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

 املقاالت اليت ترد إىل اجمللة الترد إىل أصحاهبا س���واء 
نشرت أم مل تنشر.

جملة تربوية ثقافية قومية فصلية
تصدرها وزارة الرتبية 

يف اجلمهورية العربية السورية
 السنة اخلامسة والستون 

 العدد 445 - 446 - 447- 2012
تأسست عام 1948

شروط النشر يف املعلم العربي
- أن يع���رّف الكاتب بنفس���ه باختص���ار ويذكر عنوانه 

ورقم هاتفه.
- أن يوّث���ق املوضوع باملصادر واملراجع املعتمدة فيه وفق 
أس���لوب التوثيق املتعارف عليه: اس���م املؤلف وشهرته ، 
عنوان الكتاب أو البحث، اسم املرتجم يف حال الرتمجة 

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

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

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

-  تنش���ر املوضوعات حبسب تسلسل ورودها إىل اجمللة، 
وحبسب أبواهبا ، وحبسب اعتبارات فنية.

-  خيضع ترتيب املوضوعات يف اجمللة العتبارات فنية.
- ترج���و اجمللة م���ن كّتاهبا ارس���ال مقاالهتم أو حبوثهم 

منضدة على احلاسوب ومراجعتها من قبل الكاتب.

حيدد االشرتاك السنوي يف اجلمهورية 
العربية السورية على النحو اآلتي:

350 ل���رية س���ورية لل���وزارات واملؤسس���ات احلكومية 
واملنظمات الشعبية والنقابية.

240 لرية سورية للمدارس.
120 لرية سورية للمعلمني واألفراد.

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

30 دوالر خ���ارج الوط���ن العرب���ي، تض���اف إليها أجور 
الربيد.

تدفع ب���دالت االش���رتاك يف كل املدارس واملؤسس���ات 
الرتبوية، إىل معتم���دي الرواتب فيها والذين يقومون 
بع���د ذل���ك بتحويلها إىل حس���اب اجمللة اجل���اري لدى 
مصرف س���ورية املركزي رقم 23/3481 على أن يش���عر  

حماسب اجمللة هبذا التحويل بعد امتامه.
30 لرية سورية للنسخة الواحدة للمعلمني واألفراد.
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اإلعالم الرتبوي مصطلحٌ جديدٌ نسبياً، ظهر يف أواخر السبعينيات من القرن املاضي، 
على  للداللة  )اليونسكو(،  والعلوم  والثقافة  للرتبية  الدولية  املنّظمة  استخدمته  عندما 
التطوّر الذي طرأ على نُظم املعلومات الرتبوية، وأساليب توثيقها، وتصنيفها، واإلفادة 
منها، وذلك يف أثناء انعقاد الدورة السادسة والثالثني للمؤمتر الدويل للرتبية عام 1977 .

فاالجتاه  رئيسة،  اجتاهات  أربعة  الرتبوي  اإلعالم  تناولت  اليت  التعريفات  أخذت  ولقد 
األول يُعرّف اإلعالم الرتبوي بأنه التطوّر الذي طرأ على نُظم املعلومات الرتبوية، وأساليب 

توثيقها وتصنيفها واإلفادة منها.
ويؤخذ على هذا التعريف أنه حيمل داللة هي أقرب ما تكون إىل مفهوم نُظم املعلومات 
الرتبوية، وليس إىل مفهوم اإلعالم الرتبوي، فمجاالت اإلعالم الرتبوي هي جماالت العملية 
الرتبوية، وملا كانَت املعارف العلمية واملهنية واالجتماعية كلها يُمكن أنْ تكون موضوعاً 

للعملية الرتبوية والبحث الرتبوي، فإهنا بالتايل يُمكن أنْ تكون مادة لإلعالم الرتبوي.
أما االجتاه الثاني فإنه يرى أنَّ تعريف اإلعالم الرتبوي ميتد ليشمل الواجبات الرتبوية 
لوسائل اإلعالم العامة. ويرى البعض أنَّ ما قدّمه أصحاب هذا االجتاه، ال يعدو كونه 
يُثري  أنه  كما  بالعمومية،  ويتصف  منقوص،  ألنه  الرتبوي،  لإلعالم  تعريفاً  وليس  رأياً، 
مشكلتني أساسيتني، تتمّثل األوىل يف حتديد املعايري اليت يُمكن االستناد إليها يف إصدار 
أسس  الثانية يف  املشكلة  تتمّثل  العامة، يف حني  اإلعالم  وسائل  على حمتوى  األحكام 

االلتزام الرتبوي واألخالقي لوسائل اإلعالم.  
من  لالستفادة  اجلادة  احملاولة  بأنه  الرتبوي  اإلعالم  الثالث  االجتاه  أصحاب  ويعرّف 
تقنيات االتصال وعلومه من أجل حتقيق أهداف الرتبية، من غري تفريطٍ يف جدية الرتبية 

وأصالتها، أو إفراط يف سيطرة فنون االتصال وإثارته عليها. 
الرتبويني  بني  اخلالف  بواقع  متأثر  توفيقي  تعريف  أّنه  التعريف  هذا  على  ويؤخذ 
االتصال  مفهوم  بني  التمييز  عدم  إىل  إضافًة  املصطلح،  هذا  تبعية  حول  واإلعالميني 

اإلعالم التربوي
 الدكتور هزوان الوز
وزير الرتبية
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ومفهوم اإلعالم، وكذلك إغفال بعض اجلوانب املهمة، مثل: مضمون الرسائل اإلعالمية 
لإلعالم الرتبوي.  

ويُقدّم االجتاه الرابع تعريفاً تبنّاه معهد اإلمناء العربي يرى أنَّ اإلعالم الرتبوي يقوم على 
الربامج الرتبوية يف اإلذاعة والتلفزيون، وعلى اجملالت والنشرات الرتبوية، واحملاضرات 

والندوات.
ومع أنَّ هذا التعريف يُحدّد عدداً من وسائل اإلعالم الرتبوي، غري أنه ال يوضح ماهية 
الربامج الرتبوية، وطبيعة حمتواها، أهي الربامج التعليمية، كالدروس املنهجية املساندة 
الرتبوية حسب  الربامج  أم  اخلِدمة؟  أثناء  املدرسني يف  تدريب  وبرامج  املدارس،  لطلبة 

املفهوم الشامل للرتبية املستدامة؟
بأنه  بعضهم  االجتاهات،فلقد عرفه  تلك  الرتبوي حبدود  اإلعالم  تعريف  ينحصر  ومل 
استثمار وسائل االتصال من أجل حتقيق أهداف الرتبية يف ضوء السياستني التعليمية 

واإلعالمية للدولة.
ويُعرّفه البعض اآلخر بأنه: 

مجيع ما تبّثه وسائل اإلعالم املختلفة من رسائل إعالمية ملتزمة، تسعى للقيام بوظائف 
الرتبية يف اجملتمع، من نقل الرتاث الثقايف، وغرس مشاعر االنتماء للوطن، حبيث تتمّكن 
خمتلف فئات اجملتمع من إدراك املفاهيم، واكتساب املهارات، والتزوّد باخلِربات، وتنمية 

االجتاهات، وتعديل السلوك.
يتضح مما سبق أنه ال يوجد تعريف حمدّد لإلعالم الرتبوي حيظى بإمجاع الباحثني، بل 
إنَّ هناك بوناً شاسعاً بني مدلوالت تلك التعريفات، ورمبا يعود ذلك إىل حداثة األحباث 
يف جمال اإلعالم الرتبوي، واّتساع هذا املفهوم، وتداخله يف كثريٍ من جماالت األنشطة 

والعالقات اإلنسانية، و تباين وجهات نظر ومذاهب الباحثني فيه.
ومع التطوّر التقين اهلائل الذي طرأ على وسائل اإلعالم يف العقود الثالثة األخرية 
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عرب  الفضائي  البث  تقنية  خالل  من  واملكانية  الزمنية  احلواجز  إلغاء  يف  متّثل  والذي 
الرتبوية  الواجبات  ليشمل  وامتد  الرتبوي،  اإلعالم  مفهوم  تطوّر  االصطناعية،  األقمار 
لوسائل اإلعالم العامة، املتمّثلة يف السعي لتحقيق األهداف العامة للرتبية يف اجملتمع، 

وااللتزام بالقيم األخالقية، ويُعزى هذا التطوّر لألسباب اآلتية:
بالسلوك  يتصل  فيما  داللًة  وأكثر  مدىً،  أوسع  أصبح  الذي  الرتبية  مفهوم  تطوّر  أوالً: 
قيود  من  وحترّرها  ومستدامة،  شاملة  عملية  أهنا  على  الرتبية  إىل  والنظرة  وتقوميه، 

النمط املؤسّسي الرمسي.
مستقبل  جذب  على  قدرهتا  وتنامي  واسع،  نطاقٍ  على  اإلعالم  وسائل  انتشار  ثانياً: 
الرسالة اإلعالمية، وبالتايل قدرهتا على القيام بدور تربوي مواز ملا تقوم به املؤسّسة 

الرتبوية الرمسية.
ثالثاً: تسرّب بعض القيم السلبية، والعادات الدخيلة على ثقافة اجملتمعات، وحتديداً يف 

البلدان النامية حتت غطاء حرية اإلعالم. 
وأمام هذا الواقع ال بد من السعي لتحقيق إعالم تربوي يهدف إىل :

- اإلسهام يف حتقيق سياسة التعليم. 
- تنمية االجتاهات السلوكية البنّاءة، واملثُل العليا يف اجملتمع. 

- تلمّس مشكالت اجملتمع، والعمل على بثّ الوعي الرتبوي جتاهها. 
- التعريف جبهود الدولة جتاه الوطن وأبنائه. 

- متابعة وسائل االتصال اجلماهريية، واالستفادة من الرؤى العلمية. 
- القيام بالبحوث وتشجيعها يف اجملاالت الرتبوية مجيعها. 

- تبنّي قضايا ومشكالت الرتبية والرتبويني، والطالب، ومعاجلتها إعالمياً. 
- إبراز دور املدرسة بوصفها الوسيلة األساسية للرتبية والتعليم. 

- خلق عالقة إجيابية مبنية على الثقة واالحرتام املتبادل بني أعضاء اجلهاز واجملتمع، 
مبا يُساعد يف زيادة العطاء واإلخالص يف العمل. 

- االهتمام جبميع عناصر العملية التعليمية: املعلّم، الطالب، املنهج، املبنى املدرسي، ويل 
األمر. 

التواصل مع اجملتمع من خالل نشر األخبار، وتزويد الرأي العام باملعلومات الصحيحة عن 
الربامج واملشروعات التعليمية والرتبوية اليت تُحّقق املسؤولية اجلماعية للعمل الرتبوي. 

إنَّ حياتنا اليوم حباجة إىل أنْ حنّقق إعالماً عمليّاً يقوم بتحقيق تلك األهداف السامية، 
التثقيف  جانب  إىل  اإلنساني،  و  واالجتماعي،  األخالقي،  التثقيف  عملية  يف  ويُسهم 

الرتبوي والتعليمي. 
وتطويعها  االتصال احلديثة،  االستفادة من وسائل  قادر على  تربوٍي  إعالٍم  إىل  حنتاج 

خلدمة الفعل الرتبوي. 

اإلعالم التربوي
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التعليمية ويف  املؤسّسات  الطالب يف داخل  الرتبوي مطالبٌ مبتابعة سلوكات  واإلعالم 
اجملتمع، وحثهم على ضرورة احلفاظ على املدرسة أو اجلامعة مببناها ومعناها. وأن 
وحيرتمون  الكرمية،  باألخالق  فيتحلّون  علم  طالب  بوصفهم  سلوكهم   على  حيافظوا 
مدرسيهم، وحيبون أهلهم وأسرهم ، ويتعاونون مع زمالئهم ، و جيسدون والءهم لوطنهم، 
يف احملافظة على النظام والنظافة، إضافًة إىل تكريس القيم واملثل العليا لديهم، كالعمل 

اجلماعي والتعاوني، واحلفاظ على البيئة... 
نريد إعالماً تربوياً يكون معيناً للمدرسني ولآلباء واألمهات، و يقرب املعلومة إىل ذهن 

الطالب، و يدله على سبل حتصيل العلم واملعرفة. 
وجيب أنْ يُحّقق اإلعالم الرتبوي جمموعًة من الوظائف جتاه اجملتمع، منها:

واآلراء  الفكر  األحداث اجلارية وعن  اليت تشمل معلومات عن  األخبار  نقل  اإلعالم: 
الصحيحة والصادقة، سواء يف اجملتمع العام، أم املؤسّسات التعليمية.

هذه  وتُساعد  العامة،  احلياة  بنواحي  يتعلّق  فيما  املعرفة  زيادة  به  يُقصد  التثقيف: 
الزيادة على إشباع أفق الفرد وفهمه ملا يدور حوله من أحداث وقضايا. 

النظر  وجهات  وشرح  واملعلومات،  اآلراء  تبادل  بذلك  ويُقصد  واإلرشاد:  التوجيه 
املختلفة من خالل وسائل اإلعالم، والعمل على تكامل شخصيات أفراد اجملتمع ليصبحوا 

مواطنني صاحلني، يقومون بواجباهتم على أكمل وجه.
تنمية الوعي اإلعالمي: يقوم اإلعالمي الرتبوي بتنمية القدرات املختلفة للطالب 
يف املراحل العمرية املختلفة، من خالل التعرّض بوعي لوسائل اإلعالم، ليتفهموا هذا 
االستخدام وهذا التعامل بعقول ناضجة، وأفكار واعية ونافذة، من خالل معرفة منفتحة 
على أجبديات العمل اإلعالمي ثم تقويم الرسائل اإلعالمية اليت تطرحها وسائل اإلعالم، 
وحتليلها وترشيد عملية التعرّض هذه من خالل بناء الفكر االتصايل، وبناء الفكر النقدي 

للعملية اإلعالمية.
غرس القيم الرتبوية: مبتابعة سلوك الطالب داخل املؤسّسات التعليمية يف اجملتمع، 

وذلك من خالل غرس القيم واألخالق الكرمية.
التفاهم والتكامل: تقوم وسائل اإلعالم الرتبوي مبساندة الربامج الرتبوية، وهي مبثابة 
)املدارس،  التعليمية  املؤسّسات  وإدارة  واملدرسني  الطلبة  بني  الوصل  تستهدف  قنوات 

املعاهد، اجلامعات(.
التسلية والرتفيه: من خالل إعطاء الربامج اجلادة ملسة ترفيهية.

وهناك عدة وظائف أخرى يُشارك هبا اإلعالم الرتبوي بقية املؤسّسات املعنية بالرتبية 
مثل األسرة و املؤسّسات التعليمية، و منّظمات اجملتمع املدني، يف قضايا الرتبية وحتقيق 
أهدافها، واالنتماء الوطين، والتنمية الشاملة املتوازنة، واإلعداد العلمي ألفراد اجملتمع 

ورعاية اإلبداع واملبدعني، وتأهيل اإلعالميني للقيام بدورهم يف خدمة اجملتمع.
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تعد اإلذاعة املدرسية من املكونات اهلامة يف البيئة 
املدرسية، وقد برزت بوصفها أحد ألوان النشاط 
يف  مرموقاً  مكاناً  تتبوأ  أن  واستطاعت  املدرسي، 
النشاط الالصفي الذي يعد ركناً مكيناًً من أركان 

الرتبية احلديثة.
قوية  اتصال  وسيلة  املدرسية  اإلذاعة  تعترب  كما   
خللق العالقات االجتماعية واإلنسانية إذا أحسن 

تطويعها.
قدرهتا  حيث  من  الجياريها  املدرسية  واإلذاعة   

على إثارة كوامن اإلبداع أية وسيلة أخرى.
وهي من أهم القنوات اإلعالمية املهمة السهلة يف 
اآلراء  تعرب عن  أن  واليت ميكن  املدرسي،  احمليط 
واملواقف واالجتاهات اخلاصة باجملتمع املدرسي.

الحيقق  حالياً  املدرسية  اإلذاعة  واقع  إن   
الطموحات حنو إثارة واكتشاف مواهب التالميذ 
تقليدياً الخيرج عن حيز  منهجاً  تتخذ  أهنا  ذلك 

الدرس اليومي.
واحلقيقة أن اإلذاعة املدرسية تستطيع أن تُسهم 
للتالميذ بصورة  املعريف واالجتماعي  التكوين  يف 
تفوق الدروس التقليدية، وذلك لعدة أسباب منها: 
الكلمة  على  تعتمد  اليت  براجمها  تنويع  إمكانية 
أن  علمياً  ثبت  فلقد  الصوتي،  واملؤثر  املسموعة 
وإذا  متنوعة،  ذهنية  يثري صوراً  البشري  الصوت 
صاحب ذلك مؤثرات صوتية فإنه  يثري االنفعاالت 
ويُسهم يف خماطبة وجدان املستمع،وبالتايل إثارة 

العواطف اإلنسانية وتنشيط اخليال.
كما أكدت األحباث العلمية أن اللغة املسموعة يف 
تأثريها  يفوق  اخلصوص  وجه  على  الطفل  حياة 
وتعتمد  بفكره،  صلة  أكثر  ألهنا  املكتوبة،  اللغة 

الرخو  على املشاعر واألحاسيس، فنجد الصوت 
الصوت،  جهارة  أخرى  مواقف  ويف  الناعم،  أو 
انتباه  جتذب  وكلها  والرتقيق،  اهلمس  أخرى  ويف 

التالميذ وتنشط خياهلم.
أهداف  من  تنبثق  أهدافاً  املدرسية  لإلذاعة  إن 
اجملتمع  فلسفة  على  وتقوم  الرتبوي  اإلعالم 

املدرسي ومن بني هذه األهداف:
واملعارف  واألخبار  باملعلومات  الطالب  -تزويد 

اليت هتمهم.
حبكم  االستطالع  حب  الطالب  لدى  تشبع   -

تكوينهم الفيزيولوجي.
- ربطهم مبجتمعهم احمللي واملدرسي.

- تزويدهم باملعلومات وا ملعارف املتصلة بشؤون 
الدراسة وأنشطتها ونظمها وبراجمها املتنوعة.

- تقدم للطالب ألواناً من العلوم واملعارف بصورة 
والتفسري  والتحليل  الشرح  على  تقوم  مشوقة 

والتبسيط.
اإلذاعي  االتصال  مهارات  إكساهبم  على  تعمل   -
تفكريهم  يف  والثقة  أفكارهم  عن  التعبري  ومهارة 

وقدراهتم العقلية .
والنظرة  اجلماعي  العمل  روح  فيهم  تنمي   -
لرباجمها  التخطيط  يف  يسهمون  حينما  الواقعية 
احمللي  املدرسة وجمتمعها  وأنشطة  تتناسب  اليت 

وهم يقوّمون الربامج ويعملون على تطويرها.
- تعودهم على البحث واالطالع وتعرّفهم مبصادر 

املعلومات والقدرة على التذوق 
- تشجع على التفكري العلمي وتنمية اخليال العلمي 
ورعايتها،  املواهب  واكتشاف  اإلبتكارية،  والروح 

واحملافظة على التُراث احلضاري والثقايف.

واقع اإلذاعة المدرسية وأهميتها
رئيسة التحرير: د . جميدة بدور
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- توجيههم حنو االجتاهات والقيم الرتبوية العليا، 
اآلخرين  آراء  واحرتام  املعلم  واحرتام  كالتعاون 
الذاتي  والنقد  واملواقف  اآلراء  يف  التعبري  وحرية 

البنّاء.
وينبغي لنا يف معاجلتنا للقضايا الرتبوية وخاصة 
من  تناوهلا  املدرسية  اإلذاعة  عرب  األوىل  للحلقة 
اجلانب اإلعالمي: مثالً قضية : » احملافظة على 
التوعوي  األسلوب  مراعاة  الشخصية«  النظافة 
من  بدالً  اإلعالمي  اخلطاب  مع  يتناسب  الذي 
اختاذ  أسلوب الوعيد والتأنيب ألن ذلك سريسخ 
يف نفوس الطالب هذا السلوك السليب يف املعاجلة 
أن  ينبغي  بل  حياهتم،  يف  عملياً  سلوكاً  ويصبح 
منهجاً  بشكل حضاري  اإلقناع  أسلوب  من  نتخذ 
أكثر  الوطن  النظافة جتعل  إن  نقول:  كأن  دائماً، 
مجاالً، وأهنا رمز حلضارتنا ورفعتنا وهي الطريق 
جملتمع  خال من األمراض، وبيئة نظيفة مع ذكر 
بعٍض من سلبيات غياب النظافة وآثاره الصحية 

واالجتماعية واالقتصادية.
  وهذا سيؤدي بالتلميذ أو الطالب إىل اإلقالع عن 
هذا السلوك وخاصة يف احللقة األوىل ألنه حبكم 
تكوينه يف هذه املرحلة سهل التشكيل، وتكون هذه 
املعلومات قد ترسخت يف ذاكرته بناءً على قناعته 

الشخصية.
بداية   مع  تتواكب  واليت  األعلى  املراحل  يف  أما 
واليت  والثانوية  الثانية  احللقة  يف  أي  املراهقة 
وانفعالية  واجتماعية  جسمية  تغريات  يصحبها 
حيث  خمتلف  بشكل  الظهور  يف  الشباب  ورغبة 
والتنافس  الشخصي،  باملظهر  اهتمامهم  يبدأ 
العلمي لتحقيق ذواهتم، وإثبات شخصيتهم  تعترب 
اإلذاعة املدرسية يف هذه املرحلة من أهم الوسائل 
الطاقات  الحتضان  حمطة  تكون  أن  ميكن  اليت 
وتقبّل  واحلوار  والطموحات  األفكار  عن  والتعبري 
تغطي  أن  ميكن  اليت  العملية  األمثلة  ومن  اآلراء 
متميزين  طالب  مع  لقاءات  إجراء  املرحلة  هذه 
والقيام  وأمنياهتم،  وأحالمهم  طموحاهتم  ملعرفة 

الطبيعة،  الستكشاف   مسجلة  علمية  برحالت 
وحضور اإلذاعة لتسجيل وقائع الرحلة ثم إذاعتها 

على الطالب.
كما ميكن إعداد مسرحيات إذاعية  تتناول مناذج 
بطوالت  وإظهار  العربي  التاريخ  من  مشرقة 

األجداد ومراكزهم العلمية  كي حنذو حذوهم.
 أما يف املرحلة الثانوية اليت تعد من أخطر مراحل 
حياة الشاب واليت تتبلور فيها شخصيته وتكتسب 
االنتقال  فيجب  املقبلة،  احلياتية  خصائصها 
بتفكري الشباب إىل البحث واملناقشة واالستقصاء 
بأنفسهم  النتائج  إىل  الوصول  من  متكينهم  بغية 
ميزاهتم  سينمي  وهذا  عليهم   بفرضها  وليس 

واحرتامهم لآلخرين.
باإلعداد  يبدأ  املرحلة  هذه  يف  الشاب  أن  ومبا 
للحياة العملية ويرسم لنفسه طريق املستقبل لذا 
بتأصيل  اهتمامها  املدرسية  اإلذاعة  يف  يراعى 
تفكري الشاب وتوجيهه حنو املستقبل وتعلّم املهن 
اليت تتناسب وقدراته  وتوضيح  اجملاالت العلمية 
ملن أراد مواصلة مشواره التعليمي، وبالتايل جيب 
أن تكون اإلذاعة املدرسية متنفساً يعبّر  الطالب 
واالجتاهات  ورغباهتم  ميوهلم  عن  خالهلا  من 
والقيم اإلجيابية من دون أن تأخذ طابع التعليمات 
بأخبار  واالهتمام  مباشر،  بشكل  املواعظ  أو 
املدرسة املنوعة وحثهم على االشرتاك يف إعدادها 
طاقاهتم  إبراز  نساهم،يف  وبذلك  تقدميها  و 

الكامنة بشكل جيد ومفيد.
وتقديم  إعداد  الربامج من  تكون هذه  أن   وميكن 
إدارة  هناك  يكون  أن  أو  املعلم  وإشراف  الطالب 
مسؤولة عن اإلذاعة املدرسية تشرك الطالب يف 
الرتبوي  للمشرف  يكون  وقد  الربامج،  هذه  وضع 
الدور األكثر أمهية يف هذا اجملال، وميكن أن يسهم 
يف تفعيل هكذا برامج بتبادل النشاطات اإلذاعية 
ونقل  الطاقات  من  لالستفادة  أخرى  مدارس  مع 
املدرسي،  وتنميتها ونشرها يف اجملتمع  التجارب 

ويف وسائل اإلعالم العامة األخرى.
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إدارة التغيير التربوي
أ . د . صاحلة سنقر*

يرى الفالسفة وعلماء االجتماع أن الشيء الوحيد الثابت 
الذي اليتغري هو التغري نفسه، فالتغري حالة مستمرة. 

وقدميًا قال هرقليطس فيلسوف التغري، )اليستحم املرء 
إنسانيته  اإلنسان  يعطي  ال��ذي  هو  فالتغري  مرتني(  النهر  مباء 

وبدونه يصبح فريسة للجمود واليأس. 

المعلم
العربي

* الدكتورة صاحلة سنقر ،وزيرة سابقة وأستاذة يف كلية الرتبية، من مواليد دمشق عام 1939، حتمل 
دكتوراه يف فلسفة الرتبية من جامعة عني مشس يف القاهرة عام 1978، تسلمت مناصب علمية رفيعة 
يف سورية من بينها: عمادة كلية الرتبية يف جامعة دمشق بني عامي 1981_1986، ورئاسة اجمللس 
األعلى لآلداب والفنون بني 1992- 2000، ووزيرة  التعليم العايل 1992-2000. وهي عضوة املكتب 
التنفيذي ملنظمة علماء دول العامل الثالث TWAS ، هلا19 كتاباً بني تأليف وترمجة منها: تطور التعليم 

العايل يف سورية وتوجهاته املستقبلية - دراسات وحبوث يف قضايا املرأة - املدرسة اجملتمعية- 
وآخرها يف عام 2008: أمهية الرتبية والتعليم يف حياة األمة اإلسالمية. 
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وال��ت��غ��ي��ري مي��ث��ل ت��ع��دي��الً يف ال��وض��ع ال��راه��ن 
حتقيق  هب��دف  املستقبلي  للوضع  لالنتقال 

التكيف والتفاعل مع البيئة احمليطة.
تغيري شاملة يف  ث��ورة  احل��ايل  العصر  ويشهد 
املناحي احلياتية املختلفة واليت كان هلا أثرها 
الواضح يف اجملاالت اإلنسانية عامة، وجمال 
وال��يت  خ��اص،  بشكل  البشرية  امل���وارد  إدارة 
إدارة  على  امل��رء  ق��درة  على  حتققها  يتوقف 

التغيري فيها.  
امل��ه��ارات  إح���دى  التغيري  إدارة  أض��ح��ت  لقد 
االرتقاء  اإلنسان على  تساعد  اليت  األساسية 
والتطوير يف اجملاالت كلها وخباصة يف اجملال 

الرتبوي. 

إدارة التغيري يف املؤسسات الرتبوية:
إن الرتبي���ة يف  مفهومه���ا املعاصر عملية تغيري 
وتطوي���ر اجتماعي،  واملؤسس���ات الرتبوية مبا 
فيها املدرس���ة من أكثر املؤسس���ات اجملتمعية 
حاجة ملواكبة املتغريات االقتصادية والسياسية 

واالجتماعي���ة. كوهن���ا تعتمد التغيري الش���امل 
يف الس���لوك واألف���كار واالجتاه���ات لتحقي���ق 

األهداف.
ومل���ا كان مدير املدرس���ة ه���و القائ���د الرتبوي 
هل���ا فالب���د له م���ن أن ميتلك مه���ارات التغيري 
الس���تيعاب مس���تجدات العص���ر وإال عان���ت 
املدرس���ة من اجلمود وكان مصريها الفشل يف 
حتقيق األهداف املنشودة، ذلك أن املدير الذي 
الميتل���ك مهارات التغيري س���يواجه مش���كالت 
عديدة يف مدرس���ته ت���ؤدي إىل االضطراب يف 
العم���ل ومقاومة املعلمني ل���ه وضعف انتمائهم 
للمدرس���ة اليت يعملون فيه���ا. فعليه يقع عبء 
اختاذ القرارات املناسبة للتغلب على املشكالت 
ومواجهة املس���تقبل بكفاءة والتمهيد للتغريات 

املتوقعة.
مما س���بق يتب���ني أن إدارة التغي���ري تعتمد على 
فعالية املدير الذي عليه أن يتعاون مع اجلميع، 
وأن يراع���ي البيئة اليت تعمل  فيها املدرس���ة.. 
وه���ذا يتطلب إعداد مديري���ن مؤهلني لتحمل 
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مس���ؤولياهتم يف التغيري ، قادرين على التفاعل 
مع ما حييط مبؤسساهتم من ظروف ومتغريات 
االقتصادي���ة  اجمل���االت  يف  وعاملي���ة  حملي���ة 
واالجتماعي���ة  والتكنولوجي���ة  والسياس���ية 

والثقافية.
لق���د أصبح جوهر اإلدارة يتمثل يف اس���تخدام 
املنط���ق والتنب���ؤ العلم���ي والنظ���ر إىل مفه���وم 
التغ���ري كونه س���بيالً لنجاح املؤسس���ة. وأصبح 
ال���دور اهل���ام الذي يق���وم به املدي���ر هو اجياد 
التغيري والتكيف معه والعمل وفق أهداف وقيم 
ومفاهيم جديدة ختتلف جذرياً عن س���ابقاهتا 

وبطرق وأساليب جديدة.

متطلبات التغيري:
مل���ا كان كل تغيري يواجه مقاومة ألن من طبيعة 
اإلنسان أن يتخذ موقفاً عدائياً جتاه ما جيهله 
)اإلنسان عدو ما جيهل( فالبد للمدير من أن:

- يتفهم العوامل املوقفية املختلفة اليت تساعد 
عل���ى إح���داث التغي���ري وتقلل صعوبات���ه وهذا 
ماأطل���ق عليه روبني إذاب���ة اجلليد عن العملية 
الرتبوي���ة القائمة ويوض���ح للمعلمني أن الرتبية 
تواج���ه مش���كالت حقيقية ت���رتك آثارها على 

اجلميع.
- يبلورمنظوم���ة جديدة من املعارف واملهارات 
والقيم وحيدد أولوية تناوهلا حسب أمهيتها يف 

العملية الرتبوية.
 - حي���دد أه���م مدخالت العم���ل الرتبوي اليت 
حتتاج إىل تغيري كوهن���ا التتوافق مع األولويات 
احملددة ووض���ع اإلجراءات املطلوب عملها من 

أجل حتقيق ذلك..
- خيطط ختطيطاً دقيقاً للتغيري ، حبيث يكون 
اهلدف من التغيري واضحا منذ البداية، وكذلك 
املربرات اليت تقف وراء هذا التغيري واحللول أو 
البدائل اليت ميكن العمل هبا، واجلدول الزمين 
لتنفي���ذ ه���ذه احللول، وم���ا يتعل���ق باألهداف 

و  الرتبوي���ة،  واالس���رتاتيجيات  والسياس���ات 
املناهج والكتب املدرس���ية، وطرائق التدريس، 
وعالقة املدرسة باجملتمع احمللي، ولكي يتمكن 
املدير من التخطيط املناسب إلدارة التغيري يف 

مدرسته عليه أن يقوم مبا يلي:
وتقدي���م  الرتبوي���ة  التش���ريعات  مراجع���ة   -

املقرتحات لتطويرها.
- اعتم���اد الالمركزية يف التعامل مع العاملني 

يف املدرسة.
- تبس���يط اإلج���راءات وحتس���ني خمرج���ات 
التعلي���م ومتابعة النتائج وحتقي���ق املواءمة مع 

سوق العمل.
- الرتكيز على احلوار وتبادل األفكار.

-  احلرص على رفع س���وية املعلمني وحتسني 
ظروفه���م، وإحلاقه���م بربام���ج تدريبي���ة تتعلق 
بالتنمي���ة املهنية املس���تدامة وبقي���ادة التغيري، 
هبدف اس���تخدام األس���اليب املناسبة للتجديد 

والتغيري.
- االهتمام بالبناء املدرس���ي والبيئة املدرسية 
وتكنولوجي���ا التعليم ، وتزويد املدرس���ة باملواد 

التعليمية املناسبة.
يف  احلاص���ل  بالتط���ور  املعلم���ني  تعري���ف   -
االجتاهات الرتبوية احلديثة، ومبا ميكنهم من 

التجاوب مع التغيريات املنشودة. 
 أي إن التخطيط للتغيري يزود املعلمني باملعرفة 
املس���بقة ملا س���يحدث يف   مدرس���تهم،  وهذا 
ما خيفف م���ن مقاومتهم للتغي���ري، وجيِود من 

أدائهم الرتبوي.        
 - تش���كيل فريق من املعلمني يتوىل مس���ؤولية 
إحداث التغيري حبي���ث حيدد املربرات، والرؤية 
اجلديدة، والفرص املتاح���ة لتحقيق األهداف 

املنشودة.
- حتديد الوقت الالزم إلحداث للتغيري، فمع أن 
التنفيذ البطيء يعطى املدير وقتاً كافياً لتهيئة 

املعلم���ني لقب���ول التغي���ري، إال أن هناك 
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مواقف تتطلب أن يُنفذ التغيري بس���رعة وبدون 
تأخ���ري. وأيا كان األم���ر فإن االختي���ار ما بني 
السرعة أو البطء يف التغيري يفرض على املدير 
املع���ين بالتغيري دراس���ة كل موقف وخصائصه 
لكي يصل إىل اختاذ القرار األفضل. فال جيوز 
التحول إىل الربامج اجلديدة بس���رعة، حتى لو 
كان���ت الظ���روف مواتية، واخت���ذت اإلجراءات 
الالزم���ة للنج���اح، ألن تغيري الربام���ج الفكرية 
عملية طويلة مس���تمرة تدوم س���نوات عديدة، 
وه���ي عملي���ة أصعب م���ن التغيري يف األش���ياء 

املادية.
- إع���ادة تنظي���م امل���وارد البش���رية، من حيث 
ع���دد املعلمني ومؤهالهتم ، وتقويم املش���رفني 
الرتبوي���ني هلم، وع���دد املتعلمني ومس���توياهتم 

...اخل
- اختي���ار األس���لوب والطريقة ال���يت يقدم هبا 
للتغي���ري، فقد يس���بب تقديم بع���ض املعلومات 
القلق لدى املعلمني بسبب عدم اكتمال الصورة 
ع���ن التغيري املزمع إحداث���ه، هلذا يفضل الكثري 
م���ن املديرين الرتيث إىل ح���ني توفر املعلومات 

كاملة.   
- مش���اركة املعلم���ني يف التغي���ري، فإش���راكهم 
س���يؤثر يف طريقة تفكريهم، ويف التخفبف من 
القلق   املصاح���ب للتغيري، ويف زيادة التزامهم 
بالعمل من أجل التغيري،  فعملية التغيري تتطلب 
التع���اون بني املعلمني على تنوع خرباهتم يف جو 

تسوده الثقة والتفاهم والوضوح.
- تقديم احلوافز من أجل التغيري: سواء أكانت 
حواف���ز مادي���ة أم اجتماعي���ة أم حوافز تتعلق 
بتحس���ني املركز الوظيفي للمعل���م. فالتحفيز 
يليب الدوافع الطبيعية للفرد، وكثري من املقاومة 
حت���دث ال ألن املعلمني يكرهون التغيري يف حد 
ذات���ه، ب���ل ألن التغيري ال���ذي يواجهونه ال يتفق 
ودوافعه���م الطبيعية،  فإذا ما مت تلبية الدوافع 
بش���يء من احلكم���ة، فإن املعلمني س���يتقبلون 

التغيري وسيسهمون يف حتقيقه.

السمات اليت جيب أن يتحلى هبا املدير 
كونه قائدًا لعملية التغيري:

اإلدارة تؤث���ر وتتأث���ر بكل ما ي���دور حوهلا من 
متغ���ريات، فهي تتداخل وترتاب���ط مع متغريات 
العصر كلها واالرتقاء مبستوى التعليم وجتويد 

خمرجاته يتطلب أن يتحلى املدير ب:
1- رؤية استشرافية واضحة:

تساعده يف قراءة املتغريات العلمية واجملتمعية، 
احمللي���ة والعاملي���ة حبكم���ة ودق���ة، ومتكنه من 
التنبؤ هب���ا، والتكيف حبس���بها ، حبيث يصوغ 

األهداف الالزمة وفقها.
2- الق���درة عل���ى حتدي���د الرس���الة وبرنامج 

التغيري:
حبي���ث يتم وض���ع اخلطوط العريض���ة لعملية 
التغي���ري ابت���داءً من اهل���دف والطريق���ة وحتى 

التقويم واملتابعة.
3- القيم املهنية:

أن يتحل���ى باألخالقي���ات املهني���ة ال���يت جتعله 
منوذج���اً يف دع���م العم���ل الرتب���وي وتيس���ريه، 
واملتمثلة بالص���دق يف العمل، واإلخالص فيه، 
وتأديته بكفاءة عالية، وااللتزام بأس���رار املهنة 
ومتطلباهت���ا اخلاص���ة، وحتم���ل املس���ؤوليات 

بأمانة واقتدار.
 4- القدرة على التواصل اجليد:

إن عملي���ة االتص���ال عملي���ة مهم���ة لتنفيذ   
برنامج التغيري بشكل مناسب، فالرسالة حتتاج 
إىل انتق���ال واض���ح من املدي���ر قائ���داً للتغيري 
إىل املعلم���ني، الذي ينقلها بأس���اليب متعددة، 
كالتعبري اللغ���وي أو احلركي أو االنفعايل. ومن 
امله���م أن يتحق���ق املدير من أن رس���الة التغيري 
وصلت إىل املعلمني كما أرادها، وأهنم داعمون 

ومؤيدون هلا.
5 - القدرة على املبادرة:
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إن حتلي املدير بالقدرة على املبادرة تيس���ر   
ل���ه قي���ادة العملية الرتبوية ومتكن���ه من توجيه 
املعلم���ني ومتابع���ة تقدمهم ،  وه���ذا ما حيقق 
للمدرس���ة التنافس والتمي���ز. فإحداث التغيري 
يف العملي���ة الرتبوي���ة حيت���اج إىل معرفة كبرية 
ومه���ارات عدي���دة تش���مل املعرف���ة بأس���اليب 
القي���ادة وديناميكي���ات اجلماع���ة، ومس���ببات 
السلوك واالتصال، وكلها أمور مهمة وضرورية 
بالنسبة لفهم كيف ميكن إدارة التغيري بفعالية.

6- حتمل املخاطرة:
ملا كان التغيري حيمل يف جوهره استش���راف   
املس���تقبل، كان الب���د للمدي���ر م���ن أن خياطر 
ويتصرف جبرأة وأن يتحمل املسؤولية باختاذه 
الق���رار املناس���ب للتغي���ري، وب���دون أن  يتحمل 
املدي���ر املخاطرة ف���إن عملية التغيري س���تأخذ 

طريقا مضطرباً من دون قيادة حقيقية هلا. 

معوقات التغيري
بالرغم م���ن أن إدارة التغيري أصبحت من أبرز 

القوى املؤثرة يف العملية الرتبوية بعد أن أثبتت 
فعاليته���ا يف معاجل���ة العدي���د من املش���كالت 
الرتبوي���ة ويف مواكبة التط���ورات املتالحقة يف 
خمتل���ف امليادين، إال أن هن���اك مجلة معوقات 
يواجهه���ا املدير عن���د إدارته للتغي���ري، منها ما 
يتعل���ق باملدير من حيث أس���لوب إدارته فكلما 
كان املدير مؤهالً متكن من وضع إس���رتاتيجية 
ش���املة ومنسقة إلجناز  التغيري بنجاح. وعمل 
على حتديد الربامج الرتبوية السائدة ومقارنتها 
بالربام���ج املطلوب إجيادها، ومتكن بالتايل من 

حتديد حجم الفجوة املطلوب جتسريها. 
 ومنها ما يتعلق باملعلمني من حيث استعدادهم 
وتقبلهم للتغيري، ومنها ما يتعلق بثقافة املدرسة 
خاصة إذا كان من���ط الرتبية املراد تغيريه قوياً 

وراسخاً يف ممارسات العاملني.
 ويبق���ى أش���دها إعاق���ة للتغي���ري ع���دم رغبة 
املعلمني وقناعتهم بالتغيري، قال تعاىل )إن اهلل 
اليغري ما بقوم حنى يغريوا ما بأنفسهم( سورة 

الرعد:11
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التعليم المبرمج
د.حممد فارس شباط *  

التعليم املربمج : 
واحد من أساليب التعلم الذاتي متتد جذوره إىل العامل النفسي 
سيدني بريسي )Sidney Pressey ( الذي ابتكر أول آلة للتعليم 

عام )1920( .

المعلم
العربي

* حماضر يف كلية الرتبية جبامعة دمشق.
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يبدا  مل  امل��ربم��ج  بالتعليم  االه��ت��م��ام  ل��ك��ن   
سكنر  ال��ع��امل  ألقاها  حم��اض��رة  أث��ر  على  إال 
احد مؤمترات  )Skinner( عام )1954( يف 
علم النفس وكان عنواهنا : »علم النفس وفن 
 The Science Of Learning التدريس« 
وال��يت    and The Art Of Teaching
واحليوانات  الطيور  على  فيها جتاربه  وصف 
التعلم  عملية  طرق  عن  اإلنسان  على  وأيضاً 
كان  اليت  اآللة  بوصف  وقام  السلوك  وتعديل 
على  أساسا  تعتمد  كانت  وال��يت  يستخدمها 
 )Stimulus( املثري  عن  السلوكية  النظرية 
واالستجابة )Response(   واملعرفة الفورية 
ملدى ما يف االستجابة من صحة أو خطأ ، تلك 
النظرية اليت يعتمد عليها التعليم املربمج واليت 
 Reinforcement( التعزيز  بنظرية  تعرف 

   .)theory

تعريف التعليم املربمج : 
هو أس���لوب من أس���اليب التعلم الذاتي  يتعلم 
فيه���ا املتعل���م ذاتيا وف���ق س���رعته الذاتية عن 
طريق تفاعله مع برنامج يقدم له املعلومات يف 
 ،)Frames( خطوات صغرية تس���مى إطارات
وتق���دم ه���ذه املعلوم���ات يف كت���اب مربم���ج أو 
آل���ة تعليمي���ة ، ويق���وم الربنام���ج ب���دور املوجه 
حن���و حتقيق أهداف معينة م���ن خالل خربات 
تتطلب اس���تجابات معينة عن أسئلة متنوعة ، 
وتزداد دافعية املتعلم من خالل عملية التعزيز 
املستمرة اليت حتقق له تغذية راجعة من خالل 

معرفته الفورية لنتائج استجابته .

خصائص التعليم املربمج :
- ميك���ن للمتعلم أن يعلم نفس���ه بنفس���ه وفقا 

لسرعته وقدراته الذاتية.
- يقوم الربنامج ب���دور القائد واملوجه للمتعلم 

حنو حتقيق أهداف حمددة. 

- تق���دم املعلوم���ات يف الربنام���ج عل���ى ش���كل 
إطارات صغرية مرتبة ترتيباً منطقياً س���لوكياً 

حبيث يستجيب هلا املتعلم تدرجيياً.
- يعرف املتعلم نتيجة اس���تجابته يف كل خطوة 
من خط���وات الربنامج و س���واء أكانت إجيابية 
أم س���لبية، ويقوم بتعديل اس���تجابته اخلاطئة 
باس���تمرار حتى يصل يف النهاية إىل الس���لوك 

النهائي املرغوب فيه.

األس���س ال���يت يق���وم عليه���ا التعليم 
املربمج:

 ميكن حتديد األسس اليت يقوم عليها التعليم 
املربمج يف النقاط التالية:

- ينبغي أن يتعلم املتعلم بنفسه .
- لكل متعلم سرعته اخلاصة ، ويف كل مرحلة 

من مراحل النمو تتفاوت سرعة التعلم.
- يتعل���م املتعلم بس���رعة أك���رب إذا حدث تعزيز 

فوري لكل خطوة من خطوات التعلم.
- اتق���ان املتعلم لكل خطوة أو جزء منها جيعل 

النتيجة النهائية للتعلم حمققة.
- ي���زداد احلاف���ز قوة عن���د املتعل���م بإعطائه 
مس���ؤولية تعليم نفس���ه  وعندئذ يتعلم ويتذكر 

ما تعلمه بصورة أكثر عمقاً.
- الف���روق الفردية بني املتعلم���ني يف القدرات 
العقلية تع���د عنصراً أساس���ياً ينبغي مراعاته 

عند ختطيط وتنفيذ املناهج التعليمية.
- يستند التعليم املربمج إىل النظرية السلوكية 
اجلديدة يف علم النفس اليت ترى أن الس���لوك 
البشري هو السلوك الظاهري القابل للقياس. 
- يصاغ املوقف التعليمي املربمج على أس���اس 

أنه موقف مضبوط موجه يصوغه برنامج.

خطوات إع���داد الربنامج التعليمي يف 
التعليم املربمج :

حيتاج إعداد الربنام���ج التعليمي اجليد 
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إىل وق���ت وجه���د كبريين ... ويرج���ع ذلك إىل 
م���ا يتطلبه إع���داد الربنامج اجلي���د من عناية 
فائق���ة يف حتديد أه���داف الربنامج وحمتواه ، 
ويف طريق���ة كتابة إطاراته وترتيبها وتقوميها.  
وميك���ن تلخي���ص أه���م اخلطوات ال���يت ينبغي 

اتباعها  يف إعداد الربنامج باآلتي :
حتديد األهداف ال���يت يعد الربنامج 

من أجلها: 
ينبغ���ي أن تك���ون أه���داف الربنام���ج واضح���ة 
وحمددة حبيث يس���تطيع املتعلم أن يس���توعب 
ه���ذه األهداف ، ويعمل على حتقيقها يف أثناء 

تنفيذه للربنامج.
 حتديد نقطة البداية يف الربنامج : 

يس���تلزم ذلك معرفة مس���توى املتعلمني الذين 
س���يتعلمون هب���ذا الربنامج و م���ن حيث درجة 
نضجهم ومس���توى ذكائهم  وخرباهتم السابقة، 
وم���ا يعرف���ون م���ن معلوم���ات أو مصطلحات 

علمي���ة تتعل���ق مبوضوع الربنام���ج و وغري ذلك 
من العوامل اليت تع���د ضرورية لتحديد نقطة 

البداية يف الربنامج.
 حتدي���د املادة العلمية اليت س���تحقق 

اهداف الربنامج:
يتم ذلك باالستعانة مبصادر تعليمية متنوعة، 
ميك���ن أن يك���ون من بينه���ا الكتاب املدرس���ي، 
بش���رط أال يك���ون ه���ذا الكت���اب ه���و املصدر 

الوحيد لتحديد املادة التعليمية.      
 حتديد النظام الذي ستعرض به املادة 

العلمية يف الربنامج:
وه���ذا يتطلب ترتيب امل���ادة العلمي���ة بطريقة 
منظم���ة تتدرج م���ن الس���هل إىل الصعب، كما 
تتطلب حتدي���د الوس���ائل واألدوات والتجارب 
اليت ستس���تخدم يف دراس���ة الربنامج واملواقف 

اليت سيشملها.
 كتابة اطارات الربنامج :



21املعلم العربي / العدد 447-446-445 / 2012

دراسات تربوية ونفسية

وه���ذه املرحلة تتطلب مه���ارة فائقة من جانب 
واض���ع الربنامج ، فإذا كان���ت أهداف الربنامج 
مصوغ���ة بوض���وح ، وإذا كان واض���ع الربنامج 
على دراية مبستوى املتعلمني الذين سيتعلمون 
بالربنام���ج ، وإذا كان���ت امل���ادة العلمية حمددة 
بطريق���ة واضحة ومرتبة ترتيباً س���ليماً ، فإن 
ذلك سيس���هل كتابة اإلطارات التعليمية واليت 
تتطل���ب كتابته���ا مه���ارة وتدريب وق���درة على 

االبداع واالبتكار.
جتريب الربنامج:

ال يصبح الربنامج مقبوال يف صورته النهائية إال 
بعد أن جيرب عدة مرات على عدد من املتعلمني 
كل عل���ى انفراد ، لك���ي يثبت بعدها صالحيته 
العام���ة للتعلي���م ، وعند ه���ذا التجريب يعطى 
املتعلم اختب���اراً قبل دراس���ة الربنامج لتحديد 
املعلوم���ات ال���يت ميتلكها املتعل���م  عن موضوع 
الربنامج قبل هذه الدراس���ة ث���م جيلس واضع 
الربنام���ج مع املتعل���م، ويتبعه خطوة خبطوة يف 
أثناء تقدمه يف دراسة إطارات الربنامج واحدا 
تلو اآلخر ، ويف أثناء ذلك يسجل واضع الربنامج 
مالحظاته عن الصعوبات اليت يواجهها املتعلم 
يف دراس���ة الربنامج وفهمه إلطاراته ، وعما إذا 
كان تسلس���ل االطارات بالنسبة للمتعلم سلساً 
وميس���ورا ، أم به غموض أو حيتاج إىل تعديل، 
ويف ض���وء نتائ���ج االختب���ار واملالحظات اليت 
يس���جلها واضع الربنام���ج  ، جتري التعديالت 
الالزمة، ثم يعرض الربنامج على متعلم جديد 
بع���د تعديله ، ويعدل مرة أخرى ، وهكذا حتى 
يطمئ���ن واضع الربنامج أن هذا الربنامج أصبح 

صاحلاً لالستعمال .
مزايا التعليم املربمج :

ميكن حتديد أهم مزايا التعليم املربمج  بوصفه 
أس���لوباً من أس���اليب التعلم الذاتي يف النقاط 

األربعة اآلتية:
إنه برنامج متكامل:

فالربنام���ج التعليم���ي ليس جمموع���ة مواد أو 
وسائل تعليمية فحسب ، إمنا هو وحدة تعليمية 
قائمة بذاهتا حتتوي على العناصر األساس���ية 
ال���يت جتعل من���ه برناجما متكام���ال يتكون من 
جمموع���ة من العناص���ر اليت تتكامل وتش���كل 
بتكامله���ا وح���دة وظيفية تتفاع���ل عناصرها 

تفاعالً وظيفياً لتحقيق أهداف التعلم. 
يركز على وحدة تعليمية: 

التعليم���ي مبعاجل���ة وح���دة  الربنام���ج  يق���وم 
تعليمي���ة معينة وق���د تتفرع ه���ذه الوحدة إىل 
مفاهيم ومبادئ وعالق���ات و قوانني ومبادئ، 
وخصائص املتعلمني ال���يت حتدد مدى التعمق 

بدراسة املفهوم واحلجم املناسب للربنامج.
التعليم املربمج يوفر الوقت:

م���ن أهم مزاي���ا التعليم املربمج أن���ه يوفر وقت 
املعل���م واملتعل���م ، ألن ذل���ك يعط���ي وقت���ا أكرب 
للمناقش���ة  وإجراء التج���ارب والبحث وتنمية 
قدرات املتعلمني على التفكري الس���ليم، وتنمية 
اجتاهاهت���م العلمي���ة ، والكش���ف ع���ن ميوهلم 
وتوجيهها مبا يتناسب وإمكانياهتم وقدراهتم.   

التعليم املربمج حيفز املتعلمني على التعلم:
يض���ع التعليم املربم���ج بني يدي املعلم نش���اطاً 
تعليمياً جيداً ، ميكن لو أحس���ن استخدامه أن 
يبع���ث يف التدريس اجلدية والتجديد ، وحيفز 
الطلبة على الدراس���ة، ويتمشى متاماً مع مبدأ 
تنوع األنش���طة التعليمية ، ويزيد من دافعيتهم  

حنو التعلم.
يع���وض التعلي���م املربم���ج النق���ص يف 

إعداد املدرسني: 
يس���تطيع التعليم املربمج أن يعوض النقص يف 
ختصص���ات املعلم���ني يف ح���االت خمتلفة مثل 
عدم تواف���ر العدد الكايف م���ن معلمي مادة ما 
لتدريس���ها يف امل���دارس ، فعندئ���ذ ميك���ن عن 
طريق التعليم املربمج تقديم برامج تشمل بعض 

أج���زاء املقرر يتغلب املعلم على مش���كلة 
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نقص التخصص اليت يشعر هبا بعض املعلمني 
عندما يطلب منهم تدريس موضوعات ليست 
هي يف جمال ختصصهم الدقيق ، وليس معنى 
ذل���ك أن وجود الربنامج س���يلغي عم���ل املعلم، 
لكنه يف حقيقة األمر سيس���اعد كالً من املعلم 
واملتعلم على عبور الفجوة واس���تكمال النقص 

الناتج عن عدم وجود املعلم املتخصص.   
يس���هم التعلي���م املربم���ج يف تطوي���ر 

املناهج:
يس���تطيع الربنامج مبا لديه م���ن امكانيات أن 
يس���هم يف إحداث التغيري املنش���ود حنو تطوير 
املناهج التعليمية املختلفة ، حيث يكش���ف عن 
نق���اط القوة ونق���اط الضعف يف تلك املناهج ، 
فيت���م تطوير تلك املناه���ج بالتغلب على نقاط 

الضعف تلك. 

يعم���ل التعلي���م املربمج عل���ى مراعاة 
الفروق الفردية بني املتعلمني.

إن أفضل التعلم هو ما وافق وانطلق من حاجات 
املتعلم ووفر الفرص���ة لتلبية تلك االحتياجات 
يف ضوء اس���تعدادات املتعل���م وإمكاناته وتوفري 
خي���ارات وبدائ���ل متع���ددة يس���تطيع املتعل���م 
أن خيت���ار منها ما يناس���ب ميول���ه وحاجاته ، 
وهلذا تعددت نقاط البدء يف الربامج التعليمية 
وتفرع���ت املس���ارات ال���يت تناس���ب كل متعلم 
يف س���عيه لتحقي���ق األه���داف املوضوعة وفق 

سرعته الذاتية يف تناول الربنامج .     
يؤك���د التعليم املربم���ج على التحديد 
الدقيق لسلوك املتعلم قبل بدء التعلم 

وأنواع السلوك النهائي املرغوب فيه.
كان���ت العملي���ة التعليمي���ة قدمي���ا ترك���ز على 
املعلومات ،وصوغ العبارات السلوكية يف عبارات 
توضح النش���اط الذي يقوم ب���ه املتعلم يف أثناء 
التعلم ، ويف هذه احلالة ال يتعلم املتعلم ش���يئا، 
لذا بدأ االهتمام يف صوغ األهداف الس���لوكية 
اليت تركز على الس���لوك النهائي للمتعلم ، وما 
يس���تطيع فعل���ه يف هناية التعلم ،وم���ا الربنامج 
التعليم���ي إال واح���د م���ن تلك احمل���اوالت اليت 
بدأت لتطوير املمارس���ات التعليمية فهو يركز 
على أغراض سلوكية إجرائية حمددة واضحة 
األه���داف ومصاغ���ة صياغة س���لوكية جيدة، 
وشاملة ملستويات األغراض السلوكية املعرفية 
واملهارية والوجدانية اليت يقوم هبا املتعلم..   

توفري التغذية الراجعة الفورية.
يوفر التعليم املربمج التغذية الراجعة اليت تعزز 
الس���لوك الصحي���ح وتقويه وتصحح الس���لوك 
اخلاط���ئ ، وهي املس���ؤولة عن إع���ادة التوازن 
إىل الربنامج عندما تكون اس���تجابة املتعلم عن 
أحد اط���ارات الربنامج غ���ري صحيحة . وتقوم 
التغذي���ة الراجع���ة أيض���ا بدور مه���م يف تقويم 
العم���ل ، وتعزز التعلم الصحيح وتصحح التعلم 
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اخلاطئ ، ولذلك فإن التغذية الراجعة تتضمن 
حتس���ني العمل والتق���دم حنو اإلتق���ان عندما 
تك���ون املس���ارات صحيحة ، وتس���هم يف زيادة 
توازن النظام وتتحكم بس���لوك املتعلم للوصول 
إىل اإلتقان بالتعزي���ز اإلجيابي الذي يزيد من 
التعل���م بوجوده أو بإضافته ، والتعزيز الس���ليب 

الذي يزيد من التعلم بسحبه أو حذفه .
مرونة التداول :

يتص���ف الربنام���ج التعليم���ي اجلي���د مبرون���ة 
الت���داول م���ن قب���ل املتعلمني حي���ث ال يتطلب 
استخدامه من املتعلم مهارات كبرية يف التعامل 

مع احلاسوب .
تفاعل املتعلم مع الربنامج:

التفاع���ل ه���و الطريق���ة األكثر فاعلي���ة للتعلم 
الذاتي والعنصر األساسي يف حتديد الربنامج 
واليت متيز برنامج من غريه من وس���ائل عرض 
املعلوم���ات بالتلفزيون أو الفيدي���و أو الكتاب ، 
فاملتعلم ينبغي أن يكون مشاركاً نشطاً متفاعالً 
يف عملي���ة التعلي���م ، وهذا ما يس���عى الربنامج 

التعليمي اجليد إىل حتقيقه.
يتبنى اسرتاتيجية التعلم املتقن :

إن اتق���ان املتعلم للمعلومات واملهارات املطلوب 
تعلمه���ا يتطلب بالض���رورة التفاع���ل مع املادة 
التعليمية والوس���يلة اليت تق���دم هبا املعلومات، 
واالس���تفادة م���ن التغذي���ة الراجع���ة اليت تعزز 
الصحيح وتصحح اخلطأ ، وتقود عملية التعلم 
إىل حتقي���ق األهداف بفاعلية عالية ، حيث إن 
التعلم اإلتقاني خاصة أساس���ية من خصائص 

الربامج احلاسوبية التعليمية اجليدة .
أنواع الربامج التعليمية:

يوج���د هن���اك أنواع للربام���ج التعليمي���ة، منها 
الربامج اخلطية والربامج التفريعية:

مجي���ع  يس���تخدم  اخلطي���ة  الربام���ج  يف    -
املتعلم���ني الربنامج بالتتابع ذات���ه من إطار إىل 
آخ���ر مبتدئني بالس���لوك األويل حت���ى يصلوا 

للس���لوك النهائ���ي املراد حتقيقه ، كل حس���ب 
سرعته والشكل اآلتي يبني الربنامج اخلطي:

- أما الربامج التفريعية فتس���مح للمتعلم بقدر 
من احلرية يف االختيار بني العديد من البدائل 
والس���ري يف طرق خمتلفة حس���ب االجابة اليت 
يبديه���ا ع���ن األس���ئلة األوىل ال���يت حتدد خط 
اخل���ربات ال���يت ميرفيها املتعلم والش���كل الذي 

حيدد بنية الربنامج التفريعي: 

العناصر الرئيس���ة للربنامج احلاسوبي 
التعليمي:

البد ل���كل برنامج تعليمي م���ن توافر العناصر 
اآلتية:

1- املقدمة : وتتضمن التعريف باجلهة املنتجة 
،ونوع الربنامج ، وتاريخ انتاجه ، والنظام الذي 

يعمل عليه، والذاكرة اليت حيتاجها .
2- العن���وان : وينبغ���ي أن يكون مش���وقاً وهذا 
يزيد من جذب املتعلم حنو الربنامج واالستمرار 

يف التعلم .
جمموع���ة  وه���ي   : الربنام���ج  أغ���راض   -3
اإلرش���ادات والتوجيه���ات ال���يت تس���هل عملية 

استخدام الربنامج وتتضمن ترحيباً باملتعلم .
4- االختب���ار القبلي : وذلك لتحديد املس���توى 
التعليم���ي للمتعل���م قب���ل ب���دء التعل���م وتقديم 

التفرعات املالئمة له.
5- قائم���ة احملتوي���ات:  وه���ذه تعط���ي املتعلم 
حري���ة اختي���ار املوضوعات أو األنش���طة اليت 

يرغب بتعلمها .
6- حمت���وى الربنام���ج : ويتنوع أس���لوب 

234567

234567

بأبأبأبأبأبأ



املعلم العربي / العدد 447-446-445 / 2012 24

دراسات تربوية ونفسية

عرضه وتسلس���له حس���ب اهلدف من الربنامج 
وهن���ا تظهر براعة املصم���م واملربمج يف ابتكار 

أساليب العرض والتشويق.
7- اإلطارات التعليمية الفرعية: وتقدم إلنعاش 
ذاكرة املتعلم ، وذلك عند مواجهة صعوبات يف 

تعلم مفهوم ما يف أثناء سري الربنامج.
8- التعزيز والتغذية الراجعة: وتقدم بأساليب 
متنوع���ة ومش���جعة للمتعلم���ني م���ن خمتل���ف 

املستويات.
9- االحتفاظ بالنتيجة: تس���جيل االستجابات 
الصحيح���ة واخلاطئ���ة، وإظه���ار الدرجة اليت 
حص���ل عليها املتعلم س���واء يف أثن���اء التعلم أو 

يف هنايته .
10- مرجعية ختامية: تلخص بصورة مبسطة 
املفاهيم واالفكار اليت مت تعلمها مع اقرتاحات 

لتطبيقها يف احلياة العملية.
11- االختبار البعدي : والبد من صياغة بنوده 
يف ضوء أغراض الربنامج واالهداف التعليمية 
وميك���ن االس���تناد إىل نتائج ه���ذا االختبار يف 
اخت���اذ القرارات الرتبوية اخلاص���ة بكل متعلم 

على حدة.

12- هناية الربنامج: البد يف النهاية من تقديم 
الشكر للمتعلم على استخدامه الربنامج.

13- دلي���ل العمل: وينبغي وج���ود دليل مرفق 
بالربنامج وهذا يسهل استخدامه ويعزز التعلم 

من خالله.
14- إمكانية اخلروج من الربنامج والتنقل بني 

صفحاته متى شاء املتعلم.

املراجع:
- ش���باط ، حمم���د ف���ارس )2005(: فاعلي���ة 
التدري���ب االفرتاض���ي باحلاس���وب وكفايته يف 
التدري���ب عل���ى بع���ض التج���ارب املخربي���ة يف 
علم األحياء للص���ف الثاني الثانوي العلمي يف 
حمافظة درعا، رسالة ماجستري غري منشورة ، 

كلية الرتبية ، جامعة دمشق.

- النج���دي ، أمح���د ، وعب���د اهل���ادي ، من���ى، 
وأس���اليب  ط���رق   :)2003( وراش���د،علي 
واس���رتاتيجيات حديثة يف تدريس العلوم ، دار 
الفكر العربي ، ط1 /14/شارع عباس العقاد، 

القاهرة.
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مشكلة تقويم الُمَتعلِّمين
)ا من 2(

د . حممد جهاد مج�ل 

مل خيل أي نظ���ام تربوي يف أي عصر من العصور من طريقة 
أو تقني���ة من تقنيات التقويم، فلقد عرف اإلنس���ان القديم 
االمتحان���ات، واس���تخدمها الصيني���ون معي���ارًا لاللتح���اق 
بالوظائ���ف، ونقل عنهم األوربيون هذا النظ���ام ، وعرفوا االختبارات 
الش���فوية اليت كانت سائدة حتى أواسط القرن التاسع عشر يف أوروبا 
وطوره���ا الربيطانيون على يد )إدجوارث Edgwarth(، ثم األمريكي 
)دافيد س���تارتش Startch(، ودخلت عمليات التقويم مرحلة جديدة 
يف مطل���ع القرن العش���رين بدخول اختبارات ال���ذكاء على يد )ألفرد 
بينيه )Alfred Binet ومس���اعده سيمون )Simon، 1905( ويف أمريكا 
قام )الويس تريمان )Terman بتعديل مقياس بينيه، وهو ما يسمى 

مقياس )استانفورد بينيه(،

المعلم
العربي
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  وشهدت هذه الفرتة ظهور االختبارات املقننة 
)Standard ized tests( بفض���ل )راي���س 
 )Thorandike 1918 (، )ثورنداي���ك ،Rice
كوميس���ت  )لن���د  ي���د  عل���ى  اتس���عت  ث���م 
)Lindquist و )تيل���ور Tyuler(، 1924 إال 
أن التق���دم الفعلي يف رب���ط التقويم باألهداف 
 ،Bloom( الرتبوي���ة ظهر على يد كل من بلوم
1956( وكراث���وول )Krathwohl، 1968( و 
  )1962 ،Mager( وماجر )Harrow هارو(

وغريهم.
إن التق���دم ال���ذي حص���ل يف مي���دان التقوي���م 
اتبع دائما فلس���فة التعليم، فف���ي الوقت الذي 
كان التعلي���م يهدف إىل العل���م والثقافة أصبح 
يه���دف إىل حتقي���ق أه���داف تربوي���ة حمددة، 
لذل���ك ظه���رت مفاهيم جدي���دة أصبحت من 
املعاي���ري ال���يت تق���اس عل���ى أساس���ها فعالي���ة 
املؤسس���ة الرتبوية، تلك املفاهيم هي املردودية 
واإلنتاجية، والكفاية، وهذه األخرية تنقسم إىل 
كفاي���ة داخلية، وكفاية خارجي���ة، أما الداخلية 
فإهن���ا تتوج���ه إىل البع���د النوع���ي ملا اكتس���به 
املتعلم يف أثناء تعلم���ه، ووظيفة هذا التعلم يف 
من���و اجملتمع بينم���ا تعين الكفاي���ة اخلارجية: 

نسبة املتخرجني من النظام التعليمي.

املشكلة:
مل تع���د االمتحان���ات اليت هي وج���ه من أوجه 
التقوي���م ق���ادرة عل���ى االضط���الع بالتقدي���ر 
ومعارفه���م  الط���الب  ملس���تويات  الصحي���ح 
وقدراهت���م ومهارهت���م، كم���ا أهن���ا خرجت عن 

وظيفتها األهم.

الواقع:
االمتحان���ات يف واقعها الراهن ميكن أن نرجع 

أسباب ضعفها إىل عوامل عدة منها:
1- طابعه���ا الذاتي ال���ذي خيتلف من فاحص 

إىل آخ���ر. وهذه املعادلة الش���خصية أو العامل 
الش���خصي يف بنائها جعل املختصني يصفوهنا 
بع���دم الص���دق، أي عجزها ع���ن أن تقيس ما 
وضعت لقياسه، واقتصارها على تقويم جانب 
واحد من الشخصية هو جانب املعارف )وهذا 

التقويم يفسده أيضا العنصر الذاتي(.
2- ع���دم ثباهت���ا أي إهن���ا ال تص���ل إىل تقدير 
واحد )أو عالم���ة واحدة( فيما لو جرى تقويم 
املادة ذاهتا أو املوضوع ذاته )أو ورقة االمتحان 
ذاهتا( يف فرتات زمنية خمتلفة من قبل فاحص 

واحد. )عبد اهلل عبد الدايم، 1993(. 
ولق���د أصبح االجتاه احلدي���ث يف تقويم املعلم 
للتلميذ يتطلب امتداد عملية التقويم لتش���مل 
مجي���ع جوان���ب النم���و والش���خصية، وم���دى 
مااكتسبه التلميذ من قيم واجتاهات وعادات، 
على أن يس���تخدم يف ذلك الوس���ائل املتنوعة، 

)الوكيل، املفيت، 1992(.
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3- م���ا زالت االمتحان���ات تركز تركي���زاً كبرياً 
عل���ى قي���اس حف���ظ املعلوم���ات وت���كاد هتمل 
املس���تويات العلي���ا للنش���اط املع���ريف واألبعاد 
املهاري���ة واالجتماعي���ة والوجدانية اليت تدخل 
يف تركيب���ة الش���خصية النامي���ة للمتعلم واليت 
حتق���ق له هدفاً تربوياً مرموقا وهو االتزان يف 

الشخصية.
4- م���ا زال���ت االمتحانات تقليدي���ة يف الغالب 
األع���م عل���ى الرغ���م م���ن حم���اوالت التجديد 

اخلجولة اليت جتري من وقت إىل آخر.
5- تبتعد أس���اليب التصحي���ح عن املوضوعية 
العلمي���ة ، وما يزال العامل الذاتي الش���خصي 

للفاحص يتدخل يف التقدير.
أله���داف  االختب���ارات  وض���ع  خيض���ع  6-ال 
حمددة دقيقة سواء أكان ذلك يف ختري األسئلة 
أم انتق���اء حمتوى االختب���ار، وهذا ما يفقد يف 
أحي���ان كثرية االلتح���ام بني األس���ئلة واملنهاج، 
واألس���ئلة واألهداف التعليمية، واألس���ئلة وما 

يود االمتحان قياسه لدى الطالب.
7- أصبح���ت االمتحانات غاي���ة يف حد ذاهتا، 
فعندم���ا تأت���ي مواس���م االمتحان���ات تتجن���د 
األس���رة بكامله���ا م���ن أجل خوض غم���ار هذه 
املعركة مع األبناء، واألخطر من ذلك أن تصبح 
الفعالي���ات الرتبوي���ة يف املؤسس���ة هت���دف إىل 
اإلع���داد لالمتحانات فكثرياً م���ا ينبه املعلمون 
إىل أمهية هذا الس���ؤال، أو ذاك املوضوع، وأن 
االمتح���ان القادم البد أن يش���تمل على ما نبه 
املعلم���ون إليه، هن���ا تصب���ح االمتحانات غاية 
املؤسس���ة التعليمي���ة، وتفق���د أو تتخل���ى ع���ن 
وظيفتها املش���رتكة مع عناصر العملية الرتبوية 
يف بن���اء اجليل  من أجل احلي���اة بكل أبعادها، 
وهكذا أصبح الطالب حيفظ ما س���يفحص به 
ويهمل املهارات والصف���ات الالزمة للنجاح يف 

احلياة.
8- إن الدرجة املمنوحة للطالب يف االمتحانات 

ه���ي جمموع���ة درج���ات لعناص���ر خمتلفة وال 
تع���رب يف حال من األحوال عن حقيقة مس���توى 

الطالب.
9- إن قوال���ب االمتحان���ات أو أش���كاهلا م���ا 
زالت تقليدية ال تأخذ باألس���اليب املتعددة يف 
التقويم، وهي ال تغطي يف الغالب األعم املنهج 

أو املادة الدراسية.
اإلع���داد  يف  املبذول���ة  اجله���ود  إن   -10
لالختب���ارات، وك���ذا تنظيمها يتطل���ب جهوداً 
كبرية، من األجدر بنا أن نفكر يف توظيف هذا 
اجلهد مبا يزيد من فاعلية العملية التعليمية.

