���ارة الهتم���ام البنت، 
البن���ت ختيط ث���وب دميتها  وختت���ار ألواهنا وترتب 
فراش���ها وخمدهتا وغرف���ة نومها وغرف���ة طعامها، 
وأكثر من ذلك فهي تعلمها كيف تس���تقبل الضيوف، 
وم���اذا تضيفه���م وتزودها بالنصائ���ح كاحرتام األب 
واألم وم���داراة األخ الصغ���ري ، وما ي���دور يف خياهلا 
م���ن أحداث ورؤية للمس���تقبل، والبنت حتافظ على 
اهلدوء ألن دميتها نائمة، ومتنع أياً كان من االقرتاب 
منه���ا أو إزعاجها وحتض���ر هلا طعامها وش���راهبا ، 
كل ذل���ك هو إع���دادٌ للبنت من أجل املس���تقبل وبناء 

األسرة.

 السريان:
السريان نشاط هام للطفل ، إن مهمة الرتبية األوىل 

هي تعريف الطفل ببيئته.
 يف الس���ريان الطفل ياحق الفراش���ة، ويتعجب من 
احلرباء وهي تغيّر لوهنا ، وينصب بنفسه األرجوحة، 
ويلع���ب م���ع رفاق���ه بالطاب���ة ، ويراق���ب الس���مك 
والضفادع والس���رطان يف جدول املاء، ويلعبون لعبة 
خش���ب شابي ولعبة على العايل ..  مما يولد احملبة 

والتعاون والتآزر بني أبناء األسر.

 ألعاب البالطة:
 لعب���ة الباطة هي من أش���هر ألعاب البنات ، متتاز 
اللعب���ة بالدّق���ة والس���هولة والرش���اقة يف األداء مع 
احليط���ة واحلذر، ونعومة األداء وس���حر اللعبة الي 
تولد يف النفس املرح واحلبور، وتبادل األدوار وإثارة 
الشعور. اللعبة شائعة يف املدن السورية مجيعها وهلا 
قوانينها اخلاصة وش���كلها اخلاص يف مدينة دمشق 
ومحص والاذقية .. يف مدينة دمش���ق من حي إىل 
حيّ خيتلف شكل اللعبة وقوانينها أيضاً اللعبة عامة 
تشبه احلكاية الشعبية ، حيث إهنا تلبس ثوب البيئة 

الي حتلُّ هبا.
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 لعبة صندوق:

 إذا ج���اءت الباطة يف بيت 50 يس���جل لاعبه 50 
نقطة، وإذا جاءت يف بيت 100 يسجل لاعبه 100 
نقطة. إذا جاءت الباطة يف بيت صندوق خس���رت 

الاعبة كل النقاط.

 

بداية 
اللعبة

من اشكال لعبة البالطةصندوق
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دمشق حي الصاحلية 1998/4/2  
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دمشق حارة الديوانية 2004/6/1

ناح���ظ أن طريقة كتابة األرق���ام هي قوانني اللعبة 
الاعب���ات  ، وتطيعه���ا   االتف���اق عليه���ا  وجي���ري 

مجيعهن.
متتني أواصر احملبة يف األس���رة الواح���دة مثال من 

ألعاب مدينة طرطوس.
 لعبة اجلدة واحلفيدة:

 احلفيد خياطب جدته: أريد الغربال!
 اجلدة: ادخل ) الدار( وأخرجه.

 احلفيد: تنطحين البقرة ) وهو خائف(
 اجلدة: ذهبت للمرعى

احلفيد:  تنقرني الدجاجه.
 اجلدة: ذهبت للحقلة

 احلفيد: يعضين الكلب.
 اجلده: ذهب مع الراعي.
 احلفيد: يرفسين احلمار
 اجلدة: ذهب للطاحونة

 احلفي���د يدخل وخيرج ومعه الغربال ويعدُّ الطعام: 
خذي الغربال.

اجلدة: أدخلها
 احلفيد يعيد ما سبق عن البقرة والدجاجة والكلب 

واحلمار.
اجل���دة: تصن���ع من إصبع���ي الس���بابتني واإلهبامني 

دائرة ليضع احلفيد الغربال.
 احلفي���د يدخل يده يف دائرة اجّلدة، فإن أخرج يده 
دون أن متس���ك يده اجلدة يع���دُّ راحباً، ويصرخ من 

الفرح، وإن أمسكت يده خيسر وتضحك عليه.
اجل���دة تقلّ���د أم���ام احلفي���د كي���ف البق���رة تنط���ح 
والدجاجة تنقر احلب، والكلب كيف يعض واحلمار 

كيف يرفس.

ألعاب األغاني:
 أغان���ي للمرح واحلبور، وجو من الس���عادة الغامرة، 
وإحس���اس مجي���ل باملس���تقبل وش���عور زاه، أوق���ات 
س���عيدة بأقوى أواص���ر الصداق���ة واأللفة متضيها 
البنات مبختلف األعمال، وقد انتش���رت األغاني يف 
مجيع املدن الس���ورية والس���يما مدينة احلس���كة يف 
لعبة اإلمارة اإلمارة  ولعبة دندوشي ويف دمشق لعبة 

عمّار العماري:
 لعبة عمار العماري

 األطفال قسمان - القسم األول يطلب العروس من 
الفريق الثاني برقصة وأغنية مجاعية.

 الفريق األول: صبحكن باخلري يالعمار العماري
 الفريق الثاني: مسيُكن باخلري يالعمار العماري

بنتك���ن هاحلل���وه  ي���ااهلل عطون���ا  الفري���ق األول:   
هالظريفة

 الفري���ق الثان���ي: مامنعطيكن ياه���ا إال بألف وميّه 
حتى احتطوا نقدها جوات الصينية.

 الفري���ق األول: ابنن���زل على درعا وابنكس���ر أبوابا، 
واجلامع توابا وهيَّ عروستنا) الفريق األول خيتار- 

بنتاً من الفريق الثاني(
األلعاب الرتاثية الشعبية والطفل:

  األلع���اب الرتاثية تغرس يف الطف���ل الثقة بالنفس، 
واالعتم���اد عل���ى ذات���ه يف حيات���ه، وتعلم���ه حتم���ل 
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املس���ؤولية، مس���ؤولية اجلماع���ة والس���يما عندما  
ينتخب رئيساً للفريق.

 على الرئيس أن حيس���ن التصرف، وحيسن اختيار 
أعضاء فريقه، وتوزيع األدوار عليهم، ثم إدارة اللعبة، 

والوصول بالفريق إىل الفوز والنجاح.
 األلع���اب الرتاثية تنم���ي روح التعاون والصداقة بني 
األطف���ال، الطفل يش���عر بالفخر واالعت���زاز عندما 

يواجه عدة العبني ويتفوق عليهم.
وتعرفن���ا ه���ذه األلعاب عل���ى الف���روق الفردية بني 
األطفال وهذا ما يهم املربني، ويؤثر يف تربية الطفل 

وتوجيهه.
 مهم���ة املرب���ي األوىل أن يكتش���ف مواه���ب الطفل 
ليس���اعده يف املس���تقبل على كس���ب رزقه والقاعدة 

الرتبوية تقول: الرتبية إيقاد نار وليس ملء أكواب.
قانون اللعبة الطفلية:

 األلعاب حتضر الطفل للمستقبل يف إطاعة قوانني 
الدولة والس���ري واألس���رة والعادات والتقاليد عندما 
يطيع قوانني األلعاب وأحياناً يضع القانون بنفس���ه 
ويع���د له!! وتبعث يف نفس���ه روح اإلب���داع واالبتكار 
وتنمي لديه روح املنافسة و التعاون، فالفريق الفائز 

هو الفريق املتعاون.

 بناء شخصية الطفل:
 األلع���اب تس���هم إس���هاماً فع���االً يف بناء ش���خصية 
الطفل؛ ويف التعرّف إىل بيئته ، وهذا هو هم الرتبية 
األول يف س���ن الطفول���ة املبّكرة، فم���ا يأخذه الطفل 
يف ه���ذه املرحل���ة اخلط���رية ه���و أس���اس يف تكوين 
ش���خصيته، مثل الص���رب واليقظة واحل���ذر واجلرأة 

والشجاعة، وسوف تازمه طوال حياته.
إن األلع���اب ختل���ق ل���دى الطف���ل حالة م���ن التوازن 
النفسي واخللقي و اجلسماني عندما يفرغ ما لديه 

من نشاط وحيوية يف ألعاب مفيدة.

 اخلامتة:
من الواج���ب أن حنافظ على هذا املوروث اهلام كما 
حنافظ على أدبنا الش���عيب من املرويات الش���فاهية 
والفن���ون الش���عبية .  . . إنَّ ألع���اب الطفولة جزء ال 
يتجزأ من املأثورات الش���عبية، جي���ب أن تبعث هذه 
األلعاب مِ���نْ جديد وأن تواص���ل اجلمعيات الرتاثية 

مجعها وتدريب األطفال عليها. 
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لقد كنت س��يدتي ملهمة الش��عراء، املمسكة مبجامع القلوب، تس��بحني على خيوط الشمس، متوجة على 
عرش القلوب النابضة حمبة واملفتونة عشقًا. 

فلوال فتنة هيلني وسلطان مجاهلا ملا كانت حرب طروادة، وما كانت  حروب نابليون اليت عمت أوروبا إال 
إرضاء جلوزفني اجلميلة ،فمن أجلك س��يدتي تصارعت اجليوش والدول وتعارك الرجال بكل بسالة للفوز 
ببسمة من فيك ، فكنت هلم عنوان احلرية اليت نشدها عنرتة ليظفر بعبلة اليت هيمنت على خميلته حتى 

يف ساعات الوغى فكانت بالنسبة إليه معراجًا للحرية، فّكر من أجل حريته وحبيبته وهو القائل:

 الموضة
بين تجميل المظهر وإفساد الجوهر

   نزار أبو فخر
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ولقد ذك��رتك والرماحُ نواهُل       
                      مين وبيض اهلند تقطر من دمي

ف�وددت تقبيل السيوف ألن�ها         
                            ملعت ك��بارق ثغرك املتب�سم

 م���ن الثابت أن املرأة كانت ماثلة يف خلفية املش���هد 
الثقايف والسياس���ي و االجتماعي يف كل احلضارات 
الس���ابقة وإن البحث عن اجلم���ال والظهور باملظهر 
احلس���ن ه���و هاج���س رافق اإلنس���ان عرب مس���ريته 
الطويلة على هذه األرض فقد س���عى للتزين باحللي 
وجتمي���ل العيون والش���عر والبش���رة، إرض���اء لنزوع 

داخلي لديه حنو الكمال.
ولك���ن هل وصل هذا االفتتان بالزينة والتجميل إىل 

درجة العبودية ! يف أي  من احلضارات السابقة؟
اجلواب ببس���اطة: ال  .... وم���اذا عنا حنن يف هذه 

األيام؟
بنظرة حتليلية متفحصة جند أن املرأة قد دأبت منذ 
القدم على االهتمام مبظهرها اجلميل ألهنا أدركت 
بغريزهت���ا أهنا األمج���ل واألروع يف أعني الرجال وأن 
الرج���ل مهم���ا بلغ من عتو وبأس فإن���ه خيضع أمام 
س���لطان مجاهلا ورقتها فتمكنت من حتقيق غاياهتا 
وتطلعاهتا من خاله واس���تمر الرج���ل أبداً اخلادم 
املطي���ع للمرأة واملدافع الش���رس عنه���ا إىل حدٍ أنه 

ربط كرامته و شرفه واستقراره ومستقبله هبا.
 فتمتعت بالنصيب األوفر يف األعراف االجتماعية 
واآلداب والفن���ون ال���ي صاغه���ا الرج���ال  من دون 

جحود.
 م���ن خال ه���ذا اإلدراك أرادت امل���رأة« وهي أكثر 
واقعي���ة م���ن الرج���ل«  احملافظة على ه���ذه املكانة 
الرفيعة الي حازهتا فأخذت تتزين وتتربج وتتعطر 
وتت���أدب ك���ي تبق���ى مرتبعة عل���ى ع���رش اجلمال 
واحل���ب، ودأب الرجال عل���ى إهراق الدم���اء وبناء 
القصور والق���اع وخوض احل���روب املدمّرة ونظم 
الشعر الرقيق من أجلها ، لكن املنافسة الي وقعت 
بني النس���اء على قلوب الرج���ال جعلت املرأة عدّوة 
للمرأة، فاش���تعلت حرب نسوية ناعمة يف مظهرها 

ش���ديدة االتقاد يف عمقها، دفعت بالنساء إىل شكل 
جديد من العبودية أال وهو العبودية للموضة!

رزحت املرأة حتت هذا الش���كل من العبودية خمتارة 
ال مرغمة ، بل إهنا انس���اقت إلي���ه راغبة ، غري آهبة 
بالنتائ���ج إن ه���ذه العبودي���ة احلديث���ة منهجي���ة يف 
تنظيمها تتكئ على مؤسسات متعددة تعمل بتناغم 
وتنس���يق وتكامل إلنتاج عبودي���ة عصرية لطيفة يف 
مظهرها مدمرة يف جوهرها حيث باتت امرباطورية 
املوضة متتلك مؤسسات إعامية وإعانية للدعاية 
واجل���ذب وش���ركات صناعية إلنتاج م���واد التجميل 
وحمرتفات فنية  تقوم بالتصميم و مؤسسات جتارية 
للتس���ويق، لقد اختذت هذه املؤسس���ات مجيعاً من 
جس���د املرأة وس���يلة مبتذلة لرتويج إنتاجها، مغرية 
تل���ك النس���اء الات���ي يعمل���ن معها بأج���ور مرتفعة 
وبنجومي���ة كاذب���ة جتعله���ن أكثر خضوع���اً ألولئك 

املتاجرين باملرأة جسداً وروحاً.
 لق���د اس���تباحت املوض���ة مبؤسس���اهتا املختلف���ة 
محيمية امل���رأة واقتحمت عاملها الس���ري فس���فهته 
وانتهكت حرماته فغدا جس���د املرأة س���لعة رخيصة 
الثم���ن تس���تخدم لرتوي���ج املأك���والت واملش���روبات 
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واملفروش���ات وسائر السلع واملنتجات، كما تستخدم 
لرتويج الس���حر والشعوذة واألباطيل يف وضح النهار 
وحت���ت جناح الليل وتنظم مس���ابقات للجمال تكون 
فيه���ا املرأة يف مواجه���ة املرأة عارية من إنس���انيتها 
عارية من ثياهبا، معروضة يف س���وق النخاس���ة كأي 
س���لعة مبتذلة وخلف املشهد مصاحل جتارية حتقق 
أرباحاً بأرقام فلكية! تفوز امرأة بلقب  ملكة اجلمال 
فيلبس���وهنا تاجاً براقاً وحيملوهنا صوجلاناً وتتجرع 

بناة جنسها املرارة والذل واهلوان.
مل يقتص���ر االهتمام باملوضة عل���ى اللباس واملظهر 
الس���لوكية  اجلوان���ب  إىل  تعداه���ا  ب���ل  اخلارج���ي 
املختلف���ة يف الطعام والش���راب وتكوي���ن الصداقات 
واالهتمام���ات املش���رتكة وخاص���ة يف س���ن اليفوعة 
والش���باب، فبتن���ا نس���مع يف حدي���ث الش���باب لغة 
هجين���ة متزج كلمات إنكليزية وفرنس���ية يف العبارة 
العربية يراد منه���ا التظاهر مبظهر عصري كما أن 
القي���ادة اجلنونية للس���يارات يف الش���وارع الضيقة 
ومساع املوس���يقى اهلادرة عرب نوافذ تلك السيارات 
بات���ت ظاه���رة مألوف���ة ، ومل يع���د مس���تغرباً رؤية 
ش���بان وأس���اك الس���ماعات تتدىل من آذاهنم وهم 
يسريون يف الطرقات مستهرتين مرتحنني على أنغام 
املوس���يقى الصادرة من هواتفه���م احملمولة، ناهيك 

عن مظاهر التخنث عند بعض الش���بان من ش���عور 
طويل���ة مرس���لة إىل اخلل���ف أو مضف���ورة وحواجب 
) مش���طوفة( وأق���راط يف األذن يف موض���ع أو أكثر 
ومنهم احلليق ومنهم امللتحي دون شارب ومنهم من 
جع���ل من حليته خطاً رفيعاً أو جعل س���الفه مدبب 

الرأس  . .. اخل
فمن أين أتى االهتمام هبذه السلوكيات الناشزة؟!

الريب أن امرباطورية املوضة مبا متتلك من وس���ائل 
ه���ي من يق���ف وراء هذه االهتمام���ات وتعترب أفام 
الفيديو كليب من بني أمضى أسلحتها فتكاً بالشباب 
حي���ث تنقل الش���بان إىل عامل ومهي مس���حور بديع 
األل���وان وحياة بذخ وت���رف ميداهنا القصور الفخمة 
والس���يارات الفارهة ومغامرات عاطفية يكاد يعجز 
اخليال عن تصورها بس���ب سهولة مناهلا والتقليعة 
الكب���رية واجمللجلة أت���ت من خال برنامج ) س���تار 
أكادمي���ي( Star Academy  ش���ديد اجلماهريية 
بني أوساط املراهقني والذي يتعمد عرض سلوكيات 
شديدة اجلرأة وترك الكامريا تتابع الشبان والشابات 

يف كل ركن وزاوية . . . !
فما اهلدف من هكذا برنامج  . .  . ؟

والننس���ى الوس���ائل التقليدية من صحف وجمات 
ومسلس���ات تليفزيونية وعروض أزي���اء وماهلا من 

تأثري متواصل على أمزجة الناس وأذواقهم.
ختام���اً أق���ول إننا نق���در اجلمال ونفتنت باألش���كال 
واأللوان واملوس���يقى ونتمتع هبا وقد نصل إىل حالة 
الش���غف أحيان���اً مبا م���نّ اهلل علينا م���ن مجاليات، 
وتبق���ى املرأة األمج���ل واألروع وهلا يف النفوس األثر 
األبلغ ملا حباها اهلل من عذوبة وروعة ولكننا حنبها 
طبيعي���ة أصيلة حنبها أن تكون ذاهتا ال نس���خة عن 
جنم���ة اس���تعراضية أو فنانة ش���هرية، فا بأس من 
الزين���ة والت���ربج باحل���دود الطبيعي���ة املعقولة وهو 
حق للمرأة ولكن دون نفخ هنا وش���فط هناك وش���د 

وجراحة أنف و ) تاتو( . . . وغريها.
وال أخفي سراً إن قلت: إن الرجل الرجل ال تستهويه 

إال املرأة املرأة.

 ال���موض���ة بني جتميل املظهر وإفساد اجلوهر 
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ظاهرة العنف املدرسي   

املوس��يقا هي الفن الذي يثري فينا أمسى متعة جمردة يعرضها العقل البش��ري ، وكل ش��يء عاصٌف يف هذه 
األي��ام، وبالدنا تش��دها األقدار من كل حدٍب وصوب، ولكين أرى احللم س��اطعُا، وهذا ما حتاول املوس��يقا 

قوله.
ليس يف الفنون ما هو أرفع من املوس��يقا، املوس��يقا هي الفن اخلالص الوحيد الذي يثري يف استمراره  وإيقاعه 

ومتوجاته أمسى متعة جمردة يعرفها العقل البشري.
إن التح��والت احلياتية اليت جتابه اإلنس��ان العربي مع عصرنا احلاضر، حُتت��م علينا أن حندد موقفنا جتاه 
املوس��يقا العربي��ة وكيفية جعلها يف مجلة موس��يقية ذات اللغ��ة العصرية واملميزة يف آن، لتجس��د طموح 

أجيالنا احلاضرة واملستقبلية.