11- إن مث���ة ارخت���اء يصي���ب املتعلم���ني يف 
الفرتة اليت تعق���ب االمتحانات وعادة ال يعطي 
املتعلم���ون اجلهد ال���كايف يف حتصيل الدروس 

واالهتمام هبا بعد تلك الفرتة املضنية.
12- يوج���د ه���در يف الوق���ت س���ببه عمليات 
التقوي���م واالختبارات، وإذا ما حس���بنا الزمن 
ال���ذي يس���تغرقه اختب���ار كل م���ادة م���ن املواد 
املدرس���ية خالل عام دراس���ي فإننا سنحصل 

على نسبة حنتاجها أكثر يف عملية التعليم.

موقع التقويم بالنس���بة إىل املنظومة 
الرتبوية:

لو أفردنا عناصر املنظومة الرتبوية التضح لنا 
أن عملية التقويم والقياس فيها تؤلف عنصراً 
هام���اً م���ن عناصره���ا املتع���ددة بل ه���ي ذات 

ارتباط فاعل مع كل عنصر من عناصرها.
واحملت���وى  باأله���داف  مرتب���ط  التقوي���م  إن 
الدراس���ي كم���ا أن���ه يتأث���ر ويؤثر باألس���اليب 
وطرائ���ق التعلي���م وتنظيم املنه���اج، وهو ضمن 
املنظوم���ة حيقق أو ال حيق���ق مع بقية عناصر 

املنظومة الغايات العامة للمنظومة الرتبوية. 

تساؤالت تثريها عمليات التقويم:
إن التفكري يف حتديث أس���اليب التقويم 



املعلم العربي / العدد 447-446-445 / 2012 28

دراسات تربوية ونفسية

وتطويره���ا جاء م���ن املالحظ���ات الكثرية اليت 
س���جلها القائم���ون يف املي���دان وال���يت وجه���ت 

األسئلة الكثرية، منها:
1- م���ا م���دى موثوقي���ة التقويم بالنس���بة إىل 
األهداف التعليمية من جهة، واألهداف العامة 

من جهة أخرى؟
2- إن أس���اليب التقوي���م احلالي���ة ق���د تعطي 
مؤش���رات عالية ملس���توى املردودي���ة الداخلية 
للمؤسسة الرتبوية، ولكنها تثري سؤاال أكرب هو: 
ما مردودية هذه األس���اليب يف إع���داد املتعلم 
لل���دور النش���ط يف عملي���ة التنمي���ة العامة يف 

اجملتمع؟ 
3- أيق���وى التقوي���م املعم���ول به حالي���ا إلبراز 
الف���روق احلقيقية بني املتعلمني؟ أم  يس���اعد 
عل���ى خل���ق تلك الف���وارق بالنس���بة إىل مفهوم 

النجاح والرسوب يف املدرسة؟
4- أيقي���س التقوي���م احل���ايل م���ردود عملي���ة 

التعلي���م والتعل���م يف املؤسس���ة الرتبوي���ة أم إن 
هن���اك عوام���ل أخ���رى غ���ري منظ���ورة ختضع 
للقياس، منها ال���دروس اخلصوصية، واحلالة 
االجتماعي���ة واالقتصادي���ة لأله���ل، ووج���ود 

مصادر خمتلفة للتعليم؟
ويف س���ياق احلديث عن االجتاه���ات احلديثة 
يف التقوي���م، البد لنا من أن حندد وظائفه، إنه 
عملي���ة تش���خيص مواطن الضع���ف والقوة يف 
حتصيل املتعلمني، وهذا التشخيص يرمي إىل 
ف���رز املتعلمني إىل مس���تويات هبدف املعاجلة، 
كما أنه مؤش���ر للمعلم ألن ينطلق يف عمله من 

أرض الواقع.
ويهدف التقويم إىل حتس���ني مستوى املتعلمني 
إذ يضعهم على جادة مستواهم احلقيقي وهذا 
ما يزيد رغبتهم يف حتسني مستواهم. والتقويم 
مؤشر من مؤشرات التقدم على طريق حتقيق 
األه���داف التعليمي���ة كم���ا أنه مؤش���ر لتعديل 
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مس���ار التعليم ونوعيته من أجل رفع فاعليته، 
واختيار األساليب الرتبوية املناسبة.

ونتائج التقويم فرصة لتقدير جهود املؤسس���ة 
الرتبوية، إذ تقاس تلك اجلهود مبدى ما حتققه 

من نتائج عرب تقويم منتسبيها.
وتنص���ب عمليات التقويم على مدى التغيريات 
النس���بية احلاصلة يف س���لوك املتعلمني نتيجة 

اخلربة الدراسية.
ويتفق العامل���ون يف حقل الرتبية على أن أبعاد 

التقويم الكربى ال تعدو أن تكون: 
1- البعد املع���ريف: ويتضمن العمليات العقلية 
ال���يت تش���تمل عليه���ا مصفوف���ة، جيلف���ورد، 

.)Bloom( وبلوم  )Gilford(
2- البع���د املهاري: ويقصد به املهارات العملية 

احملددة.
األبع���اد  وه���ي  واالجتاه���ات:  املواق���ف   -3

األخالقية واالجتماعية واالنفعالية.
هذا وينقس���م التقويم إىل بنائي وختامي، كما 
أنه يعتمد يف وس���ائله على اختب���ارات مقالية 
وأخ���رى موضوعية، وليس املقام هنا مناس���با 

للتفصيل.

موجهات التقويم:
إن تباي���ن مس���تويات التحصي���ل يف مدارس���نا 
املعلم���ني  ترمج���ة  يف  التف���اوت  إىل  يرج���ع 
لألهداف العامة واألهداف التعليمية اخلاصة 
لكل مادة. كما يرجع إىل الطرائق املتباينة اليت 
يتبعه���ا املعلم���ون يف عمله���م التعليمي، فمنهم 
م���ن يق���ف عل���ى عتب���ات املس���تويات املعرفية 
الدنيا وال يتخطاها إىل املستويات العليا، ومن 
ث���م تتمحور أس���ئلة االختبارات هن���ا يف دائرة 
احلفظ واسرتجاع املعلومات، ومن املعلمني من 
تفرض عليهم طبيعة املادة التخطيط إلكساب 
املتعلمني مهارات عملية، لكنهم ينسون ما جرى 
يف غرفة الص���ف يف أثناء إع���داد االختبارات 

ويوجه���ون األس���ئلة ال���يت تركز عل���ى اجلانب 
النظري، ويف اجلانب األدنى منه فقط.  

مثالً: يصع���ب على الطالب بع���د إتقان مهارة 
التعامل مع أنظمة احلاس���وب أن جييب بشكل 
نظ���ري عما جيري يف ه���ذا اجله���از املهاري، 
وم���ع ذل���ك جن���د يف مدارس���نا اختب���اراً ملادة 
احلاس���وب يقصد إىل قي���اس حفظ معلومات 
عن احلاس���وب ولي���س التعامل معه وتش���غيله 

واستثماره.
إن مع���د االختبار الب���د له أن يعي بش���كل تام 
األه���داف العام���ة أو الغاي���ات الرتبوية ومن ثم 
األه���داف التعليمي���ة اخلاص���ة، إذ إن معرف���ة 
ومتثل هذه األهداف هي اليت تضع املقوم أمام 
النتائ���ج املتوقع���ة من املتعلم، كذل���ك املتغريات 
الس���لوكية املرغوب���ة ال���يت يس���تطيع التالميذ 
القي���ام هب���ا )قدراهت���م( أو س���وف يقومون هبا 

)عاداهتم ونزعاهتم واجتاهاهتم(.
إن حتديد أنواع الس���لوك ال���ذي يؤديه التلميذ 
ليعك���س مدى إجنازه األهداف املنش���ودة غاية 
يف األمهي���ة، إذ إن الس���لوك هن���ا ينقس���م إىل 
مع���ريف مبس���توياته الس���تة املعروف���ة )التذكر 
والفهم والتطبيق والتحليل والرتكيب والتقويم( 
وهناك الس���لوك العاطفي مبستوياته اخلمسة 
التقيي���م،  االس���تجابة،  القب���ول،  أو  )الرض���ا 
التنظيم القيمي، والتخصيص القيمي( وهناك 
السلوك املهاري الذي يتعلق باجلوانب احلركية 
يف الس���لوك. إذ جيب أن ينصب االختبار على 

مجيع هذه اجلوانب يف ذاهتا أو نتائجها.
من أجل تقويم فع���ال وإعداد اختبارات دقيقة 

حتقق األهداف:
إن أس���اليب التقويم ال���يت يقوم هبا املعلم داخل 
الص���ف هتدف إىل الوقوف عل���ى مدى التقدم 
ال���ذي حي���رزه الطلب���ة، وتعت���رب االختب���ارات 
التحصيلي���ة مبس���توياهتا املختلفة من بني أهم 

يف  املس���تخدمة  التقوميي���ة  الوس���ائل 
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املدارس، وتفرض املادة الدراس���ية ش���كل هذه 
االختب���ارات فه���ي ش���فهية أحيان���اً وحتريرية 

أخرى وأدائية مرة ثالثة.
لق���د بات م���ن املهم ج���دا أن يعي املعل���م أنواع 
ه���ذه االختب���ارات وكيفي���ة بنائه���ا وتنفيذه���ا 
وتصحيحه���ا، وتوظي���ف نتائجها يف حتس���ني 
التعلي���م، وبن���اء االختبارات وما جي���ري قبلها 
وبعده���ا من عمليات ألهنا هي اليت تعني املعلم 
على ضبط تقدم العملية التعليمية، وهي اليت 
تكون مؤشراً له يقف من خالله على صعوبات 

التعلم، وتقويم نتائج التعلم.
ولع���ل ما يربر م���ا نقدمه يف ه���ذه املالحظات 
عن االختب���ارات هو ما نالحظه من اختبارات 
منقوصة يف املي���دان وأخرى غري دقيقة وثالثة 
ال حتقق األه���داف املرجوة منها، على أن هذا 
احلك���م ال يقوى عل���ى أن يك���ون تعميماً، فثمة 

اختبارات جادة ومتكاملة وحتقق األهداف.

وعلى س���بيل املثال اعتدت منذ سنوات أن أبدأ 
م���ع طلب���يت - وأنا أدرس اللغ���ة العربية - منذ 
الي���وم األول وأطل���ب منه���م كتاب���ة موضوع يف 
التعبري، وهذا اإلج���راء له أهدافه املوضوعية، 
إذ بعد تصحيح املوضوعات أستطيع أن أحدد 

ما يأتي:
- إىل أي مدى ميتلك الطلبة املهارات واملعارف 

اليت تلزم للبدء بالتعلم اجلديد؟
- ما مس���توى اخلربات الس���ابقة عن���د الطلبة 

فيما يتصل باملقرر املزمع تنفيذه؟
ولق���د أضفت إىل هذا اإلجراء إجراء آخر وهو 
إعداد اختبار يتضمن اخلربات السابقة اليت مرّ 
هبا الطالب، حيث أس���تطيع حتديد مستويات 
الطلب���ة يف املهارات اللغوية املختلفة. إذ جتيب 
اإلجراءات الس���ابقة عن أسئلة كثرية قبل البدء 
بتعلم وحدة دراس���ية جديدة ويس���تطيع املعلم 
أن خيطط مل���ا حيتاجه الطلبة، وه���ذه األنواع 
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م���ن اإلج���راءات ميكن أن تن���درج حتت عنوان 
االختبارات القبلية.

أما االختبارات البنائية اليت تتم يف أثناء عملية 
التدري���س فإهن���ا توظ���ف لإلجابة عن أس���ئلة 
كث���رية يطرحها املعلم منها: م���ن الطلبة الذين 
حيتاج���ون إىل برام���ج عالجية؟ وم���ن  الطلبة 
الذي���ن يتجاوب���ون م���ع املهارات املق���ررة؟ ومن 
الطلبة الذين حيتاجون إىل نوع من املس���اعدة 

إلتقان تلك املهارات؟
وهذه األس���ئلة تضع عملي���ة التقويم يف مكاهنا 
الصحيح م���ن عملية التدري���س وتعدها جزءاً 
ال يتج���زأ منه���ا، وال يقصد هب���ذه االختبارات 
أن تكون املؤش���ر لوضع درج���ات للطلبة، إذ ما 
الفائدة اليت يرجوها املعلم من تصنيف الطلبة 
إىل جيد ومتوس���ط وضعيف من دون أن يتخذ 
القرارات املناسبة ملساعدة طلبته على التقدم، 
هذه القرارات تتوجه للتدخل بإعادة النظر يف 

طريقة التدريس، واألنشطة املصاحبة هلا ليتم 
تعديل املسار.

إن الفرص���ة متاح���ة أم���ام املعل���م ليتعرف إىل 
النوات���ج التعليمية لوحدة دراس���ية أو لتدريس 
ج���زء م���ن امل���ادة يف وق���ت مع���ني م���ن خالل 
االختب���ارات النهائي���ة، وهنا الب���د من توظيف 
ه���ذه االختبارات لتغيري طرائق���ه إذا ما أخفق 
الطلب���ة يف حتقي���ق إجابات صائبة عن نس���بة 
كبرية من بنود االختبار، ويذهب بعض املدربني 
إىل أن���ه من الضروري عندما خيفق الطلبة يف 
اختب���ار م���ا، أن يعي���د املعلم تدري���س الوحدة 
الدراس���ية اليت مت اختباره���م فيها، مع تعديل 

أو تغيري يف طريقة التدريس.
وقد يطرح بعضنا س���ؤاال مفاده: وإذا مل يفهم 
الطلب���ة أو أخفق���وا مرة أخرى بع���د اختاذ كل 

اإلجراءات املناسبة، ما العمل؟
نق���ول إن الواجب هن���ا تطبيق جمموعة 



املعلم العربي / العدد 447-446-445 / 2012 32

دراسات تربوية ونفسية

اختب���ارات تش���خيصية تغطي جزئي���ات املادة 
الدراسية بكاملها ليقف املعلم من خالهلا على 

جوانب القصور املوجودة لدى الطلبة.
يس���تطيع املعلم أن يسجل درجات الطلبة اليت 
اس���تحقوها يف االختبار النهائي بعد أن يتأكد 
م���ن خالل إجاباهتم أهنم يس���تطيعون االنتقال 

إىل تعلم وحدات دراسية جديدة.
هذه هي األدوار األساسية اليت جيب أن تؤديها 

االختبارات إىل جانب أهنا:
1- حتس���ن دافعي���ة الطلبة للتعل���م ألن املتعلم 
يس���تطيع أن حيق���ق أه���داف تدري���س وح���دة 

دراسية من خالل تعرفه إىل نتائج تعلمه.
2- تزي���د االختب���ارات م���ن مس���توى احلف���ظ 
وانتق���ال أث���ر التعلي���م، والذاكرة تس���اعد على 
االحتفاظ باملعلومات، ويعترب االختبار نوعاً من 
أنواع التدريب يؤكد الطالب من خالل إجاباته 
انتقال أثر تعلم���ه وتدريبه يف أثناء تدربه على 

إتقان املهارات يف الدروس املقررة.
3- تزيد االختبارات من معرفة الطلبة حبقيقة 
أنفس���هم، فاالختبارات الدورية تساعدهم يف 
اخت���اذ قرارات أكث���ر ذكاء من خالل ما تقدمه 
هلم م���ن تغذية راجعة، أي من خالل العالمات 

ال���يت حيصل���ون عليه���ا، إذ تس���اعدهم ه���ذه 
العالمات يف اكتساب إدراك أوفى عن األشياء 
اليت يستطيعون إجنازها بشكل أفضل وتدهلم 
على املفاهي���م اخلاطئة لديهم واليت حيتاجون 
إىل تصحيحه���ا، وتعرفه���م مبس���توى املهارات 
اليت ميلكوهنا يف اجمل���االت املختلفة، وميارس 
الطلب���ة من خ���الل نتائجهم مه���ارات التقويم 
الذات���ي. ويكفي أن نقول: إن االختبارات املعدة 
بشكل صحيح تقدم ش���واهد موضوعية وغري 
متحي���زة عن س���ري التعليم وتقدم���ه، هنا يقبل 
الطلبة بنتائجهم من دون جدال. ويعي الطالب 
أيضا م���ن خالل تقدي���م هذه االختب���ارات أن 

االختبار ليس أداة هتديد وإمنا أداة تعليم.
الراجع���ة  التغذي���ة  االختب���ارات  تق���دم   -4
الالزمة ملا يتصل بفاعلية العملية التدريس���ية، 
فاالختبارات اليت تس���أل عن عمق الفهم توجه 
الطلبة إىل دراسة املادة بشكل عميق واالبتعاد 

عن األمور السطحية.
ه���ذه النق���اط ليس���ت إال نت���اج مناقش���ة أو 
مناقش���ات واس���عة قي ميدان التقويم الرتبوي 
الذي تش���كل االختب���ارات أو االمتحانات أحد 

وجوهه.
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ماهية التفكير اإلبداعي
عامر السويداني 

  يف ض���وء التط���ورات املذهلة ال���يت أفرزهتا العومل���ة يف القرن 
احلادي والعش���رين أصبح الع���امل اليوم أكثر تعقي���دًا نتيجة 
تدف���ق التحديات اليت أفرزهتا الث���ورة العلمية والتكنولوجية 
العمالق���ة يف اجمل���االت مجيعه���ا، ورمب���ا كان النج���اح يف مواجهة هذه 
التحديات يس���تند أساسًا إىل كيفية استخدام قدرات وطاقات التفكري 
ب���كل أطيافه مع ضرورة التعلم الفعال إلكس���اب الطلبة مهارات التفكري 
اإلبداع���ي الذي أصبح حاج���ة ملحة أكثر من أي وقت مضى يف ظل تلك 

التحديات املتجددة اليت تزداد تعقيدًا باستمرار.

المعلم
العربي
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   وق���د انبث���ق ع���ن ذل���ك تط���ور يف التعاطي 
الفك���ر،  م���ع منظوم���ة )اإلنس���ان، اجملتم���ع، 
امل���ادة، الس���لوك( والتفاع���ل األمث���ل لتقنيات 
العل���وم املختلف���ة وبراجمه���ا يف املنحى العلمي 
واإلنس���اني، فالتفك���ري اإلبداع���ي يع���د احملور 
األساس���ي ال���ذي تتمركز حوله مجيع أنش���طة 
تعل���م التفك���ري يف الع���امل، واملبدع���ون أعظ���م 
اس���تثمار ميكن أن نقدمه ملس���تقبل أمتنا وهم 
أه���م رأمسال متتلكه األم���ة، إْذ يرتبط التفكري 

االبداعي ارتباطاً وثيقاً باإلبداع.
 والتفك���ري اإلبداع���ي س���لوك عقل���ي وظيف���ي 
منفت���ح خيرج من التسلس���ل املعتاد يف التفكري 
إىل أن يك���ون تفك���رياً متش���بعاً ومتنوعاً يؤدي 
إىل تولي���د أكثر من إجابة واحدة عن املش���كلة 
ويتميز بالش���مولية والتعقيد ألنه ينطوي على 
عناص���ر معرفية وانفعالية وأخالقية متداخلة 
تشكل حالة ذهنية فريدة، ويعرف بأنه العملية 
الذهنية اليت نس���تخدمها للوصول إىل األفكار 
وال���رؤى اجلدي���دة أو ال���يت ت���ؤدي إىل الدم���ج 
والتألي���ف بني األف���كار أو األش���ياء اليت تعترب 
س���ابقاً أهنا غ���ري مرتابط���ة، واإلب���داع ظاهرة 
إنس���انية موجودة لدى كل البش���ر واالختالف 
هو يف نسبة الكم اإلبداعي ويف إمكانية تنمية 
وتطوي���ر وحتقيق الكم���ون اإلبداعي، وقد أكد 
»دي بون���و » De Bono أن اإلب���داع عملي���ة 
ميك���ن تعلمها والتدرب عليه���ا، كما أن اإلبداع 
لي���س موهب���ة موروث���ة بل إن���ه م���ن املمكن أن 
ينمى كم���ا تنمى أية مهارة من مهارات التفكري 

)بونو،1997،ص115(.
 وقد أش���ارت الكثري من الدراس���ات إىل أمهية 
تعليم مه���ارات التفكري اإلبداعي وانعكاس���اته 

اإلجيابية على الفرد واجملتمع.
فالق���درات اإلبداعية تنم���و من خالل التفاعل 
ب���ني العوامل الوراثية والعوام���ل البيئية، حيث 
تعمل البيئة على تنمية االس���تعدادات الوراثية 

لدى الفرد، ويقصد بالبيئة هنا البيئة األسرية 
والبيئ���ة التعليمي���ة اليت تس���اعد عل���ى تنمية 
التفك���ري اإلبداعي من خ���الل متيزها باالجتاه 
التجرييب الذي يسمح بتجربة كل جديد هبدف 
التأكد من مناس���بته للتطبيق وهو عمل حتيط 
ب���ه املخاط���ر واملغام���رات، كم���ا أن روح امل���رح 
والفكاهة واالس���تمتاع باملوضوع تسهم مجيعاً 

يف تشجيع التفكري اإلبداعي لدى الفرد.
إذ إن الظه���ور املبك���ر لإلب���داع يعتم���د عل���ى 
الظروف األس���رية املعززة والعوامل التارخيية 
ال���يت تؤث���ر يف املعرف���ة الثقافي���ة الضروري���ة 
وال���ذكاء اخل���ارق وامل���زاج اخلاص والس���مات 

الشخصية والبيئة املهنية.
أم���ا دور املدرس���ة يف تنمية التفك���ري اإلبداعي 
فتشري األدبيات الرتبوية والنفسية اىل إمكانية 
تدريب وتعليم الطلبة التفكري اإلبداعي ويكون 
ذل���ك بتش���جيع الطلب���ة عل���ى اإلتي���ان بأفكار 
إبداعي���ة خمتلف���ة وجدي���دة مع التس���امح مع 
األخط���اء اليت يرتكبه���ا الطلبة وع���دم اإلكثار 
م���ن نقدها وتوفري برامج وأنش���طة وأس���اليب 
تدري���س خمتلفة ينتقي منه���ا الطالب مايوافق 
ميوله وحاجاته وعدم الرتكيز على اس���تظهاره 
املعلوم���ات وإتاحة الظروف املناس���بة لتجريب 

أفكاره وإن بدت سخيفة. 
لذلك فقد عرف اإلبداع على أنه نشاط عقلي 
يتميز بقدرة األفراد على إنتاج تعبريات وأشياء 
وأف���كار تتميز باجلدة أو احلداثة، حبيث يكون 
ه���ذا اإلنت���اج نش���اطاً ختيلياَ ي���ؤدي إىل إنتاج 

مهارات معرفية ذات مستوى متميز.
واإلب���داع مبفهومه العام يع���رب عن القدرة على 
تص���ور أعم���ال أصيل���ة ذات صف���ة تعبريية أو 
تش���كيلية أو إنتاجية أو سلوكية وجعلها تتميز 
بذاتيته���ا وجدهتا وقيمتها اجلمالية أو املعنوية 

أو النفعية. 
إن األفراد ذوي الذكاء العايل ميتلكون مهارات 
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ومستويات عالية وفريدة لإلنتاجية اإلبداعية 
حي���ث يعد الذكاء املرتفع مفتاحاً قوياً لتحديد 

اإلمكانيات اإلبداعية العالية.
واإلبداع هو مزيج من القدرات واالستعدادات 
واخلصائص الشخصية اليت إذا ماوجدت بيئة 
مناس���بة ميك���ن أن ترق���ى بالعملي���ات العقلية 
لت���ؤدي إىل نتاج���ات أصيل���ة وجدي���دة س���واء 
بالنس���بة خل���ربات الف���رد أو خربات املؤسس���ة 
أو اجملتم���ع أو الع���امل إذا كان���ت النتاجات من 
مس���توى االخرتاقات اإلبداعية يف أحد ميادين 

احلياة االنسانية. 
فالشخص املبدع يف الفن أو العلم هو الشخص 
القادر على إدراك الروابط اخلفية بني األشياء 
ف���كل فكر إبداعي إمنا يق���وم يف حقيقته على 
تولي���د نظام جديد من العالقات بني األش���ياء 

بعضه���ا بعضاً، أو يربطها بعامل اخلربة الذاتية 
والوجدانية كما هو احلال يف الفن واألدب.

العملية االبداعية:
ي���رى املختص���ون يف جمال اإلب���داع أن اإلبداع 
ه���و أحد أعظم أش���كال احلي���اة العقلية، وأنه 
األعظ���م واألكثر دقة واألهم يف ماهية الذكاء، 
إن���ه طريق���ة حساس���ة يف تن���اول املعرفة حلل 
املش���كالت وإجياد احللول والتوصل إىل نتائج 
وت���رى » فرمي���ان« 1991 أن العم���ل اإلبداعي 
يس���يطر عليه ش���كالن أساس���يان م���ن األداء 

الذهين ومها:
1- املرونة الذهنية       

2- االسرتخاء الذهين
إْذ تع���د العملي���ة الذهني���ة ج���زءاً مهماً 
ورئيسياً لعناصر اإلبداع وميكن وصفها 
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على أهنا احتاد أف���كار مل يكن مرتبطاً بعضها 
ببع���ض من قب���ل باإلضافة إىل اإلس���رتاتيجية 
الفردي���ة ال���يت يس���تخدمها الش���خص املبدع، 
فالعملية اإلبداعية تعرف على أهنا عملية متر 
م���ن خالل اهتمام الش���خص املبدع باملش���اكل 
ومن ثم البحث املتعمق يف كل االجتاهات وبعد 
ذلك تأتي الفكرة اإلبداعية على ش���كل ومضة 
م���ن دون تفك���ري واع باملش���كلة ومن ث���م إجياد 

احلل املقبول من اآلخرين.
وأك���دت الكث���ري من األحب���اث والدراس���ات أن 
العملي���ة اإلبداعي���ة ه���ي الش���عور باملش���كلة 
ع���ن  والبح���ث  وتعريفه���ا  املش���كلة  وحتدي���د 
مؤش���رات ودراس���ة الكث���ري م���ن االفرتاض���ات 
واالقرتاح���ات والعم���ل على اختباره���ا وقبول 

احلل املقرتح، واختبار احلل وتقييمه.
 حي���ث إن الظه���ور املبكر لإلب���داع يعتمد على 

الظروف األس���رية املعززة والعوامل التارخيية 
اليت تؤثر يف املعرفة الثقافية الضرورية والذكاء 
اخلارق واملزاج اخلاص والس���مات الشخصية 
والبيئ���ة املهنية. فالش���باب ذوو ال���ذكاء العايل 
ميتلك���ون إمكانية فري���دة لإلنتاجية اإلبداعية 
حي���ث يعد الذكاء املرتفع مفتاحاً قوياً لتعريف 

اإلمكانية اإلبداعية العالية.
ويرك���ز »توران���س« على العملي���ة اإلبداعية يف 
تعريف���ه لإلبداع حيث يق���ول إن اإلبداع عملية 
حتس���س املش���كالت والوع���ي هب���ا ومبواط���ن 
الضع���ف والفج���وات والتناف���ر والنقص فيها، 
وصياغ���ة فرضي���ات جدي���دة والتوص���ل إىل 
املعلوم���ات  باس���تخدام  جدي���دة  ارتباط���ات 
وتعدي���ل  حل���ول،  ع���ن  والبح���ث  املتواف���رة 
التفك���ري  أن  توران���س  وي���رى   . للفرضي���ات 
اإلبداعي مزي���ج من القدرات واالس���تعدادات 
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املعرفي���ة واخلصائص الش���خصية والس���مات 
االنفعالي���ة ال���يت إذا م���ا وجدت بيئة مناس���بة 
ميك���ن أن ترقى بالعملي���ات العقلية لتؤدي إىل 
نتاجات أصيلة وجديدة يف أحد ميادين احلياة 

.)201.p،1963،Torrance(
مراحل العملية االبداعية: 

متر العملية اإلبداعية بأربع مراحل هي:
:preparation مرحلة اإلعداد

يف ه���ذه املرحل���ة حت���دد فيه���ا املش���كلة ويتم 
فحصه���ا من مجيع اجلوانب مبا فيها اخللفية 
الش���املة املتعلق���ة باملوض���وع الذي يب���دع فيه 
الف���رد حبيث جتمع حوهلا املعلومات واملهارات 
واخلربات من الذاكرة ومن جمموعة املعلومات 
ذات العالقة.وقد فسرها جوردن بأهنا مرحلة 

اإلعداد املعريف والتفاعل معه.
:Incubation  مرحلة االحتضان

وفيها يتم الرتكيز على الفكرة أو املشكلة حبيث 
تصبح واضحة يف ذهن الشخص املبدع، وهي 
حالة من اخلوف والقلق الالشعوري والرتدد يف 
القي���ام بالعمل والبحث عن احللول، وتعترب من 

أصعب مراحل التفكري االبداعي.
:Illumination اإلهلام أو اإلشراق

وه���ي احلالة ال���يت حت���دث فيه���ا الومضة أو 
الش���رارة اليت تؤدي إىل فك���رة احلل واخلروج 
م���ن املأزق، حيث تتضمن ه���ذه املرحلة إدراك 
الفرد العالقة بني األجزاء املختلفة للمش���كلة.

وت���ؤدي الظ���روف املكانية والزماني���ة والبيئية 
احمليط���ة دوراً يف حتري���ك ه���ذه احلال���ة اليت 

يصفها الكثريون بلحظة اإلهلام.
:Verification مرحلة التحقق

  وه���ي املرحل���ة األخ���رية وفيه���ا يتع���ني على 
الشخص املبدع أن خيترب الفكرة املبدعة ويعيد 
النظ���ر فيها من أج���ل احلصول عل���ى النتائج 
األصيل���ة املفي���دة واملرضي���ة، وحي���ازة املنت���ج 

اإلبداعي على الرضا االجتماعي.

الناتج اإلبداعي )املنتج اإلبداعي( 
:Creative products

يعد الناتج اإلبداعي حصيلة جوهرية لإلبداع 
إذ إن النات���ج اإلبداع���ي البد أن يكون فريداً مل 
يسبق إليه أحد، كما أنه جيب أن حيقق املنفعة 
أو القيم���ة ال���يت وضع م���ن أجله���ا وإال أصبح 
جهداً ضائعاً وعبث���اً فكرياً الجدوى منه. وقد 
ع���رف بأن���ه اإلتيان بالش���يء اجلديد أو احلل 
الناج���ح للمش���كلة بطريقة مفي���دة وأصيلة أو 
تطوير وتركيب اجلديد ذي القيمة أو األصالة 
يف اإلنتاج أو تس���جيل أفكار الفرد حلظة والدة 
املفهوم أو الفعالية والنش���اط النفسي املتجدد، 
فالنات���ج اإلبداع���ي ه���و أح���د جوان���ب تفاعل 
اإلنس���ان م���ع البيئة، ويق���اس اإلب���داع بكمية 
اإلنت���اج وصوره فاإلنت���اج اإلبداعي هو احملك 
األساس���ي  ال���ذي يق���اس من خالله مس���توى 
اإلب���داع، إذ تش���ري الدراس���ات احلديثة إىل أن 
التفك���ري اإلبداع���ي هو ذلك الن���وع من التفكري 

الذي ينتج عنه أفكار جديدة ذات قيمة.
ويق���ول توران���س إن الطف���ل أكث���ر إبداع���اً من 
الراش���د وأكث���ر س���نوات الطف���ل إبداع���اً هي 
س���نوات ماقبل املدرسة والس���نوات األوىل من 
املدرس���ة ثم تب���دأ ه���ذه الق���درات بالتناقص 

بسبب زيادة املتطلبات املدرسية. 
فاملنتج اإلبداعي هو خالص���ة عملية إبداعية 
ذهني���ة متر ع���رب مراح���ل ومس���ارات متنوعة 
يك���ون فيها الش���خص املبدع متحلي���اً بقدرات 
عقلية متمي���زة من الطالقة واملرونة واألصالة 
واإلحس���اس باملش���كلة .. ويتضم���ن ذل���ك كله 
بيئة ومناخ ميس���ر لإلب���داع. وهناك الكثري من 
الدراس���ات واألحب���اث اليت رك���زت على املنتج 
اإلبداع���ي نذك���ر منها دراس���ة ماكين���ون اليت 
أشارت إىل أمهية دراسة املنتج اإلبداعي بقوله 
»إن دراس���ة املنتج اإلبداعي ه���و القاعدة اليت 

تبنى عليها كل حبوث ودراسات اإلبداع« 
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بينما يرى »واالس« اإلبداع على أنه عمل هادف 
يق���ود إىل نوات���ج أصيلة وغري مألوفة س���ابقاً. 
والناتج اإلبداعي قد يكون مادياً حمسوساً كما 
يف ع���امل الصناع���ات واالخرتاعات أو يف عامل 
الفن واألدب وقد يكون شيئاً غري مادي كابتكار 
أساليب وطرق جديدة يف أي علم من العلوم أو 
تنمية مهارات أو اس���تحداث خدمات مميزة أو 

توليد أفكار جديدة نافعة جتاه مشكلة ما.
والنات���ج اإلبداع���ي جي���ب أن يك���ون  حتوي���الً 
لألف���كار اإلبداعية فاإلنتاج اإلبداعي جيب أن 
يق���وم بتحويل التفكري واألف���كار اجلديدة اليت 
حتدث تغيرياً ش���امالً، ولذا ف���إن إجياد املنتج 
اإلبداع���ي يعتم���د عل���ى قدرة املبتك���ر يف فهم 
وإدراك األف���كار األساس���ية الرئيس���ية، بينما 
اإلنت���اج التجديدي هو ال���ذي حيقق مزيداً من 
التطوير لألشياء املوجودة وحيقق بعض التقدم 
يف استعماهلا بواسطة إدخال حتسينات عليها 
وهذا يتطلب قدرة عالية على التخيل والتصور 
والتجريد وق���د أكد علماء النف���س والباحثون 

على أمهية عملية اإلبداع واإلنتاج اإلبداعي.
ويت���م تقيي���م املنت���ج اإلبداعي يف ض���وء ثالثة 

حماور وهي :
:Novelty اجلدة

 أي درجة اجلدة واألصالة يف املنتج.
املنفعة والقيمة ومالءمة اهلدف

: Resolution 
 أي م���دى مالءم���ة املنت���ج وجناح���ه يف ح���ل 

املشكالت اليت صنع من أجلها.
 :  Elaboration التفاصيل الرتكيبية

وتعين مجال املنتج، وأناقته، وقوة جاذبيته.
إذ يعد املنتج اإلبداعي أحد املعايري الرئيس���ية 
اإلبداعي���ة  العملي���ة  ع���ن  النامج���ة  لإلب���داع 
والش���خصية اإلبداعي���ة واملوق���ف اإلبداع���ي 
املرتب���ط باإلنت���اج، وحتدد العملي���ة اإلبداعية 
بأهن���ا املؤدي���ة لإلنت���اج، والش���خص املبدع هو 

صان���ع الناتج اإلبداعي، واملوقف اإلبداعي هو 
جمموعة الظروف اليت تس���مح ببن���اء اإلنتاج، 
فطبيع���ة العملي���ة اإلبداعية مرتبط���ة باإلنتاج 
والف���رد، وبالت���ايل ه���ي حمصل���ة العالقة بني 
األف���راد والبيئ���ة، ومييز » ديفي���ز« 1988 بني 

نوعني من اإلبداع ومها: 
- اإلبداع الكامن: ويعين استعداد الفرد إلنتاج 

أفكار جديدة .
-النات���ج اإلبداعي: يظهر م���ن خالل االهتمام 
الع���ام للن���اس مبوضوع���ات متمي���زة كالفنون 

واألدب واالخرتاعات وغريها.
وم���ن العوام���ل املهم���ة يف تطوي���ر اإلنتاجي���ة 
اإلبداعية الرتكيز بش���كل رئيس���ي على أمهية 
متابع���ة األطفال والعناية هب���م وتنويع اخلربات 
التعليمية يف مرحلة الطفولة املبكرة. واملرتبطة 
باملدرس���ة بش���كل ع���ام كالتعل���م والق���راءة يف 
عمر مبكر، كذلك االهتم���ام باجملاالت الفنية 
املختلفة فهي مجيعها عوامل مس���امهة لتوليد 

إنتاجية إبداعية يف املستقبل.
كم���ا أك���د الباحث���ون عل���ى أن التدري���ب على 
امله���ارات املتمثلة باإلبداع مثل حل املش���كالت 
- التفكري احلر - التواصل - تنظيم املعلومات 
والتحلي���ل مجيعه���ا عوام���ل هلا تأثري مباش���ر 
الختاذ الطالب قرار البدء يف دراسات وأحباث 
تنتهي باإلنتاجية اإلبداعية، كذلك يشكل املناخ 
األس���ري والرعاية الوالدية اليت تتسم باحلنان 
واالس���تقرار والتش���جيع ومنح الثق���ة والتفهم 
واحلرية يف صنع القرارات بيئة غنية وخصبًة 
يف اإلنتاج اإلبداع���ي األصيل. أيضاً العالقات 
اجلي���دة بني الطلبة واملعلمني والزمالء هلا دور 
ه���ام وكب���ري يف دعم اإلبداعية عن���د الطالب. 
فاملعل���م املب���دع هو معل���م باح���ث منخرط يف 
األنش���طة الثقافية واملهنية، ومرتبط باملصادر 
النظري���ة، وي���رى التدري���س نش���اطاً عقالنياً 
وجم���االً للبح���ث والتجري���ب. وي���درك أمهية 
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املعرفة والتفكري وش���جاعة التعبري أسساً تقوم 
عليها كل ممارساته وأنشطته الرتبوية.

وتؤك���د األحب���اث يف ه���ذا اجمل���ال أن الرتبي���ة 
اإلبداعية هي السبيل لتجاوز التخلف ودخول 
عص���ر الثورة العلمي���ة والتكنولوجي���ة، ورهان 
أمتنا يتشكل يف أن تفجر الرتبية يف عقل الفرد 
العرب���ي قوى االبت���كار وطاقات اإلب���داع، وأن 
تفس���ح اجملال كي تتفتح تلك القوى والطاقات 
وتزده���ر ألننا لن نكون متقدمني بعد اليوم إال 
بق���در ما نكون مبدع���ني. وقوة وجودنا هي يف 
أن تعم���ل الرتبية بش���كل جاد لتحول اإلنس���ان 

العربي من كائن مقلد إىل فاعل مبدع.
وتبق���ى احلاج���ة قائم���ة دوم���اً إىل موجه���ني 
ومعلمني ومرش���دين تربويني وخمتصني أكفاء 
لتوجيه الط���الب حنو احلس اإلبداعي وتنمية 
املوهب���ة الفني���ة، وإعطائهم الفرص���ة لإلبداع 
واالبتكار وحماولة التعبري عن الطاقة احلقيقية 
الكامنة يف الشخصية املبدعة اليت ميتلكوهنا.

مكونات التفكري االبداعي:
للق���درة  مس���تقلة  أساس���ية  عوام���ل  هن���اك 
اإلبداعية.. بدوهنا النس���تطيع أن نتحدث عن 

وجود إبداع ومن هذه العوامل:
:  Fluency:أواًل- الطالقة

وتعين الق���درة على إنتاج أكرب عدد من األفكار 
اإلبداعي���ة، أي ق���درة الفرد املب���دع على إنتاج 
عدد غري حمدود من األفكار والبدائل يف وحدة 
زمني���ة حم���ددة. وتوجد ع���دة أن���واع للطالقة 
وه���ي : الطالقة اللفظي���ة، والطالقة الفكرية، 

والطالقة التعبريية، والطالقة التصورية. 
 :Flexibility :ثانيًا- املرونة

وهي القدرة على توليد أفكار متنوعة أو تغيري 
احلال���ة الذهني���ة بتغري املوقف وتوجيه مس���ار 
التفك���ري ملواجه���ة مواقف جديدة ومش���كالت 
متغرية. أي إن املرونة هنا تعترب عكس مايسمى 

باجلم���ود العقلي الذي يتجه الش���خص 
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مبقتضاه إىل تبين أمناط فكرية حمددة يواجه 
هبا أمناط احلياة مهما تنوعت واختلفت.لذلك 
ف���إن الش���خص املبدع ع���ادة ما يتمي���ز بطابع 
املرون���ة والتلون العقلي لكي يك���ون قادراً على 
تغي���ري حالت���ه العقلية من أجل أن تتناس���ب مع 
طبيعة املوقف اإلبداعي وتعقده.وتأخذ املرونة 

مظاهر متعددة منها:
املرونة التلقائية: وهي قدرة الش���خص تلقائياً 
على إعطاء أكرب عدد ممكن من االس���تجابات 
ملثري معني، حبيث أهنا التنتمي إىل نس���ق واحد 
أو مظه���ر واحد، ومييل الفرد وفق هذه القدرة 
إىل املب���ادرة يف املواق���ف واليكتف���ي مبج���رد 

االستجابة.
املرون���ة التكيفي���ة: أي الس���لوك الناجح الذي 
يس���لكه الفرد حل���ل موقف أو مش���كلة معينة، 
وكلما ارتفع مس���توى القدرة ل���دى الفرد على 
تغيري استجاباته لكي تتناسب واملوقف تطورت 

لديه املرونة التكيفية اإلبداعية.  

 :Originality ثالثًا- األصالة
 يقصد باألصالة القدرة على إنتاج استجابات 
غري مألوفة وغري مباشرة، وأفكار متميزة وغري 
ش���ائعة، فالش���خص املبدع ذو تفكري أصيل أي 
إنه ال يكرر أفكار احمليطني به، فتكون األفكار 
اليت يولدها جديدة وميكن احلكم على الفكرة 
باألصال���ة يف ضوء ع���دم خضوعه���ا لألفكار 
الش���ائعة وخروجه���ا ع���ن املأل���وف ومتيزها.

وميك���ن تقدي���ر األصال���ة وس���رب أغوارها من 
خالل التفكري يف التتابعات املس���تقبلية حلدث 
ما وتوليد األفكار والتوقعات املرتتبة على ذلك 
احلدث.والشخص صاحب التفكري األصيل هو 
الش���خص الذي ينفر من تكرار أفكار اآلخرين 

وحلوهلم التقليدية للمشكالت.
رابعًا- احلساسية للمشكالت

 : Sensitivity to problems  
تش���ري هذه املهارة إىل الشعور واإلحساس بأن 
هن���اك مش���كالت أو قضاي���ا متنوع���ة حباجة 
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إىل ح���ل أو إضاف���ة عناص���ر جدي���دة هب���دف 
حتسينها أو إزالتها، والشخص املبدع يستطيع 
رؤية الكثري من املش���كالت يف املوقف الواحد، 
فهو يع���ي األخطاء ونواح���ي النقص والقصور 
وحيس باملش���كالت إحساس���اً مرهفاً، والشك 
أن األشخاص الذين تزداد حساسيتهم إلدراك 
أوجه القصور واملش���كالت يف املواقف العقلية 
واالجتماعي���ة ت���زداد فرصه���م خل���وض غمار 
البح���ث والتأليف فيها، ف���إذا قاموا بذلك فإن 
االحتمال سيزداد أمامهم حنو اإلبداع اخلالق.

خامسًا: االحتفاظ باالجتاه: 
أي قدرة الفرد على تركيز انتباهه والتفكري يف 
مش���كلة معينة وقتاً طويالً نس���بياً، فالشخص 
املبدع ميتاز بطريقة خاصة يف إطالق طاقاته 
تتمثل يف قدرته على الرتكيز لفرتات طويلة يف 
جم���ال اهتمامه، إذ يتمتع املب���دع بقدرة عالية 
عل���ى الرتكيز املصحوب باالنتب���اه طويل األمد 
عل���ى هدف مع���ني. على الرغم من املش���تتات 

والصعوبات ال���يت تثريها املواقف اخلارجية أو 
اليت حت���دث نتيجة للتغري يف مضمون اهلدف.

وم���ن املعل���وم أن القدرة عل���ى مواصلة االجتاه 
تعترب من القدرات األساس���ية اليت تس���اهم يف 
تش���كيل أداء املبدع لعمل���ه خاصة يف جماالت 

اإلبداع العلمي أو الفين.
وأخرياً، نس���تطيع الق���ول: إن التفكري اإلبداعي 
يتك���ون من جمموعة م���ن امله���ارات والقدرات 
العقلية من أمهه���ا الطالقة واملرونة واألصالة 
واحلساس���ية للمشكالت واالحتفاظ باالجتاه. 
لذلك ميكن وصف الطال���ب املبدع بأنه الفرد 
الق���ادر عل���ى اإلتيان بأف���كار كث���رية ومتنوعة 

جديدة غري مألوفة وأكثر تفصيالً.
مستويات التفكري اإلبداعي

  :Creative Thinking Levels 
متر العملية اإلبداعية خبمسة مستويات وهي:

اإلبداع التعبريي
:Expressive Creativity 
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  يش���ري هذا الن���وع من املس���تويات إىل تطوير 
فكرة أو نواتج فريدة بغض النظر عن نوعيتها 
أو جودهتا، كما هو احلال يف الرس���وم العفوية 

لألطفال ) التعبري احلر املستقل(.
اإلبداع املنتج أو التقين 

:Productive Creativity
  ويش���ري إىل الرباعة يف التوصل إىل نواتج من 
الطراز األول دومنا ش���واهد قوية على العفوية 
املع���ربة عن هذه النواتج. ومن األمثلة على هذا 

النوع من اإلبداع املنتجات الفنية والعلمية.
اإلبداع االبتكاري )االخرتاعي(

:Inventive Creativity
 يش���ري هذا املس���توى إىل الرباعة يف استخدام 
املواد لتطوير استخدامات جديدة هلا من دون 
أن ميث���ل إس���هاماً جوهرياً يف تقدي���م أفكار أو 
معارف أساسية جديدة .مثل ابتكارات أديسون 

وماركوني وبل.
 : Innovative اإلبداع التجديدي

ميثل هذا املس���توى الق���درة يف اخرتاق قوانني 
ومب���ادئ أو م���دارس فكري���ة ثابت���ة وتقدي���م 
إدخ���ال  وأف���كار جدي���دة، كذل���ك  متطلب���ات 
حتسينات جوهرية من خالل إجراء التعديالت 
املتضمنة يف املهارات املفاهيمية الذي يتضمن 

استخدام املهارات الفردية والتصورية.
اإلبداع التخيلي )االنبثاقي ( 

:Imaginative Creativity
  وهو أعلى مستويات اإلبداع وأندرها ويتحقق 
فيه الوص���ول إىل مب���ادئ وافرتاضات جديدة 
كلي���اً، وح���ركات فكري���ة جدي���دة، ويعترب هذا 
املس���توى أعلى درجات اإلب���داع وأقلها حدوثاً 
وتك���راراً، ويرتبط بذلك اخلي���ال العلمي الذي 
أوصل إىل الكثري من االكتشافات واالخرتاعات 
العلمية. كما يظهر يف أعمال اينشتاين وفرويد 

يف العلوم وبيكاسو ورايت يف الفنون.
:Creative person   الشخص املبدع

يص���ف علم���اء النفس الش���خص املب���دع بأنه 
شخص حساس مرهف يتمتع بصحة عاطفية 
وميتلك قدرات عالية على إنتاج أفكار إبداعية، 
ولديه حساسية مفرطة للمشاكل حوله يتعامل 
معها بصورة صادقة فهي تعيش معه يف يقظته 
وأحالم���ه، وهو من خالل احتضانه هلا حياول 
أن ينظ���م معلوماته الس���ابقة وجتاربه وخرباته 
املرتاكمة بطريقة ذكية وفريدة يف سبيل ابتكار 

حل إبداعي هلا.
والش���خص املب���دع يتمي���ز خبصائ���ص عقلية 
انفعالي���ة  ش���خصية  وخصائ���ص  ومعرفي���ة 
متي���زه ع���ن اآلخرين فهو يتميز بش���عور مبدع 
واس���تقالل يف التفكري وامليل الواس���ع لالطالع 
واملثاب���رة يف العم���ل والق���درة عل���ى االحتمال 
والص���رب واالعتماد على النفس والثقة بالنفس 
والرغبة يف التحدي مع وجود الدافعية الكبرية 

لإلجناز والسعي الدائم لإلضافة اجلديدة.
واألشخاص املبدعون غالباً ماميتلكون مهارات 
عقلية واسعة جتعلهم خيتلفون عن غريهم من 
األشخاص العاديني كس���رعة البداهة والقدرة 
العالي���ة والدقيق���ة عل���ى التحلي���ل والرتكي���ب 
يف  واألدل���ة  الرباه���ني  واس���تخدام  والتقوي���م 
اختاذ الق���رارات والرباعة واإلتقان يف معاجلة 
املش���كالت والقدرة على البحث واالس���تقصاء 
م���ع مرونة التفك���ري واألصالة الفكرية وس���عة 
اإلدراك وطرح البدائل املختلفة حلل مشكلة ما 
والرغبة يف حبث املش���كالت املعقدة والصعبة 
والرغب���ة يف اقتحام اجملهول وع���دم االنزعاج 

من الرفض االجتماعي.
كم���ا أن أهم قدرات الش���خص املبدع تظهر يف 
طريقة طرحه لألس���ئلة واالستفسارات، حيث 
ي���رى بارون أن األش���خاص املبدع���ني ميتازون 
بقوة املالحظة، يصف���ون بدقة ماحدث، يرون 
األش���ياء كم���ا يراها اآلخ���رون، وي���رون أبعاداً 
أخرى اليراها اآلخرون، مستقلني يف حصوهلم 
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عل���ى املعرفة، لديهم دافعية كبرية على اإلجناز 
وح���ب العمل، ول���دوا بعقلي���ة متفتح���ة وذات 
س���عة كبرية للتفكري بعدة أفكار يف وقت واحد، 
ويع���دون احلي���اة لغ���زاً يريدون حل���ه، خياهلم 

واسع.
فجمي���ع اخلصائص اإلبداعية التكون متوافرة 
عند الش���خص الواحد يف الوقت نفس���ه ولكن 
تط���ور ه���ذه اخلصائص عادة ما يأتي بش���كل 
متسلسل، وقد خلصت الدراسات اليت أجريت 
للتع���رف إىل صفات األش���خاص املبدعني إىل 
أن���ه بالرغم من وجود خصائ���ص فردية متيز 
كل ف���رد م���ن ه���ؤالء االش���خاص إال أن هناك 
خصائ���ص عام���ة يش���رتكون هب���ا مجيع���اً من 
أمهه���ا: اإلرادة القوي���ة - س���رعة البديه���ة - 
حتمل املس���ؤولية - املغام���رة - القوة - القدرة 

على بناء املفاهيم اجلديدة الغريبة النادرة .
إال أن بع���ض الدراس���ات قدم���ت وصف���اً أكثر 
دق���ة فيما يتعلق بالش���خص املب���دع فقد رأت 
فيه الش���خص الذي ي���ؤدي األعمال يف ميدان 

أو أكث���ر بط���رق متقدم���ة تف���وق األداء العادي 
املتعارف عليه بني األفراد، فهو يتميز بالتفكري 
املتشعب والوعي اإلنساني والرباعة واألسلوب 
املبتك���ر والتح���دي واالنفتاح العقل���ي، كما أنه 
الش���خص الذي يتصف باملرونة واالستقاللية 
وال���ذوق اجلم���ايل والتفك���ري الس���ريع املرتابط 
واملتسلسل واملهارات املتعددة واإلنتاج اجملدي.

وبش���كل عام يش���ري املختص���ون إىل أن مفهوم 
م���ن  التعل���م  والرغب���ة يف  االجياب���ي  ال���ذات 
خالل الق���راءة واالط���الع واملناقش���ة والبحث 
ع���ن التفاصيل ورؤية العالقات بني األش���كال 
والتأمل من خالل االنتقال من عامل احملسوس 
إىل ع���امل التجري���د واخليال ملعاجل���ة األفكار 
اجملردة مجيعها من خصائص اإلنسان املبدع، 
كم���ا أن التع���رض للخ���ربات األوىل يف اإلنت���اج 
املع���ريف واس���تخدام عملي���ات التفك���ري املثايل 
والذي يعادل بقيمته عمليات التفكري الس���ريع 
ملواجه���ة أمن���اط املهمة أيضاً تع���د من مسات 

املبدعني.
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وعل���ى الرغ���م م���ن مجي���ع ه���ذه اخلصائص 
اإلجيابية اليت يتمتع هبا الشخص املبدع إال أن 

له بعض اخلصائص السلبية تتمثل مبايأتي:
العن���اد - عدم املباالة وخصوص���اً يف التقاليد 
واجملام���الت - مقاوم���ة الس���يطرة - ش���رود 
الذهن - عدم الرغبة يف التواصل مع اآلخرين 

- العزلة - املزاجية - السخرية.
خصائص املبدعني:

أش���ارت بع���ض الدراس���ات اليت طبق���ت على 
أن  إىل  املتميزي���ن  املبدع���ني  األش���خاص 
اإلب���داع مرتبط بع���دد من الصفات النفس���ية 
مث���ل ) املرون���ة الفكري���ة،  واالنفت���اح العقلي،  
واالستقاللية يف التفكري والرغبة يف التجريب 
والنقد الذاتي وأن هذه الصفات شرط مسبق 

 .)3.p،1987،Anatony(  لإلبداع
بينما أشار بعضها اآلخر إىل أن األشخاص غري 
املبدع���ني يتصف���ون بضي���ق األف���ق واجلم���ود 

.  )60.p،2002،Croply(
ونذكر من أهم هذه اخلصائص:

أوال: اخلصائ���ص العقلية: فاملبدعون ميتلكون 
قدرة عالية تظهر بش���كل مرتفع يف اختبارات 
ال���ذكاء الفردي���ة إذ تصل درجاهت���م ألكثر من 
)130 ( درج���ة، إىل جان���ب حتصيلهم املرتفع 
يف مادة دراس���ية ما، فضالً عما يظهرونه من 

إبداع وتفكري وخيال واسع.
ثانياً: اخلصائ���ص املعرفية: يتمي���ز املبدعون 
بالكث���ري من اخلصائص املعرفي���ة منها القدرة 
اللغوية والقدرة احلسابية والقدرة على التعامل 
م���ع الرم���وز اجمل���ردة والق���درة عل���ى احلفظ 
واالس���تيعاب لكم كبري من املعلومات إىل جانب 
الفهم املتقدم ومرونة التفكري وارتفاع مس���توى 
رؤية العالقات وتوليد األفكار واستنتاج حلول 

وبدائل )آدم،2003،ص338(.
ثالثاً: اخلصائص االجتماعية: يتمتع املبدعون 
بالق���درة عل���ى إدارة اآلخري���ن والتفاعل معهم 

واحل���وار معهم بكل إجيابية ولديهم اس���تعداد 
مبكر للقيادة ويتمي���زون باملثابرة يف إجنازهم 
لألعمال ويرفضون التبعية لآلخرين ويتمتعون 
مبستوى عال من الصحة وميتلكون القدرة على 
نق���د ذواهتم وحتم���ل املس���ؤولية بدرجة عالية 
من احليوية وااللتزام )حممود،2004،ص48(. 
كم���ا أن املبدع يتمتع بقدرة عالية على مقاومة 
الضغ���وط ال���يت يتعرض هلا اجملتم���ع واالفراد 
احمليط���ني ب���ه وميتل���ك روح الدعاب���ة، وثقته 
بنفس���ه وقدرت���ه عل���ى ضبطه���ا م���ع حتم���ل 
املس���ؤوليات بدرج���ة كبرية من اجل���د واملثابرة 

)امليالدي،2003،ص41(.
رابع���اً: اخلصائص اخللقي���ة: من هذه الناحية 
ف���إن املبدع���ون أكث���ر صدق���اً وأمان���ة وعدالً 
ومراع���اة للقي���م االجتماعي���ة ذلك أهن���م أكثر 
م���ن غريهم قدرة على تقيي���م أعماهلم ومتييز 
اخلط���أ من الص���واب حبكم قدراهت���م العقلية 
املرتفعة كما أهنم أكثر انضباطاً بضوابط القيم 

اجملتمعية )الطيطي،2004، ص 64- 65(.
وه���ي  االنفعالي���ة:  اخلصائ���ص  خامس���اً: 
تع���ين القي���م واالجتاه���ات واملي���ول والرغبات 
ال���يت ميي���ل إليه���ا األف���راد ومتث���ل النواح���ي 
الوجدانية والش���خصية واالجتماعية املتوازنة 
)اهلوي���دي،2004، ص 36- 42 (. كم���ا أهن���م 
يتمي���زون ب���روح دعاب���ة قوية وعم���ق عاطفي 
وحساس���ية زائدة قد تؤدي إىل خلق مشكالت 
انفعالي���ة وإىل إحباطات عالي���ة، ولديهم وعي 

كبري بفهم الذات )سليمان، 2005، ص70(.
التحدي اإلبداعي:

إن التح���دي اإلبداع���ي ه���و أه���م العملي���ات 
األساسية للتفكري اجلانيب، فالتحدي اإلبداعي 
لي���س هجوم���اً أو نقداً بل هو حت���دٍّ للتميز، إذ 
يف���رتض التح���دي اإلبداع���ي أن ش���يئاً ما يتم 
بطريقة معينة ألسباب موجودة من قبل ورمبا 
تك���ون مازال���ت موج���ودة ورمب���ا ال، وميكن أن 
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يوجه التحدي اإلبداعي مباش���رة إىل املوضوع 
ذات���ه، وميكن أن يوجه  إىل التفكري الذي يأخذ 
مكانه يف حلظة ما، أو إىل العوامل اليت شكلت 
تفكرين���ا كاملفاهي���م الثابت���ة - االفرتاض���ات - 
احلدود،  فهي عوامل أساس���ية علينا جتنبها، 
وإذا كان هناك استقطاب أم ال، ميكن أن نأخذ 
نظرة مباش���رة مع التحدي ل���كل تلك العوامل 

لنرى مدى أمهيتها.
أيضاً يتحدى التحدي اإلبداعي االس���تمرارية، 
عندم���ا يتم عمل ش���يء بطريق���ة معينة ألهنا 
مت���ت كذلك باألمس، إن جوه���ر اإلبداع يكمن 

يف البحث عن بدائل.
وقد تكون إس���رتاتيجية التحدي هي األس���اس 
امله���م يف كل عمليات اإلبداع، فبدون حتدٍّ فإنا 
نك���ون راض���ني عن األش���ياء والواق���ع كما هو، 
وبالت���ايل ال حناول القيام بتحس���ني األش���ياء 
أو تغيريه���ا بالتح���دي، فالتح���دي اإلبداع���ي 
اليعمل على االنتقاد واحلكم وتصيد األخطاء 
فحس���ب، ب���ل يعم���ل خ���ارج نط���اق التحكيم، 
التح���دي اإلبداع���ي هو حت���دي الفردي���ة، أما 
التح���دي االنتق���ادي فه���و يعم���ل عل���ى إعداد 
تقييم للوضع حيث تعين كلمة االنتقاد حكماً.. 
فالتح���دي االنتق���ادي حتدي حتكي���م. إذ يهتم 
التحدي اإلبداعي إىل حد ما مبعرفة األسباب 
اليت قد تكون إجابة األس���ئلة اليت تبدأ ب� ملاذا، 
فالتح���دي اإلبداع���ي يرفض قب���ول الطريقة 
احلالية ويفرتض أن الطريقة احلالية س���بق أن 

وجدت هناك لعدة أسباب.
إن الق���درة على التق���اط وحتديد نقطة تركيز 
إبداعية هو جزء أساس���ي من مهارات التحدي 
اإلبداعي وهذا ما أطلق عليه دي بونو بالرتكيز 
املبدع حبيث نلجأ إليه عندما نكون حباجة إىل 
توليد أفكار جديدة. وهذه االسرتاتيجية مهمة 
ج���داً وضروري���ة يف خمتل���ف جم���االت احلياة 
وخاص���ة اجملال الصناعي والطيب واهلندس���ي 

ويف جم���ال الفض���اء. ويف هذه احلال���ة تظهر 
احلاجة ماس���ة إىل نوع م���ن التحدي اإلبداعي 
من أج���ل العمل عل���ى تولي���د إدراكات وبدائل 

وإبداعات ومفاهيم وأفكار جديدة.
العوامل املؤثرة يف التفكري اإلبداعي:

أش���ارت بعض الدراس���ات إىل وجود مجلة من 
العوامل والصفات اليت تؤثر سلباً أو إجياباً يف 

التفكري اإلبداعي ومنها:
العوام���ل الذاتي���ة:  وه���ي العوامل ال���يت تتعلق 

بالفرد ومنها:
أ - الصف���ات الش���خصية: كاملرون���ة واملثابرة 
واحلساسية للمثريات والدافعية واالستقاللية 
واملزاجي���ة، وتأكيد ال���ذات وحتقيقه والفكاهة 
والس���يطرة فاألف���راد الذي���ن يتمي���زون مبثل 
هذه اخلصائ���ص هم أكثر ق���درة على اإلبداع 

واالبتكار من غريهم.
ب - التكوي���ن البيولوج���ي والش���عور باألم���ن 

واحلرية.
ج����: القدرة عل���ى التحليل والرتكي���ب: وتكوين 
عالق���ات أو مبادئ أو قوانني ي���دل ذلك قدرة 

الفرد على اإلبداع.
د: الرقابة: تؤثر طبيعة البيئة اليت ينش���أ فيها 
األف���راد على تطوير ق���درات التفكري اإلبداعي 
لديه���م فاألف���راد الذي���ن ينش���ؤون يف بيئ���ات 
متش���ددة متتاز بالتسلط والنقد وعدم إيضاح 
احلري���ة للتعبري عن الفك���ر والرأي يكونون أقل 
ق���درة على التفكري اإلبداع���ي مقارنة باألفراد 
الذين ينشؤون يف البيئات اليت تقدم التشجيع 

والدعم هلم.
ه�: أس���اليب الرتبي���ة والتعليم: تعمل أس���اليب 
الرتبي���ة والتعلي���م ال���يت تق���وم عل���ى التقب���ل 
والتس���امح والدعم والتشجيع وإتاحة الفرصة 
للمتعل���م يف احل���وار واملناقش���ة وإب���داء الرأي 
على تعزيز الس���لوك اإلبداعي لديه يف حني أن 

األساليب اليت تقوم على التلقني وتقديم 
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املعلومات اجلاهزة حتدّ من هذا السلوك.
تنمية التفكري اإلبداعي:

نعي���ش الي���وم يف ع���امل يتغري بس���رعة ونواجه 
حت���دي التكيف مع عامل مل يعد آمناً أو ميكننا 
التنبؤ به كما كان من قبل، ومع تزايد الضغوط 
العصرية واألعب���اء الكبرية اليت أصبحت مسة 
هذا العصر وهي يف تزايد مستمر أصبح لزاماً 
على الرتبية حتمل اجلزء األكرب من هذا العبء، 
لذلك فإن من أهم األهداف اليت تسعى الرتبية 
احلديث���ة اىل حتقيقها هو إعداد الفرد جملتمع 
جمه���ول متغري، وأن تنمية الق���درات اإلبداعية 
ل���دى األفراد من أبرز الوس���ائل ال���يت تقدمها 
الرتبي���ة هلم م���ن أج���ل مواجهة ه���ذا اجملهول 
والتغل���ب عل���ى حتديات احلاضر واملس���تقبل، 

فالعم���ل عل���ى تنمية الق���درات اإلبداعية لدى 
األفراد يس���اعدهم يف التغل���ب على صعوبات 
التغ���ريات  م���ع  والتكي���ف  املعاص���رة  احلي���اة 

احلضارية وسرعتها املذهلة.
ويؤك���د تورانس أن مدارس املس���تقبل جيب أال 
تتميز باحملتوى العلمي وإمنا باهتمامها بتنمية 
التفك���ري، وتصميم برامج مبتك���رة لتعليمها يف 
س���نوات الدراس���ة املختلفة ليق���ود األفراد إىل 
اإلب���داع. كما أكد »تورانس« أن أمهية التدريب 
والتوجي���ه للش���خص املب���دع وتش���جيعه على 
اإلنت���اج اإلبداع���ي من ش���أنه مس���اعدته على 
ممارس���ة التفكري اإلبداعي بص���ورة تلقائية و 

من دون خوف أو تردد.
كما يؤدي املعلم دوراً أبوياً وتوجيهياً وإرش���ادياً 
وقيادياً للطلبة يدعوهم إىل املبادرة واملشاركة 
يف العملية اإلبداعية داخل احلصة الدرس���ية، 
األم���ر ال���ذي يوف���ر بيئ���ة صفي���ة خالي���ة من 
التس���لط والس���يطرة والضغط النفس���ي، من 
خ���الل إعطائه���م الفرص الكافي���ة للتفكري يف 
النشاطات التعليمية التعلمية واليت من خالهلا 

يشكل بيئة حمفزة للتفكري التأملي.
ومما يعزز تنمية القدرة على التفكري اإلبداعي 
ل���دى الطلبة تزويده���م باخلي���ارات والبدائل، 
وتوجيههم حنو تقب���ل االفكار املختلفة وتعزيز 
ثقته���م بانفس���هم والرتكي���ز عل���ى اهتماماهتم 

وقدراهتم.
وق���د ق���دم تورانس اإلب���داع باملفه���وم الرتبوي 
عل���ى النحو اآلت���ي: »التعلي���م اإلبداعي عملية 
تس���اعد املتعلم على أن يصبح أكثر حساس���ية 
للمش���كالت وجوان���ب النق���ص والثغ���رات يف 
املعرف���ة أو املعلوم���ات واخت���الف االنس���جام 
وحتدي���د مواطن الصعوب���ة والبحث عن حلول 
والتنبؤ وصياغة فرضي���ات واختبارها وإعادة 
صياغته���ا أو تعديله���ا م���ن أج���ل التوصل إىل 

نتائج جديدة ينقلها املتعلم لآلخرين«.
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وتقرتح بعض الدراسات احلديثة عدة أساليب 
تدريس���ية ووس���ائل تعليمي���ة لتنمي���ة اإلبداع 
والقدرة على التفك���ري اإلبداعي ضمن املناهج 
الدراس���ية املس���تخدمة يف امل���دارس م���ن أبرز 
هذه الوس���ائل: استخدام النش���اطات مفتوحة 
النهاية، وطريقة التقصي واالكتشاف وتطبيق 
إس���رتاتيجية العصف الذهين اهلادف إىل تعدد 
األفكار وتنوعها وأصالتها إذا ما تأجل إصدار 
األح���كام مبجرد ظهور وف���رض العالقات بني 

شيئني أو أكثر ليس بينهما أية صلة. 
وهن���ا ميكننا الق���ول: إن تعليم مه���ارات عالية 
املس���توى من التفكري اإلبداع���ي والتفكري فوق 
املع���ريف للموهوبني وحل املش���كالت واملهارات 
ماوراء املعرفية والبحث يعين إشغاهلم مبهارات 
تعلمي���ة م���دى احلياة وهذه بدوره���ا توفر هلم 
قواعد معرفية للتعلم املنتج يف املستقبل وهذه 
الط���رق البناءة يف التعل���م تتطلب تطبيق طرقٍ 
مش���اهبة من قبل املعلم، وتضاف���ر اجلهود من 
مجي���ع اجلهات املختصة واملعنية لتوفري مناذج 
مناسبة للطلبة، ذلك أن التفكري عايل املستوى 
لي���س وصفي���اً، ب���ل يتطل���ب االنفت���اح وطرح 
األس���ئلة يف الوقت املناس���ب وإش���غال الصف 
بالنش���اط املناسب مع تقييم مستويات العمل، 
وقد تنبهت هلذه الظاهرة الدول املتقدمة وعلى 
رأس���ها الواليات املتح���دة االمريكي���ة واليابان 

فظهر االهتمام على صورة برامج تدريبية.
توافر األنشطة التعليمية اإلبداعية:

م���ن املعل���وم أن تربي���ة اإلبداع تتطل���ب مناهج 
الطلب���ة  ق���درات  لتنمي���ة  مصمم���ة  هادف���ة 
اإلبداعية اليت تزداد منواً مع تقديم نش���اطات 
مرغوب���ة يف التعلي���م اإلبداع���ي م���ن خ���الل 
واالستكش���اف  البح���ث  أس���اليب  اس���تخدام 
وتشجيع األسئلة وطرح األفكار اليت تنبثق من 
املواق���ف التجريبية ووضع اخلطط الس���ليمة 
لتوليد األفكار املتجددة دائماً اليت تس���اعدهم 

يف تفج���ر طاقاهتم اإلبداعية وتش���جعهم على 
التقصي واكتش���اف احلقائ���ق بغرض الوصول 

إىل حلول متميزة للمشكالت القائمة.
وجيس���د التخيل القدرة على اإلبداع واخلروج 
ع���ن املألوف إذ ميك���ن توظيف ق���درة التخيل 
لالرتقاء مبستوى التفكري والتدريب للمساعدة 
يف تنمية القدرات االبتكارية كالطالقة واملرونة 
واألصال���ة ويرى توم���اس أن التخي���ل يتضمن 
غ���زارة يف إنت���اج الصور وتركيب ه���ذه الصور 
 )102.p،1997،Thomas( بطريقة جدي���دة
لذلك جيب أن التكون األنشطة التعليمية اليت 
تق���دم للطالب املبدع���ني أنش���طة تقليدية بل 
جي���ب أن تتميز بأهنا حتث الطلبة على التفكري 
واس���تخدام املس���تويات العلي���ا من مس���تويات 
التفك���ري، وال تتطل���ب إجاب���ة واح���دة كلية، وال 
تقوم على التذكر واالس���تدعاء بل تولد لديهم 
األف���كار فضالً عن ضرورة إس���هامها مبراعاة 
الف���روق الفردي���ة ب���ني ش���رائح الطلب���ة وفتح 
األف���اق أمامهم للتفكري والبحث واالس���تقصاء 
واالستكشاف واملطالعة. فالطلبة اليوم حباجة 
كبرية إىل تنمية مهارات التفكري لديهم وليس���وا 
حباجة إىل تلقني معلومات ومعارف قد تنسى، 
كذلك تزداد احلاجة يوماً بعد يوم مع املطالبة 
يف بناء مناهج وتصميم برامج تدريبية ترتقي 
بتفك���ري الطلبة إىل مس���توى عال م���ن التفكري 

الرفيع مع إكساهبم املهارات العقلية املختلفة.
وأخريًا نستطيع القول:

 إن معظ���م الناس يتحل���ون باإلبداع وبدرجات 
متفاوت���ة لك���ن القلي���ل منه���م يهت���م بأف���كاره 
ويرعاه���ا أما الكثرة الغالبة فتهملها وتطرحها 
جانباً. إن كل شخص على وجه هذه البسيطة 
ميلك القدرة ليكون شخصا مبدعاً موهوباً إذ 
مل يعد اإلبداع حكراً على املبدعني واملوهوبني 
األوائ���ل، كم���ا أن الدراس���ات احلديث���ة ح���ول 

التفك���ري اإلبداع���ي أك���دت أن التفك���ري 
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اإلبداع���ي والعملي���ة اإلبداعية ميك���ن تعلمها 
والتدرب عليها، لذا فقد أصبح التفكري يف هذا 

العصر مطلباً من مطالب الرتبية احلديثة.