 األغنية الملتزمة
    نزيه احللح
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إن االلتزام يف األغنية العربية هو اس���تمرار لألغنية 
الدرويش���ية ) سيد درويش( حيث كان سيد درويش 
يعترب مؤسس���اً ملفهوم جديد لألغنية بوصفها تعبرياً 

عن واقع الناس وعن توقهم إىل تغيري أوضاعهم.
إن عدم اكرتاث املوسيقيني اجلدد وبعدهم عن تراث 
س���يد درويش والرحابنة ومرس���يل خليفة وعشرات 
املبدع���ني الكب���ار الذي���ن داروا يف فلكه���م، هي تلك 
ال���ي قادت إىل أغاني الفضائيات العربية ) الفيديو 
كلي���ب( واالعتداء الص���ارخ على الذائق���ة اجلمالية 
والقي���م الفني���ة، ه���ذه املوج���ة املرعبة م���ن أصوات 
النش���از واإليقاعات اهليس���تريية واجلمل املوسيقية 
الركيكة امللوثة باجلهل بأصول النغم والتلحني، هذه 
القيام���ة الغنائية ال���ي ال تنتمي إىل احلداثة وال إىل 
ال���رتاث، هي ال���ي تنجز اليوم تل���ك القطيعة مع كل 
م���ا هو مجيل يف ذاكرتنا اجلماعي���ة، وهي التحدي 
الكب���ري الذي يداهم نظافة بيئتنا الثقافية وس���امة 

حاستنا اجلمالية.
إن الذي نسمعه ال ينتمي إىل الغناء بأيّ مقياس، إنه 
من حوامل سياس���يةٍ ثقافية مرس���ومة، أو لنقل من 
سياسةٍ متارس العدوان على الثقافة والفن والذائقة 

اجلمالية للناس ويدها يف ذلك مبسوطة.
عل���ى كل املبدع���ني يف ه���ذا اجمل���ال أن يتجن���دوا 
الخرتاق ما يُس���مى باألغنية واملوس���يقى السائدتني 
م���ن داخلهما، وهذه مس���ألة كفاحية، عليهم حترير 
املوس���يقى واألغنية الس���امة والش���ائعة من البادة 
واالحنط���اط، وذل���ك م���ن خ���ال التأس���يس لعامل 
موس���يقي وغنائ���ٍي منبثٍق من الذاكرة الش���عبية . . 
موس���يقى تقول لغًة طازجًة ومبتكرة تنس���فُ الذوق 

الفاسد من داخله.
يف عصرنا الراهن إذا مل يشتبك املوسيقي أو املؤدي 
م���ع هذا الدوران املدهش ال���ذي حيدثُ للعامل، وإن 
مل يكن منخرطاً فعلياً يف الشغب الذي البد منه وال 
مهرب منه، فلن يتمكن من املسامهة يف اإلجابة عن 
األسئلة املطروحة  ولن يصل إىل التعبري عن قضايا 
العامل يف كل مرحلةٍ ختسرُ أشكاالً ومضامني وتولدُ 

أخرى، هناك أس���ئلة يطرحها الناس، وهذه األسئلة 
موج���ودة يف حركة اجملتمع، وعل���ى الفنان أن خيلق 
احلواف���ز، أن يُمس���ك لغة جديدةً توصل���هُ إىل وعي 

هذه احلركة يف اجملتمع. 
 الناس اليوم حباجة إىل اخلبز والورد واحلب، وإىل 
اخل���روج م���ن مس���تنقعات التخلف والقه���ر والكبت 
والب���ؤس واليأس، والنقص الكبري يف احلرية . فهذه 
معض���اتُ وقضاي���ا إنس���انية ليس مقب���والً هلؤالء 

املبدعني يف هذا اجملال التفرج على االهنيار..  
عليه���م أن خيلق���وا احلواف���ز ال���ي ت���ؤدي إىل تغيري 
الواق���ع. وهنا يكمن دور النص إن كان موس���يقياً أو 

غنائياً.
فما قيمة النص إذا مل يكن خملصاً لقضية اإلنسان 
وحت���رره؟ وما قيم���ُة هذا الن���ص إن مل يكن متمرداً 

فاحلضارة صفتها حلظة مترد.
 وجي���ب أن نؤك���د أنه ال فرق بني الن���ص الغنائي أو 
تغليب النص املوس���يقي، بل جيب أن تُسهم املوسيقا 
واألغنية الي���وم يف جتديد وإغن���اء مضمون املتلقي 

وأن خترتق السائدَ الذي ُفرضَ على اجلمهور.
وأن تنجح املوسيقا وهذه األغنية بتعزيز وعي نقدي 
وموقفٍ نقدي يُمارسه اجلمهورُ املستمع من موقعه 
جت���اه النمط الس���ائد، من األس���لوب التجاري الذي 
تبثُه احملطات املرئية واملس���موعُة، وذلك لعدم إبادة 
القيِم الفنية العريقة وعدم نسيان ثورة فنية قومية، 
وع���دم احلطِّ م���ن التفك���ري اإلنس���اني العظيم لدى 

الشعوب.
املشكلُة اليوم هي مع الفضائيات العربية واملؤسسات 
اإلعامي���ة الثقافي���ة يف الدول العربي���ة الي حتاول 
حتجي���م األعمال اجل���ادة الواعي���ة . . إهنم يديرون 
حرب���اً إعامي���ة دقيق���ة أح���دُ مفاصله���ا ، تس���فيه 
القضايا اجلوهرية وإشباع وسائل اإلعام املختلفة 
بكل ما يدمر ويش���وه القيمَ اجلمالية النبيلة وحيطُّ 
م���ن أذواق الناس ويصرفهم ع���ن االهتمام باجلمال 
احلقيق���ي .. وذل���ك م���ن ش���أنه أن يعزز الس���يطرة 

الثقافية للعدو.
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األغنية امللتزمة  

لن نذه���ب بعيداً ألعماٍل موس���يقية كب���ريةٍ، ولكننا 
نقب���ُل بالقلي���ل النظي���ف، فنٌ ش���عيبٌ مجي���ٌل ونبيٌل 
الذي يزاول أش���دَّ أنواع التآمر إللغائه وتش���ويهه .. 
نأخُذ مثاالً)الفيدو كليب ( الذي يقدُّم الفن الش���عيب 
مش���وهاً، هذا الفن مل يعد يضعهُ الناسُ بأنفس���هم، 
بل تضعهُ مؤسس���ات خاصة وحكومية هلا إمكانيات 
كبرية خترجُ منها رائحُة ) الغاز( وال تسمح بأي فعٍل 
م���ن خارجها، كل ه���ذه ) الكليب���ات( أو أغلبها على 
اأٌلق���ل صرع���ٌة مصنوعة طبق���اً ملواصفات خمربية، 
وكل ما نراهُ ونس���معهُ ال ميتُ للواقع بصلةِ إىل حياة 
الناس اليومية، وتلك املصنعاتُ املنتش���رةُ تقعُ ضمن 
تي���اٍر أكرب يقدمُ صورةً قامتة عن احلياة، ويس���تبدل 

العمقَ الذي تغنّى به سيد درويش.
ه���ذه ) الكليب���ات( ال���ي تث���ريُ غرائز الن���اس وليسً 
عقوهل���م وقلوهب���م ، تغذيه���ا الفضائي���اتُ بأش���كاٍل 

مبهرجةٍ ومغرية.
لنط���رح هذا الس���ؤال : من ميلك الثقافة الش���عبيَة 
يف املنطق���ة العربية؟ وم���ن يوجهه���ا ويفصّلها على 

مقاسه؟
إهن���ا املؤسس���اتُ الفضائي���ُة الي تعبقُ منه���ا رائحُة 
) الغ���از( اإلذاع���اتُ والتلفزيون���اتُ عندن���ا جت���ربُ 
آذان وعق���وَل اجلمهور وذلك عن طريق مس���تويات 

املصنعات املدنيةِ الي تبثها.
أعتقد أن اجلمهورَ العربيّ مش���حون بأمٍل ال عاقة 
ل���ه باألمل الش���ائع الذي ن���راه على شاش���ة التلفزة 
الرمسية واخلاصة إنه أمٌل يائس منهم ومن ادواهتم 

ومن أجهزهتم، يائس من أفعاهلم اهلدامة.
من���ذ بداية س���تينيات القرن املاضي ق���دّم الرحابنة 
وفريوز من���اذج غنائية، ألقتْ بظاهلا على العواصم 
والبل���دان العربي���ة خماطب���ة ه���ذه النم���اذج اإلرث 

احلضاري والتارخيي.
ال���دالالت  ذات  الرمزي���ة  النواح���ي  واس���تنطقت 

النهضوية، هكذا ميكن أن نقرأ أغنياهتا ... 
لبغداد ودمش���ق والقدس وبيس���ان وعمان والقاهرة 
وب���ريوت وأؤك���د بأن ه���ذه األغنياتِ ليس���ت أغاني 

مناسبًة فعمرها جتاوز األربعني عاماً، فقد ارتبطت 
ه���ذه األغاني هبواء التحفز واألم���ل وحركة التململ 

النهضوي.
وهذا ما استجاب له العربُ يف كل أمكنتهم وبيئاهتم 

ملدة تزيد على أربعة عقودٍ من الزمن.
الرحابن���ة وف���ريوز ظاه���رةٌ غنائيٌة موس���يقية ليس 
هل���ا مث���اٌل يف التاري���خ املوس���يقي العرب���ي ج���اءت 
متماس���كة يف البيئ���ة الفنية، إن ما قدم���هُ الرحابنُة 
ش���يءُ فري���دٌ يف الغن���اء العرب���ي ألن ه���ذه التجربَة 
قام���ت على قاعدة الرومانس���ية الثورية تعاملت مع 
الطري���ق العميق الداخل���ي ذي الطاب���ع األثريي، أي 
التطري���ب على ال���ذات اجلماعية يف حاالت الغبطة 
الرصينة واملعاناة املتماس���كة والفرح العميق، وهلذا 
لب���ى الرحابن���ة بأغنياهتم األذن املصقول���ة واملثقفة 
واملرهفة فزادت من صقلها وإرهافها وضاعفت من 

الشفافية وجعلتها أكثر ِشفافية.
يقول الشاعر الفلسطيين ) حممود درويش(:

 » قدم الرحابنة لفلسطني مامل يقدمه الفلسطينيون 
أنفس���هم، ولقد أشهرَ الفلس���طيينُ هويتهَ اجلماليَة 
باألغنية الرحبانية حتى صارت هي إطاراً لقلوبنا ، 

هي الوطن املستعاد«.
يتابع حمم���ود درويش : فقد أعطت أغنية الرحابنة 
هوي���ة الفلس���طيينَّ وس���اعدت يف تكوي���ن وجدان���ه 

اجلمايل«.
يقول نزار مروه« جتاوزت أغنيٌة راجعون مجيعَ  أنواع 

البكاء العربي كما ختطت احلماسياتِ الفارغة«
لنقدّم اآلن جتربًة موسيقيًة غنائية جتربَة مارسيل 
خليفة الي امتازت بالعمق و اإلثارة اجلدلية الرائعة 
وامت���ازت بفه���ٍم عميٍق ألص���ول املوس���يقا العربية ، 
وبعلمانيةٍ عميقةٍ، فقد س���خر كلَّ الرتاثِ املوس���يقي 
العرب���ي من���ذ األندلس حت���ى اليوم م���روراً بزرياب 
واملوصل���ي والكن���دي والفاراب���ي حتى س���د درويش 

والرحابنة.
فقدم األغنية امللتزمة الي حتاكي اإلنسان واألرض 
قدم املوسيقا النظيفة الي تغوصُ يف أعماق النفس 
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البش���رية، وأخرج آلة العودِ م���ن خمبئها املعتم حتى 
ش���اهدتْ الش���مسَ لتكونَ آل���ًة منف���ردةً متميزةً بني 
آالت األوركس���رتا العربي���ة فقد أعطاه���ا ما بداخله 
وأعطتهُ م���ا يف داخلها، قدّم أعماالً كثريةً هلذه اآللة 
وب���رزت بش���كل خ���اٍص يف كونش���رتو األندلس آللة 
العود مع األوركس���رتا، وهي موسيقا تطلُّ من شرفة 

قصر احلمراء ي غرناطة.
قال مرسيل خليفة يف املتتالية األندلسية:

» إهن���ا إعادةُ احلاضِر القديِم وإنارةُ الطريق له فقد 
فتحت النافذة املطلة على أزقة غرناطة«

وقال أيضاً عن آلة العود:
» العودُ الذي حياورُ األوركسرتا يف املتتالية األندلسية 
ال يُخاطبُ الروحَ فحس���ب إمنا خياط���بُ كيانَ املرءِ 

بأمجعه خياطب ذكرياته وآالمه وأفراحه«
لق���د وّل���ف مرس���يل يف املتتالية األندلس���ية وأدخل 

الرتاث األندلسي
مثال: بدت من اخلدري وموشح بالذي أسكرَ من 

عرف اللما.
جترب���ُة مرس���يل يف األغنية ال���ي خدمت مرحلة 
احل���رب األهلي���ة يف لبن���ان . . رويداً روي���داً بدأ 
يتحوُل إىل املوس���يقا البحتة حي���ث يقول: أذهب 
إىل املوس���يقا ألن املوسيقا هي البديُل يل للتعبري 
ع���ن أن كل ش���يء مل يتح���ق بع���د . . أرى احلياة 

حرية التعبري يف املوسيقى.
لق���د كت���ب املوس���يقى الغنائية ) أمح���د العربي( 
ووظفَ مفردات اللغة املوسيقية خلدمة املضمون 

الفكري يف القصيدة الشعرية حملمود درويش.
يق���ول: تعرفت إىل الش���عر العرب���ي احلديث عربَ 
لتل���ك  ق���راءات صامت���ًة ومقارب���اتٍ موس���يقية 
النص���وص ومل يك���ن مع���ي يف خلوت���ي آنذاك يف 
بداي���ة احل���رب األهلي���ة اللبناني���ة س���وى الع���ود 

ودواوين حممود درويش.
يتاب���ع مرس���يل : س���جلتْ أس���طوانة وع���ود من 
العاصف���ة( وغني���ت لريت���ا- وخبز أم���ي- وجواز 
س���فر- وجفرا- وتك���ون ذلك املن���اخ احلار الذي 
أذك���ت طراوت���ه ، األح���داث املتس���ارعة، وبدأت 
عاق���ُة تناغم واحتاد تدفعُ تلك القصائد املغناة إىل 
إيصال مضمون وش���حنة إنس���انيتني حيث خرجت 

األغنية من إطار احلفلة لتقييم االحتفال.
وأخرياً أؤكد على قضيتني :

القضية األوىل :
 املوس���يقا ه���ي أرف���عُ الفن���ون، هي الف���ن اخلالصُ 
الوحيدُ الذي يثري يف استمراره وإيقاعه أمسى متعةٍ 

جمردةٍ يعرفها العقُل البشريُّ.
القضية الثانية:

 التاكيد على التجارب اجلادة الي ظهرت يف أواخر 
القرن العشرين والي ظّل املتلقي العربي بعيداً عنها 
بسبب خضوعه لتوجيه يتحكم به من وسائل إعاٍم 
جتاريةٍ كيفته وذوقتهُ على مساع أمناط من املوسيقا 

املتدنية الوضيعة.

األغنية امللتزمة  
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كانت عالقة اإلنسان يف فجر تارخيه متوازنة مع بيئته ، ألن أعداده ومعدالت استهالكه و ما يستخدمه 
من وسائل تقنية كانت يف حدود قدرة البيئة على العطاء ، فلما انتصف القرن العشرون مفصلة التاريخ 
البيئ��ي لإلنس��ان كانت أعداد الناس ق��د زادت،و أصبحت معدالت هذه الزيادة بالغ��ة حتى وصفت بأنها 
)انفجار س��كاني ( ، كذلك تعاظمت معدالت اس��تهالكهم لنواتج التنمية من سلع و خدمات ، وتعاظمت 
تطلعاتهم للمزيد ، و تعاظمت كمية النفايات اليت خترج عن نش��اطاتهم إىل حيز البيئة ، وبذلك اختلت 
العالق��ة املتوازنة بني االنس��ان والبيئة ، وتوج��س الناس خوفًا من خطر ذلك على مس��تقبلهم ،وتنادوا يف 
ختام القرن العش��رين بفكرة التنمية املتواصلة أو املس��تدامة،اليت تبلورت يف تقرير اللجنة العاملية للبيئة و 

التنمية الذي نشر حتت عنوان مستقبلنا املشرتك .

التنمية المستدامة
عالقة متوازنة بين اإلنسان والبيئة

  صفاء أمحد قباقييب
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تقع التنمية املستدامة عند نقطة االلتقاء بني البيئة 
واالقتص���اد واجملتمع ،لذلك كان على احلكومات أن 
تعمل على جعل س���كان الع���امل أكثر وعياً و إهتماماً 
بالبيئ���ة و باملش���اكل املتعلق���ة هبا، ليمتلك���وا املعرفة 
واملهارة والس���بل و احلوافز وااللتزام للعمل أفراداً ، 
أوجمموعات ، من أجل إجياد احللول للمشاكل اآلنية 
واحليلولة دون نشوء مشاكل جديدة  تصريح بلغراد 
1976 ، »إن علين���ا أن هنت���م ب���أن تبقى عل���ى الكرة 
األرضي���ة بع���د مغادرتنا هلا موارد كافية تس���تجيب 
إلحتياجات األجيال القادمة ، ليس هذا فحس���ب ، 
بل يقع علينا واجب تعليم األطفال أن يولوا التقدير 

و اإلحرتام للكنوز الطبيعية رغبة يف محايتها«.
 وهك���ذا فق���د تزايد اإلهتم���ام بالتنمية املس���تدامة 
وأصب���ح ال يوجد ش���يء عل���ى وج���ه األرض إال وله 

مفهوم أو مدلول يف التنمية املستدامة .

 The Environment   البيئة 
يتعايش اإلنس���ان مع الكائن���ات املختلفة فى األرض 
ويش���كان س���وياً نظاماً أيكولوجي���اً فاحليوان يأكل 
النبات والعش���ب ،واإلنس���ان يأكل النبات واحليوان 
ويس���تفيد م���ن كل منهم���ا وهك���ذا تس���تمر عاقة 
اإلنسان بالبيئة احمليطة به من نبات وحيوان وموارد 

أرضية ومائية وثروات.
تع���رف البيئة بأهنا » اإلط���ار او احليز املكانى الذى 
يعي���ش فيه اإلنس���ان بكل ما فيه م���ن عناصر حية 
وميارس فيه حياته وأنشطته املختلفة » ويشمل هذا 
اإلطارالغ���اف الصخ���رى واملائ���ى واجلوى احمليط 

هبما وكافة الكائنات  احلية من حيوان ونبات.
والبيئ���ة كلم���ة مأخ���ودة م���ن املصطل���ح اليونان���ي 
OIKOS وال���ذي يع���ين بي���ت أو من���زل وكث���رياً ما 
حيدث اخللط ب���ني علم البيئ���ة Ecology والبيئة 
احمليطة أو ما تس���مى أحياناً بعلم البيئة اإلنس���اني 

Enviroment ذلك أن علم البيئة )اإليكولوجيا(
يشمل دراسة كل الكائنات أينما تعيش بينما يقتصر 
علم البيئة اإلنس���انية Enviroment على دراسة 

عاقة اإلنس���ان الطبيعية دون سواها. كما وأنه من 
املاح���ظ أن علم البيئ���ة ينادي بض���رورة االهتمام 
بالعاق���ات املتداخل���ة ب���ني الكائن���ات احلي���ة مب���ا 
فيها اإلنس���ان والوس���ط الذي تقطنه ومدى التأثري 
املتب���ادل م���ا ب���ني الكائن���ات احلية وذلك الوس���ط. 
ويرك���ز عل���م البيئ���ة )االيكولوجي���ا( عل���ى ضرورة 
وج���ود الت���وازن والتاؤم ما بني الوس���ط والكائنات 
احلية وإذا تواج���دت حالة الاتوازن ظهر االختال 
البيئ���ي املتمثل يف كث���ري من الظواهر، مث���ل التلوث 
واالنق���راض واجلف���اف والتصحر وغ���ريه، ولذا فإن 
علم البيئة يركز على االهتمام والتعرف إىل السلوك 
والتأثريات املختلف���ة واملتداخلة بني الكائنات احلية 
وذلك هبدف توضيح اخلصائص األساسية للعوامل 

احلية وعاقتها بالعوامل غري احلية.
ومن التعريفات الش���املة للبيئة م���اورد فى اتفاقية 
املس���ؤولية املدني���ة ع���ن التلف الناتج من األنش���طة 
الض���ارة بالبيئ���ة والتى مت إقراره���ا فى 21 حزيران 
عام 1993 فى إطار عمل اجمللس األوربى حيث إهنا 

تشتمل على العناصر اآلتية :
1- املوارد الطبيعية بنوعيها: احليوية Biotic  مثل 
اململك���ة احليواني���ة واململكة النباتي���ة وغري احليوية 
antibiotic  مث���ل اهلواء واملاء والرتبة والتفاعات 

بني هذه العناصر وبعضها.
2- املمتلكات التى تشكل جزءاً من الرتاث الثقافى.

التقويم البيئ��ى 
هو ضرورة اس���تجابة املشاريع فى جمال النشاطات 
للمواصف���ات  والصناعي���ة  والعمراني���ة  البش���رية 
واملقايي���س البيئي���ة وأن تاخ���ذ هب���ا س���واء يف أثناء 
التخطيط واالعداد أو التنفيذ هلا، وذلك من ش���أنه 
أن يع���ود إىل املس���تثمر فى ش���كل توف���ري رأس املال 
وتكاليف التش���غيل كما جينبهم تكاليف باهظة فى 
املس���تقبل بسبب التعديل واالس���تبدال فى التقنيات 
ملوائمته���ا مع ه���ذه املقاييس واملواصف���ات البيئية.

وتنعك���س أمهي���ة التقوي���م البيئ���ى فى ش���كل توفري 
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مل���وارد الدول���ة املختلفة وحتقي���ق ألهدافها كما أهنا 
تعود على املواطنني بشكل مباشر من خال حتسني 

صحتهم.
ويع���د التقويم البيئ���ى أداة ضرورية لتحقيق التنمية 

املستدامة.

Ecosystem   النظام البيئي
يش���مل النظام البيئي Ecosystem التفاعل فيما 
ب���ني العناص���ر احلي���ة من حي���وان ونب���ات وكائنات 
جمهري���ة جمتمعة وب���ني عناصر املناط���ق الطبيعية 
الفيزيائية والكيميائية غري احلية وما ينشأ عن ذلك 
من ت���وازن بني تلك العناص���ر املختلفة والذي يؤدي 

بالتايل إىل وجود استقرار للعاقات املتعددة.
 وم���ن الطبيع���ي أن النظ���ام البيئ���ي يتضم���ن مواد 
عضوي���ة وغ���ري عضوي���ة مث���ل النبات���ات أو املعادن 
وكائنات مستهلكة مثل اإلنسان واحليوان والكائنات 

املفككة مثل البكترييا الطبيعية. 
ول���ذا ف���إن أي نقص جزئ���ي أو كلي يط���رأ على أي 
عنص���ر من تكوين���ات النظام البيئي س���وف حيدث 

اختاالً يف النظام البيئي .
 )تفيد اإلحصائيات أن 99% من الكائنات الي كانت 

تعيش على األرض قد انقرضت(.

التنمية املستدامة  ...
ه���ى الت���وازن بني اس���تهاك امل���وارد وضم���ان حق 

األجيال القادمة منها.
وتعتم���د على ثاث���ة عناصر أساس���ية هى اجملتمع 
والبيئ���ة واالقتصاد، وجيب تدعي���م احلفاظ عليها 

جمتمعة.
 وعلى ذلك فإن التنمية املس���تدامة تطالبنا بالتفكري 
فى اآلثار البيئية ألي نش���اط بش���رى حيث عادة ما 
يصاحب النشاطات البشرية والزراعية والصناعية 
كث���ري من التأثريات البيئية الس���لبية والتى تؤدى اىل 
حدوث تأثري ضار على صحة اإلنس���ان وعلى قدرة 

املوارد الطبيعية على التجدد .

التوازن البيئى
تتمي���ز البيئة الطبيعية كما خلقها اهلل بوجود توازن 
دقي���ق بني عناصرها املختلفة ويع���رف هذا التوازن 
بالنظ���ام اإليكولوجى Ecosystem  الذى يش���مل 
أرب���ع جمموعات م���ن العناصر ترب���ط بينها صات 

وثيقة وهذه اجملموعات تشمل على :
1- جمموعة العناصر الطبيعية غري احلية 

: Abiotic
تش���مل كل العناص���ر البيئي���ة غري احلية مث���ل املاء 
واهلواء مبا فيها من غازات األكس���جني والنيرتوجني 
وثانى أكس���يد الكرب���ون وضوء الش���مس وحرارهتا 
وبع���ض العناصر املعدنية املوجودة فى الرتبة وبعض 
األج���زاء املتحللة من أجس���ام النبات���ات واحليوانات 

امليتة.
 :  Producers 2- جمموعة املنتجني

تش���مل النبات���ات اخلض���راء بكاف���ة أنواعه���ا وهذه 
النبات���ات ق���ادرة على إنت���اج غذائها بنفس���ها فهى 
متتص غاز ثانى أكس���يد الكربون من اهلواء ومتتص 
املاء والعناصر الغذائية من الرتبة عن طريق جذورها 
وتصنع منها مبساعدة الكلورفيل وحتت تأثري أشعة 
الشمس مجيع أنواع املركبات العضوية التى حتتاجها 

مثل املواد الكربوهيدراتية والربوتينات.
:  Consumers 3- جمموعة املستهلكني

تشمل احليوانات بأنواعها املختلفة التى ال تستطيع 
إعداد غذائها لنفسها إال أهنا تعتمد على غريها فى 

إعداد الغذاء . 
كما تتضمن هذه اجملموعات اإلنسان.

:  Decomposers 4- جمموعة احمللالت
تتضمن كا م���ن البكرتيا والفطريات التى تش���رتك 
ف���ى حتليل أجس���ام النباتات واحليوان���ات امليتة اىل 

عناصرها األوىل . 
وم���ن ثم تعمل عناصر التحلل عل���ى إعادة العناصر 
التى استهلكتها اجملموعة الثانية اىل البيئة لتستفيد 
منها جمموع���ة املنتجني فى تكوين الغذاء مرة ثانية 

وبذلك تتكرر هذه الدورة.

التنمية املستدامة  
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 Environmental  مفه���وم التلوث البيئ���ى
:  Pollution

ه���و كل تغ���ري يط���رأ عل���ى الصف���ات الفيزيائي���ة أو 
الكيميائي���ة او البيولوجية هل���ذا اإلطار الذى يعيش 
فيه اإلنس���ان ويؤثر س���لبياً على صحت���ه  أو بصورة 
غري مباش���رة ي���ؤدي إىل اإلض���رار بالكائنات احلية 
او املنش���أت أو يؤثر على ممارس���ة اإلنسان حلياته 
الطبيعي���ة«، وينقس���م التل���وث عموماً اىل قس���مني 

مها:
التلوث املادي: مثل تلوث اهلواء واملاء والرتبة.

التل���وث غري املادي : تلوث مسع���ي كالضوضاء الي 
تس���بب ضجيجاً يؤثر  على أعصاب اإلنس���ان واىل 
حدوث أضرار عضوية مثل اإلصابة بالصمم نتيجة 
األص���وات العالي���ة باإلضاف���ة إىل التل���وث الثق���ايف 

والفكري والتلوث البصري....

أبعاد مشكلة التلوث البيئى 
 ع���دم وجود خريط���ة صناعية .. حت���دد األماكن 
املناس���بة لكل صناعة جتنب���اً ألخطارها احملتملة ، 
وترك املؤسس���ات الصناعية ختتار ما حيلو هلا من 

هذه األماكن فى غياب التخطيط العلمي.
 غي���اب التخطيط العمرانى الس���ليم مبعظم املدن 
.. ممثاً فى اختال التنس���يق بني التوسع السكاني 

والتوسع الصناعي.
 جتاه���ل املخطط الصناعى لربام���ج محاية البيئة 
من التل���وث .. عن���د ختطيط األنش���طة الصناعية 

خال العقود املاضية حتى اآلن.
 عدم التزام التخطيط اإلنش���ائي للمصانع بتنفيذ 
االشرتاطات اهلندسية الوقائية.. لألخطار احملتملة 
ل���كل صناعة ، كذل���ك عدم االلت���زام بوجود أحزمة 
أمان ح���ول كل صناعة للس���يطرة عل���ى أية أخطار 

حمتملة.
 ع���دم اقتصار التلوث على امل���واد التى تنطلق من 
املصانع نتيجة العمليات اإلنتاجية فقط ..  بل ميتد 
ليش���مل وحدات توليد الطاق���ة املرتبطة هبا أو التى 

تغ���ذي املناط���ق الصناعية ،كذلك وح���دات معاجلة 
املياه وهذا يؤدي إىل تفاقم هذه املشكلة.

 إن خط���ط التصنيع التضع فى اعتبارها أس���لوب 
التخلص من املخلفات .. عند تصنيعها ، والتتعامل 
مع عملية تدوير املخلفات أو التخلص منها على أهنا 
ج���زء ال يتجزأ من اإلنتاج. فتكون النتيجة تكوم تلك 

املخلفات الضارة التى يتحملها اجملتمع كله.
 مش���اكل التل���وث البيولوجي الناج���م عن التخلف 
والفق���ر.. ون���رى ذل���ك بوض���وح يف نظ���م الصرف 
الصح���ي املتخلفة بالدول الفقرية ، وأس���اليب مجع 

القمامة واملخلفات الزراعية.

:  Pollutants امللوثات البيئية
تعرف امللوثات بأهنا املواد التى تدخل البيئة بواسطة 
اإلنس���ان وتؤثر تأثرياً ض���اراً عل���ى الكائنات احلية 
مب���ا فيها اإلنس���ان إضافة إىل تأثريه���ا الضار على 

املنشآت واملنتجات الصناعية وغريها.

تقسيم امللوثات حسب خواص مكوناهتا:
  امللوثات البيولوجية :

 مثل حبوب اللقاح التى تنتش���ر فى الربيع وتس���بب 
أمراض احلساس���ية فى اجلهاز التنفسى ، والبكرتيا 
التى تنتشر أنواعها فى اهلواء واملاء وتسبب أمراضاً 
للكائن���ات احلية ، وكذلك الفضات البش���رية التى 
تضي���ف إىل مياه ال���رتع واملص���ارف والبحار أمحاال 
بيولوجية جتعل من املياه مصدراً خطراً على صحة 

اإلنسان واحليوان.
 امللوثات الكيميائية : 

مث���ل خملفات اح���رتاق الوقود والغ���ازات املتصاعدة 
من املصان���ع وخملفات الصناع���ة ومبيدات اآلفات 
واألمس���دة الكيماوي���ة ، وكل هذه املخلفات تفس���د 
املسطحات املائية وجتعلها غري صاحلة لاستعمال 
كم���ا وأهنا تفس���د نقاء اهل���واء وتؤث���ر بالضرر على 

الرتبة الزراعية.
 امللوثات الفيزيائية :
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 مث���ل الضوض���اء الناجت���ة من املصان���ع والطائرات 
الضخمة ووسائل النقل وازدحام املدن ، وأيضاً التغري 
فى درجات حرارة املياه الس���احلية نتيجة إلقاء مياه 
التربي���د الس���اخنة من املصانع حمدث���اً تلوثاُ حرارياً 
Thermal Pollution  والذى يؤثر بالضرر على 
حي���اه األمساك ، وكذلك األترب���ة والغبار املتصاعد 
م���ن الرباك���ني الت���ى تؤثر ف���ى الصف���ات الفيزيائية 

للهواء.

تقسيم امللوثات حسب نشأهتا :
 امللوثات الطبيعية : 

وه���ى امللوث���ات التى تنتج م���ن مكون���ات البيئة  من 
دون تدخل اإلنسان مثل حبوب لقاح بعض النباتات 
املزه���رة ، والغ���ازات واألتربة الت���ى تقذفها الرباكني 

وأكاسيد النيرتوجني.
 امللوثات املستحدثة :

 وه���ى امللوث���ات الت���ى تتك���ون نتيجة ما يس���تحدثه 
اإلنس���ان ف���ى البيئ���ة م���ن تقني���ات مث���ل النفايات 
الصناعية والذرية ووسائل النقل واملواد الكيماوية.

تقسيم امللوثات حسب قابليتها للتحلل:
  امللوثات القابلة للتحلل : 

مثل املخلفات األدمية ويصبح هذا النوع ضاراً فقط 
للبيئة عندم���ا يفوق معدل تراكمها فى البيئة معدل 

حتللها.
  امللوثات غري القابلة للتحلل :

 وه���ى امللوث���ات التى الميكن تفتيته���ا عضوياً أو إن 
تفتيتها يس���تغرق وقتاً طوياً. مثل العناصر الثقيلة 
واملبي���دات املكل���ورة وعلب األملومنيوم والباس���تيك 
واملخلف���ات الصناعي���ة كمس���احيق وم���واد النظافة 

والكيماويات املختلفة.

الرص�د البيئ�ى : 
هو أخذ عين���ات دورية من مواقع ثابتة من اجملاري 
املائيه بأنواعها والرواس���ب داخ���ل وفى قاع اجملرى 

وكذل���ك النبات���ات الطافي���ة وم���ن الرتب���ة الزراعية 
والنبات���ات النامية عليها والثمار بغرض التعرف إىل 
ملوثات املياه والرتبة والنبات وإصدار نشرات سنوية 
دوري���ة وعمل قاعدة بيانات حتقق التنمية الزراعية 

املستدامة.
وتشمل شبكة الرصد البيئي الزراعية مايأت�ى :

  مي���اه املص���ارف الزراعية واألهن���ار وكذلك مياه 
اآلبار اجلوفية.

 الرتبة الزراعية  الي تروى هبذه املياه.
 النباتات واحملاصيل املنزرعة وكذلك الثمار.

  مصادرالتل���وث للمي���اه والرتب���ة الزراعي���ة م���ن 
الصرف الصح���ي والصناعي واملخلف���ات الزراعية 

والكيماويات الزراعية من أمسدة ومبيدات .

املؤش���رات البيئية املس���تخدمة فى الرصد 
البيئي

 / احلموض���ة  درج���ة   / اهليدروجي���ين  األس   -1
                    .»pH«

2- األماح الكلية الذائبة .
3- الكاتيونات واألنيونات.             

4- نسبه الكربونات املتبقية .
5- نسبة الصوديوم املدمص .

6- النرتوجني النرتاتي واألمونيومي والكلي.
 7- الفوس���فور »P« ، الكالس���يوم »Ca« واملغنزيوم 

.»Mg«
 »Cu« النحاس،»Zn« 8- العناصر الصغرى:  الزنك

. »B« البور ، »Fe« احلديد ، »Mn« املنغنيز ،
9- العناصرالثقيل���ة:  التيتانيوم  »Tn«،الس���ليكون  
»Si« ، الرصاص »Pb«، الكادميوم »Cd«،املوليبدنيوم 
»Mo«  الك���روم »Cr« ،الس���لينيوم »Se« ، الزرنيخ 

.»Ni« النيكل ، »Co« الكوبالت ، »AS«
.Oil and greaze 10- الزيوت والشحوم

 Phenolic الفينولي���ة  املركب���ات   -11
.compounds

.Hormones  12- اهلرمونات
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13- متبقيات املبيدات .
 The Pathogenic املرضي���ة  امليكروب���ات   -14

Indicators
.Total Coliforms  بكرتيا القولون الكلية 

.Feacal Coliforms بكرتيا القولون الربازية 
 Salmonella and   الس���املونيا والش���جيا 

.Shigella
15- األكسجني املستهلك كيميائياً. مؤشر يدل على 

التلوث الكيميائي )تلوث صناعي(.
16- األكسجني املستهلك حيوياً .. مؤشر يدل على 
التل���وث العضوي مثل املذيب���ات العضوية– مركبات 
املكل���ورة  واهليدروكربوني���ة  العضوي���ة  الفوس���فور 

والكارباماتية.
17- األكس���جني الذائ���ب  .. يعك���س حيوي���ة النهر 

ويؤثر على حمتوى النهر من الكائنات احلية. 
18- املواد العالقة والذائبة فى املياه .

أهداف الرصد البيئى :
هتدف اسرتاتيجية الرصد البيئي للبيئة الزراعية إىل 
احلفاظ على املوارد املتاحة وكذلك املوارد األرضية 
باإلضاف���ة إىل احلفاظ على الصحة العامة لتحقيق 
التنمية الزراعية املستدامة من خال : تنمية املوارد 

املائية وتشمل : 
 محاية مصادر املياه من التلوث.

 إعادة إس���تخدام مياه الص���رف الزراعي  وكذلك 
الص���رف الصح���ي  بعد معاجلته���ا وفق���اً للمعايري 

الدولية.
 االهتم���ام مبش���روعات الصيانة الوقائي���ة وإزالة 

احلشائش لرفع كفاءة الشبكة.
 زي���ادة الرقعة الزراعية على حس���ب املوارد املائية 

املتاحة وكذلك زيادة إنتاج الثروة السمكية.
 تعظيم االستفادة من املخلفات الزراعية من خال 
خلق نظام فعال لإلدارة املتكاملة للمخلفات الصلبة 
وإزال���ة الرتاكمات وخفض تولد املخلفات وحتس���ني 
واالس���رتجاع  واجلم���ع  والتخزي���ن  النق���ل  طرائ���ق 

والتخلص اآلمن من املخلفات الضارة اخلطرة.
 ترش���يد اس���تخدام األمس���دة املعدني���ة واملبيدات 

الزراعية.
  احل���د من االنبعاث���ات التى تؤدي إىل تلوث اهلواء 
ومحاي���ة صح���ة املواطنيني وإنش���اء الصناعات فى 
املناط���ق الصناعية اجلديدة ودراس���ة التأثري البيئي  

هلذه الصناعات قبل التصريح بإقامتها.
الق���درات يف جم���ال الصح���ة  تنمي���ة وتدعي���م   

والبيئة..
 جتميع املعلومات واالس���تفادة منها فى التخطيط 

وحتديد السياسات.
 جتمي���ع الدراس���ات والبح���وث ال���ي مت���ت والي  
حت���دد العاقة بني العوام���ل البيئية الضارة وصحة 

اإلنسان.
 االهتم���ام بالتخطي���ط العمراني وإنش���اء مناطق 
صناعية بعيدة عن املناطق املأهولة وكذلك  إنش���اء 
أحزمة خضراء ورصف الطرق وعدم حرق القمامة 
وحتديث املعايري املس���موح هب���ا والتحكم يف مصادر 

التلوث.

اخلامتة
و  األرض  عم���ارة  يف  املس���تدامة  التنمي���ة  تتمث���ل 
إصاحه���ا ، مب���ا الخيل بالت���وازن و عدم اس���تنفاد 
العناص���ر الضروري���ة للحفاظ على س���امة البيئة 
، و احل���د م���ن تعريض األرض و م���ا عليها ملختلف 
أنواع التلوث ،  و تأكيد عدالة توزيع املوارد و عوائد 
التنمي���ة ، و احلد م���ن أمناط اإلنتاج واالس���تهاك 
غري الرش���يدة و توجيهها حنو االستدامة . فاملعادلة 
بسيطة وهي » إدارة التنمية على مستوى العامل مبا 
حيق���ق التوازن البيئ���ي« لكن املعضل���ة الكربى تبقى 
يف التطبي���ق ، فالعامل ميش���ي ، والفق���راء يزدادون 
فق���راً ، واحلاجة اليوم أكث���ر من أي وقت مضى إىل 
عق���د عاملي جديد قائ���م على الت���وازن االجتماعي 

واالقتصادي . 
فالتنمية القائمة عل���ى اإلدارة املتوازنة ملوارد العامل 
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املراجع

والتوزي���ع الع���ادل للث���روات ، هي الطري���ق األقصر 
لتحقيق التنمية املستدامة.

كم���ا أن املعوقات املتعددة تربز أمهية الثقافة البيئية 
حم���ركاً فاع���اً لتش���كيل البعد األخاق���ي اخلاص 
جبوهر املسؤولية البيئية واملتمثل يف االهتمام العاملي 
املتزايد بشؤون البيئة ويف التحركات املتعاظمة إلنقاذ 
األرض، وتدعيم إحس���اس الفرد األخاقي بقضايا 
البيئ���ة املعاصرة واملس���تقبلية والرتكيز علي ضمريه 
وتنمية س���لوكه اإلنس���اني املثايل حن���و البيئة، وهذا 
ه���و اهلدف األمسى للثقافة البيئية الي تس���عى ايل 
حتقيق االنسجام الكامل بني اإلنسان والطبيعة من 
خال حثه علي االلت���زام بواجباته البيئية وحتويلها 

إىل ش���راكة مع البيئة تتطور تدرجييا حنو املس���لك 
الشخصي املثايل بيئياً.

وأخريًا :
يتبني لنا أن االس���تغال غري الرش���يد للموارد يؤدي 
إىل تغ���ري معامل البيئة، و تفاقم مش���كاهتا املختلفة 
، األم���ر الذي يس���توجب على العامل كل���ه توعية ، و 
تربي���ة بيئية تث���ري يف نفوس الناس ج���ذوة األمل يف 
حياة أفضل وتبني هلم كيف ميكن الوصول إىل هذه 

احلياة .
 كما تؤكد على حل املشكات العملية الي تؤثر على 

بيئة اإلنسان وحياته. 

 حسن البار،حس����ن بن عبد القادر �  كابلي ،رضا بن 
عل��ى � »العالقة املنظومية ب��ني  البيئة الرتبوية و البيئة 
التعليمي��ة و نوعية خمرجات التعليم وانعكاس��ها على 
التنمية الوطنية املس��تدامة � املؤمتر العربي السادس يف 
املدخل املنظومي � اململكة العربية الس��عودية �  13 �  15 / 

نيسان /  2006م
  حس��ن البار،حس����ن ب��ن عب��د الق��ادر� كابلي،رض��ا 
بن عل��ى � »العالقات املنظومية ب��ني التعليم والصناعة 
واالقتصاد  وانعكاسها على التنمية الوطنية املستدامة«� 
املؤمت��ر العرب��ي الس��ادس يف املدخل املنظوم��ي � اململكة 

العربية السعودية � 13 �15 / نيسان /  2006م
  جمل��ة البيئة و التنمية) عامل يف 2003 ( ،جملد خاص 

العددان 52 � 53 صفحة  23-22.
 عبد القادر، نصري عبد اهلل � البيئة والتنمية املستدامة 
، التكام��ل االس��رتاتيجي للعمل اخل��ريي � اململكة العربية 

السعودية
 الداح��ول ، عل��ي � جملة املعل��م العربي ، الع��دد الرابع � 

1994م � الصفحة 21.
  ش��حاتة-  د.حس��ن امحد - البيئة واملش��كلة السكانية  

- مكتب��ة الدار العربية للكت��اب - الطبعة األوىل  - يناير  
2001

 احلفار - د. س��عيد حممد - بيئة من اجل البقاء -  دار 
الثقافة للنش��ر والتوزيع  قطر- الدوحة - الطبعة األوىل 

1990-
 الشر نوبي -  د. حممد عبد الرمحن - اإلنسان والبيئة 

- مكتبة االجنلو املصرية - القاهرة -  1981
 شعيب ، ماجدة ، ورقة عمل حول  :  التنمية املستدامة 
والرتبية البيئية  ، ورش��ة العمل اإلقليمية حول التعليم 
من أجل التنمية املس��تدامة يف املنطقة العربية  ، دمشق  

، 14 - 16 / يوليو/ 2007 
 س��لطان ، نبيل���ة ، ورقة عمل ح��ول : الرتبية البيئية 
والتنمي��ة املس��تدامة  ، ورش��ة العم��ل اإلقليمي��ة حول 
التعلي��م من أجل التنمية املس��تدامة يف املنطقة العربية 

، دمشق ، 14 – 16 / يوليو / 2007
 كم��اس ، عب��د الرمح��ن  محزة ، ورق��ة عمل حول:   
معوق��ات محاي��ة البيئ��ة يف ال��دول العربي��ة  ، الن��دوة 
العلمي��ة الثاني��ة واألربعون ، أكادميي��ة نايف العربية 

للعلوم األمنية  ، 14 -  16   / أكتوبر /1996
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علم الفلك بين الخرافة والتنجيم
   قمر املناصفي

أ   يف البداية ش��غل بال اإلنس��ان املس��تقبل ومّتنى لو عرف ماذا خُيبنَّ
ل��ه، فراح جيول بفكره يف الس��ماء لعلها تهدي��ه ملعرفة ذلك اجملهول 
فنش��أت اآلالف من اخلرافات واألس��اطري عن تأث��ري النجوم يف حياة 

اإلنسان وأحواله كالصحة واملرض والسعادة والشقاء وغريها.
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 فمن���ذ ح���وايل 200 ق.م راح البابلي���ون يرمس���ون 
خرائ���ط متّث���ل مواق���ع النج���وم الس���ماوية بغرض 
التنب���ؤ عن طري���ق التنجيم  ال���ذي كان ذلك طريقاً 
لبداي���ة علم الفلك، وظهر اعتقاد بأن مواقع النجوم 
والكواك���ب تؤثر يف جمريات األح���داث على األرض 
وم���ن األقوام الذين مارس���وا التنجي���م أيضاً قدماء 
املصري���ني واإلغري���ق والروم���ان والع���رب القدماء، 
كما ظهر أش���خاصٌ يدّعون معرفتهم باملستقبل عن 
طري���ق النج���وم وراحوا يطلقون على أنفس���هم لقب   
) فلكي���ني(، وه���ذا غري صحيح فهم ليس���وا س���وى 
أش���خاص دجالني أو يتمتعون بق���درات خارقة على 
حتلي���ل الش���خصية، فعلم الفلك خيتل���ف متاماً عن 
التنجي���م فهو عل���م يُعنى مبراقبة و دراس���ة النجوم 
والكواك���ب واألجس���ام األخ���رى ال���ي يتك���ون منها 
الكون،ول���ه صلة وثيقة بعل���م الرياضيات، ويعد من 
أوائل العلوم، فقد بدأ يف األزمنة القدمية على شكل 
ماحظات حول حركة األجرام السماوية يف دورات 
منتظمة، واس���تفيد من هذه ال���دورات مع الزمن يف 
أغراض تطبيقية مثل ضبط الزمن وحتديد بدايات 
الفص���ول ودق���ة املاحة يف البحار ف���كان املصريون 
أول م���ن تع���رف إىل حرك���ة النج���وم والكواك���ب يف 
عص���ور ما قبل التاريخ بس���بب ج���و مصر الصايف 
يف أثن���اء الليل، فاحظوا أن النج���وم موزعة توزيعاً 
غ���ري متس���اٍو  وخالطت األس���اطري ماحظتهم تلك 
فكانوا يتومهون أن الس���ماء كلها حماطة جبسم آهلة 
الس���ماء »نوت« زوجة إل���ه األرض »جب« وأدّى ذلك 
االعتقاد إىل أن تتبعوا السماء بأعينهم فتعرفوا إىل 
اجملموع���ات الس���ماوية الكربى، ف���كان ذلك مقدمة 
لتقس���يم منطقة واس���عة على طول خط االس���تواء، 
وحاولوا حساب الزمن بواسطة القمر ثم انتقلوا إىل 
الشمس فقسموا السنة إىل 12 شهراً وكل شهر إىل 
ثاثة دياكني ) الديكان الواحد يس���اوي عشرة أيام( 

والس���نة إىل 36 ديكاناً أي 360 يوماً وأضافوا إليها 
مخس���ة أيام من األعي���اد، وكان كهنة مصر يقومون 
باألرص���اد فتمّكن���وا من جتميع تقويم مشس���ي ظل 
مستخدماً آالف السنني وراحوا يستخدمون املزاول 

الشمسية وغريها.
فكانت السنة لديهم ثاثة فصول كل فصل منها أربعة 
أش���هر أوهلا فص���ل ارتفاع النيل وفيضه واحنس���اره 

وثانيها فصل الزرع وثالثها فصل احلصاد. 
أما الس���ومريون وبعدهم البابليون فقد كانوا شعوباً 
م���ن الرعاة الذين يعبدون الكواك���ب والنجوم وكانوا 
يتص���ورون الع���امل صندوق���اً أو حج���رة مقفل���ة يف 
وس���طها مرتفع���ات تكلّلها الثلوج منه���ا ينبع الفرات 
واألرض هي يف مرك���ز العامل، وهي تطفو على املاء 
يف خندق كبري يقع وراء اجلبال الي تقوم عليها قبة 