املقرتحات:
- تشجيع املنافسة اإلجيابية بني املدارس على 

تطبيق التفكري اإلبداعي داخل مدارسهم.
- من���ح مكافآت تش���جيعية س���نوية للمدارس 

اليت تشجع اإلبداع وتدعمه.

- إقامة احملاضرات والندوات واملؤمترات اليت 
تساعد على تطبيق اإلبداع وتبني أمهيته.

- حث املعلمني على ممارس���ة مهارات التفكري 
اإلبداع���ي داخل الغرفة الصفية، ملا له من أثر 
كبري يف منو قدرات املتعلم العقلية واإلبداعية.

- هتيئة بيئة تعليمية منوذجية للطالب تشجعه 
على اإلبداع من ش���أهنا أن تثري خرباته وحتثه 
على البحث واالس���تقصاء، وتس���هم بالتايل يف 

تطوير قدرات التفكري اإلبداعي.
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المغالطات المنطقية في الرياضيات
ودورها التربوي

 أمح�د حمم�د جواد حمس��ن*

 اهتم املؤلفون وقدماء احلكماء ،اهتمامًا واسعًا ، بف�ن املنط�ق 
وف����ن اجلدل ، مب���ا فيه ف���ن التعليل واخل���داع واملغالطات، 
ألغراض ش�����تى. ولكن  املغالطات وحده���ا هي اليت دخلت 
الرياضيات يف وقت متأخر جدًاً، هلدف حمدد، هو اكتش���اف األغالط 

يف الربهان .

المعلم
العربي

*  باحث وأكادميي عراقي
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 واملغالط���ات يف الرياضي���ات هي أصناف من 
املس���ائل واأللغ���از متث���ل قضاي���ا مس���تحيلة ، 
منافي���ة للعق���ل واملنط���ق  تقرتن ع���ادة بربهان 
يثب���ت »صحتها« ، ولكن���ه يف احلقيقة يتضمن 
تضليالً ومتويهاً ، حياول القائمون به أن يوقعوا 
اآلخرين يف الغلط وجعلهم يف موقف حمري عن 
طريق الوصول إىل نتائج غري واقعية  . اهلدف 
م���ن كل هذا هو اختب���ار قدراهت���م العقلية يف 
الكش���ف عن هذه األغ���الط يف الربهان. ومن 
هذا املنطلق فقد انتش���رت املغالطات بقوة يف 
الرياضيات، ولكن على نطاق حمدود ،وفرتات 
معينة . ومن دواعي حضور املغالطات يف مادة 
الرياضيات  ه���و وجود قوانني عديدة جداً يف 
ه���ذه املادة يتضم���ن معظمها ش���روطاًً وقيوداًً 
خاص���ة .مبعن���ى أن ه���ذه القوان���ني ال تك���ون 
صحيحة إال حتت هذه الش���روط  . لذلك فإن 
جتاهل هذه الش���روط يف الربه���ان ينجم عن�ه 
نتائج  غ���ري منطقية ، خمالفة للواقع ولقوانني 
الرياضيات .إن دراس���ة هذه املوضوعات متثل 
متع���ة فكرية وحتدياً عقلياً س���نعاجله يف هذه 
الدراسة، مبغالطات رياضية خباصة يف اجلرب 
واهلندس���ة ، مبتدئ���ني  أوالً مبعنى املغالطة يف 

اللغة ويف املنطق ثم يف الرياضيات .

معن�ى املغالطة يف اللغ��ة  العربية
املغالط���ة ) fallacy ( مص���در غالط ، وتعين 
الوقوع يف الغلط ، أي ما يغالط به من املس��ائل 
املبهم���ة . والغل���ط ، كما يق���ول اب�ن منظور يف 
لس�������ان الع���رب : أن تعيا بالش���يء فال تعرف 
وجه الص���واب فيه ، وقد غلط يف األم��ريغلط 
غلط���اً وأغل���ط غريه ، والعرب تق���ول غل�ِط يف 
منطقه . وذكر أيضاً  أن الغلط كل ش���يء يعيا 
اإلنس���ان عن جهة صوابه من غري تعمد . وقد 
غالطه مغالط���ًة. واملغلطة واألغلوطة ، الكالم 
الذي يغلط فيه ويغالط ب�ه )1( . ومجع الغلط 

أغالط . ومث���ة كلمة أخرى ، غريبة ذات صلة 
بالغل���ط، وهي الغلت ، يبدو أهنا كانت متداولة 
سابقاً ، إذ يفرق علماء اللغة بينها وبني الغلط، 
كما ج���اء يف حميط احملي���ط أن الغلط خاص 
باملنط���ق والغلت يف احلس���اب )2(. واملغالطة، 
ت�ُجم���ع مغالط���ات و أغالي���ط. ويتداخل معنى 
الغل���ط ، كث���رياً مع معنى اخلط���أ . إذ ال ميكن 
التفري���ق بينهما يف احلديث اليومي ، يف أغلب 
األحيان ، غري أن أبا هالل العس���كري يف كتابه 
الف���روق يف اللغة ، يق���ول : إن الغلط هو وضع 
الش���يء ف��ي غ���ري موضع��ه ، وجي���وز أن يك�ون 
ص�واباً يف نفسه ، واخلطأ ال يكون صواباً على 
وج����هٍ  . وإن اخلطأ م���ا كان الصواب خالفه، 
ولي���س الغلط م���ا يكون الص���واب خالفه ، بل 
هو وضع الش���يء يف غري موضع���ه ... والغلط 
أن يس���هو امل���رء عن ترتيب الش���يء وإحكامه ، 
واخلطأ أن يسهو عن فعله أو أن يوقعه من غري 
قص���د ولكن لغريه )3( . إن هذا التداخل جنده 
أيضا ًيف معنى الكلمات اإلنكليزية وترمجاهتا: 
 .  error ، mistake ، wrong  false
ال���يت تع���ين : خط���أ ، غلط ، ضالل ، س���هواً ، 
هف���وة ، باطل ، غري حقيق���ي ، مزيف ، كاذب. 
وكذل���ك املغالطة جنده���ا يف ترمجة الكلمات: 
 .  sophism ،paralogism  fallacy
والب���د من اإلش���ارة إىل أن الع���رب القدماء مل 
يس���تخدموا  مصطلح »الغلط«  ، وعوضاً  عنه 
جاء مصطلح   »اخلطأ« باش���تقاقاته املختلفة 
ال���ذي يب���دو أن���ه كان س���ائداً آنذاك.فالقرآن 
الكريم مل يذكر »الغل���ط«، وإمنا ذكر »اخلطأ«  
كما يف قوله تعاىل » أن قتلهم كان خطأ كبرياً«، 
اإلس���راء :31 . غ���ري أن الش���عراء يف العص���ور 
اإلس���المية التالية استعملوا الغلط واملغالطة ، 

كما يف قول أبو العتاهية وهو يغالط نفسه :
إن�ي أكاثر أع�دائ�ي مغالط���ة ً     

         ويف احلشا هلبٌ من غيظهم ضرمُ )4(
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معنى املغالط�ة يف املنط��ق:
املغالط���ة، يف املنط���ق ، ه���ي حماكم���ة عقلي���ة 
برهاني���ة ، غايتها إثبات قضية غري صحيحة، 
باطل���ة. ومن أجل أن يتم ه���ذا اإلثبات ، ال بد 
هل���ذه احملاكم���ة أن تتضم���ن خط���ًأ يف التفكري 
 ، الص���واب  ع���ن  احنراف���اًً  ميث���ل   ، العقل���ي 
وخمالفة ً لقواعد االس���تدالل املنطقي ، الذي 
بالضرورة ي���ؤدي إىل نتيجة منافية للعقل غري 
مقبول���ة ، مرفوضة. ولتمرير ه���ذه املغالطة ، 
ينبغي للمحاكم���ة العقلية أن تبدو من الناحية 
الظاهرية الش���كلية، مطابقة لقوانني املنطق ، 
كي تكون مقبولة ومقنعة لآلخرين . فاملغالطة، 
إذا ه���ي مظه���ر خ���ادع .وعلى هذا األس���اس، 
فاملغالط���ة ، ختتل���ف ع���ن اخلط���أ البس���يط، 
الذي يقع ب�ه اإلنس���ان، من غري قصد، يف أثناء 
التفك���ري واالس���تنتاج العقل���ي ،ال���ذي ال يؤدي 
بالض���رورة إىل نتائ���ج غ���ري منطقي���ة، ويدعى 
 .)paralogism( ًهب���ذه احلالة غلطاً منطقيا
أم���ا املغالطة ، فتمثل عملية انتقال من مقدمة 
يقينية صادقة ، إىل نتيجة غري صادقة ، وهي 
القضية اليت س���نركز عليها يف هذه الدراسة. 
وال ب���د م���ن التأكيد هنا ، أن اإلنس���ان يتعامل 
م���ع املغالط���ات بس���بيلني . إما هو م����ن يوقع 
نفس���ه مبغالطة معينة ، أو اآلخرون هم الذين 
يوقعونه هبا . فالس���بيل األول،أن اإلنس���ان هو 
ال���ذي يوقع نفس���ه يف غلط منطق���ي من غري 
تعمد ي���ؤدي إىل مغالطة ،نتيج���ة هفوة أو زلة 
أو نس���يان بع���ض م���ن قواع���د املنط���ق ،وذلك 
عن���د قيام���ه بدراس���ات وأحباث ق���د يتوصل 
من خالهلا إىل اس���تنتاجات، تفاجئه، أهنا غري 
منطقية، فيقع يف حرية وارتباك، ورمبا اعتقد 
أنه اكتشف قضية جديدة.لكنه يف احلقيقة قد 
خرق أو أخل  بأح���د قوانني املنطق. وعليه يف 
هذه احلالة،أن يراجع مراجعة شاملة خطوات 

الربهان واحلجج املنطقية لعله يكتشف 
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موط���ن اخللل واألخطاء. أما الس���بيل الثاني ، 
ف���إن اآلخرين هم الذين يوقعون هذا اإلنس���ان 
يف الغل���ط ، ح���ني يقدمون ل�ه برهان���اًً صورياً 
أو حجج���اً منطقي���ة تتضم���ن خط���ًأً منطقياًً، 
إلثبات قضي���ة غري صحيحة ففي هذه احلالة 
يك���ون اخلطأ متعم���داً يف الربهان ، يهدف إىل 
التش���ويش على اخلصم والتمويه عليه وتقديم 
ال���كاذب عل���ى أن���ه صادق،فيدع���ى مغالط���ة 
وت�ُ�طل���ق تس���مية   . أو »سفس���طة«  منطقي���ة 

»السفس���طائي« على الش���خص ال���ذي حياول 
تقديم الكذب على أنه صدق بواس���طة خمتلف 
التمويهات واحليل )5(.والبد لنا ،هنا من بيان 
العالقة بني املغالطة و »السفسطة«، من خالل 

األصول االشتقاقية لكل منهما .

العالق�ة بني املغالطة و » السفسطة«:
تتضح العالقة بني املغالطة و »السفسطة« من 
بيان ترمجة أصوهلما األجنبية واش���تقاقاهتما 
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اللفظية.فالرتمج���ة العربي���ة لألص���ل األجنيب 
هلما تكش���ف لن���ا تداخ���الً من ه���ذه الناحية.

وعل���ى هذا األس���اس تب���ني بع���ض القواميس 
 ، الواح���دة  الكلم���ة  ه���ذه   ، »املغالط���ة«   أن 
نامج���ة عن ترمج���ة لكلمت���ني خمتلفتني ، مها 
 .   Fallacy و   Sophism باإلنكليزي���ة:   
ومع ذل���ك فإن كلمة Sophism  ال ترتجم يف 
معظ���م األحيان إىل العربي���ة باملغالطة ، وإمنا 
تبق���ى بلفظها األجنيب. هلذا يقال »سفس���طة« 
، ومنها السفس���طائية والسفس���طائيون . أما 
االش���تقاق اللفظي للسفس���طة ، فتعود أصوله 
للكلم���ة اإلغريقي���ة  ό ι σ μ α ال���يت كان���ت 
قدمياًً من عالئم املهارة ومسات الشطارة )6(. 
واحلقيق���ة أن البحث عن األص���ول التارخيية 
هل���ذه الكلمة ، فيه ش���يء من املتع���ة والغرابة ، 
ألن معنى كلمة السفسطة قد تغري عرب التاريخ 
، ففي ح���ني كان معناه األصلي التميز باملهارة 
واحل���ذق ، أخ���ذ بع���د ذلك ي���دل عل���ى القول 
املم���وه أو القي���اس اخل���داع ال���ذي يقصد منه 
التلبي���س عل���ى الناس والتغرير هب���م )7( .ويف 
اليون���ان القدمية ، ومنذ الق���رن اخلامس قبل 
امليالد ، كان لقب »السفسطائيون« يطلق على 
معلمي الفلس���فة »احلكم���ة« واخلطابة . وكان 
ه���ؤالء يؤدون ، أول األمر، دوراً تنويرياً، فكانوا 
ينشرون املعارف بني الناس ، وهلم يُدين الفكر 
اليوناني مبعاجلة عدد من األساليب املنطقية 
يف اجلدل والربهان . ولكن سرعان ما احنصر 
نشاطهم يف تلقني »فن« البيان الشكلي احملض 
. وم���ن هنا ج���اء املضم���ون الس���ليب ملصطلح 
»السفس���طة«)8(.إذا السفس���طة ، اآلن ، ه���ي 
احلكمة املموهة، وتدل على االستخدام الواعي 
حلجج ، صحيحة شكالً وباطلة مضموناً ، يف 
النقاش أو الربهان، فهي تفلسف فارغ ، يهدف 
إىل جين املنفعة أو جلب الشهرة . وتستخدم يف 
السفس���طة خمتلف احلي���ل اللفظية واألخطاء 

املنطقي���ة : غ���ش املفاهيم ، واس���تغالل تعدد 
مدلوالت األلف���اظ ، وجتاهل املضمون لصاحل 
الش���كل ، واستخدام ش���تى األالعيب اللفظية 
هب���دف التضلي���ل ، وإثبات صح���ة موضوعات 
متع���ذرة عملي���اً عل���ى اإلثبات ، حت���ى وباطلة 
)9(. هذا ما خيص السفسطة ، أما املغالطة ، 
فه���ي من الكلمة الالتينية fallacia اليت تعين 
خي���دع ، يغ���ش ، يضلل . وهي م���رادف التيين 
)10(.وتشرتك   sophismeاإلغريقية للكلمة 
املغالطة والسفس���طة بقضية جوهرية ، وهي 
أهنما ميث���الن تعليالً منطقي���اً ، لعملية فكرية 
ختف���ي خلالً يف مظهره���ا الصحيح وغالباً ما 
يكون هذا اخللل متعمداً ، قصده التضليل من 
خالل التأثري النفس���ي على عواطف اآلخرين ، 

لكي يصدقوا صحة هذه العملية .
ولك���ن املغالط���ة والسفس���طة ، ختتلف���ان، إىل 
حد ما ، يف طبيعتهما . فالسفس���طة أصبحت 
مادهتا القول والكالم واملناقش���ة واجلدال .أما 
املغالطة ، فأخذت متيل إىل الربهان واحملاكمة 
العقلي���ة االس���تداللية . ومهما يك���ن من أمر ، 
فإننا سنطلق مفهوم املغالطة ، لتشمل ، مجيع 

ما ذكرناه سابقاً.

أغراض املغالطة ومنافعها:
إن املغالطة اليت تش���مل الغل���ط وتعمد تغليط 
الغري ، هلا أغراض إجيابية وس���لبية.فاملغالطة 
ق���د تقع عن قصد صحي���ح ملصلحة حممودة، 
مث���ل اختب���اره وامتح���ان معرفت���ه ، فتس���مى 
)امتحاناً( ، أو مدافعته وتعجيزه إذا كان مبطالً 
مصراً على باطله ، فتسمى )عناداً( . وقد تقع 
عن غرض فاس���د ، مثل الرياء بالعلم واملعرفة 
والتظاهر يف حبهم���ا، ومثل طلب التفوق على  
اآلخرين  )11(. وأكثر ما تستعمل املغالطة،  يف 
خداع اآلخرين وتضليلهم  ومن أكثر س���لبيات 

املغالط���ة ، كم���ا يذك���ر اب���ن منظور يف 
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لسان العرب ، هي طرح مسائل دقيقة غامضة 
م���ن صعاب املنطق ، يُغال���ط هبا العلماء ليزلوا 
فيهيج بذلك ش���ر وفتنة )12(. أضف إىل ذلك 
ف���إن لصناعة املغالط���ة فائدة ال يس���تهان هبا 
لدى أه���ل العلم ، وذلك م���ن ناحيتني :األوىل، 
أنه هبا قد يتمكن الباحث من النجاة من الوقوع 
يف الغلط وحيفظ نفس���ه من الباطل ، ألنه إذا 
عرف مواقع املغالطة ومداخلها يعرف الطريق 
إىل اهل���رب من الغلط واالش���تباه .والثانية، أنه 
هبا قد يتمك���ن من مدافعة املغالطني وكش���ف 

مداخل غلطهم )13(.

األسس املنطقية لنظرية الربهان
إن الربه���ان ، هو مجل���ة األس���اليب والروابط 
املنطقية لتأس���يس صحة احلكم املعين ، الذي 
يسمى املطلوب ، مبساعدة احلقائق واألحكام 
الصادق���ة املتصل���ة هب���ا .وتنطل���ق الصياغ���ة 
املنطقي���ة للربهان ، من مقدم���ة صحيحة ، أو 
نفرضه���ا صحيح���ة ، ثم تتوالد منها سلس���لة 
متعاقب���ة م���ن القياس���ات االس���تنباطية ، إىل 
أن نص���ل إىل النتيج���ة النهائي���ة وهي املطلوب 
.وتكمن القوة العقلية لإلنسان يف قدرته  على 
استخالص أحكام جديدة من األحكام السابقة 
واحلقائ���ق األخرى ، مع مراعاة قوانني املنطق 
لتحصي���ل النتيج���ة يف جم���رى الربه���ان .إذا 
يقوم الربه���ان على اش���تقاق النتيجة املطلوبة 
، وذلك باش���تقاق متتالي���ة متعاقبة من الصيغ 
واحدة بعد األخرى م���ن املقدمات املفروضة ، 
باستخدام قواعد االستدالل املنطقي ، حبيث 
تك���ون آخر صورة مش���تقة ه���ي نتيجة صورة 
الربهان.فالربه���ان ، عل���ى هذا األس���اس ، هو 
تنظي���م منطق���ي يتألف من أح���كام ، يبدأ من 
مقدم���ة أوىل ، تس���تخلص منها لزوم���اً نتيجة 
أوىل، ث���م ه���ذه النتيج���ة األوىل تصبح مقدمة 
ثانية ، ومنها نشتق نتيجة ثانية، وهي بدورها 
تصب���ح مقدمة ثالث���ة ، وهكذا ... إىل أن نصل 
إىل النتيج���ة األخ���رية ، وه���ي املطل���وب م���ن 
الربه���ان إثبات���ه .وكي تكون هذه االش���تقاقات 
صحيح���ة ، والربهان س���ليماً ،ال ب���د أن تكون 
مجي���ع املقدمات صحيح���ة . ويقال عن صورة 
الربه���ان إهنا خاطئة إذا كانت على األقل حالة 
واح���دة من تل���ك املقدمات خاطئ���ة لذلك فإن 
ش���رط ص���دق النتيجة ، هو ص���دق املقدمات 
وصح���ة االس���تخالص املنطقي���ة . فالنتيج���ة 
املنطقي���ة ال ميك���ن أن تك���ون خاطئ���ة يف حال 
صدق���ت املقدمات واالس���تخالصات املنطقية 

وروعيت قواعد االستدالل .
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طبيعة الربهان يف املغالطة املنطقية:
إن أي إخ���الل بعملي���ة االس���تدالل املنطقي يف 
الربه���ان ، ال���يت ذكرناها ، س���يؤدي بالضرورة 
إىل نتائ���ج غ���ري صحيح���ة ، وس���نحصل على 
مغالط���ات منافية للواقع وللحقائق املفروضة. 
إذا املغالط���ات املنطقية هي أخطاء تنش���أ من 
خط���وة غ���ري س���ليمة يف عملي���ة االس���تدالل. 
واملغالطات على أنواع خمتلفة  فهي قد تنش���أ 
من تفسري خاطئ لقضية ما، أو عن استخدامها 
استخداماً خاطئاً  على أهنا مقدمة )كأن تؤخذ 
قضي���ة صادق���ة يف ظ���روف معينة عل���ى أهنا 
صادقة صدقاً غري مشروط( ، أو قد تنشأ عن 
خرق لقواعد املنطق يف عملية االس���تدالل ، أو 
قد تنشأ عن استخراج نتيجة من قضية ، وهي 
يف احلقيقة ال ميكن أن تس���تخرج منها )14(. 
وللمزيد من أصناف املغالطات املنطقية ميكن 
الرجوع إىل كتاب املنط���ق الصوري والرياضي 

لعبد الرمحن بدوي )15(.
وبني���ة احملاكمة العقلية الربهاني���ة للمغالطة ، 
تتأل���ف ، كما هو احل���ال يف الربهان التقليدي، 
م���ن ثالث���ة أقس���ام إلثب���ات املطل���وب ، وه���ي 
نتيجة املغالطة: القس���م األول، مقدمة ، ويبدأ 
هب���ا الربهان، وينبغ���ي أن تك���ون صحيحة ، أو 
نفرضه���ا صحيحة . القس���م الثاني ، خطوات 
اس���تداللية متسلس���لة ، مجيعه���ا صحيح���ة ، 
م���ا عدا واح���دة متثل خرق���اً أو خمالفة ألحد 
القواع���د واحلقائق. القس���م األخ���ري ، نتيجة، 
وهي اخلط���وة األخ���رية اليت نس���تخلصها من 
اخلطوات الس���ابقة ، وجي���ب أن تكون خاطئة، 
غري منطقية ، منافية للعقل والبد هلذا الربهان 
أن يتميز بش���روط ومواصف���ات معينة ، نذكر 

منها:
1 - أن يب���دو الربهان مقنعاً لآلخرين ، مقبوالً 

ظاهرياً .
2-  أن يك���ون الربه���ان ، خبطوات���ه ونتيجت���ه، 

حم���رياً ، مرب���كاً للمبت���دئ ، قلي���ل اخل���ربة يف 
املنطق والرياضيات .

3- يُفض���ل أال يتج���اوز ع���دد اخلط���وات اليت 
تتضم���ن خل���الً ، أكثر من واحدة وإال س���تكون 
األغالط مكش���وفة ويتم التعرف إليها بسرعة 

وال تصبح حمرية.
4- أن تكون االس���تدالالت ، قبل اخلطوة اليت 
تتضم���ن خل���الً ، صحيحة مجيعه���ا ، وكذلك 
اخلطوات اليت بعده���ا ، صحيحة من الناحية 
الصورية ، ولكنها ستؤدي إىل نتيجة خاطئة .

5- أن تك���ون طبيع���ة اخلطوة ، ال���يت تتضمن 
خلالً ، ليس���ت خاطئة متاماً ، ولكن يُفضل أن 
تكون ناقصة وال تفي بالش���روط كاملًة ، حتى 

ميكن متريرها بسهولة على اآلخرين 
وفضالً عن ش���روط ومواصف���ات بنية برهان 
املغالط���ة ، مثة ش���روط ينبغ���ي توافرها عند 
الش���خص ال���ذي يط���رح املغالطة ع���ن عمد . 
منه���ا أن تتوف���ر لديه الق���درة العقلية واملعرفة 
يف املوضوع الذي يرتبط باملغالطة . وأن تكون 
لدي���ه من اللباقة م���ا يوهم اآلخري���ن بصدقه 
وإخالص���ه ، وأن يتمكن من إدخال أخطاء تعدّ 
متخفي���ة ت�ُ�بعد اآلخرين نوع���اً ما عن النقطة 

األساسية للغلط .

املغال��طة ف�ي الرياضيات
تتمث����ل املغالطة يف الرياضيات بالصياغة غري 
الس���ليمة للربهان ، الذي يؤدي إىل استخالص 
نتيج���ة غري منطقية ، خاطئة ، مس���تحيلة ، ال 
يقبله���ا العق���ل ، م���ن مقدمات ع���ادة ما تكون 
صحيحة ، أو نفرضها صحيحة . واألمر املثري 
يف هذا الربه���ان أن�ه يبدو صحيح���اً ظاهرياً، 
مطابقاً لقواعد االس���تدالل ، مع أنه يف الواقع 
يتضم���ن خط���ًأ خفي���اًً يف االس���تنتاج املنطقي 
يتجلى يف خطوة أو أكثر ، غري سليمة أو ناقصة 

هدفها اختبار القارئ بتضليله وخداعه 
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والتموي���ه علي���ه مبختل���ف احلج���ج املنطقية، 
والتأثري عليه بنس���يان الشروط األساسية اليت 
تتضمنه���ا ، عادة ما تك���ون قوانني الرياضيات 
كي يقع يف الغلط . ومن أكثر املغالطات شيوعا 
ً يف الرياضيات هي إثبات أن  الواحد يس���اوي 
اثن���ني. أض���ف إىل ذلك ، أن���ه يف أحيان معينة 
، جي���ري الب���دء يف برهان املغالط���ة ليس من 
مقدم���ة صحيحة فحس���ب ولكن م���ن مقدمة 
خاطئ���ة أيضاًً. واملهم هنا  جعل القارئ يس���لم 
بصح���ة ه���ذه املقدمة . ثم الوص���ول م��ن هذه 
املقدم������ة إل���ى نتيج��ة  »صادقة« باس���تخدام 
خط���وة غري صحيح���ة يف الربهان ، وهذا يعين 

أن املقدمة صادقة  . لذلك فالذي يقوم بعملية 
املغالطة حياول أن يوقع اآلخرين يف الغلط عن 
قص���د وجعلهم يف حرية من أم���ر النتيجة غري 
املنطقي���ة، وذلك بتمرير خطًأً متعمد وتقدميه 
عل���ى أنه صادق، باس���تخدام مؤثرات نفس���ية 
ك���ي يبدو الربهان مقنعاًً ، مقبوالً، من ناحية . 
وم���ن ناحية أخرى إبعاد القارئ  عن اكتش���اف 
اخلطأ املنطقي، وم���ن هذا املنطلق قد ينطلي 
بره���ان املغالطة على الق���ارئ املبتدئ أو قليل 
اخل���ربة وكذلك على الذي���ن جيهلون أو يغفلون 
التطبيق���ات الصحيحة لقوان���ني الرياضيات ، 
خباصة عندما يتم إسقاط الشروط اليت تصح 
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هب���ا هذه القوانني وهب���ذه احلالة يكون صاحب 
املغالطة قد انتصر عندما ال يس���تطيع القارئ 
أن يكتش���ف اخلطأ يف الربهان ويقع يف الغلط 
بس���هولة ، إذ إن ه���دف صاح���ب املغالطة هو 

امتحان القارئ وإظهار قوته أو قصوره.
كيف يقع اإلنسان يف مغالطات الرياضيات؟

كثرياًً ما يقع اإلنسان يف مغالطات الرياضيات، 
نتيج���ة تطبي���ق نظرياهت���ا وقوانينه���ا خ���ارج 
الش���روط اخلاص���ة هب���ا ، أو م���ن خط���وة غري 
س���ليمة يف عملية االستنتاج العقلي لذلك فإن 
الكثري من املغالطات  تنبع من القضايا اآلتية:

1- استخالص نتيجة مطلقة بسيطة  من غري 
قيد أو شرط من قضية غري صادقة.

2- االنتقال مما هو صحيح بشرط إىل ما هو 
صحيح إطالقاً.

3- اس���تخراج نتيج���ة م���ن قضي���ة، ه���ي يف 
احلقيقة ال ميكن أن تستخرج منها.

4- االنتق���ال من األحكام اجلزئية إىل األحكام 
الكلية ، وهو ما يسمى بالتعميم املتسرع .

5- إنش�اء أشكاٍل هندسية خاطئ�ة .
6- االعتماد الش���ديد على الرس���وم اهلندسية 
واحل���دس، إذ إن احلدس دليل وليس الوصول 

لنتائج هنائية مضبوطة .
قوانني الرياضيات اليت بس�ب�بها تنش�أ 

املغالطات:
معظم املغالطات تنشأ عن قواعد الرياضيات 
واملنط���ق  واحلس���اب  اجلب����ر  يف  وقوانينه���ا 
واهلندسة ،اليت ال ت�ُ�طبق تطبيقاً سليماً ،نذكر 

منها :
1- التعام���ل مع كمي���ات صف�ري����ة .إن معظم 
املغالط���ات وأش���هرها تنتج عن القس���مة على 
الصف�ر ، وهو الش���رط األساس���ي الذي ينبغي 
جتنب���ه يف حل كثري من املعادالت واملس���ائل يف 
الرياضيات . واملغالطة الش���هرية، التقليدية يف 
هذا اجملال هي إثبات أن : العدد واحد يساوي 

اثنني)كما ذكرنا( . والقس���مة على الصفر غري 
ممكنة ، ألن مثل هذه العملية غري حمددة ، أي 
ينتج عنها كميات خمتلفة عديدة .كذلك ميكن 
إثب���ات الكثري من املغالطات م���ن هذا الصنف 

للسبب ذاته .   
2- اجملذورات الس��الب�ة.معظم املغالطات اليت 
تتعامل مع اجل���ذور ، مبختلف درجاهتا، تنجم 
ع���ن إمهال الش���روط األساس���ية ال���يت حتكم 
القوان���ني والعملي���ات املتصلة باجل���ذور وهي 
أن اجملذورات ينبغي أن تكون موجبة بالنس���بة 
لألعداد احلقيقية. والكثري من املغالطات تقع 
يف جمال املتساويات واملتباينات )املرتاجحات(، 
مثالً: العدد املوجب يس���اوي العدد الس���الب ، 
والعدد األكرب أصغر أو يساوي عدداً أكرب منه .

3- أخطاء يف العمليات األساس���ية للمتباينات 
)املرتاجح���ات(. إن العملي���ات األساس���ية اليت 
تنج���م عنها أخط���اءً يف املتباينات، هي ضرب 
متباين���ة بكمي���ة معين���ة، وض���رب متباينت���ني 
أحدمه���ا باألخرى، وط���رح متباينة من أخرى. 
واملغالط���ات حتدث حينما ال نلت���زم بالقوانني 
اخلاصة هبذه العمليات . مثالً  إثبات أن الربع 
أصغ���ر من الثم���ن ،  والعدد الس���الب أكرب من 
الع���دد املوجب ،  وأن كمية م���ا أكرب من أخرى 
وأصغ���ر منها يف الوقت ذاته ، وعدد ما أصغر 

من نفسه .
4- تربي�������ع العالق�����ات.عن���د تربي���ع طرفني 
تربطهم���ا عالقة م���ا ، من الرياضي���ات ، فإن 
اجت���اه العالقة ال يتغري عندم���ا يكون الطرفان 
موجب���ني . لذل���ك تظهر األخط���اء عند تربيع 
طرف���ني أحدمها أو كالمها ، س���الب. كما يف 
إثبات أن التسعة أصغر من األربعة ، وإثبات أن 
لوغاريتم العدد السالب كمية حقيقية ، وإثبات 

أن اخلمسة تساوي العدد واحد .
5- مش����كالت الرتتيب واالنتظام يف اهلندسة. 

غالباً ما تنبثق املغالطات يف اهلندسة من 
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اإلنش���اءات اخلاطئة ومن العالقات األساسية 
للنق���اط ، مثالً نقاط االلتقاء والوقوع وغريها، 
وتس���مى عادةً مش���كالت الرتتي���ب واالنتظام. 
اليت جاءت ف��ي البديهي��ة الت�ي وضعها هلربت 
وتن���ص عل���ى  أن���ه: » إذا كان مس���تقيم يقطع 
أح���د أضالع مثلث ، فإنه إما أن مير عرب رأس 
الزاوي���ة املقابلة وإما أن���ه يقطع ضلعاًً آخر من 
أضالع املثل���ث« )16(. ومن ه���ذا املنطلق فإن 
الربهان اهلندس���ي غالباً ما يعتمد على ش���كل 
مرس���وم ، لذلك ينبغي أن يكون الرس���م دقيقاًً 
، وبعكس ذل���ك فإننا نصل إىل نتائج خاطئة ، 
كم���ا يف املغالطتني اآلتيت���ني : إن أي مثلث هو 
مثلث متس���اوي الس���اقني ، والزاوية املنفرج�ة 

تساوي الزاوية القائمة .
6- نس���يان كتاب���ة ثابت التكام���ل . وذلك عند  
إج���راء عملي���ة التكامل غري احمل���دد ،بطريقة 
التكام���ل بالتجزئ���ة ، األمر ال���ذي ينتج عنه ، 
يف أحي���ان معين���ة مغالط���ة، كأن يكون الصفر 

يساوي العدد واحد . 

القضايا اليت حتج�ب املغالطات:
إن الدراس���ات العام���ة عن طبيع���ة املغالطات، 
تط���رح أمهي���ة كبرية عل���ى اجلوانب النفس���ية 
والعاطفي���ة للحج���ج املنطوي���ة عل���ى أخط���اء 
مضلل���ة . فتح���ت تأث���ري االنفعاالت الش���ديدة 
يبتع���د التفكري عن الناحي���ة املنطقية املرتكزة 
على الرتكيب الضروري واملوضوعي للمحاكمة 
العقلي���ة واحملاجج���ة ، لتك���ون األفضلي���ة يف 
التفك���ري للروابط اجملردة، الس���طحية . لذلك 
ف���إن مجي���ع أصن���اف االنفع���االت والعواطف 
واألح���كام املس���بقة تعزز املغالط���ات ، لتصبح 
حواجز نفس���ية تعيق رؤية األخطاء يف الربهان 
ومن ثم ت�ُ�بعد اإلنس���ان عن النقطة األساسية 
يف هذا الربهان. وهبذا املعنى يكون تركيز بعض 
األشخاص على نقطة دون أخرى ، أو القفز إىل 

االس���تنتاجات  من دون املرور بتعمق خلطوات 
الربهان . وم���ن القضايا اليت حتجب األخطاء 
يف املغالطات وختفيها عن القارئ هي التوسع 

واإلسهاب يف برهان املغالطة. 

الكشف عن اخلطأ يف املغالطة:
عند مصادفتنا لربهان يصل إىل نتيجة خاطئة 
أو متناقض���ة ، يتك���ون لدين���ا مربر للش���ك يف 
سالم�ة برهان النتيجة . عند ذاك تبدأ عملية 
البحث عن اخللل أو التطبيق غري الدقيق ألحد 
قوان���ني الرياضيات يف هذا الربه���ان . ولفعل 
ذل���ك الب���د أوالً  أن نتعام���ل مع ه���ذه القضية 
هب���دوء ، وم���ن ث���م أن تك���ون لنا الرغب���ة هبذا 
البح���ث . بعد ذلك ينبغي فه���م الربهان بإنعام 
التفك���ري في���ه ، للتعرف إىل النقاط الرئيس���ية 
فيه . وأخرياً االهتمام الش���ديد بكل شرط من 
شروط القوانني املستخدمة يف الربهان. لذلك 
فثم���ة حاجة لرتكي���ز الذهن واليقظة وحس���ن 
النظر والنباهة واملالحظة الدقيقة، ألن البشر 
خيتلف���ون يف قدرهتم على ذل���ك . ويرجع هذا 
االخت���الف إىل طبيعة عقوهل���م ومبلغ خربهتم 

وممارستهم ملثل هذه القضايا . 

الب�ُع�د الرتب�وي يف ممارس���ة املغالطات:
إن للمغالط���ات إذا م���ا أحس���ن اس���تخدامها 
آث���اراً إجيابي���ة مفي���دة يف تعل���م الرياضي���ات 
وتعليمه���ا ، ألهنا ت�ُ�ع�د أحد العوامل املس���اعدة 
يف إث���ارة اهتم���ام التالمي���ذ حن���و الرياضيات 
وتكوي���ن ميوٍل لدراس���تها  ، من ع���دة نواحي. 
الناحية األوىل : تعدُّ املغالطات أحد األنش���طة 
االكتشافية . واالكتشاف يف الرياضيات جيعل 
تعليمه���ا أكثر فاعلية ومتعة ، ألن الدرس الذي 
يستحوذ على عقول التالميذ هو الدرس الذي 
يبدو فيه وكأن املعلم يكتش���ف للمرة األوىل مع 
تالميذه ، الش���يء اجملهول هلم، وهذا ما يزيد 
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من دافعي���ة التالميذ حنو تعل���م الرياضيات . 
لذلك فإن املغالط���ات من هذه الناحية ، متثل 
حتدي���اًً فكري���اًً ممتعاً ، تزيد م���ن تدريب عقل 
التلميذ وتنمي فطنته وفراسته وسرعة خاطره 
وتق���وي ذاكرته ، بتذكر ما يكون قد نس���يه من 
احلقائق اهلامة يف الرياضيات  كذلك تس���اعد 
يف اس���تثمار معارف���ه مبق���درة أفضل.لذل���ك 
فاملغالط���ات م���ن ه���ذه الناحية تزي���د من قوة 
انتباه الطالب يف مالحظ���ة األخطاء املنطقية 
وعلى إجياد الس���بل األقصر واألصح لدحض 
هذه األخطاء . والناحية الثانية : تشخيصية، 
باختب���ار قدرات التالميذ ومهاراهتم الس���ابقة 
ومدى متكنهم منها . والناحية الثالثة: تربوية، 
إرش���ادية ، فيها حتذير من التس���رع يف اجلزم 
والقناع���ة بالنظرة األوىل خلط���وات الربهان . 
وفيها أيضاًً لف���ت نظر للحرص على الطريقة 
الس���ليمة يف التفك���ري ، الذي تؤم���ن معه الزلة 
واهلف���وة واخلطأ ، وهي التش���كيك حتى فيما 
يثب���ت بالضرورة والبداه���ة، والرتوّي يف مجيع 
اجلهات فلعل فيها مدخالً للوصول إىل الغلط. 
والناحي���ة الرابعة : تس���هم املغالطات يف زيادة 
انضباط الذهن والدقة يف الربهان واحلل، ويف 
التفك���ري العمي���ق غري النمط���ي ، وجتعل الفكر 
أقوى حجة وفاعلية ، كما تس���اعد يف امتالك 

طرق االستدالل العقلي الصحيح .
وم���ع أمهية هذه املغالط���ات ، فإن واقع احلال 
يش���ري إىل  أن���ه ال أحد يس���تخدمها يف عملية 
التعلي���م إال ن���ادراً ، ألن القائم���ني على التعليم 
ليس لديهم الوقت الكايف وال الصرب ملعاجلتها. 
ومهم���ا يكن من أمر فإن هذه املغالطات ينبغي 
أن تكون ذخرية ورصيداً للمعلم يستخدمها يف 
الوقت املناس���ب ويف املكان املناس���ب ، خاصة 
بع���د االنتهاء من ش���رح فقرة معين���ة هلا صلة 
مبغالط���ة معينة، فل���و أراد املعل���م أن يثبت يف 
أذه���ان تالمي���ذه أال يقس���موا مطلق���اًً ط���ريف 
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متساوية ، على كمية تعادل الصفر ، فلن جيد 
طريقة أجدى وأنفع من أن يبني هلم أن القسمة 
على الصفر تؤدي إىل نتائج خاطئة . وكي تكون 
املغالطة لذيذة ومفيدة للمتعلمني حيس�����ن أن 
تك���ون من الصنف الذي يتضح هلم بس���هولة . 
أي ال ينبغي أن يكون اكتش���اف األخطاء مهمة 
عس���رية . ألن بع���ض املتعلم���ني الذي���ن يعانون 
من ضع���ف يف الرياضي���ات ال مييلون للبحث 

يف إجي���اد أخطاء املغالط���ات خباصة إذا كانت 
صعب���ة . غري أن���ه يف الوقت ذاته ، تكون مبعث 
اهتم���ام وإثارة لغريه���م. وبكل األح���وال ال بد 
للمتعلم أن ميتلك اجلرأة العقلية واالس���تعداد 
جملاهب���ة أي ت�حد يف الرياضي���ات. وأخرياًً فإن 
الغاي���ة من املغالطات هي الوصول إىل كس���ب 
املعرفة وإىل مشاعر االبتهاج واحلماسة وليس 

العكس .



حيظ���ى الفك���ر الرتب���وي باهتم���ام متميز، ك���ون الرتبية 
والتعليم نش���اطًا اجتماعي���ًا يؤثر يف اجملتم���ع ويتأثر به ، 
وركيزة أساسية للتنمية والتقدم والنهضة ، وخلق قوة عمل 
مدربة تليب احتياجات التنمية وس���وق العمل، قادرة على التواصل 
مع العامل والتعامل مع مستجداته بفاعلية وتأثري، إلعداد جيل من 

الطالب األكثر تطورًا وتعلمًا وكفاءة يف إطار منهج تربوي متطور. 

المعلم
العربي
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أضواء على برنامج 
دمج التكنولوجيا بالتعليم    

حسني صياغة
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  وأصبحت احلضارة اإلنس���انية تتسم بالتغري 
السريع املتالحق يف املعارف وازدياد تطبيقاهتا 
التكنولوجية كماً ونوعاً،  وهذا ما نتج عنه تغري 
يف معايري تقييم اجملتمعات وفقا ملدى االرتقاء 
التكنولوج���ي واملعلومات���ي وعل���وم املس���تقبل، 
لالنتق���ال من جمتمعات هامش���ية مس���تهلِكة 
إىل جمتمع���ات منتِج���ة متح���ررة م���ن امللكي���ة 
الفكرية،ع���ن طري���ق التأكيد على مس���تويات 
اإلتق���ان ومعايري اجل���ودة التعليمية والتوظيف 

اجليد للتكنولوجيا. 
وخطت سورية خطوات واسعة يف هذا امليدان:

برنامج دم���ج التكنولوجيا بالتعليم، ما 
هو؟                     

ه���و أح���د الربام���ج واخلط���وات ال���يت حتق���ق 
تطوي���ر الرتبية ووس���ائلها التعليمي���ة، بإدخال 
التكنولوجي���ا يف التعلي���م لزي���ادة خمرَجات���ه، 
وإع���داد جيل من الطالب األكثر تطوراً وتعلماً 

وكف���اءةً ، وتنمي���ة ق���درات الش���باب العرب���ي  
وإطالق إبداعاهتم  وحتسني مهاراهتم وتوسيع 
معارفه���م وآفاقهم،لتمكينه���م م���ن املس���امهة 
الفاعلة يف التنمية الوطنية الش���املة لبلداهنم 

واقتصاد املعرفة العاملي.
ه���ذا الربنام���ج ينق���ل التعلي���م م���ن التلق���ني 
واحلفظ، إىل اسكتش���اف املعرفة واكتس���اهبا، 
ويُكسِ���ب املعلمني والطالب املهارات واملعارف 
الالزم���ة للبح���ث ع���ن املعلومة واستكش���افها 
املعرف���ة اجلديدة،حبي���ث  وإنت���اج  وتكييفه���ا، 
يكون���ون يف الوق���ت ذاته مبتكري���ن ومبدعني، 
قادري���ن على التعامل مع عنص���ر التكنولوجيا 

الدائم التجديد .
ويه���دف الربنامج إىل إدخال مه���ارات التفكري 
ضمن املنهاج املدرس���ي، وإكساب الّطلبة  هذه 
امله���ارات اليت جتعله���م قادرين عل���ى مواجهة 
املشكالت وحلها بطرق إبداعية،وتنميتها لدى 
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العاملني يف اجملال الرتبوي.
»وأح���د أدوات تقني���ة التعلي���م ه���و التقوي���م 
التكوي���ين، ووظيفته احمل���ددة هي رصد نقاط 
الضعف والقوة يف املنتَ���ج )أو النظام(، بغرض 
حتس���ينه باس���تمرار يف أثن���اء مراح���ل إنتاجه 
وتنفيذه وإدارته، فالنظ���ام أو العملية أو املنتَج 
الذي تثبُت صالحيته يبقى وإال فإنه يستبعد«.

دوره  م���ن  املعل���م  دور  يتح���ول  بواس���طته  إذاً 
و  املعلوم���ات  الطلب���ة  تلق���ني  يف  التقلي���دي 
احلقائ���ق العلمي���ة، إىل قائد أوركس���رتا يوجه 
فريق املتعلمني إىل اكتش���اف مكامن إبداعاهتم 

و إبراز منابع مواهبهم.
لق���د ب���دأ الربنام���ج يف ع���ام 2005، ومس���يّ 
باملش���روع الرائ���د بتدريب مخس���ة وعش���رين 
مدرس���اَ م���ن كل حمافظ���ة،ومت التوس���ع األول 
بتدريب  مخسة وسبعني مدرساً آخرين، ولكن 
التوس���ع األمشل كان يف عام���ي 2009/2008 

حي���ث مت تدري���ب كّل م���ن جن���ح يف مس���ابقة 
انتقاء املدرسني،ليش���مَل الربنامج تدريب أكثر 
من أربعة عش���ر ألفاً من املدرّسني على امتداد 
القط���ر ،ويس���تمر الربنام���ج  ليش���مل مجي���ع 

املدّرسني يف السنوات القادمة.
يتم إعداد املدرّسني يف دورة تدريبية  على مدى 
مائة وعش���رين  س���اعة  )وقد اختلف ترتيبها 
متقطع���ة أو متصل���ة يف الس���نوات الس���ابقة(، 
يتلق���ى  يف أثنائه���ا املت���دِرب تنمي���ة مهنية يف 
االنتق���ال من التعليم إىل التعلّم،وتنمية مهارات 
اس���تخدام التقنيات التكنولوجي���ة كتكنولوجيا 
املعلومات واالتص���االت، على أن يكون التلميذ 
حمور العملية الرتبوية،ويتحول املعلّم إىل مُرشد 
وموِجه ومُيسِّر،مع مراعاة الفروق الفردية بني 
التالمي���ذ ، و إكس���اهبم مه���ارات التعلم الذاتي 
و االس���تمرارية في���ه، و تركي���ز االهتمام على 

التطبيق���ات العملي���ة للمحتوى و ربطها 



املعلم العربي / العدد 447-446-445 / 2012 64

دراسات تربوية ونفسية

بالبيئ���ة، واعتماد أس���لوب التج���ارب يف املواد 
العلمي���ة ، وأس���لوب ح���ل املش���كالت باعتب���ار 
تقني���ة التعلي���م والتعلّ���م ه���ي عملي���ة منظمة 
وش���املة وموجه���ة باألهداف،ووع���اء مع���ريف 
يق���وم على البحث واخل���ربة، تأخذ يف االعتبار 
مجي���ع املتغريات ذات العالق���ة بطريقة مبدعة 
ومتزامنة،عل���ى أن تُحقق غايته���ا من توظيف 
التقني���ات )م���واد وأجهزة(،يف حلِّ املش���كالت 
التعليمي���ة بأقصى قدر من الفاعلية والكفاءة، 
وأن تضع بصمتها املؤثرة على خمرجات الرتبية 
والتعلي���م، ومراعاة مش���روع )الربت���ا( وطريقة 
)اتزكان( يف التدرج يف اس���تخدام التكنولوجيا 
يف التعلي���م وحتدي���د أدوات التكنولوجي���ا اليت 
ميكن اس���تخدامها، وتعل���م التكنولوجيا ضمن 
س���ياق التطبيقات،والتدرج يف االستفادة منها 
حس���ب الواق���ع واملهارات والطرق واألس���اليب 
املناسبة،الختيار العمليات واألدوات والتقنيات 
املطلوبة ألداء مهمة ما. ولكن كيف يتم ذلك؟ 

يت���م خالل الع���ام الدراس���ي تنفيذ نش���اطات 
دم���ج التكنولوجيا بالتعليم يف املدارس ،بوضع 
خط���ط الدروس وتش���خيص الواق���ع وحتديد 
الع���الج والتصحيح،وتكوين بيئ���ة تعلم حديثة، 
معتم���دة عل���ى إس���رتاتيجية التعل���م التعاون���ي 
والتفاعل���ي اإلجيابي، والرتكيز على اكتس���اب 
امله���ارات واملع���ارف واملعلوم���ات وتوظيفها يف 
احلياة،واس���تخدام ط���رق وأس���اليب التقيي���م 
املختلفة،لتحس���ني خمرج���ات التعلّم واالنتقال 
م���ن التعلي���م إىل التعلّ���م م���ع مراع���اة الفروق 
الفردي���ة وأمن���اط التعل���م ومس���تويات )بلوم(، 
وحتفيز الطالب على اكتساب املهارات الالزمة 
للوص���ول لإلبداع. يتم ذل���ك من خالل املتابعة 

والتطبيق واليت منها : 
أواًل: دروس دمج التكنولوجيا بالتعليم:                                                        
تضمن���ت خط���ة ال���دروس ال���يت مت اعتمادها 

العناصر اآلتية: 

1- املقدمة.
2- األهداف.

 3- املرتكزات املعرفية. 
4- األنشطة التعلمية التفاعلية.
 5- التقاويم املرحلية والنهائية.

 6- الوظائف املنزلية.
 7- أوراق العمل.

 8- حلقات البحث.
معايري وضع مقدمة الدرس:

ُيعَدّ حتفيز الّطالب وجذبه من أهم املوضوعات 
ال���يت تتطلب مهارة كبرية من قبل املدرس وبناءً 

عليه جيب أن حتقق املقدمة املعايري اآلتية:
1- مرتبطة بالواق���ع: ونكون بذلك قد خطينا 

اخلطوة األوىل حنو ربط املناهج بالواقع.
2- تغطي مفاهيم الدرس كاملًة، وتثري اهتمام 
املتعلّ���م حنو التعلّ���م وتُش���عِرُه بالنقص املعريف 
بش���كل غري مباش���ر من خالل طرح إش���كالية 
تس���تدعي الدخ���ول إىل ال���درس والتمكن من 

مفاهيمه حللها.
3- جتذب الطالب وجتعله مهتماً. 

معايري وضع األهداف :     
تدل األه���داف األدائية على العمل الذي جيب 
عل���ى الطال���ب أن يكون قادراً عل���ى فعله ليدل 

على أنه قد تعلم ما نريده أن يتعلم.
جي���ب وضع األهداف األدائي���ة فقط على أهنا 
أهداف للحصّة الدرس���ية، واأله���داف القابلة 
للقياس هي فقط األهداف املبنية على أداء يقوم 
به الطالب أما بقية األهداف العامة كاألهداف 
الوجدانية واألهداف املهارية وغريها فيجب أن 
تراعى يف تصميم املنه���اج كامالً وليس ضمن 
حصّة درسية ألهنا غري قابلة للقياس مباشرة. 
وتأت���ي أمهية صياغة األهداف م���ن ارتباطها 
الوثي���ق بتصمي���م النش���اطات وآلي���ات تقييم 
نت���اج الطالب، فالصياغة غ���ري الصحيحة هلا 
ستؤدي بالضرورة إىل عدم فاعلية النشاطات 
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املصممة وعدم إمكانية التقييم الصحيح.
وبن���اءً علي���ه وضع���ت املعايري اآلتي���ة لصياغة 

أهداف الدرس:
1- جي���ب أن تب���دأ األهداف جبملة »س���يكون 
الطالب يف هناية هذا الدرس قادرا على أن«. 

2- حتديد األهداف باالعتماد على ما س���يتم 
تقييمه عند الّطالب.

3- حتديد األهداف من خالل استخدام أفعال 
تدل على املهام اليت سيقوم هبا الّطالب إلجناز 
مهمته: كاألفعال )حيدد، مييز، يصنف، يقارن، 
حيلل، يس���تنتج (، واس���تبعاد األفعال املرتبطة 
بأهداف عامة كاألفعال )يقدر، يتعرف، يفهم، 
ي���درك، يعي، يتقن، يتمك���ن...( واليت ال ميكن 

قياسها.
4- حتديد األه���داف باالعتماد على املهارات 
امل���راد حتقيقه���ا عن���د الطال���ب: كامله���ارات 
التكنولوجي���ة ومه���ارات التواص���ل ومه���ارات 

التفكري العليا وغريها من املهارات املطلوبة. 
معايري وضع املرتكزات املعرفية:

املرتك���زات املعرفي���ة هي اس���تحضار املفاهيم 
الس���ابقة اليت س���تبنى على أساس���ها املفاهيم 
اجلديدة س���واء كانت من دروس سابقة أو من 
س���نوات س���ابقة أو من مناهج أخرى. واهلدف 
منه���ا هو ربط املعارف الس���ابقة م���ع املفاهيم 
اجلدي���دة، وال بد م���ن صياغتها وف���ق املعايري 

اآلتية:
1- واضحة.

والتعريف���ات  املفاهي���م  عل���ى  حتت���وي   -2
والتعميمات الالزمة لبناء املفاهيم اجلديدة.

3- تتعل���ق بامله���ارات الس���ابقة والالزمة لبناء 
املعارف اجلديدة.

4- كافية للتعلّم احلايل بكّل مفاهيمه.
التعلمي���ة  األنش���طة  وض���ع  معاي���ري 

التفاعلية:
وهو العنصر األهم من عناصر اخلطة الدرسية 

والذي يتطلب إبداعاً و مهارةً واس���عًة من قبل 
املدّرس املصمِم، وجيب أن ترتبط النش���اطات 
مباش���رة باأله���داف والتقوي���م، واهل���دف من 
األنش���طة التفاعلي���ة هو جع���ل الطالب حمور 
عملي���ة التعلّ���م، ل���ذا مّت وض���ع املعاي���ري اآلتية 

لصياغة األنشطة: 
- حتقق التعلم التعاوني من خالل: 

1- االعتمادية اإلجيابية.
2- احملاسبة الفردية أو الشعور باملسؤولية. 

3- التفاعل اإلجيابي وجها لوجه. 
4- وضوح آلية العمل بالنسبة للطالب.

- تنمي مهارات التفكري العليا.
- حتقق التعلم الذاتي.

- تنمي مهارات البحث العلمي.
معايري التقاويم املرحلية والنهائية.

- أن يكون لكلِّ نشاطٍ تقويم مرحلي خاص به.
- أن يغط���ي التقوي���م النهائ���ي مجي���ع أهداف 

الدرس وفق األداء املطلوب من الّطالب.
- أن يغطي التقويم املرحلي والنهائي املهارات 

املراد تنميتها لدى الّطالب.
- تنوع طرائق التقويم وأدواهتا.

معايري الوظائف املنزلية وأوراق العمل 
وحلقات البحث:

- التنوع.
- اإلثراء وتوسيع أفق الطالب.

- االرتباط الوثيق مبفاهيم املناهج املختلفة.
- تنمي���ة امله���ارات املختلف���ة ل���دى الّطال���ب 
وخصوص���اً مه���ارات البح���ث العمل���ي والتعلّم 

الذاتي والتعلّم التعاوني.
امت���الك الّطال���ب مجي���ع األدوات وامله���ارات 

واآلليات الضرورية لتقدميها.
أن تك���ون حمددة جب���دول زم���ين وآليات عمل 

واضحة.
ع���رب  املعرفي���ة  الرحل���ة  ثاني���ًا: 

االنرتنيت)الويب كويست(                                              
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أن���واع  توس���يع  إىل  أدت  الش���بكة  إن طبيع���ة 
األدوات املتواف���رة لعملي���ة التدري���س،و مل يَعُد 
عمل املدّرسني مقتصراً على النصوص و املواد 
املطبوع���ة لتعزيز أس���اليب التدري���س. وتعترب 
الويب كويس���ت  م���ن أكثر األنش���طة احلديثة 
اليت تستخدم يف العمل الرتبوي ،والذي يوظف 
أنشطة معتمدة على اإلنرتنت يف غرفة الصف.

 وق���د أكد ذلك دودج بقوله: الرحالت املعرفية  
هي أنشطة تربوية ترتكز على البحث والتقصي 
، وتتوخى تنمية القدرات الذهنية )فهم،حتليل 
،تركي���ب.( ل���دى املتعلم���ني ، وتعتم���د كلي���اً أو 
جزئي���اً على املصادر اإللكرتونية املوجودة على 
الويب واملنتقاة مسبقاً،وميكن تزويدها بالكتب 
واجملالت واألق���راص املدجمة،وذلك للوصول 

إىل األهداف احملددة .
ويُع���رف الويب كويس���ت: »  بأنه منوذج تربوي 
حمكم لتنظي���م املعلومات،بصورة يس���هل على 
املتعلّم استكشاف واستنتاج املعرفة باستخدام 
احلاسوب ومصادر املعرفة املتاحة على شبكة 
اإلنرتنت، كما يس���هل تقييم أداء املتعلّم وقياس 
تط���ور امله���ارات العقلي���ة العليا مث���ل التحليل 

والرتكيب والتقييم«.
الس���تخدام الوي���ب كويس���ت أه���داف متعددة 

ميكن إمجاهلا باآلتي:
- الويب كويست يعطي الّطالب مهام وأنشطة 
حمددة، متكنهم من اس���تخدام مصادر املعرفة 
املتاح���ة حلل املش���كالت املطروحة، باإلضافة 
إىل تعل���م مه���ارات حياتي���ة مث���ل االكتش���اف 
واالستنتاج واالس���تنباط والتعميم، لذلك فان 
االس���تجابات عند التعامل مع املعرفة ال تكون 
حمددة مس���بقاً وإمنا يكون هناك إبداع وتعلم 

نشط ومستدام .  
- الويب كويس���ت تعترب طريقة حديثة ورائعة، 
إلش���غال وتفعي���ل الّطلبة الستكش���اف املعرفة 
بطريق���ة خمط���ط هلا ومتسلس���لة م���ن خالل 

أنش���طة تربوية،بأس���اليب تدريس تعتمد على 
تكنولوجي���ا املعلومات وجمموعات العمل ، مثل 
طرق حل املش���كالت والتعلم النش���ط الفعال، 

اليت جتعل الطالب مركز النشاط التعليمي. 
- الويب كويس���ت تسمح للطالب أن يستكشف 
قضاي���ا معين���ة ويتحقق بنفس���ه م���ن املعرفة 
وحيق���ق  بن���اء معرفياً خاصاً ب���ه ومن إبداعه 
هلذا فان الطالب يس���تطيع التعامل مع املعرفة 
بطريق���ة عملية مفي���دة ال تعتمد على احلفظ 

واالستظهار.
- الوي���ب كويس���ت تنم���ي اإلنت���اج اإلبداع���ي، 
فه���ي ترب���ي الّطال���ب الباح���ث ع���ن احلقيقة 
والصحفي املكتش���ف ملكامن اخلط���ر والناقد 
ال���ذي يقارن ب���ني خمتلف الط���رق ويقف على 
أفضلها،واملصم���م الذي ميل���ك أدوات التطوير 
ويس���تخدمها فيما يفيد جمتمع���ه ،واملتحدث 
اللب���ق الذي يعرض وجهة نظره باألدلة ويدافع 

عنها.
ع���رب  التش���اركية  املش���اريع  ثالث���ًا: 

اإلنرتنيت
ه���و تعل���م يتم خ���ارج ح���دود الغرف���ة الصفية 
في���ه يق���وم الّطالب مبمارس���ة العم���ل والتعلم 
واكتساب املعرفة.وهو املش���روع الذي يتقاسم 
فيه املش���اركون عملي���ة التعلّم بينم���ا تفصلهم 
مسافة بعيدة باس���تخدام الربيد االلكرتوني أو 
جمموعات األخبار أو منتديات املناقشة أو أية 
أدوات أخرى توفر التواصل واملشاركة عن بعد.

1- ويتم ذلك من خالل ما يسمى خصائص أو 
خطوات التعلم باملشاريع وهي:

1- يطرح الّطالب مشكلة تفتقر إىل حل.
2- يتخ���ذ الّطلبة الق���رارات يف تصميم عملية 

التوصل إىل احلل و يعتمدوا إطاراً لذلك.
3- الّطالب هم املس���ؤولون ع���ن الوصول إىل 

املعلومات وإدارهتا.
4- يفّك���ر الط���الب بانتظ���ام  يف األم���ور اليت 
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ينجزوهنا .
5- توفر جواً من حتمّل األخطاء .
6- جيري التقويم بشكل مستمر .

7- يتم اخلروج مبنتج هنائي ) ليس بالضرورة 
مادياً ( و تقوميه.

 وما مييز املش���اريع التش���اركية ع���ن بعد أهنا 
تش���مل مجيع األنش���طة والفعاليات التعليمية 

مثل:
- العمل اجلماعي مع اآلخرين و حل املشكالت 

بصورة تعاونية .
- الرتكي���ز عل���ى املتعلّ���م واس���تخدام تقني���ات 
اإلنرتني���ت يف البح���ث والتحلي���ل واالس���تنتاج 

وتبادل املعلومات ونشرها.
- اس���تبعاد ف���رض املعرفة اجلاه���زة ، لصاحل 
التعلّم باالكتش���اف وأس���لوب حل املشكالت و 

طريقة املشروع .
- اعتم���اد التعلّ���م التعاوني و التعلّ���م الذاتي و 

التعلّم املستمر.   
الّط���الب ضم���ن  وخ���ربات  مع���ارف  بن���اء   -
، جمموع���ات  واحل���وار  البح���ث  جمموع���ات 
هل���ا قدر من االس���تقاللية يف التفك���ري واألداء 

والتواصل .
- البحث يف س���بل إكس���اب الّطالب مهارات و 
كفاي���ات قابل���ة للتحويل والنق���ل من جمال إىل 
آخر، مع األخذ بعني االعتبار مس���توى التطور 

العقلي والوجداني هلم. 
- التفاع���ل م���ع احملي���ط االجتماع���ي ورب���ط 
الّط���الب  باهتمام���ات  املعرفي���ة  احملتوي���ات 

واحتياجاهتم، وبأنشطة اجتماعية .
للّط���الب  القبلي���ة  باملكتس���بات  العناي���ة   -
)الس���ابقة( وخباص���ة متثالهت���م )تصوراهتم( 

وأساليبهم العفوية يف التفكري .
- احلرص عل���ى التداخل والتكامل بني 
املواد ، وتوظيف املفاهيم و الكفايات يف 
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عملية الربط.
- نش���اطات متط���ورة تراعي ما يرس���خ اهلوية 
واخلصوصية وتثري الشخصية باالنفتاح على 

اآلخر والتعاون معه .
- نش���اطات تتضم���ن طرائق تدري���س حديثة 
تُتي���ح للّطالب ف���رص التعلّم الذات���ي والبحث 
واالكتشاف واعتبارهم منتجني للمعرفة وليس 

جمرد مستقبلني .
- نشاطات تسعى إىل ترسيخ املهارات املعرفية 
وتعم���ل بتوازن على ترس���يخ املهارات احلياتية 
وإقام���ة الروابط بني املواد الدراس���ية النظرية 

واملواد املهنية .

التعليم املتمازج:
يق���وم برنام���ج دم���ج التكنولوجي���ا يف التعليم 
تطبيق���ي  من���وذج  الرتبية،بتقدي���م  ب���وزارة 
إلس���رتاتيجية التعليم املتم���ازج  بوصفه نظاماً 
تعليمياً بكل كوادره وهي الطالب واملدرس���ون 
واملناهج التعليمية واألدوات واإلدارة والتقييم، 
وتتضمن األدوات أش���كاالً عديدة من التقنيات 
واألس���اليب، منها م���ا يرتبط بإع���داد املناهج 
الدراس���يّة ومنه���ا م���ا يلزم لعرض ه���ذه املواد 
الدراس���يّة داخل الصفوف من تقنيات خمتلفة 
كاحلاسوب وجهاز العرض، على شكل أنشطة 
تعلمي���ة تفاعليّ���ة بش���كل إلكرتون���ي، ومنها ما 
يرتب���ط بتخزينها ونقلها واس���رتجاعها بطرق 
س���هلة وس���ريعة من خ���الل الش���بكات احمللية 
والعاملي���ة. وكل ذل���ك بغ���رض حتقي���ق اهلدف 
األساس���ي للرتبي���ة والتعليم وهو جع���ل املتعلم 
مس���تعداً ملواجهة متطلبات احلياة واالستثمار 
األمثل للتعلم يف احلياة العملية، اليت أصبحت 
تعتم���د بش���كل أو بآخر على تقني���ة املعلومات 
واالتص���االت. وهل���ذا يدمج هذا األس���لوب مع 
التدريس التقليدي فيكون داعماّ له بتطبيقات 

تدمج التقانة بكل أشكاهلا يف التعليم.

ولكي حنقق تطوراً فعلياً يف الرتبية ووس���ائلها 
التعليمية بأدوات تكنولوجية واستفادة قصوى 
م���ن برنامج دم���ج التكنولوجي���ا بالتعليم علينا 

توفري بعض املقومات الضرورية لذلك منها:
الس���تخدام  االنتق���ال  إن  املنف���ذون: 
االس���رتاتيجيات احلديث���ة يف التعلّ���م، كالتعلّم 
التعاون���ي والتش���اركي والف���ردي والتعلم حبل 
املش���كالت ، يتطلب التجديد واملعرفة والقدرة 
على اس���تخدامها، ومن الصعوبة مبكان تبديل 
املفاهيم والط���رق واألدوات واإلس���رتاتيجيات 
ب���ني عش���ية وضحاها، وهذا يتطل���ب اإلعداد 
والتش���جيع  والتحفي���ز  واملتابع���ة  والتدري���ب 
واملكاف���أة - إن األمية عل���ى رأي األمم املتحدة 
تتح���دد مب���دى القدرة عل���ى اس���تخدام تقنية 
احلاس���ب - وهنا العقبة األوىل للضعف الكبري 
يف استخدام هذه التقنية لدى املدرّسني، علماً 
أن اجتي���از اختبار احلاس���ب واللغ���ة األجنبية 
أصبح شرط القبول يف وظائف وزارة الرتبية. 
احلواف���ز : كان مقرتحا أن ين���ال كّل مدرّس 
جنح يف دورة دم���ج التكنولوجيا بالتعليم 500 
ل.س عالوة ش���هرياً ، لكن ذلك مل ينفذ - وما 
زال البح���ث جاري���اً لتنفي���ذه - واقتص���ر على 
النج���اح يف ش���هادة قي���ادة احلاس���وب العاملية 
)icdl(،علم���ا أن املدرّس يتكبّ���د نفقات كبرية 
لتهيئة ما حيتاجه النش���اط واإلعداد، وال ينال 
املبدع���ون واملتمي���زون مكاف���آت تش���جع على 

اإلبداع واالبتكار.
التدريب : خيض���ع املتدربون ل���دورة مكّثفة 
ال يتحقق فيه���ا اهلدف املطلوب إال للمتميزين 
ولذوي اخلربات الس���ابقة وه���م قالئل، وعلى 
الرغم من متابعة املدربني أيام الس���بت من كل 
أس���بوع للمتدربني، لكن ذلك ال يغطي النقص 
يف اخل���ربات وامله���ارات املطلوب���ة  وهذا يؤدي  

إىل اليأس عند املتدربني.     
وتقني���ات اإلنرتنيت:  التحتية  البنية 
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حيت���اج الربنام���ج لتفعي���ل العم���ل على ش���بكة 
االتصاالت، )وخاصة للّط���الب( الذين يعتمد 
الربنام���ج على نش���اطهم وفعاليتهم، لكن ذلك 
ما تعاني منه مدارسنا واتصاالتنا،على الرغم 
م���ن جتهيز معظم امل���دارس الثانوي���ة بأجهزة 

احلاسوب ومن هذه العقبات :
- احلاج���ة لتعلم كيفية التعام���ل مع التقنيات 

احلديثة.
- صعوبة مواكبة التطور السريع للحاسوب.

- ضعف البنية التحتية لالتصاالت .
- حاجز اللغة املستخدمة وهي االجنليزية.

- وج���ود املمانع���ة وع���دم التقب���ل للتقني���ات 
احلديثة.

- عدم استقرار وثبات املواقع.
- التكلفة املادية.
- املشكلة الفنية.

- الدخول إيل األماكن املمنوعة. 
أعب���اء التطبيق: حيتاج املعلم إلعداد درس 
ضمن برنامج دمج التكنولوجيا بالتعليم للعمل 
ملدة أس���بوع - مع دوام يوم السبت - للحصول 
واألنش���طة  اخلط���ة  وهتيئ���ة  املص���ادر  عل���ى 

والتحميل والتوثيق ، أما الرحالت والنش���رات 
اإللكرتونية واملش���اريع التشاركية فتحتاج  إىل 
جه���د ووقت أكث���ر وال ينجزه���ا إال املتميزون، 
وه���م ُكثر هل���م كل التقدي���ر واالح���رتام، وهذا 
يُضعِف املتابع���ة والتطبيق ،نأمل أن يتم تنفيذ 
املنهاج اإللكرتوني الذي يتم اإلعداد له وتعميم 
جترب���ة املوودل، عندها يصبح الربنامج س���هل 
التنفي���ذ والتطبي���ق، ويطبق حس���ب املخطط 
املرجو حتقيقه،ألن الكثري من املنفذين للربنامج 
يطبق���ون بطرق تقليدية ب���رداء التكنولوجيا أو 
ما يس���مى اس���تبدال األس���لوب مع االستمرار 

على املنهج التقليدي. 
برنام���ج دم���ج التكنولوجي���ا هو خط���وة هامة 
لتحقي���ق قف���زة مهمة يف االنتقال م���ن التعليم 
إىل التعلّ���م وبن���اء اإلنس���ان بن���اء تتكام���ل فيه 
مجيع مكوناته األساس���ية، اجلسدية والفكرية 
والنفس���ية والروحي���ة واإلبداعي���ة والعلمي���ة، 
إنس���ان يتس���م باحلري���ة واملس���ؤولية والقدرة 
الذاتي���ة على مواجه���ة احلياة العملي���ة، بروح 
مسحة وقوة خالقة ورؤية نافذة وعقلية علمية 

مبدعة. 

املصادر :
1- املادة التدريبية ملشروع دمج التكنولوجيا يف التعليم، وزارة الرتبية يف اجلمهورية العربية السورية.

2- منشورات ووثائق برنامج دمج التكنولوجيا يف التعليم.
3- مقابلة صحفية مع املنسقة الوطنية اآلنسة هنلة رومية.

4- املؤمتر العام السابع لوزراء الرتبية والتعليم العرب .
5- الرتبية املعاصرة  العدد28، س���بتمرب 1993 - جنيب كمال )1993(: »7- إصالح التعليم بني 

التبعية و االستقالل« جملة.
6- تطوير املناهج الدراس���ية و التحوالت يف املش���هد الرتبوي املعاصر أ. د. حممد الدريج كلية 

www.almualem.net .علوم الرتبية - الرباط
7- مالحظات على خطة تطور التعليم يف الوطن العربي عبد العزيز بن عثمان بن صقر.

www.alarabiya.net
8- مسارات تطور الفكر العربي ومؤسساته التعليمية األستاذ معتز نصر طوبر.

www.annabaa.org - www.syrianteachers.org  -9
salimprof.hooxs.com .10- منتديات طموح  تط�ور الفك�ر الرتب�وي
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تطور التعليم في ألمانيا
في مطلع األلفية الجديدة

جريو لنهارت                                                                                               
ترمجة: نبيل حسني محود

 يواجه كل من التعليم واملدارس يف آن واحد حتديات كبرية ... 
فقد أدى التقدم الس���ريع يف جماالت االقتصاد والتكنولوجيا 
، واالجت���اه حنو ) العومل���ة( واالندماج يف جمتمع���ات متعددة 
اخللفيات إىل نش���وء مطالب مستجدة تقع مسؤوليتها على عاتق كل من 

الطالب واملعلم معًا.

المعلم
العربي
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ومع التقدم السريع الذي رافق نظم التعليم يف 
معظم بلدان العامل بعد احلرب العاملية الثانية 
بزغت وجهة نظر اس���تأثرت بالقبول يف العامل 
أمجع وهذه الوجهة تقول: إن العلماء والباحثني  
يكتش���فون كل يوم مزيداً م���ن قوانني الطبيعة 
ويرتمج���ون ه���ذه احلقائق اليت اكتس���بوها إىل 
خمرتع���ات تكنولوجية أضحت ت���ؤدي دوراً يف 
حتدي���د هيكلة ع���امل العمل واإلنت���اج ومن ثم 
تعم���ل عل���ى تغيري اجملتم���ع كلي���اً بطريقة غري 
مباش���رة ... وق���د كانت الفكرة الس���ائدة هي 
أن دور امل���دارس ينحص���ر يف إعداد الش���باب 
للتعامل مع حضارة تس���ود فيه���ا التكنولوجيا، 
وإذا مل يتحق���ق هذا اهل���دف فإننا نضيع على 
الش���باب فرص عمل كثرية باإلضافة إىل تأثر 
االقتصاد بشكل كلي وقد تُرك للدولة موضوع 
حتدي���د التطوي���ر املدرس���ي وتوجيه���ه هبدف 
إجياد ختطيط تربوي يستند إىل أساس علمي، 
وكان من واجبات الدولة أن تضمن التوس���ع يف 
التعليم الثانوي باعتباره نوعاً من التعليم الذي 
يكون منطلقاً لتعلي���م الحق كالتعليم اجلامعي 

مثالً.
ويف الواقع فإن التطور الرتبوي مل يس���تطع أن 
يواكب خبطواته هذا التقدم الس���ريع، والنرى 
ذلك يف أملاني���ا فقط،  بل نراه أيضاً يف البالد 
األخ���رى، وهن���ا برزت قيم ومُث���ل أخرى بدأت 
مت���ارس تأث���رياً يف التطوي���ر الرتب���وي وتق���وم 

بتحديده.
إن القان���ون األساس���ي يف أملانيا يتماش���ى مع 
دس���اتري الب���الد األخرى يف إعط���اء الطالب أو 
ويل أم���ره احلق يف حرية االختي���ار يف التعليم 
والتدري���ب احل���ريف ومن ث���م فإن التوس���ع يف 
التعلي���م الثان���وي لي���س  إال نتيج���ة الختي���ار 

الطالب وأولياء أمورهم.
واالهتمام مبهنة املس���تقبل يؤدي دوراً كبرياً يف 
حتديد القرار بالنس���بة إىل ن���وع التعليم الذي 

خيتار.
وكان م���ن األمور املس���لّم هبا يف اخلمس���ينيات 
أن يتب���ع األبن���اء خط���وات آبائه���م وأن تتب���ع 
البن���ات خط���وات أمهاهت���ن ... وكان الن���اس 
يودون االس���تمرار يف احملافظ���ة على مكانتهم 
يف احلي���اة  م���ن دون أي تغي���ري غ���ري أن ه���ذا 
الوض���ع ب���دأ يتغري ليح���ل حمله اختي���ار يقوم 
على االسرتشاد واالس���تبصار حباجات الواقع 
واملستقبل، وأضحت قيم الطبقة الوسطى مثل 
املسؤولية الشخصية، االس���تعداد للمخاطرة، 
الق���درة على التعامل مع االبتكار واالنتظام من 
العوامل املؤثرة يف اختيار املهنة، وأضحى املرء 
عل���ى علم ودراي���ة بضرورة االلتح���اق بالتعليم 
الثان���وي إذا كان يصبو إىل احلصول على عمل 
له يبش���ر مبس���تقبل واعد، ومل تعد الش���هادة 
الثانوي���ة العام���ة اآلن تنطوي عل���ى أي أمهية 
تضفي على حاملها ميزة ما أو بريقاً يزيد من 
فرص العمل أمامه وباملقابل فإن املرء من دوهنا 
رمب���ا الحيصل عل���ى أي فرصة عم���ل أخرى، 
وكلما اتسعت أو زادت الفجوة بني احلاجة إىل 
أصحاب املؤهالت وبني توافرها يف السوق زاد 
إقب���ال الناس عل���ى اإلنفاق عل���ى التعليم لئال 
يفوهت���م القطار، وبالتايل فإن التعليم حل حمل 
ملكية رأس امل���ال واملكانة االجتماعية املوروثة 
بوصف���ه عنص���راً م���ن عناصر االرتق���اء على 

الصعيد الفردي.
وغدت العالقة بني التعلي���م واحلريات املدنية 
عنصراً آخ���ر من عناصر التق���دم االجتماعي 
...  فثمة عالقة بني املُثُل احلديثة من مساواة 

وحرية، وتطور التعليم.
 واملن���ادة حب���ق كل ف���رد يف احلق���وق املدني���ة 
ومنها االنتساب إىل مؤسسات التعليم املتطور 
ه���ي دس���تور الدميقراطية، وانتش���ار احلقوق 
املدنية والتوس���ع يف فرص التعليم يسريان معاً 

، ويف خضم ه���ذه العملية فإن املدارس 
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االبتدائي���ة والثانوي���ة تط���ورت إىل م���دارس » 
ش���املة«  يف قبوهل���ا كل الط���الب، ومثة توافق 
بني املساواة يف التعليم واملساواة بني املواطنني 
فإذا كان للمواطن عالقة متس���اوية ومباش���رة 
بالس���لطات يف الدول���ة، فإنه س���يكون ألبنائه 

عالقة متساوية ومباشرة بالتعليم القومي.
ويف ف���رتة الدراس���ة يعدُّ الطالب أبن���اءً للدولة 
وبع���د خترجه���م يصبح���ون مواطن���ني فيه���ا. 
وم���ن الناحية الرمسي���ة فإن ماحصل���وا عليه 
م���ن مؤه���الت يتي���ح هل���م فرص���اً متكافئة يف 
احلي���اة، وإن املبدأ القائم عل���ى تكافؤ الفرص 
يف التعليم رمبا اليتماشى مع األحوال املعيشية 
اليت ينش���أ الطالب فيها، فالطف���ل الذي يولد 
ألب قد خت���رج يف اجلامعة س���يكون يف وضع 
أفض���ل لالندماج يف اجلو املدرس���ي والتفاعل 
مع املدرس���ني واالختبارات املدرس���ية والكتاب 

املدرسي.
 وظ���ل االعتقاد الذي س���اد يف اخلمس���ينيات 
مس���تمراً ب���أن الق���درات الطبيعي���ة ميك���ن أن 
يتاح هلا االنطالق الكامل وذلك عندما نس���مح 
لشرحية قليلة من الطالب بااللتحاق بالتعليم 
الثان���وي، وكان هن���اك ع���دد كبري م���ن الناس 
يعتق���دون أن مي���ول البن���ات وعواطفهن متثل 
عقبة أمام تعليمهن اجلامعي، ويف هذا اجملال 
ف���إن املوقف ق���د تغيّر م���ن أساس���ه، وفتحت 
أب���واب م���دارس اجليميزيوم للجمي���ع بعد أن 

كانت قاصرة على فئة معينة.
 ويف بداي���ة اخلمس���ينيات عل���ى س���بيل املثال 
حصل من 4% إىل 5% فقط من جمموع طالب 
امل���دارس على مايؤهلهم للقبول يف اجلامعات، 
ث���م ارتفع هذا العدد بنس���بة 25% غري أن عدد 
التالميذ يف التعليم املتوس���ط ق���د ازداد أيضاً 
ورافق هذا نقص يف أمهية مايُس���مى مبدارس 
اهلوبتش���وال، واحنس���ر نصيب ه���ذا النوع من 
التعليم من الط���الب املكملني فيه من 80% يف 

اخلمس���ينيات إىل 30% يف الوقت احلايل وقد 
ترس���خ مبدأ التعليم املش���رتك يف ه���ذه الفرتة، 
وجن���د اليوم أن ع���دد اإلناث يزي���د على عدد 

الذكور يف مدارس أملانيا.
وكان���ت ف���رص التعليم يف الري���ف متوافقة مع 
الف���رص نفس���ها يف املدين���ة كم���ا أن الف���روق 
التعليمية زالت بني » الربوتستانت والكاثوليك«، 
ومث���ة تطور آخر اليقل أمهية عما ذكرناه وهو 
أن املدارس الثالث اهلوبتش���وال والريليتش���وال 
 ( وغ���دت  متماثل���ة  أصبح���ت  واجليميزي���وم 
اهلوبتش���وال( تدرس العلوم واللغ���ات احلديثة، 
وأصب���ح م���ن ح���ق التالمي���ذ الذي���ن يكمل���ون 
دراس���تهم باهلوتشكول والرياتش���ول االلتحاق 
باملراحل التعليمية التالية وقد استفاد من هذه 
الفرص���ة عدد  من الش���باب، وأضفى التطوير 
املدرس���ي يف أملاني���ة على التالمي���ذ مزيداً من 
اس���تقاللية الوض���ع، ومتتع الط���الب حبريات 
مدنية بع���د أن كان العقاب البدني س���ائداً يف 
حقبة اخلمس���ينيات، وأَضح���ى الطالب أيضاً 
يتمتعون حبرية االجتماعات وحرية الصحافة 
ويف أحوال معينة أصبح هلم احلق يف اإلضراب، 

ورفع الدعاوى أمام القضاء.
التعليم ومفهوم احلرية:

يُش���ارك يف اإلدارة املدرس���ية ممثل���و الطالب 
واملدرس���ون واآلب���اء، وحتظ���ى حق���وق محاية 
األطف���ال باهتم���ام عامل���ي والس���يما يف األمم 
املتح���دة واملؤمت���رات، وق���د انبهر من���ذ انتهاء 
احل���رب الب���اردة الرأي الع���ام العاملي بالفرص 
واملخاطر اليت صاحبت التحول من اجملتمعات 
الفردي���ة إىل اجملتم���ع ذي البع���د ) العومل���ي( 
الواح���د، فلم تعد البضائ���ع فقط هي اليت يتم 
تناوهلا بني األمم يف الوقت احلاضر، بل تتزايد 
أمهي���ة انتقال املعلوم���ات، وقد تغريت األحوال 
املعيشية تغرياً كبرياً جراء عمليات اهلجرة على 
الصعيد الدويل، ونتيجة لتعايش الناس الذين 
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ينتمون إىل جنسيات خمتلفة.
أضحى اجملتمع )العوملي( حقيقة ملموس���ة يف 
مدن كثرية، وغدت املدارس  تبدي  االس���تعداد  
لتقب���ل  ) عومل���ة( الظروف املعيش���ية ، وبدت 
املش���كلة الرئيسية يف أن املدارس مل تستوعب 

شخصيتها الدولية كما ينبغي.
نشأ نظام التعليم » الوطين« وترعرع يف أوروبا 
يف القرن التاس���ع عش���ر ثم حدث تطور فيما 

بعد كأنه جزء من حركة مدرسية عاملية.
وعل���ى الرغم من ذل���ك فإن أحداً اليش���ك يف 
النزعة الدولية للتعليم العايل وقد بقي املفهوم 
القوم���ي مرتبط���اً باملدارس، وأخ���ذت املناهج 
الدولي���ة تش���ري إىل التش���ابه الكب���ري يف امل���واد 
الدراس���ية، وجاء هذا التش���ابه نتيجة إلمجاع 
دويل ح���ول املوضوعات التعليمي���ة اليت بدأت 
يف التطور يف القرن التاس���ع عشر، وأصبحت 
الف���روق اإلقليمية أقل أمهي���ة حبيث اجته كل 

موضوع وحده اجتاه���اً أكادميياً بدرجة أعلى، 
وأضح���ى اهل���دف ال���ذي ترس���خت أقدامه يف 
الع���امل أمجع ه���و أن يصبح األطف���ال قادرين 
عل���ى التفاعل مع الطبيع���ة واجملتمع واألفكار 
والعادات بأس���لوب رش���يد، ونتيجة لذلك كله 
فإن التعليم أصبح يتجه بدرجة أقل فأقل حنو 
املعلومات والتص���ورات اجلامدة وصار متوقعاً 
من الطالب أن يكون على مس���توى من الكفاءة 
والقدرة على التميُّز املعريف واألخالقي حبيث 
تنم���و قدرات���ه لتحقي���ق مصاحله الش���خصية 
وتلبية معتقدات���ه يف إطار مبين على احلريات 
املدنية، وهذا كله ينطوي على حتمُّل املسؤولية، 
وضرورة النض���ج الفك���ري والعاطفي وضبط 

النفس والقدرة على النقد والنقد الذاتي.
وه���ذا التغ���ري ال���ذي أص���اب األف���كار الرتبوية 

أصبحنا نلمس���ه يف ق���درة الطالب على 
اخت���اذ الق���رار يف توجه���ه حن���و اختيار 
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املوضوع���ات ال���يت يرغ���ب يف دراس���تها، ومن 
ث���م ف���إن التعلي���م احلديث مل يع���د فقط مرآة 
للمجتمع املبين على العلم بل أخذ يعكس أيضاً 
التوجه الدميقراطي، ورمبا ليس هناك توافق 
أو متاث���ل تام بني العل���م والدميقراطية لكنهما 
يتش���اهبان يف جوان���ب كث���رية، فعل���ى امل���رء أال 
يشتط ) يُفرط( يف استخدام القوة الغامشة يف 
تأكيد ذاته، وإمنا عليه أن يلجأ إىل اس���تخدام 

ماينطوي عليه اجلدل من قوةٍ أرقَّ وأفضل.
أم���ا املناه���ج القومي���ة فقد أخ���ذت تتجه أكثر 
فأكث���ر حنو الروح العلمي���ة واألكادميية بأنواع 
من الس���رعات ختتلف من بلد إىل بلد آخر إىل 
أن ت���ذوب الفروق الثقافي���ة التقليدية بني تلك 

البلدان.
إن املخاوف اليت جنمت عن اإلقبال على التعليم 
ذي الثقاف���ات املتعددة تظهر س���وءاً يف الفهم، 
فالتعلي���م احلديث بامل���دارس يف أملانيا هو من 

الصعوبة مبكان يف أن حنيي فيه التقاليد اليت 
خلفها املهاجرون وراء ظهورهم، واخلربات اليت 
يُحصّلها الطالب ويعيش معها يف املدرس���ة يف 
الوقت احلايل وهي وليدة املعاصرة، فالطالب 
اليعيش أو يُمارس عاداته التقليدية باملدرس���ة 
ب���ل إنه يكتس���ب أمناطاً س���لوكية حديثة تتفق 
مع أمن���اط االعتماد الفكري واملس���اواة ومبدأ 
املنافس���ة اليت تتمث���ل فيما حيص���ل عليه من 
درج���ات وتقدير، وميكن أن ختصص حصصاً 
لتدريس ثقافات املهاجرين وعاداهتم تلك اليت 
خلفوه���ا وراءهم ... وم���ع هذا كله فلن حيدث 
ذل���ك إال هبدف إلقاء الضوء على تلك العادات 
بأس���لوب أكادمي���ي وعلمي، وروح االستفس���ار 
والبح���ث اللذي���ن يتس���م هبما االجت���اه العلمي 
لتب���دو مناقضة متام���اً للتقالي���د اليت تتصف 
باجلم���ود بش���كل ع���ام، وبن���اءً على ه���ذا فإن 
االحتمال يف إتاحة مدرسة ما باملدينة لطالب 
بل���غ من العم���ر 14 س���نة يف أن جي���د جذوره 
العرقية هو احتمال ضئيل احلظ يف احلدوث.

وم���ن جه���ة أخ���رى ف���إن متاس���ك اجملتمع لن 
يتأث���ر إذا م���ا أعط���ي أبن���اء املهاجرين فرصة 
ليستأنس���وا ) أو ليألفوا( لغة أجدادهم وتاريخ 
أصوهل���م وثقافة وجغرافي���ة البالد اليت هاجر 

منها آباؤهم.
م���اذا ينبغ���ي أن نتوقعه من امل���دارس املتعددة 

الثقافات يف أملانيا؟
جيب أن نقدم ألطفال األكثرية وأطفال األقلية 
الفرص���ة للتع���رف إىل االعتم���اد االجتماع���ي 
املش���رتك واملتبادل وامليول الثقافية لكل منهما 
وأن جنع���ل ذلك متاحاً للجميع، ومن ثم يتمكن 
الط���الب مجيع���اً ب���ل اجملتم���ع الدميقراط���ي 
بش���كل جممل من أن يس���تفيد من ه���ذا النوع 
من التنوي���ر.. وقد كانت األفكار املنفتحة على 
اخل���ارج ميزة م���ن مي���زات الطبق���ة العليا يف 
اجملتم���ع تلك الطبقة اليت كان���ت تتمتع بقدرة 
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عل���ى تبص���ري أبنائه���ا بالف���رص ال���يت تتيحها 
ثقافته���ا هلم وأيضاً حدود تل���ك الثقافة وذلك 
بتعريفهم بالثقافات األخرى بوس���اطة القراءة 
والس���فر واإلقامة الطويلة خارج بالدهم، وما 
كان مقص���وراً على القل���ة املتميزة أضحى اآلن 
متاحاً للكثرة نتيجة )عوملة( ظروف املعيش���ة، 
ومثة سبب آخر هو انتشار املدارس اليت ترحب 
باالهتمام���ات الثقافية لكل تالميذها من دون 
النظر إىل أصوهلم أو جذورهم، وميكننا التغلب 
عل���ى امليل حنو حتدي���د االختالفات واحلدود 
للثقافات املتباينة س���واء أكان���ت متثل أقلية أم 
أكثرية بواس���طة فت���ح الباب أمام املناقش���ات 
املتفتح���ة والصرحية يف امل���دارس، وإذا ألقينا 
نظ���رة إىل ما اس���تطاعت أن حتققه مجاعات 
األصولي���ني يف أجزاء خمتلفة م���ن العامل فإن 
الدع���وة إىل ه���ذه املناقش���ات املنفتح���ة تبدو 
وجيه���ة، فه���ؤالء األصوليون اليس���تندون إىل 
قيم تقليدية س���لفية كم���ا يدّعون، بل هم على 
النقي���ض من ذلك فدعاواه���م ماهي إال تعبري 
عن فقداهنم مس���اندة النظ���ام االجتماعي هلم 

من غري أن يعثروا على بديل حيّل حمله.
أملاني���ا  يف  اإلحصائي���ات  ف���إن  ح���ال  أي  يف 
االحتادي���ة تش���ري  إىل أن اآلب���اء الذي���ن تلقوا  
تعليمه���م يف املدارس الثانوية يرفضون بش���دة 
تعليم���اً أقل ألبنائه���م من التعليم ال���ذي تلقوه 
... ومهم���ا يك���ن واق���ع احل���ال ف���إن التالميذ 
الذي���ن يدخلون امل���دارس الثانوي���ة حاضراً أو 
مس���تقبالً قد س���بق أن متتع آباؤه���م بالتعليم 
نفس���ه ، وس���يكون من الصعوبة مب���كان إدماج 
ه���ؤالء التالمي���ذ يف نظ���ام اجتماع���ي مه���ين 
كالنظام الذي كان س���ائداً يف املاضي، ويستمر 
ه���ذا التطور يف التعبري عن نفس���ه يف التنامي 
املس���تمر للنزعة االستقاللية اليت اكتسبها كل 
من الطال���ب وويل األمر وامل���درس يف عالقته 
بالس���لطات املدرسية، وقد أتاحت هذه اآلفاق 

آماالً عراضاً لالنتش���ار العلمي والدميقراطي 
عل���ى مس���توى العامل ال���ذي غدا يش���كل أحد 
التحديات اليت تواجه التعليم يف القرن القادم.

أفضل مدرسة ثانوية يف أملانيا:
تقع قري���ة ) فرينال( جبوار مدينة )درس���دن( 
وهي أمنوذج لقرية صغرية يف أملانيا  الش���رقية 
) س���ابقاً ( حيث يعيش عهدان جنباً إىل جنب 
وكالمها حياول جاهداً أن يكون له اليد الطوىل، 
وهي بلدة يبلغ  تعداد سكاهنا)40.000( أربعني 
ألف نسمة، وقد حازت مدرستها الثانوية على 
)اجلائ���زة اخلاصة للم���دارس اخلالّقة( وذلك 
ألهنا مدرس���ة اس���تطاعت أن تكيّ���ف حمتواها 
وط���رق أدائه���ا بأس���لوب أمنوذج���ي يُحت���ذى 
يف مواجه���ة التحدي���ات اجلديدة ال���يت تواجه 

اجملتمع.
وقد وجدت جلنة التحكيم  فيها صورة ناصعة 
للمدرسة اليت تعمل بروح الفريق الواحد يف جو 
يس���وده التعاون بني املدرسني والطالب واآلباء 

ومع الناس واملؤسسات احمليطة باملدرسة.
وهك���ذا انتزع���ت هذه املدرس���ة لق���ب أفضل 
امل���دارس ابت���كاراً! أين حدث ذل���ك؟ يف أملانيا 
الش���رقية! يف م���كان مل يك���ن في���ه ملث���ل هذه 

املدرسة وجود يف العهد السابق.
حن���ن اآلن يف صبيح���ة يوم هو ي���وم اجلمعة، 
وعقارب الس���اعة تش���ري إىل الس���ابعة صباحاً 
مهمن���ا بدخ���ول أحد فص���ول الصف التاس���ع 
)الثالث املتوس���ط( وكان الفص���ل هادئاً ورتيباً 
ومثة تالميذ يكتبون وآخرون يقلبون صفحات 
الكت���ب وراء مناضده���م بينم���ا جل���س طالب 
آخرون عل���ى ) أرائك( قدمية وثرية وقد انتهوا 

تواً من أحد املشروعات.
أين املُدرّس���ة؟ لقد اجتهت حن���و اآللة املصوّرة 

الناسخة إلصالح ماأصاهبا من عطل. 
إهن���ا مدرّس���ة يف األربعني م���ن عمرها تتدفق 

نض���ارة ونش���اطاً وألف���ة حمبب���ة ت���وزع 
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نش���اطها على الط���الب مجيعاً تق���دم النصح 
ألح���د الطالب، وهتب كلمة أو نظرة مش���جعة 
آلخ���ر، ماحن���ًة املكاف���آت هن���ا وهن���اك، فجو 
االبت���كار ق���د انطل���ق من ه���ذه املدرس���ة منذ 
أرب���ع س���نوات يف حصص املش���روعات بصنع 
التالميذ فقط ملوضوعات س���بق للمدرسة أن 
هيأهتا هلم، وقد تكون هذه املش���روعات أوراق 
تدريب على مفردات اللغة اإلجنليزية أو ألغازاً 
أو أي موضوع تارخيي أو جغرايف مس���تمد من 
البيئة احمللية مس���تخدمة طريقة االكتشاف ، 
وتتع���دد جوانب هذه املش���روعات يف الفصول 
تق���ول   ، أك���رب  جمه���وداً  وتس���تدعي  العلي���ا 
إح���دى املدرس���ات : إن مثل هذه املش���روعات 
تش���جع التالميذ عل���ى قدر كبري من الش���عور 
باالس���تقاللية عندما حيصلون على املعلومات 
بأنفس���هم، وق���د منح���ت ه���ذه املدرس���ة تلك 
اجلائ���زة ألهنا عملت بدأب عل���ى اتباع مفهوم 
طريقة املشروعات، باإلضافة إىل ما أبدته من 
ق���درات ابتكارية وقوة ديناميكية دافعة خاصة 

بعدما مّت توحيد شطري أملانيا.
لقد تغري كل شيء فبعد أن كانت مدرسة عادية 
أصبحت بعد الوحدة  بني األملانيتني مدرس���ة 
ثانوية تسري على النمط األملاني الغربي ويعمل 
هب���ا أكث���ر من مثانني مدرّس���اً ومدرّس���ة ويبلغ 
تالميذه���ا حوايل ألف ومئة تلميذ يبدؤون من 
الص���ف اخلامس االبتدائ���ي إىل الصف الثاني 
عش���ر الثان���وي ويف أيام حكم أملانيا الش���رقية 
كان���ت تقتص���ر عل���ى الصفني احلادي عش���ر 
والثاني عش���ر ويسمح لعشرة باملئة )10%( من 
ه���ذا العدد بالدخ���ول إىل امتح���ان القبول يف 
اجلامعات وغالباً كان يتم قبوهلم على أس���اس 
أيديولوج���ي إضافة إىل توافر حس���ن األداء يف 

هؤالء الطالب.
وقد اضطرت املدرسة إىل التغلُّب على التغيري 
الذي طرأ على مناه���ج اللغة األملانية والتاريخ 

إثر املشكالت اليت صاحبت توحيد األملانيتني، 
وأصب���ح لزاماً على املدرس���ة القي���ام بتدريس 
اللغات اإلجنليزية والفرنسية واإلسبانية، وإن 
مل يقدر املدرس���ون على التحدث هبذه اللغات، 
وكان من الصعوبة مبكان توافر املدير املناسب 
فقد  كانت املديرة الس���ابقة عضواً يف احلزب 
الش���يوعي احلاكم آنذاك، وجرى اختيار شاب 
بل���غ العقد الرابع من عمره وش���رعت الدروس 
يف الفصول س���ائرة على طريقة ) ميتس���وري( 
اليت تقوم على مبدأ » س���اعدني على أن أفعل 
األمر بنفس���ي« وكان يف كل صف فصالن على 
األقل يس���ريان على الطريقة ذاهتا ويتم اختيار 
الط���الب فيهم���ا يف بداي���ة كل ع���ام دراس���ي، 
ويش���ري ناظ���ر) مدير( املدرس���ة يف تقريره إىل 
النتائ���ج اإلجيابية اليت حتقق���ت وإىل العاملني 
يف هذه املشروعات وإىل املدرسني الذين بدؤوا 

يف تغيري أساليب تدريسهم.
 وأصبحت املدرس���ة كلها جتين مثرات العرض 
الس���نوي للمشروعات حيث  يعرض املدرسون 
والسعادة تغمر صدورهم األعمال اليت اعتمد 

الطالب فيها على أنفسهم يف إنتاجها.
كما أهنم  يتحدثون بتفاؤل طافح عن مش���روع 
» التعلُّم من وس���ائل اإلعالم ويؤمنون فخورين 
بأمهي���ة االتصاالت ال���يت أجروها مع عدد من 
امل���دارس يف تش���يكيا وس���لوفاكيا  وكندا وإىل 
العالق���ات الوطي���دة ال���يت انعق���دت أواصرها 
بينهم وبني طالب أكادميية ساكس���وني ونادي 
أس���ود ) درس���دن( الذي سيساعد الطالب يف 
تنفيذ مش���روع » دراس���ة البيئة خار ج جدران 

املدرسة«.
إن هذه احلماسة املتدفقة عن » املدرسة فائقة 
التطور« قد تنسي املرء أن هذا التعليم املفتوح 
لي���س هو« القاع���دة » فثمة على س���بيل املثال 
الفص���ل الثال���ث املتوس���ط ال���ذي حتدثنا عنه 
مل خيصص للمش���روعات احلرة املس���تقلة إال 
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س���اعات أربعاً أس���بوعياً وق���د مّت اقتطاع هذا 
الوق���ت من م���واد أخرى مثالً س���اعة اقتطعت 
من احلصص املخصصة للغة األملانية، وحصة 
أخرى اقتطعت من حصص الرياضيات وهكذا 
دواليك .... وتتمثل شكوى الطالب يف أن هذا 
العمل يس���بب هل���م بعض املش���كالت، فالكثرة 
الكاث���رة من الطالب ترحب بالوقت املخصص 
للعمل املس���تقل والسيما أن املدرسني حيثوهنم 
عل���ى الرتكيز عل���ى تلك » امل���واد الرائعة« اليت 
يقوم���ون بتدريس���ها هل���م، إذاً مثة قي���ود تؤثر 
بطريق���ة م���ا أو بطريق���ة أخ���رى يف اختي���ار 
املش���روعات. وقد عبّر الطالب عن خماوفهم 
يف أن يك���ون للجه���د والوق���ت ال���ذي يبذلونه 
لالشرتاك يف املشروع  أثر يف مستوى أدائهم يف 
املواد األخرى اليت س���يتقدمون إىل امتحاناهتا 
يف آخر العام، وهكذا نرى أن كالً من املدرسني 
والطالب يعانون من هذه الضغوط ، فاجلميع 

يشكو من أن عدد الساعات اليت كلفوا هبا هي 
سبع وعش���رون ساعة) 27( يف كل أسبوع لكل 
م���درس، ومخس وثالثون س���اعة) 35( يف كل 
أس���بوع لكل تلميذ، وإذا أخذن���ا بعني االعتبار 
الف���رتة الزمني���ة العادية لليوم الدراس���ي الذي 
يبدأ يف الس���اعة السابعة صباحاً ويستمر إىل 
حلول وقت العصر، وقد ختلله فس���حة قصرية 
يتن���اول فيه���ا الط���الب غداءه���م يف املطع���م 
فإنن���ا جن���د أنه الجم���ال البتة لوق���ت إضايف، 
وعلى الرغ���م من أن القب���ول يف هذه املدارس 
يس���مح به ل���كل طبقات اجملتمع، فإن ش���روط 
القب���ول ومايتطلبه هي جد عالية ومن ثمَّ فإن 
ع���دد الطالب ذوي املش���كالت الس���لوكية يعد 
باألصاب���ع فال وجود للمش���كالت النامجة عن 
ش���رب اخلمور أو تناول املخدرات، ويعرب ناظر 
هذه املدرس���ة عن ذلك بفخر غامر قائالً: إنه 

يسري على الطريق القويم.
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 من أعالم الرتبية

 الدكتورة ملكة أبيض
خمسون عامًا من العطاء في ميادين التربية والثقافة والترجمة

رائد حامد

يف  اإلنتاج  غزيرة  جمتهدة  أكادميية   أبيض  ملكة  الدكتورة   
ميادين الرتبية والثقافة والرتمجة.

وقبل أن تكون ملكة أبيض أستاذة يف حرم اجلامعة كانت مربية 
يف  ودمشق  حلب  يف  واملعلمات  املعلمني  ودور  ثانويات  عرفتها  مناضلة 

اخلمسينيات والستينيات من القرن العشرين.
قدمت د. ملكة إنتاجًا غزيرًا تأليفًا وترمجة، وبالرغم من أنه ينتمي يف 

معظمه إىل عقدين متأخرين من حياهتا فقد قارب اخلمسني كتابًا )1(

المعلم
العربي
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للباحثني  والميكن  الرتبوي.  الفكر  ميدان  يف 
الرتبية  يذكروا  أن  الرتبوي  بالشأن  واملهتمني 
اسم  وحيضر  إال  املبكرة  والطفولة  املقارنة 
األبرز  الدور  بوصفها صاحبة  ملكة  الدكتورة 
يف تظهري هذه العناوين واملوضوعات الرتبوية 
منذ  وذلك  مستقلة  اختصاصات  أهنا  على 

ثالثة عقود مضت.
 واحلديث عن الدكتورة ملكة حيمل على الدوام 
كبرية  بقامة  امسها  اقرتن  فقد  مضافة  قيمة 
بالشاعر  ممثلة  والرتبوية  الثقافية  حياتنا  يف 
ورفيقة  زوجته  فهي  العيسى،  سليمان  الكبري 

دربه واألمينة على إبداعه وتُراثه الضخم.
ألب  حلب  يف   1928 عام  أبيض  ملكة  ولدت 
من  قدم  أبيض  الرمحن  عبد  وكان  لبناني، 
احلديدي  اخلط  يف  ليعمل  محاه  إىل  بريوت 
تلك  من  قريبة  حمطة  يف  عمله  أول  وكان 

املدينة )2( 
 وتشاء الظروف أن يربط عبد الرمحن مصريه 
 « بنات محاه  بإحدى  فتزوج  املكان  هبذا  أكثر 
فوزية العطار« )3( لينجبا فيما بعد تسع بنات 

كانت ملكة صاحبة الرقم ثالثة بينهن.
ثم ينتقل األب بعدها إىل حلب ليعمل يف حمطة 
)اجلميلية(  منطقة  ويسكن يف  الضهور(  )أبو 

حيث ولدت ملكة.
تنقل سكن والد ملكة بني أحياء كثرية يف مدينة 
حلب واستقر  يف آخر املطاف يف حي ) العقبة( 
وكان جرب حظه يف التجارة من خالل عمله 
يف خمزن صغري كان ميلكه ويبيع فيه األدوات 
املنزلية  وهذا ما دفعه ليقرر االستقرار هنائياً 

يف مدينة حلب وبيع أمالكه يف بريوت.
 كان عبد الرمحن أبيض متديناً حمافظاً من 
على  حريصاً  للعلم  حمباً  وكان  تعصب  دون 

تعليم بناته.
أختها  برفقة  االبتدائية  دراستها  ملكة  بدأت 
حي  يف  الناصرية  مدرسة  يف  إنعام  الكربى 

السرتفيكا  شهادة  نالت  وقد  السفاحية، 
ثم  العاشرة،  دون  وهي  اخلامس(  )الصف 
نالت  الثانوية حيث  املأمون  التحقت مبدرسة 

شهادة الكفاءة ثم البكالوريا األوىل.
يف هذه املرحلة من عمرها تكونت ملكة ثقافياً 
مع  أهنا شاركت  ويُذكر  وسياسياً،  واجتماعياً 
طالب وطالبات تلك املدرسة ومدارس أخرى 
تنطلق  كانت  اليت  الصاخبة  املظاهرات  يف 
سورية  باستقالل  مطالبة  األربعينيات  مطلع 

منادية بسقوط فرنسا واستعمارها.
وبلغت هبا احلماسة درجة جعلت إدارة املدرسة 
تلقي  إىل  وأدت  أيام  ثالثة  بالطرد  تعاقبها 
الرسوم  من  إعفائها  بوقف  هتديداً  أسرهتا 
النساء  من  حارهتا  أهل  إن  حتى  املدرسية، 
حاولن الضغط على أهلها إلجبارها على ترك 
من  ملكة  متارسه  كانت  ما  بسبب  املدرسة 
نشاطات مل يعتدن عليها من البنات والنساء.

وبالعودة إىل املدرسة فإن دراسة البكالوريا مل 
ودخل   ، حلب  يف  آنذاك  للبنات  متوفرة  تكن 
األسرة مل يكن يساعد على إرساهلا إىل دمشق 

ملتابعة الدراسة.
تصميم  أدى  الصعب  املأزق  هذا  من  بالرغم 
وعناد ملكة وحبها الكبري للدراسة والتعلم إىل 
حصوهلا على منحة دراسية جمانية يف ثانوية 
البنات بدمشق وقد رافقها والدها يف رحلتها 
مديرة  إىل  بيده  وسلّمها  دمشق  إىل  األوىل 

املدرسة.
يف دمشق وبعد نيل البكالوريا الثانية، تقدمت 
املعارف  وزارة  من  دراسية  منحة  بطلب  ملكة 
علم  دون  من  وذلك  متفوقة،  طالبة  بوصفها 
إيفاد  على  أن حصلت  املفاجأة  وكانت  أهلها، 
الفنون  لدراسة  بلجيكا  يف  بروكسل  إىل 

النسوية.
اقتنعا على  الثانية أن والديها  وتلتها املفاجأة 

يديها بفكرة السفر وحيدة إىل أوروبا.
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قد  كما  باريس؟   وليس  بروكسل  ملاذا  أما   
خيطر للبعض أن يسأل: فألن العالقة السورية 
مع فرنسا بعد احلرب )وحنن يف عام 1946( 
كانت ال تزال مقطوعة وهذا ما جعل إيفادات 
وزارة املعارف السورية تتجه آنذاك حنو دول 

أوروبية أخرى.
من  انطالقاً  حبراً  أوروبا  إىل  ملكة  سافرت 
حيث  تركية  باخرة  منت  على  بريوت  ميناء 
وصلت إىل فرنسا ثم بلجيكا، وكان من حماسن 
إىل هناك  أن سبقتها  إليها  بالنسبة  الصدف 
املنحة  يف  احللبية  زميلتها  قليلة  أسابيع  قبل 
سهام عيسى وشقيقتها ندوة، وسهام هذه هي 
صديقة قدمية مللكة مجعتهما مقاعد الدراسة 
لسنوات يف االبتدائي والثانوي وكان أن أقامت 

ملكة  مع سهام وأختها يف املدينة اجلامعية.
يف  وجودها  سنوات  خالل  ملكة  حرصت 
من  ممكن  قدر  أكرب  اكتساب  على  بروكسل 
فواظبت  معانيها  وبأوسع  األوروبية  الثقافة 
الربامج  يف  واشرتكت  املكتبات  زيارة  على 
فيها   حيصلون  الطالب  كان  اليت  املوسيقية 
على بطاقات خمفضة، إضافة إىل حضورها 
العديد من الندوات السياسية اليت كانت تقام 
ومل  اليسار،  قوى  قادة  وينظمها  اجلامعة  يف 
األميال  آالف  بعدها  رغم  آنذاك  ملكة  تُْخفِ 
لسماع  واحلزن  باخليبة  بالدها شعورها  عن 
وما  فلسطني  يف  والرتاجع  االنكسارات  أنباء 
سورية،  يف  عسكري  انقالب  من  ذلك  أعقب 
لكن ذلك عمّق يف نفسها ) كما ذكرت( اإلميان 
منذ ذلك الوقت املبكر من حياهتا بأن التغيري 
والتقدم اليبدأان إال من الذات أوالً، وذلك من 
خالل العمل احلقيقي واجلاد على إنقاذ هذه 
الذي  واالنغالق  التخلف  رواسب  من  الذات 

يكمن وراء كل هذا الكم من اهلزائم.
زيارة  على  بروكسل  يف  أيضاً  ملكة  وثابرت 
التشكيلية  والفنون  الكتب  ومعارض  املتاحف 

اجلامعة  نظمتها  اليت  الرحالت  يف  وشاركت 
إضافة  وجالت  اخلاصة  املؤسسات  وبعض 
وسويسرا  هولندا  يف  بلجيكا   مدن  إىل 

واللكسمبورغ وفرنسا وإيطاليا.
 هذا الكم من النشاط واحلركة واالطالع مل 
يكن عند ملكة على حساب الدراسة والرغبة 
يف التخرج، فبعد انقضاء ثالث سنوات وهي 
مدة املنحة اليت قدمتها وزارة املعارف السورية 
والتمريض،  املنزيل  التدبري  يف  دبلومني  نالت 
وخارج إطار املنحة سجلت امسها طالبة  يف 
جامعة بروكسل احلرة ULB  لدراسة العلوم 

الرتبوية والنفسية.
الرمسية  املهلة  انقضاء  بعد  اضطرت  لكنها 

للمنحة للعودة إىل حلب عام 1949
حيث عينت مدرسة يف ثانوية معاوية للبنات 

تدرس مادتي الرتبية الوطنية والفلسفة.
 بالرغم من وجودها يف حلب والتزامها بعملها 
استطاعت ملكة مبساعدة زمالئها وأصدقائها 
من الطلبة الذين تركتهم يف بروكسل احلصول 
تصلها  كانت  واليت  الدراسة  مواد  على مجيع 

إىل حلب فور صدورها.
ويف شهر أيار عام 1950 سافرت إىل بروكسل 
إلمتام  شهرين  ملدة  إجازة  يف  أخرى  مرة 

دراستها.
ويف متوز من تلك السنة عادت إىل حلب وقد 
جامعة  من  الرتبية  يف  إجازة  على  حصلت 

بروكسل احلرة. 
اجلامعة  تلك  يف  امسها  تسجل  أن  تنسَ  ومل 
بالتعاون  إهنا حددت  املاجستري حتى  لدراسة 
مع أستاذ مشرف موضوع الرسالة اليت مل يكن 
هلا نصيب متابعتها )الرتبية يف البلدان النامية 

ومشكالهتا(.
 يف صيف عام 1949 وبعيد عودهتا من أوروبا 
التقت الشاعر سليمان العيسى أول مرة  وكان 
ذلك يف بيت والدها حيث كان سليمان يعطي 
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ألخواهتا  العربية  اللغة  يف  خاصة  دروساً 
الزواج  القلوب ثم  التعارف ولقاء  البنات، فتمّ 

عام 1950.
حلب  أقام يف  العيسى  سليمان  الشاعر  وكان 
اليت  العراق  من  قادماً   1947 عام  يف خريف 
خترج يف دار املعلمني العالية فيها، ويف حلب 
عمل مدرساً للغة العربية يف إحدى ثانوياهتا.

مل يكن سليمان آنذاك شاعراً فحسب بل كان 
لذلك  متحمساً،  عروبياً  ومناضالً  سياسياً 
كان على ملكة أبيض أن تدخل معه بعد الزواج 
السياسة  حيث  الصاخبة  احلياة  معرتك  يف 
السرية  والبيانات  واملظاهرات  واالعتقال 

واملناشري.
دار  للتدريس يف  ملكة  انتقلت  عام 1951  يف 
املعلمات يف حلب وبعد سنوات أصبحت مديرة 
انفصال  لكنها وبعد  الدار )عام 1958(  لتلك 
مثن  دفعت   1961 عام  مصر  عن  سورية 
ثانوية معاوية  السياسة فأعيدت مدرسة إىل 

للبنات.
بلجيكا  يف  املاجستري  دراسة  إىل  بالنسبة 
الزواج  بعد  املالية  والضائقة  الظروف  شاءت 
العليا،  الدراسات  متابعة  ملكة  تستطيع  أال 
وظلت طيلة مخسة عشر عاماً تشعر بالتقصري 
ونأنيب الضمري جتاه عدم قدرهتا على حتقيق 

هذا الطموح. 
ومن القضايا اليت شغلت ملكة وزوجها سليمان 
الستينيات  ومطلع  اخلمسينيات  سنوات  يف 
القيام برتمجة األدب اجلزائري املكتوب باللغة 

الفرنسية.
وزوجها سليمان وخاصة  ملكة  كانت    حيث 
 1954 عام  اجلزائرية  الثورة  انطالق  بعد 
يتابعاهنا باهتمام كبري، وحصل أن قام الشاعر 
اجلزائري مالك حداد بزيارة الشاعر سليمان 
أحد  معه  يصطحب  وكان  حلب  يف  العيسى 
وعنوانه:       الفرنسية  باللغة  الشعرية  دواوينه 

الفرصة  ملكة  فالتقطت  الشقاء يف خطر(   (
الديوان  هذا  برتمجة  تقوم  أن  منه  وطلبت 
عملها  باكورة  ذلك  وكان  فوافق  العربية  إىل 

بالرتمجة.
اإلسهام  يف  رغبتها  ذلك  يف  ملكة  دافع  كان 
بنشر أدب الثورة اجلزائرية ، ثم قامت برتمجة 
كتب أخرى لكتاب وشعراء آخرين من اجلزائر 

منهم ) كاتب ياسني(.
يف عام 1964 أعلنت وزارة الرتبية والتعليم عن 
قدمتها  الرتبية  يف  املاجستري  لدراسة  منحة 
النامية  للدول  أمريكية  مساعدات  مؤسسة 
AID لتأهيل املدرسني تاهيالً تربوياً، فكان 
ورمبا  املنحة،  هبذه  تفوز  أن  ملكة  نصيب 
الرتبية  وزير  حداد  مصطفى  للدكتور  يكون 
والتعليم الفضل يف ذلك تكرمياً منه لسليمان 
درب  رفيقي  بوصفهما  أبيض  وملكة  العيسى 

ومناضلني.
كانت وجهة املنحة هي بريوت ومل ترتدد ملكة 
يف قبوهلا بالرغم من ظروفها الصعبة » وجود 
إىل  السفر  ووجوب  صغار،  أوالد  وثالثة  زوج 
بريوت والعودة إىل حلب مرتني يف األسبوع يف 

ظروف الشتاء وثلوج الطريق«.
عامني  املاجستري خالل  دراسة  ملكة  أكملت   

)1967-1965(
ويف السنة األخرية من دراسة املاجستري انتقل 
أول  زوجها سليمان إىل دمشق ليعمل موجهاً 
انتقل  وبذلك  الرتبية،  وزارة  يف  العربية  للغة 
سكن األسرة إىل دمشق بدءاً من عام 1967، 
وكانت اإلقامة يف ) قبو( سكين يف شارع األمري 

شكيب أرسالن ) خلف املريديان(
رسالة  كتابة  ملكة  بدأت  القبو  هذا  يف   «

املاجستري وكانت بعنوان:
السوريني يف جامعة دمشق«  الشباب  قيم   «  
الدكتور  الرسالة  على  املشرف  األستاذ  وكان 

منري بشور )4(
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كان العام األول يف دمشق مرحياً فأيام الدوام 
كان  اليت  الطويلة  واملسافة  قلّت  بريوت  يف 
وإياباً  ذهاباً  تقطعها  أن  ملكة  على  يتوجب 

قصرت.
شهادة  على  ملكة  حصلت   1968 عام  يف 
املاجستري يف اآلداب قسم الرتبية من اجلامعة 

األمريكية يف بريوت.
بعد ذلك تلقت عرضاً من وزير الرتبية الدكتور 
 « األيوبي  حممود  نائبه  ومن  اخلش  سليمان 
عمالً  تستلم  بأن  سليمان«  رفاق  من  ومها 
وفضلت  رفضت  ولكنها  رفيعاً،  تربوياً  إدارياً 

التدريس يف دار املعلمات يف دمشق. )5(
 يف عام 1969 انتقلت ملكة مدرسة إىل معهد 
إىل  انتقلت  ذاهتا  السنة  ويف  املعلمني،  إعداد 
جامعة دمشق مكلفة بالتدريس يف كلية الرتبية 

يف قسم أصول الرتبية.
وكانت بعد نيلها شهادة املاجستري قد سجلت 
ليون  جامعة  يف  الرتبية  يف  الدكتوراة  لنيل 
ذلك  عليها  سهّل  وقد  فرنسا،  يف  الثانية 
رميون  أندريه  للربوفسور  وجريهتا  معرفتها، 
للمركز  مديراً  يعمل  كان  فرنسي  أستاذ  وهو 

العربي لبحوث التعليم العايل.
من  الفرنسي  باملستشرق  كذلك  ومعرفتها 
أصل روسي نيكيتا إليسيف الذي كان مديراً 
أندريه رميون وبقي يواظب على  للمركز قبل 

زيارة دمشق لغايات البحث و التدريس.
اتفقت ملكة مع األستاذ إليسيف على أن يكون 
باإلضافة  فهو  الدكتوراة  رسالة  على  مشرفاً 
أستاذاً  كان  ليون  جامعة  يف  أستاذاً  كونه  إىل 
زائراً يف جامعة دمشق وهذا كان حيتم عليه 
بشكل  العام  يف  مرتني  دمشق  إىل  اجمليء 
منتظم، وهذا اإلشراف حرر ملكة من ضرورة 
اإلقامة يف فرنسا خالل مدة إعداد الدكتوراة، 
وقد اقرتح األستاذ إليسيف على ملكة أن جتعل 
كتاب التاريخ الضخم املخطوط آنذاك » تاريخ 

دمشق البن عساكر« موضوعاً لرسالتها ،وكان 
يف  الرتبية   « للرسالة:  عنواناً  واختارت  ذلك 
بالد الشام يف القرون الثالثة األوىل للهجرة ».

أن  ملكة  من  تطلب  املوضوع  هذا  اختيار    
ستة  من  يتكون  ضخم  خمطوط  مع  تتعامل 
عشر ألف صفحة، واستوجب ذلك منها الدوام 
يومياً ثالث سنوات كاملة يف املكتبة الظاهرية 

بدمشق حيث يقبع املخطوط.
وبعد عشر سنوات من العمل الدؤوب املتواصل 
املعلومات  تدقيق  فبعد  بالنجاح،  العمل  تكلل 
من  الكثري  وبناء  األعالم  تراجم  ودراسة 
لتصنيف  املخطوط  من  املستنبطة  اجلداول 
املعلومات وعرضها عرضاً كمياً وكيفياً حسب 
متت  االجتماعية،  للعلوم  احلديثة  الطرائق 
الدراسات  الدكتوراة يف قسم  رسالة  مناقشة 
الشرقية يف جامعة ليون الثانية يف فرنسا عام 
1978، وكانت جلنة احلكم مكونة من مخسة 
أساتذة من جامعات فرنسية خمتلفة، وكانت 
الدولة  دكتوراة  على  ملكة  حصول  النتيجة 
الفرنسية بدرجة مشرّف جداً وباإلمجاع )6(

أبيض  ملكة  أصبحت   1980 عام  من  بدءاً 
جامعة  يف  الرتبية  كلية  يف  متفرغة  مدرسة 
قسم  هو  مستحدث  قسم  رئيسة  ثم  دمشق، 
العربي(  الوطن  يف  والرتبية  املقارنة  )الرتبية 
لتخلف  فيه الدكتور أمحد منري مصلح، وبقيت 
رئيسة هلذا القسم  حتى تقاعدها من العمل 

يف اجلامعة.
اجلامعات  يف  الوحيد  هو  القسم  هذا  وكان 
آنذاك،  االسم  هذا  حيمل  كان  الذي  العربية 
مسؤولية  ملكة  الدكتورة  ل  محَّ ما  وهذا 
الرتبوي  الدراسي  امليدان  مضاعفة جتاه هذا 
عشر  طوال  اهتمامها  زت  ركَّ حيث  احلديث، 
الغربية  التعليم  نظم  من  عدد  على  سنوات 
والشرقية املتقدمة والنامية وأيضاً على نظم 

التعليم العربية الناشئة.
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ويف عام 1985 قررت كلية الرتبية يف جامعة 
د.  فقدمت  العليا  الدراسات  تطوير  دمشق 
كلية  يف  جديد  دبلوم  الفتتاح  مقرتحاً  ملكة 
إعداد  بغية  األطفال  برياض  خاص  الرتبية 
املبّكرة  الطفولة  مرحلة  يف  وباحثات  مربيات 

ويف دور احلضانة ورياض األطفال.
  كما عملت على مجع كل ما أمكنها من املواد 
واملوضوعات البحثية املتعلقة هبذا اجملال. )7(

يف العام ذاته رفعت د. ملكة إىل مرتبة أستاذ 
مساعد، وخالل رحلتها يف التدريس يف كلية 
اإلدارية  األعمال  رفضت  كامل  لعقد  الرتبية 
اليت عرضت عليها يف الكلية إلمياهنا كما تقول 
اإلداري  عملها  بني  التوفيق  إمكانيتها  بعدم 
مسؤوليتها  و  التزامات،  من  عليه  يرتتب  وما 

العائلية. )8(
الستني  سن  ملكة  د.  بلغت   1988 عام  يف   
وأحيلت على التقاعد، ويف األشهر القليلة اليت 
تلت ذلك )عام 1989(، وقعت عقداً للعمل يف 
جامعة صنعاء اليمنية أستاذة يف كلية الرتبية 
يف تعز، فغادرت إىل اليمن يف ذلك العام ومعها 

زوجها سليمان الذي كان قد تقاعد من العمل 
يف وزارة الرتبية عام 1981 وبقي فيها ممداً له 

حتى عام 1989.
وكانت عالقة د. ملكة مع اليمن قد بدأت عام 
العزيز  عبد  الدكتور  اختارها  عندما   1983
املقاحل رئيس جامعة صنعاء أستاذة زائرة يف 
إىل  رحالهتا  آنذاك  تتابعت  حيث  اجلامعة، 
اليمن حتى تاريخ حصوهلا على عقد العمل يف 

جامعة صنعاء عام 1989.
حمدثة  كلية  وهي  تعز  يف  الرتبية  كلية  يف 
جديدة كان على د. ملكة أن تدرّس عدة مواد 

يف مقدمتها مادة : الرتبية العربية.
انتقلت عام 1994 إىل    وبعد مخس سنوات 
العاصمة صنعاء حيث افتتحت كلية تربية يف 
) أرحب( اليت ال تبعد عن العاصمة أكثر من 

40 كم.
وبعد مخس سنوات أخرى من العمل يف كلية ) 
أرحب( انتقلت إىل كلية اللغات داخل العاصمة 

للغة  الرتمجة  صنعاء، مدرسة يف قسم 
الفرنسية وذلك عام 1999.
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  خالل مرحلة التدريس يف كلييت تعز وأرحب 
اجلامعية  األمايل  من  العديد  ملكة  د.  ألفت 
وكتبت الكثري من الدراسات الرتبوية والنفسية 
نشرهتا يف اجملالت العربية، كما ترمجت عدداً 
برونر  جريوم  كتاب  منها  املهمة  الكتب  من 
تيو  ما  وكتاب  النفس«  وعلم  الرتبية  »ثقافة 

جيدير« منهجية البحث«.
 ويف كلية اللغات يف جامعة صنعاء عملت د. 
العشوائي  األسلوب  من  التخلص  على  ملكة 
اعتماد  وحاولت  الرتمجة  تدريس  يف  املتبع 
منهج جديد متدرج على ثالث سنوات لتدريس 
العلمية  الكتب  كل  جلمع  وجهدت  الرتمجة، 
هبذا املوضوع من عواصم كثرية لتوفر منهاجاً 

جديداً ومتقدماً هلذا القسم.
القسم سوداني  زميل هلا يف  كما شاركت مع 
فرنسي  عربي  قاموس  إعداد  يف  اجلنسية 
للمصطلحات  وآخر  الرتمجة  ملصطلحات 

االقتصادية والسياسية.
يف عام 2005 أصيب زوجها سليمان العيسى 
كندا  إىل مونرتيال يف  للسفر  مبرض اضطره 
شتاءً واإلقامة فيها عند ابنته اليت تعمل هناك 

طبيبة يف مشفى ملدة شهر للعالج.
الثلوج  وسط  الشتوية  اإلقامة  هلذه  وكان 
والصقيع أثر سيء على صحة ونفسية سليمان 
فقرر بعد عودته إىل صنعاء هو وزوجته العودة 
العمل  وإهناء  لإلقامة يف دمشق بشكل هنائي 
 2005 أيلول  يف  سورية  إىل  فعادا  اليمن،  يف 
اجلديدة  دمر  املرة يف ضاحية  هذه  ليستقرا 
سنوات  من  تبقى  ما  ويكمال  دمشق  قرب 

الشيخوخة براحة وهدوء.
من  عودهتما  االستقرارمنذ  هذا  يقطع  ومل 
اليمن غري رحلة واحدة طويلة وبعيدة قاما هبا 
ففي  املتحدة،  والواليات  كندا  إىل  عام 2007 
وقت  مثة  وكان  ابنتهما  زارا  بكندا  مونرتيال 

للعالج والرتفيه.

قدّما  األمريكية  العاصمة  واشنطن  ويف 
سليمان  بأدب  مهتمة  شابة  لباحثة  مساعدة 
العيسى وشعره، على إنشاء موقع إلكرتوني عن 

حياة وشعر سليمان.
مثل  أخرى  معان  من  الرحلة  هذه  ومل ختل   
االنفتاح على عامل جديد واكتساب املزيد من 

املعرفة.

ملكة أبيض ومالمح فكرها الرتبوي:
  يتوزع اجلهد الفكري الذي قدمته الدكتورة 

ملكة أبيض بني ثالثة اجتاهات:
 الرتبية - الرتمجة - االشتغال على أدب زوجها 

الشاعر الكبري سليمان العيسى.
جمال  يف  ملكة  د.  قدمت  الرتبية  ميدان  يف 
مهمة  الرتبية( مسامهات  تاريخ  اختصاصها) 
العربية إضافًة إىل ما  الرتبية  تاريخ  يف كتابة 
كتبه قبل ذلك يف هذا امليدان د. فاخر عاقل 

وعبد اهلل عبد الدائم وآخرون.
لطريقة  تطويرها  الباب  هذا  يف  وجديدها 
البحث يف كتب الرتاث وكتب الرتاجم، وكذلك 
حبوثها املميزة يف : اجلذور التارخيية للرتبية 
العربية اليت رمبا تفردت فيها بالرؤية املوسعة 

للتاريخ العربي يف الزمان واملكان.
بذلتها  اليت  األكادميية  جهودها  هنا  وتربز    
أبواب  من  هامني  بابني  لتدعيم  اجلامعة  يف 

الدراسات الرتبوية ومها:
كتب  ثالثة  فيها  قدمت  اليت  املقارنة:  الرتبية 
مهمة جاءت لتسد فراغاً كان موجوداً يف حينه 
يف الكتابات الرتبوية والبحث الرتبوي حول هذا 
املوضوع وقد قاربت فيه نظم التعليم وإداراته 
يف الدول العربية من جهة والدول املتقدمة من 

جهة أخرى.
 الطفولة املبكرة ورياض األطفال أو ) الرتبية 
يف  ملكة  د.  قدمت  حيث  املدرسية(:  قبل  ما 
املرجعية  املادة  اجملال  هذا  حول  حماضراهتا 
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ألول عمل متكامل يف وسطها اجلامعي يدور 
حول هذا املبحث الرتبوي املهم، تتبعت فيه كل 
جديد حول املعايري والقيم واملناهج واخلربات 

اجلديدة املرتبطة بالطفولة املبكرة .
 وعلى وجه العموم كثرية هي القضايا الرتبوية 
اليت قاربتها د. ملكة حبثاً ونقداً وكانت كتاباهتا 
مشفوعة على الدوام بالتساؤالت واملقرتحات.

ففي عام 1969 كتبت عن أهداف الرتبية يف 
الذاتي يف  العامل  العربي مؤكدة دور  اجملتمع 
يف  ثورة  إىل  داعية  املنشود،  العربي  التغيري 
فلسفة الرتبية يف بالدنا: » الميكن جملتمع من 
اجملتمعات أن يغري أدوات وأسلوب العمل ما مل 
مالئمة متكنهم  قيماً  أفراده  نفوس  خيلق يف 
كاملة  بصورة  األسلوب  هذا  مثار  جين  من 

وراسخة«.
الزراعي  اجملتمع  من  ننتقل  أن  أردنا  إذا   «  
إىل اجملتمع الصناعي يتحتم علينا أن حندث 

تغيرياً موازياً يف طبيعتنا«.
اليعرف  الذي  الطموح  قليل  »اإلنسان 
السريع  التغيري  يعتد  ومل  والنظام  االنضباط 
لألسرة  رئيسية  بصورة  والؤه  يتجه  والذي 
احمللية  اجلماعة  أو  اجلماعة  أو  القبيلة  أو 
طموحاً  إنساناً  به  نستبدل  أن  الصغرية جيب 
يهتم باملستقبل وجيهد ليقدم مادياً وفكرياً ما 

يتالءم مع اإليقاع السريع لتطور اجملتمع«
اجلديدة  للحياة  املقبلة  األجيال  إعداد  إن   «  
يتطلب شيئاً يشبه االنقالب يف فلسفة الرتبية 

عندنا« )9(
  وكتبت د. ملكة أبيض تنتقد قصور توصيات 
املؤمتر الرتبوي لتطوير التعليم ما قبل اجلامعي 

الذي عقد يف دمشق عام 1974:
الرتبية  بني  للصلة  الديناميكية  النظرة  إن   «
والوسط جتعلنا نرفض إقامة متييز يف املنهاج 
وتلك  للبنات  تقدم  اليت  العملية  اخلربات  بني 

اليت تقدم للبنني.

  إننا نريد أن تتخلص املرأة من الوضع األدنى 
الذي تعاني منه وأن تساهم يف اجلهود الرامية 

إىل دفع عملية التنمية إىل األمام.
املواد  القائمة على مفهوم  التقليدية  مناهجنا 
انعزال  عن  كبري  حد   إىل  مسؤولة  املنفصلة 
وعن  فيه  تقوم  الذي  الوسط  عن  الرتبية 
تسرب قسم كبري من تالميذ االبتدائي« )10( 
القائمة  الرتبية  أنظمة  ملكة  د.  انتقدت  كما  
نقاط  بعض  وحددت  العربية  اجملتمعات  يف 
نظرياً  تعلماً  األنظمة  هذه  تتيح   « ضعفها: 
بعيداً عن املشكالت احلقيقية ، وهذه الصفة 
اإلمكانات  منو  وتعوق  التعلم  عملية  تفقر 
املختلفة للطفل، مع أن تكوين شخصية الطفل 

وتنمية إمكاناته هي الوظيفة األوىل للرتبية«.
  كما ترى د. ملكة أن الفصل بني الرتبية والعمل 
على الصعيد االقتصادي أدى إىل فجوة تزداد 
اتساعاً بني الكفاءات بوصفها منتجاً تعليمياً، 
باستمرار  يتطور  الذي  االقتصاد  وحاجات 

.)11(
  يف مكان آخر حتدثت د. ملكة عام 1979 عن 
تعديل الدور التقليدي للمدرسة ملواجهة اآلثار 
اليت ترتكها وسائل االتصال احلديثة يف زمن 

)حضارة الصورة( )12(
  ويف إطار اهتمامها اخلاص بالطفولة املبكرة 
اقرتحت عام 1992: أن يبدأ تعليم الفن بصورة 
اليتجزأ  وأن يشكل جزءاً  للطفل،  مبكرة جداً 
املدرسة  تقوم  وأن  األطفال،  رياض  عمل  من 
ممارسة  على  وتشجيعهم  األطفال  بتحفيز 
العمل الفين بأن توفر هلم الشروط الضرورية 
د.  قدمت  املوضوع  هذا  وحول   )13( لذلك 
ملكة مالحظات مهمة يف كتاهبا حول الطفولة 
املبكرة عام 1993 منها: إهنا ليست مع تطبيق 
املدرسية،  قبل  ما  الرتبية  من  وحيد  منوذج 
طفل  كل  خلربة  الفريدة  السمات  بسبب 

وخصائص كل من البيئات احمللية.
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االجتاهات  تعزيز  إىل  تدعو  فهي  عليه  وبناء 
الرامية إىل تكييف التخطيط ما قبل املدرسي 
إجياد  وإىل  والبيئية،  الفردية  الظروف  مع 
مرونة يف التنظيمات والربامج حبيث تتيح لكل 
طفل النمو حسب قدراته اخلاصة واهتماماته 

املتميزة )14(.
 وترى د. ملكة أن اإلطار العام للرتبية ما قبل 
املدرسية جيب أال يقتصر على قضاء األطفال 
عدة ساعات ضمن املدرسة بل عليه أن يتجاوز 
املرحلة  هذه  يف  الطفل  ألن  املدرسة،  جدران 
املباشر  االحتكاك  من  خرباته  معظم  حيصل 

بالناس واألشياء واألحداث.
عدم  جيب  املدرسية  قبل  ما  الرتبية  يف  وأنه 
كما  واملفاهيم  املهارات  تكوين  على  التشديد 
تفعل املراحل الدراسية التالية، وذلك خوفاً من 
غياب التمييز بني التعلم يف الوسط املدرسي 
من جهة  احمللي  والتعلم يف احمليط  من جهة 

أخرى ... )15(.
ويف كتاهبا )الرتبية يف الوطن العربي( عام 2012 
دعت د. ملكة إىل إدخال بعض الالمركزية إىل 
املؤسسات  تستطيع  حبيث  الرتبوي  النظام 
الرتبوية تكييف نفسها مع حاجاهتا اخلاصة، 
كما دعت إىل إدخال الطريقة العلمية والفكر 

النقدي إىل هذه املؤسسات والتدرب عليه.
ألهنا  العربية  التعليم  مؤسسات  انتقدت  كما 
تعتمد نظرة ضيقة يف نقل املعرفة حيث ترى يف 
املعارف املوروثة كما املستوردة قوالب جامدة، 
وتفتقر هذه النظرة ألي انفتاح إنساني يكشف 

ما فيها من إمكانات وتطبيقات جديدة.
إىل  جريئة  دعوة  هذا  كتاهبا  يف  دعت  كما    
توسيع مفهوم الرتاث واهلوية الثقافية يف الفكر 
الرتبوي العربي، لذلك تساءلت:  هل الرتاث هو 
الرتاث العربي اإلسالمي فقط؟ وأردفت تقول: 
جذور  إىل  تستند  بل  فجأة  التبزغ  الثقافات 

وترتاكم تارخيياً)16(.

 يف ميدان الرتمجة قدمت د. ملكة عدداً من 
واإلجنليزية  الفرنسية  عن  املرتمجة  الكتب 

وصلت إىل مخسة عشر كتاباً.
ترمجاهتا عن الفرنسية بدأت مطلع الستينيات 
من  عدداً  ترمجت  حيث  املنصرم،  القرن  من 
والروايات  واملسرحيات  الشعرية  الدواوين 
أخرى  كتب  إىل  إضافة  األدب اجلزائري،  من 
حول منهجية البحث واإلبداع الروائي السوري 

وجمموعة من قصص األطفال.
الكتب  من  عدداً  ترمجت  اإلجنليزية  وعن 
الرتبوية املهمة حول: الرتبية املقارنة، والطفولة 
كتب  عدة  كذلك  الرتبية،  وثقافة  املبكرة، 
وبعض  األطفال،  وأدب  األدب،   : حول  أخرى 

اجملموعات القصصية املوجهة لألطفال.
العربية  من  كتب  تسعة  برتمجة  قامت  كما   
إىل الفرنسية معظمها مقتطفات شعرية مما 

أبدعه زوجها الشاعر سليمان العيسى.
وما يلفت النظر يف التجربة اإلبداعية املشرتكة 
سليمان  زوجها  مع  ملكة  د.  هبا  قامت  اليت 
تبييء  على  مميز  جبهد  عملت  أهنا  العيسى 
لتتناسب  وشعراً  قصة  املنقولة  النصوص 
الثقافة  وذهنية  اللغة  طبيعة  مع  وتتقارب 

املنقول إليها.
ورمبا جممل  التجربة  أن هذه  له  يؤسف  وما 
يلق  مل  أبيض  ملكة  للدكتورة  الفكري  النتاج 
قبل  من  يستحق  اليت  والعناية  االهتمام 
الباحثني والنقاد،  وهذا ما جعل أحد الكتاب 
يتهم النقاد » بأن مثة اتفاقاً غري معلن بينهم 
عن  النظر  وغض  للرتاخي  التواطؤ  يقارب 
أبيض« )17(،  للدكتورة ملكة  الثر  النتاج  هذا 
وقد  ملكة  د.  تتابع  كله  ذلك  من  وبالرغم 
الفكر  دروب  يف  الكتابة  الثمانني  جتاوزت 
أو  جلبة  دون  من  اهلدوء  مبنتهى   « والثقافة 
جعجعة« كما قال أحدهم، مهها أن ترتك ذخراً 

لألجيال القادمة يستحق التوقف عنده.
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 مؤلفاهتا:
 قدمت د. ملكة ثالثة وعشرين كتاباً) تأليفاً( 
منذ عام 1980، أربعة عشر منها يف موضوعات 
وأدب  حياة  عن  كتب  وسبعة  تربوية خمتلفة، 

سليمان العيسى وقاموسني للرتمجة:
- الرتبية والثقافة العربية اإلسالمية يف الشام 
للهجرة  األوىل  الثالثة  القرون  يف  واجلزيرة 

)رسالة الدكتوراة( 1980.
- الرتبية املقارنة 1981.

- الرتبية املقارنة يف الوطن العربي 1981.
- الرتبية يف الوطن العربي 1981 .

- تاريخ الرتبية يف العصور القدمية 1981.
العرب  عند  النفس  وعلم  الرتبية  تاريخ   -

.1981
- علم االجتماع الرتبوي 1981.

- طرائق تدريس الفلسفة والرتبية )باالشرتاك( 
.1982

1984)رسالة  الشباب  وقيم  الثقافة   -
املاجستري(.

العيسى  سليمان  نتاج  يف  الرتبوي  اجلانب   -
)باالشرتاك( 1984.

العربي  الوطن  يف  العايل  التعليم  أمناط   -
.1986

يف  اإلسالمية  العربية  الرتبية  مؤسسات   -
الشام )باالشرتاك( 1989.

- الطفولة املبكرة واجلديد يف رياض األطفال 
.1993

- الرتبية املقارنة والدولية 1993.
دراسات  العيسى،  سليمان  مع  وقفات   -

وذكريات - 2001.
 - )عربي  الرتمجة  مصطلحات  قاموس   -

فرنسي( باملشاركة - 2004.
االقتصادية  للمصطلحات  الرتمجة  - قاموس 
باملشاركة  فرنسي(   - )عربي  والسياسية 

.2004
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- ماذا يغين األطفال يف ديوان سليمان العيسى 
.2004

- سليمان العيسى يف ديوان األطفال 2007.
- رحلة  كفاح، ) باالشرتاك( 2007.

- سليمان العيسى يف حملات، 2009.
والطفولة  العروبة  شاعر  العيسى  سليمان   -

)باالشرتاك( 2011.
- الرتبية يف الوطن العربي من منظور قومي 

تارخيي 2012.
 ويف عام 1994 أجنزت إحدى عشرة جمموعة 
شعرية موجهة لألطفال، وهي قصائد وأشعار 
مقتبسة، وذلك باالشرتاك مع الشاعر سليمان 

العيسى.
ويف ميدان الرتمجة قدمت د. ملكة ثالثة عشر 
بينها  واإلجنليزية  الفرنسية  عن  نقالً  كتاباً 

أربعة كتب تربوية:
- الشقاء يف خطر )شعر( مالك حداد 1962؟ 

ط2 عام 1979.
ضراوة  يزدادون  واألجداد  املطوقة  اجلثة   -
عام  ط2  1962؟  ياسني  كاتب  )مسرحية( 

.1980
ط2  1962؟  ياسني  كاتب  )رواية(  جنمة   -

.1980

- تسع قصص، د. سالنجر 1964.
- الرتبية املقارنة،  أدموند كنغ 1987.