السماء.
تف���وّق البابلي���ون على املصريني كث���رياً يف هذا العلم 
فلق���د عرفوا دائرة الربوج )1( وتبدو الش���مس فيها 
كأهن���ا تقطع هذه الربوج مرة كل عام، يف مركز هذه 

الدائرة يقع خط االنقابني.
وهناك فرق بني انتقال القمر يف هذه الربوج وانتقال 

الشمس.
اس���تطاع البابليون أن يفرقوا بني الكواكب الس���يارة 
والنجوم الثابتة، كما توصلوا إىل اخرتاع فن األرصاد 
الفلكية وعرفوا املرقب النجمي كما استنبطوا نظام 
األبراج والسيما األبراج املدرّجة ، وأهمُّ برج يف باد 
م���ا بني النهرين هو ب���رج مدينة ) نف���ر( الذي أقيم 
خصيصاً لعب���ادة« أنليل« فقد كان الكهان يف طليعة 

الرصاد.
أم���ا أدق أرصاد البابليني فتعود إىل ألفي س���نة قبل 
املياد، وهن���اك أخبار موثوقة أهنم رصدوا بش���كل 
دقي���ق ش���روق كوك���ب الزه���رة وغروب���ه، وذلك يف 
القرن العش���رين قب���ل املياد وهن���اك مدونات قام 

1-قبة الس��ماء تنقس��م إىل اثين عش��ر برجًا: احلمل والثور واجلوزاء والس��رطان واألس��د والس��نبلة وامليزان والعقرب والقوس 
واجلدي والدلو واحلوت.
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الكهن���ة بتدوينها على ألواح الصلصال )2( تدل على 
معرفتهم مبواقع الش���مس والقم���ر يف أزمنة معينة 

والتنبؤ مبواعيد اخلسوف والكسوف.
قس���م البابليون السنة إىل إثين عشر شهراً كما فعل 
املصرييون لكنهم اختلفوا يف حساب الفروق الناجتة 
بني جمموع الش���هور واأليام من جهة ودورة الفصول 
الكامل���ة من جهة أخرى فأضافوا ش���هراً كل مثانية 
أعوام ، وجعلوا أيام األس���بوع سبعة لكل يوٍم أمهيته 

اخلاصة.
وابتدعوا تقسيم اليوم إىل ساعات متساوية لكل من 
الليل والنهار، وبذل���ك صار التقويم البابلي منوذجاً 

اقتدت به التقاويم العربية واإلغريقية والرومانية.
 وقد عرف البابليون املزولة الشمس���ية لكن بش���كل 
مبسّ���ط وعرف���وا أيضاً نوع���اً من الس���اعات املائية 
فح���ددوا الوق���ت بالنس���بة إىل حركة الش���مس عن 

طريق قياس اجتاه الظال وأطواهلا.
 بالرغم من أمهية  كل هذه االكتشافات الي توصل 
إليها البابليون لكنها مل ختُل من اخلرافة والتنجيم، 
فالع���رب فق���ط هم الذي���ن خلّصوا عل���م الفلك من 

اخلرافة وأبعدوه عن التنجيم.
وعندما بدأت شعوب اليونان هتتم بعلم الفلك كانت 
تصوراهتم ختلط الوهم واخليال باحلقيقة فبعضهم 
تصور األرض قرصاً يطفو على املاء، وبعضهم ذهب 
إىل أن الشمس والقمر والنجوم التتعدى  كوهنا ثقوباً 

يف قبة السماء.
وعلل���وا أوج���ه القم���ر بني اهل���ال والب���در واحملاق 
بانفتاح الثقب اخلاص بالقمر وانغاقه واخلس���وف 
والكس���وف حيصان عندما ينس���د ثق���ب القمر أو 
ثقب الش���مس انسداداً عابراً مؤقتاً وغريها وغريها 
من التعاليل الي المتت بصلة علمية إىل احلقيقة.

 بعد ذلك تلقى اليونان معارفهم القريبة من الصحة 
م���ن املناه���ج املصري���ة والبابلية فقدمت هل���م املادة 

اخلام وأداة العمل.

أما مس���امهاهتم يف تقدم هذا العلم فلم تبدأ إال يف 
القرن اخلامس قبل املياد فامتلكوا قصب الس���بق، 

وصار هلم فضل كبري يف تقدم علم الفلك.
املدرس���ة  اليوناني���ة  الفلكي���ة  امل���دارس  أق���دم  و 
الفيثاغورثي���ة وه���ي مدرس���ة فلس���فية ذات نزع���ة 
رياضي���ة صوفي���ة ظه���رت يف الق���رن اخلامس قبل 
املي���اد فكان أصحاهبا أول م���ن مسّى العامل بلفظة 
كوزم���وس )cosmos( ومعناه���ا األصلي النظام أو 
قطعة الزينة اجلميل���ة للداللة على مافيه من نظام 
ووح���دة وجتان���س وترتيب فالكون ه���و نظام حمكم 
الرتكي���ب واألجرام الس���ماوية ذات حركات منتظمة 

األدوار.
والفيثاغوري���ون ه���م أول م���ن ق���ال إن األرض ك���رة 
لكنه���م مل يقول���وا إهنا تتح���رك بل هلا كتل���ة مقابلة 
)Ahtichton( توازهن���ا ع���ن بع���د وحتج���ب عنها 
النار، وكلتامها تدوران حول نقطة معينة يف الفضاء 
تق���ع يف مركز الكون، والميك���ن رؤية األرض املقابلة 

ألن أرضنا تدير ظهرها لتلك األرض على الدوام.
 أم���ا الكواكب فتدور حول ن���ار مركزية أطلق عليها 
اليون���ان أمس���اء رمزية مثل أم اآلهل���ة أو بيت زيوس 
، ويف ه���ذه الن���ار يوجد املب���دأ الذي حيك���م العامل 
فمرك���ز العامل جيب أن يك���ون مضيئاً ألن النور خري 
م���ن الظام وبذلك أبع���دوا األرض عن مركز العامل 
حتى جاء أس���طرخوس يف القرن الثالث قبل املياد 
فجعل الش���مس مكان النار املركزية أما الفيلس���وف 
انكس���اغوراس الذي كان من بني م���ن أصاب بعضاً 
م���ن احلقيقة فق���ال إن القمر جس���م صلب متوهج 
على س���طحه س���هول وجبال وأخاديد، وهو يستمد 
ضوءه من الشمس وهو أقرب األجرام السماوية من 

األرض كما علّل تعاقب أوجهه تعلياً مقبوالً.
وأعلن أيضاً أن كاً من الش���مس والكواكب والنجوم 
كت���ل م���ن الصخور مح���راء متوهجة، ف���إذا ضعفت 
حركته���ا س���قطت أحج���ار الطبق���ة اخلارجية على 

2- تسمى األزياج.
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األرض على شكل شُ���هُب، ورمبا كان بعض األجرام 
السماوية مسكوناً، عليه خائق كما على األرض.

ومن أش���هر علم���اء الفل���ك اإلغريق أبرخ���س الذي 
كان خمتلف���اً ع���ن العاملني املذكوري���ن يف  يف تفكريه 
ومنهج���ه العلمي فطبّق اهلندس���ة عل���ى علم الفلك 
وصن���ع األجه���زة الدقيقة لقياس ح���ركات الكواكب 
ورصد النجوم، فكان أول يوناني قس���م الدوائر على 
أجه���زة الرصد ال���ي كان يعمل هب���ا إىل 360 درجة 
ويُق���ال إنه صنع أول ك���رة متثل األجرام الس���ماوية 
املعروف���ة وصن���ع زجي���اً)catalogue( خاص���اً هبا 
وينس���ب إليه اكتشاف ظاهرة االعتدالني، واستطاع 
تقدير املس���افة بني األرض و القمر كما تنبأ مبوعد 
الكس���وف واخلس���وف مل���دة 600 س���نة واخرتع علم 
املثلثات وكان أول من صنع االس���طرالب وقد خلف 
الكتب الكثرية يف اهلندس���ة وعلم الفلك، والكثري من 

املعارف الي كانت حجر األساس لعلم الفلك.
يف أوائ���ل الق���رن الثالث قبل املياد نش���طت حركة 
الثقافة مرةً أخرى يف مصر مبدينة اإلس���كندرية يف 
عهد البطالس���ة وبدأت سلسلة من األرصاد الفلكية 
كان هلا أثر بعيد يف بعض االكتش���افات اهلامة ومن 
أب���رز علماء تل���ك املرحل���ة بطليموس املتويف س���نة 
170 ميادي���ة ال���ذي أنك���ر تص���ورات فيثاغ���ورس 
وأسطرخوس وأبرخس، وأقلقته كثرياً حركة الكواكب 
فهي تتقدم على الشمس أحياناً وتتأخر عنها أحياناً 
أخ���رى فتغري مواقعها يف الس���ماء مقارن���ة بالنجوم 
الثابت���ة فج���اء بنظرية أف���اك التدوي���ر فاألفاك 
الكب���رية تقع على حميطه���ا مراكز األفاك الصغرية 
، فكل الكواكب الس���يارة تتحرك يف مدار خاص هبا 
وتل���ك امل���دارات بعضها أكرب من بع���ض، ولكل مدار 
مركزه اخلاص، ومجيع الكواكب حتى الشمس تدور 
ح���ول األرض الي هي مركز الع���امل، ومن أهم كتبه 
كتاب اجملس���طي ال���ذي كان فيه نظري���ات اعتنقها 
العرب فيما بعد العتقادهم أهنا وجيهة وبالرغم من 
كل االكتش���افات الي قام هبا اليونان فلم يستطيعوا 

أن يصنعوا تقومياً خاصاً هبم.

وإذا انتقلن���ا إىل الش���عوب الصف���راء فالصينيون مل 
يقدموا ش���يئاً ذا ب���ال على الرغم م���ن أهنم رصدوا 
الكث���ري م���ن الظواه���ر الفلكي���ة فرص���دوا املذنبات 
والحظ���وا انفج���ار جن���م جدي���د)Nova( يف ب���رج 
العقرب وعرفوا الدورة الشمس���ية القمرية املعروفة 

اآلن بدورة ميتون.
أما ما اختذه العرب دس���توراً هلم يف بداية هنضتهم 
العلمية فكان كتاب الش���عوب اهلندية ) السدهانت( 
أو )السد ذانتا( وحرّف إىل العربية فأصبح ) السند 
هن���د( وهو عبارة عن مخس���ة مؤلفات منفصلة من 
أوائ���ل ما كتبتْ اهلند يف علم الفلك وكلُّ منها حيمل 
االس���م نفس���ه وهي نتيجة ألعمال اهلنود أنفس���هم 

على الرغم من استفادهتم من ثقافات اإلغريق.
 

الفلك عند العرب:
 قدّم الش���عر اجلاهلي قبل اإلس���ام بعض الدالئل 
عل���ى أن الع���رب كان���ت لديه���م يف اجلاهلي���ة بعض 
املعرف���ة يف مبادىء علم اهليئة )الفلك( يقول النابغة 
يف النعم���ان ب���ن املنذر معظماً له ومعتذراً فيش���بهه 

بالشمس ودونه بالكواكب:
 فإن�ك ش��مس وامللوك كواك�ب      

                        إذا ما بدت مل يبقَ منهنّ كوكبُ
 كم���ا يصف املربّد جن���م الثريا بأن حديد البصر هو 

الذي يستطيع رؤيتها سبعة أجنم:
 إذا ما الثريا يف السماء تعرضت      

                       يراها احلديد العني سبعة أجنِم
 على كبدِ اجلرباء وه��ي كأهنا        

                           جبرية درٍّ ركبت فوق م�عصم
 ولك���ن هذا العل���م مل يُعرف بصفت���ه العلمية إال يف 

العصر العباسي.
كان العرب ينتفعون بعلمهم هذا يف حس���اب املواسم 
واألي���ام والش���هور وتقدير حركي الش���مس والقمر 
تقديراً بدائياً ال تدقيق فيه وال متحيص، ومعلوماهتم 
يف هذا الشأن مل تكن تزيد إال قلياً عن الضرورات 

البدائية الي وصل إىل معرفتها األجيال األوىل.
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كانت النجوم والكواكب رفيقتهم يف أسفارهم وحلّهم 
وترحاهل���م وخصوص���اً أن أهل البادي���ة كانوا أحوج 
الناس إىل معرفة الس���ماء والنجوم لاسرتش���اد هبا 
يف الصحراء فأصبح���ت لديهم دراية تامة بالتقويم 
القم���ري والشمس���ي وحتدي���د املواس���م واألعي���اد 
ومواعي���د جتارهت���م وأس���فارهم فراح���وا خيتارون 
أمساء خاص���ة للنجوم والكواكب كالش���عرى والثريا 
والفرقدين والس���ماكني واجل���وزاء وبنات نعش، كما 
اس���تطاعوا أن يفرقوا بني ه���ذه النجوم الثابتة وبني 
الكواك���ب املتحركة فعرفوا عط���ارد والزهرة واملريخ 
واملش���رتي وزح���ل وكان أه���ل متيم يعب���دون عطارد 
ويتبادلون األساطري عن هذه األجرام السماوية، كما 
الحظ العرب قبل اإلسام كتلة النجوم البعيدة الي 
جير بعضها بعضاً فسمّوها اجملرّة أو أمّ النجوم كما 
تنبهوا لش���دة ملعان بعض النجوم فس���مّوها الداري، 
وكان القم���ر لديهم أكثر لفتاً لألنظار بس���بب التغري 
املنتظم ألوجهه م���ن النقصان إىل الزيادة وبالعكس 
وأث���ار اهتمامهم تغري موقعه يف الس���ماء بني النجوم 
وعودت���ه إىل مكان���ه األول كل 28 يوم���اً يقطع فيها 
دائ���رة مساوية كاملة وقس���موا تل���ك الدائرة إىل 28 
قس���ماً حيل فيها القمر ليلة يف كل قس���م فهو يشبه 
املس���افر ين���زل يف منزل للمبيت في���ه حتى الصباح 
ولذلك أطلقوا على تلك األقسام اسم منازل القمر، 
والربوج اإلثنا عش���ر الي حتدد مدار الشمس تكون 
متامخة ملن���ازل القمر الثماني والعش���رين فكل برٍج 

جياوره منزلتان وثلث منزلة.
وتف���رّد الع���رب بربط خواص من���ازل القمر بأحوال 
اجلو والرياح واألمطار فطلوع منزلة ما عند شروق 
الش���مس أو عن���د الغروب يش���ري إىل حلول الش���تاء 
أو الصي���ف أو ف���رتة من ف���رتات هط���ول األمطار أو 
هب���وب الرياح فكأنه جَمٌَل ينوء حبمله الثقيل وامتد 

استعمال كلمة األنواء ليشمل األمطار نفسها.
وعندم���ا رأى الع���رب أن الف���رق يف  ط���ول الس���نني 

ينت���ج عنه مبضي الزمن اختاف يف مواقع الفصول 
األربعة من الس���نة القمرية الي كانوا جيرون عليها 
وبني دورة املواس���م الي حتدث وفق دورة الش���مس 
وليظل موس���م احلج يأتي يف اخلريف قاموا بكبس 
الس���نني القمرية وهو مايُس���مى بالنس���يء وعهدوا 
إىل رج���ل من بين كنان���ة يلقب ب���� » القلمى« ليتوىل 
إعانه يف موس���م احلج دوماً وورث بعده ذلك أبناؤه 

وحفدته.
 و مل���ا مل يك���ن النس���يء مبني���اً على حس���اب دقيق 
وقواعد ثابت���ة، وخاضعاً للنزوات واألهواء ومصاحل 
الطبقة احلاكمة فلذلك عندما جاء اإلس���ام أبطله 
ألس���باٍب عدي���دة منه���ا حتريم ش���هر من الش���هور 
األربعة كي يستحل فيها العرب القتال وذلك لتوزيع 
األش���هر احل���رم حتى الميكثوا ثاثة أش���هر متتالية 
بدون حروب فكان الرجل املوّكل بذلك حيرّم ش���هراً 
وحيلل ش���هراً يف عام يف ليعكس ذلك يف عام الذي 

يليه.

علم الفلك بعد اإلسالم:
اعتنى العرب واملسلمون بالفلك بعد اإلسام ألمهيته 
بالنسبة لدينهم وحتديد مواقيت صاهتم وصومهم 
وحجه���م 1لكنهم مل يعتنوا به بش���كل حقيقي إال يف 
العصر العباسي الذي استمد املعلومات الناجعة من 

اهلند  إىل علوم اليونان واملصريني القدماء.
فف���ي اخلاف���ة الراش���دة انص���ب اهتم���ام اخللفاء 
على إحي���اء علوم اجلاهلية من ش���عر وصيد وفتوة 
مع استمرارهم يف سياس���ة اجلهاد والفتح، فراحوا 
يس���تعينون بداي���ًة بأعم���ال التنجيم كم���ا حدث يف 
عص���ر الدول���ة األموي���ة يف عهد خالد ب���ن يزيد بن 
مروان الذي سُ���مي حبكيم آل مروان وكان أول كتاب 
يف عل���وم الفل���ك ق���ام علماء املس���لمني برتمجته هو 
كتاب« مفتاح النجوم« املنس���وب إىل هرمس احلكيم 

وكان ذلك يف أواخر العهد األموي.

3- عن طريق معرفة االجتاهات ومعرفة احلركات القمرية من أجل إنشاء التقويم الدقيق ملعرفة بدايات الشهور القمرية.
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وم���ع بداية حكم العباس���يني ب���دأ التطور الش���امل 
يف هنض���ة العرب العلمية بش���كل س���ريع جعل اللغة 
العربية لغ���ة دولية، ومع تطور العلوم األخرى ومنها 

الرياضيات تطور علم الفلك.
أم���ا أول من عُين م���ن اخللفاء وق���رّب املنجمني أبو 
جعفر املنصور فحني نقل مقر حكم الدولة العباسية 
إىل بغداد العاصمة اجلديدة استدعى الختيار أنسب 
األوقات لتكون مدينة مباركة وفاحتة خري لألس���رة 
العباس���ية، اثنان من كبار املنجم���ني ومها النبوخت 
الفارس���ي املنشأ ومؤسس األس���رة النبوختية وولده 

سهيل، وماشاء اهلل املنجم املصري، وكان وضع حجر 
األس���اس للمدينة ق���رب هناية ع���ام 762 م، وعُرف 
ع���ن املنصور تش���جيعه للعلم وحبه له فراح يس���عى 
لبناء هنضة علمية ش���املة عن طريق االستفادة من 
تطور العلوم لدى احلضارات الس���ابقة فجمع الكثري 
م���ن العلماء الذي���ن تعاونوا على ترمج���ة كل ما يقع 
حتت أيديهم من املراجع األجنبية وأعطيت األولوية 
للطب ثم الفلك والتنجيم، وقام اخلليفة بتقريب كل 
املنجم���ني إليه ومنحهم صلته كالنبوخت الفارس���ي 
وعلي بن عيسى األسطرالبي ومن أشهر رجال الفلك 
يف عهد هذا اخلليفة يعقوب بن طارق ) املتوفى عام 
796م( وكان م���ن أوائل من قام برتمجة الس���ند هند 
إىل العربي���ة ثم ق���ام بعد ذلك بعمل جداول للجيوب 
مسّاها »كتاب تقطيع كردجات اجليوب« )4( ومتتاز 

كتاباته باحتوائها على املزيد من اآلراء اهلندية.
وميكن ذكر أبو إس���حق إبراهيم ب���ن حبيب الفزاري 
)املتوفى عام 777م( الذي قام برتمجة كتاب الس���ند 
هند مع يعقوب وقام بوضع كتاب على غرار الس���ند 
هن���د وّض���ح فيه مقي���اس االثين عش���ر إصبع���اً أو 
قرياط���اً باإلضافة إىل ما ذك���ره بطليموس يف كتاب 
»اجملس���طي« م���ن تقس���يم الع���ود إىل س���تني وحدة 
متس���اوية ث���م قياس الظل هب���ذه الوحدات ويف ذلك 
تبسيط للعمليات احلسابية ذاهتا، كما اختذ العرب 
يف قياس���اهتم األق���دام ) أي األرج���ل( وهي ش���ائعة 
االس���تعمال ملس���ح األراض���ي عند تأس���يس جدران 
املنازل فاس���تبدلوا العود أو العصا عند قياس الظل 

بالقدم ألنه عمود طبيعي.
وكان���ت طريق���ة الع���رب يف قي���اس ط���ول الظل أن 
يربط���وا حجراً يف طرف حب���ل يثبتون طرفه اآلخر 
عند أعلى اجلبهة فيستقر احلجر على األرض عند 

4- ًأص��ل كلم��ة جيب يع��ود إىل لفظة كردجة وهو حتوير لكلمة سنس��كريتية هي »أرذاجي��ا« Ardhajya ) أي نصف 
الوت��ر( وق��د اخُتصرت الكلمة يف العربية وحّرف��ت لتصبح) جيب( ومتت قراءة الكلمة مبعنى) جي��ب( أي » خواء أو خليج« 
ومن ثّم ترمجت يف القرون الوس��طى إىل كلمة) Sinus( الالتينية وتعين خليج  و من  القرن التاس��ع أصبح علم املثلثات 

الكروي ، واكتشف العلماء العرب تطابقات مبّسطة يف علم املثلثات..
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أقدامهم واملسافة بينه وبني طرف الظل هي الطول 
املطلوب.