تربية  يف  واملعلمة  لألم  مونتسوري  طريقة   -
الطفولة املبكرة - اليزابيث هينستوك 1992.

الثقايف، جريوم  النفس  وعلم  الرتبية  ثقافة   -
برونر، 1999.

- منهجية البحث، ماثيو جيدير، 2004.
فارغاس  ماريو  ناشئ،  قاص  إىل  رسائل   -

للوزا، 2006.
- املدينة العربية يف العصر العثماني، أندريه 

رميون،2007.
القرن  يف  لدمشق  السياسي  االقتصاد   -

التاسع عشر، زهري غزال 2008.
- اإلبداع الروائي السوري من عام 1967 إىل 

يومنا، إليزابيث فوتييه، 2008.
بوتر،  هاري  إىل  إيسوب  من  األطفال  أدب   -

سيث لريير، 2010.
كما ترمجت إىل الفرنسية ستة دواوين شعرية 
من إبداعات الشاعر سليمان العيسى، وكتابني 
للدكتور عبد العزيز املقاحل من اليمن وجمموعة 
قصصية. كما ترمجت عن الفرنسية جمموعة 
من قصص األطفال وأخرجتها باالشرتاك مع 

الشاعر سليمان العيسى.

اهلوامش:
1 -يعود معظم نتاج ملكة أبيض إىل عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن املاضي.

2 - هي حمطة ) أم رجيم(.
3 - توفيت والدة  ملكة عام 1987 يف حلب.

4 -كتبت د. ملكة رسالة املاجستري تلك باللغة اإلجنليزية، وصدرت بالعربية عن وزارة الثقافة 
السورية عام 1984   بعنوان " الثقافة وقيم الشباب".

5 - تقع هذه الدار مكان وزارة الرتبية حالياً) الشهبندر( وكانت مديرهتا آنذاك أمسا الشهابي 
ومن زميالت ملكة يف التدريس فيها مدحية اإلمام.

6-ترى الدكتورة ملكة أهنا يف رسالة الدكتوراة هذه قدمت جديداً مهماً حيث طورت طريقة 
طبعت  وقد   .. العربي  التاريخ  مراجع  من  األكرب  اجلزء  تشكل  اليت  الرتاجم  كتب  يف  للبحث 
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رسالة الدكتوراة " الرتبية والثقافة يف بالد الشام واجلزيرة يف القرون الثالثة األوىل لإلسالم" 
بعد ترمجتها إىل العربية وصدرت عن دار العلم للماليني يف بريوت عام 1980 ثم قام املعهد 

الفرنسي للدراسات العربية يف دمشق بطباعتها بالفرنسية عام 1981.
7 -شّكلت هذه  املواد نواة كتاب د. ملكة " الطفولة املبكرة واجلديد يف رياض األطفال"

8 - راجع حوار د. ملكة مع روال حسن يف صحيفة تشرين السورية،  2متوز 2012 ص /14/
العربي، متوز 1969  املعلم  العربي ، جملة  الرتبية يف اجملتمع  ، أهداف  أبيض  9 - راجع: د. 

ص32.
10 - د. ملكة أبيض، الرتبية للحياة العملية، جملة املعلم العربي آب 1979 ص 564.

11- املصدر ذاته.
الثاني-  تشرين  العربي،  املعلم  اجلماهريية،  اإلعالم  وسائل  الرتبية يف عصر  أبيض،  د.   -12

كانون األول 1979 ص 757.
13-  د. أبيض، تعليم الفن لإلبداع يف مرحلة الطفولة املبكرة، املعلم العربي، العدد األول 1992 

ص 82.
14- د. ملكة أبيض، الطفولة املبكرة ورياض األطفال ص 247.

15- املصدر السابق ذاته.
16- د. أبيض، الرتبية يف الوطن العربي ص 168،169.

17- راجع ما قاله األستاذ علي الراعي يف صحيفة تشرين السورية عدد 11443 ، تاريخ 2 متوز 
2012 ص 15 حتت عنوان » امللكة«.

 املراجع:
- الرتبية يف الوطن العربي منظور قومي تارخيي، د ملكة أبيض، وزارة الثقافة، دمشق،2012.

- رحلة كفاح، سليمان العيسى، ملكة أبيض، دار احلافظ، دمشق،2008.
- الطفولة املبكرة ورياض األطفال، د. ملكة أبيض، ط2، دار طالس، دمشق 2007.
- أهداف الرتبية يف اجملتمع العربي، ملكة أبيض، جملة املعلم العربي، متوز 1969.

- الرتبية للحياة العملية، د. ملكة أبيض، جملة املعلم العربي، عدد آب 1979.
- الرتبية يف عصر وسائل اجلماهريية، د. ملكة أبيض، جملة املعلم العربي، تشرين أول، كانون 

أول 1979.
العدد  العربي،  املعلم  أبيض، جملة  املبكرة، د. ملكة  الطفولة  الفن لإلبداع يف مرحلة  تعليم   -

األول 1992.
- الدكتورة ملكة أبيض، براء األمحد، صحيفة الثورة السورية، 2007/11/12.

- امللكة، علي الراعي، صحيفة تشرين السورية، 2 متوز 2012.
- ملكة أبيض مسفونية معرفة، حوار مع روال حسن، صحيفة تشرين السورية 2 متوز 2012.
- موسيقاها باجتاه ثالثة مناح إبداعية، إهلام سلطان، صحيفة تشرين السورية 2 متوز 2012.

- حوار مع د. ملكة أبيض، مشفى األسد اجلامعي، دمشق أيلول 2012.
- فهارس مكتبة األسد الوطنية.
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 درس لغة عربية للصف اخلامس )الغراب واألبر يق(............ فايز جمدالوي
 درس علوم للصف الثامن )شعبة مفصليات األرجل(............ د. عمر أبو عون

دروس تطبيقية
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تحضير درس 
في مادة اللغة العربية

الغراب واإلبريق
)الصف الخامس(

  إعداد: فايز جمدالوي

1-الفئ���ة املس���تهدفة :  تالميذ الص���ف اخلامس األساس���ي - كتاب 
العربية لغيت - الفصل األول.

2- الوحدة السادسة ) الرتاث(
3- الدرس الثاني : الغراب واإلبريق

4- اجملال: املعارف واملهارات
5- احلصص املقرتحة: حصتان

6- مدة احلصة: 45 دقيقة
7- أ - حصة املعارف » القراءة واالستيعاب والفهم«  

    ب - حص���ة املهارات : اللغ���ة والرتاكيب - تدريبات القراءة - التذوق موقف 
ورأي.

1- مه���ارات التعل���م: قراءة الص���ورة )التأم���ل(- التحاور- الق���راءة التنظيم- 
التصنيف- اختاذ القرار- حل املشكالت.

2- املعارف: الكلمات اجلديدة- العالقة بني السبب والنتيجة- الفكر الرئيسة 
يف النص- القيم واالجتاهات املكتسبة.

3- م���وارد التعلم: الكتاب )132-192( اللوحة الكلية - الصور اجلزئية - صورة  
الشاعر - النص على بطاقة.

بطاق���ات: الكلم���ات اجلديدة - الفك���ر )العامة - اجلزئية( - جدول الس���بب 
والنتيجة - جدول التصنيف.

المعلم
العربي
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التهيئة:
أ - أتوجه إىل التالميذ قائالً: البد أن تعرتضنا 
يف احلياة عقبات ومشكالت، وعلينا مواجهتها، 
ترى م���ا موقفك إذا اعرتضتك مش���كلة؟ كيف 
تتعامل معها؟ دعونا نناقش مش���كلة اعرتضت 

أحدكم.
ب - يع���رض تلميذ مش���كلة على ش���كل حالة 

يقدمها ويتوقف عند مواجهتها.
د- يس���أل التالمي���ذ، ماذا س���يفعل رفيقكم ؟ 
أتلق���ى اإلجابات - نناقش���ها الختي���ار املوقف 

األمثل.
ه� - أنتقل إىل الدرس فأقول ما رأيكم أن نستمع 
إىل قصة نتعلم منها كيف نواجه املشكالت يف 

احلياة، إهنا قصة الغراب واإلبريق.

نواتج التعلم » األهداف التعليمية«
- يتوق���ع من التلميذ يف هناية املوقف التعليمي 
األول ) االستيعاب والفهم( أن يكون قادراً على 

أن:
 النشاط  األول :

ق���راءة حت���دد عناصره���ا  الص���ورة  يق���رأ   -
وتستقرىء حمتواها )تأمل الصورة(

- حياور رفاقه حول مضمون الصورة.
 النشاط الثاني: 

- يتعرف الشاعر الذي نظم القصيدة.
النشاط الثالث :

- يق���رأ النص قراءة صامتة مراعياً ش���روطها 
الصحيحة.

- حيدد الفكرة العامة للنص.
-يقرأ النص قراءة جهرية متأنية معربة متمثالً 
أس���لوب الس���رد القصص���ي فيه���ا، واملواق���ف 

االنفعالية.
النشاط الرابع :

- يش���رح معاني الكلم���ات اجلديدة ) جرعة - 
أوار- غار- غليل- موّار- انتشى(.

مسار الدرس ) أنشطة التعلم(:
1- النش���اط األول ) 3 د( » تأم���ل الص���ورة 

)استقراء(.
الوس���يلة: جه���از ع���رض - صورة ال���درس - 

بطاقة عنوان الدرس.
- تأملوا الصورة املعروضة أمامكم....

- حت���اوروا يف ثنائيات ح���ول عناصر الصورة 
)حوار جمموعات ثنائية( م���اذا يفعل الغراب؟ 

ملاذا برأيك؟
- يعرض التالميذ إجاباهتم...

دعون���ا نتعرف القص���ة أكثر من خ���الل قراءة 
نص الغراب واإلبريق للشاعر سليمان العيسى 

» أكتب على السبورة العنوان واسم الشاعر«.
2- النش���اط الثان���ي ) تعرّف الش���اعر( )2.د( 

)استجواب( :
الوسيلة: صورة الشاعر - بطاقة معلومات

- أك���ون قد جهزت ص���ورة للش���اعر ليحملها 
تلمي���ذ ويعرضها عل���ى رفاقه ث���م نثبتها على 

السبورة.
- وأسأل من لديه معلومات عن الشاعر )2.د(

- أمجع املعلومات وأقدم هلم ملخصاً عن حياة 
الشاعر: ) بطاقة معلومات( حتت الصورة.

 شاعر عربي س���وري - عمل مدرساً وموجهاً 
للغة العربية

كتب لألطفال وله جمموعات شعرية.
3- النشاط الثالث »القراءة النصية الكلية«

4- قراءة املعلم ) 4. د( ) إلقاء( الوسيلة )4.د( 
) إلقاء( :

الوس���يلة: الكت���اب - بطاق���ة الن���صّ- جه���از 
مسجلة.

- أنب���ه الط���الب إىل أمهي���ة الق���راءة املعبّ���رة 
املتمثل���ة للمش���اعر االنفعالي���ة وإىل متابع���يت 

خالل القراءة حملاكاتي يف قراءاهتم.
- أق���رأ النص قراءة جهرية متأنية بعد عرض 

بطاقته على اللوح - السبورة الضوئية.
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- وميكن االستعانة بشريط كاسيت للقصيدة 
مسجلة.

- أعيد القراءة مرة ثانية.
5- قراءة الط���الب النص قراءة صامتة )3.د(

) إلقاء(:
- أطل���ب منهم أن يق���رؤوا النصّ قراءة صامتة 
منبهاً إياه���م إىل مهاراهتا) الق���راءة بالعيون- 
متابع���ة املق���روء مبؤث���ر ) قل���م مغل���ق(- عدم 
حتريك الش���فاه - تس���جيل الكلمات اجلديدة 

للسؤال عنها ...(
6- حتدي���د الفك���رة العام���ة للن���ص: )2. د( 

استجواب:
الوسيلة: السبورة - بطاقة الفكرة الصعبة .

- أسأل التالميذ عمّ يتحدث النص؟
- ماالفكرة العامة له؟

- اإلجاب���ة ع���رب جمموع���ات ثنائي���ة ) تثبي���ت 
الفكرة العامة للنص : ذكاء الغراب(

7- التقوي���م املرحلي: ض���ع عنواناً آخر للنص: 
هات من النص مايدل على ذكاء الغراب )8.د(

- أطل���ب م���ن التالمي���ذ اجمليدي���ن أوالً قراءة 
النصّ،.

- ثم أنتقل للتالميذ املتوسطني ؟ وأعتين أكثر 
بالتالميذ الضعاف.

-الق���راءة مرتان: وتصوي���ب األغالط فوراً من 
الطال���ب نفس���ه ثم من غريه مع إع���ادة القراءة 
للبيت بش���كل صحيح م���ع االنتباه إىل أن تكون 

القراءة معبّرة.
8-التقوي���م املرحل���ي : تصوي���ب األخطاء فور 

وقوعها : أعد القراءة بشكل صحيح.
9-النش���اط الراب���ع: )5. د( - جمموع���ات - 

الوسيلة: 
الكتاب أو السبورة أو بطاقة الكلمات اجلديدة، 

أوراق.
- أطل���ب م���ن التالمي���ذ ق���راءة معاني 
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الكلمات اجلديدة من الكتاب.
- أوزعهم إىل جمموعات رباعية

- أذكرهم بش���روط عمل اجملموعات )اختيار 
ممث���ل للمجموع���ة - تس���لّم بطاق���ة امله���ام - 
التح���اور حوهل���ا وص���والً إىل إجابة مش���رتكة 
- العم���ل الفريق���ي - اهلدوء - اح���رتام الرأي 

اآلخر- االلتزام بالزمن املخصص(
امله���ام: بطاق���ة تتضم���ن توظي���ف  توزي���ع   -
الكلمات اجلديدة يف مجل صحيحة من تأليف 

التلميذ)والعمل ضمن جمموعات(
- عرض اجملموعات إجاباهتا- اختيار اجلملة 

األمجل- كتابتها على السبورة.
10-التقوي���م املرحل���ي : من يذكرنا بش���روط 
قائ���د  مامهم���ة  جمموع���ات  ضم���ن  العم���ل 

اجملموعة؟
11-وظ���ف الكلم���ات اجلدي���دة يف مج���ل من 

صوغك.

12-النشاط اخلامس: االستيعاب والفهم:
- أوزع التالميذ إىل جمموعات أربع.

- أوزع بطاقات املهام اآلتية:
- اجملموع���ة األوىل: املقط���ع األول ) األبي���ات 

واألسئلة(
1- من خاطب الغراب يف البيت األول.؟

2- ماذا يريد أن يقدم هلم؟
3- عم كان الغراب يبحث؟

4- ماالذي دفعه للبحث عن املاء؟
- اجملموع���ة الثانية: املقط���ع الثاني ) األبيات 

واألسئلة(
1- ماذا رأى الغراب العطشان؟

2- ماالشعور الذي أحسه حني رأى املاء؟
3- ما املشكلة اليت أعاقت شرب الغراب املاء؟

4- مب أحس أمام هذا املوقف؟
- اجملموع���ة الثالثة: املقط���ع الثالث )األبيات 

واألسئلة(.
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1- م���اذا س���يفعل الغ���راب لكي يعل���و املاء يف 
اإلناء؟

2- ماذا خاطب الغراب يف البيت السابع؟
3- مباذا تغلب الغراب على مشكلته؟

- اجملموعة الرابع���ة : املقطع الرابع ) األبيات 
واألسئلة(

1- مباذا اعرتف الغراب يف البيت التاسع؟
2- هل حصل على املاء؟ ومباذا أحسّ؟
3- ماالذي أنسى الغراب جهده وتعبه؟
4- ما الفكرة الرئيسة من هذا املقطع؟

13- التقويم املرحلي : 
- حدد املقاطع اليت تتضمن الفكر اآلتية:
1- تعرض الغراب للعطش. املقطع )    (

2- املش���كلةاليت اعرتضت ش���رب الغراب املاء 
املقطع )     (

3- البحث عن حل للمشكلة. املقطع )    (
4- بلوغ الغاية واستعادة النشاط. املقطع )    (

التقويم النهائي : الوسيلة ) الكتاب(
   أوالً- أطل���ب م���ن التالميذ نقل ما دون على 

السبورة : 
- عنوان النص
 - اسم الشاعر
- الفكرة العامة

- الفكر اجلزئية
 ثاني���اً- أطلب م���ن التالميذ فت���ح الكتاب ص 

:129
)2. د( ق���راءة الن���ص ق���راءة تدريبي���ة هب���دف 

اإلتقان مع تصويب األغالط ) إلقائية(.
)2. د( ح���ل تدري���ب يف جمموع���ات ثنائي���ة 

)حوارية القائية(.
)2. د ( ج���دول الس���بب والنتيجة مع تصويب 

األغالط.
)2. د( ح���ل تدري���ب فك���رة البي���ت الش���عري 
)جمموع���ات ثنائي���ة حواري���ة / تعاوني���ة( مع 

تصويب األغالط.

- إض���اءة تربوي���ة ) من كت���اب الرتبية وطرائق 
التدريس- اجلزء الثاني( صاحل عبد العزيز ط 

6 دار املعارف مبصر ، ص )15،29(

عزيزي املدرس: 
ميك���ن أن نلخ���ص األس���س اليت قام���ت عليها 

األسس الرتبوية القدمية فيما يأتي:
1- لق���د ق���در لن���ا يف ه���ذه احلياة م���ا قدر، 

فواجبنا اإلذعان ألحكام القدر.
2- الش���ر يف الطف���ل طب���ع ال يس���تأصله إال 

مراقبة الوالدين املستمرة.
3- ل���كل منا يف هذه احلياة حدود ال يتعداها، 
حتى الطفل جيب أن يبقى يف مكانه ولو بالرغم 

منه والوسيلة لذلك هي اإلرهاب والعقاب.
وميك���ن أن نلخص مبادئ الرتبية احلديثة اليت 
حتاول التوفيق بني الطفل واجملتمع فيما يأتي:

1- التوفيق بني مذهيب االهتمام وبذل اجلهد 
فعلين���ا أن نبع���ث يف أطفالنا مي���الً للعب وإىل 
العمل ولنرتكهم بعد ذلك أحراراً فيه فسوف ال 

يدخرون وسعاً يف القيام به.
2- جعل النش���اط املدرس���ي مؤسساً على منو 
األطفال وتطور هذا النمو ال على املناهج اليت 
ال قيمة هلا أكثر من أهنا وس���يلة لغاية وليست 

غاية يف حد ذاهتا كما يزعم الناس.
3- جيب أن يكون التعليم عمالً الدخل لإلجبار 

فيه
4- جيب أال نفصل املدرس���ة عن اجملتمع فهي 
ج���زء منه ولتبق���ى أن تكون ص���ورة من صوره 
اليت تنطق عنه يف املدرسة احلديثة هي احلياة 
االجتماعية نفس���ها مفعمة بالنش���اط والعمل 
زاخ���رة بالصناعات واملهن متفاعل���ة باألفكار 
واملبادئ واملدرس���ة هي اليت تستطيع أن تدرب 
كل طف���ل فيها على أن يك���ون عضواً كامالً يف 
مجاعة مدرس���ية صغرية من تل���ك اجلماعات 

اليت البد أن تنبت يف نواحي املدرسة.
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كيف حتضر درسًا يف مادة العلوم

الصف الثامن في التعليم األساسي
 شعبة مفصليات األرجل

إعداد:  د. عمر أبو عون املوجه األول ملادة العلوم
باالشرتاك مع املوجهة االختصاصية غيداء نزهه   
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خمطط ملراحل تنفيذ درس خالل حصتني دراسيتني

املادة: علم األحياء

الوقت: ح�سة درا�سية التاريخ: ال�سف: الثامن

األهداف: 
يتوقع من الطالب يف هناية هذا الدرس أن يكون قادراً على أن:

يتعرّفَ إىل بعِض احليواناتِ اليت تعودُ إىل هذهِ الشعبةِ.
يصنّفَ مفصلياتِ األرجِل إىل صفوفٍ. 

يستخلصَ الصفاتِ العامَّة هلذهِ الشُعبةِ. 
يفسِّرَ االنتشارَ الواسعَ ملفصلياتِ األرجِل يف البيئاتِ املتعدِّدةِ.

يستنتجَ أمهّيَّة التنوِع احليويِّ هلذهِ الشُعبةِ. 

عنوان الدرس: 

شعبة 
مفصليات

األرجل

املصطلحاتُ األساسيُّة: 
الكيت���نيُ،  األرج���ِل،  مفصل���يُّ 
االنس���الُخ،  الكتبي���ُة،  الرئ���اتُ 
القش���رياتُ،  املكافحُة احليويُة، 
سُداس���ياتُ األرج���ِل، اإلبص���ارُ 

الفسيفسائيُّ 

املصادر اإلضافية: 
الشابكة، أطلس العلوم الطبيعية، 

موسوعات علمية 

املهارات العلمية: 
املالحظة،

 التصنيف،
 االتصال، 

تفسري املعطيات، 
التجربة

مقدمة الدرس:
دع الطالب يقرؤون األس���ئلة اجملاورة للصورة 
يف الصفح���ة رقم )45(. اس���أهلم م���ا إذا كانوا 
ق���د تفحص���وا جس���ماً مفصل���ي األرج���ل من 
بيئتهم احمللية. يتلقى املدرس إجابات الطالب 
ويناقش���ها معهم ثم يستخلص عنوان الدرس. 
ثم يطلب من أحد الطالب كتابة اس���م الدرس 

على السبورة باأللوان!!!
االستقصاء املوجه :

بع���د مالحظ���ة الطالب للص���ورة يف الصفحة 

رق���م )46(، اس���أل: كم ع���دد الكائن���ات ال���يت 
متتلك أرجالً مفصلية؟ وح���دّد بيئة كل منها؟ 
ه���ل تعرف أنواعاً أخرى منه���ا؟ اذكرها واذكر 

البيئة اليت تعيش فيها؟
هل تستطيع تقدير العدد اهلائل هلذه الكائنات؟ 
هل تستطيع حتديد بيئة كائنات هذه الشعبة؟

دع الط���الب يعدون الئح���ة بالكائنات اليت هلا 
أرج���ل مفصلي���ة. ثم يعرض���ون  قوائمهم على 

طالب الصف.
تنشيط املعارف السابقة: 
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ميكنك تقييم املعلومات الس���ابقة للطالب عن 
مفصليات األرجل، بتوجيه األس���ئلة اآلتية: مم 
يتأل���ف جس���م مفصل���ي األرجل؟ م���اذا يغطي 

جسم كٍل منها؟
علّ���م: عرض عمل���ي: Teacher Demo  أو 

)مالحظة مفصليات أرجل متعددة حمنطة(.
يالح���ظ الطالب س���رطان املاء الع���ذب وأحد 
م���ن  وع���دداً  الع���اض  واحلري���ش  العناك���ب 
احلش���رات. ونس���أل م���ا بيئ���ة كل م���ن ه���ذه 
الكائن���ات؟ م���اذا يغط���ي اجلس���م؟ ما أقس���ام 
اجلسم عند كٍل منها؟ ما عدد األرجل املفصلية 

عند كٍل منها؟ 
� مرحلة النش���اطات العملي���ة لتكوين املفاهيم 
اجلديدة: توزيع الطالب إىل أربع جمموعات ، 

تناقش معهم حول النقاط اآلتية: 
اجملموعة األوىل: 

أمامه���م س���رطان امل���اء ح���ي أو س���رطان املاء 
حمنط  ونقدم هلم بطاقة كتب عليها األس���ئلة 

اآلتية:
� تالح���ظ يف الصورة أرجل س���رطان املاء، كم 
عددها؟ ما أعضاء احلس عند س���رطان املاء؟ 
أي���ن تتوض���ع؟ م���ا وظيف���ة كٍل  منها؟ما طرق 
اإلطراح عند س���رطان املاء العذب؟ كيف متيز 

بني الذكر واألنثى عند سرطان املاء العذب؟
اجملموعة الثانية: 

أمامهم عنكب���وت وعقرب حمنطان ونقدم هلم 
بطاق���ة كتب عليها األس���ئلة اآلتية: ما أقس���ام 
اجلس���م عن���د العنكبوت؟ وكيف يق���وم بعملية 
التنفس؟ ح���دد أوجه االختالف بني العنكبوت 

والعقرب؟ 
اجملموعة الثالثة:

أمامهم احلريش الع���اض وذات األلف رجل أو 
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ينظ���رون للصور يف الكت���اب ونقدم هلم بطاقة 
كت���ب عليها األس���ئلة اآلتي���ة: احلريش العاض 
حيوان الحم أم عاش���ب؟ مم يتألف اجلسم يف 

كل منهما؟ 
اجملموعة الرابعة:

أمامه���م جمموعة م���ن احلش���رات احملنطة أو 
ينظ���رون للصور يف الكت���اب ونقدم هلم بطاقة 
كتب عليها األس���ئلة اآلتية: هل ميكن تصنيف 
احلش���رات حسب القطع الفموية؟ ملاذا مسيت 
سداسيات األرجل؟. ونطلب من أحد الطالب 
كتابة تصنيفها على السبورة. ما منط اإللقاح 
عن���د ه���ذه احلش���رات؟  مت���ر ه���ذه  البيوض 
بنمطني من التحول إىل  حشرة كاملة ما مها؟. 
يطلب م���ن أحد الط���الب كتاب���ة املراحل اليت 
يتأل���ف منه���ا كل حتول على الس���بورة بش���كل 
ختطيط���ي. كم���ا ميك���ن ع���رض فل���م علم���ي 

يوضح التحول الناق���ص والتحول الكامل عند 
احلشرات. 
مالحظة: 

نعط���ي اجملموع���ات فرتة 10 دقائ���ق، ثم تقف 
اجملموع���ة األوىل أمام زمالئه���ا وأحدهم يقرأ 
األس���ئلة ال���يت طرحها امل���درس وباق���ي أفراد 
اجملموعة جييبون. ثم يسجلون ما توصلوا إليه 
م���ن حقائق على الس���بورة يف جدول خمصص 
للمقارن���ة ب���ني الصف���وف األربع���ة ملفصليات 
األرجل قد أعده املدرس مسبقاً على السبورة؟ 
ثم أفراد اجملموعة يسألون زمالءهم يف الصف 
حول ما طرح���وه من مفاهيم. وطالب الصف 
يطرحون أس���ئلة عل���ى أف���راد اجملموعة وهنا 
يكون دور املدرس مش���رفاً، ميس���راً، متعاوناًُ، 

مصحح���اً. وهك���ذا تتاب���ع اجملموع���ات 
الثالث الباقية ذات املراحل.  
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مرحلة الربط مع البيئة:
 يقدم املدرس عرضاً ملقطع من فلم عن فراشة 
دودة احلري���ر ملدة مخس دقائ���ق، دع الطالب 
يبحث���ون ع���ن األمهي���ة االقتصادية لفراش���ة 
احلرير، حيث يس���تخرج من ش���رانقها خيوط 
احلري���ر اليت يصن���ع منها احلري���ر. وذلك يف 
سورية )مصياف، دريكيش، املشتى، الالذقية( 

ويف  بعض دول العامل )إيطاليا، اليابان(. 
مرحلة التقويم املرحلي: 

ما الصفات العامة لش���عبة مفصليات األرجل؟ 
ما دورها يف البيئة؟ 
التعميم املرحلي:

 يس���جل املدرس ملخصاً س���بورياً حول ما مت 

اس���تقراؤه من خالل اإلجابة على األسئلة اليت 
تكون قد حققت أهداف الدرس. 

احبث أكثر: 
ش���جع الط���الب عل���ى البح���ث عرب الش���ابكة 
إن أمك���ن أو يف مص���ادر التعل���م املختلف���ة عن 

املوضوعات اآلتية: 
� أهم األمراض اليت ينقلها الذباب )التيفوئيد، 

الزحار، السل، الكولريا، الرمد(.
� أنواع البعوض وأضراره؟ وكيفية مكافحته؟ 

اإلثراء: 
ما اإلسعافات األولية للدغة العقرب؟. 

الواجب املنزيل:   
رس���م خمط���ط يوضح التح���ول التام وخمطط 
يوض���ح التحول غري التام للبيوض امللقحة عند 

احلشرات. 
احلصة الدراسية الثانية: 

عنوان الدرس: الصرصور املنزيل. 
مرحلة االستثارة املوجهة:  

من خالل إحدى الطرق اآلتية:
عرض فلم، رؤي���ة الطالب جملموعة صراصري 

حمنطة، عرض صور، صورة الكتاب، لوحة. 
مرحل���ة النش���اطات العملي���ة لتكوين 

املفاهيم اجلديدة:
يتم توزيع الطالب إىل ست جمموعات: 

اجملموعة األوىل:  
نض���ع أمامه���م صرص���وراً حمنط���اً، لوحة من 
الفسيفس���اء، أو لعبة الب���زل، محض كلور املاء 

املمدد. ونطرح األسئلة اآلتية:
أي���ن جن���د الصرصور املنزيل؟ كي���ف يتحرك؟ 
كي���ف ميي���ز بني الن���ور والظالم؟ م���ا اإلبصار 
الفسيفس���ائي؟ عن���د وضع قط���رة من محض 
كل���ور امل���اء على القش���رة الكيتيني���ة ال حيدث 

تفاعل ما السبب برأيك؟  
اجملموعة الثانية:  

نضع أمامهم صرصوراً حياً، واإلستعانة بكتاب 
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الطالب ونطرح األسئلة اآلتية:
 ما أعضاء احلس عند الصرصور؟ ممّ يتألف 
اجله���از العصيب لديه؟ ارس���م اجلهاز العصيب 

عند الصرصور؟
اجملموعة الثالثة:

يالح���ظ أفراد اجملموعة الصورة التش���رحيية 
صفحة 51 يف الكتاب الطالب ونطرح األسئلة 

اآلتية:
ما أقسام جهاز اهلضم عند الصرصور؟ ارسم 

جهاز اهلضم؟
اجملموعة الرابعة:

يالح���ظ أف���راد اجملموعة اللوحة التش���رحيية 
للصرصور املوجودة يف املخترب ونطرح األسئلة 

اآلتية:
ممّ يتألف القلب عند الصرصور؟ كيف يس���ري 
الدم داخ���ل جهاز النقل )ال���دوران(؟ ملاذا يعد 

جهاز الدوران من النمط املفتوح؟ 
اجملموعة اخلامسة: 

يالح���ظ أف���راد اجملموعة اللوحة التش���رحيية 
للصرصور املوجودة يف املخترب ونطرح األسئلة 

اآلتية:
م���ا منط التنفس عند الصرص���ور؟ ممّ يتألف 
جهاز التنفس؟ ملاذا يصل األوكس���جني للخاليا 

مباشرةً من دون أن يتوسط الدم يف ذلك؟ 
اجملموعة السادسة:

يالح���ظ أف���راد اجملموعة اللوحة التش���رحيية 
للصرصور املوجودة يف املخترب ونطرح األسئلة 

اآلتية:
ممّ يتألف اجلهاز التناسلي الذكري؟ ممّ يتألف 
اجلهاز التناسلي األنثوي؟ ما منط اإللقاح؟ ما 
ن���وع التحول للبيوض امللقحة عند الصرصور؟ 

كيف يتخلص الصرصور من فضالته؟ 
مالحظة:

نعط���ي اجملموع���ات فرتة 10 دقائ���ق، ثم تقف 
وأحده���م  زمالئه���م  أم���ام  األوىل  اجملموع���ة 

يق���رأ األس���ئلة  اليت طرحها م���ن قبل املدرس 
وباق���ي أفراد اجملموعة جييبون. ثم يس���جلون 
م���ا توصلوا إليه من حقائق على الس���بورة؟ ثم 
أف���راد اجملموعة يس���ألون زمالءهم يف الصف 
حول ما طرح���وه من مفاهيم. وطالب الصف 
يطرحون أس���ئلة عل���ى أف���راد اجملموعة وهنا 
يكون دور املدرس مش���رفاً، ميس���راً، متعاوناً، 
مصحح���اً. وهك���ذا تتابع اجملموع���ات الباقية 

ذات املراحل.  
مرحلة الربط مع البيئة:

 مناقشة  أمهية مبدأ املكافحة احليوية. 
مرحلة التقويم املرحلي:

 بعد انتهاء كل جمموعة من مناقش���ة األس���ئلة 
ال���يت طرحها امل���درس أمام زمالئهم وبش���كل 

مرحلي  يهتمّ املدرس بالتغذية الراجعة. 
مرحلة التعميم املرحلي: 

يط���رح امل���درس ع���دة أس���ئلة حتق���ق أهداف 
الدرس و يدون اإلجابات على السبورة. 

مرحلة التقويم النهائي:
ما اإلبصار الفسيفسائي؟

م���مّ يتألف  كل م���ن اجلهاز العصيب واهلضمي 
والتنفس���ي والدوراني واإلطراح���ي والتكاثري 

عند الصرصور؟  
احبث أكثر:

 ش���جع الط���الب عل���ى البح���ث عرب الش���ابكة 
إن أمك���ن أو يف مص���ادر التعل���م املختلف���ة عن 

املوضوع اآلتي:
� لرتبي���ةِ النحِل أمهّيٌّة اقتصاديةٌ كبريةٌ جداً، ملا 
للعس���ِل من أمهيةٍ غذائيّةٍ وطبيّ���ةٍ، احبثْ عن 

فوائدِ العسِل يف مصادِر التعلِّم املختلفةِ.
اإلثراء:

ما أمهية عملية االنسالخ عند احلشرات؟ 
الواجب املنزيل: 

حلُّ أسئلة صفحة 52، ورسمُ الشكل التشرحيي 
ألنثى الصرصور صفحة 51.
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 واقع الشباب العربي بني التطلعات والتحديات .................. د. خيّام الزعيب
 العنف الزوجي أسباب وحلول ....................................... د. جهاد الناقوال
 التواصل الثقايف القديم بني العرب والغرب ......................عبد حممد بركو
 التأسيس يف الفكر العربي..................................... د. حممد هادي عياد

قضايا معاصرة
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واقع الشباب العربي 
 بين التطلعات و التحديات

د. خيام حممد الزعيب*

إن الش���باب هم الدعامة األساس���ية للرقي و التق���دم ،وثروة 
احلاضر اليت تس���تثمر للمس���تقبل ، و إذا كان المتنا العربية 
من ثروة ، فهي ثروهتا البشرية اهلائلة اليت تقرتب من حوايل 
350 مليون نسمة ، و اليت ميثل الشباب العربي قرابة ثلثها و هذا بدون 
ش���ك يوفر المتنا العربية خمزونا بشريًا و طاقة هائلة للمستقبل متثل 

العمود الفقري للتنمية يف وطننا العربي الكبري .

المعلم
العربي

يف  املقاالت  من  العديد  نشر   ،2009 القاهرة،  جامعة  السياسية  العلوم  يف  دكتوراه   *
اجملالت والصحف املصرية السياسة الدولية، جريدة األهرام، جريدة اجلمهورية، جملة 
، وحياضر يف جامعة  القاهرة  ، حاضر يف جامعة  أخرى  عربية  »بصراحة« وجمالت 

دمشق.
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فنجد أن احلضارة البشرية منذ بزوغ شعاعها 
الش���باب  طاق���ات  عل���ى  قام���ت  احلض���اري 
املتفج���رة و إبداعاهت���م املتوهج���ة و التاري���خ 
مليء ج���داً بأمثلة م���ن هؤالء الش���باب الذين 
س���طروا لش���عوهبم و أممهم إجنازات عظيمة 
يف س���جالت م���ن ن���ور ... و مع تق���دم التاريخ 
و البش���رية يتعاظم دور الشباب و يتضاءل يف  
الوق���ت ذاته ، حبي���ث يس���تطيعون أن يوجدوا 
ألنفسهم و أمتهم موطئ قدم وسط هذا الزخم 
العامل���ي و أن يصبحوا رقم���ا مهما بني األمم و 
اجملتمعات األخ���رى ، و أن يعملوا على مواكبة 
التط���ورات واملس���تجدات العاملي���ة و مفاهي���م 

العوملة و العصرنة و احلداثة )1( .

و تربز اليوم أمهية الوطنية و املواطنة من أجل 
احلف���اظ على اهلوية اخلاص���ة بكل جمتمع يف 
ظل ما يتهددها من أخطار العوملة و مؤسساهتا 
، و ه���ذا ال يع���ين أن احل���ل يكم���ن يف االنكفاء 
عل���ى الذات و االبتعاد ع���ن العامل الذي أصبح 
قري���ة صغ���رية ، و إمنا يف إكس���اب املناعة لكل 
فرد من خ���الل تربيته تربية وطنية تركز على 
تزوي���ده باملعارف و القي���م و املبادئ و املهارات 
اليت يس���تطيع هبا التفاعل م���ع العامل املعاصر 
من دون أن يؤثر ذلك على ش���خصيته الوطنية 

. )2(
تتع���دد قضاي���ا الش���باب و تتن���وع و لعل أوىل 
هذه القضايا اليت أود تأكيدها هي أن مس���الة 
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االهتم���ام بالش���باب مل تع���د ظاه���رة حملي���ة 
أو إقليمي���ة ، ب���ل أصبحت ظاه���رة عاملية ،ملا 
للش���باب من دور بارز و مميز يف دعم املس���رية 
التنموية الش���املة ملا ميلك���ه من طاقة و قوة و 
حيوي���ة و دينامي���ة . لذا جيب ب���ذل املزيد من 
العناي���ة و اجلهد و االلتزام إلعداد الش���باب و 
رعايتهم بش���كل يضمن صحة الش���باب كوهنا 
ث���روة وطني���ة و قومية و إنس���انية ، فبقدر ما 
نعطي الش���باب و نعدهم اإلعداد السليم بقدر 
م���ا حنصل على خربات و كوادر بش���رية قادرة 
على جماهبة التحدي���ات الداخلية و اخلارجية 

يف عامل سريع التغري .
أم���ا القضية الثاني���ة فهي تتعل���ق بالفراغ 

الرتب���وي لدى الش���باب بفعل ث���ورة االتصاالت 
و املعلوماتي���ة و العومل���ة بأبعاده���ا و أمناطه���ا 
املختلفة ، ذلك أن هذه الثورة قربت املس���افات 
و اختزل���ت الزمان و قلصت الس���يادة الوطنية 
ما أدى إىل أن يعيش شبابنا يف ظل أجواء عامل 
متغري و لعل الس���بيل جملاهبة هذا الوضع يكون 
من خ���الل زيادة الوعي لدى الفرد يف اجملتمع 
و التكي���ف مع التح���والت اجلديدة و التس���لح 

بالتفكري العقالني و املستقبلي و اإلبداعي .
أما ثالث هذه القضايا فهي تتعلق بطبيعة 
مرحلة الش���باب كوهنا مرحلة قابلة لإلرش���اد 
و التوجي���ه م���ن خ���الل اط���ر اجملتم���ع - عرب 
مؤسس���اته الرمسية و الش���عبية – يف التوجيه 
حن���و غرس���ها و تعزيزه���ا يف نفوس الش���باب 
،هلذا نؤمن بأمهي���ة اإلعداد اجليد و التدريب 
و التأهيل للقوى الش���بابية ،فال تنمية ش���املة 
مبعزل عن استثمار طاقات الشباب و مشاركة 
قطاع املرأة الواس���ع يف جممل العملية التنموية 

الشاملة بأبعادها املختلفة .
أما القضية الرابعة فهي تتعلق بتعزيز دور 
الشباب و تفعيله يف املشاركة و التنمية و تقييم 
م���ا مت اجنازه حتى اآلن و معرفة مواقع اخللل 
و الفشل و تقليصها و تعظيم فرص النجاح .

فف���ي ظل التحوالت الكبرية يس���ود القلق جتاه 
معظم مؤش���رات التنمي���ة االجتماعية يف جزء 
كب���ري من وطننا العربي بش���كل ال يبدو الضوء 
مش���عاً بالرغم من اجلهود الكب���رية اليت بذلت 
لتحس���ني هذه املؤش���رات ، فمع جهود التوسع 
يف تعميم التعليم ارتفع عدد األميني يف الوطن 
العرب���ي من حوايل 49 ملي���ون أمي عام 1970 
اىل ح���وايل 68  ملي���ون أمي ع���ام 2000 و بلغ 
عدد األطفال خارج املدارس حوايل  13 مليون 
طفل، و يتوقع أن يزيد بنحو 40 يف املائة حتى 

عام 2015 .
و بالرغم من برامج إصالح نظم التعليم 
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و تطويره���ا اس���تمرت الفجوة ب���ني خمرجات 
التعلي���م و احتياجات س���وق العم���ل من املوارد 
البش���رية و ارتفع���ت مع���دالت البطال���ة ب���ني 
الش���باب الداخلني اجلدد لسوق العمل و بلغت 
أعلى مسوياهتا بني فئة خرجيي التعليم العايل، 

مع صغر حجم هذه الفئة )3( .
و غين ع���ن البيان أن إصالح التعليم مبا يكفل 
رف���ع صورة خمرجاته و تنفيذ برامج اإلصالح 
االقتصادي مبا يوفر فرص عمل كافية مالئمة، 
و التوس���ع يف ش���بكات األمان االجتماعي على 
حنو يوفر الطمأنينة و األمن االجتماعي ، هي 
م���ن أهم التحديات اليت تواج���ه جهود التنمية 
العربي���ة و م���ن أكرب مهوم الش���باب العربي يف 
املرحلة الراهنة و إن املواجهة اجلادة و الشاملة 
هلذه التحدي���ات هي الكفيلة بأن جتعل الضوء 

دائماً مشعاً أمام شبابنا العربي .
لذل���ك ال ب���د م���ن حتس���ني نوعي���ة التعليم و 
ضم���ان جودت���ه ، كذل���ك االنتق���ال م���ن فكرة 
التعلي���م للتعلي���م او التعليم للعم���ل اىل التعليم 
للحي���اة ، أضف اىل ذلك الرتكي���ز على التعليم 
املس���تمر بطرق���ه املختلفة : التعلي���م املفتوح ، 
و التعلي���م ع���ن بعد ، و التعلي���م اإللكرتوني ، و 
التعلي���م االفرتاضي ، و التعلي���م النظري كربامج 

ايرازموس و سقراط )4( .
ركز تقرير التنمية العاملي لعام 2007 و عنوانه 
» التنمية و اجليل املقبل« على قضايا الشباب 
يف ال���دوِل النامية فتناول موض���وع التحوالت 
ال���يت خيضع هلا الش���باب كي يصبحوا عاملني 
منتج���ني و أرب���اب أس���ر مهتم���ني و مواطنني 
صاحل���ني و ق���ادة للمجتمع���ات احمللي���ة هذه 

التحوالت هي األتية :
- توسيع فرص سوق العمل .
- اإلعداد الرتبوي للشباب .

- توف���ري الف���رص للش���باب كي يت���م إعدادهم 
لتكوين األسر .

- تعزيز اجلانب الصحي لدى الشباب .
- ممارسة املواطنة .

- متكني الشباب قانونياً أي تسليحهم باملعرفة 
القانوني���ة و تدريبه���م على مداخ���ل القانون و 

خمارجه .
أم���ا القضية اخلامس���ة و األخرية فهي 
ختت���ص بزيادة توعية الش���باب الذي يش���تمل 
على مجلة من الربامج كتعميم ثقافة التس���امح 
و ح���ل املش���كالت بعيداً عن اس���تخدام العنف 
و الق���وة و جتس���يد قي���م التع���اون و الصداقة 
و الش���راكة ب���ني ش���باب الع���امل و منظماته و 
االبتعاد عن السلوك العدواني و عن املخدرات 
و التدخني و هنا يتعني على املؤسس���ة الرتبوية 
أن تقوم بدورها يف تعزيز قيم وبناء قيم جديدة 
يف عقول الش���باب من خالل إرس���اء األس���س 
الفكرية و األخالقية و قيم التعايش السلمي و 

التفاهم و التواصل واحلوار بينهم)5(.
كم���ا يتعني على اجلهات املس���ؤولة العاملة مع 
الش���باب أن تفتح حوارا معمقا مع الش���باب و 
بني الش���باب أنفس���هم و متكينهم م���ن التعبري 
بالوس���ائل املتاح���ة ع���ن رؤيته���م للمش���كالت 
و القضاي���ا ال���يت يعان���ون منها و ع���ن احللول 
املناس���بة حلله���ا باإلضاف���ة اىل تعمي���م فكرة 
الرياضة للجميع بني ش���باب العامل عن طريق 
دعمها و تعزيزها مبب���ادرات حملية و إقليمية 
و عاملية بغية تعميق القيم األخالقية املشرتكة 
اليت تنطوي عليها الرياضة ، وجتس���يد الروح 
الرياضي���ة التنافس���ية الش���ريفة وم���ن ناحية 
أخ���رى تش���جيع الس���ياحة الش���بابية العاملية 
لتقريب املسافات بني الشباب يف خمتلف دول 
العامل )6( . و ذلك  يف حماولة إلعداد الشباب 
اإلع���داد العص���ري املتميز الرش���يد بعيداً عن 
االستهالك و أال يتحول الشباب إىل أداة طيعة 
اس���تهالكية حتقق مآرب الدول املس���تغلة اليت 
تس���عى دائم���ا إىل اس���تهداف ش���بابنا العربي 
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أينم���ا ح���ل و ذل���ك عن طري���ق إهلاء الش���باب 
بأش���ياء تافه���ة ، فيوفرون هل���م ألعابا موجهة 
تضيع أوقاهتم ، و تنش���ر مجيع أنواع املخدرات 
ال���يت تذهب أرواحهم و تغي���ب عقوهلم و تقتل 
وعيه���م و توه���ن قواه���م ،و إذا نظرن���ا نظ���رة 
تفسريية و سياسية إىل كل هذه األمور جند أن 
املستعمرين يقومون بعملية خمططة مدروسة 
، غايتهم أن تعم مجيع الش���باب العربي إلبعاده 
ع���ن ال���دور احلقيق���ي لبن���اء اقتص���اد أمته و 
حتقيق األبع���اد املختلفة للعدالة االجتماعية و 
اليت أصبحت مس���ألة أخالقي���ة وحتمية ، لذا 
جيب تفعيل دور الش���باب و إعادهتم إىل هيكل 
ق���وى اجملتم���ع ، و أن ي���درك الش���باب أمهية 
ال���دور الذي ين���ادي اجملتمع و حيثه���م عليه و 
ذلك لكي يدرك الش���باب أمهية الدور املس���ند 
إليه���م لدف���ع عجل���ة التنمي���ة إىل األمام ألهنم 
األكث���ر إدراكا الحتياجاهت���م و مش���اكلهم اليت 
س���تقوم الدول���ة بتذليلها يف ظ���ل مناخ األخوة 
و الوفاء و الش���فافية، و من هنا أتت مس���اعي 
املؤسس���ات الرتبوية و التحامها بالشباب سعياً 
الحت���الل مكان���ة متمي���زة بالش���باب بني دول 
الع���امل األول يف ظ���ل الرتكيبة العاملي���ة البالغة 
التعقيد ، و التقدم فيها يستلزم جهوداً متنوعة 
عل���ى كافة الصعد و املس���تويات االقتصادية و 
السياس���ية و االجتماعي���ة و الثقافية ، فال بد 
هن���ا  م���ن التفكري املنظ���م و التخطيط العلمي 
، فالتفكري يف املس���تقبل يس���بق العمل و كذلك 
الوع���ي بعملي���ة التق���دم أمر بال���غ األمهية يف 
ظ���ل املتغ���ريات السياس���ية و االقتصادية بل و 
حتى الفكرية اليت تش���هدها الساحة العربية و 

اإلقليمية و الدولية )7( . 
- الشباب العربي و العوملة :

ش���هد الع���امل يف احلق���ب األخرية م���ن القرن 
املاضي تش���كالً لنظام عامل���ي جديد اتضحت 
معامله و آلياته تدرجيياً حتى وصلت يف جتلياهتا 

العليا اىل ما يطلق عليه العوملة ، اليت أصبحت 
اإلطار الذي يفرتض أن تتحرك فيه و تتأثر به 
كل الظواهر اجملتمعية على املس���توى احمللي و 
اإلقليم���ي و الدويل . كما اعت���ربت آلياهتا هي 
احلاكمة لكل ما س���بقها من إجنازات اجملتمع 
ال���دويل االقتصادي���ة و السياس���ية و الثقافية 
حبي���ث أصبحت هذه اإلجن���ازات إىل حد كبري 
مسخرة خلدمة أهداف العوملة سلبية كانت أو 

اجيابية.
تبلورت ظاهرة العوملة و مت تأسيسها و تقنينها 
على مدى احلقبتني املاضيتني من خالل عدد 
من السياس���ات ال���يت من ش���اهنا أن تؤدي إىل 

حتقيق اهلدف اإلس���رتاتيجي هلا ، و هو 
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إعادة تشكيل النظام االقتصادي جلميع الدول 
و حتويلها اىل اقتصاد الس���وق هبدف إدماجها 
مجيعاً يف اطار السوق العاملي ، و لتحقيق هذا 
اهل���دف االقتصادي ،تش���مل العومل���ة جتليات 
و آلي���ات ذات أبع���اد سياس���ية و اجتماعي���ة و 
ثقافي���ة و عس���كرية ، تنعك���س على الش���عوب 
العربية من خالل تبين احلكومات لسياس���ات 
وبرام���ج العوملة وحتويلها اىل سياس���ات عامة 
وطنية يؤثر تطبيقها على حياة املواطنني سلباً 

أو إجياباً)8( .
- الشباب العربي و التداعيات الثقافية 

للعوملة:
ميتلك الوطن العربي تراثاً ثقافياً ثرياً وعميقاً 
عم���ق تاري���خ املنطقة ، بين من تن���وع عناصره 

البش���رية )ع���رب - فراعن���ة - برب���ر - أتراك 
- أفارق���ة - عج���م ...( وم���ن تع���دد الديانات 
به ) اإلس���الم - املس���يحية - اليهودية ( و من 
تن���وع احلض���ارات املؤثرة فيه ) اإلس���المية - 
الفرعونية - اليونانية - الرومانية ...( فضالً 
عما تضيفه جغرافية امل���كان للثقافة العربية، 
ووفق املد أو اجل���ذر احلضاري ألي وطن تربز 
أو ختتف���ي املالم���ح االجيابي���ة ألي ثقاف���ة ، و 
إذا كن���ا اآلن يف مرحل���ة جذر حض���اري ، فان 
املالم���ح اإلجيابي���ة لثقافتن���ا العربية حيجبها 
بع���ض احلجب ، وهذا يس���هل األمر كثريا على 
ثقاف���ة املرحل���ة الراهن���ة و ه���ي العومل���ة ،تلك 
املرحل���ة اليت تتبل���ور مالحمها حبك���م تعرض 
البش���ر يف كل مكان لرسائل إعالمية و ثقافية 
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مش���اهبة تص���در أساس���اً من املرك���ز الذي هو 
اآلن الوالي���ات املتح���دة األمريكية خصوصاً و 
مص���ادر الثقافة الغربية عموم���ا و معنى ذلك 
أننا أم���ام أخطار هتدد اخلصوصيات الثقافية 

للوطن العربي )9( .
- تداعي���ات العومل���ة عل���ى القيم عند 

الشباب :
هن���اك أدوات كثرية ال حيدها ش���دة التقس���يم 
الطبقي أو الس���كاني أو التعليمي أو اجلغرايف 
مث���ل القن���وات الفضائي���ة و ما تبث���ه من مواد 
إعالمي���ة » معومل���ة« جت���د أرضي���ة خصبة يف 
املنطقة العربية تتفاوت خصوبتها انطالقاً من 
قوة بناء املورد البش���ري ) الش���باب ( املستقبل 

هلا )10(.
و ميك���ن تقس���يم الش���باب اىل ث���الث فئ���ات 
رئيسية تبعاً لتأثرهم بأدوات العوملة )املعوملة( 
التكنولوجي���ة ، فئة الش���باب الذي حصل على 
ف���رص تعليم جي���د و امتلك مه���ارات متعددة 
و يتق���ن أكثر م���ن لغة حيث تنتم���ي هذه الفئة 
اقتصادي���اً إىل األثري���اء القادرين على ش���راء 
اخلدمات التعليمية الراقية ومن ثم فإن أسواق 

العمل أمامهم متاحة وواسعة .
فهم شباب يتمتع بقدر كبري من حرية االختيار 
مقارنة بنظرائهم حتكمهم عالقات أسرية أكثر 
مرونة و بصورة عامة ال ينش���غل ش���باب هذه 
الفئة بالقضايا السياس���ية احمللية و قد مدت 
العومل���ة هذه الفئ���ة ب���أدوات و إمكانيات عليا 
للمعرف���ة و املتع���ة و فرص التعل���م األمر الذي 
أمدها بعالقات اتصالية أعمق بالعامل يف حني 
أضع���ف صلته���ا بوطنه���ا » ازدواج اجلنس���ية« 
حي���ث مل تع���د هن���اك فعاليات حملي���ة قادرة 
على جذهب���ا و انتزاع اهتمامها كتلك األحداث 
الواف���دة عرب التكنولوجيا و االتصال احلديث ، 
و ه���ي احلالة اليت ميكن أن نطلق عليها العزل 

االختياري )11( .

و هن���اك فئ���ة الش���باب الذين يس���تفيدون من 
اإلمكاني���ات الوطني���ة املتاحة و ال���يت غالبا ما 
تك���ون متاح���ة و اليت تتيح هل���م احلصول على 
ش���هادات دراس���ية متنوعة إال أهن���ا ال متدهم 
باملهارات و املعارف اليت تفتح هلم س���وق العمل 
و تض���م ه���ذه الفئة ش���باب احلض���ر و الريف 
الذين يدركون م���ن تكنولوجيا العوملة القنوات 
الفضائي���ة أكثر من اإلنرتنت لس���هولة الوصول 
إليه���ا يف حني يك���ون الثاني غالب���اً أداة للمتعة 
و اللع���ب و التم���رد على احملظ���ورات أكثر من 
كونه وس���يلة كس���ب معرفية و اتصالية متاحة 
و تتلق���ى ه���ذه الفئة قيم العوملة ع���رب القنوات 
الفضائية و تقليد الفئة األوىل سلوكياً و هو ما 

ساهم يف تغيري ثقافة هذه الفئة .
و الفئ���ة الثالث���ة ه���ي فئ���ة الش���باب الذين مل 
يتعلم���وا أو مل يتخرج���وا أو أولئ���ك احلاصلني 
على مؤهالت متوس���طة و اخلارجني من عمق 
الفق���ر و احلرم���ان و خاص���ة القادم���ون م���ن 
القرى الفقرية و مناطق العشوائيات هؤالء إما 
حمرومون حرماناً تاماً م���ن تكنولوجيا العوملة 
أو مس���تهلكون للمواد اإلعالمية اليت تبث عرب 
اإلع���الم املدني و املس���موع و هم فئة واس���عة 
خيتل���ف حجمه���ا من بل���د آلخ���ر اال إن اخطر 
مش���كالهتا هو ه���ذا التع���رض الكثي���ف لقيم 
جدي���دة تقدم بواس���طة أنداد هلم من ش���رائح 
أخ���رى األمر الذي يدفع ش���باب تلك الفئة اىل 
التقليد بدون االس���تناد اىل بن���اء فكري نقدي 
يقلص من التقليد ، فتكنولوجيا العوملة تكرس 
الش���عور بالدونية و احلرمان ل���دى هذه الفئة 
من الش���باب و تدفع هبم اىل اليأس و العنف ، 
هذه الفئة تش���كل القوة األساس���ية للجرمية و 

املخدرات و العنف )12(.
إن التداعي���ات الثقافي���ة للعوملة على الش���باب 
العربي ال تتم بصورة واحدة و ال متارس التأثري 

ذاته لدى الفئات املختلفة للشباب األمر 
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ال���ذي يعزز و يعمق نوعني م���ن االزدواجية يف 
نسق القيم .

ازدواجي���ة قيمي���ة داخ���ل اجملتمع���ات العربية 
تفس���رها مؤشرات متعددة كالفساد اإلداري و 

الدعوة لالنتماء للوطن.
 و ازدواجية قيمية داخل الشباب ذاته تعكسها 
مظاه���ر منه���ا الفق���ر و املغ���االة يف املظه���ر و 
الرق���ة: كال النوع���ني من االزدواجي���ة يتقدم و 
يرتاج���ع بناءً على ق���وة الكيان اجملتمعي أو قوة 

كيان الفرد )13(.
و بصفة عامة ف���إن الوعي يف عملية االتصال 
و  النفس���ي  النض���ج  توف���ر  يتطل���ب  الثق���ايف 
االجتماعي و االط���الع مبا حيدث يف العامل و 
ه���و األمر الذي يتطل���ب حبثاً عن اآلليات اليت 
حتقق هذا الوعي ، و إذا كان الش���باب العربي 
اليوم مضط���راً إىل االخن���راط يف العوملة لكن 
مش���كلة االخنراط ه���ي تداعيات���ه اليت حتدد 
اىل درج���ة كب���رية مدى الق���درة عل���ى التكيف 
واملش���اركة يف أوج���ه النش���اط داخل الوس���ط 
االجتماع���ي احملل���ي ، فالش���باب العربي اآلن 
حتكم���ه  حالت���ان ، األوىل تتعل���ق بالتفاعل مع 
التكنولوجي���ا القادم���ة و التدف���ق اإلعالمي و 
املعلوم���ات القادمة إليه عرب اإلنرتنت و األقمار 
الصناعي���ة و القنوات الفضائي���ة ، أما الثانية 
فتتعل���ق باالنعزال ع���ن التكنولوجيا و احلفاظ 
على اهلوية العربية للشاب العربي خبصوصيته 

الثقافية .
و احلقيق���ة أن الش���باب العرب���ي يعي���ش كلت���ا 
احلالت���ني ، هل���ذا فالش���اب ليس كتل���ة صماء 
يف تأث���ره بالتداعيات الثقافي���ة و االجتماعية 
للعوملة ، تل���ك التداعيات اليت حيدد مالحمها 
العام���ة االنتم���اء االجتماع���ي و االقتص���ادي 
للش���اب ، فهن���اك فئة ق���ادرة اقتصادياً و هي 
متث���ل القل���ة القليلة ، و فئة متوس���طة تتقلص 
إىل الثلث و القط���اع األكرب ينتمون اىل الفقراء 

 .)14(
 -آلي���ات مقرتحة ملواجه���ة تداعيات 

العوملة على الشباب العربي :
إذا كان علين���ا أن نبح���ث ع���ن س���بل للتعام���ل 
و التكي���ف م���ع العوملة و حتدياهت���ا على ارض 
الواقع ، ش���أننا شان الدول النامية من منطلق 
أننا نبحر يف قارب واحد تتالطم أمواج العوملة 

العالية حوله .
فعلينا أن نفكر قبل ذلك يف األسس اليت ميكن 
االس���تناد إليها يف التعام���ل اخلالق مع العوملة 
. رمبا كان االس���تناد يف هذا التعامل اىل رؤية 
غ���ري تقليدية لظاهرة العوملة و االس���تفادة من 
النماذج الناجحة يف التأمل مع هذه الظاهرة و 
أن يرتكز التعامل اىل دور الدول القومية ، و أن 
خنتار بني أساليب التأمل اخلالقة و املتاحة ما 
قد يس���هم يف جتاوز هذه التحديات . فالواقع 
إن التهمي���ش هو أخط���ر ما يواجه���ه العرب ، 
ألن هويتن���ا أقوى من أن تت���آكل و ثقافتنا أكثر 
صالبة من أن تذوب ، و مل يتمكن االس���تعمار 
االس���تيطاني من تذويب هوية الفلس���طينيني 
مث���ال و لك���ن يصعب حتس���ني الوضع و جتنب 
التهميش بدون اندماج يف العامل ، و لذلك كان 
من الض���روري أن تنحاز رؤيتنا يف التعامل مع 
العوملة إىل جانب ه���ذا االجتاه العقالني الذي 
يبح���ث ع���ن العوامل و املش���كالت اليت تكرس 
التهمي���ش الذي يهددن���ا . و ميكن هلذه الرؤية 
غري التقليدية أن تستفيد من التجارب العاملية 
الناجحة س���واء كانت من���اذج يابانية أو غريها 
ألن جتربة اليابان جديرة بان تكون يف اخللفية 
عند مناقش���ة أوضاع و مس���تقبليات العوملة ، 
ألهن���م مل يتأث���روا يف خصائصه���م الثقافية و 
مساهت���م القومية األساس���ية بالغ���رب . و قد 
تقدم النموذج الياباني باالعتماد على توجهات 
خاصة تركز على املصلحة الوطنية من منظور 
الياباني���ون باملصلح���ة  التص���ق  ، و  مجاع���ي 
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الوطنية و ابتكروا أساليبهم ملواجهة التنافسية 
الدولي���ة يف جم���ال التكنولوجي���ا و البح���ث و 
التحدي���ث و التطوير ، و صع���دت دول النمور 
اآلسيوية من خالل الكثري من املبادئ اجلماعية 
و التكت���الت و التعلم و التدريب و هكذا ميكن 
ملس���رية التأمل مع العوملة أن تستلهم إجيابيات 
الياب���ان و أخواهت���ا ما قد يس���هم يف حتفيز و 
تنظي���م و تعظي���م القدرات الوطني���ة و جيعلها 

سنداً قوياً للتنمية )15( .
غري أن تغليب الرؤية غري التقليدية يف التعامل 
م���ع العوملة و اس���تلهام التج���ارب الناجحة يف 
العامل يتوقف عل���ى دور الدول القومية ، و إذا 
كانت العوملة تؤثر من خالل مساراهتا املختلفة 
عل���ى وضع الدول���ة ، إال إن الدولة القومية مل 
ختت���ف بعد ، كم���ا أن نطاق عمل احلكومة قد 
ازداد و مل يتقلص مع توسع العوملة ، و حتتفظ 
ال���دول بقدر معقول من القوة احلكومية داخل 
حدوده���ا اإلقليمية و مع اهليئات و التجمعات 
غري القومية ،هذا ما يس���اعدها على االندماج 
يف اجملتم���ع ال���دويل و التعاون م���ع غريها من 
ال���دول يف احلدود اإلقليمي���ة و العاملية ، و كل 
ه���ذه العوام���ل تتضاف���ر و تؤثر عل���ى فاعلية 
اختيار الوسائل اخلالقة يف التأمل مع العوملة .

و إذا كانت أهم مش���اكل العرب يف تعاملهم مع 
العامل هي مش���كلة املعرفة فإن التأمل اخلالق 
م���ع العوملة يتطل���ب إقامة جمتم���ع املعرفة ، و 
على ال���دول العربية أن تعي���د تقييم أوضاعها 
العملية و التكنولوجية ، هبدف مواكبة اجلديد 
و التغل���ب عل���ى خماطر التهمي���ش و قد ازداد 
عل���ى م���دى األع���وام املاضية الوع���ي بأمهية 
تطوي���ر نظ���م املعرف���ة خاص���ة يف جم���االت 
الدراس���ة العلمي���ة و التكنولوجي���ة باعتبارها 
القاعدة األساس���ية أو املدخل األساس���ي لبناء 
قاعدة علمية و تكنولوجية متطورة ، وملواجهة 

يتطل���ب  للعومل���ة  املختلف���ة  التحدي���ات 
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األم���ر التح���رك على مس���تويات خمتلفة ، من 
خ���الل إعادة بن���اء القدرات الوطني���ة و تقويم 
االقتص���اد على أس���س س���ليمة و حتقيق قيم 
العدالة و املس���اواة و الكرامة و تأهيل اجملتمع 
للدفاع االجيابي عن اس���تقالل الوطن و كرامة 
قراره السياس���ي املس���تقل بعي���داً عن ضغوط 
املس���اعدات و ش���روط املعون���ات و إجح���اف 
االتفاقي���ات و تعس���ف املاحن���ني ، و يس���تطيع 
اجملتمع املدني أن يتحرك يف اجتاه املشاركة يف 
جتنب خماطر العوملة و تنظيم االس���تفادة مبا 
تقدم���ه من فرص ، و أن تس���هم املنظمات غري 
احلكومية يف مواجهة أمناط الفقر و تأس���يس 
شبكات األمان و برامج التدريب و خلق فرص 
عم���ل و نقل امله���ارات و أن ت���ؤدي دوراً تنموياً 
ش���امالً حيقق نقلة نوعية يف احلياة متشياً مع 
االهتمام العاملي يف هذا االجتاه و جتعل البعد 
الدفاعي ملناصرة احلريات و حقوق اإلنس���ان 
و الفئات املهمش���ة بعداً أساس���ياً يف أنشطتها 
اس���تثماراً مل���ا تقدمه العوملة م���ن فرص لدعم 

الدميقراطية )16( .
- حنو إس���رتاتيجية تنموية حمورها 

الشباب :
الب���د من تفعيل دور الش���باب يف عملية البناء 
و التعم���ري و رفع معدالت التنمية البش���رية يف 
الريف و احلضر ، و يؤكد التحول اإلجيابي يف 
اجملتمع العربي على أمهية دور الشباب املؤهل 
أخالقي���اً و سياس���ياً يف توكي���د الدميقراطية 
و االزده���ار احلض���اري و النم���و االقتص���ادي 
أي يس���تطيع هؤالء الش���باب العمل على حمو 
األمية الدميقراطية لدى خمتلف فئات الشعب 
و حس���ب توزيعه���م اجلغ���رايف و خصائصه���م 
الس���كانية، بالت���وازي م���ع حم���و كافة أش���كال 
األمي���ة األخرى ، الق���راءة و الكتابة و الدين و 

الثقافة والسياسة و البيئة )17( .
و ذل���ك رهن بإطالق منظومة رعاية الش���باب 

املتكامل���ة مع تدب���ري احتياجاهتم األساس���ية و 
انتزاعهم  من فضاء اإلحباط النفسي املسيطر 
عليه���م من احن���راف الس���لوك االجتماعي يف 
اجملتم���ع و تآكل القيم الس���وية و غياب القدوة 
املطلوبة على املستويني االجتماعي و السياسي 
و كذلك توفري فرص عمل حقيقية يرتاجع معها 
معدل البطالة و نس���بة العنوسة و العزوف عن 
ال���زواج و حمارب���ة كل أش���كال اإلدمان املدمرة 
لطاقات الش���باب يف احلياة املعيشية و العامل 
االفرتاض���ي ، إذاً الدميقراطية حرية و احلرية 
عدال���ة و العدال���ة تنمية ال تتحق���ق اال بصحة 
املرك���ب العض���وي ب���ني خمتل���ف اجملتمع���ات 

العربية .
جتتمع مخس���ة مفاع���الت بنيوي���ة يف الدولة، 
الصح���ة و التعلي���م و الثقاف���ة و االس���تثمار و 
اإلس���كان ، يف ظ���ل هتيئ���ة املناخ التش���ريعي و 
القانون���ي و املايل و املصريف و األمين و الديين 
و اإلعالم���ي و البيئ���ي ، مبا يف ذل���ك التوافق 
الوط���ين ب���ني الق���وى السياس���ية و التي���ارات 
اإلصالحي���ة ، م���ن اجل دعم منظوم���ة رعاية 
الش���باب املتكاملة بالتوازي مع ضرورة متكني 
خمتل���ف فئات اجملتمع من تنمية أصوله املالية 
و االقتصادية. و ال ننسى فاعلية دور املؤسسة 
العس���كرية يف اخلدم���ة الوطني���ة مبفهومه���ا 
الواس���ع املتس���ق مع أه���داف األم���ن القومي و 
ما تس���تطيع أن تقدمه جلموع الشباب العربي 
يف أثن���اء مدة اخلدمة العس���كرية اإلجبارية و 
م���ا بعدها من تأهيل و دع���م للحس الوطين و 
االجتاه التنموي باإلضافة اىل متكني منظمات 
اجملتم���ع املدني و اجلمعي���ات األهلية يف إدارة 
و تنظيم و اإلش���راف على مشروعات الشباب 
اخلرجي���ني و األس���ر املنتجة و تنمي���ة املناطق 
الفقرية ، و هنا نؤكد أن الشباب كنوز الوطن و 
دورهم بالغ األثر يف بناء و قوة الوطن ، وال يدق 
ناقوس للخط���ر إال من أجل محايتهم و محاية 



113املعلم العربي / العدد 447-446-445 / 2012

قضايا معاصرة

مس���تقبل هذا الوطن و املش���هد العام يؤكد أن 
الش���باب العربي يف أزمة نفسية و اجتماعية و 
أهنم يواجهون أخطاراً كثرية ال خالص منها اال 
بتكلي���ف قوى الدولة و اجملتمع من أجل محاية 

مستقبل وطننا العربي احلبيب )18(.
إذاً ال بد من عمل إس���رتاتيجية تنموية تش���مل 
الشباب و ترتكز على تعظيم جهودهم، مدعومة 
بوقايتهم من األمراض العضوية و النفس���ية و 
الرقابة املؤسس���ية على التنشئة االجتماعية و 
ربط التعليم باحتياجات الس���وق و التوسع يف 
التعليم الف���ين و تفعيل ثقاف���ة االنتماء للوطن 
و املواطن���ة و ختطيط االس���تثمار لالس���تفادة 
من طاقات الش���باب املتجددة و توفري وس���ائل 
تنمية مش���روعاهتم بأنس���ب الربام���ج املالية و 

االقتصادية .
ع���الوة عل���ى برامج تأهي���ل الش���باب علمياً و 
عملياً االخنراط يف س���لك منظومة مؤسسات 
الدول���ة ، و كذل���ك ضم���ان متوي���ل الصندوق 
و  الصغ���رية  املش���روعات  و  للتنمي���ة  الدائ���م 
اق���رتاح مش���روٍع قوم���ي لالس���تفادة و إع���ادة 
تدوي���ر املخلفات الصلبة احلضرية و الزراعية 
بوحدات إنتاجية حديثة ، ختفض من األضرار 
الصحية يف البيئة احلضرية و الريفية و جتنب 
الش���باب يف تصنيع م���واد اقتصادية مهمة من 
مص���ادر دائمة و بكميات ضخمة ، تدر عليهم 
أرباحا و تربطهم باحتياجات السوق احمللية و 

اإلقليمية.
إذاً  قضي���ة التنمية و اإلصالح ترتبط بش���كل 
أساسي بالشباب بصفته القطاع األكثر حيوية 
وفاعلية يف قضايا احلاضر و املس���تقبل ، هذه 
الفاعلي���ة لدور الش���باب يف عملي���ة اإلصالح 
والتنمي���ة تتطل���ب وج���ود آلي���ة تس���اعد على 
اس���تمرارية احلوار و التفاعل و تبادل اخلربات 

بني الشباب العربي )19( .
و م���ن هنا جي���ب أن نش���ري اىل إن فاعلية دور 

الش���باب يف عملية اإلص���الح و التنمية ترتبط 
أيض���ا بقدرته على تنمية ذاته كي يصبح قادراً 
عل���ى حتمل املس���ؤولية امللقاة عل���ى عاتقه ، و 
تنمية الش���باب لذات���ه جيب أن تفه���م باملعنى 
الش���امل و يف جوانبه���ا الثقافي���ة و البدني���ة و 
املهني���ة و الروحية و السياس���ية ه���ذه النظرة 
الش���مولية و متع���ددة اجلوان���ب يف النظر إىل 
تنمي���ة الش���باب لذات���ه هي الكفيل���ة بان تضع 

شبابنا العربي على ساحة التنافس العاملي .
إن متكني الشباب و إتاحة الفرص أمامه قضية 
ال تتوق���ف على مبادرات الدولة أو جهودها بل 
يزيد عنها يف املس���ؤولية موقف الشباب ذاته، 
فالتقاعس و التش���اؤم و االنس���حاب و العزلة 
م���ن قبل الش���باب لن يفيد معه���ا أي مبادرات 
رمسي���ة ، و لن تدفع الكبار نيابة عن الش���باب 
للقيام بدوره ، بل س���وف يظل الش���باب غائباً 
عن س���احة الفعل االجتماعي و حتديد مالمح 
مس���تقبله إذا مل تت���ح ل���ه الفرصة للمش���اركة 

الفعالة .