بعض العرب واملسلمني الحظوا أن احلجر ال يستقر 
عن���د الكعب بل عند منتصف القدم ومعنى ذلك أن 
نص���ف قدم يضي���ع من طول الظ���ل، فاعتربوا طول 

املقياس ستة أقدام ونصف.
ويعدُّ اخلليفة هارون الرش���يد أيض���اً)813-833م( 
أول وأعظ���م موجه علم���ي يف تلك الف���رتة للخافة 

العباسية.
كما فع���ل ذلك اخلليف���ة املأمون وأش���هر معاصريه 
الراص���د   Masha,allah البص���ري  اهلل  ماش���اء 
واملنج���م  ) املتوف���ى ع���ام 815 م( وأكرب الفلكيني يف 
عص���ر املأمون أمحد بن الفرجاني الذي عُرف فيما 
بعد باس���م الفرجان���وس )AMfragnus( وترجم 
كتاب���ه »عناصر علم الفلك«  إىل الاتينية يف القرن 
الثاني عشر امليادي وساهم بشكل رئيسي يف هنضة 
 Battani الفل���ك يف أوروبا، وكان حممد بن البتاني
)املتوفى عام 929م( من أعظم فلكيي العرب معرفة 
وش���هرة وأصبح معروفاً يف الغ���رب يف القرن الثاني 

عشر باسم الباجتنيوس.
كان العرب يتصورون الكون » جس���ماً كروي الشكل 
متناهي���اً يف حواش���يه، بعضه س���اكن يف جوفه وما 
حول هذه الساكنات يف أطرافه فهو متحرك حركات 
مس���تديرة مكانية حول الوس���ط الذي ه���و حقيقة 
الس���فل ومرك���ز األرض« فالفضاء عب���ارة عن مادة 
كروي���ة وجزؤها الداخلي س���اكن ال يتحرك واجلزء 
املتح���رك من الكون يُس���مى األثري وه���و املكان الذي 
توج���د في���ه النج���وم والكواكب املعروفة وهي س���بع 

حلقات أو كرات والكرة الثامنة هي النجوم.
أم���ا اجل���زء غ���ري املتحرك أو الس���اكن فه���و حيتوي 
على األرض يف الوس���ط، ومسوا النج���وم بالكواكب 
الثابتة فاعتربوا كل ما هو متحرك بالنس���بة للنجوم 
كوكباً واس���تبعدوا بذلك الكرة األرضية، ومل يلمسوا 
حركتها بالدليل العلمي وأدخلوا الشمس والقمر يف 
جمموعة الكواكب ثم بدؤوا بعد ذلك بدراسة حركة 

األرض واالستدالل على ذلك فوصف البريوني ذلك 
يف كتاب���ه » حتقيق ما للهند م���ن مقولة، مقبولة يف 
العقل أو مرذولة« يقول: » إنّ األرض متحركة حركة 
الرّح���ى على حموره���ا« كما وصفها املس���عودي يف 
كتاب���ه ) القانون يف اهليئ���ة والنجوم( فوصف حركة 
األرض اليومي���ة الظاهري���ة ح���ول األرض، وكت���ب 
ع���روض البلدان وص���ورة األرض ومست القبلة كما 
ش���رح املد واجلزر واس���تنتج معادلة لقياس حميط 
األرض، كم���ا قال حبركة األرض على حمورها أيضاً 
العامل الرياضي املش���هور أبو س���عيد الس���جزي ) أو 
السجس���تاني( من رجال النص���ف الثاني من القرن 
الراب���ع للهج���رة ، وبذلك يكون م���ن املمكن أن يكون 
العرب واملس���لمون قد مهدوا الس���بل ل� ) كوبرنيس( 
و) غاليلو( للقول بدوران األرض يف وقتٍ مبكر ميتد 
إىل بداي���ة عه���د املوحدي���ن ففي ) عق���ود اجلمان( 
للشطييب يذكر أن املهدي بن تومرت مؤسس الدولة 
املوحديّ���ة كان كث���رياً ما ينش���د بي���ي القاضي عبد 

الوهاب:
 ومن أعجب األشياء أنك قاعدٌ      

                     على األرض يف الدنيا وأنت تسري
وس���ريك ياهذاَكسَيْرس�يفنة      

                            ب�قوم ق�عود والش�راعُ ت���َطري
 فكان ابن تومرت يعتقد حبركة األرض ومن املمكن 

أنه يقول بدوراهنا.
 استخدم املسلمون يف حبوثهم الفلكية املراصد فكان 
اخلليفة املأمون أول من أنش���أ املراصد يف اإلسام 
فأمر ببناء مرصد على جبل قاسيون يف دمشق ويف 
الشماس���ية يف بغداد، ويف م���دة خافته وبعد وفاته 
أنش���ئت عدة مراص���د يف أحناء خمتلف���ة من العامل 
اإلسامي، كما أنش���أ الفاطميون يف مصر مرصداً 
عل���ى جبل املقطم عرف باس���م املرص���د احلاكمي، 
وكان مرصد » مراغة« بباد فارس الذي بناه نصري 
الدين الطوس���ي من أشهر املراصد وأكربها واشتهر 
بآالت���ه الدقيقة وتفوق املش���تغلني في���ه وإىل جانب 
ذلك كان مرصد » ابن الش���اطر« يف الشام ومرصد 
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» الدينوري« بأصبهان ومرصد » ألغ بك« بسمرقند 
وغريها يف األندلس وباد املغرب العربي.

كما اخرتع العرب الكثري من اآلالت الدقيقة لدراسة 
الظواهر الفلكية، فقام احلس���ن ب���ن اهليثم باخرتاع 
أول كامريا يف التاريخ ومساها » اخلزانة املظلمة ذات 
الثقب« وهي عب���ارة عن صندوق مطلي من الداخل 
بالل���ون األس���ود، وبه ثقب من ناحي���ة ولوح خارجي 
مصنف���ر من الناحية األخرى فاس���تعملها العرب يف 
مراصده���م حيث تظهر عل���ى اللوح الزجاجي صور 
صافية للنجوم والكواكب فس���اعد ذلك على معرفة 
نسبها وأحجامها ويف اكتشاف جنوم جديدة التزال 
حتم���ل األمساء العربي���ة حتى اليوم، كم���ا اعتمدوا 
على األس���طرالب وهو اآللة الي متّثل قبة الس���ماء 
وميك���ن بواس���طتها حتديد موق���ع أي جرم مساوي 

ومتابعة حركته.
واس���تخدم الع���رب أيضاً آالت رصد أخ���رى كاللبنة 
وذات األوت���ار وذات احلل���ق وذات الش���عبتني وذات 

السمت واالرتفاع وذات اجليب.
كان العرب يس���هرون حملاولة ع���دّ النجوم لكنهم مل 
يصلوا إىل نتيجة فكانت خري طريقة هي تقس���يمها 

إىل جمموعات متقاربة حتتوي كل منها على عدد من 
النجوم تكوّن فيما بينها ش���كاً ملفتاً للنظر أطلقوا 
عليه���ا اس���م الكوكبات مث���ل كوكبة ال���دب األصغر 
وكوكب���ة ال���دب األك���رب والتنني واجلاثي عل���ى ركبته 
أو الراق���ص والطائر أو الدجاجة وذات الكرس���ي أو 
حامل رأس الغ���ول الي متّثل رجاً حيمل يف إحدى 

يديه سيفاً ويف األخرى رأس الغول.
 كم���ا أن بعض النج���وم انتقلت أمساؤها العربية إىل 
اللغ���ات األجنبي���ة وظلت مس���تعملة كم���ا هي حتى 
 Bête( أبط اجلوزاء ،)Alair( اآلن مث���ل:  الطائ���ر
laguese(، فم احل���وت )Fomelahout(، الغول 
)algol( وغريها وأش���هر املؤلفات الي حتتوي على 
وص���فٍ دقي���ق لنج���وم كل كوكبة ومواقعه���ا ودرجة 
ملعاهنا كت���اب » صور الكواكب الثابتة« للصويف وقام 
الع���رب برتتيب منازل القمر الثماني والعش���رين من 
أول ب���رج احلمل ومسّوها ووصف���وا كل واحدة منها 
وذكروا س���بب تس���ميتها، وراحوا يرمسون اخلرائط 
امللونة للس���ماء فأّل���ف عبد الرمحن الص���ويف كتاباً 
بعن���وان » صور النجوم الثابت���ة« عن النجوم الثوابت 

وفيه خرائط مصوّرة تبني مواقع ألف جنم.
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املراجع

حاول العرب االس���تدالل على كروية األرض وقدموا 
األدل���ة والرباه���ني على ذل���ك فقس���موها إىل عامة 
وخاصة فتحدثت احلال���ة اخلاصة عن أن االمتداد 
يف جهة الشرق والغرب ويف اجتاه الشمال واجلنوب 

حمدّب الشكل وليس مسقيماً وال مقعّراً.
أم���ا احلال���ة العام���ة فعندم���ا يكون هن���اك حتديب 
أشبه بس���طح الكرة حيدث ما هو مشاهد فعاً من 
رؤية س���كان املشرق لألجرام الس���ماوية قبل سكان 

املغرب.
كم���ا قام الع���رب بقياس حمي���ط األرض بطريقتهم 
فاش���رتك فيها العدي���د من العلماء أمثال س���ند ابن  
عل���ي وخالد امل���روزي وعلي عيس���ى األس���طرالبي 
و أمح���د ب���ن كث���ري الفرغان���ي وحممد ابن موس���ى 
اخلوارزم���ي وذلك عن طريق القياس���ات املباش���رة 

للمسافات مع االستعانة باألرصاد الفلكية.
اتض���ح للع���رب بع���د كل األحباث الي قام���وا هبا أن 
التنجي���م ليس إال جمموعة م���ن اخلرافات واألوهام 

ليس هلا أي أس���اس علمي فعمل���وا على إبطال تلك 
اخلرافات لكنهم مالوا إىل علم النجوم.

ختاماً نقول إن علم الفلك كان من أوائل العلوم الي 
نش���أت يف فجر البش���رية وارتبط بداي���ة بالتنجيم 
واخلرافة ثم جاء العرب وفصلوا بني ذلك وسامهوا 
يف تط���ور ذلك العلم وتوصلوا إىل نتائج س���بقوا هبا 
الغرب  يقول »س���يديو« : »إن نتاج أفكارهم الغزيرة 
وخمرتعاهت���م النفيس���ة تش���هد أهن���م أس���اتذة أهل 
أوروب���ا يف مجيع األش���ياء«  ويقول غريه :« إن بعض 
االبتكارات واالخرتاعات، حسبناها من عملنا،وثبت 
بعد قليل أن العرب سبقونا إليها«، لكن ذلك مل يكن 
جبهود شخص أو عامل واحد وليس يف عصر واحد 
، فاب���د أن���ه نتاج موج���ود كادر متكامل من العقول 
واملواه���ب واآلالت واألدوات، وكان الب���د من تعاقب 
األجي���ال م���ن العلم���اء واملفكرين أصح���اب اخليال 
الواس���ع والعق���ل املبدع والتعلي���ل الصحيح واألنامل 

الدقيقة لتكون حصيلة واسعة عن ذلك العلم.

  املوسوعة العربية، اجمللد الرابع عشر، دمشق، الطبعة 
األوىل، 2006.

 املوسوعة العربية العاملية، اجلزء السابع عشر.
 موس��وعة املع��ارف الك��ربى، اجلزء 20، إعداد يوس��ف 

جنيم، دار نوبلس ،بريوت، 2009 ط2.
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الناشر دار سعاد الصباح الكويت.
  تاري��خ علم الفلك منذ أقدم العص��ور وحتى العصر 
احلاض��ر، املؤلف��ون د. علي حس��ن موس��ى، د. خملص 
عب��د احللي��م الريس،راجع��ه وق��ّدم له عل��ي عبد اهلل 
اجلباوي،1984 إيداع قانوني حممد حممد الزين،سلسلة 

الكتب العلمية الفلكية.
 املرج��ع يف تاريخ العلوم عند الع��رب، د.عبد الرمحن 

مرحبا، دار العودة بريوت. ،1998 م.
 تاري��خ العل��وم عند الع��رب، د. عمر ف��روخ، د. عمر 
ف��روخ، د. ماه��ر عب��د الق��ادر، د. حس��ان ح��الق، دار 

النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، 1990.
 العل��وم عن��د العرب، ق��دري حافظ طوق��ان، مكتبة 

مصر للطباعة،1970
 تاري��خ العل��م ودور العلماء الع��رب يف تقدمه، د. عبد 

احلليم منتصر، دار املعارف، الطبعة الثانية،1967.
 املائ��ة األوائ��ل، د. ماي��كل ه��ارت، ترمج��ة أ. خال��د 
أس��عد عيسى واحملامي أمحد غس��ان سبانو، دار قتيبة 

للطباعة والنشر ، ط3،1980.
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هجرة األدمغة إلى الخارج
 إميان رفعت زريق

ظاهرة هجرة الكفاءات تعود يف قدمها إىل طيبة وبابل وأثينا وروما واإلس��كندرية وبغداد والقاهرة حيث 
عرفتها مراكز العلم والس��لطة عرب التاريخ إال أن هذه الظاهرة اكتس��بت أهمية اس��تثنائية بعد احلرب 
العاملية الثانية وبالتحديد منذ ستينيات هذا القرن فخالل الفرتة من 1961 حتى 1976 مشلت هجرة الكفاءات 
من البلدان النامية إىل الدول املتقدمة 400 ألف مهاجر اجته 75 % منهم حنو ثالثة بلدان متقدمة فقط هي 
: الوالي��ات املتحدة األمريكية، كن��دا ،بريطانيا، حيث وضح جليًا أن روح احلضارة العصرية تعطي الغلبة 
للتف��وق التكنولوجي وقد ازداد قلق بعض األقطار العربية من جراء اتس��اع نزوح األدمغة الفنية والعلمية 
ومنوها فخسارة هذه الثروة أو الرأمسال تتمثل يف هجرة خرية أبنائها املتعلمني أي محلة الشهادات اجلامعية 
واملواهب واملؤهالت كاألطباء واملهندس��ني واخلرباء إىل البالد التكنولوجية كالواليات املتحدة س��عيًا وراء 
املزي��د م��ن العلم واملعرفة والتخصص وقد اصطلح الباحثون على تس��مية هذه الظاهرة ب )هجرة العقول 

أو نزيف األدمغة (.
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وتش���كل هجرة الكفاءات العلمية من الدول العربية 
إىل ال���دول الغربية أخطر أنواع اهلجرات على تطور 
اجملتمعات العربية وقد اتس���عت ه���ذه اهلجرات يف 
العقدي���ن األخريين نتيجة عوامل متعددة سياس���ية 
واقتصادي���ة وعلمي���ة )اس���تعمار من ن���وع آخر غري 
واض���ح للعي���ان ( ألن���ه يش���كل اس���تنزافاً للطاقات 

البشرية واملادية( .
وموضوع هجرة الكفاءات بات يشغل أعضاء مؤمتر 
منظمة العمل العربية ويشغل يف الوقت ذاته البلدان 
النامية مجيعها نتيجة للخسارة املتأتية من استنزاف 
هذا الرأمسال البشري املتعلم واملدرب، بعد أن تولت 
تنش���ئتهم وتعليمهم من موارده���ا الضئيلة وعقدت 
آم���االً عليهم لكس���ر حلق���ة اجلوع والفق���ر واملرض 
،وجتد باملقابل ث���اث دول غنية متقدمة )الواليات 
املتح���دة _،كن���دا ،بريطاني���ا ( تصط���اد 75 % م���ن 
كفاءاهتا هذه وتكس���ب  بذل���ك  ،/44.366/ بليون 
دوالر خ���ال عش���رية زمنية واح���دة 1962- 1972 

وكأهنا تسرتد بيدها اليسرى مامنحته بيدها اليمنى 
من مساعدات   

وتبدو فداحة املش���كلة وجسامة خطورهتا من خال 
دراس���ة أجرهتا اليونس���كو، فعش���رة آالف 10،000 
م���ن أرباب التخصص العرب كاملهندس���ني واألطباء 
واخل���رباء يهاج���رون كل ع���ام م���ن لبن���ان وس���وريه 
والعراق ومص���ر واألردن وتونس واجلزائر واملغرب، 
و70 باملائ���ة من العلماء العرب الذين يس���افرون إىل 
األقط���ار الغربية للتخص���ص ال يعودون إىل بادهم 

األصلية.
تبدو املش���كلة شديدة اخلطورة يف هذه املرحلة الي 
مي���ر هب���ا الوطن العرب���ي ويواجه الع���دو الصهيوني 
اإلس���رائيلي م���ن األمام كم���ا يواجه جبه���ة التخلف 

احلضاري والعلمي من الداخل،
وقدرت اليونسكو اخلس���ائر املادية واملالية الناجتة 
ع���ن هجرة  ه���ذه  العقول ب����: 100،000000دوالر 
س���نوياً تدفعه���ا ال���دول العربي���ة )حس���ب دراس���ة 
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اليونسكو( من ثرواهتا .
تعترب الواليات املتح���دة األمريكية احملطة اخلتامية 
ال���ي جتت���ذب إليها أصح���اب املؤه���ات اجلامعية 
والعلمية والفنية مقارنة مع الدول األوروبية بس���بب 

اإلغراءات املادية الي تقدمها هلذه الكفاءات.
لق���د تعدد ت األس���باب الي تدف���ع األدمغة العربية 
إىل اهلج���رة منها ما يتص���ل بعوامل داخلية ) طاردة 
( أو أس���باب موضوعية تتعلق بالث���ورة التكنولوجية 
والتقدم العلمي ال���ذي ال يزال الغرب حقله الفعلي، 
ومنه���ا العوامل الداخلية ال���ي تتمثل يف عدم توافر 

فرص العمل الازمة. 
بينم���ا متثل ظروف العمل يف البل���دان املتقدمة مبا 
توف���ره م���ن فرص البحث العلمي ووس���ائله وس���يلة 

لتحقيق الطموحات العلمية بشكل خاص. 
فيج���د اخلرجيون العرب أنفس���هم ضحايا البطالة 
بينما يتم االس���تعانة خبرباء أجان���ب لقضايا تتوافر 

فيها الكفاءات الازمة حملياً .
أذكر أن مهندساً شاباً كان يعمل يف إحدى املؤسسات 
الس���ورية حيمل ختصصاً وخربة ال يستهان هبا كان 
زماؤه ومرؤوس���وه يعاملونه معاملة سيئة  فاضطر 
لتقديم اس���تقالته واهلجرة لدول���ة أجنبية وصادف 
أن طلبت املؤسس���ة نفس���ها خربة أجنبي���ة من  البلد 
ذات���ه إلصاح بع���ض األجهزة وإذا بذل���ك املهندس 
الشاب يعود إىل بلده بوصفه خربة أجنبية ويتقاضى 
أضع���اف م���اكان يتقاض���اه يف بلده، ه���ذه احلادثة 

غيض من فيض....؟!.
لعل احلافز األساس���ي للهجرة هو البحث عن دخل 
اقتص���ادي أوف���ر وبالتأكيد فإن ه���ذا احلافز ميثل 
عنص���راً مهماً يف عملي���ة اهلجرة كما يقال إن املعدة 

اجلائعة ال تستطيع التفكري. 
وإن اجلسم املريض من سوء التغذية وضآلة الدخل 

ال ميكنه أن ينتج أي نوع من أنواع اإلنتاج
ومن هنا ف���ان ضعف األجور وإفتقار الدول العربية 
إىل مراكز البحث العلمي جيعل اإلفادة من األحباث 
العلمي���ة وتوظيفه���ا يف خدم���ة اجملتمع مس���تحيلة 

فتتح���ول بذل���ك االختصاصات العلمي���ة التطبيقية 
الختصاصات نظرية. 

وكذل���ك م���ن عوامل اهلج���رات ما تعاني���ه اخلربات 
العربي���ة عندم���ا هتاجر لبل���د عربي ك���دول اخلليج 
مث���ا حيث تعام���ل اخلربة العربية هن���اك بانتقاص 
واستصغار وتعترب مرتزقة مقارنة باخلربات األجنبية 
ال���ي تس���تقدمها من الدول األجنبي���ة ويذكرنا ذلك  
بقول الدكتور عطوف ياس���ني أصبح ينظر ملهاجري 

العامل العربي يف الغرب على أهنم مرتزقة.
أم���ا أصح���اب الكرامة م���ن العلماء وأع���زاء النفس 
الذي���ن يرفضون أن ميتهن العل���م الذي ميثلونه فقد 
وج���دوا أن اهلج���رة والرحيل من البيئ���ة الذليلة هو 
احلل للواقع الس���يئ ولقد خسرت جامعات اخلليج 
عش���رات النماذج الطيبة من األساتذة الذين ينطبق 

عليهم قول الشاعر :
ال تسقين ماء احلياة بذلة 

                   بل فاسقين بالعز كأس احلنظل  
ومن عوامل اهلجرة نذكر أيضاً 

الواق���ع السياس���ي الذي يش���كل عنص���راً مهماً من 
عناص���ر نزي���ف األدمغ���ة إىل اخلارج حي���ث تعاني 
غالبي���ة البل���دان العربية من اضطرا بات سياس���ية 
وحروب أهلية تتجه حنو أهل العلم واملعرفة، ويؤدي 
عدم االستقرار السياسي إىل نزوح األدمغة خباصة 

من بلدان مثل مصر و العراق و اجلزائر لبنان.
إىل جان���ب ه���ذه العوام���ل يعم���ل التط���ور العلم���ي 
والتكنولوجي وثورة االتصاالت الي تشهدها البلدان 
املتقدمة عنص���راً جاذباً ألصح���اب االختصاصات 
ألن املهاج���ر يش���عر بإمكانية التق���دم وحرية العمل 

هناك ...
حي���ث اح���رتام اإلنس���ان وارتف���اع ماحظ ملس���توى 
املعيش���ة مقارن���ة ببلداهن���م وتوف���ري ف���رص العم���ل 
ومستلزمات العيش هلؤالء اخلرباء، و كل ذلك يشكل 
عوام���ل جاذبة تضعها الدول األجنبية ضمن خطط 
مدروسة وممنهجة الستنزاف العقول والتخصصات 
الن���ادرة يف البل���دان النامي���ة أو م���ا يس���مى ببلدان 
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الع���امل الثالث حمققة لنفس���ها تنمية ملحوظة على 
حساب الدول الفقرية واستنزافا لطاقاهتا مسامهة 
بذل���ك يف ختلف ه���ذه البل���دان عن عم���د ومعرفة 
س���ابقةيرتتب على هجرة األدمغة خس���ائر إضافية 

تطال اجملتمعات العربية مجلة وتفصياَ.
 يش���ري أحد  تقاري���ر منظمة العم���ل العربية إىل أن 
الدول العربية تتكبد خس���ائر سنوية التقل عن 200 
بليون دوالر بس���بب هجرة العقول إىل اخلارج حيث 
تعمل عل���ى تأهيل هذه العقول ودف���ع كلفة تعليمها 

داخل أوطاهنا.
 فال���دول العربي���ة وس���ائر ال���دول النامي���ة تق���دم 
مس���اعدات إىل البلدان املتقدمة ع���رب تأهيلها هلذه 
الكف���اءات ث���م تصديرها إىل هذه البل���دان املتقدمة 
لتفيد من خرباهتا العلمية وهو أمر يوجب على هذه 

الدول تعويضاً إلزامياً للدول النامية. 

وتس���بب ه���ذه اهلج���رة ختلفاً يف حق���ول املعرفة يف 
الع���امل العرب���ي ولكن اخلس���ارة الك���ربى تتجلى يف 
األثر الس���ليب الذي ترتكه هذه اهلجرة على مس���توى 
التق���دم والتطور املطل���وب يف اجملتمعات العربية يف 
امليادي���ن العلمي���ة والفكرية والرتبوي���ة واالقتصادية 
واالجتماعي���ة و تفاق���م التخل���ف الس���ائد يف ه���ذه 
اجملتمعات حيث بات مقياس التقدم متصاً اتصاالً 
وثيق���اً مبدى تقدم املعرف���ة وإنتاجها، وينعكس ذلك 
على امليدان السياس���ي وعلى الصراع ضد إسرائيل 

أو اهليمنة الغربية.
 إن جزءاً أساس���ياً من ه���ذه املعركة يدور يف امليدان 
العلمي واحلض���اري والثقايف وأح���د عوامل النصر 
مرتبط بدخ���ول العرب إىل العص���ر ومواكبة الثورة 

العلمية.  
يتس���اءل املواطن العربي بقلق عن إمكانية احلد من 
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املراجع

هج���رة العقول العربي���ة إىل اخلارج بطرح الس���ؤال 
بإحلاح بعد أحداث أيلول سبتمرب 2001 يف الواليات 
املتح���دة وان���دالع موجة التحري���ض العنصري ضد 
العرب يف أمريكا والعامل العربي وانعكاس ذلك على 

األدمغة العربية.
 وملعاجل���ة هجرة املواهب العربية من الباد العربية 
اخت���ذت الب���اد العربي���ة املعني���ة وبص���ورة خاصة 
الع���راق ومص���ر خط���وات وتدابري للح���د من هجرة 
العلماء الي تش���كل مهاراهتم رصيداً وطنياً وحيوياً 
وقد عمل���ت  بعض وزارات  التعلي���م العايل العربية 
إىل معاجلة بعض أس���باب هذه الظاهرة بإصدارها 
تش���ريعاً خاصاً ضمنت���ه امتيازات مادي���ه ومعنوية 

لذوي الكفاءات منها: 
1-قانون تشجيع عودة املثقفني

2-  توسيع التعليم العايل  
لكننا ناحظ أن هذه القوانني جاءت دون تنسيق مع 
بقية األقطار العربي���ة املعنية ،فاملطلوب بذل جهود 
قومية مش���رتكة ولي���س جهودا قطري���ة فقط وعلى 

جامعة الدول العربية أن تقوم هبذا الدور الرائد .
يقول الدكتور الياس الزين :

إن ع���ودة العلم���اء م���ن اخلارج ال ميك���ن أن حتصل 
مبجرد نداء أو تش���ريع يصدر ع���ن دولة بل يتطلب 
أكث���ر من ذلك إن���ه حيتاج إىل خطه عمل مدروس���ة 

وهادفة .

وكانت  أهم النتائج الي متثل دور التعليم العايل يف 
احلد من اهلجرة قد متحورت حول: 

 دعم اهليئة التدريسية ودعم البحث العلمي وتأهيل 
أطر ختصصيه تستجيب حلاجات اجملتمع.

 مرونة إدارة التعليم العايل.
 تأهيل الفرد ألغراض وحاجات التنمية باإلضافة 
إىل تنمية اخلصال الي تساهم يف الوالء للوطن مع 
الرتكيز على ش���خصية الفرد ضم���ن اجملتمع حيث 
متثل هذه العوامل أهم النتائج املتعلقة بدور التعليم 

العايل يف احلد من هجرة األدمغة .
كما جيب الس���يطرة على حركة اهلجرة واجتاهاهتا 
وتنظيمه���ا إذا أردن���ا أن حن���ول دون حت���ول ال���دول 
االقتص���ادي  باهل���زال  مصاب���ة  دول  إىل  النامي���ة 
واالجتماعي،وكذل���ك االعتم���اد على الذات يف نظم 
التعلي���م والبح���ث العلم���ي اعتمادا يرب���ط األقطار 
العربي���ة ببعضه���ا أكثر ويفت���ح اجملال للتع���اون مع 
جمموعة البلدان النامية وحماولة احلد من إرس���ال 
هذه النخبة املفكرة واملتطورة تكنولوجيا حنو البلدان 

الغنية املتفوقة تكنولوجيا لتدعيم تفوقها . 
ومن العدالة أن يكون النقل الطبيعي للتكنولوجيا هو 
باجتاه البلدان النامية ولغرابة هذه الظاهرة مسيت 
هج���رة الكفاءات بالنقل املعاك���س للتكنولوجيا وهي 
التسمية املستخدمة يف السنوات القليلة املاضية يف 

األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة . 

  د  زين الياس  هجرة األدمغة العربية ،  املؤسسة العربية للدراسات والنشر   بريوت- لبنان 1972 
 د-طعمة جورج،  املغرتبون العرب يف أمريكا الش��مالية، وزارة الرتبية واإلرش��اد القومي   سلس��لة كتب قومية   

 /   3  /
 د- ياسني حممود عطوف،   نزيف األدمغة ، دار األندلس بريوت – لبنان ط1-1404 ه-1984م 

 مؤمتر العمل العربي الدورة الثامنة ، هجرة األدمغة العربية بغداد 6-16مارس/آذار 1980  
 س��ويداني منري، هجرة العقول والكفاءات العلمية وانعكاس��اتها على برامج التنمية،  العدد   69 الفصل الرابع  

2008
 د  زحالن أنطون، هجرة األدمغة، بريوت-أيلول/ كانون األول 1968.
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 ف��رع باس��ق من الدوحة املعلوفية  أينع  قبل  األوان وص��ّوح يف ريعان الربيع قّدر له أن مير باحلياة راكبًا 
)بساط الريح( مستعجاًل الوصول إىل املأل األعلى ترعرع ويفع بني ضفاف الربدوني وأكناف الغوطة.

ولد فوزي املعلوف يف 21 أيار عام 1899 يف زحلة الرابضة على ضفاف الربدوني ونشأ يف أسرة عريقة بالثقافة 
واألدب والشعر.

 الشاعر المهجري فوزي المعلوف
فضاءات الحلم في رائعته » على بساط الريح«

  إميان عاليا

والده املؤرخ الكبري عيس���ى إسكندر املعلوف مؤسس 
جملة ) اآلثار( س���نة 1911 والدت���ه عفيفة إبراهيم 
باشا املعلوف وأخواه الشاعران شفيق مؤلف ملحمة 
)عبقر( الي صدرت عام 1936 ورياض مؤلف ديوان 
) األوت���ار املتقطعة( الذي صدر ع���ام 1933 وخاله 
ميش���ال معل���وف رئي���س العصبة األندلس���ية وأحد 
مؤسس���يها يف س���ان باولو الربازيل عام 1933 ففي 
وسط هذه البيئة الثقافية الراقية جتلى نبوغ فوزي 
املعلوف وظهرت عليه عائم العبقرية يف سن مبكرة 
فقد بدأ القراءة يف الثالثة وأحس���نها يف اخلامس���ة 

وراسل أباه من زحلة إىل دمشق يف الثامنة.
درس يف الكلية الش���رقية بزحلة ثم انتقل يف الرابعة 
عشرة من عمره إىل بريوت ليتابع دراسته يف مدرسة 
الفرير واش���تغل بالتجارة متنقاً بني لبنان ودمشق  
ويف الوق���ت ذات���ه كان يكتب يف الصح���ف اللبنانية 
والسورية واملصرية ويف عام 1919 كان فوزي مدير 
مدرس���ة املعلمني يف دمش���ق وس���كرتري كلية الطب 

وكان عاكفاً عن الكتابة والنظم.
ويف عام 1921 وصل فوزي إىل س���ان باولو وأس���س 
فيها املنتدى الزحلي ومن أهداف هذا املنتدى توطيد 
العاقات األخوية بني اللبنانيني  وكان صلة الوصل 
بني احتاد اجلاليتني اللبنانية والسورية وترأس فوزي 

حفات املنتدى وألقى فيه عدة حماضرات وقصائد 
ومس���اجات ش���عرية وأدبية ومثلت فيه روايته) ابن 
حامد وس���قوط غرناطة( بعد ما كتبها نثراً وش���عراً 
وأملَّ فيها مبا كتبه اإلس���بان حول الدولة العربية يف 

288

ثقــــافة 
ومنوعات



األندلس فازدهر املنتدى ازدهاراً كبرياً.
واش���رتك يف إدارة مصنع حرير خلاله جورج معلوف 
وجنح يف جتارته وحالفه احلظ فاجتمع لديه الثراء 
والشباب واملوهبة واملكانة االجتماعية كما اجتمعت 
على حبه قلوب الناس ملا حتلى به من أخاق عالية 
فكان مرهف اإلحساس خصب اخليال أنيق اللفظة 

ومن أوائل منظوماته يف صباه قصيدة )فؤادي(:
   ت��حملت وق�ع النوى والص�دود       

                               لو أنّ ف�ؤادي ب��اقٍ م�عي
   ول�كنه ن���ام يف م��قلت��يك         

                               ع��لى مض�جع بُّل باألدمع
    وقد ك��ان قب��اً على شفتيك         

                                    ي�ت�متم ت�مت�مة امل�ول�ع
    تش��بث بال��ثغر فهو ع�ليه            

                                ك��طفل تش��بث باملرضع
ولكن رغم ذلك مل تكن نفس���ه مس���تقرة كانت تبدو 
عل���ى حمياه عامات الكآبة لش���عوره بأنه غريب يف 
تل���ك الديار وبدأت أعراضها يف ش���عر احلرية الذي 

نظمه على غرار شعراء الشمال:
   ك��يف جئنا ال�دنيا ومن أين جئنا        

                           وإىل أي عامل س��وف منضي
   هل حيينا قبل الوجود وهل نبعث       

                              ب�عد ال�ردى ويف أي أرض؟
 وكان كلما تعمق يف تأماته ازداد توجعاً من عبودية 

احلياة واشتد طعم املرارة يف شعره:
   أنا عبد ال�حياة وال�موت أمش�ي       

                            م��كرهاً من مهودها ل�قبوره
   عبد ما ضمت الش�رائع من جور      

                              خيّط ال�قوي كل س����طوره
   عبد مايل أحظى ب��ه ب�عد جهد       

                             ف��إذا بي أنوء من ث�قل نريه
    عبد امسي ذوبت روحي وجسمي      

                              طمعاً يف خ�لوده ونش���وره
 فق���د عاش حزين���اً وحتول حزنه إىل تش���اؤم وكان 
يعان���ي من رؤية أطي���اف املوت وامتأل ش���عره بتلك 

الطيوف احلزينة إىل أن دمهه الداء العياء وكأنه كان 
يتوقعه وينتظر قدومه بدليل ما كتب يف مذكراته :

) أمتن���ى أن يطرح���ين الدهر عن���د موتي يف حضن 
اخلريف بني اصف���رار األوراق وذبول األزهار وبكاء 
الس���ماء فقد أبس���م حينذاك عند عتب���ة املوت غري 
آس���ف على ف���راق حياة قطعته���ا يف خريف صامت 

ذاٍو وتركتها يف خريف صامت ذاٍو(
ويف ه���ذه املرحلة م���ن احلياة ال لوم عليه وال تثريب 

إن استسلم إىل التشاؤم وذلك يف قوله:
   أنا الليل مسودّ اجلوانح مرعب       

                        وأنت ع���لى بعد املزارة نرباسي
   أنا احلزن مرسوم أنا السقم ظاهر         

              أنا أل�م احلب مصدود أنا األمل الراسي
   أنا العابد العايف أنا ه��يكل اهلوى    

             أمل تسمعي من أضلعي صوت أجراسي؟
  فكان هذا الش���اعر النابغ يعيش جبس���مه يف دنيا 
الن���اس ونظره عالق  مبا وراء احلياة وروحه تتحفز 
إىل الوث���وب حن���و ع���امل ال���رؤى واألح���ام برحلته 
التارخيي���ة ) على بس���اط الريح( يش���رق ويغرب يف 

األجواء.
 ويصف بألوان س���احرة مجاالت الشرق الروحانية 
فه���ي جمموع���ة قصائ���د عميق���ة املغ���زى مرتبطة 
بفكرة واحدة وش���عور واح���د يغلب فيها التأمل على 
الفلسفة هي نفثات شاعر حيس بأنه مقيد جبسمه 
يف األرض ولكن روحه تسرح حرة يف الفضاء الطلق 
الرحيب بني األرواح العلوية اخلالدة فروح الش���اعر 
فيه���ا حاملة متنبهة ألمجل مظاه���ر الطبيعة وأعمق 
العواطف احلية كل ذلك يف ش���عر غنائي جلي، فهي 
ليس���ت ملحم���ة إهنا أق���رب ما تك���ون إىل املطوالت 

الشعرية أو املعلقات.
 تتألف ) على بس���اط الريح( من أربعة عشر نشيداً 

تبلغ يف جمموعها مائتني ومثانية عشر بيتاً.
يب���دأ الش���اعر مطولت���ه يف النش���يد األول بوص���ف 
)مملكة الش���اعر( مملكة روحه الي يبحث عنها يف 
الفض���اء تلك اململكة الي ال يع���رف صاحبها معنى 
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الدسائس واألطماع والغرور والرذائل.
يف عباب الفضاء فوق غيومه         

                                  فوق نس���ره - ون�جمته
موطن الشاعر احمللق منذ ال�       

                            ب��دء لكن بروحه ال جبسمه
ملكٌ: قبُة الس���ماء ل�ه عر         

                        شٌ وقلبُ األُثري  مس��رح حكمه
 ث���م يص���ف يف النش���يد الثان���ي ) روح الش���عراء( 

فيناجيها مناجاة كلها لطف ورقة
أنت ياروحهم م��ن النور ذرا          

                       تٌ  أضاءت يف الكون يف عالَميه
أنت م��ن ع�امٍل بعيد عن األر        

                       ِض يفيض ال��جال عن جانبيه
 أم���ا النش���يد الثال���ث ففيه تعبري رائ���ع عن خلجات 
النفس املرهفة احلساس���ة ويف النش���يد الرابع نرى 
ب���دء الرحل���ة ال���ي رحلها الش���اعر يف احلل���م وفيه 

وصف للطائرة
صعِّد الطرفَ يف األثريِ جتدْني       

                            قاطعاً يف األثريِ مياً فمياً
 ث���م يصف  يف النش���يد اخلامس رحلته بني الطيور 
وهتام���س ه���ذه الطيور فيما بينها ع���ن هذا الطائر 
الغريب ويف النش���يد الس���ادس يصف نفس���ه بشعر 

يغلب عليه األمل واليأس.
هو يف ميعة الشباب ولو حدَّقتَ         

                             فيه ألفيتَ ش���يخاً هزي���اً
فهو ال ي�عرفُ التبسُّ����م إال           

                         عندما يس����تعيدُ حلماً مجياً
 ويف النش���يد السابع يصور فزع النجوم وفيه يصف 
اإلنس���ان على لس���ان أح���د النجوم ثم يب���ث النجوم 
الفزعة ش���كواه يف النشيد الثامن، وجند يف النشيد 
التاس���ع األرواح تتأل���ب علي���ه مجاع���ات وقد مألن 
اجلو الفس���يح دوياً ألهنا مشت يف السديم ريح أنس 
ثم يس���تمع إىل ما توشوش���ه هذه األرواح يف النشيد 
العاش���ر والذي جعله بعنوان ) حفن���ة الرتاب( يقول 

فيه عن اإلنسان:

 ليتُه ع��ادَ للثَّرى مثلما ج�ا    
                                ء نقياً بنفسِ�����هِ وإه��اب��ه

جاءَ واحلس��ن والرواء رفيقا      
                             هُ وث����وب العفافِ كل ث�يابه

 ويف النش���يد احلادي عش���ر نس���تمع إىل تتمة هذه 
الوشوشة الي بدأت يف النشيد السابق ويف النشيد 
الثان���ي عش���ر تظه���ر روح الش���اعر ) فتطوقه بكل 
عط���ف( وتقف ب���ني األرواح الصاخبة الثائرة لتدفع 
عن���ه م���ا ترميه ب���ه ه���ذه األرواح من ج���ارح القول 

ولتخلصه من غضب العامل.
وهو بالرغم  عنه من عامل األر      

                            ض تزيِّا بشكل أبناء جنس��ه
سَكنَ األرضَ مرغماً وهو لو خُريِّ      

                             ما اختار غريَ ظلمةِ رمس��هْ
 ويف النش���يد الثالث عش���ر يص���ف وقفته مع روحه 
بقلب الس���ماء يتمليان من القبل ويغرقان يف فرحة 
اللقاء ومها جيلس���ان على بس���اط من السحب ويف 
النش���يد الراب���ع عش���ر نرى الش���اعر قد ع���اد إىل 
اليقظة وإىل دنيا الواقع فيلتفت الش���اعر حوله فا 
يرى سوى يراعه فيهتف مناجياً هذا السمري األمني 

وهذا الرفيق املخلص:
يايراعي ! ما زلتَ خريَ صديٍق        

                          يل منذ امتزجْتَ بي وس�تبقى
باس���ماً من سعادتي حنيَ أهنا        

                         باكياً من تعاسي حني أش��قىْ
 إن مطولة ) على بساط الريح( درة ساطعة جتاوب 
فيها  ف���وزي املعلوف مع املع���ري جتاوباً عظيماً يف 
نظرهتم���ا إىل احلي���اة أطال ف���وزي التأم���ل ببصره 
وبصريت���ه وب���ني رأي���ه يف امل���وت واخلل���ود كما فعل 
املع���ري وقد أثارت هذه القصي���دة إعجاب كثري من 

الباحثني والنقاد غربييني وعرباً.
آثاره:

 ل���ه كما ذكرن���ا قصة ) ابن حامد( نث���راً صور فيها 
األجم���اد العربي���ة يف األندل���س وله مطولة ش���عرية 
باسم ) شعلة العذاب( ومطولة على )ضفاف الكوثر( 
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املراجع

ومطول���ة ) احلمامة يف القف���ص( وله ثاث 
جمموعات ش���عرية هي )أغاني األندلس( و 
) ش���عره الوط���ين( و )ش���عره الفكاهي( وله 
ديوان ) تأوهات الروح( وله متثيلية )سقوط 
غرناطة( ال���ي وصفت بأهنا مرث���اة لعظمة 

غرناطة العربية.
وفاته:

 بينم���ا كان فوزي يف قمة العطاء والنش���اط 
فاجأه مرض عضال وخضع لعملية جراحية 
أجري���ت له يف العش���رين من تش���رين الثاني 
س���نة 1929 يف ري���ودي جان���ريو ومل تنج���حْ  
وفيم���ا كان يصح���ح بروف���ات ملحمته وهو 
طريح الفراش يف املستش���فى أسلم الروح يف 
7 كان���ون الثان���ي 1930 عندم���ا كان يصحح 
النش���يد الس���ادس من ملحمته على بس���اط 
الريح حيث يقول: )وتوارت حلماً فحلماً إىل 

الاشيء ومتشي به قلياً  .. قلياً . . (
وتقدي���راً لنبوغه وعبقريته أه���دت اجلالية 
العربية يف س���ان باول���و الربازيل مدينة زحلة 
متث���االً نصفي���اً م���ن الربونز للش���اعر فوزي 
على قاعدة من الغرانيت اإليطايل تكلله ربة 
الش���عر ونص���ب التمثال يف حديقة املنش���ية 
وأزيح الس���تار عنه يف 12 أيلول س���نة 1937 
مبهرجان حافل تكلم فيه أدباء وشعراء نذكر 
منه���م الش���يح إبراهي���م املن���ذر- خليل تقي 

الدين- إلياس أبا شبكة.
وقلد وزير الداخلية آنذاك األستاذ حبيب أبو شها 
التمثال وس���ام االس���تحقاق اللبنان���ي الذهيب األول 
وخت���م االحتفال ش���قيقه الش���اعر ش���فيق املعلوف 

بأبيات من الشعر جاء فيها:
 » فوزي ومايل يف اخلطوب يدان

                               ما هكذا األخوان يلتقيان
قربت صدري للعناق فلم أقع

                             إال على قطع من الصوان«

 تاريخ الشعر العربي احلديث ، أمحد قبش، دار اجليل ، بريوت 1971.
 أدبنا وأدباؤنا يف املهاجر األمريكية، جورج صيدح، معهد الدراسات العربية العالية بالقاهرة،1956.

 www.jozoor.net

الشاعر املهجري فوزي املعلوف  

291



 ذاكرة اجمللة    

 لق���د أصبح م���ن النافل املبتذل أن نق���ول: إن تقدم 
ه���ذا العصر- بل إن التق���دم يف أي زمان أو مكان- 
يقوم على السعي إىل اكتشاف احلقيقة وبناء احلياة 
عل���ى أساس���ها، وإن الس���بيل إىل ه���ذا االكتش���اف 
والبناء هو البحث املنتظم املستديم الذي يعمد إليه 
العقل املدرب والفكر املستنري، فاحلضارة اإلنسانية 
مبختل���ف مظاهره���ا، ولي���دة ه���ذا العق���ل الباحث 
املكتشف البناء، فما أحرزت كسبا إال بفضله وأثره، 
وم���ا أصيبت بانتكاس إال إلمهاهلا أو خمالفتها إياه، 
ومن هنا كان اهتمام األمم احلية الناش���طة بالبحث 
املنظم، وإفساحها له اجملال واسعاً لينفذ إىل مرافق 
احلي���اة بكاملها، ويعمل فيها تولي���داً وضبطاً وبعثاً 

مستمراً متجدداً.
 ومن النافل املبت���ذل أيضاً أن حنكم بأننا يف الباد 
العربية ال ن���زال بعيدين كل البعد عن حتقيق معنى 
ه���ذا البحث الذي يهيئه العقل الفاعل النامي ويقوم 
عليه بنيان احلضارة، فالباحثون املتخصصون عندنا 
قلة ضيئل���ة، ورجال الفك���ر واألدب قلما ينصرفون 
أو قلم���ا يتيس���ر هل���م أن ينصرفوا- إىل الدراس���ات 

الواس���عة النطاق البعيدة املدى الي يقوم هبا أمثاهلم 
يف األم���م األخ���رى، ولي���س أدل عل���ى ذل���ك من أن 
إنتاجن���ا األدبي والفكري ال ي���زال يف أكثره مقصوراً 
عل���ى املقال���ة الصحفي���ة أو القص���ة أو القصيدة أو 
أمثاهل���ا م���ن مظاهر اإلنتاج القري���ب الغاية القصري 
النفس، أما البحث الش���امل الدقي���ق ، أما املعاجلة 
العلمية ملش���اكلنا الطبيعي���ة واالجتماعية والعقلية، 
أم���ا أدب الكتاب مبعناه الصحيح، فنصيبنا من هذا 
كله ضئيل زهيد، فا بد أن يكون نصيبنا من التقدم 

واحلضارة ضيئاً زهيداً.
وم���ن هنا يتب���ني أن يف مقدم���ة واجباتن���ا أن نعمل 
على إجياد هذا النفر م���ن الباحثني الذين يتناولون 
العل���ل  فيصف���ون  الدقيق���ة،  باملعاجل���ة  مش���اكلنا 
ويرمسون اخلطط حللها على ضوء العلم واالختبار 
اإلنساني املرتاكم، هؤالء الباحثون هم عدة لنا قوية 
يف بناء حياتنا اجلديدة، وهم كذلك ش���اهد لنا- بل 
أبلغ ش���اهد- أمام الرأي العام العاملي الواعي ولدى 
حمكم���ة التاري���خ بأنن���ا حققنا معن���ى وجودنا كأمة 
وس���امهنا بقس���طنا يف خدمة العلم وتقدم املدنية، 