لنتعرف إىل بعض العوامل اليت حتدد 
ما يريده اجملتمع من الشباب :

 أدى غياب التوازن بني احلاجات و الواقع اىل: 
- احلاجة إىل مناذج وطنية شبابية.

- عدم اخلوف من آثار النموذج الغربي .
- تعاظم الشعور بالتحديات .

- إدراك هشاشة البنية الشبابية )20(.
أما ما يريده اجملتمع من الشباب فهو:

- اجلدية يف النظر إىل العلم .
- تنمية روح التنافسية اإلجيابية .

- عدم املبالغة يف لوم اآلخر .
- االعتدال و النأي عن التعصب .

- تب���ين قضاي���ا ج���ادة علمي���ة و اجتماعية و 
اقتصادية و سياسية .

أما ما يريده بعض املربني من الش���باب 
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فهو:
- تكوين ش���خصية الش���باب تكويناً متماسكاً 

متزناً .
- تب���ين موقف إجياب���ي من اجملتم���ع كاحرتام 

املبادئ و األخالق .
- التحلي بصفات ذهنية ثقافية .
- خلق عالقة سوية بني الشباب .
- تطوير اهلوية الثقافية القومية .
- فهم الثقافات احمليطة بالعرب .

- االهتمام بالتنمية السياسية )21( .
و خالصة القول:

 لكي حنسن استثمار الطاقات الشبابية ،يتعني 
علين���ا أن نوفر لش���بابنا العرب���ي بيئة فكرية و 
ثقافي���ة حافزة توازن ب���ني األصالة و احلداثة 
،تأخذ من األوىل قيمها و من الثانية انفتاحها 

على العلم و العامل ألن الش���باب العربي يواجه 
صعوب���ات و حتديات كبرية تزداد تداعياهتا يف 
ظل العوملة و اش���تداد التنافسية و اتساعها يف 
إطار اتفاقيات التجارة العاملية و سرعة التقدم 
العلمي و املعريف و التقين و عوملة األسواق مبا 

فيها سوق العمل .
و ال بد من إعطاء دور عربي جديد لألنش���طة 
الشبابية والعمل على إجياد إطار جديد للتعاون 
العربي يرتكز على جانبني أساسيني: التنسيق 
يف اجملاالت الشبابية و النظر اىل أمهية البعد 
الش���بابي يف التصدي للقضايا اليت تؤثر على 
الش���باب بشكل مباش���ر أو غري مباشر : إجياد 
فرص عم���ل ،اإلقصاء االجتماع���ي ، التعليم، 
التدري���ب الوظيفي ، الثقافة الصحية ، محاية 

املستهلك ،محاية البيئة ، الفقر .
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العنف الزوجي أسباب و حلول مقترحة

د.جهاد ذياب الناقوال

تعدّ ظاهرة العنف ض���د املرأة من أكثر الظواهر االجتماعية 
انتشارًا اليوم واليت تتعرض هلا املرأة داخل األسرة أو خارجها 
)يف اجملتمع(. فهي ظاهرة عاملية تنتشر يف معظم دول العامل 
األجنبية والعربية، يف الدول النامية واملتطورة،وتس���ود بني املتعلمني 

وغري املتعلمني ولدى  فئات اجملتمعات كافة. 

المعلم
العربي
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وم���ا يلفت نظرنا إىل ظاهرة العنف ضد املرأة 
،هو املش���اهد املرئي���ة يف احلي���اة اليومية عرب 
خمتلف وس���ائل اإلعالم املرئية واملس���موعة و 
املق���روءة ، و عرب حياتنا و عالقاتنا ومن خالل 
اخل���ربات احلياتي���ة املتنوعة. فامل���رأة تتعرض 
يف كث���ري من األحيان يف اجملتمع���ات العربية و 
األجنبي���ة للضرب والقت���ل واالغتصاب وحتى 
احل���رق. ففي الواليات املتح���دة تتعرض امرأة 
لالغتصاب كل /6/ دقائق، ويف فرنس���ا تبني 
أن 95% م���ن ضحاي���ا العنف هنَّ من النس���اء، 
ويف لن���دن يتع���رض 5% من النس���اء للتحرش 
اجلنس���ي يف مكان العمل، ويف بع���ض البلدان 
كمصر والسودان تنتشر ظاهرة اخلتان لألنثى 
بشكل كبري، ويف اهلند يتم إحراق مخسة نساء 
كل يوم بس���بب املشاكل املتعلقة باملهر، ويف كل 
عام يتم تنظيم مليون طفلة من س���ن )15-5( 

سنة يف سوق اجلنس العاملي.

أواًل: اجلذور التارخيية للعنف:
 لو ألقينا نظرة على ماضي العنف وخاصة يف 
العصور القدمية لعرفنا كيف كانت تتم معاملة 
املرأة أو الزوجة حتديداً، فمثالً كانت كل زوجة 
هتني زوجها ولو إهانة لفظية تُجرب على القيام 
بنق���ش امسه���ا بأظافره���ا على حج���ر صلب 
ث���م تُضرب هب���ذا احلجر، والقان���ون الروماني 
كان يس���مح لل���زوج أن يقتل زوجته إذا ش���ربت 
اخلمر أو خانته أو إذا س���لكت أي س���لوك يثري 
حوهلا الش���بهات. فاملرأة خُلقت حسب النظرة 
القدمية من أجل الزوج كي متتعه وترعاه. ويف 
الوقت احلاضر حتس���نت أوضاع املرأة وتغريت 
النظ���رة إليها كثرياً عن س���ابقتها، وبالرغم من 
ذل���ك ما زالت تالحظ آثار العنف بش���كل جلي 
أمامنا، مما س���بق  تظه���ر  أمهية اخلوض يف 
موضوع العنف ضد املرأة للتعرف إىل أس���بابه 
وبواعث���ه و بالتايل ميكن التس���اؤل ما العنف؟ 

وما األس���باب اليت تكرس هذه الظاهرة واليت 
تقف خلفها وتغذيها باستمرار؟

ثانيًا: تعريف العنف:
عرفت منظمة األمم املتحدة العنف ضد املرأة 
بأن���ه »أي عم���ل م���ن أعم���ال العنف ي���ؤدي أو 
حيتمل أن يؤدي إىل التسبب باألذى اجلسدي، 
أو اجلنسي أو النفسي، أو يسبب املعاناة للمرأة 
مب���ا يف ذلك التهديد بارتكاب هذه األعمال أو 
اإلكراه أو احلرمان التعسفي من احلرية سواء 

كان ذلك يف احلياة العامة أو اخلاصة«.
أي إن العن���ف ضد امل���رأة يقوم على أس���اليب 
ووس���ائل متع���ددة وخمتلف���ة. فامل���رأة تتعرض 
ألذى جس���دي ونفسي :كالشتم والسب واللطم 

والضرب )بالعصا وخرطوم املاء وباليد 
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وباحلذاء ..( وقد يتس���بب الضرب بالتش���ويه 
واإلعاقة، ومن أساليب العنف الركل والدفع )و 
بتأثرياته اخلطرية على املرأة و اجلنني( إضافة 
إىل التقييد والقتل بأنواعه )بالس���الح، اخلنق، 
التس���ميم، احل���رق،...( والقس���ر واحلرم���ان 
والضغ���ط واإلجبار واإلهان���ة والقلق واخلداع 
ودفعه���ا للتن���ازل ع���ن حقوقه���ا أو ممتلكاهتا، 
وق���د يدفعها الرجل لس���لوك طري���ق منحرف 
كاالجتار باملخدرات أو ممارسة الدعارة، وقد 
تتع���رض لالعت���داء اجلنس���ي، ويت���م إجبارها 
على ممارس���ة اجلن���س الذي ال ترغ���ب به أو 
عل���ى اإلجهاض أو على احلم���ل... اخل. فغالباً 
م���ا يقوم الرج���ل باتباع هذه األس���اليب داخل 
األس���رة أو خارجها خاصة مع زوجته. فهناك 
دائماً ظروف وأس���باب تشجعه وتدفعه للقيام 
بسلوك العنف. فما  تلك األسباب والظروف؟

ثالثًا: أسباب و دوافع العنف ضد املراة:
1 - العادات والتقاليد: تؤدي العادات والتقاليد 
دوراً بالغ التأثري يف س���لوك العنف ضد املرأة. 
فكث���ري م���ن اجملتمع���ات مازال���ت  جمتمع���ات 
ذكورية حيث يفرض فيها  الذكر س���لطته على 
األنث���ى حتى ل���و كانت أرفع منه ش���أناً وقدراً، 
ويعدّ الذكر عنفه ضد األنثى إحدى امتيازاته، 
فهو املهيمن دائماً وسلوكه صحيح كما يراه هو 
ليس فيه خطأ حتى لو ارتكب اخلطأ، فال أحد 
يتجرأ على التفوه ألنه رب األس���رة وهو اآلمر 
الناهي يف كل شيء و جتسدت هذه النظرة يف 
روايات الكاتب املصري جنيب حمفوظ ) رواية 
بني القصرين و غريها اليت تعرب فيها شخصية 
أمح���د عبد اجلواد عن ه���ذه النظرة للمرأة( ، 
فالرجل  يفصل يف مجيع األمور مبا جيوز وما 
ال جيوز، وطلباته دائماً أوامر، على ذلك نش���أ 

الرجل العربي وتربى.
 فه���و دائماً مقدام وش���جاع وذكي، واألهم من 

ذلك كله أنه يفعل ما حيلو له وما يريده خالفاً 
لألنث���ى. فه���و رجل ال يعيبه ش���يئاً، أما األنثى 
فهي دائماً على خطأ وجيب عليها أن تتبع رأي 
والده���ا أو زوجها أو إخوهت���ا، وهي غري قادرة 
على التمييز بني الصح  واخلطأ ألهنا عاطفية 
تسيطر عليها عواطفها ورغباهتا، وضعيفة ال 
يرك���ن إىل رأيها، وهي اتكالية غري مس���ؤولة ال 
عقالنية، وهكذا ينظر اجملتمع للمرأة رغم كل 
النظريات اليت تثبت أن املرأة تتس���اوى بالرجل 
وقد تتفوق علي���ه. فالنظرة القدمية واملتخلفة 
ال���يت يرى بع���ض الرجال املرأة م���ن خالهلا ما 
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زالت موجودة تدعمها باستمرار بعض العادات 
والتقاليد. فالفتاة خترج من س���يطرة أس���رهتا 
لتقع حتت سيطرة زوجها، فهي ال تستطيع أن 
ترفض ش���يئاً ولو رفض���ت فالطالق مصريها، 
وهذا ما ختش���اه دائم���اً، ألن الطالق يدمرها، 
لذل���ك نراه���ا ترضخ لل���زوج ولغ���ريه ويدفعها 
واقعه���ا للتنازل ع���ن الكثري والكث���ري حتى عن 
كرامته���ا، فه���ي معرض���ة دائماً لت���ذوق مرارة 
احلياة الزوجية مع ش���ريكها وم���رارة الطالق 
ونظرة اجملتمع للم���رأة املطلقة، عندها تعيش 
واقعاً أكثر مرارةً وتعاس���ًة خاصة اذا كانت غري 

متعلمة وغري مثقفة.
إن العنف يف األس���رة العربية له جذور راسخة 
منذ زمن طوي���ل وحتى وقتنا احلاضر، و هذه 
اجل���ذور  م���ا زالت تدعمها بع���ض األقاويل أو 
األمث���ال الش���ائعة اليت تتداوهلا ألس���نة العامة 
وكله���ا تبني النظ���رة الدونية للم���رأة أو الفتاة، 
وتق���دم نصائ���ح لأله���ل والرج���ال الراغب���ني 
بال���زواج ) فالفت���اة ال جي���وز تدليله���ا خالف���اً 
للش���اب(، والفتيات يش���كلن عبئ���اً ثقيالً على 
عاتق أس���رهن وخ���ري األمور بالنس���بة هلن هو 
زواجه���ن، وغالباً ما يكون يف وقت مبكر كثرياً، 
والرج���ل علي���ه أن مي���ارس العنف م���ع زوجته 
منذ الليل���ة األوىل كي ال تعصي أمره. كل هذه 
األقاوي���ل تش���جع وتدف���ع الرج���ل ألخ���ذ ذلك 
املوقف بع���ني االعتبار. فهي متوارثة منذ زمن 
بعي���د، ومن هذه األمثال باللهجة العامية نذكر 

منها ما يأتي:
- فرجيها العني احلمرة من أول يوم.

- دلل ابنك حببك ودلل بنتك بتخزيك.
- هم البنات للممات لو عرايس وجموزات.

- البن���ات مهن للممات ولو كانوا س���تات فوق 
املرتبات.

- معرفة الرجال جتارة والنساء خسارة.
كل هذه األمثال ترتك آثاراً س���لبية على سلوك 

الرجل جتاه املرأة أو جتاه زوجته.
والثق���ايف  التعليم���ي  املس���توى  2- اخنف���اض 

ملمارسي العنف: 
يالح���ظ عادة من خالل احل���وادث اليومية أن 
معظ���م ه���ذه احل���وادث املتعلق���ة بالعنف ضد 
املرأة  ترتبط غالباً بأشخاص ينتمون ملستوى 
علم���ي وثقايف منخفض ، فاألس���ر األمية اليت 
تتمت���ع بقدر بس���يط من العلم غالب���اً ما تكون 
أس���راً مفككة وضعيفة يس���ودها جو من عدم 
االس���تقرار كما يس���ودها العنف والتمييز بني 

يف اجلنس���ني وع���دم املس���اواة بينهم���ا 
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كثري من األمور كتلبية االحتياجات املختلفة من 
تعليم ولباس وما إىل ذلك من أش���ياء خمتلفة، 

فكل شيء هو من نصيب  الذكر أوالً.
3- أس���اليب التنش���ئة اخلاطئة اليت تقوم على 
التمييز بني الذك���ر واألنثى منذ الوالدة: فمنذ 
ق���دوم املولود الذكر يرح���ب به كثرياً اىل درجة 
املبالغة بينما يرتبط قدوم املولود األنثى باهلم 
و الغم و احلزن عند قس���م من األسر العربية  
اليت ال تدرك الواقع بشكله احلقيقي ،فالطفلة 
الصغ���رية ال تلق���ى العناي���ة واالهتم���ام الزائد 
كالطف���ل أما يف حال كانت التنش���ئة صحيحة 
وس���ليمة، فالرتبي���ة تق���وم عل���ى املس���اواة بني 
الذك���ر واألنثى من دون أي���ة امتيازات، فالفتاة 
جي���ب أن حتظ���ى مبا حيظ���ى به الش���اب من 
حق���وق وامتيازات ضمن األس���رة اليت يفرتض 
أن تق���وم العالق���ات بينها و بغ���ض النظر عن 
اجلن���س ذك���راً أم أنث���ى على االح���رتام وتبادل 
اآلراء حب���وار علمي تس���وده احلرية وتش���رتك 
في���ه الفتاة وتبدي رأيه���ا بكل وضوح وصراحة 
تام���ة. ألن الطفل عندما يصب���ح رجالً ويُكوِّن 
أسرة مستقبالً يبقى متأثراً بأساليب التنشئة 
ال���يت تلقاها يف س���نواته األوىل و من الطبيعي 
أن تتأث���ر هبا مس���تقبالً حياته الزوجية س���واء  
أكانت أساليب التنشئة سلبية أم اجيابية. ومن 
هنا أكدت الدراسات العلمية أن معظم الرجال 
أو األزواج الذي���ن يتعامل���ون بأس���اليب العنف 
مع زوجاهتم ويس���لكون سلوك الضرب والسب 
والش���تم واإلهان���ة ه���م يف األصل عاش���وا يف 
جو أس���ري يس���وده العنف، لذلك يُحّذر علماء 
الرتبي���ة و علم���اء النفس و علم���اء االجتماع ، 
الزوج���ني بعدم إظهار أية مش���اكل أو خالفات 
أمام أطفاهلم كي ال تش���كل خطراً على أبنائهم 
مس���تقبالً، من هنا يالحظ  أن األُسر املفككة 
تُنش���ئ أُسراً أكثر تفككاً هتدد اجملتمع بالفساد 

يف هناية املطاف بسبب فساد األسرة.
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4 - تعترب مسألة العنف العائلي أو األسري من 
أكثر املسائل االجتماعية خصوصية: فالبحث 
فيها غاية يف احلساس���ية ويف غاية  الصعوبة، 
فم���ن النادر أن تص���ل مثل ه���ذه القضايا إىل 
القانون إال يف حاالت خطرية جداً )يف حال مت 

اإلبالغ عنها(.
5 - وسائل اإلعالم تكرس العنف:

  تؤدي وس���ائل اإلعالم دوراً  بالغاً يف تكريس 
ظاه���رة العن���ف فه���ي غالباً م���ا تُظه���ر املرأة 
ضعيفة تُس���تخدم س���لعة رخيص���ة وتعرضها 
بص���ور س���لبية أي يف صور  اغتص���اب و رق و 
إباحية جنس���ية، كما تص���ور لنا الفروقات بني 
اجلنس���ني وكأن كل ش���خص خلق ليؤدي دوراً 
كان ق���د خُص���ص له قب���ل أن يول���د، فالزوجة 
دائماً تطبخ وتغس���ل وتعتين باألطفال، و تظهر 
الرج���ل بأن���ه ال عالق���ة ل���ه ب���األدوار املنزلية 
كتعلي���م األبن���اء  و تربيتهم وغري ذل���ك، و كأن 
دوره  حمص���ور  فق���ط بالعمل خ���ارج املنزل ، 
والطفل���ة الصغرية تعلمه���ا والدهتا منذ الصغر 
كيف ترعى شؤون املنزل هبدف أن جتعل منها 
رب���ة منزل جتيد كل أعمال النس���اء وتتم تربية 
الطفل ليؤدي دور الرجل احلقيقي الذي يتمتع 
ببع���ض الصف���ات أو املكتس���بات  كأن يك���ون 
قاس���ياً ال يبك���ي وال يُظهر أية مش���اعر رقيقة 
ويغض���ب ويثور. م���ن هنا نالحظ ال���دور اليت 
تقوم به وس���ائل اإلع���الم املختلفة حبيث تبني 
لن���ا أن العنف صف���ة من طبيعة الرجل ينش���أ 
عليه���ا، و تظه���ر أن الليونة والرقة والس���كوت 
والطاع���ة وتنفيذ األوامر هي من صفات املرأة 

احلسنة الصاحلة.
6 - عدم االتفاق بني الزوجني:

 تع���ود مس���ألة عدم االتفاق ب���ني الزوجني إىل 
عدة أسباب منها عدم اختيار الشريك  اختياراً 
مناس���باً  وهذا  قد يتعلق بتدخل األهل تدخالً 
س���لبياً  يف عملية االختيار و فرض سلطتهم ، 

فاألهل يدفعون أبناءهم للزواج من الش���خص 
املناس���ب م���ن وجه���ة نظره���م ،وق���د  حيدث 
اخل���الف بني الزوجني بس���بب س���وء االختيار 
القائ���م عل���ى املصلح���ة أو املنفع���ة اليت يهدف 
ال���زوج من ورائه���ا لتحقيق م���ا خيطط له من 
وراء ه���ذا ال���زواج م���ن دون تقدي���ره خلطورة 
هذا الزواج وتب���دأ رحلة العنف مع زوجته بعد 
انقضاء مصلحته أو بعد رفض زوجته  اخلضوع 
له، وعدم موافقته���ا على آرائه ووخمططاته و 

مآربه الشخصية.
ه���ذا فيما يتعل���ق ببعض األس���باب اليت ختلق 
ترب���ة خصب���ة ومناخاً مالئماً النتش���ار العنف 
ال���ذي ميارس���ه قس���م م���ن الرج���ال  لتأكي���د 
رجولتهم ولو بالقوة بأساليب الضغط املختلفة 
،كم���ا أن بعضه���م يفرض���ون س���لطتهم  عل���ى 
زوجاهتم ليحققوا  ما يرغبون  به على حساب 
الزوج���ة من دون مراعاة لش���عورها ورغباهتا، 
فه���م ي���رون  أن الزوجة خُلق���ت فقط من أجل 
إمتاع الزوج  ، وكأهنا لباس يرتدونه وخيلعونه 

عندما يشاؤون.
تعدّ  األس���رة اليت تنتش���ر فيها أساليب العنف 
أس���رة مفكك���ة هنايته���ا املؤك���دة اإلهني���ار  ألن 
احلي���اة الزوجية ال تقوم عل���ى العنف بل تقوم 
عل���ى احل���وار اهل���ادف ،وعلى حري���ة الطرف 
اآلخر )الزوج���ة( يف التعبري عن رأيها ومراعاة 
ش���عورها واحرتامه، وكل عالقة زوجية تفتقد 
ما ذكرناه مصريه���ا االهنيار الذي يتبعه مجلة 
من الظروف هتدد حياة األس���رة. فالزوج الذي 
يوس���ع زوجته ضرباً ال يُعدّ سلوكه إنسانياً بل 
س���لوكاً منحرف���اً، فهو يعرِّض نفس���ه لإلهانة 
قب���ل أن يقوم بإهانته���ا ألن قيمة الرجل تقدر 

باحرتامه لزوجته.

أثار العنف ضد املرأة:
م���ن املع���روف أن ل���كل مش���كلة آث���اراً، 
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وملش���كلة العنف آثار سلبية ترتكها على الطفل 
واملرأة واجملتمع بشكل عام. 

فالعن���ف ضم���ن األس���رة ي���رتك آث���اراً خطرية 
عل���ى األطفال بداية ألن العنف س���يدفعهم يف 
املس���تقبل إىل التعام���ل بأس���اليب م���ن العنف 
ويعرضه���م ألزمات نفس���ية كثرية، فأس���اليب 
العن���ف ال���يت يراه���ا األطف���ال داخل أس���رهم 
هي من أخطر األس���اليب الس���لبية اليت يرثها 
األبناء عن اآلباء، ومن ثم تقود أساليب العنف 
إىل الطالق وهذا يتس���بب يف تش���رد األطفال 
وضياعه���م واحنرافه���م بع���د خروجه���م م���ن 
املدرس���ة، واخلالفات واملشاكل األسرية غالباً 
ما تنتهي بنتائج تنطوي على كثري من املآس���ي 
واإلحب���اط  واإلعاق���ة  اإلنس���انية  كالتش���ويه 
والعق���د النفس���ية والقت���ل واالنتح���ار وما إىل 
هنالك م���ن نتائج وخيمة. وه���ذا ما أوضحته 
بعض الدراس���ات الص���ادرة عن صندوق األمم  
املتح���دة للس���كان ع���ام 1998، حي���ث بين���ت 
الدراس���ات أن 70% م���ن اجلرائ���م يف )البريو( 
ارتكبها الرجال حبق زوجاهتم، ويف )بنغالدش( 
كانت نس���بة 50% من عمليات القتل تُعزى إىل 
عن���ف الزوج ضد زوجته، ويف )كندا( 62% من 
النس���اء توف���ني  يف ع���ام 1987 بطريقة القتل 
بسبب العنف العائلي، ويف )بابو � غينيا( معظم 
النس���اء املقتوالت ُقتلن على يد أزواجهنَّ، ويف 
)كولو مبيا( 20% من النساء يتعرضن للضرب 
من قبل الزوج، ويف )النرويج( تبني أن 25% من 
النس���اء تعرضن إلساءة املعاملة من قبل الزوج 
جسدياً وجنس���ياً. ويف دراسة جرت يف إحدى 
مناط���ق )كيني���ا( ذك���رت أن 42% من النس���اء 
يتعرضن للضرب باس���تمرار م���ن الزوج أو من 

قريبه.
يف حقيقة األمر أن العنف ظاهرة تسود معظم 
البلدان العربية واألجنبية وهي واسعة االنتشار 
فيها  وخاصة فيما يتعلق جبرائم الشرف ،كما 

يظه���ر العنف يف البل���دان العربي���ة أيضاً على 
شكل ضرب وسبّ وإهانة وطالق وقتل وإجبار 
املرأة على ممارسة الدعارة بشكل واسع، وقد 
تصل مظاهر العنف إىل االغتصاب واالعتداء 
اجلنسي خاصة والسيما الفتيات الصغريات.

وفيما خي���ص  حاالت االغتصاب ميكن القول 
إن آثاره مدم���رة حلياة املرأة الواقع عليها فعل 
االغتصاب ،فاملرأة املغتصبة  تعاني من  فقدان 
الوع���ي والصدمات النفس���ية الكبرية واملرض 
العقل���ي وفق���دان الق���درة على احل���ب وتدمري 
مس���تقبل الفتاة ومستقبل أسرهتا نتيجة العار 
الذي س���يلحق هبم،  ومن احملتمل أن يؤدي إىل 
االنتحار. واملتتبع للصحف الرمسية واحلوادث 

اليومية يدرك هذه احلقائق بوضوح.
 اإلجراءات املتخذة  جملاهبة العنف:

 رداً عل���ى  العنف الس���ائد ضد امل���رأة ظهرت 
مؤمترات كانت تس���عى وما زالت إىل مكافحة 
العن���ف ض���د امل���رأة كمؤمت���ر نريوب���ي للمرأة 
واملؤمت���ر العامل���ي حلقوق اإلنس���ان الذي عُقد 
يف ع���ام 1993 الذي اعترب أن العنف النفس���ي 
ضد املرأة كالعنف اجلس���دي،واملؤمتر الدويل 
للس���كان والتنمية الذي عُق���د يف القاهرة عام 
1994، بعد ذلك قامت اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة بعقد اتفاقية للقضاء على مجيع أشكال 
التمييز ضد املرأة )اتفاقية السيداو(  وماتزال 
املؤمت���رات تعق���د بش���كل دوري يف العديد من 

الدول.
إن املرأة تش���كل جزءاً هام���اً يف عملية التنمية 
يف اجملتمع، فهي متثل نصف اجملتمع وإعاقتها 
تع���ين إصاب���ة اجملتمع بالش���لل لذل���ك البد أن 
تُعط���ى املرأة دوره���ا الكام���ل يف اجملتمع ولن 
يتس���نى هلا أب���داً أن تأخ���ذ دوره���ا إال بتهيئة 
الظروف املناس���بة ومساواهتا بالرجل، عندها 
تتمك���ن من أخذ دورها على أكمل وجه، وحري 
بنا أن نذكر أن هناك بعض التدابري واملقرتحات 
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 املراجع املستخدمة يف البحث:
1- صندوق األمم املتحدة للسكان، العنف ضد الفتيات والنساء، 1998.

2- صندوق األمم املتحدة للسكان، حالة سكان العامل لعام 1997.
3- مطاع حممد بركات، العدوان والعنف يف األسرة، جملة عامل الفكر، اجمللد السابع والعشرون، 

العدد الرابع، 1999.
4- هويدا كلثوم، جرائم النساء، دار األهايل، 1996.

5- عبد الناصر سنان، بسيم الطائف، عامل اجلرمية واجملرمني، اجلزء األول، 1996.
6- كارين صادر، العنوسة مساحة أنثوية، دمشق، دار املدى، 1996.

7- آمال عبد الرحيم، الطالق مشكلة أم حل، دمشق، 1995.
8- عائشة بلعربي، اجلسد األنثوي، الدار البيضاء، 1990.

تس���هم يف احلد والتخفيف من مش���كلة العنف 
ضد املرأة أمهها:

1- تعديل بعض القوانني اليت متيز بني الرجل 
واملرأة وتطبيق مبدأ املس���اواة بينهما من حيث 
احلقوق والواجبات اليت يتمتع هبا كل ش���خص 

يف اجملتمع.
2- قيام وس���ائل اإلعالم بإظهار املرأة بصورة 
إجيابية وتبيان مقدرهتا وتفوقها وعدم متيزها 

عن الرجل.
3- نش���ر الوع���ي ل���دى اجلنس���ني وتعريفه���م 
خبط���ورة احلي���اة ال���يت تق���وم عل���ى العن���ف 
وانعكاس���اهتا اخلطرية على األطفال والزوجني 

معاً.
4- التش���ديد قانوني���اً على ش���بكات الدعارة 
ومس���هليها والعم���ل عل���ى مكافحته���ا بش���تى 

الوسائل املمكنة.
5- إجياد فرص عمل للنساء اللواتي يبحثن عن 
عمل وبدعم من املنظمات النس���ائية املختصة 
بشؤون املرأة ملنع تعرضهن للعوز واالستغالل.

6- التخل���ي ع���ن القي���م والتقالي���د والعادات 
الس���لبية اليت تس���ود يف اجملتمع واليت تكرس 

دونية املرأة.
7- تعدي���ل املناه���ج التعليمية الدراس���ية منذ 
املراحل األوىل للعمل على تغيري نظرة اجملتمع 
للمرأة هبدف القضاء على كل أش���كال التمييز 

بني اجلنسني.
8- إع���ادة النظر ببعض مواد  قانون  األحوال 
الشخصية وال سيما تلك اليت تسهل فعل القتل 
حبج���ة الدفاع عن  الش���رف و س���ن العقوبات 

الرادعة هلا . 
وأخرياً ميكن اإلش���ارة إىل  أن النتائج النامجة 
م���ن العنف أكثر م���ا تظهر ب���ني الزوجني، لذا 
الب���د من تغيري عقلية الش���ريك الذكر من أجل 
حتقيق الوئام واالحرتام املتبادل بني الزوجني.  
والرج���ل ه���و لباس للم���رأة وامل���رأة هي لباس 
ل���ه قال تع���اىل ) هن لب���اس لكم وأنت���م لباس 
هل���ن( )البق���رة 187 ( فكل من الزوجني س���رت 
لآلخر بسبب خمالطة كل واحد منهما باآلخر 
كامت���زاج الث���وب والبس���ه وكل منهم���ا يس���عد 
صاحبه ويش���قيه، فلماذا خنتار الش���قاء بدالً 
عن الس���عادة، و خنتار العن���ف بدالً عن الوئام 

واالنسجام؟
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 التواصل الثقافي القديم 
بين العرب والغرب

المعلم
العربي

  عبد حممد بركو

بدأت العالقات الثقافية بني العرب والغرب بعد قيام الدولة 
اإلس���المية وتوس���ع فتوحاهتا يف كل مكان، حينذاك أخذت 
احلياة الثقافية والفكرية العربية بالنمو املّطرد، ويف املقابل 

كان العامل الغربي يعيش ركودًا ثقافيًا مزمنًا.
وقد أثبت املسلمون قدرهتم يف شتى مظاهر احلياة الفكرية وتفوقهم 

على األوروبيني الذين الزموا البقاء على األخذ من األمم األخرى.
 لق���د أخذ العرب من علوم اليونان الش���يء الكبري، حتى عدّوا حبق 
»ورثة اليونان بال وساطة، بينما مل يستق الغرب من علوم اليونان إال 

عن طريق العرب« .
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 لقد شيّد املس���لمون القدامى جمداً علمياً يف 
ش���تى امليادين الطبي���ة والصناعي���ة والفكرية 
والزراعي���ة والصيدالني���ة م���ازال يُؤخذ به يف 
الغ���رب إىل يومن���ا ه���ذا. » وق���د ش���هد بذلك 
بعض علم���اء الغرب الذين تعمقوا يف دراس���ة 
احلض���ارات القدمي���ة، وقال���وا إن احلض���ارة 
األوربي���ة مل تكن إاّل عربية ولي���س كما اعتقد 

البعض بأهنا يونانية ورومانية«.
 وخيل���ص هؤالء العلم���اء إىل أن احلضارة اليت 
نش���اهدها اليوم ليست من صنع الغرب وحده 
أو وليدة عصر واحد كما اعتقد البعض، وإمنا 
ه���ي مثرة جه���ود ثقاف���ات متالحق���ة لعصور 

متتالية« )2(.

 – حملة تارخيية عن احلوار العربي مع 
الغرب:

  ش���جَّع الدين اإلسالمي احلنيف على احلوار 
وَقب���َل ب���ه مب���دأ م���ن مبادئ���ه يف التعام���ل مع 
اآلخ���ر، ودعا إليه وحي اهلل املن���زّل على قلب 
الن���يب حممد )ص( قال تعاىل: ) وقولوا للنّاس 
حس���ناً( البقرة آي���ة 83 وق���ال : ) وال جتادلوا 
أه���َل الكتاب إاّل باليت هي أحس���ن(  العنكبوت 
آية 46. وكذلك مل جيرب اإلسالم أحداً من أبناء 
الش���رائع األخرى على اعتناقه قه���راً وعنوةً.، 
قال تعاىل: ) ال إكراه يف الدّين قد تبيّن الرشدُ 

من الغي( البقرة آية 256.
) وق���ل احلقُ من ربكم فمنْ ش���اء فليؤمن ومنْ 

شاء فليكفر( الكهف آية 29
 وانطالق���اً من هذه التوجيهات اإلهلية بأمهية 
احل���وار مل ينقطع حوار العرب واملس���لمني مع 

أصحاب الديانات األخرى يف يوم من األيام.
 ومن أدلة ) احلوار( يف القرن الثامن امليالدي، 
م���ا كتبه القديس يوحنا الدمش���قي من الكتب 
ال���يت أّلفها يف اجلدل وال���يت قدمت لنا حملات 

عن احلِوار الذي دارَ يف عصره بني أتباع 
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الشرائع املختلفة.
وكذلك ما كتبه تلميذ القديس يوحنا الدمشقي 

األب األُسقف تيودور أبو قرة )3(
أما يف العصر العباسي فكانت تُعقد املناظرات 
احلوارية اإلسالمية املس���يحية العلنية، ومنها 
مناظ���رات البطري���ق النس���طوري طيماثاوس 
مع هارون الرش���يد وعلماء املس���لمني وكذلك 

حدثت حماورات رائعة يف عهد املأمون. )4(
ويف الطرف املقابل فقد كان علماء املس���يحية 
يف القس���طنطينية عاصمة ال���روم البيزنطيني 
يس���تقبلون علماء اإلس���الم، ومنهم ابن الطيب 

الباقالني، وجي���رون معهم مناظرات علنية يف 
حضرة اإلمرباطور يف غالب األحيان.

- صور م���ن التواصل الثقايف بني العرب 
والغرب:

 مل ينقطع التواصل بني العرب والغرب يف يوٍم 
من األيام، وسنقف عند أهم احملطات املضيئة 

يف تارخيها املتواصل.

مدرسة اإلسكندرية:
يف مص���ر مت أول لق���اء ب���ني املس���لمني والفكر 
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اليونان���ي، عندم���ا فت���ح املس���لمون مصر، ألن 
مدرس���ة اإلس���كندرية كان���ت قائم���ة ، ولعلها 
املدرس���ة الوحيدة اليت كان جيري فيها التعلّم 
باللغة اليونانية يف البالد اليت فتحها املسلمون 
يف طالئعه���م األوىل، وقامت بدور مهم يف نقل 

العلوم اليونانية إىل املسلمني.

بيت احلكمة:
 أنش���أ اخلليف���ة املأمون ع���ام 215 ه� / 830 
م مدرس���ة للرتمج���ة يف بغداد، سُ���ميت » بيت 
احلكمة« ووضع على رأسها يوحنا بن ماسويه، 

وبدأت الرتمجة إىل الس���ريانية ثم إىل العربية، 
وأخذت يف إصالح الرتمجات القدمية.

»خمتار احلكم وحماسن الكلم«
أول كتاب عربي يف حوار الثقافات الَّفه »مبشر 
ب���ن فاتك« الش���امي املولد املصري املنش���أ يف 
الق���رن اخلامس اهلجري وقد أل���ف كتباً كثرية 
يف املنطق والطب والوصايا واألمثال والتاريخ، 
ضاعت كلها، ومل يصلنا منها إال كتابه )خمتار 
احلك���م وحماس���ن الكلم( الذي يع���د أول كتاب 
عرب���ي يف ح���وار الثقاف���ات، وفيه اس���تقصى 
أقوال الفالس���فة واحلكماء اليونانيني، ومنهم: 
أفالط���ون وأرس���طو، وهوم���ريوس، وأبقراط، 
وفيثاغورس، وسقراط، وجالينوس، وسواهم.
سفارة الشَّاعر حييى الغزال إىل مشايل أوروبا:

»كان حيي���ى ب���ن احلك���م امللّقب بالغ���زال« »ت 
250ه� / 864 م « ش���اباً ذكياً مالزماً حللقات 
املؤدِّب���ني والعلم���اء يف قرطب���ة، وكان ش���اعراً 
حمس���ناً وحمدّثاً بارعاً، وبسبب هذه الصفات 
اليت كان يتحلى هبا أرس���له األمري عبد الرمحن 
األوس���ط » 206-238« راب���ع األمراء األمويني 
يف األندلس يف سفارتني على األقل ، إحدامها 
إىل القسطنطينية واألخرى إىل مشايل أوروبا: 
بالد الدامنارك أو جزيرة إيرلندا إحدى اجلزر 

الربيطانية« )5(.
وقد س���امهت س���فارة الش���اعر حييى الغزال 
إىل مش���ايل أوروبا يف التأس���يس ملفهوم حوار 

الثقافات يف  القرون الوسطى.

دور فيلس���وف قرطبة » ابن رش���د« يف 
حوار الثقافات :

ترك » ابن رش���د« أثراً كبرياً يف التفكري الغربي 
» األوروبي« فط���وال أربعة قرون متوالية تبنّت 
أوروبا فلسفة » ابن رشد« ، وما زلنا نتبني إىل 

اليوم مالمح من فلسفة: » ابن رشد« يف 
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الفكر األوروبي.
 لقد س���بق » ابن رش���د« عصره بكل املقاييس 
إذ كان يرى أن الفلسفة شيء، وأن الدّين شيء 

آخر.

دور » ابن طفيل« يف حِوار الثقافات:
» كان اب���ن طفيل من جبابرة الفكر يف العصور 
الوس���طى، يف الشَّرق ويف الغرب، ويف اإلسالم 

ويف النصرانية.
  وق���د ترك الكتاب الوحيد ال���ذي وصل إلينا 
من���ه - وهو قصة حي بن يقظ���ان - أثراً بالغاً 
يف الفكر اإلسالمي، ويف الفكر املسيحي« )6(.

وقد ظهر أثر قصة حي بن يقظان على اآلداب 
الغربي���ة، والس���يما كتاب »إمي���ل« جلان جاك 
روس���و، وقصة » روبنسن كروز« لدانيال ديفو، 

وسوامها من األدباء الغربيني.

التواصل زمن احلروب الصَّليبية:
بالرغ���م من أن احل���روب  مّثلت لقاءً آدمياً بني 
الش���رق اإلسالمي والغرب املس���يحي، إال أهنا 
ل���ت يف الوق���ت ذاته- اتص���االً وثيقاً انطوى  مثَّ
عل���ى تب���ادل ثقايف ه���ام ب���ني الفريقني، حيث 
نفذ الش���رق اإلسالمي بقيمه وعلومه وأطبائه 

وفالسفته وأشغاله وفنونه وآدابه إىل الغرب.

الرَّحالت املتبادلة:
أس���همت الرحالت املتبادلة بني الشَّرق العربي 
اإلسالمي والغرب املسيحي اليت ازدهرت منذ 
القرن السابع عشر امليالدي يف زيادة التعارف 
والتواصل احلضاري ب���ني الفريقني، ففي ظل 
التواص���ل نض���ج التعارف املتب���ادل يف خمتلف 
اجمل���االت الثقافي���ة واالجتماعية والسياس���ية 
واالقتصادية، وقد أس���فرت الرحالت املتبادلة 
ع���ن عش���رات الكتب اليت س���امهت يف تعميق 

التواصل والتعارف املتبادلني.

أ- كتب رحالت غربية: )8( 
رحلة إىل مصر وس���ورية، مؤلفه » فولين« عام 

1787م، ترمجة » إدوار الستاني«.
رس���ائل إىل مص���ر، مؤلف���ه »س���فارى« ع���ام 

1779م.
رح���الت إىل مص���ر العلي���ا والس���فلى، مؤلفه 

»سونييت« عام 1799م.
خطاب���ات م���ن مص���ر، مؤلفت���ه » الليدي دف 

جوردون« عام 1865.

ب – كتب رحالت عربية: )9(
- رحل���ة أمح���د بن قاس���م احلج���ري، » رحلة 

أفوقاي إىل باريس والهاي 1641-1613«
- رحل���ة إلي���اس املوصلي إىل أم���ريكا »الذهب 

والعاصفة 1668-1683« نشرت عام 1905.
- رحل���ة حممد الغس���اني إال بالد اإلس���بان، » 
رحلة الوزير يف افتكاك األسري 1690- 1691«.
- رحلة حممد سعيد باشا إىل باريس 1720-

1721، أخرجها األب لويس شيخو.
- رحلة خضر الكلداني إىل أوروبا- من املوصل 

إىل رومية 1724.
- رحل���ة بولس بن مكاري���وس، بطريرك حلب 

»رحلة مكاريوس إىل بالد الروس1665«.
- رحلة باريس، فتح اهلل مراش 1867.

- رحلة إىل أوروبا، حممد شريف سامل 1888 
م.

البعثات العلمية إىل الغرب:
ازدادت قن���وات التواص���ل بني الع���رب والغرب 
بع���د احلملة الفرنس���ية ) 1798-1801( على 
مص���ر، حي���ث أدرك حاكم مص���ر حممد علي 
باشا أمهية الغرب، فأرسل الكثري من البعثات 
العلمي���ة إىل الغ���رب، فمدت جس���ور التواصل 

احلضاري بني العرب والغرب.
 وقد أمثر هذا التواصل معرفة عميقة باحلياة 
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الغربية وترمجة ألهم الكتب العلمية واألدبية، 
فضالً عن العودة بعلم حديث وخربات جديدة.

لقاء الشِّعر:
» الغ���رب كان موج���وداً بص���ورة أو بأخرى يف 
الشّ���عر العربي القدي���م، وكانت كتب الرحالت 

حمفالً لفنون األدب ، ومنها الشّعر«.
وكذلك كان الشّ���رق العربي حاضراً بصورة أو 
بأخرى يف الش���عر الغربي القديم، وميكننا أن 

ندل على ذلك بالشِّعر األندلسي الذي أّثر تأثرياً 
كبرياً يف شعر الرتوبادور، ويف األغاني الشعبية 
الفرنسية، وباملوشحات اليت كانت مثرة التأّثر 
بش���عر الرتوب���ادور أيض���اً وهكذا كان الشِّ���عر 
عنصراً هاماً من عناصر التواصل الثقايف بني 
الع���رب والغ���رب، وهذا يؤك���د أن العامل مكوّن 
م���ن ثقافات متعددة تش���ّكل مبجملها حضارةً 
إنس���انية واح���دة بني���ت بالتواص���ل والتفاعل 

والتالحم والتكامل.

 اهلوامش:
)1( زكري���ا، زكريا هاش���م: فض���ل احلضارة اإلس���المية والعربية على الع���امل، دار هنضة مصر 

للنشر، القاهرة،1970،ص54.
)2( املرجع السابق ذاته : ص 55.

)3( الدعوة إىل اإلسالم: السري توماس آرنولد، ص103.
)4( املرجع السابق ذاته، ص 104.

)5( بوفالقة،  د. سعد: الغرب اإلسالمي وحوار الثقافات، جملة العربي ) الكويتية( العدد 559، 
يونيو 2005م، ص22.

)6( بوفالقة د. سعد: الغرب اإلسالمي وحوار الثقافات، جملة العربي ) الكويتية(، العدد 559، 
يونيو 2005م.

)7( أبو شبكة، إلياس: روابط الفكر والروح بني العرب والفرجنة، منشورات دار املكشوف، ط2، 
بريوت بال تاريخ، ص18.

)8( النج���دي: د. إيهاب: صورة الغرب يف الش���عر العربي، مؤسس���ة البابط���ني، الكويت 2008، 
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2- بوفالقة، د. سعد: الغرب اإلسالمي وحوار الثقافات، جملة العربي ) الكويتية(، العدد 559، 
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3- أبو شبكة، إلياس: روابط الفكر والروح بني العرب والفرجنة، منشورات دار املكشوف، ط2، 

بريوت بال تاريخ.
4- النجدي: د. إيهاب: صورة الغرب يف الشعر العربي، مؤسسة البابطني، الكويت 2008.
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املعلم العربي / العدد 447-446-445 / 2012 130

قضايا معاصرة

التأسيس في الفكر العربّي 

د. حممد اهلادي عياد *

ه���ذه املقالة ق���راءة يف الرتاث نط���رح فيها إش���كاليّة ما بعد      
التأسيس يف بعض القضايا اللغوية، ذلك أنّ التأسيس يف قضايا 
الفك���ر العربي - م���ن وجهة نظرنا - كان، ولعّل���ه مازال، ظرفيا 
تدعو إليه احلاجة، ويصبح من رواس���ب الفكر حاملا تنتهي تلك احلاجة، 

وال يقع الرجوع إليه أو استثماره فى كثري من األحيان…
فماذا نفعل إذا ما اضطرّتنا الظروف مرة أخرى لدراسة املوضوع ذاته أو 

موضوع آخر يقرب منه ؟

* أستاذ يف كلية اآلداب، سوسة، تونس .

المعلم
العربي
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 أن نس���تثمر م���ا وق���ع تأسيس���ه وننطل���ق من 
النتائ���ج ال���يت وق���ع التوصّ���ل إليه���ا ونطوّرها 

لنجعلها تواكب احلداثة أم نسقطه ؟
وهك���ذا يكون العود إيل نقط���ة البداية، وبذلك 
يكون الفكر العربي يف حالة تأسيس متواصل…

وتلك قضية أخرى…
  فم���ا التأس���يس ؟ أه���و تأس���يس واكتفاء أم 

تأسيس واستثمار وبناء ؟
التأسيس يف اللغة من أََسَّ البناء يُأسّه أسًّا أي 
يؤسسه. يقال : أسّستَ دارا إذا بنيتَ حدودها 

ورفعتَ قواعدها )اللسان 60/1(
هذا املفهوم املعجمي للكلمة شهد تطورا ووقع 
التوسّع يف داللته وأصبح يشمل ميادين فكرية 
وعلمية ، فش���اعت يف االستعمال عبارات مثل 
: تأس���يس نظرية أو تأس���يس اجتاه فكري أو 

سياسي أو ديين !
 ولكن كيف يكون التأسيس ؟ 

ر واقع���ا اعتمادا على  أينش���أ من ع���دم أم يطِوّ
موروث؟

ثمّ ما الغاية من التأس���يس ؟ أهو تأس���يس من 
أجل التأس���يس أَمْ تأس���يس يه���دف إيل وضع 
نظ���ام يُحتذى به ويكون مثاال يُقدّ عليه حبيث 
يَبق���ى جم���اال لالس���تثمار ال ينته���ي، ومعين���ا 

للبحث ال ينض��ب؟ 
أويكون تأس���يس قضي���ة »م���ا« أو نظرية »ما« 
مكتم���الً  وتامّ���ا حبيث تُضَف���ي عليه هالة من 
القداس���ة، أم يك���ون متطوراً ومس���ايراً حلاجة 

الفكر املتجدّدة والالمتناهية؟
إنّ القضيّ���ة األهمّ يف طرح هذه اإلش���كاليات 
ه���ي: جدلي���ة الدافع أو ال���وازع، كما يس���مّيه 
اب���ن خلدون، يعنى : متى يكون التأس���يس وما 
هي دوافعه؟ أه���ي احلاجة امللحّة أم هو اهلوى 

والرغبة؟
متثِّل ه���ذه اإلش���كاليات وج���وه مضلّع قضية 

التأس���يس . وليس���ت غايتن���ا يف ه���ذا 
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البح���ث مناقش���ة خمتلف ه���ذه الوج���وه وإّنما 
أردن���ا تعمي���ق النظر يف قضيّة واحدة عس���انا 
نفل���ح يف لفت االنتباه إليه���ا ملزيد التعمّق فيها 
، ألّنن���ا نرى أهنا أمُّ اإلش���كاليات اليت تطرحها 
قضيّ���ة التأس���يس أال وه���ي قضية اس���تثمار 
م���ا وق���ع تأسيس���ه للتق���دّم بالعلم واإلس���هام 
يف تطوي���ر املعرفة اإلنس���انية. ذل���ك ألنّ فعل 
التأسيس قرين فعل النقد، فكّل تأسيس يتبعه 
نقد، والنق���د يوّفر األرضيّ���ة املالئمة لتطوير 
التأس���يس وحيّقق له انفتاحا متواصال جيعله 
فاع���ال يف صلب احلداثة ومتابعاً خلطا الفكر 

البشريّ .
لي���س التأس���يس يف نظرن���ا خلق���اً وإبداع���اً 
فحس���ب!.. وإّنما هو أيضا اس���تثمار وإضافة!  
ه���ذه اإلضافة قد متليها ظ���روف حضارية أو 

اجتماعية أو سياسية…
ولئ���ن كان تأس���يس نظرية يف الفلس���فة أو يف 

األدب م���ن الصعوب���ة مب���كان، فإنّ التأس���يس 
يف جم���ال اللغة أصع���ب ، ذلك ألنّ للّغة قواعد 

حتدّد جمال اإلضافة.
إنّ املع���روف عن���د كثريمن الناس مث���الً هو أن 
»س���يبويه«)ت 180ه�( مؤسِّ���س عل���م النحو ! 
ولك���ن إىل أيّ حدّ يصدق هذا ال���رأي، خاصّة 
وأّنن���ا جنده يروي معظ���م آرائه عن اخلليل بن 
امح���د الفراهي���دي  )ت 175 ه����( ؟ فهل أتى 
بقواع���د جدي���دة؟ وه���ل ابتكر نظام���ا حنوياً 

جديداً ؟ طبعاً ال!…
إنّ مزيّة »س���يبويه« تتمّثل يف كونه مجع الرتاث 
النحوي ودرسه ونّظمه وبوّبه تبويباً جعله يُربز 
من خالله فكراً حنوي���اً يقوم على منطق اللغة 
وعلى الظروف احلياتية للمتكلمني هبا، وهكذا 
يكون شَرّع للتفكري اللغوي وأسَّس فكراً حنوياً !

وكذا فعل ابن خلدون )ت808ه�( يف تأسيس���ه 
لعل���م االجتم���اع ، إذ انطل���ق من نق���د التاريخ 
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واس���تنتج قواع���د  س���ري اجملتمعات البش���رية 
فأسّس علم العمران.

س���قنا هذين املثالني ألّنهم���ا ميّثالن حمّطتني 
هامّتني يف ال���رتاث العربي ويؤكدان علي قدرة 
الفكر العربي على تأس���يس نظريات ميكن أن 

تكون مرجعاً للفكر البشري.
إنّ قضيّ���ة التأس���يس متّث���ل مش���كالً عويصاً 
كثر في���ه النقاش ومازال ، وهو يف الوقت ذاته 
موضوع انقس���ام يف اآلراء ب���ني الباحثني .ألنّ 
الباح���ث جيد نفس���ه أمام إش���كال مهم ميسّ 
هويّته: أيؤسِّس من جديد؟ أم يرجع إىل الرتاث 
لي���درس م���ا وقع تأسيس���ه لنقده واس���تثماره 
وتطوي���ره، أم يأخ���ذ النظري���ات اجلاهزة الّتى 
أسّسها علماء األمم األخرى ويسقطها إسقاطا 
حبيث جيعلها قالبا يصبُّ فيه موروثه الفكري 
ويُخضع���ه إخضاعاً حتى ينص���اع للقالب كما 
هو احلال اليوم يف بعض الدراس���ات اللسانية 

العربي���ة اليت تأبي إاّل أن تُخض���ع نتائج الفكر 
العربي ملقوالت غربية ؟

لعّل اإلعجاب بالغرب وسيطرة الثقافة الغربية 
عل���ى البلدان اليت عاش���ت وعانت االس���تعمار 
والتش���كيك يف اهلوي���ة والتنّكر لل���رتاث عوامل 
س���يطرت على الفكر العربي الذي ظّل حياول 
التأسيس وبناء النّهضة علي خمتلف األصعدة 
من���ذ ظهور حرك���ة اإلصالح يف أواخ���ر القرن 
املاض���ي وحّتى اليوم . وه���ا حنن  مازلنا نتوق 
إيل التأس���يس وملّا ننته منه بعد!.. وهذا أوجد 
فينا ش���يئاً من التش���ّتت وعدم الثق���ة بقدرتنا 
على اإلبداع!.. وذلك يعود - حسب رأينا - إىل 
أّننا ملّا نس���تثمر بعدُ ما وقع تأسيسه ، ونسوق 
على ذلك مثالني لنمَطني من أمناط التأسيس 

يف علم اللغة.
األول:   تأس���يسٌ انطالق���اً م���ن مب���ادئ وق���ع 

إقرارها من قبل، أي اس���تثمار لتأسيس 
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س���ابق وتطويره ومثال ذلك : تأس���يس نظرية 
الداللة عند األصوليني .

الثان���ي :   تأس���يس يف مي���دان ِبك���ر ، ومث���ال 
ذلك تأس���يس مبادئ اس���تحداث املصطلحات 

العلمية العربية.
إنّ التأسيس، انطالقا ممّا وقع تأسيسه سابقاً، 
يُعدُّ عملية فكري���ة واعية أدرك أبعادها علماء 
األص���ول، لذلك س���عوْا إيل اس���تثمار البحوث 
الس���ابقة يف علوم اللغة ليتمكنوا من استخراج 
األح���كام الفقهية. ومبا أنّ التأس���يس يقتضي 
تش���ريعاً ، فإنّ نظرية الداللة عند األصوليني 
شرّع هلا اإلمام الشافعي )ت205ه�( ثمّ الغزايل 

)ت555ه�( ثم اآلمدي )631ه�( وغريهم…
إنّ البحث يف داللة النص اضطرهم إىل البحث 

يف داللة الكلمة، فدرس���وا داللة الكلمة اللغوية 
وداللتها النحوية، كما تعمّقوا يف حبث الداللة 

اإلفرادية والداللة الرتكيبية.
ونظرية الداللة هذه تنصهر يف منظومة فكرية 
متكامل���ة العناص���ر،«إذ كان مصطل���ح »بيان« 
يش���مل كل األساليب والوسائل اليت تساهم يف 
حتقي���ق كّل ما يتمّ تبليغه.« )1( ب���ل إنّ البيان 
عند اجلاحظ     )ت255ه�( هو اسم جامع ملا 
تتحّقق به عملية اإلبالغ واإلفهام، أي التبيني.

والدافع إيل نشوء نظرية البيان هو َفهْم النصّ 
الديين والقرآن باألس���اس. »وهذه الدراس���ات 
البياني���ة انتقل���ت بالبي���ان العرب���ي م���ن حالة 
الالّوع���ي، حال���ةِ العفوي���ة اللغوي���ة، إيل حالة 

الوعي : حالة التفكري املنّظم.« )2(
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لقد كان الدافع األساسي لظهور نظرية الداللة 
العربية ومن قبْلها علم البيان العربي حماوالت 
العلماء َفهْم ما اس���تغلق عليهم من آي القرآن. 
ويُمكنن���ا القول إن: اخلطوط األوىل لتأس���يس 

علم الداللة قام هبا ثالثُة فقهاء هم:
1- مقاتل بن سليمان )150ه�( إذ اهتمّ بتعدّد 
معاني القرآن يف كتابه »األش���باه والنظائر فى 

القرآن الكريم«
2- حي���ي بن الفرّاء )ت207ه����( مؤلِّف كتاب: 
»معان���ي الق���رآن »ال���ذي ط���رح فيه إش���كالية 

التجوّز فى معاني القرآن.
3- أبو عبيدة معمر ب���ن املثنىَّ )215ه�( الذي 
درس األساليب البالغية يف القرآن فى كتابه: 

»جماز القرآن«.
ولعّل حممد ب���ن إدريس الش���افعي يُعدّ واضع 
حج���ر الزاوي���ة يف عل���م الدالل���ة فق���د عرّف 
البيان بأنه«اسم جامع ملعاني جمتمعة األصول 

متشعبة الفروع«)3(
لق���د كان الش���افعي لغوي���اً وفقيه���اً و رأى أّنه 
ال ميكن اس���تخالص املضامني الش���رعية من 
القرآن إال بالرجوع إىل اللغة واس���تثمار النتائج 
اليت وصلت إليها نظرية البيان العربي.«لذلك 
كان املنطلق عند علماء األصول منطلقاً بيانياً 
يهتمّ بدراس���ة األلفاظ والرتاكيب والس���ياقات 
من حي���ث داللتها عل���ي معاني الن���ص الديين 
ال���يت مُتّكنهم من اس���تنباط األح���كام . وهكذا 
تأسّست لديهم نظرية داللية تعتمد علوم اللغة 
أساس���ا للبحث فال يُعتدُّ باللفظ املفرد، وإمنا 
يُ���درس ضمن منظومة اللغة اليت تُحدد ش���كل 
اللف���ظ ووظيفت���ه داخل ش���بكة العالقات اليت 

تربطه مع النص« )4(
هك���ذا أسّ���س األصولي���ون نظريّته���م فى علم 
الداللة انطالقاً م���ن الداللة الوضعية للكلمة، 
ألنّ اللفظ جيب أن يك���ون »على هيئة تكوينية 
ودرجة وضوحية يف مساق أدائي يهيّئ للسامع 

الع���امل مبواضع���ات اللغة القدرة عل���ى إدراك 
املع���ينِّ له ذلك اللف���ُظ يف شِ���رعة املتكلمني.« 
)5( هلذا سيفرّق األصوليون بني: داللة الكلمة 
والدالل���ة بالكلم���ة . إن حم���ّل دالل���ة األلفاظ 
القلب، وحمّل الداللة باأللفاظ اللس���ان . وكال 
الداللتني تنقس���م إىل أصن���اف تنضوي حتتها 

أصناف.
وتبع���اً لذلك تك���ون الداللة عنده���م إمّا داللة 
ثبوتي���ة أو داللة إدراكية. فالداللة الثبوتية هي 
ال���يت تدل علي مقاصد الن���صّ احلقيقية ، أي 
مقاصد الش���ريعَة ، »وهي داللة َقصْدية ثابتة 
ال حت���ول وال تزول، فهي دالل���ة حقيقية تابعة 
لقص���د املتكلّم وإرادته« )6( كما يقول ابن قيّم 
اجلوزي���ة )ت751ه�(،  وه���ذا املعين القصدي 
بعي���د املنال فهم يقولون فى بيان النصّ الديين 
م���ا يفهمون منه، ال ما ه���و مراد ومقصود من 
الص���ادر عن���ه الن���صّ -  أي اهلل - ولذا تكون 
الدالل���ة احلقيقية للنصّ الدي���ين أمراً مُعْجزاً. 
أمّ���ا الداللة اإلدراكية فهي الداللة اليت يفهمها 
الن���اس من الن���ص الديين وهي »دالل���ة حائلة 
متغيّ���رة تابع���ة لفهم الس���امع وإدراك���ه وجودة 

فكره ومعرفته باأللفاظ ومراتبها.« )7(
وبواس���طة الدالل���ة اإلدراكي���ة يعلل���ون تفاوت 
���ني ، فمن كان  درج���ات فهم الن���صّ عند املتلقِّ
متقدّم���ا يف املعرف���ة وعامل���ا باللغ���ة أكث���ر من 
غ���ريه كان فهم���ه أقرب ملقاص���د النص، لذلك 
اعتنَ���وا عناي���ة كبرية بدراس���ة اللغ���ة وبتدقيق 
داللة األلفاظ ألنّ اللغة عندهم آلُة فهم النص 
والدالل���َةَ مَرْك���بُ العبور لالرتق���اء إىل معرفة 
قون يف فهم  مقاصد النص. لذل���ك نراهم يدقِّ
الدالل���ة اللفظية تدقيق���اً يبعث على اإلعجاب 
نهم من اإلحاطة مبختلف املعاني اليت  م���ن متكُّ

يدّل عليها اللفظ.
ومث���ال عل���ى ذلك نورد املعاني اليت أس���ندوها 

لصيغة األمر كما ج���اءت عند اآلمدي.



املعلم العربي / العدد 447-446-445 / 2012 136

قضايا معاصرة

)8(
هذه الصِّيغ تصل إيل مخسَ عش���رةَ صيغة أي 
مخسَةَ عشرَ معنىً اتفق أهل األصول علي أّنها 
جماز ما ع���دا الطلب والتهدي���د واإلباحة ويف 

ذلك مسائل فتحدثوا عن :
- املندوب واإلرساء والوجوب .)ج144/2(

- صيغة األمر العُرْي من القرائن )ج155/2(
- األمر املتعلق بشرط )ج161/2(

- األمر املطلق )ج165/2(
- األمر بالشيء علي التعيني )ج170/2(

ورود صيغ���ة: اِفع���ل بع���د احلظر وكي���ف تدّل 
على الوج���وب عند البعض وعلى اإلباحة عند 

البعض اآلخر )ج178/2(
- األمران املتعاقبان )ج184/2(

إن مثل هذا التدقيق يف داللة صيغة األمر يدّل 
على وعي عميق بقيمة الداللة ، كما يدّل على 
أنّ علم���اء األص���ول كانوا واع���ني بأهنم بصدد 
تأس���يس علم جدي���د انطالق���ا من اس���تثمار 

البحوث  اللغوية والبيانية السابقة.
هك���ذا يبدو جليا أن املَرِجع األوّل لعلم األصول 
ه���و البح���ث يف عالق���ة اللفظ باملعن���ى وهذا 
البحث جرَّهُم إىل التعمّق يف درس اللغة . لقد 
ناقش���وا الكثريمن القضاي���ا اللغوية والبالغية 
واستطاعوا أن يضعوا األسس لنظرية متكاملة 
يف الداللة حبثاً ومنهجاً تتعالق فيها علوم اللغة 
وعل���م األصول اس���تخرجوها م���ن تَدبُّر النص 
الدي���ين ومن دراس���ة الكلمة من حيث الش���كل 
واملعنى، مل يدرس���وا الكلمة بصفة منعزلة ، بل 
درسوها  بوصفها وحدة منضوية حتت نظام، 
مندرج���ة ضمن ش���بكة من العالق���ات ، وهي 
رؤية جتعل خمتلف العلوم منضوية حتت نظام 
النحو الذي يؤس���س الداللة وحيقق التواصل، 
ونظ���ام النح���و ه���و منط���ق اللغة الذي يس���ريِّ 
خمتل���ف العالقات ال���يت تربط الَكلِ���م ببعضه 

بعضاً.

 نالح���ظ إذاً أنّ علم���اء األصول اس���تثمروا ما 
جاءت ب���ه النظرية البياني���ة العربية وأضافوا 
إليه���ا م���ا توصّلوا إلي���ه وأدّى هب���م البحث إىل 

تطوير نظرية البيان وأسّسوا علم الداللة.
والس���ؤال ال���ذي نطرح���ه حنن الي���وم هو: هل 
اس���تفدنا من جتربة علماء األص���ول؟ أحاولنا 
اس���تثمار ما أسَّس���وه يف علم الدالل���ة ، أم إّننا 
تركن���اه جانب���ا واس���توردنا نظري���ات الغ���رب 
يف الدالل���ة وأس���قطناها علي تراثنا إس���قاطا 
وجعلناها مثاال حيُتذي، وعلما يصعب التوصّل 

إليه؟
إّنن���ا ن���رى أنّ فيما وصل إلي���ه علماء األصول 
م���ن تصنيف ألنواع الداللة أمرا ملفتا لالنتباه 
وال يق���ل قيمة عن حمت���وى النظريات الغربية 
احلديث���ة ، لق���د اكتش���فنا الكث���ري م���ن نقاط 
التقاط���ع بني الفكر اللس���اني العرب���ي والفكر 
اللس���اني الغربي، وهذا أمر س���نُبيِّنُه يف حبث 
آخر. فهل آن األوان إذاً الس���تثمار هذا املوروث 

اهلامّ واالستفادة ممّا جاء فيه ؟
كانت جتربة علماء األصول هذه مثاال سُ���قناه 
لنبني أنّ التأس���يس قد يك���ون مواصلًة ملا وقع 
تأسيسه واستثمارا له يؤدي إىل تطويره وجعله 

مواكباً للحداثة. 
واملثال الثاني الذي نسوقه اآلن ملناقشة قضية 
التأس���يس يف مي���دان ِبكر يتمّثل يف تأس���يس 
عل���م املصطل���ح العربي إبّ���ان حرك���ة النهضة 
العلمي���ة العربي���ة ال���يت اعتم���دت بدرجة أوىل 
علي تعريب علوم األمم اليت شهدت حضارات 
متقدم���ة، ومل تكن حالُهم آن���ذاك بأفضل من 
حالن���ا اليوم، إذ كانت الرتمجة بالنس���بة إليهم 
عائق���ا كبريا وكانوا ب���ني أمرين : أخ���ذ العلوم 
بلُغتها األصلية أو تعريبها . فمالت مهّتهم إىل 
التعري���ب واصطدموا باملش���اكل اليت تطرحها 
الرتمجة وأمهها: كيف سيؤسسون مصطلحات 
للتعبري عن املفاهيم العلمية املس���تحدثة؟ كيف 
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سيؤسّسون خطاباً علمياً عربياً؟..
لقد كانوا واعني بأّنهم بصدد تأسيس خطاب 
علمي مستحدث يف اللغة ورأَوا أنّ قانون حياة 
اللغ���ة يقتضي أن تُ�ثِْريَ اللغة نفس���ها بنفس���ها 
لتواكب ما جيدّ، وتفرض نفس���ها أداة بإمكاهنا 
أن ترتق���ي إىل م���ا يرغ���ب فك���ر متكلّميها يف 
التعب���ري عن���ه ، فأسّس���وا ثواب���تَ نظريًة خللق 
املصطلح قوامها ثالثة مبادئَ أساس���ية تتمثل 

يف :
االّتج���اه إيل رصيدهم اللغوي يبحثون فيه عن 
مقابالت للمفاهيم العلمية املنقولة فأسعفتهم 
اللغ���ة »مب���ا كان العربي يس���تعمله للتعبري عن 
واقع���ه وعم���ا يع���رتي حيات���ه، م���ن ذلك جند 
أمساء النبات وأمس���اء احليوانات املوجودة يف 

الرسائل، كرسالة اإلبل لألصمعي…«)9(
االجت���اه إيل توليد مصطلح���ات جديدة إن مل 
جيدوا املقابل هلا يف الرصيد اللغوي. والتوليد 
عندهم على مستويني : مستوى عربي فصيح 

���د م���ن األلفاظ هو  ومس���توى أعجم���ي )واملُوَلَّ
املستحدث، أي الذي مل يكن موجودا يف معجم 
اللغة والذي وقع توليده حتت ضغط احلاجة(. 
ولتوليد املصطلح ُطرُق عديدة ميكن تصنيفها 

إيل صنفني : توليد شكلي وتوليد داليل .
يعتمد التوليد الشكلي علي ما تُوّفره اللغة من 
إمكانيات ذاتية للتطور ويتمثل يف تغيري ش���كل 
الكلم���ة  باالش���تقاق أو بالرتكي���ب أو بالنح���ت 
.هذا الن���وع من التوليد يوّف���ر إمكانيات كبرية 
خللق املصطل���ح انطالقا من الوحدة املعجمية 
البس���يطة ومن التغ���ريّات الش���كلية اليت تطرأ 
عليها وفقا للموازين الصرفية، فهو استحداث 

يف صلب اللغة، اعتمادا علي  قواعد اللغة .
أمّ���ا التولي���د الداليل فه���و كذلك وس���يلة من 
وس���ائل اخللق املعجمي ويتمّ عن طريق حتويل 
داللة األلفاظ م���ن معناها الوضعيّ إيل املعنى 

االصطالحي .
إنّ احلاج���ة هي أُمُّ االخ���رتاع كما يقال، 
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واحلاج���ة هي اليت تدفع الباحث أو الناقل إىل 
اس���تعمال اجملاز إلجي���اد املقاب���ل للّفظ الذي 
ينقل���ه. إنّ إي���راد املعن���ى املقصود بغ���ري اللفظ 
املعتاد هو اجتهاد يقوم به املرتجم حتى يتجاوز 

ما يعرتضه من صعوبات.
االجت���اه إىل االق���رتاض، ويتف���رّع إىل الدخيل 

واملعرَّب.
هكذا نش���أ علم املصطلح العربي وهكذا وضع 
املرتمجون األوائل األسس النظرية الستحداث 
املصطلح���ات العلمي���ة حتى تبق���ى اللغة دوماً 

تُثري نفسها بنفسها .
لق���د كان العلماء العرب مدرك���ني أّنهم بصدد 
تأسيس مصطلحات مل تكن موجودة يف لغتهم 
فأخضع���وا اللغة للتعبري عن ه���ذه اإلحداثات 
اجلدي���دة فخضعت هلم واس���تجابت لرغباهتم 
الش���يء الذي ي���دّل عل���ى ق���درة العربية على 

التعبري عن املفاهيم العلمية الدقيقة.
نستنتج ممّا سبق أنّ العلماء العرب قد أسهموا 
يف تطوي���ر لغته���م يف الوقت ذاته ال���ذي كانوا 
يؤسِّس���ون فيه عِلماً جدي���داً ويصنعون معرفة 
غ���ري مألوفة !.. فم���ا  موقفنا الي���وم من هذا 
اإلرث ال���ذي أسَّس���وه ؟ كيف نس���تغله ونطوّره  

لنواكب النهضة العلمية الكونية؟ 
ه���ل بإمكاننا اليوم أن نس���تفيد م���ن جتربتهم 
ونؤسِّ���س خطاباً علمياً معاصراً نُطوّع له لغتنا 
ونوج���د ل���ه من تصاري���ف أوجه ال���كالم ما به 

يستطيع أن يُعبّر عن أدقِّ املعلومات العلمية؟
إن القضية اليت تُطرح اليوم هي قضية توحيد 
املصطلح ، وإننا نتس���اءل عن دور جمامع اللغة 
العربي���ة وعن مواقفها من اخرتاع املصطلحات 
واالتف���اق عل���ى توحيده���ا وتعميمه���ا، فكيف 
نس���تفيد إذاً من جتربة السابقني لنبين هنضة 
علمي���ة ونكتبها بلغ���ة عربية ؟ ه���ل نرجع إىل 
املصطلح���ات القدي�مة ونأخذ منه���ا وحُنييها 
ونعمل على تطويرها ملواكبة احلداثة ؟ أنستفيد 

من املبادئ اليت أسّس���ها القدماء  الس���تحداث 
املصطلح أمْ نطرح من جديد قضيَة التأسيس 
ونبقى يف حلقة مفرغة ونُحدثُ من الالّقضية 

قضية ونُشّتت اجلهود؟ 
إن تأس���يس علم املصطلح عندنا ليس أحاديّ 
املص���در،ألنّ الوح���دة اجلغرافية والسياس���ية 
متصدِّع���ة عن���د الناطق���ني بالعربي���ة ، بل إن 
بعض الناطق���ني بالعربية يتنّك���رون النتمائهم 
العربي ويقاومون فكرة تأس���يس علم مصطلح 
عربي. وإننا نتساءل: مبا أنّ لغَة العرب واحدةٌ 

ملاذا مل يؤسّس العرب جمَمَعا واحدا لِلغتهم؟
إنّ تع���دد املصطلح الواحد يف اللغة ذاهتا يفرّق 
وال يوحّد !.. إنّ العلماء جيدون أنفس���هم اليوم 

يف متزق : أيّ مصطلح يستعملون؟ 
وخروجاً من املش���كل يهج���ر علماؤنا يف بعض 
األحي���ان اللغة العربي���ة ويكتبون بلغات أجنبية 
ألّنه���م يعرف���ون أنّ متري���ر العلم ، باس���تعمال 
مصطلحات أجنبية يفهمها كلُّ العرب ، أجدى 
وأنف���ع. فه���م  يتوّقعون أنّ اجل���دوى ال تَحدث 
إذا م���ا اس���تعملوا مصطلح���ات عربي���ة ، ذلك 
أنّ كلَّ بل���د عربي تقريبا ل���ه مصطلحاته اليت 
أنتجهاَ جمْمَعُه ومثال على ذلك نسوق اختالف 
مصطلحات علم األلس���نية م���ن بلد عربي إىل 

آخر! 
لق���د كان���ت اللغة العربي���ة قويّة إبّ���ان النهضة 
األول�����ى  اإلس���المية  الق���رون  يف  الفكري���ة 
فَأسّس���ت خطاب���اً علمي���اً متط���وّراً . إنّ اللغة 
ال���يت أدّت هذه املهمّة يف الس���ابق طيلة مثانيةِ 
قرون تبدو، يف نظرن���ا، قادرة على تأديتها يف 
احلاضر وبإمكاهنا اس���تيعاب املفاهيم العلمية 

احلديثة!.. 
إنّ تأس���يس وحدة املصطلح يقتضي تأس���يس 
وح���دة األمة،إذاً أين يكمن العجز ؟.. أيكمن يف 

اللغة أم يف املتكلمني باللغة!…
إنن���ا نوافق ما ذهب إليه األس���تاذ املس���دِّي يف 
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اإلحاالت:
1- اجلابري حممد عابد:بنية العقل العربي - ط1/ املغرب 1986/ ص:20

2- نفسه/نفس الصفحة.
3- الش���افعي حممد بن إدريس : »الرس���الة«  حتقيق امحد ش���اكر-ط عيس���ى احلليب القاهرة 

1358ه�   ص:20
4- عيّاد حممد اهلادي : اخلطاب العلمي يف الرتاث : خصائصه األس���لوبية - أطروحة دكتوراة 

/خمطوط/ ص:24
5- توفيق حممود سعيد :داللة األلفاظ عند األصوليني - ط1/مصر 1987/ص: 11

ع���ني عن رب العاملني - حتقيق طه عبد الرؤوف س���عد ط1   6- اب���ن قي���م اجلوزية  :أعالم املوقِّ
بريوت1993/ج3/ص:350
7- نفس املرجع ص:307

8- اآلم���دي عل���ي بن حمم���د : اإلحكام يف أص���ول الق���رآن - تعليق عبد ال���رزاق عفيفي- ط2 
1402ه�  بريوت ج2، ص:184/141

9- اب���ن م���راد إبراهيم  : املعج���م العلمي العرب���ي املختص حيت منتصف القرن احلادي عش���ر 
اهلجري . دار الغرب اإلسالمي1993/ص:92

وميكن االستفادة يف هذا املوضوع من كتابي املؤلف:
1- املصطلح األعجمي يف كتب الطب والصيدلة العربية ط/دار الغرب اإلسالمي 1985/ حيث 

حلّل طرق توليد املصطلح وعدّد أصنافه وبي�ّ��ن  أصوله بكّل دّقة.
2- دراسات يف املعجم العربي /ط دار الغرب اإلسالمي 1987 

10- املسدى عبد السالم : تأسيس القضية االصطالحية - تأليف جمموعة من األساتذة /ط 
بيت  احلكمة تونس 1989 - مقال : صياغة املصطلح وأسسها النظرية.

قول���ه: » إن مدار احلديث عن قدرة أيِّ لس���ان 
من األلس���نة علي صياغة املصطلح العلمي أو 
قصوره عنها إمنا هو من القضايا الزّائفة ألنه 
إشكال غري ذي موضوع ، فما من لغة من لغات 
البشر إال وهي يف ذاهتا مهيَّأة بالطبع واجِلِبلّة 
الس���تيعاب الصَّوْغ الداليل اجلديد عن طريق 
التوليد االصطالحي املس���تحدَث وإّنما القدرة 
أو القص���ور يف أهل اللغ���ة ال يف اللغة ذاهتا . « 

)10(
وحنن ن���رى أنّ تأس���يس نظرية »م���ا« يف علم 
»م���ا« يقتض���ي الرج���وع إىل الرتاث واس���تثمار 
ما وقع فيه من تأس���يٍس م���ادةً ومنهجاً بالنقد 
واإلضاف���ة وتدعي���م حاص���ل ه���ذه العملي���ة 

اإلجرائية بالتفاعل مع الواقع احلضاري لألمّة 
واملس���تجدات الفكري���ة اليت يفرضه���ا العصر 
واالس���تفادة مما توصّ���ل إليه العل���م يف الكون  
واالّط���الع عل���ى جت���ارب اآلخري���ن م���ن  دون 
وَب���ان فيها ، ذلك أنّ لكّل ش���عب خصائصه  الذَّ
اجلغرافية واالجتماعي���ة والفكرية ، ولكّل لغة 
خصائصه���ا الذاتي���ة وسِ����ماهتا اخلاصة اليت 

يطبعها هبا منط حياة املتكلمني هبا .
 تُط���رح اليوم قضيُة احلداثة واملعاصرة ،ولكنّ 
اإلش���كالية اليت تعرتضنا ه���ي : أعلينا مواكبُة 

احلداثة أم املسامهُة يف صنعها ؟
إنّ مواكبة احلداثة أمر ضروري ولكنّ املشاركة 

يف صياغتها أوَْك�دُ وأجْ�دى!
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 تقنيات مجالية يف لغة نزار قباني الشعرية ........................... عصام شرتح
 الشعر الشعيب )احملكي( يدون تارخياً .................................. رحاب خداج
 مقام القافية يف حداثة الشعر العربي ................................ مسري احملمود

دوحة األدب
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تقنيات جمالية 
في لغة نزار قباني الشعرية

عصام شرتح

إن لغة الش���عر – عند نزار قباني – لغة متمردة على لغة الواقع 
/ واملعتاد / واملألوف - وإن شاكلته يف بعض األحيان – باالعتماد 
على أسلوب املراوغة يف اإلسناد / واالئتالف واالنسجام والرتابط 
الف���ين بني ال���دوال / واملداليل الش���عرية كلها ، لتبدو بغاي���ة التمثيل ، 
واإلدراك ، والبناء اهلندس���ي للمعنى الذي متثله اجلمل على تش���عبها ، 

واختالف معايريها ، ومقوماهتا اجلمالية داخل بنية النص الكربى 

المعلم
العربي
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 فكانت قصائده عامة تلفت قارئها بأس���لوهبا 
االئت���اليف العجيب يف الرتكيب واالنس���جام يف 
حرك���ة املدل���والت ومتفصلها ال���دايل الدقيق 
على حيثيات متشاهبة / أو مرتادفة يف املعنى، 
مبعن���ى أن نزاراً اخرتق حاج���ز اللغة بالتقريب 
ال التبعي���د / واالئت���الف ال االختالف ، هلذا ، 
ختتلف مدرس���ته الشعرية اختالفاً جذرياً عن 
مدرسة أدونيس ، إذ إن األوىل اعتمدت أسلوب 
التقريب عن طريق االئتالف / واالنس���جام / 
والرتابط الدقيق يف اإلسناد والرتاكيب املؤتلفة 
املتش���اهبة ال���يت تتوافق مع عنصري املش���اهبة 
واملماثل���ة ب���ني أج���زاء الص���ور الش���عرية ، يف 
حني أن املدرس���ة األدونيسية اعتمدت عنصر 
املفاج���أة ، والتناف���ر ، واالختالف ، والتضاد ، 
والتباعد ، والديالكتيك الفانتازي ، أو اجلديل 
يف اإلس���ناد ، وهذا ما جعله���ا تنأى بعيداً عن 
اجلمه���ور ، وتبتع���د عن���ه أش���واطاً وأمياالً ال 
حصر هل���ا ، بينما اعتمدت املدرس���ة القبانية 
على اجلمل الس���هلة املأنوسة اليت حتايث لغة 
الواقع / ولغة العامة ، فال تغريب ، وال تبعيد ، 
وال تشتيت يف ميزان الصور على اإلطالق ، إذ 
تبدو صوره سلسة مبضامينها ومداليلها كلها، 
وهذا م���ا جعل القباني يس���تقطب الش���رحية 

الك���ربى يف اجملتم���ع ، ويس���تحوذ على إعجاب 
اجلميع ، س���واء أكان ذلك يف الشكل ، واملنحى 
األس���لوبي اللغ���وي اجلديد ، أم يف التش���كيل ، 
وطريق���ة البناء ، والتداخ���ل اجلمايل العجيب 
يف الرتاكيب التقفوية املتناغمة شكالً ومعنًى .

وما من شك يف أن التجربة القبانية قد قفزت 
فوق حدود املنطق واخليال ، إذ دخلت األبواب 
الفني���ة مجيعها ، وحاكت الفئات الثقافية كلها 
يف اجملتمع على اختالفها وتعدد مس���توياهتا، 
ولعل هذا الس���بب يف التش���كيل األسلوبي هو 
الذي جعل نزار قباني يبدو الشاعر اجلماهريي 
األول يف وطنن���ا العرب���ي الكب���ري ال���ذي أدخل 
القصيدة حقل املتعة واجلمال ، أكثر من التبئري 
والتمركز الفين على عمق التخييل / واخليال ، 
فكانت قصائده الفكر السائد / والذوق الفين 
العام ، ترس���م معامل وجودها ودفقها اجلمايل 
اخلاص هبا بالتناغ���م ، واالئتالف ، ال التنافر 
واالخت���الف ، هلذا، وجد قارئنا العربي ضالته 
املنش���ودة بلغة شعرية حتاكي لغته اليومية من 
جه���ة وحتاكي ذاته الداخلية م���ن جهة ثانية ، 
وترس���م صدى نفسه املتعطشة للجمال واملتعة 
يف التق���اط الص���ور املألوف���ة ال���يت تقرتب من 
منحاه الفكري / واجتاهه الذوقي، وقد أحس 
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القارئ بش���عر نزار هذا الدفء ، وهذا النبض 
الشعوري اإليقاعي الشفيف . كأن نزاراً ينطق 
من باطن الذات املتلقية املتعطش���ة هلذا النحو 
م���ن اجلمال الش���عري الرهيف ال���ذي يعتصر 
العبارة، ويبث فيها مكنوناته الداخلية، ليجعلها 
غاية يف البس���اطة . والش���فافية ، واملتعة ، إذ 
يقرب الفكرة ، ويلبس���ها لبوس���اً ش���فيفاً غاية 
يف البس���اطة / واإلث���ارة ، ينأى هب���ا بعيداً عن 
التشظي ، واالغرتاب ، والتشتيت ، والغموض، 
ليجعلها يف متناوله  متى شاء ، وبأي وقت شاء 
،  من دون مواربة ، أو تنافر، أو نش���وز، لتأتي 
العب���ارة لدي���ه مقتصدة ذات مح���والت داللية 
مكثفة ، وهذه الصفة اجلمالية هي اليت تصبو 
إليها النصوص الشعرية ذات السوية اجلمالية 
العالية ومن تدقيقنا يف لغة نزار قباني وجدنا 
ع���دة مثريات مجالية حتق���ق لقصائده املتعة ، 
واإلث���ارة ، واإلده���اش ، نذكر منه���ا التقنيات 

اآلتية :
 

الرتاكم / واالئتالف التقفوي :
ونقصد ب� ) الرتاكم / واالئتالف التقفوي( :

أن يؤسس الشاعر مثريات قصائده على الرتاكم 
/واالئتالفات التقفوية ذات التناغم اإليقاعي/ 
واالزدواج التقف���وي ب���ني ح���روف القافيت���ني 
)الداخلي���ة / واخلارجي���ة(، خلل���ق درج���ة من 
التكام���ل واالزدواج النص���ي ب���ني املتوازيات / 
أو املرتادفات التقفوية داخل الدفقة الش���عرية 
الواح���دة ، من خالل تكدي���س عدد ال بأس به 
م���ن التقفويات املتناغمة اليت حتقق درجة من 

اإلثارة واملتعة اإليقاعية يف النص .
وق���د اس���تطاع ن���زار قبان���ي أن يول���د ه���ذه 
التقفويات ، بوصفه���ا موطناً للتناغم والتآلف 
اإليقاعي ، بني مداليل الصور الش���عرية كلها ، 
على حنو جيعلها متواشجة مع مضامني مجله، 

العتصار شعرية النص ، كما يف قوله :

» كتب���تُ ) أحبُّكِ ( فوَق جداِر القمرْ )أحبُّك 
جدًا( كما ال أحبَّكِ يوماً بشرْ / أمل تقرأيها 
؟ خب���طِّ ي���دي ف���وَق س���وِر القم���رْ / وف���وَق 
كراسي احلديقةِ .. فوَق جذوِع الشجرْ / وفوَق 
الس���نابِل / ف���وَق اجلداوِل / ف���وَق الثمرْ .. / 
وفوَق الكواكِب متسحُ عنها غبارَ السفرْ » )1(. 
تتأسس مثريات القصيدة السابقة على دينامية 
الرتاك���م / واالئت���الف التقفوي ، ب���ني األزواج 
املرتادفة يف الس���ياق الشعري الواحد ، كما يف 
األزواج التقفوي���ة التالي���ة : » القمر - بش���ر - 
الش���جر - الثمر - السفر«. ناهيك عن تفعيله 
إليق���اع الصور وتناغمها مع املوقف الش���عوري 
العاطف���ي الغزيل الذي يبثه يف هذه التقفويات 
، خللق درجة من التكثيف الداليل بني املثريات 
الصوتي���ة ال���يت تول���د األزواج التقفوي�����ة ب���ني 
قافيتي����ن داخليتني ) اجلداول - الس���نابل ( / 
وقوافٍ خارجية ) الس���فر - الثمر - القمر ( ، 
وأول م���ا ميكن أن نالحظ���ه يف هذه القصيدة 
ه���و ائتالفها الصوت���ي بني الق���وايف الداخلية 
واخلارجية ، لتحقي���ق درجة عليا من التكامل 
والتفاع���ل ب���ني األزواج التقفوي���ة / ومثرياهت���ا 

الداللية على املستويات التشكيلية كلها .
ومن مثريات الرتاكم / واالئتالف التقفوي - يف 
ش���عر نزار قباني - تغلي���ب األلفاظ الرقيقة ، 
ذات الصدى العاطفي و التناغم الصوتي ، كما 

يف قوله : 
» جي���وُز أن تكون���ي .. مسراءَ .. إفريقيَة العيوِن 
.. عني���دةً .. كالفرِس احل���روِن .. عنيفًة .. كالناِر 
، كالزل���زاِل ، كاجلن���وِن .. جي���وُز أن تكون���ي .. 
مجيل���ًة ، س���احقَة اجلماِل .. مث���رةً للجلدِ ، 
لألعص���اِب  ، للخي���اِل ، وتتقن���نَ الله���وَ يف 
افًة  مصائ���ِر الرج���اِل .. جي���وُز أن تكوني ش���فَّ
كأدم���ِع الرباب���ْة .. رقيق���ًة كنجم���ةٍ ، عميق���ًة 
كغابهْ .. لكنين أش���عرُ بالكآبْة .. فاجلنسُ - يف 

تص���وُّري - حكايُة انس���جاِم .. كالنحتِ 
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، كالتصوي���ِر ، كالكتاب���هْ .. وجس���مُكِ النقيّ ، 
كالقشطةِ والرخاِم ال حيسنُ الكتابهْ » )2 (.

تتأسس الداللة الشعرية - يف هذه القصيدة - 
على مثريات الرتاكم اليت تفعِّل املوقف الشعري 
/ وتعزز مدلول الصور الش���عرية ، لتبدو بغاية 
االكتن���از ، والتمفص���ل ، واإلدهاش ،  وهذا ما 
ي���ؤدي إىل توليد أزواج من املؤتلفات الصوتية ، 
كم���ا يف األزواج التقفوية التالية : » احلرون - 
اجلنون« ، و » اجلمال - اخليال - الرجال«، و 
» غابة - الكآبة - الكتابة« ، مازجاً املوس���يقى 
الظاهرية باملوس���يقا الداخلية ، خللق نوع من 
التم���ازج / والتناغ���م الصوت���ي ب���ني املؤتلفات 
التقفوية وف���ق جدلية التماثل / واالختالف / 
أو جدلي���ة ) اجله���ر / واهلم���س( يف األصوات 
التقفوي���ة ، لتب���دو بغاي���ة احل���راك الصوتي / 
واإلثارة الداللية / إلطالق الداللة ، يف خضم 
االنفع���ال العاطف���ي / والتوصي���ف املش���هدي 
للص���ور الش���عرية ، لتب���دو بغاي���ة التصاعد / 
واالنفتاح املدل���ويل ، وعلى هذا النحو ، حيقق 
نزار قباني يف قصائده حركة مدلولية كاش���فة 
م���ن خ���الل الرتاكم���ات التش���كيلية ، وبعث���رة 
املدالي���ل الش���عرية ع���رب تصعي���د املزاوج���ات 
الصوتي���ة / واملؤتلف���ات التقفوي���ة ، وهك���ذا، 

يدخلنا القباني عامله الشعري ليس من مثريات 
الصور ومداليلها االئتالفية الواضحة فحسب، 
وإمنا م���ن جوهر الصوت ، ومث���ريات الكلمة ، 
وأصواهت���ا وتناغ���م حروفه���ا / وجتاورها مع 
حروف القافية ، لتبدو قصائده بغاية التناغم 
/ والتن���وع التقف���وي ، مم���ا يكس���ب نصوصه 
الش���عرية دينامي���ة خاص���ة وتلوين���اً ش���اعرياً 
مجيالً يتناغم مع زوايا الرؤيا / ومتفصالهتا / 
ومنعرجاهتا الداللية / ومكاشفاهتا املدلولية .

ومش���هديتها   / التصويري���ة  املفارق���ة 
املكثفة:

الص���ورة   : التصويري���ة  باملفارق���ة  ونقص���د 
اجلدلي���ة ال���يت تعتم���د التناف���ر / والتضاد / 
واالختالف أس���اً دالي���اً ومدلولياً هلا يف تفعيل 
حركتها املش���هدية وتكثيف مدلوالهتا يف ذهن 
املتلق���ي ، مبعن���ى أدق : اقتن���اص الصورة اليت 
تعتم���د إيقاع األض���داد ، لتولي���د املفارقة بني 
كونني رؤيويني أو حس���يني متنافرين ، لتحقيق 
درج���ة عليا من اإلث���ارة التصويرية بني الصور 
احلس���ية / والتجريدي���ة ، ملفاعل���ة القصي���دة 
برؤى ديالكتيكية جدلية تعكس جواً ملحمياً أو 
جدلياً يقوم على املكاشفة، والتضاد ، واملفاعلة 
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األسلوبية لبنى القصيدة من الداخل .
وق���د اعتمد نزار قباني الص���ور اجلدلية اليت 
تكثف مدلوالهتا الش���عرية من خ��الل دينامية 
املفارق���ة التصويرية ، ومش���اهدها اجلدلية / 
ال���يت تعتمد التض���اد ، والتناف���ر ، واالزدواج ، 
كما يف قوله : »وصاحبيت إذا ضحكتْ يس���يُل 
الليُل موسيقا / تطوقين بساقيةٍ من النهوندِ 
تطويقا / فأش���ربُ من قراِر الرصدِ إبريقاً ... 
فإبريق���ا / تفنَّنُ ح���ن تطلُقها كحقل الوردِ 
تنس���يقا / وتش���بعُها قبيل الب���ثِّ – ترخيماً 
وترقيق���ا / أنامُل صوتِك الزرقاءُ / متعنُ يفَّ 
متزيقا / أيا ذاتَ الفِم الذهيبِّ / رشِّي الليَل 

.. موسيقا« )3(.
هن���ا ، تثرين���ا القصي���دة مبداليله���ا الش���عرية 
ال���يت تعتم���د املفارق���ة التصويرية ، واملش���هد 
الرومانس���ي الش���اعري املكثف ، ذي اللقطات 

املتنافرة واملتضادة ، كما يف قوله :
» أنامُل صوتِك الزرقاءُ / متعنُ يفَّ متزيقا / 
أيا ذاتَ الفِم الذهيبِّ / رشِّي الليَل .. موسيقا«.

إن من ينعم النظر يف مداليل الصور الس���ابقة 
يلح���ظ انبناءه���ا على الرتس���يمات املش���هدية 
املتناقضة أو املتضادة ، ذات التقفيات املنسجمة 
واملتفاعل���ة ضمن املش���هد الش���عري الواحد ، 

خللق درجة من التكامل والتنامي املشهدي بني 
املفارقات / أو اجلدليات التصويرية املتفاعلة 
، صوت���اً ، ونبض���اً ، وش���فافية ، وإيقاعاً ، كما 
يف التقفي���ات  » اآلتي���ة - متزيق���ا - موس���يقا 
- تطويق���ا - تنس���يقا - إبريق���ا« . عل���ى حنو 
تتفاع���ل مثريات الصور فيم���ا بينها ، وتتكامل 
حركته���ا املش���هدية ، لتخرتق حاج���ز األلفة / 
والرتابة ، واملؤالفة التقليدية، إىل حيز املباغتة 
/ واملفاج���أة / واإلدهاش املش���هدي يف بعثرة 

املداليل الشعرية / وتعميق رؤاها الباطنية .
ومن مثريات املفارقة التصويرية - يف شعر نزار 
قبان���ي - املباغت���ات التصويرية والتش���كيالت 
اللغوية اجلدلية اليت ختفي وراءها مقدرة فنية 

عجيبة ، كما يف قوله:
» ش���كراً لط���وقِ اليامسنْ / وضحك���تِ يل ... 
وظننتُ أنكِ تعرفنْ / معنى سواِر اليامسنْ 
.. يأت���ي ب���ه رجٌل إليكِ .. ظننتُ أنكِ تدركنْ ... 
وجلستُ يف ركٍن ركنْ / تتسرحنْ وتنقطنَ 
العطرَ من قارورةٍ وتدمدمنْ / حلناً فرنسيَّ 
الرن���نْ / حلن���اً كأيام���ي حزي���نْ / قدماكِ 
يف اخل���فِّ املقصَّ���ِب جدوالن م���ن احلننْ / 
وقص���دتِ دوالبَ املالبِس تقلعنَ .. وترتدينْ .... 
هذا املس���اءُ حبانةٍ صغرى رأيتكِ ترقصنْ / 
تتكس���رينْ على زنودِ املعجبنْ / تتكسرينْ / 
وتدمدم���نْ/ يف أذن فارس���كِ األمنْ / حلناً 
فرنسيَّ الرننْ / حلناً كأيامي حزينْ« ) 4(.

يعمِّق الش����اعر مدل���والت القصيدة من خالل 
)املباغتات التصويرية / والتشكيالت اللغوية( 
ال���يت تتضم���ن حرك���ة مدلولي���ة كاش���فة عما 
تؤسس���ه م���ن تش���كيالت مراوغ���ة/ وحرفن���ة 
ن���ادرة يف التقاط الص���ور اجلدلية اليت ختفي 
ومباغت���ات   ، متناقض���ة  جدلي���ات  وراءه���ا 
تصويري���ة مفاجئة ، كم���ا يف قوله: » وقصدتِ 
دوالبَ املالب���سِ تقلع���نَ .. وترتدي���نْ .... ه���ذا 

املساءُ حبانةٍ صغرى رأيتكِ ترقصنْ/ 
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تتكس���رينْ عل���ى زنودِ املعجبنْ / تتكس���رينْ 
/ وتدمدم���نْ / يف أذن فارس���كِ األم���نْ / 
حلناً فرنس���يَّ الرننْ/ حلناً كأيامي حزينْ« . 
والالفت أن كل صورة من تلكم الصور تتضمن 
حركة مشهدية كاشفة ، تنم على حركة ضدية 
مفاعلة جلزئيات املشهد / لتعكس صدى ذاته 
العاش���قة / واملثرية ملدلوالت ش���تى ، يؤس���س 
مثرياهت���ا ، بقول���ه : ) تقلع���نْ / ترتدينْ( ، و 
) تتكس���رينْ / وتدمدمنْ( ، و )حلناً فرنسي 
الرن���نْ / حلن���اً كأيامي حزي���نْ(، وعلى هذا 
النحو يعتمد الش���اعر التضاد مقوماً أس���لوبياً 
يف حتريك املشاهد الشعرية / وخلق املفارقات 
التصويري���ة ال���يت تباغت املتلق���ي بتمظهراهتا 
األس���لوبية / ومثرياهتا العاطفي���ة ، لتصل إىل 
قمة يف النضج األسلوبي / واالبتكار التشكيلي 
. وه���ذا إن دل عل���ى ش���يء فإمن���ا ي���دل على 
حنك���ة فنية / وق���درة مراوغة / على اقتناص 
التش���كيالت الفانتازي���ة ومثرياهت���ا اجلدلية ، 
لتص���ل إىل أقص���ى مراتب اإلثارة/ والتش���عري 
املفردات���ي للجمل والرتاكيب الش���عرية ، لتغدو 
غاية يف احل���راك الدايل واملكاش���فة املدلولية 

ملثرياهتا التشكيلية على املستويات كلها .

شعرنة املشهد الكلي أو الصورة الكلية :
ونقصد ب� ش���عرنة ) املش���هد الكلي أو الصورة 

الكلية ( :
الص���ورة ال���يت تؤس���س مثرياهت���ا عل���ى تفاعل 
الص���ور اجلزئي���ة يف حيز تصويري متناس���ق، 
مرس���وم بدق���ة بعدس���ة مونتاجي���ة غاي���ة يف 
التخييل / واإلثارة / واملراوغة املش���هدية ، إذ 
تتفاع���ل الص���ور اجلزئية يف حيز مش���هدي / 
م���راوغ / ، مؤس���س على التفاع���ل / والتناغم 
/ والتالح���م / واالئتالف مما يفعل املش���اهد 
الشعرية ، ويثري حركتها على املستويات كلها .

وقد اس���تطاع الشاعر نزار قباني تفعيل رؤيته 

يف حي���ز مش���هدي متناس���ق ، مؤس���س عل���ى 
التناغم ، والتآلف ، واالنسجام ، كما يف قوله :

»ي���دكِ ال���يت حطتْ على كتف���ي / كحمامةٍ ... 
نزلتْ لكي تشربْ / عندي تساوي ألفَ مملكةٍ 
ياليَته���ا تبق���ى وال تذهبْ/ تلك الس���بيكُة ... 
كي���ف أرفُضها ؟ / من يرفضُ الس���كنى على 
كوكبْ ؟ هلثَ اخلياُل على مالمستِها / واهنارَ 
عند س���واِرها املُْذهب / الش���مسُ نائمٌة على 
كتف���ي قبلُتها ألفاً ومْل أتعبْ / هنرٌ حريريُّ ... 
ومروح���ٌة / صينيٌة ... وقصي���دةٌ تكتبْ / يدكِ 
املليسُة كيف أقنعُها أني هبا ... أني هبا معجبْ 
/ ق���ويل هلا ... متضي برحلتِها / فلها مجيعُ 
مجي���عُ ما ترغ���بْ / يدكِ الصغ���رةُ ... جنمٌة 
هرب���تْ م���اذا أق���وُل لنجم���ةٍ تلع���بْ ؟ / أن���ا 
ساهرٌ/ ومعي يدُ امرأةٍ بيضاءُ .. هل أشهى / 

وهل أطيبْ« )5 (.
يؤسِّس الش���اعر مثريات قصيدته على شعرنة 
املشهد الكلي / أو الصورة الكلية، اليت تتمفصل 
عل���ى دينامي���ة الصور اجلزئي���ة، ذات الصدى 
املدلويل املباغت / وإثارهتا املش���هدية احلسية 
املكثف���ة ، كم���ا يف قول���ه : » يدكِ الصغ���رةُ ... 
جنمٌة هربتْ ماذا أقوُل لنجمةٍ تلعبْ ؟ / أنا 
س���اهرٌ / ومعي يدُ امرأةٍ بيضاءُ .. هل أش���هى 
/ وه���ل أطيبْ« ، وهنا تتناغم الصور اجلزئية 
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على مس���توى املش���هد العام ، حمققًة نوعاً من 
التفاع���ل ، والتناغ���م ، واالنس���جام مع املوقف 
العاطف���ي املتوتر ، كم���ا يف قوله : » يدكِ اليت 
حط���تْ على كتف���ي / كحمام���ةٍ ... نزلتْ لكي 
تشربْ / تلك السبيكُة ... كيف أرفُضها؟/ من 
يرفضُ الس���كنى على كوكبْ ؟« ، والالفت أن 
مثريات املشهد الكلي تتناغم واملوقف الشعري 
اجملس���د ، خلل���ق درجة مثرية م���ن التفاعل مع 
بقي���ة الصور األخرى مجيعه���ا ، كما يف قوله: 
» الش���مسُ نائمٌة على كتفي قبلُتها ألفاً ومْل 
أتع���بْ / هن���رٌ حري���ريُّ ... ومروح���ٌة / صينيٌة 
... وقصي���دةٌ تكت���بْ« . وعلى ه���ذا النحو الفين 
يعمق الش���اعر مداليل الصور احلسية ، خللق 
درجة من التناغم ، والتفاعل ، واالنسجام على 

املستويات كلها .
ومن ذلك اس���تغراق الش���اعر يف املشهد الكلي 
أو الص���ورة الكلي���ة ، على صعي���د متظهراهتا 
الداخلية / وعمقها املشهدي ، كما يف قوله :

... وال ختشَ���ي عل���ى قدمي���كِ -  » أحبِّي���ين 
س���يِّدتي - من املاءِ / فل���نْ تتعمَّدي امرأةً / 
وجس���مُك خارجَ املاءِ / وش���عرُك خ���ارجَ املاءِ 
/ فنه���دُك بط���ٌة بيضاءُ .. ال حتي���ا بال ماءِ .. 
أحبِّي���ين بُطه���ري .. أو بأخطائي / بصحوي .. 
يين .. أيا سقفاً من األزهار  أو بأنوائي / وغطِّ

ِ.. / يا غاباتِ حنَّاء .. تعرِّي / واسقطي مطراً 
/ على عطشِ���ي وصحرائ���ي .. وذوِبي يف فمي 
.. كالش���مِْع / وانعج���ين بأجزائ���ي / تع����رَّي .. 
واش���طري ش���فيت إىل نصف���نِ .. ي�ا موس���ى 

بسين�اءِ« )6 ( .
يلفتنا الش���اعر - يف هذه القصي���دة - بإيقاع 
تناغ���م أصواهت���ا / وائتالفه���ا عل���ى مس���توى 
الص���ور اجلزئي���ة ، وهن���ا ، تب���دو كل ص���ورة 
مرتك���زة عل���ى األخرى ، لتش���كل بنية الصورة 
النصية الكربى ... بأنس���اق تش���كيلية مراوغة 
، تعتم���د الوضوح الت���ام/ والبناء الفين احملكم 
، مبعن���ى أدق : إن القبان���ي يؤس���س كل صورة 
نصية على الصورة النصية األخرى ، وجيعلها 
يف نسق متناغم تصويرياً / وإيقاعياً / وتقفوياً 
، كم���ا يف قول���ه: )تعرِّي/ واس���قطي مطراً / 
عل���ى عطشِ���ي وصحرائ���ي .. وذوِبي يف فمي .. 
كالش���مِْع / وانعجين بأجزائي( ، فكل مفردة 
يف نسقها الشعري تؤدي دورها الفين والداليل 
يف تبيان ش���وق الشاعر / وإحساسه العاطفي 
بفتات���ه إىل درجة التعط���ش ، والتوق املطلق .. 
) تعرَّي .. واش���طري ش���فيت إىل نصفنيِ .. يا 
موس���ى بس���يناءِ (، وعل���ى هذا النح���و الفين ، 
يؤسس نزار قباني صوره على املثريات اللغوية 

/ وتناغم الصور اجلزئية ضمن املشهد 
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النص���ي الكلي الع���ام ، حماوالً خلق دهش���ة / 
أو من���اورة تصويري���ة جبمع الص���ور واملثريات 
املوروثية يف بوتقة فنية واحدة ، مشرياً بقوله ) 
يا موسى بس���يناء ( إىل طور موسى الذي ورد 
يف القرآن الكريم ، ومن هنا ، يبدو لنا توظيف 
القباني للمش���هد الش���عري توظيفاً حيوياً فيه 
من اإلث���ارة، واالقتناص املش���هدي / واملباغتة 
التصويري���ة ، ما جيعل ص���وره غاية يف اإلثارة 
/ واملش���هدية / والتفاعل املدل���ويل / والدايل 

يف آن .
نتائج واستدالالت :

1- يؤس���س القبان���ي مث���ريات قصائ���ده على 
االئتالفات املشهدية / واملباغتات التصويرية ، 
باالعتماد على التوصيفات احلسية اليت تفعِّل 
حركاهتا املشهدية / وتعمق مداليلها املباشرة ، 
برتكيز البؤر التعبريية على مداليل عميقة غاية 
يف التأط���ري / واملباغت���ة / بالرغم من طابعها 
الس���ردي الس���هل / وصورها الواضحة املعامل 

والدالالت .
2- إن أه���م ما ميي���ز قصائد القبان���ي بناؤها 
الفين اهلندس���ي احملك���م ، إذ يرتق���ي القباني 
يف قصائ���ده إىل حيز مش���هدي فين متكامل / 
وبناء معماري متناسق / ال خيلخل هذا البناء 
أية ش���ائبة / وال ميزق وحدهتا أي انكس���ار يف 

حركتها املشهدية 
3- متت���از قصائ���د القبان���ي بتناغ���م قوافيها 

الداخلي���ة / واخلارجي���ة / وتناغ���م صوره���ا 
ال���يت تق���وم على إيق���اع املواءم���ة واالئتالف / 
ال املناف���رة واالختالف ، هل���ذا ، تأتي قصائده 

بغاية التنميق والتصوير الفين املتقن .
4- متت���از قصائ���ده بطاب���ع تع���روي فاض���ح 
للع���ادات والتقالي���د يف كث���ري م���ن األحي���ان ، 
فه���و م���ن الش���عراء الذي���ن ي���رون أن وظيف���ة 
الش���عر األوىل هي التطهري واحلث على نش���ر 
املث���ل العلي���ا والفضيلة / وحماربة الفس���اد / 
واالحن���راف واجله���ل ، هلذا ، امتازت أش���عاره 
الذع���اً  نق���داً  االجتماع���ي  للواق���ع  بنقده���ا 
خاص���اً يف ديوانه املوس���وم ب���� ) يوميات امرأة 
ال مبالي���ة(، إذ حت���دث على لس���اهنا وعرب عن 
معاناهتا بأس���لوب دراماتيكي فين فاضح غاية 

يف املكاشفة / والتعرية الفاضحة .
5- ما مييز قصائد نزار قباني اعتمادها مبدأ 
الل���ذة واملكاش���فة املباش���رة ، فقصائده تبعث 
إثارهت���ا منذ الوهلة األوىل من دون احلاجة إىل 
إنع���ام تفك���ري أو مداولة يف مداليله���ا ، مبعنى 
أدق : إن دالئلي���ات القصيدة - عند القباني - 
دالئليات مباش���رة ال حتتاج إىل فك رموزها .. 
ألهنا باألساس قائمة على الوضوح ، واملباشرة، 
والس���طحية الواضح���ة . وإن اعتل���ت حصان 
اللغة الفنية املأنوس���ة وصوره���ا الواضحة ... 
فإهن���ا تب���دو يف ح���راك مدلويل مس���تمر على 

مستوى أنساقها التصويرية كلها . 

احلواشي : 
) 1(  قباني ، نزار -  األعمال الشعرية الكاملة ، ج1/ ص 467 ، منشورات نزار قباني ، بريوت

)2 (  املصدر نفسه ،ج1/  ص 525-523.  
)3 (  املصدر نفسه ،ج1/  ص 223.  

) 4(  املصدر نفسه ،ج1/  ص 325-323.  
)5 (  املصدر نفسه ،ج1/  ص 428-427.  

)6 (  املصدر نفسه ،ج1/  ص 656-655.
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الشعر الشعبي ) المحكي ( 
ن تاريخًا  ُيَدوِّ

                      رحاب خداج

الشعر الشعيب  هو الشعر املنطوق واملكتوب باللهجة العامية 
وال يُلت���زم فيه بقواعد النح���و واللغة ، أمَّا ال���وزن والقافية 
فقائمان فيه كما يف الش���عر الفصيح متاماُ ، وهو بصمة البالد 
وهويَّتها ، متنوع بعدد البلدان والشعوب واألقاليم وطرائق استخدامها 
للكالم واللهجة املتداولة بني قاطنيها . وهذا الشعر اجلميل هو األكثر 
التصاقًا بالناس واألقرب إىل نفوس���هم وعقوهلم واملعبِّر بأرَقِّ العبارات 
وألطفها وأبس���طها ع���ن أوجاعهم وآماهلم، كي���ف ال .. وهو لغة احلياة 
اليومية املَعيشة ووعاء ُالقيَم اجلمالية والفكرية واللمسات اإلنسانية 

واللقطة السحريَّة اخلاطفة؟!.

المعلم
العربي
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كيف أتى هذا الشعر ؟ومتى بدأ..؟ سؤال حَيَّر 
الباحث���ني يف جمال الش���عر العام���يّ فبعضهم 
قال » إن الش���عر العامي نشأ إىل جانب الشعر 
الفصي���ح ب���ل لعل�َّ���ه سَ���بَقه وظه���ر يف الغن���اء 
واحل���داء واألراجيز« كما ج���اء يف كتاب أعالم 
الش���عر العامي يف لبنان ص6 ملُعده الدكتور / 

ميشال خليل جحا / .
يف   / الرافع���ي  ص���ادق  مصطف���ى   / ورأى 
كتاب���ه تاريخ آداب اللغ���ة العربية اجلزء الثالث 
ص174، أن ما وصلنا من الش���عر العامي يعود 

لزمن الدولة األمويَّة .
وبعضه���م يق���ول إن أوّل ديوان للش���عر العامي 

مكتوباً كان يف زمن الدولة العباسية .
ويرى / حسني مظلوم رياض / أن خمرتع الزجل 
ه���و مقدّم بن معافر الفري���ري يف األندلس ثم 
يذكر ابن قزمان القرطيبّ واألعمى التطليلي .

كما يورد توفيق يوسف عوّاد يف كتابه )فرسان 

ال���كالم ص154 ( : » أن���ه كان يف عص���ر اب���ن 
قزم���ان ش���اعر آخ���ر كبري امسه عب���د اهلل بن 
احلاج املعروف باملدغليس ، وكان األندلسيون 
يقول���ون : أن ابن قزم���ان يف الزجَّالني مبنزلة 
املتن���يب يف الش���عراء ، واملدغلي���س مبنزلة أبي 
مّت���ام« . ومهما تكن وجه���ة االختالف يف هذا 
النوع من الش���عر ، إالَّ أنن���ا لن خنتلف أنه منذ 
ب���دءِ اإلنس���ان الخ���رتاع اللغة ال بُ���دّ أن الكالم 
الع���ذب والصّ���وَر اجلميل���ة املرافق���ة للعم���ق 
الفك���ري والروحي  قد س���ارت مع���ه جنباً إىل 
جنب ، ومما ال شَكَّ فيه أننا لن خنتلف يف أيّ 
الشعرين أقيَم وأعلى منزلة الفصيح أم العاميّ 
ألن الش���عر حبَ���دِّ ذاته يق���اس بقيمت���ه الفنيَّة 
واجلمالي���ة وما حيمله م���ن ذات النفس ومدى 
معرفتها وإحساسها مبا يدور من حوهلا ، فهو 
لسانُ الروح الذي يسيل لغة واضحة عَذبة بكلِّ 
م���ا حيمله من خ�َلقٍ  وإبداع إن كان فصيحاً أم 
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عامياً ، فإمّا شعر أو ال شعر .
ويقول الفيلس���وف والكاتب الكبري جربان خليل 
جربان وهو صاحب أمجل القصائد الفصيحة 

وأروعها    ) املواكب،  و سكن الليل.... ( : 
» إن يف املوالي���ا والزجل والعتاب���ا يف الكتابات 
املُست�َجَدّة من االستعارات املستملحة والتعابري 
الرشيقة املستنبطة ما لو وضعناه جبانب تلك 
القصائد املنظوم���ة بلغةٍ فصيحة لبانت كباقةٍ 
م���ن الرياح���ني بق���رب رابية م���ن احلطب ، أو 
كسرٍب من الصبايا الراقصات قبالة جمموعة 

من اجلثث املُحن�َّطة« ويفخر بقوله :  
» أبن���اء لبنان���ي ه���م الذين يس���كبون أرواحهم 
يف ك���ؤوسٍ  جديدة وهم ش���عراء الفطرة الذين 

يُنشدون العتابا واملعن�ّى والزجل« . 
ولألدي���ب ميخائي���ل نعيمَه قوله : »  . . . فمن 
الطبيعي أن يكون الشعر املَنظوم بلغة املخاطبة 
أح���ب إىل قلبه ) أي قلب الش���عب( ، وأفعل يف 

روح���هِ مِنْ ذلك املنظوم بلغة س���يبويه ، وطِبقاً 
لعروض اخلليل« . 

ويق���ول الدكت���ور عبد العزيز املق���احل يف كتابه 
)شعر العامية يف اليمن ص10(: »تأك�َّد يل أنه 
ال يهبط بش���عر العامية أن�ّه ُكتبَ بالعامية كما 
ال يرتفعُ بش���عر الفصح���ى أنه كتب بالفصحى  
وأن األس���اس الفين هو جوهر الشعر ، وبدونه 

ال يسمّى النظمُ شعراً« .
وللشعر العامي أوزان بعضها على حبور الشعر 
لواضعها اخلليل الفراهي���دي وبعضها له وزن 

خاص بالشعر الشعيب . 
أم���ا أنواع���ه : فالقصي���د �  املعنّى � الش���روقي  
- الق���رّادي - املوشَّ���ح - العتاب���ا - امليجن���ا - 
البغدادي -السحجة - اجلوفيّة - ... إخل. وكّل 
منه���ا خيتلف عما س���واه بطريقت���ه وأغراضه 

واستعماالته .
والش���عر الش���عيب يف جبل العرب ) السويداء ( 
غ�َينّ ومتنوع والس���بب يع���ود إىل قدوم قاطنيه 
من مناطق عديدة  ) لبنان ، فلسطني ، حلب(، 
كما كان موقع اجلبل يف أقصى جنوبي سورية 
سبباً آخر لزيادة تنوّعه وذلك الختالط أهايل 
اجلب���ل مع الب���دو يف األردن والب���دو القادمني 
م���ن مش���ايل الس���عوديّة ، فقد كان���ت تربطهم 
عالق���ات جتاري���ة وزراعي���ة واهتم���ام مبجال 
الرع���ي والث���روة احليوانية ، وه���ذا ما دعاهم 
لالهتم���ام أكثر باللهج���ة البدوي���ة . وحمبَّتهم 
للش���عر النبط���ي جعله أكث���ر تداوالً ب���ني أبناء 
اجلب���ل على مدار قرنني من الزمن تقريباً وإن 

مل تكن هذه هلجتهم املتداولة فيما بينهم .
وتأتي أمهيَّة الش���عر الش���عيب يف أحد وجوهه 
م���ن خ���الل تس���جيله للتاري���خ ال���ذي مُت���رّ به 
األم���م، وما تتعرَّض له م���ن القهر واالضطهاد 
بش���رحٍ  دقيق، ووصف تصويري ، يصعبُ على 
املؤرخني تس���جيله يف الزم���ن الصعب والتعبري 

عنه هبذه املصداقية .
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وعل���ى س���بيل املث���ال ال احلص���ر نذك���ر ه���ذه 
األبيات للشاعر ) امساعيل العبد اهلل ( يصف 
فيها حال أهل اجلبل إبان االحتالل العثماني :

بالليل عِدَّه ي�����ضرب الراس حَدَّاد
        وإن منت نومي فوق حَمْو املشاعيل )1(

ما بي شَكيَّه مري )2( بالعني جمراد )3(
            اللي جَرايل يغوِّل )4( الروح تغوي����ل

خ�������ان الزم����ان وحَّظنا مبطياً باد
               ال م����ا ن����ك���لنا باملهان����ات تنكي���ل

 دُنياك مالت واحَنرَف س�����نْعَها باد
   َكضت )5( وغالت )6( يوم ضِعنا مع السيل
 أول قضاة الس������عد ت��نظيم األوالد                
           وث���اني سَ�����عَدْنا من شَرَفنا مهازي����ل
 والعل���َّ�ة  الل�����ي خَل�َّت القلب بلهاد )7(             

             بني األج����انب يا مَعْ�������وَّد م�����ذاليل 
لتوضيح بعض املُفردات :

1- حَمْ���و املش���اعيل : أي كالراقدِ على اجلمر 
2- م���ري : لك���ن أو إمن���ا ، 3- جمراد : جمرحة 
لشدة الس���هد والبكاء، 4- يغ�َوِّل الروح : يقهر 
���ت : اش���تدَّ غيظها  ال���روح ويغتاهل���ا . 5- َكضَّ
وضاقت. 6- غالت : جاوزت احَلدّ . 7- خ�َل�َّت 
القلب بله���اد : أي ضغطت على القلب وأثقلت 

عليه . 
وهنا الشاعر ) شبلي األطرش( يرسل قصيدة 
أله���ايل اجلب���ل يف أثن���اء س���جنه يف إزمري يف 
الدول���ة الرتكية يصف فيها أفع���ال العثمانيني 
أهن���م  وكي���ف   ، لس���ورية  احتالهل���م  خ���الل 
يبطشون، ويقولون عكس ما يفعلون فينقضون 
كلَّ وعودهم وعهودهم اليت قطعوها لألهايل، 
وهاك���م بع���ض األبيات م���ن قصيدت���ه التائية 

)العيد عاد وعيد قليب هواجيس (:
دولة خَ�������وَن متعاملني ال���ت��الويس )1(       

              والدي��ن ينه���اهم عن الفاحش����اتي 
باع���وا البق����ر للروم ب��ارع نواحي��س

          ودّكوا )2( القالع املانعة النابياتي )3( 

رَبعاً على اخلون���ات أبن����وا دواميس )4(
              عَ البط������ل مَدوا فراش�هم للمباتي 

مث����ل األف�����اعي ليِّن����ات املالمي���س
                والسّ���ُم يف أنياهبم كامن�������������اتي

حلوين يف صَفّ احَلكي والتم�����اليس )5(
             مثل الس������راب وما يرووا الظمُاتي

1- التالوي���س: أي أهن���م يتعامل���ون بالرش���وة 
م���وا ،3- النابيات:  والرباطي���ل .2- دَك�ّوا : هَدََّ
وهي تعبري عن رفعة الشرف ومسوه . 4- أبنوا 
دوامي���س : أسَّس���وا للخيان���ة والغدر وشَ���يَّدوا 
بناءهم على هذا األس���اس،5- جييدون سبكَ 

الكالِم وحبكَ احليلةِ . 
وللش���اعر ) عل���ي عبيد( قصي���دة يصف فيها 

حال أهلهِ إبان االستعمار الفرنسي :
كان العرب يف جبهة الدهر غرَّه

                وخَيَّاهلم ي���ظهَر على ك�����ّل خيَّال
وكانت بالد العرب َزهرة وحُرَّه

ل العِز عَ املال                 وكانت عَزيزة تَفضِّ
دار الزمان ودار عَ الكِل شَ����رَّه         

                الدَّهر يغدرُ باألجاويد ل����و م���ال

وهذا هو الش���اعر الب���دوي ) صبيح الس���رَّاح 
املدجلي ( من عش���رية الش���رعة يصف أحداث 
معرك���ة املزرعة اليت جَرَّت اخليبة على القوات 

الفرنسية حيث يقول:
حيي����ت يَليَِ ناقل الصيت )1( وفنون              
         سُ�����لطان )2( سرت ملوِّات الذوايب )3(
غ����يم حَتدَّر يَمّكم ما ل���ه رك�������ون              
         يضفي على روس العِدا واجلذايب )4(

ميطر على حوران والكفر )5( من دون
           ي������روي دي������ار معذيني الطنايب )6(

شرابة الدم احلم������ر م���ا يكل����������ون         
       زخ���راهتم )7( واخلي���ل يلفن هنايب )8(

باملزرع�����ة  سوق املنايا ين�������بّون )9(
  م�����وزيرهَلهَل )10( مثل رشق السحايب )11(
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وعيال موزر للعس������������������اكر خيذلون )12(
   وال��دم لق����رون النش����������امى حطاي����ب )13(
ع����اداهتم س������������مح العراقيب ي��عطون )14(       
  وهُم من�����هٍل يوم الس�������نني الص������عايب )15(

1- ناف���ل الصي���ت : الناف���ل ه���و الكريم الذي 
يعطي م���ن دون انتظار الثواب ، 2- سُ���لطان: 
هو س���لطان  األط���رش )قائد الثورة الس���ورية 
الك���ربى( . 3- الذواي���ب : الذؤَاب���ة ، الناصي���ة 
وهي ش���عرُ يف مقدِّمة الرأس . 4- غيمٍ  تِحَدَّر 
يَمّك�ُم : يصف الشاعر الث�ُوَّار حني انقضاضهم 
عل���ى اجلنود الفرنس���يني بالغي���وم اهلاطلة   . 
5- حوران والكفر : حوران هي األرض الواقعة 
يف اجلن���وب م���ن س���ورية ، والكفر ه���ي قرية 
م���ن ق�ُرى الس���ويداء جرت فيه���ا معركة كبرية 
قب���ل معركة املزرع���ة . 6- معذيني الطنايب : 
أصحاب الرماح اليت تقط�ُر دماً   7- زخراهتم: 
نفريه���م للحَ���رب.   8- هناي���ب : الن�َهْ����ب أي 
الغنيم���ة ،. 9- باملزرعة س���وق املناي���ا ين�َبّون: 
يتس���ابقون إىل امل���وت يف معرك���ة املزرعة بغية 
كسب ش���رف االنتصار. 10- موزير : نوع من 
األسلحة.  11- رشق السحايب : هطل الغيوم، 
وهو كناية عن كثافة الرماية .  12-  خيذلون: 
أضعف���وا أعداءه���م وأذل�ّوه���م  13 - حطايب: 
ش���بَّه الش���اعر قطع ال���رؤوس بالس���يف ، كما 
قطع احلط���ب . 14- مسح العراقيب يعطون: 
يَهَب���ون أفضل ما ميلكون م���ن اخليل واجلمال 
والغنائ���م.  15- وهُم مَنه���ل : وهم املورد عند 

قسوة السنني وجدهبا. 
ثم أضاف الش���اعر )زيد األطرش ( إىل تاريخ 
الش���عر الش���عيب أح���داث ح���رب تش���رين عام 
1973 ويفتخر بق���واتٍ ذل�َّلت الصعاب وبدَّدت 
املق���والت، وبالنياب���ة عن أهاىل اجلب���ل يبُث�ّهم 

التحيات حيث يقول :
من هضاب ش������ادِ أهلنا ف����وَق منَّ��ه

                مَوطن������اً للع�����زّ موف���ور الكرامه

مِن جَبَل ح���وران مِن يَعرُب تكن������ى
             يا املِِش��ّكك دون���ك وش���اح الوسامه
أبعث���ه مِن�������ي حتياتٍ  . . ومِن�������ه             
             باألص��اله والنياب���ةع����ن النش���امى

أبعثه جلي���وِشِ ت���دفع ع���ن وطنَّ������ا
      عادي��اتٍ م��ن دَهرنا )1( .. باحُلسامَ
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من ورا سيناء )2( حتى بي���ت جنّ��ه )3(
       للهضاب اللي قف���ا الس���احل تس�اما)4(

فجَّرَه ج���يش العروب���ة ي����وم شَ�����نَّه
               عاألع����ادي غ�������ارة بَدَّدِ اح��المه

م����انف����ع برلي����ف ختطيط����ه وَفنه
              ع��ند إي��ماٍن تف�����جَّر م���ن كمامَ����ه

 ك�����ان ودّي والثك��������اىل يه�����زجّنَّ
               ل���و تراهم ح���ول مذياِع اإلعالم���ا
ميس���حَّن ال������دمع ثُ���مّ ي�زغ������ردَن              
               عَ ش���هيدٍ يف ث������رى األوطاِن نامَا

ك����م ع������ريٍس ي�����وم عِرسه م�اهتنا
ت هْدامه             َك���م عجوٍز عَالض����نى شَقَّ

ي����اعريس������اً خضبُّوَك ب��غي�ر حنّ����ه
              مُ��تْ ك���رمياً م���ابعد روحَك مَالمَه

ي����انص��ري  الُظ������لم مَه�����الً  ال جتنى
              ألْعربْ قد ج���اوزوا س���ن الفِطام���ا 

ذاك عَص���ر ال�����ذّل قد زحن�����اه عَنّ�����ا
           يومَ كنتَ  تش�����دّ م���ن عِندك حِزامَه

والرض����يع منِّن�������ا لو ص�����اح نِنَّ������ه
        نرضعه حُبّ الوطن قب����ل الفِطامَه )5(

1- عاديات الدَّهر : مصائبُه ونوائبُه . 2- ورا 
س���يناء : من صح���راء مص���ر . 3- بيت ِجن : 
بلدة من ريف دمشق ،4- تسامى: تشمخ،  4-  
ص���اح ننه: طالباً الطع���ام فإننا نطعمه ونعلمه 

حبّ الوطن قبل بلوغه الفِطام . 
فق���ط  يَتغن�ّ���ون  العامي���ة  ش���عراء  كان  وه���ل 
بانتصاراهتم وينس���ون اإلنكسارات والن�ك�َسات 
.. ؟! قصائده���م ت�ُثب���تُ  عك���س ذل���ك ، فهم 
يعلم���ون أس���باب نكس���ةِ ح���رب األيَّام السِ���تة 
م���ن حُزي���ران ويَحُّضون على الع���ودة إىل املُثل 
والتماسُك ، والتأكيد على أن التفك�ّك ال يُول�ِّدُ 

إالَّ اإلنكسار .
وهذه بعض األبيات من قصيدة ) ت�َّل الفرس( 
وقد أرس���لها الش���اعر ) أمح���د الغباغيب ( إىل 
الش���اعر ج���اد اهلل س���الّم وقد بُث�َّ���ت عرب أثري 

اإلذاعة السورية عام 1970 هي خري دليل على 
ما أسلفنا . يقول الشاعر :

أشرفتَ )1( يا تل الفرس مَنْ عَدانا
               وتِش���رف علينا مِن بعيد النواظري

وتشرف علينا براجهُم مِن مكان����ا
                مِن عُق��ب م���اكنّ��ا عليهُم صِوابري
مِن عُُقب ما كانوا ذِالل ضعانا )3(               
           واليوم زادوا الغطرسَه والتحاوير )4(

عوام��ل النَكس�ه قض����تْ ع صَفانا
               أسباهبا ع���دم التضامن وحت���ذير

ياهيه يارجال العرب ما َكفان�������ا
               م�����ا فادن����ا كثرة شكاوي وتقارير

ك�ثر اخلط��ب م��ا فادن�ا من زمانا
                حت��ى  وال تصريح يُنشر بتحري�ر

أمريك����ا وجمل����س أم����نهم خيانا
                وهيئة أمَ����م كلّها دعايا وت���زاوير

أرض خ����ذوها ب�احلرب مُس��تهانه
           م���ا ترج�ع إالَّ باحلرب والطوابري )5(

ال بُدّ يا ت���ّل الفرس م�����ا تَ������رانا         
             ِب س�����اعةٍ فيها النصر والتباش����ري
ال بدُّ لن����ا م����ن ي����وم تسمَع حِدانا)6(           
          ونقطع على الباغي بَعيد املش�اوير)7(

1- أشْرَفت :مَجَّدْتَ وأعليتَ شأن مَن يُعادينا. 
2- صوابري : الك�َث�ْرة والغ�َل�َبة والشِ���دَّة، أي ُكن�ّا 
حن���ن األقوياء عليهم .3- ذالل : أذالء مهانني، 
الضعي���ف ، املغل���وب عل���ى أم���ره ، الضع���ان: 
 -5  ، املراوغ���ة  التحاوي���ر:   .4  . الضعف���اء 
الطواب���ري: جُموع اجُلن���د واملقاتلني اجلاهزين 
للحرب والقتال . 6- احلِداء : نوع من األغاني 
الرتاثي���ة تث���ري احلماس يف أثن���اء احلرب . 7- 
نقط���ع بعي���د املش���اوير : نقطع عل���ى املُعتدي 

خمططات�ُه.
وها هو جواب الشاعر ) جاد اهلل سالَّم ( على 
قصي���دة ت�َّل الف�َرس ، نقتط���ف بعض املقاطع 
اليت ت�ُوض�ِّح نظرة الشعراء جتاه تلك النكسات 
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املراجع :
1- الدكتور ميشال خليل جحا :أعالم الشعر العامي يف لبنان .

2- الكاتب والشاعر أنطوَان عكاري : األشعار الشعبيَّة اللبنانية .
3- الكاتب منري وهيبة : الزجل الشعيب اللبناني .

4- الكاتب جورج عيسى : حماضرة بعنوان )الشعر الشعيب يف جبل العرب أيام االنتداب(
5- الكاتب مسيح الباسط : األغنية الشعبية يف جبل العرب .

6-الكاتب حسن القيسي نصر : قبسات من الرتاث الشعيب
7- ديوان الشاعر إمساعيل العبد اهلل .

8- ديوان الشاعر شبلي األطرش .
9- ديوان الشاعر جاد اهلل سَالَّم .

واألس���باب اليت أدَّت إىل وقوعها حسب وجهة 
نظرهم . حيث جييب :

مبداي ب����اهلل ال��ذي هُو رج�����انا
              هوْ خ����الق الدُنا وعل����يه الت����دابري
ي���دمح ل����نا الزل��ه ويغفر خطانا               
             وِيفك������نّا م���ن الي���ذات العواثري)1(

مِنْ عق����ب م����ا كنَّا بع���ٍز دَهانا               
           حَ��رٍب بس��تّ أي���ام  م�ا عقبتْ خي���ر
غاب السعد واستنص���رونا عِدانا                
���ن تِاله���ا معايري)2(           وصارت علينا مِِِِ
عش���رين عام ي���ا عَرب���نا كِفان����ا               
             م����ا فادنا كث���ر اخلَِطب واملش����اوير

تلَّ الفرس وتلول مِث����له تران������ا
             وحِنَّ����ا نِراعيه����ا بش�����وف النواظري

م���ن شرقنا وغربنا وش بال ن������ا       
       ما ع�����اد نقبّل يا عَرَبن�������ا معاذي����ر

الق����دس تنخاكم  علي����ها مَهاّن�������ه              
          حنَّت على الفرقة ح�نني الن��واعري )3(    

حنّا  هل ال���ردّاتُ عليّ ب���غان������ا          
            البُ���دَّ  ي����وٍم ي���زحفون الط���وابري)4(

وال���يا مش�������ينا طاي���الت خُط��انا     
          عدّ الض���وامي واردي���ٍن  عل��ى بي�ر)5(

 ومن هضبة اجلوالن تِس������مَع حِدانا
        يوٍم على ال������دّيان أسود من القي����ر)6(

ومتطرعلى الغاصب صواعق سَمانا
          واهلل على ال���باغي ت����دور ال����دواوي���ر
وبالقدس جيمع شَ������ملنا ومُلتقان�����ا               
�����اك األم����ور املعاسري              وال�������ربّ فكَّ

1- يدمَ���ح الزَلة : يغفر ما ارت�ُكبْ من الذنوب. 
يفك�ّنا من الي���ذات العواثري : يقينا مِمَّا يُخفيه 

القدر من العثرات واملصائب . 
2-  تاله���ا معايري : أصبحن���ا بعدَها مُعَيَّرين، 

تنسب لنا العيوب .
 3- تنخاك�ُ���م : تدعوك�ُ���م وتس���تصرُخ خنوتكم  
ومروءَتُكم .   حَنني النواعري : الناعورة  ت�ُصدرُ 

صوتاً يُشبهُ الغناء احَلزين.
4- حِن�َّ���ا هََل ال���رَدَّات : ن�َحنُ ، وأهُل للرَدِّ على 

مَنْ يريد الن�َيْ�َل مِن�َّا . 
5- طاي���التٍ خُطان���ا : س���ريعو اخُلطا ،  عدد 
الضواح���ي واردين عل���ى بري: نش���به العطاش 

الواردين على بئر املاء .
6- الديَّ���ان : موش���يه دَيَّ���ان ، وزي���ر احَل���رب 
اإلسرائيلي يف ذلك التاريخ . القري : اإلسفلت .

 وما ق�ُدِّم ما هو إاّل قطرة من حبر تاريخ الشعر 
العامي الذي نقل لنا األحداث عرب التاريخ بكل 
الص���دق والوض���وح وب���أدّق التفاصيل اليت قد 
يعجز عنها س���واه ، إن�َّه إحس���اس الناس كافة 

من دون استثناء .
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مقام القافية
في حداثة الشعر العربي

       مسري احملمود

بالرغم من األمهية الكربى واإلس���تثنائية اليت اكتس���بتها 
القافية كمرتكز أساسي يف تش���كيل بنية القصيدة العربية 
عرب مس���ريهتا الطويل���ة، وبالرغم من بقائه���ا على مر تلك 
العص���ور اليت س���بقت ظهور ما يس���مى بالش���عر احلدي���ث مهيمنة 
عل���ى الذائقة العربي���ة املرتبطة ارتباطًا وثيقًا هبذا املنتج الش���عري 
»املنمط«،  إال أن احلداثة يف الش���عر العربي أحدثت حتواًل خطريًا 
يف  بني���ة القصيدة العربي���ة، وكانت القافية م���ن أول وأبرز العناصر 
الش���عرية اليت تعرض���ت لتهديد واضح بفعل م���ربرات كثرية حاول 
شعراء املدرس���ة احلديثة تقدميها يف س���بيل جتاوز سيطرة القافية 
عل���ى فعالياهتم الش���عرية، وحتري���ر قصائدهم منها حت���ى ولو كان 

حتريرًا جزئيًا

المعلم
العربي
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ورمبا يكون رواد املدرس���ة احلديثة قد اختلفوا 
بعض الش���يء يف  تقدير الضرورة اليت تنطوي 
عليه���ا القافي���ة يف قصائده���م انطالق���اً م���ن 
خصوصي���ة كل جترب���ة*، فف���ي الوقت الذي 
أظه���ر في���ه الكثري منه���م مرونة كب���رية بصدد 
التعامل مع القافية فإن الشاعرة نازك املالئكة 
اليت تعد املنظر األول حلركة الش���عر احلديث 
أب���دت حتفظ���اً واضح���اً على حماول���ة تغييب 
القافية وإمهال دورها وذلك ألن الش���عر احلر 
بالذات حبس���ب تعبريه���ا حيت���اج إىل القافية 
احتياج���اً خاصاً، حي���ث إن القصائد احلديثة 
اليت تقوم يف تش���كيل بنيتها العامة على تقنية 
سردية، غالباً ما تستغين يف جزء كبري منها عن 
التقفية وذلك ألهنا ال تعتمد على إشاعة حس 
غنائ���ي يقتضي مولدات إيقاعية عالية الرتدد، 
فمثالً يف قصيدة »أجافيكم ألعرفكم« للشاعر 
ص���الح عب���د الصبور منحى ح���واري يبدأ من 

العنوان الذي بين على معادلة طباقية:
أنا شاعر…

ولكن يل بظهر السوق أصحاب أخالء
وأمسر بينهم بالليل أسقيهم ويسقوني
تطول بنا أحاديث الندامى حني يلقوني

عل���ى أني س���أرجع يف ظالم اللي���ل حني يفض 
سامركم

وحني يغور جنم الشرق يف بيت السما األزرق
إىل بييت

ألرقد يف مساواتي
وحيداً.. يف مساواتي

وأحلم بالرجوع إليكم طلقاً وممتلئاً
بأنغامي.. وأبياتي

أجافيكم… ألعرفكم
تتأل���ف هذه املعادلة الطباقية حبس���ب الناقد 
والباح���ث حمم���د صابر عبيد م���ن طرف أول 
»أجافيكم« مبا حيمله الفعل من داللة »البعد«، 
وطرف ثان »أعرفكم« املرتبط بداللة »القرب« 
وم���ن ثم يب���دأ النص ومن أول مف���ردة بدخول 
ال���راوي العلي���م » أن���ا - ش���اعر« ال���ذي يقوم 
بسرد احلالة الش���عرية القائمة على وفق هذه 
الصياغ���ة عل���ى التأم���ل واحملاورة، ويس���تمر 
الراوي يف اجلزء األول من القصيدة بتوصيف 
ش���خصي للحالة ينتهي بانتهاء القافية األوىل 
)يس���قوني- يلقوني(، اليت جاءت ضرورية إىل 
حد ما وذلك بس���بب انتقال الراوي من صيغة 
وصفي���ة ذاتية م���ع »الغائ���ب« بدالل���ة )أمسر 
بينه���م- أس���قيهم- يس���قوني- يلقون���ي(، إىل 
صيغ���ة حواري���ة م���ع »احلاض���ر«  بداللة كاف 
املخاطب يف )يفض س���امركم- أحلم بالرجوع 
إليك���م- أعرفكم(، ويف الوقت الذي مل تس���هم 

*القافية: عرفها بعض النقاد بأهنا األحرف اليت تقابل املتحرك قبل الساكن األخري وإىل آخر الكلمة يف البيت 
الشعري، وعرفها بعضهم اآلخر بأهنا الكلمة األخرية من البيت الشعري.