 جملة املعلم العربي عدد نيسان 1949

 تفرغ المفكرين
 د. قسطنطني زريق
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وإذا كان���ت حاجتن���ا إىل ه���ؤالء الباحث���ني ش���ديدة 
ونتائجه���ا خطرية يف األي���ام العادي���ة، فهي يف هذه 
األيام أشد وأعظم خطورة، ذلك أننا جماهبون اآلن، 
يف عق���ر دارن���ا، بقوة قائم���ة على أحدث أس���اليب 
العل���م، مس���تعدة الس���تغال آخر تط���ورات البحث 
واالكتش���اف، لتأم���ني غايتها العدواني���ة ومطاحمها 
االغتصابي���ة، فا غناء يف حماربتها إال بس���احها، 
والقب���ل لنا حبماية كيانن���ا إال إذا دعمناه مبقومات 
العلم والثقافة، واليكفينا يف هذا الصراع، أن نعتمد 
عل���ى حقن���ا الطبيعي، فلك���م تغل���ب الباطل اجملهز 

بالعلم على احلق األعزل املتواكل.
إن توف���ري البحث العلمي، ونفاذه يف جس���م اجملتمع، 
وجتديد هذا اجلسم وتقويته به يقوم على دعامتني 
رئيسيتني مها: إعداد الباحثني، ثم تيسري سبل العمل 
ليؤدوا مهمتهم، ولس���ت أود يف هذا املقال أن أتناول 
الدعامة األوىل فأبني ما تتطلبه من إنشاء اجلامعات 
وإيف���اد البعثات وتدرب املوهوبني، فلهذا كله أمهيته 
وخطره، بل هو الش���رط األول لبلوغ الغاية املرجوة، 
وإمنا مرادي أن أبني أنه غري كاف وحده، بل قد يكون 
فيه ضياع للجهد وتبذير للوقت واملال، إذا مل يتصل 
بس���عي آخر، هو تأمني االستفادة من الباحثني بعد 
إعدادهم واس���تغال مواهبه���م وإمكانيتهم خلدمة 
اجملتمع وتغذية احلضارة، إذ ما الفائدة من تنش���ئة 
ه���ذه الطبقة م���ن أبناء األمة وتدريبه���ا؟ ما الفائدة 

من بذهلا قس���طاً من حياهتا وبذل اجملتمع قس���طاً 
م���ن موارده يف هتيئتها، إذا وجدت نفس���ها بعد ذلك 
حمرومة من وسائل العمل، مشلولة عن االستفادة أو 
اإلفادة من علمها واختبارها؟ ليس اخلطر يف ضياع 
الفائدة فحس���ب، ب���ل يف انقاهبا مضرة ومفس���دة 
عندما يتسرب اليأس إىل النفس، وتسد أمام العقل 
أبواب اخلري فيقتحم أبواب الش���ر ويصبح أداة هدم 
وتفريق بدالً من أن يكون أداة مجع وبناء ، ولذا كان 
على الس���لطات واهليئات واألف���راد، يف الوقت الذي 
يعمل���ون فيه إلعداد الباحث���ني واملفكرين، أن يعملوا 
أيضاً لتمكينهم من أداء واجبهم عند اكتمال اإلعداد 

وحصول التهيئة.
احلاجة األساس���ية يف هذا املضمار هي إىل التفرغ، 
أي إىل أن ينص���ب الباح���ث بكل ق���واه وبكامل وقته 
عل���ى املوضوع الذي خيتاره أو يطلب منه ليصل من 
ذلك إىل نتائج حمسوس���ة ويصبح أهاً ألداء الرأي 

الناضج واحلكم الصائب.
ذل���ك أن ه���ذا النوع املطلوب م���ن البحث الميكن أن 
يتم ، إال يف أحوال نادرة على هامش عمل أساس���ي 
آخر، فا يس���تطيع املرء مث���اً أن يكون صحافياً أو 
حمامي���اً أو موظفاً أو متخذاً أية مهنة أخرى تتطلب 
القسم األوفر من جهده ووقته ثم ينتظر منه، بالنزر 
اليس���ري الباقي، أن يقوم بالبحث املنتج العميق، ألن 
ه���ذا البحث يس���تدعي انصراف���اً كلي���اً، وحيتاج ال 
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 ذاكرة اجمللة    

إىل س���عة يف الوقت فحس���ب، بل إىل عادات فكرية 
وعملي���ة معين���ة تضعفه���ا أو تعطلها أعم���ال أخرى 
ختتل���ف بش���روطها وأس���اليبها ع���ن إعم���ال النظر 
والبح���ث والتنقيب، وبعب���ارة أخرى إن هذه األعمال 
تك���ون مهن���ة أو مهم���ة خاص���ة قائمة بنفس���ها، وال 
تفي بالغرض املطل���وب إذا طغت عليها مهنة أخرى 
وحش���رهتا يف زوايا النس���يان ومل تفس���ح هلا جماالً 

كافياً للبقاء والنمو.
ف���إذا جئنا اآلن ننظر يف حال���ة رجال الفكر واألدب 
والف���ن عندنا- وأع���ين  املؤهلني منهم هل���ذه املرتبة 
طبيعة وتدريباً- ترى ك���م جند بينهم من املتفرغني 
لعمله���م املتوفري���ن عل���ى اإلنت���اج الفكري املس���تمر 
والبحث املتماسك املتتابع؟ أليسوا منصرفني بأوفر 
قواهم إىل أعمال أخرى قريبة من مسلكهم أو بعيدة 
عنه، لتأمني عيش���هم واحملافظة على وجودهم، فا 
يتس���نى هلم إعمال النظر ببقايا جهدهم وحواش���ي 
وقته���م؟ أم���ن العج���ب بعد ه���ذا أن يك���ون إنتاجنا 
الفك���ري ضيئاً ومس���امهتنا يف حياة العقل طفيفة 

هزيلة؟
 كي���ف نوّفر إذاً ه���ذا التفرغ املطلوب؟. أول ش���رط 
لذلك أن حنس حكومات وهيئات وأفراداً، بضرورته 

واحلاجة إليه، فإذا حصل هذا اإلحس���اس واالقتناع 
أوجدنا له الس���بل  وحققنا الوسائل، عندها تنشىء 
حكوماتنا يف خمتلف دوائرها أقس���اماً للبحث يعمل 
فيه���ا اختصاصي���ون معف���وون من واجب���ات اإلدارة 
العادية » الروتني« القتال منصرفون بكامل نشاطهم 
إىل دراسة األوضاع وإعداد املشاريع وهتيئة الدروس، 
حتى إذا عاجلنا قضية من القضايا سياسية كانت أم 
اقتصادية أم اجتماعية، وجدنا بني أيدينا ما نستند 
إلي���ه يف فهمها فهم���اً صحيحاً وحلها ح���اً ناجعاً، 
وليس هذا على احلكومات بكثري ، ألهنا تش���كو قلة 
يف املوظفني، فبش���يء من التدبري احملكم تس���تطيع 
أن تنش���ئ هذه األقس���ام، وأن متألها بسنوات قليلة 
بأرب���اب الف���ن واالختص���اص، فتوف���ر للب���اد هذا 
اجلان���ب من كياهنا ، وتش���رع ببنائها على األس���اس 
الوحي���د الذي ميكن أن تعي���ش فيه يف هذا العصر: 

أساس العلم احلديث والفكر الضابط املبدع.
وليس���ت مص���احل احلكومة املي���دان الوحيد ألعمال 
البح���ث ه���ذه ، فف���ي الب���اد الدميقراطي���ة جت���د 
ه���ذه األعمال جماالً رحباً يف املؤسس���ات الش���عبية 
واملنظم���ات  والصناعي���ة  التجاري���ة  كالش���ركات 
االجتماعي���ة و الثقافي���ة، ف���إن كث���رياً منها ينش���ئ 
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دوائ���ر وجلان���اً خاصة للدراس���ة والبح���ث يعتربها 
ج���زءاً أساس���ياً من كيانه، ومن المتكن���ه موارده من 
إنش���اء دوائر خاصة يتعاون مع س���واه يف مؤسسات 
مش���رتكة متدهم مجيعاً مبا حيتاجون إليه ، وكم من 
االخرتاع���ات، بل االكتش���افات النظري���ة واألحباث 
اجمل���ردة ظه���رت يف الس���نوات األخرية من أقس���ام 
البحث والدراسة يف شركات صناعية قدرت أمهية 
ه���ذا العم���ل وخصصت له أناس���اً ينصرفون إليه ال 
من أجل حتس���ني مصنوعاهتا فحس���ب، ب���ل تقديراً 
للبحث اجملرد وتشجيعاً له. أما املؤسسات الثقافية 
فا حاجة لتبيان أمهيتها يف هذا املضمار، وخنص 
بالذك���ر منه���ا اجلامع���ات فه���ي املراك���ز التقليدية 
لألحب���اث الي تزي���د يف ت���راث الثقافة اإلنس���انية 
وتفتح آفاقاً جديدة يف ميادين العلم، واجلامعة الي 
تقتصر مهمتها على التعليم فحسب ال حتقق معنى 
وجودها الكامل ، فعليها أن تضيف إىل اإلرث الذي 
تلقته وتنميه، ولذا وجب أن تفسح ألساتذهتا اجملال 
، وأن توف���ر هل���م الوق���ت للقيام هبذه املهم���ة، بل إن 
مثة كراس���ي يف اجلامعات الكربى ختصص للبحث 
فحس���ب، فيتف���رغ أصحاهبا للدراس���ة والتأليف يف 

موضوعاهتم اليصرفهم عنها واجب آخر.
وهن���اك عدا اجلامعات ، مؤسس���ات خاصة تنش���أ 
للبح���ث احل���ر يف موض���وع م���ن موضوع���ات العلم 
أو الثقاف���ة العام���ة، وتكون مهم���ة أعضائها متابعة 
البحث يف ه���ذا املوضوع الكتش���اف حقائق جديدة 
فيه والس���ري قدم���اً يف طريق املعرف���ة والنور وتكون 
هذه املؤسسات جمهزة باملختربات واملكتبات الوافية 
وبالوسائل األخرى الي حيتاج إليها الباحثون، ومنها 
م���ا يصدر باس���تمرار فيض���اً من الكت���ب واملقاالت 

حيمل نتائج البحث والتحقيق، ويش���ق طرقاً جديدة 
ملوكب املدنية. 

مجي���ع ه���ذه املراك���ز ال���ي ذكرناه���ا يف احلكومات 
واملنظمات االقتصادية، يف اجلامعات أو مؤسس���ات 
البحث احلر، أو س���واها، ت���دل على معنى واحد هو 
قيمة الفكر املنطلق والبحث املتصل، وشرط التفرغ 
والتجرد لتحقيقه، والجدال يف أن عدد هذه املراكز 
ونوعها يف أمة من األمم دليل صادق على حيوية األمة 
ومناعتها، وعلى مقامها يف س���لم احلضارة والرقي، 
واليعتقدن أحد أن إنشاء هذه املراكز وتعهدها منوط 
باحلكومات وحدها، فلقد اعتدنا يف هذه الباد أن 
نطلب كل إنش���اء أو إصاح من احلكومات، يف حني 
أن على الش���عب واجبه ونصيبه، كما هي احلالة يف 
الغرب حيث يقدم األفراد واجلماعات على تأسيس 
الكراس���ي يف اجلامعات أو إنشاء مؤسسات البحث 
أو س���وى ذلك من سبل تنشيط العلم والثقافة، ومن 
الواضح أن املس���ؤولية الكربى هنا هي على األغنياء 
الذين متكنهم مواردهم من هذا البذل والتنش���يط، 
ترى أيشعرون هبذه املسؤولية، ويقومون هبا من تلقاء 
أنفسهم، أم نقول مع القائلني إنه البد من أن تفرض 
عليهم فرضاً وتقتط���ع منهم اقتطاعاً؟ أعود فأؤكد 
أن ال أم���ل لنا بالبقاء إال يف جمتمع يضبطه وحيييه 
العق���ل: فكراً وعلماً وأدباً وفن���اً، وأن ال قدرة للعقل 
عل���ى الضبط واإلحي���اء إال بالتف���رغ والتوفر، فلقد 
آن لن���ا أن نعلم، وأن تقتنع اقتناع���اً عميقاً صادقاً ، 
بأنه ال جيوز أن يبقى أس���اس كياننا وعصب حياتنا 
م���رتوكاً للص���دف واألهواء ، فا نب���ذل له إال أخف 
االهتمام، وتعس���ت أمة اس���تهزأت بالعقل وأمهلته، 

فمصريها هي - ال العقل - اهلزء واإلمهال.
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   مدير التحرير

 حصاد 

الفكر الرتبوي 

 مث���ة عوامل وأس���باب خمتلفة ت���ؤدي دوراً هاماً يف 
ح���دوث املش���كات الصفية والي جي���ب على املعلم 
الواعي أن ينتبه إليها إذا أراد حتقيق مستوى معقول 
من االنضباط الصفي، وتكون معظم هذه املشكات 
يف الع���ادة مش���كات فرعي���ة يتس���بب هب���ا طاب 
عادي���ون متكيف���ون متاماً مع املدرس���ة وترتاوح هذه 
املش���كات بني التكلم بدون إذن مسبق إىل الضحك 
الذي ليس له ما يربره عند املعلم وغريمها ومن أهم 

هذه املشكات:
املشكات التعليمية: وهي كل سلوك يقوم به الطاب 
ويكون مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بعملية التعلم والتعليم، 
وعلى سبيل املثال: أن ينسى الطالب إحضار كتابه أو 
قلمه إىل غرفة الصف، وعدم االنغماس يف الواجب 
الصف���ي الذي يوزع���ه املعلم على الط���اب ليقوموا 
ب���ه داخ���ل غرفة الص���ف، وعدم القي���ام بالواجبات 
املنزلية وال���ي يطلب املعلم من الط���اب أن يقوموا 

هبا يف بيوهتم من أجل مراجعة الدرس، وعدم انتباه 
الطال���ب ل���ه أو لغريه م���ن الطاب، وعندما يس���رح 
الطال���ب بعي���داً عن املعل���م خارج ال���درس، كل ذلك 

يرتك آثاراً سيئة يف حتصيله وتعلمه.
املشكات السلوكية: وهي تلك املشكات الي ليس 
هلا أثر مباشر يف العملية التعليمية التعلمية، وأمثلة 
ه���ذه املش���كات كثرية ومتنوعة وظاه���رة ولكن غري 
ماحظ���ة يف أثناء ش���رح ال���درس: التكل���م دون إذن 
املعل���م والضح���ك املرتف���ع ، واحلدي���ث اجلانيب مع 
الطاب اآلخرين، ومضغ اللبان والتحرك يف غرفة 

الصف.
إن التغل���ب على هذه املش���كات الس���لوكية يتطلب 
جهوداً كب���رية وتعاوناً كبرياً بني املعلم و األش���خاص 
الذي���ن ميك���ن أن يكون هلم تأثري يف حل املش���كات، 
وليتجن���ب املعل���م اآلث���ار الس���يئة املرتتبة م���ن هذه 

املشكات عليه:
ترتيب األمور وتنظيمها حبيث ال حتدث مش���كات 

نظامية يف الصف.
حماول���ة ت���ايف آث���ار املش���كات االنضباطي���ة قبل 

وقوعها.
     ومن اخلصائص الش���خصية للمعلم والي تؤدي 

المشكالت السلوكية في الصف . .  
من أين تأتي؟

جملة التطوي���ر الرتب���وي العمانية، العدد 
53 ديس���مرب 2009، مشكالت االنضباط يف 
غرفة الصف، شيحان سيف العدوي ص 68.
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 حصاد 

حصاد الفكر الرتبوي  الفكر الرتبوي 

دوراً هام���اً يف القض���اء على هذه املش���كات جيب 
عل���ى املعلم أن يتص���ف باليقظة، وم���ن اخلصائص 
الش���خصية ال���ي جتعل املعل���م مقب���والً عند معظم 
الطاب باختاف أعمارهم وبيئاهتم: العدل واحلزم 
وع���دم التناقض والقدرة على التواصل مع الطاب، 
ولذل���ك من املع���روف أن الطاب يتأثرون مبا يرونه 
من أفعال املعلم وتصرفاته أكثر من تأثرهم بكامه ، 
وإذا حصرنا أهم األسباب الي قد تُسهم يف إحداث 

تلك املشكات وجدناها تتمثل يف:
اجلو العائلي أو األس���ري الذي يعيشه الطالب داخل 
األس���رة، وطريقة معيشتها وتعامل أفرادها بعضهم 

مع بعض.
مس���توى  الق���درة العقلية عند الطاب ي���ؤدي دوراً 
هاماً يف حدوث املش���كات الصفي���ة: فقد ناحظ 

اختاف���ات واس���عة املدى ب���ني الط���اب يف القدرة 
العقلية قد ال تناس���بها نوعية امل���ادة التعليمية الي 

يقدمها املعلم.
العام���ل الصحي قد يؤثر يف س���لوك الطالب داخل 
غرفة الصف كضعف الس���مع والبص���ر، فمثل هذه 
العوام���ل قد حت���ول دون قدرة الطال���ب على القيام 
بواجبات���ه مما يدفع بعض املعلمني إىل االعتقاد بأن 

الطالب ال يريد أن يقوم هبا.
قد تكون أهم األس���باب هو املعلم ذاته: فعلى سبيل 
املث���ال عندما يص���ر املعلم عل���ى أن الفصل البد أن 
يس���ود فيه اهلدوء التام وعدم النش���اط، يؤدي ذلك 
إىل تول���د الكبت والقل���ق والتوتر عند الطاب وهذا 
م���ا يدفعه���م إىل حماولة البحث عن خم���ارج أخرى 
لتفريغ طاقاهتم املكنونة.                                                  

كيف تكون غرفة الصف بيئة 
إبداعية؟

 يب���دو أن رعاي���ة  املتفوق���ني يف الق���رن احل���ادي 
والعش���رين الاهث وراء إنتاج املعرف���ة، وتوظيفها، 
صارت مه���اً ياحق األفراد، واجلماع���ات األهلية، 

واحلكومية على امتداد الساحة الكونية.
 يف ه���ذا املي���دان مث���ة أمهية خاصة إلع���داد املعلم 
وتدريبه المتاك كفايات عدة متدّه بأسباب النجاح 
إبان ممارس���ة عمل���ه امليداني من بينه���ا: » التعامل 
احلق م���ع الطلبة، وتقبل تصرفاهت���م، وحتديد دور 
املعلم ، ودور الطال���ب يف التخطيط اليومي املتصل 
ب���كل املناش���ط الصفية وغ���ري الصفي���ة فضاً عن 
إتاح���ة الفرص���ة أم���ام الطلب���ة كلهم ليش���اركوا يف 

املناش���ط الفردي���ة والتعاوني���ة مش���اركة تل���يب تنوع 
الفروق الفردية لديهم، وحترض القدرات اإلبداعية 
الكامن���ة، واإلمكانات املتصلة هب���ذه الفروق أماً يف 
متكني ه���ؤالء الطلبة من التعلم املطلوب ، واالرتقاء 
مب���ا لديهم من قدرات وإمكانات إىل أعلى مس���توى 

تسمح به هذه القدرات واإلمكانات.
وإنطاقاً من أمهية هذا التحريض الواعي لقدرات 
الطلبة ميكن القول : إن اجتهاد املعلم الكايف، ووعيه 
بأه���داف عمل���ه يدفعان���ه إىل تنوي���ع املث���ريات الي 
حتيط بالطالب إبان املناشط الصفية وغري الصفية 
���ذ بعناي���ة  ألن مث���ل ه���ذا التنوي���ع امل���دروس، واملنفَّ
واقتدار حيرض الطالب على التعلّم الش���ائق الفعّال 
وحيميه من امللل، والسأم، ويدفعه إىل االستغراق يف 
جتويد نتاجات تعلمه املتنوعة، ويغرس فيه االنتماء 
للنش���اط النابع من بعض حاجاته ، ويؤس���س لتعلّم 
ذات���ي جذوره ضارب���ة يف البيئة الي تُظ���لُّ الطالب، 

حن���و رعاية حقيقي���ة للتف���وق ، د. حممد 
حسين طالب ، جملة بناة األجيال ، دمشق ، 

العدد 75 عام 2010 ص30.
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وفروع���ه ممت���دة عرب مكوناهتا بغ���رض جتويد هذه 
املكونات، وتطويرها على امتداد حياته.

وهل���ذا يك���ون من حق الطال���ب على املعل���م أن يلجأ 
املعل���م بفض���ل ما تك���وّن لديه م���ن كفاي���ات تربوية 
متنوعة إىل استخدام التنوع يف كل جانب من جوانب 
سلوكه الصفي بدءاً من هتيئة غرفة الصف بوصفها 
املكان) الفيزيقي( الذي جيري فيه تنفيذ الفعاليات 
التدريسية، والرتبوية املنتمية إىل األهداف املرغوب 
يف حتقيقه���ا بإش���راف معل���م خب���ري جبوان���ب هذا 
التن���وع، ووظيفت���ه الرتبوية، ومدرك ملس���ؤوليته يف 
هتيئ���ة الظروف الازم���ة لنجاح عمل���ه و من بينها: 
هتيئ���ة غرفة الصف ال���ي يُؤمَُّل أن تب���دو على حنو 
يس���رُّ النظ���ر، ويبهج القلب، ويُيس���ر عملي���ة التعلم 
بفضل تدخل املعلم الواعي يف تنويع املثريات يف هذه 

الغرفة مثل :
 » تعدي���ل ضوء غرف���ة الصف، والتحك���م يف درجة 
ضوضائه���ا، وتنوي���ع درج���ة ص���وت املعل���م عل���واً 
واخنفاض���اً، وتلويناً صوتياً معرباً، والتحكم يف وضع 
السبورة، والتأكد من توافر التقنيات الرتبوية املزمع 
استخدامها يف الدرس ُقبيل بدئه، ومن صاح هذه 
التقني���ات لاس���تعمال الفعال يف املوق���ف التعليمي 
التعلمي، واحلرص عل���ى تنظيم أثاث غرفة الصف 
مبا يتناس���ب مع نوعية املناش���ط الي خطط املعلم 
لتنفيذها على حنو تعاوني، أو فردي هذا فضاً عن 
توجي���ه الطلبة إىل جتميل غرفة الص���ف، وتزيينها 
باللوح���ات التعليمية، والرس���وم اهلادفة الي تتجدَّد 

على حنو مس���تمر، و تتنوع بتن���وع املواقف يف املواد 
الدراس���ية كلها على امتداد العام الدراس���ي، فتغري 
الطلب���ة بالتواص���ل الرامي إىل تثبي���ت حقائق عدة، 
وتعزي���ز تعلمها الصفي، وتيس���يري انتقال آثار التعلّم 
إىل مواد أخرى من جهة، وإىل ميادين احلياة اليومية 

املتنوعة من جهة أخرى.
 ويف ض���وء هذا تك���ون هتيئة غرفة الص���ف وتنويع 
املث���ريات فيها وس���يلة لبلوغ غاي���ة تربوية ترمي إىل 
إح���داث التغيري املرغ���وب فيه ل���دى الطالب يف أية 
مرحل���ة من مراح���ل التعليم، فإذا م���ا نُظر إىل هذه 
الوس���يلة عل���ى أهن���ا غاي���ة- كما حي���دث يف بعض 
األحي���ان- اختلط���ت األمور، وص���ار التدخل إلعادة 
ترتيب األولويات ض���رورة تربوية البد منها، واألمر 
نفس���ه يُق���ال عندما يضرب بع���ض املعلمني صفحاً 
عن االهتم���ام هبذه التهيئة، وما يصاحبها من تنويع 
املث���ريات فف���ي كلتا احلالت���ني تتأثر الغاي���ة، وتذوي 
النتاجات املتوقعة إىل املستوى الذي يتطلب املراجعة 

املسؤولة.
وبُعي���د ه���ذه التهيئة جي���د املعلم املتمك���ن من عمله 
نفس���ه أمام مهمة اس���تثارة الطلب���ة، وحفزهم على 
التعلّ���م الفعال عرب ما يُس���مى بالتهيئة احلافزة الي 
جتري يف مستهل الدرس بأساليب تتنوع تبعاً لتنوع 
امل���ادة، وطبيعة املوض���وع، ومس���توى الطلبة، وعلى 
تنوع ه���ذه التهيئة، ومناس���بتها، واس���تمراريتها يف 
مواقف الدرس املرتابط���ة يتوقف النجاح يف حتقيق 

األهداف إىل حدٍ بعيد.
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واليقتص���ر عم���ل املعل���م الك���فء عل���ى اس���تخدام 
اإللقاء، واحلوار، واملناقشة، إمنا يسعى إىل توظيف 
التنويع مبا يتاءم ومس���تويات طلبت���ه النمائية فهو 
يستخدم األساليب السابقة، وأساليب أخرى بينها: 
االس���تقراء، واالس���تنتاج، واالس���تقصاء، والعصف 
الذهين، واملناظرة، واملاحظ���ة، والتجريب، والتعلُّم 
التعاوني، وحل املشكات، وما يتصل هبذه األساليب 
من ممارس���ات تربوية تلح على تقب���ل أفكار الطلبة 
الغريب���ة، والنظر إىل احلقائ���ق املتضمنة يف الكتب، 
وغريه���ا م���ن املواد املطبوع���ة الي يتعام���ل الطالب 

معها على أهنا قابلة للمناقشة.،
ويف إط���ار تتاب���ع حلقات التنويع املرغ���وب فيه على 
امت���داد ال���درس يطم���ح املعل���م الك���فء الراغب يف 
رعاي���ة تفوق طلبت���ه إىل تبين اجت���اه التنويع الفعال 
يف اس���تخدام التقني���ات الرتبوي���ة ال���ي ختاطب يف 
الطالب غري حاسَّ���ة، وتس���تثريها يف عملية إحداث 
التعل���م املرغوب فيه، وإىل تنوي���ع كل من التعزيزات 
اللفظية، وغري اللفظية، وأش���كال التقويم املختلفة، 

وتوظيفه���ا على حن���و تربوي فعّال بُعيد مش���اركات 
حقيقية يس���هم فيه الطلبة كلهم حبسب إمكاناهتم، 

ومستوياهتم املتنوعة.
وال خيف���ى أن إمي���ان املعل���م بأمهي���ة ه���ذا التنوع، 
وإص���راره عل���ى توظيف���ه الفع���ال بقص���د جتوي���د 
النتاج���ات التعليمية التعلمي���ة لدى طلبته، وحرصه 
على تنمية عادات الدراس���ة اجليدة لديهم يؤس���س 
ملن���اخ تربوي آمن يس���اعده على ممارس���ة نش���اطه 
اإلش���رايف التحريض���ي مبهني���ة عالية، ومس���ؤولية 
واعية ويفس���ح اجملال ملش���اركة الطلبة كلهم حبسب 
مس���توياهتم يف مناش���ط تعليمي���ة تعلمي���ة موجه���ة 
يتواصل���ون يف أثنائه���ا حبري���ة واعية ومس���ؤولة مع 
مدرس���يهم، وزمائهم ، فيجنون تعلماً فعاالً ورغبة 
قوي���ة يف التعل���م املس���تمر، وثق���ة عالي���ة بالنف���س 
واحرتاماً لقواعد النظام املدرسي والتزاماً بالسلوك 
الرتب���وي الس���ليم يف املواقف املتنوع���ة الي حييوهنا 
يف املدرس���ة ويف ميادين احلياة الي ينخرطون فيها 

بُعيد مغادرهتم املدرسة.

 مث���ة أس���لوب تربوي هام يؤازر املعل���م الناجح الذي 
ينوّع طرائق تعليم���ه، ويلتقط احلكمة أينما وجدها 
مراعي���اً حتقي���ق أهداف���ه بيس���ر وس���هولة، آخ���ذاً 
باحلس���بان مس���توى أبنائه، عاماً على تش���جيعهم 
على التفكري  احلرّ والعمل اجلماعي من خال إثارة 
اهتم���ام املتعلمني، واس���تثمار ميوهل���م، وحتفيزهم 
إىل العم���ل اإلجياب���ي والنش���اط الذاتي واملش���اركة 

الفاعلة.

 هذا األس���لوب هو ) عنصر اإلثارة والتشويق( وهو 
كما أرى نبض التعليم املنتظم ونسغه املتواصل.

ملاذا التشويق ؟؟
مل يع���د املعل���م مصدر املعرف���ة األول واألوحد فلقد 
ظهر منافس���ون ماه���رون، وغدت ش���بكة اإلنرتنت 
مصدراً ث���رّاً للمعلومات، وبات���ت القنوات الفضائية 
أكثر جاذبية وتشويقاً، وحنن نعلم أن بني املعلم وبني 
املؤث���رات اخلارجية والداخلي���ة صراعاً حمتدماً . . 
وح���ني تنجح إث���ارة املعلم للمتعلمني ف���إن موضوعه 
حيت���ل بؤرة الش���عور والوع���ي بينما تظ���ل املؤثرات 

األخرى على هامش الشعور.
يف أحي���ان كثرية جي���د املعلم طاب���ه منصرفني عن 

كيف تجعل درسك مشوقًا؟

جملة بن���اة األجيال الع���دد 75 عام 2010، 
التش���ويق نب���ض التعلي���م املنتظ���م ، غازي 

اخلطيب ص 46.
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ال���درس عازفني عن املش���اركة يف أنش���طته، تظهر 
عل���ى وجوههم مام���ح الكآب���ة والضجر والس���أم، 
ورمبا يتحول امللل إىل نوع من االمتعاض، وأس���باب 

هذا كثرية:
قد يكون موضوع الدرس بعيداً عن مركز اهتمامهم، 

وال يتوافق مع املرحلة العمرية هلم.
قد يكون املعلم غري متمكن من بعض مهارات التعليم 
اخلاصة بالتفاعل مع الطاب، فيخفق يف إشراكهم 

يف دائرة التعليم، وبالتايل ينصرفون عنه.
ق���د تكون قلة خربة املعلم- وهنا بيت القصيد- هي 
الس���بب يف ع���زوف الطلبة عن ال���درس، وغالباً ما 
يكون املعلم غري متمكن من أساليب اإلثارة والتمهيد 
ال���ي يقدمها يف بداية ال���درس جلذب انتباه الطلبة 

وإثارة اهتمامهم ودوافعهم الداخلية للتعليم.

التهيئة واإلثارة:
  حيتاج املعلم عندما يبدأ درسه إىل جتاوب الطاب 
حت���ى حيق���ق ما يصب���و إليه من أه���داف ويتم ذلك 

بطرق عدة منها:
 طرح س���ؤال مثري يل���مّ الطالب ببع���ض املعلومات 

املتعلقة به.
 ع���رض فيلم قصري بواس���طة الفيديو . . ثم طرح 

أسئلة حوله.
  ع���رض جمس���م أو ش���كل غامض وط���رح بعض 

األسئلة حوله.

 إج���راء عرض عملي حرك���ي أو صوتي ثم حماورة 
الطاب يف ماحظاهتم احلسيّة.

 س���رد قصة مش���وقة . . وقد تكون القصة أجدى 
وأكثر تش���ويقاً ألن اإلنسان مفطور بطبعه على حبّ 
االطاع ومعرفة جتارب اآلخرين، والتاميذ مييلون 
إىل القص���ص، وجيذهبم ما فيها م���ن أفكار وأخيلة 
وحوادث ومشاعر وسرد مجيل . . وال تساق القصة 
جملرد التسلية، بل تس���اق للرتبية والتوجيه كإيضاح 

مبدأ أو دعوة إىل فكرة أو تنفري من سوء.

هل تقتصر اإلثارة على التمهيد؟
   م���ادام التش���ويق نبْ���ض احلصة املنتظ���م فينبغي 
أال يتوق���ف وأال يتس���ارع وأال يتباط���أ، ب���ل ينبغ���ي 
أن يتواص���ل بتناغ���م وانتظ���ام، فمافائ���دة التمهيد 
والتش���ويق إذا كان العرض رتيباً مماً ؟ وماذا جنين 
إذا أظه���ر املعلم مهارت���ه وبراعته يف حلظات، ثمّ ما 
لب���ث أن قعدت به اهلمة، فجلس على كرس���يه، وبدأ 

يقرأ بصوته الرتيب؟
البدّ من عرض رش���يق ش���ائق تتناغ���م فيه احملاورة 
اهلادفة واإللقاء الع���ذب املثري، وتتنوع فيه الطرائق، 
وتتباين فيه األصوات، وتُصطفى الكلمات، وتشحن 

األفكار، وتُجلى األهداف . . 
 لق���د أثبتت التجربة امليداني���ة أن لغة املعلم ومجال 
أس���لوبه عامل مهم يف تشويق التاميذ بل يف ضبط 

الصف أيضاً.
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 يع���دّ من أه���م وأمجل القصور يف الف���رتة العثمانية 
الي ش���يدت يف بداية القرن الثامن عش���ر ومنوذجاً 
فري���داً للعمارة اإلس���امية أمر ببنائه وايل دمش���ق 
أس���عد باش���ا العظم يف الع���ام 1163 هجري 1749 

ميادي ليكون داراً لسكنه بعد توليه والية الشام.
 يق���ع القصر وس���ط مدينة دمش���ق القدمية مابني 
اجلامع األموي مشاالً وس���وق مدحت باشا والشارع 
املس���تقيم جنوباً بالقرب من البزورية ويعدّ من أهم 
املباني التارخيية الضخمة املوجودة يف مدينة دمشق 
القدمية، وواح���داً من أفضل مناذج العمارة املبتكرة 

للبيوت الدمشقية الكبرية.

إن قص���ر العظ���م هو القص���ر الوحي���د املتبقي من 
قصور حكام دمش���ق الي تعترب أقدم مدينة مأهولة 

بشكل مستمر يف التاريخ.
اخت���ار أس���عد باش���ا العظ���م املوقع اجلغ���رايف هلذا 
القصر ليس���تفيد من املزايا االقتصادية والسياسية 
لس���وقني من األسواق الرئيس���ية يف املدينة القدمية 
حي���ث يتمرك���ز يف نقط���ة تقاط���ع هامة ب���ني طرق 

القوافل املارة مبدينة دمشق القدمية .
ب���ني اجلام���ع األم���وي وبني الش���ارع املس���تقيم بنى 
أسعد باش���ا العظم خاناً للقوافل التجارية أو مركزاً 
الس���تقبال هذه القوافل وقد محل هذا اخلان اس���م 

 قصر العظم
 نضال شرابي

 من ذاكرة المكان
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خان أس���عد باش���ا ويذكر التاري���خ أن 800 حريف 
عملوا خال سنتني من أجل إمتام هذا القصر. 

قامت املديرية العامة لآلثار واملتاحف باستماك 
الازم���ة  الرتميم���ات  علي���ه  وأج���رت  القص���ر 
الس���تخدامه ويف العام 1953 مت افتتاحه متحفاً 

للتقاليد الشعبية والصناعات اليدوية.
من أهم قاعاته:

 قاع���ة الكتاب���ة والتدري���س: وتع���رض مش���هد 
املدرسة التقليدية القدمية.

 قاعة االس���تقبال: تعرض أثاثاً دمشقياً قدمياً 
مصنوع���اً من خش���ب اجل���وز املطع���م بالصدف 
البح���ري واملغطى بقم���اش األغباني املصنوع من 

خيوط احلرير املوشى بالذهب والفضة.
 قاع���ة الص���دف : فيها جمموعة م���ن األدوات 
واألث���اث املن���زيل املصن���وع من اخلش���ب املطعم 

بالصدف.
 قاعة العروس : تعرض مشهد العرس التقليدي 

القديم واألزياء الي كانت ترتديها العروس.
 قاع���ة احَلمَاي���ة: تعرض مش���هداً م���ن احلياة 

اليومية للعائلة الدمشقية اجلدة والكنائن.
  قاعة امللك فيصل: فيها أثاث خشيب مصنوع من 

خشب اجلوز املطعم بعظم اجلمل.
 قاعة احلج: تعرض مشهداً حململ احلج الشامي 

القديم مع أمري احلج وكذلك لباس احلجيج.
 قاع���ة الس���اح: تع���رض جمموعة من األس���لحة 

القدمية الي استعملت يف الدفاع عن سوريا.
 قاع���ة احلمَّام: وهو من���وذج مصغر عن محامات 

السوق العامة. 
 القاعة الكربى: وهي قاعة استقبال الباشا.

 قاع���ة اجللدي���ات : وتع���رض من���اذج ل���ألدوات 

واألغراض املصنوعة من اجللد كاألحذية واألحزمة 
واحلقائب.

 قاع���ة النس���يج: تع���رض من���اذج وأنواع النس���يج 
األغبان���ي  وال���ربوكار  كالدامس���كو  الدمش���قي 

والصايات...
 قاع���ة النحاس: تعرض من���اذج لصناعة النحاس 
واألدوات املس���تخدمة يف ه���ذه الصناع���ة من حفر 
ونق���ش باإلضاف���ة جملموع���ة حناس���ية مزينة مباء 
الذه���ب ومب���اء الفضة وعل���ى اجل���دران اخلارجية 
جمموعة من األطباق الكبرية الي تس���تخدم لتناول 
الطعام وجمموعة من الصناديق اخلشبية يف مدخل 

القصر.

 دليل سورية السياحي- محدي مكارم.
 www.dgan.gov.sy  
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 مدير التحرير

هذا اجليل ال يقرأ . .  ملاذا ؟. .  ما العمل؟

يف اآلون���ة األخ���رية تعالت أصوات كثرية يف عاملنا العربي حتذر من خماطر تنامي ظاهرة العزوف عن 
الق���راءة وهج���ران الكت���اب، ووصلت لدى بعضه���م إىل درجة احلديث عن زمن ق���ادم  ينذر بانقراض 

القراءة.
وعامة على دخولنا مرحلة اخلطر يف العاقة مع الكتاب، تلك الدعوات املتزايدة اليوم إىل ختصيص 

يوم للكتاب أو أيام للقراءة ال بل  ساعة للقراءة.
ففي أحد دورياتنا كتب أحد الغيورين على الكتاب يقرتح س���اعة للقراءة يف كل دائرة أو مؤسس���ة مرة 

يف األسبوع على األقل.
كما أظهرت االستطاعات والدراسات املرتبطة هبذه الظاهرة مؤخراً أرقاماً خميفة ومفجعة منها أن 

الشباب العربي ال يقرأ أكثر من ربع صفحة يف العام الواحد.
ففي إحصاءات اليونسكو جاء أن حصة الفرد الواحد من قراءة الكتب سنوياً يف أوروبا هي 35 كتاباً، 
ويف بلد من العامل النامي مثل السنغال وهو بلد أفريقي تدنت هذه احلصة إىل مثانية كتب فقط يف 
الس���نة للش���خص الواحد، أما يف الوطن العربي فتبني أن كل مثانني ش���خصا يقرؤون كتاباً واحداً يف 

السنة!!!
ويف حماول���ة لإلجابة عن الس���ؤال: ملاذا وصلنا إىل هذه احلال���ة؟ وملاذا اليقرأ العرب؟ وأمة  اقرأ ملاذا 
ال تقرأ اليوم؟ كتب الكثريون يتذرعون بأس���باب ش���تى منها: احلالة االقتصادية للناس، وغاء س���عر 
الكتاب، وضيق الوقت وكثرة االنشغال، ودور عصر الصورة والفضائيات والثورة الرقمية يف العزوف 
عن القراءة وزاد بعضهم أن هذا من عامات انتهاء العصر الورقي وسيادة النشر اإللكرتوني يف العامل 

كله. . . اخل.
 رغم وجاهة بعض هذه األس���باب واعرتافنا ما لبعض هذه العوامل من دور يف تراجع ظاهرة القراءة 
يف جمتمعاتن���ا العربي���ة لكن اجلواب عن هذه األس���ئلة كما نعتقد يكمن يف مكان آخر، فثمة أس���باب 
أخ���رى أكث���ر جوهرية أدت إىل وصولنا إىل هذه الدرجة املتدنية للغاية يف العاقة مع الكتاب والقراءة 
وال���ي دفع���ت الكثريي���ن يف الدول العربية إىل البحث عن أس���اليب مبتكرة كي تذكرن���ا أن القراءة أمر 

جوهري يف حياة اإلنسان العربي ووجوده فضاً عن تقدمه.
ففي البحث عن األسباب يتذرعون بضيق الوقت لكن باملقابل لديهم كل الوقت للتلفاز وأشكال الرتفيه 

األخرى.
جي���د الكث���ريون عندنا م���ا يصرفونه يف املطاعم وعل���ى املابس والتقليعات اجلديدة وأماكن الس���هر 

ووسائل التسلية لكن الكتاب ال مكان له يف حياهتم.
 يتحدثون عن الفضائيات والنش���ر اإللكرتوني وعصر الصورة وكأن األزمة يف العاقة مع الكتاب يف 
جمتمعاتنا العربية بدأت فقط مع دخولنا هذا العصر اجلديد الذي مل يكمل من عمره عقداً ونصف 

العقد من الزمن.
إن الذين كانوا حيبون القراءة يف بادنا قبل عصر الفضائيات على قلتهم ما زالوا حيبوهنا ومل تنجح 

آخر الكلمات
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آخر الكلمات
يف إرغامه���م عل���ى ترك الكتاب واإلقاع عن عادة القراءة، يف أوروب���ا الي دخلت عصر ثورة الصورة 
قبلن���ا حب���وايل عقدين من الزمن الت���زال أرقام القراءة والقراء فيها مرتفع���ة ومل تتأثر إال قلياً جداً 

بإغراءات زمن الصورة وامليديا) وسائط االتصال( أين تكمن املشكلة إذاً؟
املشكلة حسب ظين يف أن هذا اجليل مل يشجعه أحد على القراءة، ويف أن عاقة اإلنسان مع الكتاب 

يف جمتمعاتنا باألصل ضعيفة بسبب منط الرتبية الذي ال يشجع على القراءة .  
املشكلة إذا تربوية قبل كل شيء!

املس���ؤولية ع���ن إمهال ) ع���ادة القراءة( يف جمتمعاتنا العربية يتقامسها بالتس���اوي البيت واملدرس���ة 
معاً.

يف البيت ليست مثة قدوة حسنة، وليس مثة من يقرأ، وليس مثة مكتبة أو كتب ويف الكثري الكثري من 
بيوتنا التكاد تعثر على جملة أو حتى أوراق بيضاء.

 يف املدرس���ة مل تع���ط املكتب���ة األمهي���ة املطلوبة، ومل يتعب نفس���ه أحد يف بناء عاق���ة صحيحة مع 
الكت���اب، وبات���ت الق���راءة من خارج املنه���اج جرمية يعاقب عليها األس���تاذ ويعاض���ده األهل الغيورون 
على تفوق وعامات أوالدهم وكرس التعليم التلقيين واالمتحان التحصيلي عاقة س���يئة مع الكتاب 
املدرسي ذاته فأصبحت القراءة عبئاً قائماً على اإلكراه ممثلة باالمتحان، وال أدل على ذلك من منظر 
الكتب والدفاتر املمزقة حول جدران مدارس���نا بعد انتهاء امتحانات آخر الس���نة، هذه ظاهرة تتكرر 
أمام أعيننا كل سنة يف الكثري الكثري من مدارسنا، لكنها مل تلفت انتباه أحد ومل يتعب أحد نفسه يف 
عناء تأملها فضاً عن دراس���تها وتبني مدى خطورهتا ودورها يف تكريس عاقة عدائية قائمة على 

الكراهية مع الكتاب يف رمزيته املمثلة بالكتاب املدرسي . . 
كي���ف لن���ا إذاً أن نب���ين عاقة جديدة مع الكت���اب قائمة على احلب واحلميمي���ة؟ وكيف لنا أن حنول 

القراءة إىل عادة أصيلة عند أطفالنا؟
املس���ألة ليس���ت معقدة أو مكلفة كثرياً وهي ال حتتاج إىل تنظري وكثري من احلرب الذي يسال من أجلها، 

املسألة حتتاج منا بكل بساطة إىل سلوك جديد. 
دع���وا أطفالك���م ي���رون آباءهم يقرؤون، اقرؤوا هلم قب���ل النوم، اقتنوا مكتبة صغ���رية يف بيوتكم، دعوا 

صغاركم يعبثون بالكتب، دعوهم يألفوهنا حوهلم بوصفها جزءاً أساسياً من مكونات بيئتهم.
اش���رتوا كتباً ملونة ألطفالكم وقصصاً ملونة، اصطحبوا أطفالكم معكم إىل املكتبات الي تبيع الكتب 

وإىل معارض الكتب، دعوهم يشرتون الكتب بأنفسهم، دعوهم خيتارون منها ما يريدون.
أطفئ���وا التلف���از وخصص���وا س���اعة للقراءة، دع���وا أطفالكم حيكون لك���م ماذا قرؤوا، اس���تمعوا هلم، 

حاوروهم، أبدوا إعجابكم حبديثهم وبكتبهم وقصصهم.
دعوهم يكتشفون متعة القراءة ومتعة املعرفة، دعوهم يتساءلون ويتأملون. 

اجعلوا أطفالكم يش���عرون أن القراءة وسيلة إىل السعادة والفرح واملتعة إىل جانب كوهنا وسيلة ملعرفة 
العامل وتوسيع املدارك.

بدون ذلك كله لن حيبوا الكتاب ولن يعتادوا عليه صديقاً ورفيقاً.
الب���د إذاً م���ن مناخ اجتماعي عام يكرس ه���ذه العاقة اجلديدة مع الكتاب ، كما أنه البد من منهجية 
جدي���دة يف نظامن���ا التعليمي تقوم بصياغة دور جديد خمتلف للمكتب���ة وكتبها بوصفها أهم مصادر 

التعلم والبحث واملعرفة، آنذاك لن جند من يقول: إننا أمام جيل اليقرأ.
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