والقافية أحد عنصري املوسيقى اخلارجية يف البيت الشعري التقليدي إىل جانب البحر العروضي.
وش���عر احلداثة الشعرية اس���تخدم التفعيالت مبعناها االصطالحي الس���ابق ولكنه نوّع يف استخداماهتا ووزعها 

على غري نظام ظاهر يف هناية األسطر.
وقد اس���تغنى بعض ش���عراء احلداثة عن القافية واختذوا من اإليقاع ركيزة له ، وهذا اإليقاع ينبع من املوس���يقى 
الداخلية يف النص، املتناغمة مع احلالة النفس���ية للش���اعر، وأبرز عناصر هذا اإليقاع: تكرار األحرف ، التناغم 
بني الكلمات، التوازن بني العبارات ، االنس���جام بني حروف اهلمس واجلهر، حس���ن التقس���يم، التقطيع العروضي 

) التفعيلة( ، احملس���نات البديعية )س���جع، جناس(،املقابالت املعنوية )الطباق، املقابلة(، التقفية الداخلية 
)الرتصيع(. »اجمللة«
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القافي���ة املتباع���دة )س���امركم- أعرفك���م( يف 
تصعيد غنائية القصيدة، وذلك للبعد النفسي 
بني »س���امركم« و »أعرفك���م« مما حافظ على 
الوضع التأملي الذي ش���اع يف مناخ القصيدة، 
ف���إن القافي���ة املتقارب���ة ال���يت تك���ررت فيه���ا 
»مساواتي« وأعقبتها »أبياتي« صعدت الغنائية 
على حنو انعكس سلبياً على القصيدة، إذ كان 
باإلمكان االستغناء عن مفردتي »يف مساواتي« 
و »أبيات���ي« اللتني ال تتمتع���ان بضرورة داللية 
عالوة على خرقهما نظام التقفية السردية يف 
القصيدة، وتعمل تقفي���ة التدوير يف القصيدة 
املعاصرة أيضاً على خفض ضرورة اس���تخدام 
التقفي���ة إىل أقص���ى ح���د ممكن،  بس���بب ما 
تؤدي���ه هذه التقفي���ة من تواصل واس���تمرارية 
يف إنت���اج الدالل���ة، فضالً عن الطول النس���يب 
جلملته���ا الش���عرية، فف���ي قصي���دة »س���قوط 
فندق النهرين« للشاعر سعدي يوسف التظهر 
التقفية س���وى مرتني، إذا اعتم���دت القصيدة 

على تقفية التدوير اجلزئي:
ال تبعد الصحراء عنه

وإذ ي���دور النخ���ل يف غرفاته، يغرب هذا املاء يف 
النهر القريب، ويف األنابيب القدمية 

كانت طوابقه الثالثة 
الزج���اج  ينفت���ح  واآلج���ر،  باجل���ص  مبني���ة 

اإلجنليزي الثخني هبا 
على بار احلديقة والزوارق

 ولرمب���ا كان الطري���ق إليه أقص���ر حني ختتار 
اليمني

 ولرمبا فكرت، ما أهبى احلدائق 
يف فندق النهرين
عاشرنا، وقامرنا

تعلمنا مراوغة الكحول- السم
يف غرفاته… يوماً تزوجنا

وجئنا بعد أن دارت بنا السنوات
جئناه جنر صغارنا، يتعرفون على حدائقه…

وكنا مرهقني مبا حتملنا
مل ندر أن اجلص واآلجر…

مل نشعر بأن املاء كان يسيل…
أن السقف…

آه… بعد أن دارت بنا السنوات
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جئناه، جن���ر صغارنا، يتعرف���ون على حدائقه 
وكن���ا مرهق���ني مبا حتملنا ي���رى حممد صابر 
عبيد أن ش���كل هذه القصيدة الشعري ينقسم 
عل���ى ثالث���ة أقس���ام يتقدمهاوص���ف متهيدي 

يشكل مقدمة للنص.
تس���يطر على الوص���ف لغة س���ردية تفصيلية 
مباشرة تستهدف تش���كيل بنية النص املكانية 
ع���ن طريق تصوير فوتوغرايف حمض، ختتتمه 
القصي���دة بقافية مقفلة )ال���زوارق- احلدائق( 
حتظ���ى بقدر كبري من التربير وذلك ألهنا تنهي 
الصورة التشكيلية للمكان، استعداداً لالنتقال 
إىل اجل���زء الثان���ي م���ن القصيدة ال���ذي يبدأ 
بالدخ���ول يف احل���دث الش���عري مباش���رة عرب 
ثالثة أفعال )عاش���رنا- قامرن���ا- تزوجنا(، إذ 
تش���كل )قامرنا- تزوجنا( قافي���ة خارجية يف 
حني جي���يء الفعل )عاش���رنا( ليحق���ق تقفية 
داخلي���ة، ويعمل املد ال���ذي تنتهي به التقفيات 
الثالث على إش���باع رغبة االستذكار والتحليق 
يف املاض���ي، لتنتق���ل القصي���دة أيض���اً بانتهاء 
التقفية إىل اجلزء الثالث واألخري من القصيدة، 
وهو يغادر مناخ املاضي بطبيعة االس���تذكارية 
التأملية إىل احلاضر املثقل بالتجربة املرة بعد 
زوال ص���وت املاضي وصورته احلية اللذين مل 
يستطيعا فعل  شيء سوى التلبث يف الذاكرة.. 
لذل���ك ف���إن اجل���زء األخ���ري افتق���د التقفي���ة 
مبعناه���ا التقين واكتفى بتكرار مجلة ش���عرية 
كامل���ة، وبتكراره هل���ا انتهت القصي���دة وبدت 
)الس���نوات- حدائقه- حتملنا( وكأهنا تقفيات 
حبك���م تكراره���ا، ه���ذا التكرار الذي انس���جم 
متاماً مع ثقل التجربة ومرارهتا وقسوهتا.. أما 
يف قصيدة »الوهم« للشاعر سامي مهدي فإن 
تقني���ة التدوير املعتمدة فيها »كلية«، مبعنى أن 
القصيدة بأكملها مجلة ش���عرية واحدة مدورة 
تدويراً كلياً، تس���تدعي قراءة متالحقة مما ال 
يتطلب إنش���اء تقفيات خارجية متثل حمطات 

توقف يف القصيدة:
ليس للمرء سوى أن يوهم النفس ويغويها، 

ففي ظلمة هذا الليل،
يف زمحة من عاشوا ومن ماتوا،

يضيق القلب والروح، 
وال ب���د ملن يقتح���م الظلمة من وهم لكي يقوى 

على السري 
ومن وهم جديد حني ال يوصله األول…

هذا شأن من ظل 
ومن أجهده السري،

 فمن وهم إىل آخر حتى مطلع الفجر
افتقدت القصيدة التقفية افتقاداً كلياً بس���بب 
عدم احلاجة إليها س���وى م���ا جاء منها عرضاً 
يف السطر الثالث بشكل تقفية داخلية )ماتوا-

عاش���وا(. هذا على الصعيد الش���كلي أما على 
صعي���د البني���ة الداللية ف���إن القصي���دة تبدأ 
بصياغة تأملية ذاتي���ة بطيئة احلركة، تفضي 
إىل صورة »حكمية« حت���اول »تلخيص« جتربة 
احلي���اة بأكملها بلغة ثرة موحي���ة تفرض ثقالً 
ورزان���ة عل���ى حرك���ة الفع���ل الش���عري داخ���ل 
القصي���دة، مم���ا يبعده���ا كث���رياً ع���ن الطابع 
الغنائ���ي التطري���يب ال���ذي حتدث���ه التقفيات. 
وبذلك فإن من أهم أسباب جناح القصيدة هو 
غياب القافية، وتغيب القافية كلياً يف قصيدة 
»النقش« للش���اعر عبد الرمح���ن طهمازي مع 
إهنا ليس���ت م���دورة ال تدويراً جزئي���اً وال كلياً، 
غري أن فيها من اخلصائص ما يس���تدعي هذا 

الغياب ويعوض عنه، وغالباً ما تكون هذه
اخلصائ���ص ذاتية حم���ض، أي أن لكل قصيدة 
من هذا النوع خصائصها املتميزة اليت تستطيع 

بوساطتها االستعاضة عن غياب القافية:
كن���ت يف دع���ة والعجائز يف الت���ل ترمي حقول 

الكروم
تنتهي والذبائح ال تستوي فوق ذنب الرجال

والصخ���ور عجاف وش���احبة، بارد ذلك 
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الشمل
ال تنام الصقور وال ترتدى

يف حريق التشابه شتت وارتاح وجهي
ووراء املدائن مدت أكف تنوح

سارع الربق يف النقوش
والتقى يف احلدائق جيل النساء

يف القصي���دة رم���ز مرك���زي يتس���لط على كل 
التأوي���الت اخلارج���ة م���ن عمق الن���ص: فمن 
خ���الل التقاط اإلضاءات اليت تصدر عن مجل 
النص وتوحيدها يف نسيج داليل واحد، ميكن 

التوصل إىل املعنى اآلخر الذي يشكل رمز
 القصي���دة املرك���زي. وابت���داء م���ن العن���وان 
»النقش« ثم املفردات الش���عرية )العجائز- يف 
التل- ذن���ب - الرجال- الصخ���ور- عجاف - 
ش���احبة- بارد ذلك الشمل- ال تنام الصقور- 
وراء املدائن- أكف تنوح - الربق- النقوش- جيل 
النس���اء(، وانتهاء بسيطرة  صيغ اجلموع على 
النص )العجائز- حق���ول- الكروم- الذبائح - 
الرجال- الصخور- الصقور- املدائن-  أكف-  
النقوش-  احلدائق-النساء(، فإن شكالً حمدداً 
للرمز ينم���و بتفاعل ه���ذه اخلصائص اللغوية 
ليستقر يف دالليت »القبور- املوت«.. وعرب هذا 
التأوي���ل ال���ذي ميكن أن يكون احتم���االً واحداً 
م���ن احتماالت عدة تقدمها جتربة النص، فإن 
القصيدة حنت يف بنيتها هذه منحى فلس���فياً 
معرباً بالدرجة األس���اس عن جترب���ة ذهنية.. 
وجترب���ة كه���ذه حتتاج ش���عرياً إىل ق���در كبري 
من التأمل واالس���تغراق الباطين الذي يتقاطع 
متاماً م���ع تطريبية الق���وايف وغنائيتها، لذلك 

ابتعدت متاماً عنها. 
ول���و دققن���ا جيداً فيم���ا ميكن أن نع���ده بديالً 
إيقاعياً عن غياب القافية، الكتشفنا أن تكرار 
ص���وت »الراء« يف هذا النص القصري بلغ »19« 
م���رة مما يؤكد هيمنته اإليقاعية على أصوات 
القصي���دة مب���ا يرس���م يف داخله���ا ملمحاً من 

مالم���ح اإليق���اع الداخلي املعوض ع���ن انعدام 
اإليقاع اخلارجي.. 

فض���الً عن ذلك ف���إن طبيعة البحر الش���عري 
املستخدم يف القصيدة »املتدارك«، يسمح كثرياً 
بتغيي���ب القافية وذلك لقصر تفعيالته وقرهبا 
م���ن لغة النثر، كل ه���ذه اخلصائص جتعل من 
القصي���دة ذات بنية إيقاعي���ة وداللية متكاملة 
يف الوق���ت ال���ذي تغي���ب فيه القافي���ة النعدام 

ضرورهتا..  
ويف قصي���دة »طري���ق ب���ني الظلم���ة والن���ور« 
للشاعر  فاضل العزاوي، تظهر التقفية املقفلة 
بش���كل للقصي���دة  االس���تهاللية  املقدم���ة   يف 

أ(، لتق���دم ص���ورة حلمي���ة  منتظ���م )أ ب ب 
 خيتلط فيه���ا الواقع باخليال. وتب���دو التقفية

هن���ا ضروري���ة إىل ح���د م���ا بتقري���ر اإلط���ار 
االستهاليل للقصيدة:

وأنا يف الوادي أهبط شاهدت البحر يفور
وقناديل جنوم تومض يف أقصى اهلضبة

وقرى خالية حمتجبة
وطريقاً مسحوراً ينهض بني الظلمة والنور

فوقفت أحدث نفسي:
هل أذهب أم أجلس يف هذا املنفى؟

هل أقطع وادي امليالد وحيداً؟
هذا قدري

فلتعرب قدماي الصحراء املخبوءة يف جسدي
 وليكن البحر صديقي.

 ثم محلت على كتفي أثقايل وعربت الطوفان
 ثم تنتقل القصيدة بعد ذلك إىل مرحلة أخرى 
من مراحل منوها ليدخل احلدث الش���عري يف 
تقفية احلوار الداخلي »املونولوج« الذي ينطلق 

أوالً على شكل أسئلة واحتماالت. 
وه���ذا الدخ���ول من اخل���ارج االس���تهاليل إىل 
الداخل التأمل���ي هو ابتعاد عن وضوح اخلارج 
وغنائيته العالية، واقرتاب من غموض الداخل 
ومهسه وخفوت إيقاعه، لذلك غادرت التقفية 
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مواقعه���ا لتس���مح للتكرار االس���تفهامي »هل… 
هل« بإشاعة مناخ إيقاعي آخر.. 

وباختت���ام احل���وار االس���تفهامي الداخلي يبدأ 
»املونول���وج« بتقري���ر احلال الش���عرية املقرتحة 
عل���ى ش���كل إجاب���ة يقدمه���ا الن���ص يف واقعه 
إيقاع���ي  صخ���ب  إىل  والحتت���اج  الداخل���ي، 
زال  م���ا  التأم���ل  تقفي���ات، فظ���ل  يس���تدعي 

مسيطراً على أجواء القصيدة.. 
فالتقفية إذاً كما تؤكدها قراءات حممد صابر 
عبي���د ه���ي ولي���دة ع���امل القصي���دة ونظامها 

التش���كيلي، إذ كلما تقدمت جترب���ة القصيدة 
أكثر يف فضاء الداخل والذهن واملخيلة، وكلما 
تعق���د نظامها التش���كيلي باس���تخدام تقنيات 
مرحلة م���ن فن���ون إبداعية جماورة  كالس���رد 
واحل���وار واملونول���وج  وغريه���ا، وحن���ت لغتها 
منح���ى رمزي���اً تأويلي���اً، فإن ال���دور التطرييب 
والغنائ���ي للقافية ينحس���ر إىل أضيق احلدود 
أو ينع���دم، لتظه���ر خصائ���ص إيقاعية جديدة 
»بديل���ة« ترش���ح من طبيع���ة التجرب���ة وكوهنا 

الشعري.
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  ببحار الشوقِ أنا زورْق
ال أخشى أبداً أن أغرْق

فشراعي جنومٌ حاملٌة
والبدرُ كثرياً ما يُعشقْ . . .

فمنارةُ حيب أمواجٌ
ومشاعر قليب قد تُحِرْق ...

هل أنتَ ليٌل يا َقدَري؟!
أمْ أنتَ الصُبحُ ولَمْ يُشرْق!!
وكثرياً ما أشكو َقدَراً . . .

أرماحُهُ دوماً ال تشفقْ
 أحالمي ناياتٌ ُثكلى . . 

 والقلبُ رماديٌ مُغلقْ
 فقالعُ الصمتِ تُخاصرني

والعِشقُ مَواٌل يُشنَقْ . . .
وثلوجُ العُمِر باقيٌة . . 

وتنامُ اآلنَ على املَْفرَْق !!
 سأغنّي أياماً تأتي

 وأغوصُ يف البحر األزرْق . . 
علِّي ألقاكِ ساحِرتي

يف القاِع حيناً أو أعمقْ . . .
يف القاع حيناً

            أو أعمقْ . . .

 أشواق
 بيان أبو محدان
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.. كما خافٍق يرثُ املخيم،
كي يسيجَ ذلك املنفى
بأحالٍم مؤرقةٍ، وكمْ

ستضيء أمساء الذين حنبهم
يف الشاهدات!!؟

 ***
وطنٌ مير بنا، فننهض،

مل يغب عنا، وال
ضاقت بصدٍر أمنياتْ

ودموع نشوتنا على األسالك، حلظة نلتقي،
وطنٌ، وبسمتنا صالةْ!!!

 ***
كما عابٍر ألقى أساهُ على السياج، وراحَ حيلمُ،

كم يطول احللمُ، كم ستظلُّ تكذبُ
بالوعودِ الالفتاتْ!!؟

 ***
وعلى رصيفٍ عابٍر:

منْ عاشَ عاشَ على انتظاٍر موجٍع،
أوْ ماتَ ماتَ على انتظاٍر موجٍع،

والعمرُ ذاكرةٌ تضيءُ لنا قناديل الصباِح،
وبسمٌة خضراءُ تومي للذين حتبهم

برفيفِ بسمتها سالماً:
دمعنا شهدُ العناقِ،

دمهم أغانيهم.. وضحكتهم ُفرات
حممود حامد

ووعدنا أمٌل جييءُ،
وإنَّ وعدً اهلِل.. آتْ!!!

أرأيت كيفَ اآله ختطف صبوةَ الشهداءِ،
حلظَة تستفيق على السَّالم العنيُ،
واأليدي حقول من فراشاتٍ تُغين،

وابتسامات األحبَّة واحٌة..
تثِبُ األيائُل فوَق خضرهتا:

صبايا من مياٍم..،
واجلداول دفقًة من أغنيات!!؟

والريحُ تصخب من املواقدِ،
آه من أرقِ املواقدِ، كلما

راحت تبثُّ الريحُ يف، علب الصفيح،
سالمتها للغائبني، وكلما جُنَّ اهلوى بالذكرياتْ

نصحو على وطٍن: سالماً
أيها الوطن القريبُ على امتداد احللِم،

والنائي بعيداً كالقصيدة حنيَ هتجرنا، وتنأى،
وهي لصق الروح، أنتَ الرُّوحُ،

نزفُ دَِم القصيدة، واملدادْ
والرعشة اخلضراء تزهرُ يف الرَّمادْ

وحمابرُ الشهداء حننُ،
أصابعُ الشهداء أقالمٌ، وحننُ هلا دَواةْ

يا أيُّها الوطنُ البعيد
يا أيُّها الوطنُ الَقِريْبُ، عليكَ نصحو، 
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وعليكَ نغفو أيُّها الوطنُ الشَّهيدْ
لنراَك فاحتَة القصيدةِ، هكذا

عشناَك دفقَ دِم الوريدِ..
إىل الوريدْ!!!

 ***
فلك السالمُ على امتداد العنيِ ،

هنرُ الوردِ من دمنا يفيض على اجلهاتْ
حتى إذا ما جفَّ نزف الشعر فيهِ،
يَُضجُّ فيهِ دمُ العروبةِ من جديدْ!!!

 ***
لو رحتَ تسأل عن أراجيح الطفولةِ يف املخيِم،

أوشكت ختفي بدمعتها أساها،
أو تبوح برعشتني على عتابْ

حني األحبُة غادروها، وحدها
ظلت حتنُّ لفتية الصخب اجلميل، ووحدها

راحت على أرق الصبابة تشتهيهم، كلما
أشعلتها بسؤالك احملموم عنهم،

أشعلتك بدمعة العينني ختتصرُ اجلوابْ!!!؟
 ***

هم حويل، وبسمتهمْ أقمارُ روحي، ثرثراتُ أكفِّ
رفيفُ اليامسني على القبابْ!!!

وشذى أغانيهم ميرُّ، نكادُ، نشرُق باهلديل،
وحني أيديهمُ تُلِّوحُ، تستعيدُ غناءها

تلك األراجيحُ اليت كادت تغصُّ
بغيبة الرحيان عنها، حنيَ عادَ تبسمَتْ
أرجوحة الصخِب اجلميِل، وكانَ يزهو

بابتسامته النديةِ عيدُ.
وعلى رفيفٍ صاخِب الضحكات.. يضحكُ..

الهنمار الثرثرات على أساهُ املوجع القرميدُ!!!
***

كالورد ينتظرُ الندى،
كم أوجعتنا هلفة الشرفاتِ لألحباِب،

لكنَّ األحبَّة يسرفونَ بغربةٍ أخرى،
ونسرفُ بانتظاٍر متعٍب باباً فبابْ

يتأخرونَ اآلنَ أكثرَ،
يكربونَ اآلن أكثرَ يف الغيابْ

يصلون ضحكتهم بنا، حتى كانا
ما نزاُل على عذوبتهم نعيشُ،

وعرب رائحةِ الثيابْ
تلك املعطرة املعفرةِ املالمِح باإليابْ

وإذا عتبنا.. أشعلتنا
ضحكٌة أخرى تُحَوِّمُ كالفراِش

على األَسِرَّةِ، والطيوِر على اهلضابْ
***
يثبون من دمهم إلينا، إهنمْ

رحيانُ غربتنا، وروعُة ما يهلُّ
مع اهنماِر الضوءِ، هاهمْ كلماَ

طافتْ بنا أقمارهمْ،
يثبُ البنفسج خلفَ خُطوهتم،

ويسحبُ ظِلَّهُ..،
خلفَ األحبةِ، من صبابتهِ التُّرابْ!!!
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رُبَّما ال تُ����حبُّ مث�������������لي الدَّم�������ارا    إننا ن�بت��غيْ ال��حي�����������������اةَ ن���ه�����������ارا
أنت مِث�����������������������لي مُس����ل����حٌ ف�كالنا   صورةٌ للجُن����������������������دي يَرف��ضُ عارا
حننُ مَنْ يَحمُل الوف��������اءَ سِ����������الحا   فمن العَيِب أنْ خن���������������������ونَ الدِّي���ارا
إنه الُحبُّ تنبضُ الشَّ���مسُ في����������������هِ   أغنياتٍ والياس����منيُ افت��ِ���������������������رارا
قدْ يَسُ���������������رُّ الب��الدَ مَاحننُ نَعْط�يْ    ٍوسنعطيْ مَا نس��������������تطيعُ اخْضرارا
يا أخيْ هذه الب�������������������������الدُ هَ����وانَا   مل ال تطفي يف هواه������������������ا الشرارا
فلنجنِّد مِنْ أج�������������������������لها ُكلَّ حُبٍَ    إنَّما احُل�����ب يَصن������������������������عُ األنَ�هَارا

*     *      *
بنتَ َغس�����اٍن يَاأحبَّ ِجنَ������������������������ان    تَهبُ احُلبَّ أوْ تَفي������������������ضُ مَ���نَ�����ارا
أنتِ يف ال������������������������وَردِ أيٌة مِنْ جَماٍل   يستفز العِدى ويغوي اجل����������������������وارا
متنحني الَفج�����������������������رَ البَ�هيَّ ردَاء    منْ خُل�����������������������ودٍ وتَ���منحنيَ البحَارا
تنثرين الُغي�����������������������ومَ وهْ���يَ حي��اةٌ    تَْقهرُ املَوتَ دَائماً والقِف�����������������������������ارا
تَجمعني األعْراسَ فيكِ نش����������������يداً   والسَّ��������������������������واقي وتَجمعنيَ العَرَارَا
تزرعنيَ النج������������������������ومَ يف كلِّ شربٍ   ومِنَ البَحٍر تنب����ُعنيَ ف�خ��������������������������ارَا
تسفحنيَ العُطور دَوْماً  ولك�������������������������������������������نَّ العَبريَ الَّذي كفاكِ انتش����������ارَا
متلكني اهلوى فال جيدُ الشّ������������������������������������������ُوُك م���كاناً وال ال�����ظالمُ مَ����دَارَا
تفتحنيَ اليمنيَ للن���������������������َّاس حُب����اً   وإذا رَام������وا تفتح���������نيَ اليَ��سَ�����������ارا
تتوالني والبَس�������������������������اتي���نُ تأت��ي     باحملاصيل أجنم�����������������������������اً ونُضارا
إنكِ الشَّ��مس تُحْمدينَ جَم�����������������َاالً    يف الصّبَايا وتَ��حم���������������������ديْن وق��ارا
س���تظلني للمَنَ����������������������اجِم أرض������اً     تَحت��ويْ املَجدَ بعْض����������������ها والفخارا

 كلنا نحب الشام
 فوزي الشنيور
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إىل  ينظر  منزله  شرفة  على  وقف 
يف  جتول  مشوشة  وأفكار  األفق 
ذاكرته . أراد أن يطردها ليستمتع 
يف  صافية  فالسماء   . اجلميل  النهار  هبذا 
هذا اليوم اخلريفي . سحب الكرسي ناحيته 
بيديه على الدرابزون الذي  ، وجلس مستنداً 
أمامه ، حمدقاً يف الشارع املمتد طويالً واملمتلئ 
باحلركة اليومية املعتادة . نادته ابنته، استفاق 
من شروده ، تناول فنجان القهوة وبدأ يرشفها 
سامهاً ، يفكر مبا قالته له يسرى باألمس  : 

أن  أما   ، مستقبل عالقتنا  أن حندد  - جيب 
نبقى هكذا ، فهذا يسبب يل األمل .

لو مل أعرفها ! ولكن ماذا لو تزوجتها ؟ ماذا 
سيحدث؟ هل سيفنى الكون؟ سناء ستغضب 
وتتوعد وتثرثر ثم سرعان ما يستكني غضبها 

ذات صباح

أمحد مجيل احلسن

نعم   ، األوالد  أجل  من  الواقع  باألمر  وتسلم 
بالوضع  وتقبل  النهاية  يف  ترضخ  سوف 
اجلديد . سأوزع أيامي مناصفة بني االثنتني، 
بشّتى  اسرتضائي  منهن  واحدة  كل  وستحاول 
لو  بأس  ال   ، األفضل  أهنا  لتثبت يل  الوسائل 
أعطيت يسرى ليلة أخرى ، فسناء هدّها التعب 
من احلمل والوالدة وكل اهتمامها منصب على 

األوالد، أجل هي كذلك .
يف الدائرة اليت يعمل هبا ، حيسده زمالؤه على 
زوجته املدبّرة ، فهو يكاد يكون الوحيد الذي 
ال يستدين نقوداً، ويكتفي براتبه الذي يعطيه 

لزوجته .
تعاىل صراخ حاد من بيت جاره »أبو حسني«:  

من  أين أجلب لك وألوالدك النقود؟ هل 
أسرق؟ أال تستطيعني أن تتدبري أمرك 

المعلم
العربي
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كغريك ؟ 
أن  وعليك  الرّجل  أنت  شأني،  ليس  هذا   -

جتلب ما طلبته منك 
أن  أحس  شفتيها  على  قبلة  أول  طبع  عندما 
رحيق األنوثة واحملبة واملتعة قد أفرزته هاتان 
الشفتان ، وأن خدّيها مشعتان كبريتان توقف 

احرتاقهما وبقيتا مشعتني يف توقد هيمانه .
 : لزفافه  التايل  اليوم  صبيحة  لوالدته  قال 
حورية،كانت  سناء  كانت  البيضاء  البدلة  يف 

العذراء مرتبعة على سرير طهرها .
تناهى إىل مسعه صوهتا تعنّف الصغرية، وتردد 

كالماً أرادت به أن يسمعه :
- أنا أتعذب معكم وال يعريني أي اهتمام ، ال 
يهمه إال نفسه وأناقته ، يبدو أن البعض جيهل 
ورأى عيوبي، مل  رآني  اليوم فقط   ، كرب  على 
يبق إال أن يرخي شعره ويصبغ األبيض منه، 
وميضغ   ، سرّته  حّتى  قميصه  أزرار  ويفتح 
العلكة ، ويقف على ناصيات الشوارع يعاكس 

البنات كما يفعل املراهقون .
ابتسم إثر مساعه هذه الكلمات ومههم : يبدو 
املفاجأة  أفضل من  أهنا أحست بشيء، وهذا 

فرمبا تصدمها .
تُلِبسُ   ، متجهمة  وجدها   ، الصالة  دخل 

الصغرية مالبسها :
يكون  أن  جيب   ، امرأة  يا  اجلمعة  اليوم   -
راحة للجميع ، وليس للمشاجرات والثرثرة .  
حدّقت به ملياً ودمعة تغشى بياض عينيها، ثمّ 
أشاحت وجهها، وانشغلت بالصغرية بعصبية .

- ما رأيك ان نذهب إىل احلديقة اليوم ؟
 ، تذهب  لن  أهنا  مسبقاً  يعي  وهو  ذلك  قال 

ولكن ليخفف من توترها .
- أنت تعلم أن الربد يؤثر على الصغار ، عدا 
عن أن النهار كاد ينتصف ، وحّتى جنهز أنفسنا 

نكون يف العصر ، ملاذا مل تعلمنا باألمس ؟  
- من أين يل أن أعلم أن اليوم سيكون صحواً 

ومجيالً هكذا ؟
ارتدى مالبسه على عجل وخرج من البيت ، 
ميم شطر غرفة اهلاتف على الناصية ثمّ توجه 

من فوره إىل احلديقة .
للخروج  حباجة  فنحن  ؟   توافقي  مل  ملاذا 

والتنزه .  قالت ابنتها الكبرية .
السماء   : األوسط  االبن  جمدي  استطرد 

صافية وال يوجد برد .
- من أين سيجلب لكم املصاريف ؟ هل حنمله 
فوق طاقته ؟ أنتم تعلمون وضعه جيب أاّل نثقل 

عليه .
يف  الشوق  وسهد  شرفتها  على  الليل  نام 
عينيها، استطابت سناء العري يف برد الشوارع 
معه ، منسلة من هروب األيام تائهة اإلحساس 
أن جتمع  ، حتاول  الرغبة جتاهه  اندفاع  يف 

شظايا أملها وانكسارها .
حتت  املعتاد  املكان  يف  يسرى  ينتظر  جلس 
شجرة السرو الكبرية احملاطة بأشجار باسقة 
إىل  املائلة  اخلريف  وحشائش  الكينا  من 
االصفرار تكسو األرض حوهلا ، تتخللها قشور 
 . الفارغة  البطاطا  رقائق  وأكياس  املكسّرات 
عينيه  أغمض  الشجرة  إىل جذع  رأسه  أسند 

وسرح :
أوج  يف  زالت  وما  وأخاذة  مجيلة  يسرى   -
فارع  ، طول  الثالثني  نضارهتا رغم جتاوزها 
، قد ممشوق ، ونظرات ساحرة  بلون العسل 
، بنطال اجلينز يكاد يأكل قطعة من جسدها 
املكتنز . تنهد بشبق وأطرق .                                                                                                      
مرّ بائع الورود احلمراء ناداه ، نقده مثن وردة 

كبرية يكسو ساقها وريقات خضراء صغرية .
ينتظر  كان  عندما  خلسة  إليها  ينظر  كان   
عمله  إىل  ذهابه  أثناء  يف  صباح  كل  احلافلة 
، يسرح خبدّيها وعينيها يعض على شفتيه ، 
هائماً بشفتيها وقد امتد عليهما أمحر الشفاه 

بفجور .
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وبعد أن يغيب يف مالحمها ويبحر يف عينيها 
يغوص لسانه يف حلقه وال يستطيع البوح 

أفسح هلا اجملال لتجلس جبانبه حني صعدت 
احلافلة، شعر بغبطة كبرية وهو حيرك ساقه 
ومتلمل   ، بساقها  التصق  حّتى  رويداً  رويداً 

جبذعه حّتى كاتفها .
 : وتأتأ  مرات  عدّة  ريقه  بلع  أن  بعد  مهس 

السرفيس منوّر .
نظرت إليه بتودد وابتسمت .

بدأ الضيق يتسرب إىل قلبه لتأخرها ، بينما 
كان يشتم الوردة ويعبث بوريقاهتا ، دحرجت 
التقطه   ، النايلون  من  كبرياً  كيساً  النسمات 

وطواه حتت فخذه .
أجرة  عنها  دفع  حني  الضيق  عليها  يبد  مل 
ركوب احلافلة ، هزّت رأسها مبتسمة ومهست 

بغنج ودالل :
- شكراً .

- إذا مل يكن لديك مانع اليوم بعد العمل أريد 
ذلك  هلا  قال   . إليك  التعرف  أود   ، أراك  أن 

متلعثماً .
النّسيج  معمل  أمام  يوم  ذات  انتظرها  عندما 
الذي تعمل فيه ، صارحته : والنهاية يا حسام 
إىل أين ستوصلنا ؟ هل ستبقى عالقتنا هكذا؟

انتفض عندما مرّ مبخيلته أهنا سترتكه وتبتعد 
عنه ، كيف ؟ وقد تعلق هبا وأحبها ، ولكن سناء 
واألوالد واملال ، من أين سيأتي باملال ليتزوجها 
والراتب  وأوالده  ويصرف عليها وعلى زوجته 
بالكاد يكفي آلخر الشهر ؟ إهنا موظفة وميكن 
أن تساعدني باملصروف ولكن … » تذكر أهنا 
تعيل والدهتا وشقيقتها الصغرى اليت ما زالت 

تدرس يف اجلامعة » إذاً ما العمل ؟
 ، جبينها  على  ترتاقص  وخصالهتا   أتت 
 . يتقافزان بغضب كقطني جوعانني  وهنداها 
تقدمت حنوه بثقة ، شعر بطمأنينة وراحة ، 
النايلون  كيس  هلا  فرش   ، باشاً  مرحباً  وقف 

وجلست عليه .
وناوهلا  التقطها  ظهره  صغرية  كرة  ضربت 
نظرة  الصيب  وزع   ، ابنه جمدي  لصيبّ مياثل 
الوردة  هلا  يقدّم  رآه  حني  وابتسم  بينهما 

احلمراء .
خييّم الصمت عليهما برهة ، تتساءل عيناها 

ماذا سيقول هلا ؟ ماذا وراء سكوته ؟
سألته جبديّة مل يعهدها من قبل : هل حسمت 

أمرك ؟
أطرق من دون أن ينبس ببنت شفة .

به  ثمّ حدّقت   ، أرجاء احلديقة  جال بصرها 
صامتاً مطرقاً ، وقفت منتفضة تركته ومضت.

متتمت وعيناها مغرورقتان :
- كان جيب أن يروي جفايف ، يضمين بيديه 
جنم  على  أحالمي  علقت  كيف   ، الدافئتني 
السحب  خلف  وخيتبئ   ، السطوع  خياف 
بداية  يف  وأنا  حبه  شتتين  لقد  العابرة؟  
أمي كم من شاب  يا  اشتعايل ، ساحمك اهلل 
تقدم خلطبيت وكنت ترفضني وتتوسلني ، على 
عنك  أختلى  لن  أنين  لك  تأكيدي  من  الرغم 

وعن أخيت أبداً ! 
كم مرّة قلت لك اشتكي للقضاء على ولديك 
رفضت  لكنك  نفقتك!  أجل  من  العاقيّن 

وبإصرار ، وأنا وحدي من دفع الثمن .
رآها  حني  صباحاً  يتساقط  املطر  رذاذ  كان 
تقف يف مكاهنا املعتاد تائهة حزينة ، أشاحت 

بوجهها حني رأته .
 ، هبا  التغزل  حاول  طاملا  شاب  من  اقرتبت 
اقرتب   ، حيّاها   ، شديد  بتكلف  له  ابتسمت 

منها اسرتسال يف احلديث . 
استشاط حسام غضباً ، تقدّم منها وصفعها 
بشدّة ، أمسك به الشاب وعاجله بلكمة ودفع 
الشارع  على  تدحرج   ، بعيداً  يديه  بكلتا  به 
سوّت  كبرية  حافلة  عجالت  حتت  ليستقر 

مججمته باألرض .           
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 حني قرر مدرس اللغة العربية يف اإلعدادية الثانية بدمشق، إصدار جملة جدارية، 
مل نكن ندرك حنن طالبه األربعة الذين اختارنا لتغطية موادها املسموح هبا للتعبري 

عن اآلراء جسامة املهمة.
كنا يف سن املراهقة، ويف مرحلة من العمر يشعر فيها املراهق برغبة ملّحة يف التعبري عن الذات 
والثورة على القيود، ورمبا اختارنا مدرس العربية ملا متيّزت به كتابتنا ملوضوعات اإلنشاء من 
حرارة ومحاسة للتغيري، وهاهو ذا خيتارنا من بني مئة طالب يف الشعبتني للقيام هبذه املهمة 

مستنداً إىل معايريه الرتبوية يف التقويم.
كان صديقي » نعيم صيداوي« أرهفنا قلماً، ومازلت أذكره بعد أن رحل عن عاملنا- رمحه اهلل- 
وقد أصبح فيما بعد شاعراً وأديباً أهّلته مواهبه األدبية وروحه الشفافة إىل أن ميارس الكتابة 
والشعر، لذلك اختاره املدرس ألن يتوىل اإلشراف على جملة احلائط، ويُنسّق معنا، فأسند إيلَّ 
مهمة كتابة افتتاحية العدد، فخطر يل وأنا الطالب املتعلق باملُثل أن أكتب موضوعاً بعنوان: ) لو 
كنتُ مديراً( مدفوعاً بتصوّري أن مدير املدرسة، ومن أوكلت إليه مهمة اإلدارة رمبا يكون أقدر 
على معاجلة املشكالت إذا خرج من برجه العاجي، وتزحزح عن كرسيه الذي اليربحه، ليُراقب 
كل صغرية وكبرية بنفسه، ومل أكن أدرك أن احتماء املدير حبصنه الذي  اليربحه يصون هيبته 

 لو كنُت مديرًا ..!؟
   عبد اللطيف أرناؤوط

المعلم
العربي
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ورهبته يف القلوب، وأن حركته الدائبة تذهب 
اجلانب،  مرهوب  جيعله  الذي  السالح  هبذا 

نافذ الكلمة.
اإلعدادية  مدير  أستهدف  الواقع  يف  أكن  مل 
بذاته األستاذ »محدي« ذلك أني مل أكن أراه إال 
ملاماً، وهو صارم مقدود من الصخر. وصلعة 
جرداء، وكرش يباعد بينه وبني مكتبه، وصوت 
جهوري حني يُصدر أوامره أو توجيهاته ترتعد 
وينعكس  واملدرسني،  املوجهني  فرائص  منها 
والقسوة  العنف  من  ضرب  إىل  سلوكهم  يف 
تفضي  ال  قسوة  لكنها  الطالب،  معاملة  يف 
إىل  يسعون  اليت  الرتبوية  األهداف  بلوغ  إىل 
هذه  املدير  يطوف  لو  أمتنى  كنت  حتقيقها، 
الصخرة اليت ال تتزحزح عن كرسيها، ليشهد 
بأم عينيه كيف تتحول أوامره إىل مشاكسات 
من  يثبتون  املراهقني،  الطالب  من  وحتدّ 
خالهلا توقهم إىل أفق من احلرية غري الواعية، 
الذي  الشاهق  املدرسة  جدار  يتسلق  بعضهم 
سجن  أو  بقلعة  أشبه  وجيعلها    ، يسوّرها 
عن  ينّفس  وبعضهم  بالنور،  حيلمون  لطالب 
باحة  يف  عدوانية  وتصرفات  بكلمات  كبته 
املدرسة ، وبعضهم ميارس لعبة العنف بتزعم 
الشلل، والتخطيط ملمارسات أبعد ما تكون من 

الرتبية السليمة.
مشاعري،  كل  الصغري  الواعد  بقلمي  كتبت 
الذي  الواعي،  املدير  شخصية  وتقمصّت 
مشكالهتم،  إىل  ويستمع  الطالب  خيالط 
ويستشريهم يف تسيري شؤون املدرسة، ويويل 
املوجهني واملدرسني املتعاونني معه فسحة من 
شركاء  يكونوا  أن  وللطالب  هلم  ويُتيح  الثقة، 
وأنداداً يف اإلدارة، ومل أكن حني كتبت مقايل 
يف  احلديثة  الرتبوية  النظريات  على  مطلعاً 
وانطباعاتي  مشاعري  قادتين  وإمنا  اإلدارة، 
إىل أن يكون ما كتبته أقرب إىل هذه النظريات 

اليت تكررها املراجع الرتبوية.

نشر املقال يف اجمللة اجلدارية، وكان له وقع يف 
نفوس الطالب، ومل يكن رضا األجهزة الرتبوية 
عنه أقل من إعجاب الطالب، وإن بدا عليهم 
لون من التحفظ مل أكن أدرك سببه، وأنا الذي 
توقعت أن يشكرني املدير على ما قدمت، لكن 
أكن  مل  إجراءٍ  إىل  قادني  الصبياني  تصريف 
أتوقع أبعاده، فقد ألِفتُ أن أطلع على الصحف 
بعض  أن  نظري  لفت  وقد  أحياناً،  الوطنية 
عن  يُعبّر  املقال  هذا   ( بعبارة  مذيّل  موادها 
وجهة نظر كاتبه( أو عبارة ) حذفتها املراقبة( 
ومل أكن أدرك مدلول هذه العبارات فكتبت يف 
منتصف مقايل عبارة) حذفتها املراقبة( وهي 
طوره،  عن  وأخرجته  املدير  استفزت  عبارة 
ورأى فيها استهدافاً له، ورأى يف املقال حتدياً 

شخصياً لعمله اإلداري ..!!
 مرّت أيام على املقال قبل أن يناديين املوجّه، 
الدوام  انتهاء  بعد  املدير  مقابلة  إيلّ  ويطلب 
اجمللة،  على  املشرف  نعيم«   « وزميلي  أنا   ..
املدير  عادة  من  يكن  ومل  الدعوة،  فاستغربت 
حممود،  غري  ألمٍر  إال   طالباً  يستدعي  أن 
والتقيت زميلي، وتساءلنا عن سرّ االستدعاء، 
بلون من القلق والتشكك.. ويف املوعد املقرر، 
بالدخول،  واستأذنا  املدير  غرفة  باب  قرعنا 
كان جيلس وراء مكتبه متجهماً، فلم يردّ على 
ثم   ، قلقنا  أمهلنا دقائق ضاعفت من  حتيتنا 

رفع رأسه وقال:
من منكم الصعلوك عبد اللطيف؟

أنا ياأستاذ.
وأنت الصعلوك اآلخر .. نعيم ..

نعم أستاذ
ومل  واإلهانات،  التقريع  من  بسيل  انفجر  ثم 

نكن ندرك سبب ثورته إال حني قال:
تريد أن تعلمين كيف تكون اإلدارة أيها الطالب 

التافه . .
املدّعي  أيها  اإلدارة  عن  تعرف  وماذا 
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الصعلوك؟
قدمه  توالت  وقد  قدم،  على  قدماً  يضع  كان 
وشرع  باندفاع،  هتتز  األخرى  على  املرتاحة 

حذاؤه الصقيل ينوس كرّقاص الساعة.
ثم أضاف:

كتابة  على  قادراً  أصبحت  وقد  أنك  تدعي 
من  متلك  أصبحت  وانك  جملة،  يف  كلمتني 
متدّ  أن  إىل  مايؤهلك  واخلربة  والعلم  املعرفة 

قلمك التافه ملناقشة موضوعات أكرب منك.
فاجأه  الذي  نعيم«   « زميلي  إىل  التفت  ثم 

املوقف قائالً:
وأنت أيها اجلاحد املدّعي األدب، منحناك ثقة 
ومتدّ   ، باإلدارة  لتطعن  اجمللة  على  اإلشراف 
الكتابية،  مواهبك  متلكه  ماال  أبعد  إىل  أنفك 
وقد ركبك الغرور ألنك تُحسن كتابة موضوع 
من اإلنشاء والتعبري، أنا أكتب إذا أردت بكعب 

حذائي ..
هيا انصرفا غري مشكورين، وارفعا ما كتبتما 

من اجمللة حاالً ..
وسادنا  الصدمة،  فاجأتنا  وقد  معاً  خرجنا 

إىل  حتوّل  أن  يلبث  مل  الصمت،  من  جدار 
ضيقنا  عن  تنّفس  الضحك  من  عاصفة 

املكبوت.
قال نعيم : ال بأس - هذا مثن الكتابة ..!!

اجلامعية،  دراساتنا  وأهنينا   .. األيام  ومرّت 
لتستقبلنا احلياة العملية، لتنزع عنا بواقعيتها 
مرحلة  يف  فيه  نعيش  كنا  الذي  املثل  عامل 
الكتابة  حرفة  وزميلي  وأدركتين  املراهقة، 
مرموقاً  شاعراً  نعيم«   « فأمسى  والتأليف، 
برعاية  واهتممت  احلس،  مرهف  وصديقاً 
موهبيت يف الصحف واجملالت والكتابة األدبية 
والرتمجة، ومل يبق من ذكريات إال ما علق يف 
املقال ) لو  أبرزها قصة  ذاكرة كل منا، ولعّل 
ببواكري  يذكرني  نعيم«   « فكان  مديراً(  كنت 
تطلعاتنا األدبية، وما جنيناه من خيبة تتكرر 
ومارست  بالواقع،  األديب  قلم  اصطدم  كلما 
بدوري وظائف عدة، كان آخرها أن أصبحت 
يف مركز مرموق يف وزارة الرتبية، وغابت عن 
يوم  كان  أن  إىل  املدير  ذهين صورة »محدي« 
فاجأني مثوله يف مكتيب، وقد أصبح شيخاً، 
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حاجة  يلتمس  جاء  صلفه،  من  األيام  أوهنت 
لدى الوزير، وبدا أنه يتذكرني، ويتابع نشاطي 
املقال،  واقعة  وجتاهلت  به  فرحبت  األدبي، 
وقدمت له التسهيالت الالزمة إلجناز حاجته، 

وكان نعيم - رمحه اهلل - يتساءل كلما رآني:
تُرى كيف دفعتنا شياطني األدب إىل أن نصبح 

كّتاباً؟
العتيد  ملديرنا  التحدي  هو  أم  املوهبة  أهي 
الذي زعم أنه يستطيع أن يكتب أفضل منا ..؟

فلما كان اللقاء بيين وبني مديرنا السابق بعد 
هاجس  علي  يلحّ  كان  الطويلة،  السنني  هذه 
مادار  األيام  هذه  بعد  يتذكر  كان  هل  معرفة 
اللقاء  هذا  يف  الواقعة  إىل  يشر  مل  إذ  بيننا؟ 

وجتاهلها.
أدبي  عمل  آخر  عن  يسألين  بادر  حني  لكنه 
املاضي،  ألبعث  الفرصة  يل  سنحت  أجنزته، 

فقلت:
آخر ما كتبته قصة بعنوان: 

) لو كنت مديراً(
ملبدة،  مساء  عن  الضباب  ينقشع  ومثلما 

مع  الواقعة،  يتذكر  كأنه  وبدا  ذاكرته  أشرقت 
من ذكرياته اليت مل  اقتناعي أهنا كانت جزءاً 

تنس، فابتسم .. وقال:
معكما  وفظاً  قاسياً  كنت  أنين  يابين  أعرتف 
تطلعاتك  يف  واقعياً  تكن  مل  لكنك  آنذاك، 
تطالبين  كنتَ  اإلدارة،  يف  ألسلوبي  ونقدك 
يف   تنفع  ال  الرتبية  يف  بدميقراطية  آنذاك 
سلطة  القسوة،  على  يقوم  مافيه  كل  جمتمع 
ولو  الشارع،  يف  والشرطي  البيت،  يف  األب 
يف  الدميقراطية  من  إليه  مادعوت  طبقت 
وعدّوا  نشازاً،  تصرّيف  لكان  املدرسة،  إدارة 
ذلك ضعفاً، ألهنم مل يألفوا هذا األسلوب من 

التواصل ، وأسألك اآلن:
هل تبدّل هذا الواقع، أرجو أن تكون اآلن يف 

موقعك أقدر على تبديله.
أنه  وأدركتُ  محدي«   « ألستاذي  اعتذرت 
كثرياً  أن  عرفت  وقد  إليه  ذهب  ما  يف  حمقّ 
من األحالم يتحطم على صخرة الواقع، وبعد 
أن  اليوم  اإلدارية واحلياتية لن أجرؤ  جتربيت 

أكتب مقاالً عنوانه ) لو كنتُ مديراً(.
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 مل يأبه كريم بكل ما نتحدث عنه 
نافذة  أمام  واقفاً  كان  الكبار،  حنن 
سيارته  يكرّج   ( العريضة  الصالة 
 « ويردد:  إفريزها  على  الصغرية  احلمراء 
أشياء  إىل  يتحدث  وأحياناً   ».  . عِنْ   .  . عِنْ 
أوأشخاص  متومهني، وفجأة يصمت، وينظر 

إىل مشس األصيل تغرب ويشرد معها.
.. رمبا كان يُفّكر كيف تذوب؟، وتتحول خيطاً 

أرجوانياً عند خط األفق.
*  *  *

 طيِّب، حممود يقول: إن املال جيلب السعادة، 
والسعادة،  املال  القوة جتلب  أن  يعتقد  وعمر 

 أشياء ُتشبه السعادة
    أدهم سراي الدين

ورمبا أحدهم يقول: الصحة يامجاعة هل لكم 
أن تشرحوا يل مل كانت كليو برتا تثقب أثداء 

وصيفاهتا بدبابيس ذهبية/ هتف أمحد.
رمبا كانت تشعر بامللل؟/ قلت.

ليس سعيداً  بامللل  يشعر  ومن  هو،  هذا  حقاً 
صح؟/ أجابين بسام.

صح/ وابتسمت.
وليس  املطلقة،  والسلطة  املال  متلك  إهنا 
الصحة فقط بل اجلمال أيضاً، لكنها ليست 

سعيدة، مارأيكم؟
  صمتنا لربهة إىل أن نبس عمر: ذاك زمان 

غابر ليس زماننا.

المعلم
العربي
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لكن اإلنسان يبقى هو اإلنسان.
القناعة اليت جتلب السعادة/ قالت  رمبا هي 
يا مجاعة  أردفت:  ثم  زوجة حممود،  سوسن 

ببساطة السعادة أن نضحك.
هناك أناس يضحكون أملاً/ قال بسام

*  *  *
كنت  كريم،  الصغري  بابين  أكرتث  مل  أيضاً  أنا 

سعيداً بأصدقاء املدرسة القدامى.
أمسية صيفية  يف  نتالَق،  مل  طويل  وقت  مرّ 
فريدة، جنتمع فيها مع أسرنا، كهذه األمسية، 

وبعد غياب طويل.
دروب  وجرفتنا  مبشاغلها،  احلياة  فرقتنا   
الغربة أحياناً والعمل أو الدراسة أحياناً أخرى.

واآلن اجتمعنا وها حنن ذا نتكلم عن السعادة، 
عابقاً  السعادة  بدا حديثنا عن  هذا  مع  لكنه 

بالقسوة واجلد وقلة االبتسام.
كلها  أهنا  مع  بتجاربنا  مشبعني  كأننا  شعرت 

أفكار ضبابية ال ترى الصورة كاملة.

الشمع؟/ قال  الشمس مصنوعة من  بابا هل 
كريم وهو ينظر حنو الغروب.

رمبا؟/ قلت من دون أن أنظر إليه.
إنه الغسق.

ولِمَ ال تقع النجوم على األرض؟
،بدا يل  بالرباءة  مفعماً  نظره  كان  إليه  التفت 
عفوياً منطلقاً حراً متوحداً مع الطبيعة، اليت 
كنت  اليت  رمبا  أو  زمن،  منذ  إليها  أنظر  مل 
أنظر إليها وال أراها، أصغي إىل أصواهتا وال 

أمسعها، فهمست له بامساً:
تلك  يف  السماء/  يف  خبيطان  معلقة  النجوم 
 .. انظر   .. انظر  عاٍل:  بصوت  صرخ  األثناء 

عصفورة.
إىل  أنظر  مل  متى  منذ  أفكر  وأنا  نظرت    

الطبيعة؟ أو كنت أنظر وال أراها؟
*   *   *

إفريز  على  تقف  رمادية  هناك محامة  كانت 
النافذة العريضة اخلارجي.

متط  ثم  تارةً،  مبنقارها  الرتاب  تنقر  راحت 
الصغرية  املدورة  بعينها  وترقبنا  تنظر  رقبتها 

تارة أخرى.
بابا ... بابا هذه عصفورة أخرى/ هتف كريم 
بعد أن حطت محامة أخرى جبانب صاحبتها، 

وراحتا تتناوبان مط رقبتيهما والنظر إلينا.
  كان كريم سعيداً إىل درجة راح يشدني من 

ثيابي حتى أنتبه أكثر إىل احلمامتني.
بابا . . . عصفورتان /  يا  إهنما تنظران إيل 

ردد ضاحكاً.
وفرحت  كريم،  وإىل  احلمامتني  إىل  التفتُ 
قول  تذكرت  كيف  أدري  وال  البتسامه، 
نتفلسف«  وحنن  نضحك  أن  جيب   « أبيكور: 
وفكرت أن التكلم عن السعادة حقاً يبعث على 
احلزن، بينما صمت مجيعهم وراحوا ينظرون 
األرجواني  والغروب  العريضة  النافذة  إىل 

واحلمامتني وإىل كريم  .. . 
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وتنشرها،  املالبس  تبعثر  عيناي   
غابة  جسدها  أنثى،  معامل  تعيد 
قرنفل ويامسني، ألبسته وأشتاق أن 
أجتول بني دروبه ومنحنياته، يفوح بالرياحني 
والنجوم الزاهية وبقمر ضاحك امرأة كلُّ شيءٍ 
يها مذهل، آتيها عرب بوابات األمل، تنتشي وال 
تصحو إال يف عباءتي، بفضلها يصري يل وطنان، 
وطن سليب وآخر يصعب وصفه أو  متزيقه أو 
ثنائية  يلحن  أوتاره؛  ترتاقص  شعرها  بعثرته، 
الليل والنهار، يذروها للشمس والريح واملطر، 
املدن  تغسل  السماء  خصوبة،  ممتلئة  غدت 
أما  والعلن،  بالسر  حيصل  ما  تكفر   لعلها 
أمطارها اليت روت بساتينها فقد نسيتها، بعد 
دمعة  واهلضاب  واملنحدرات  السفوح  روت  أن 
مؤخرة  على  واستقرت  آثارها  تركت  واحدة 

أنفها، أشبهه بربعم يف بداية تشكله.
***

كلمتني  جملرد  اجتاحتك،  األوصاف  هذه  كلُّ 

غافلة عن الريح
   عوض سعود عوض

قالتهما وهي على الشرفة ،فكيف إذا سافرتَ 
على  السحر  ورأيت  وودياهنا،  حقوهلا  يف 
حقيقته، ما بالك دائم التفكري، أهو احلب أم 

اجلنون، أمن افتقاد األنثى؟! 
عيناها تومضان بربيق وهلفة، أما وجهها فقد 
صدرك  على  يدك  وضعت  الدماء،  غزته  
فأحسست بنعومة املبعثر على وجهك، سوت 
الشمس  وزينت  عينيها،  فركت  فوضويته 
بني  صدى  تردد  الشفاه،  وأمحر  بالقالئد 
آن  يف  فجرين  تعانق  رأسك  رفعت  قلبيكما، 
فرح  كله  بنهار  عليك  يفيض  صباح  واحد، 
وشوق وترقب، قالت لك إن امسها ريم، ما بك 
بدأت حتلل وتستخرج معناه من القاموس هتذي 
يف الليل أما يف الصباح فالشمس تنتظرك يف 

شرفتها، تبتسم وتعود إىل سريرها.
يف الصف تستعيد رسم صورهتا وابتسامتها، 
التالميذ،  شغب  يعلو  معها،  ومستقبلك 
تستفيق ويهدأ الشغب، تعود إىل عواملك، بعد 

المعلم
العربي
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أن تلهيهم؛ لتظل أطول فرتة ممكنة مع أمريتك، 
التالميذ حبسهم عرفوا نقطة ضعفك، حولوا 
متى  ويدخلون  خيرجون  مسرح،  إىل  الصف 
عليها  ويكتبون  السبورة،  ميسحون  شاؤوا، 
بعضاً  بعضهم  مع  يلعبون  ختصك،  عبارات 
دون مشاجرات أو صياح، ذات مرة رأيت املدير 
قال  انتبهت  يتندرون،  والتالميذ  رأسك،  فوق 
أصواهتم  شغلوك  الطالب  تشغل  مل  إذا  لك: 
اخرتقت األسوار خجلت واعتذرت وبررت ذلك 
بأمور عائلية مل يسألك عنها متنى لك الصرب 

وقوة العزمية، خرج وهو يهز رأسه.
***

 أخرجُ أراقب شرفتها، القمر هارب من ذاته، 
خيتفي وراء غمامات، تصورهتا متنح فضته، 
أما يف النهار فتوهجها مينح للشمس أللئها، مل 
تكن ريم إال واحدة من النسوة اللالتي حيبنب 
ويتفاخرن بنشر غسيلهن، وحتى ال ترشح منه 
نقاط على املارة تعصره جيداً، تنفضه وتتفنن 
تراقب  جتلس  الغسيل  حبل  على  نشره  يف 
املارة خاصة الذين يذهبون إىل وظائفهم باكراً 
الفضول جعلها تعرف أمساءهم والكثري عنهم، 
صفاهتم والبلدات اليت تعينوا فيها، والبلدات 

اليت جاؤوا منها.
 أمر صباحاً؛ فأرى شرفتها مزينة ليس فقط 
أشياء  إىل  أنتبه  مل  مبالبسها،  بل  بالورد، 
كثرية تُرمى على الرصيف أجدها يف طريقي 
ملقط  وأخرياً  مطوية  بيضاء  وأوراق  كالزهور 
رأسي،  على  سقوطه  انتباهي  أثار  ما  غسيل 
شفتها  تعض  هبا  فإذا  األعلى  إىل  نظرت 
وحركت  ابتسمت  أعيده،  أن  أردت  وتعتذر، 

أصبعها.
وأنا  حمفظيت،  يف  ووضعته  امللقط  أخذت 
املالقط  رمي  أن  إال  ما حدث،  تفسري  أحاول 
األسبوع،  أيام  وبقية  التايل  اليوم  يف  تكرر 
باملوقف  أتفاجأ  إعادته  أريد  مرةٍ  كلِّ  ويف 

ذاته، فآخذه وأضعه يف حمفظيت، تفكريي مل 
يتوقف، ومل أستطع التوصل إىل ما تريده من 
وراء ذلك اجلديد أهنا أرسلت مع أحد املالقط 
ورقة حاولت االتصال، فلم أفلح برد يف اليوم 
أشياء  منها  فهمت  أخرى  ورقة  ألقت  التايل 

دلتين على الوقت الذي عليَّ أن أكلمها به.
  ألو آنسيت.

أنا ريم، من أنت!
ما   ... مالقطك  جبمع  احملظوظ  جارك  أنا 

رأيك أن نلتقي ألعيدها إليك؟
ضحكت وقالت : قل يل ما عندك، وهل أنت 

جاهز إلعادهتا.
انتظرت  وزمانه،  اللقاء  مكان  على  اتفقنا 
القلقتان أشعلهما  القادمني عيناي  أتأمل  وأنا 
من  أهنض  أحياناً  داخلة  كّل  ومراقبة  احلبُّ، 
أعود  ثم  قليلة،  أمتاراً  وأسري  أجتول  مكاني، 
إىل املقعد، أفرح كلما رأيت أنثى قادمة، أدقق 
إهنا  ال  هي؟!  هذه  هل  وأتساءل،  هبا  النظر 

أمجل.
 إذن رمبا تلك اآلتية من بعيد ! ال إهنا أطول 
وأحنف ، ظللت أمخن وأراقب وأقول إهنا هي 
.. وال طوال الوقت، حتى ذاك اليوم، اتصلت 

هبا اعتذرت وقالت:
إن  يل،  يسمح  مل  وقيت  انشغلت،  لقد  آسفة   
ال   .. بييت  يف  أريدك  أصالً  أنا  تعال،  شئت 

تتأخر.
إليها،  الذهاب  وقررت  غفوتي  من  أفقت   
وحيتين،  حييتها  فتحته،   ، الباب  قرعتُ 
مل  أمتدحها،  بدأت  عين،  بعيدة  غري  جلست 
ترد، ومل تبتسم، ومل تبدي أي جتاوب، مهمتُ 
تعلم  أنت  انتظر،  وقالت:  أوقفتين  باخلروج، 
أن ولديَّ وزوجي يف السوق،  وال أحد أعتمد 
عليه سواك، اجلريان امتدحوك، وزوجي أشاد 
لنعيد  بك  أتصل  أن  عليَّ  أشار  بشهامتك، 

ترتيب غرفة الصالون.
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تأثير الحقول الكهرطيسية ذات 
نة  اإلشعاعات عالية التردد وغير المؤِيِِّ

للهاتف الخليوي على الكائنات الحية

  رنا منهال عمار

 أحببت أن أعطي القراء الكرام فكرة 
بسيطة عن خطر املوجات املستخدمة 
يف اهلاتف احملمول،وهي فعال مهمة ألن 
اجلوال كثر استخدامه يف حياتنا ، وانا أعرف 

أناسًا ال يفارق اجلوال آذاهنم . !
وأّذكر أيضا أن هذا اخلطر ال يأتي يف يوم وليلة، 
الكثري  واالستخدام  الطويل  املدى  على  لكن 

واملتواصل للهاتف احملمول. 
باستخدام  اخلطر  هذا  من  التخفيف  وميكن 
تقوم  قطعه  تركيب  أو  اجلوال،  مساعة 
بامتصاص وختفيف املوجات الكهرومغناطيسية 

فى اجلوال.  
التقيد  هو  نظري  وجهة  من  األفضل  واحلل 

باالحتياطات الواردة يف ّاخر هذا البحث.

المعلم
العربي
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ومن الدراسة البيولوجية  وامليدانية اليت أجريناها يف كلية اهلندسة امليكانيكية والكهربائية حول 
تأثري اإلشعاعات الناجتة عن اهلاتف اخلليوي على الكائنات احلية )متت هذه الدراسة على : 

النباتات - الديدان- الفئران(
تبيّن أهنا تُحدث تشوهاً عشوائياً يف منو النباتات بالنسبة للعدس واحلمص على حد سواء كما 

يظهر يف األشكال اآلتية:

أعمارها قد قصرت عند تعرضها  أن  الديدان فقد أظهرت  اليت أجريت على  الدراسات  أما 
تبني  .فقد  اإلنسان  على  أيضا  ينطبق  قد  ذلك  وأن    ،،radio waves الراديوية  للموجات 
اختالف طول الديدان وتغري لوهنا، و يعود ذلك إىل أن الديدان نتيجة تعرضها ملوجات اخلليوي 
يزيد منوها مبعدل 5 % أي يزداد االنقسام اخلليوي )بشكل مرضي(. وتعرض احلامض النووي 
داخل نواة اخللية احلية DNA إىل موجات اهلاتف اخلليوي يؤدى إىل هتتك ودمار يف السلسلة 
عام  وزمالئه  للدكتور ساركر  كما جاء يف حبث   - املخ  والسيما خاليا  للحامض،  الكيميائية 

)1994م(  )3(.

زيادة الطول واملوت املبكر للديدان املعرضة لإلشعاع 1

غري املعرضة لإلشعاع  )منوطبيعي( املعرضة لإلشعاع  )منو عشوائي(
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وبالنسبة للفئران فقد لوحظ توقف حركتها وتسرع يف ضربات القلب لديها.حيث خلص د. 
زادت عن مثيالهتا يف  DNA قد  النووي  الكسور يف سلسلة احلامض  أن  يل ود. سنك إىل 
العينة الضابطة يف خاليا املخ بفئران التجارب، وذلك بعد ساعتني فقط من بدء التعرض، أما 
يف جتربتنا فقد كانت املدة غري كافية، 20 دقيقة فقط، فلم تتأثر سوى حركتها. كما أظهرت 
االختبارات على الفئران أن اإلشعاعات الصادرة عن اخلليوي تدمر املناطق الدماغية املسؤولة 

عن التعلم والذاكرة واحلركة )كما هو واضح يف الشكل التايل( :

                                            

تأثريات موجات اهلاتف احملمول يف الصحة:

التأثريات  حول  الدراسات  مؤخراً  كثرت  
صحة  على  احملمول  الستخدام  السلبية 
اإلنسان، واملشكلة أن اهلاتف احملمول أصبح 
احلديثة  لالتصاالت  رئيسية  وسيلة  اآلن 
يعدُّ  العامل  من  كثرية  أجزاء  وفى  بعد،  عن 
مثل  يف  عليها  يُعتمد  اليت  الوحيدة  الوسيلة 
استخدامه حتى  اتسع  االتصاالت، وقد  هذه 

صارشعبياً .
عاملياً  احملمول  اهلاتف  استعمال  مسة  إن 
وحملياً تعد ظاهرة غريمسبوقة يف استخدام 
املوجات الكهرومغناطيسية على مدى عقدين 
الزمن، حتى أصبح هذا اجلهاز  سابقني من 
تتجلى  التأثريات  ضرورة ال غنى عنها.وهذه 

مبا يأتي: 

بعد التعرض )30دقيقة( توقف عن  قبل التعرض كانت احلركة سريعة 1
احلركة و تسرع دقات القلب 1
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أورام األذن والدماغ:
حذر علماء يف السويد يف أوائل هذا العام من 
تلف اخلاليا  تسبب  قد  اهلواتف احملمولة  أن 
مبرض  اإلصابة  على  وتساعد  الدماغية، 
الزهامير )اخلرف(، كماأفاد حبث نشر أخريا

من  ألكثر  النقال  اهلاتف  استخدام  أن   W
عشر سنوات يزيد من خطر اإلصابة باألورام 
أجراها  دراسة  مرات.وكشفت  أربع  مبعدل 
معهد كارولينسكا السويدي على 750 شخصاً 
أن خطر اإلصابة بأورام العصب السمعي قد 
زاد مبعدل 3،9 مرة على اجلانب الذي يسند 

عليه اهلاتف النقال يف أثناء املكاملة اهلاتفية.
خطر  يف  زيادة  أي  تسجل  مل  املقابل  ويف 
اإلصابة بأورام العصب السمعي على اجلانب 
اإلصابة بصفة  لكن خطر  الرأس.  اآلخر من 
النقالة  اهلواتف  يستخدمون  من  لدى  عامة 
،91مرة. مبعدل  زاد  سنوات  عشر  من   ألكثر 

من  نوع  هو  السمعي  العصب  ورم  أن  يذكر 

األورام اليت قد حتدث تلفاً يف املخ واألعصاب.
وأفاد الفريق  البحثي يف   دراسته أن  خطر اإلصابة 
اهلاتف  يستخدمون  الذين  األشخاص  لدى 
 النقال ملدة تقل عن عشر السنوات مل يرتفع.3 

 اهلاتف احملمول قد يسبب العقم :
كلينك(  )كليفالند  ملؤسسة  دراسة  حذرت 
استخدام  يف  اإلفراط  أن  من  األمريكية 
احملمول قد يؤدي إىل تدمري احليوانات املنوية، 
احليوانات  سرعة  اخنفاض  إىل  وأشارت 
مقارنة  األشخاص،  هؤالء  لدى  بشدة  املنوية 
 بالذين يستخدمون اهلاتف احملمول باعتدال.

وأكد الدكتور )أشوك أجروال( الذي قاد فريق 
ونوعية  كمية  يف  التغيري  هذا  أن   ، البحث 
السائل املنوي لدى مستخدمي اهلاتف احملمول 
اإلشعاع  تأثري  إىل  يرجع   ، مفرطة  بصورة 
الصادر عن اهلاتف .وبيّن أن هذا اإلشعاع له 
 ، النووي  احلامض  على  الضرر  شديد  تأثري 
الذي يؤثر بدوره على خاليا اخلصيتني اللتني 
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األنابيب  ،أو  التيستوستريون  هرمون  تنتجان 
أن  املنوية.علماً  احليوانات  فيها  تنتج  اليت 
تقليل عدد  تساعد على  أخرى  هناك عوامل 
التدخني،  الرجال،مثل  لدى  املنوية  احليوانات 
. االجتماعية  العادات  بعض  الوزن،   السن، 

احملمول و الشيخوخة املبكرة :
هذه الدراسة رمبا جتعل النساء خاصة يقنّن 
بعض  خلص  حيث  احملمول،  استخدام  من 
املتكررللهاتف  االستعمال  أن  إىل  الباحثني 
املبكرة»  الشيخوخة  إىل  يؤدى  قد  احملمول 
ذلك  أكد  وقد   ،»Premature ageing
دراسة أجريت جبامعة نوتنجهام- بريطانيا- 
أن  ذكرت  اليت  البيولوجية  العلوم  مدرسة 
يعطى  ال  طويلة،  ولفرتات  املتكرر  االستعمال 
وقتاً كافياً للخاليا إلصالح ما حدث فيها من 
يعرف  ،وهذا   DNA كسور  والسيما  خلل، 
»بعملية اإلصالح الطبيعي« ، كما أكد ذلك (

د. ديفيد دى بومرياى )رئيس الفريق البحثي 

املوجات  هلذه  املعّرضة  اخلاليا  أن  ذكر  الذي 
،تفقد تدرجيياً القدرة على إصالح ذاهتا، ومن 

ثم تفقد قدرهتا على العمل. 
على  احملمول  اهلاتف  موجات  تأثري 

القلب واألوعية الدموية :
أن  إىل   1998 عام  وزمالؤه  برونى  د.  خلص 
احملمول  اهلاتف  عن  الصادرة  املوجات  تأثري 
)Gsx digital( بعد فرتة تعرض 20 دقيقة 
يؤدى إىل نقص مؤقت فى عدد ضربات القلب 
، وأن ضغط الدم يزيد مبقدار 10 مم، ذلك 
ألن القلب واألوعية الدموية حساسان ملوجات 
مريض  على  جيب  ثم  ومن  احملمول،  اهلاتف 
القلب و األوعية الدموية احلذر الشديد عند 
املستحب  كان من  وإن  استعمال هذا اجلهاز، 

عدم استخدامه البتة.
احملمول و تأثريه على احلامض النووي يف نواة 

اخللية احلية :
بني   ( )1999م(  عام  فيليبس  )د.  ربط     
جرعة التعرض ملوجات احملمول وعدد الكسور 
طردية  عالقة  ووجدت  النووي،  احلامض  يف 
باجلرعة.  األثر  بعالقة  يعرف  فيما  بينهما 
أما( )د. خليل وزمالؤه ( عام )1993م( فقد 
الحظوا أن تعرض اخلاليا الليمفاوية البشرية 
فى  تغريات  تسبب  ميجاهريتز،   167 جلرعة 
داخل  باملورثات  عالقة  )هلا  الكروموزومات 
اخلاليا(، وأكد ذلك ) د. ماسى( وزمالؤه عام 
ميجاهريتز.كما   935.2 جبرعة  )1997م( 

يبّني ذلك الشكل اآلتي:
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موجات اهلاتف احملمول تدمر احلمض 
النووي:

الضارة  اآلثار  من  كثرية  دراسات  حذرت 
الصادرة  اإلشعاعات  بسبب  احملمول  للهاتف 
ذات  الكهرومغناطيسية  املوجات  من  عنه 
الرتدد العايل، اليت تؤثر على احلمض النووي 
اجلسم،  خاليا  على  تؤّثر  وكذلك   ،»DNA«
واجلهاز  العصيب  اجلهاز  خاليا  خصوصا 
الدراسات من  التناسلي، وكذلك حذرت هذه 
خطورة هذه اإلشعاعات على األطفال .حيث 
سنوات،  أربع  دامت  أوروبية  دراسة  توصلت 
إىل أن املوجات الصادرة عن اهلواتف احملمولة 
النووي  وتدمر احلمض  للخاليا  األذى  تسبب 

. »DNA«
الربيطانية  تلغراف  ديلي  صحيفة  وذكرت 
من  (12) جمموعة  هبا  قام  دراسة  أن  أخريا، 
الباحثني يف أوروبا انتهت إىل أن خاليا احلمض 
النووي تتحطم عند تعرضها ملوجات السلكية 
احملمولة. اهلواتف  عن  صادرة  الرتدد   عالية 

إىل أن تدمري حامل  وأشارت الصحيفة أيضاً 
اجلينات الوراثية )DNA( من شأنه أن يؤدي 
إىل أمراض كارثية مثل السرطان وفقاً ملا آلت 

إليه الدراسة.
أن اخلاليا  الدراسة حبسب الصحيفة  وتفيد 
األكرب سناً أكثر حساسية للموجات ذات الرتدد 
وكذلك  الكهربائية،  اخلطوط  من  املنخفض 
مساعة  عن  الصادرة  الرتدد  عالية  املوجات 

اهلاتف.
الفريق  أعضاء  أحد  عن  الصحيفة  ونقلت 
قوله:  كلوفر(  ادو  فرانز  )الربوفيسور  األملاني 
إن الدراسة أظهرت أن نظام اإلصالح اجليين 
يفقد من فعاليته بتقدم العمر، لذلك فإن كبار 
السن أكثر عرضة خلطر هذه املوجات، رغم 
من  األرضية  اخلطوط  باستخدام  نصح  أنه 

قبيل الوقاية 0

احملمول وتأثريه على الكلى واألعضاء 
التناسلية: 

أصدرت اجلمعية الطبية الربيطانية حتذيرات 
النقالة،  للهواتف  السلبية  التأثريات  من 
نصوص  لتبادل  املستخدمة  وخصوصا 
التناسلية  األعضاء  على  اإللكرتونية  الرسائل 
على  أكدت  وقد   . األخرى  اجلسم  وأعضاء 
فرتة  تقليل  ،كضرورة  معينة  تعليمات  اتباع 
حالة  يف  وإغالقه  النقال،  اهلاتف  استخدام 
األضرار  لتقليل  وذلك  االستعمال،  عدم 

احملتملة للموجات املنطلقة منه.
مستفيضة  دراسة  بإجراء  الباحثون  وطالب 
األجهزة  استخدام  على  املرتتبة  للمخاطر 
يف  توضع  أهنا  سيما  وال  للمراسلة،  النقالة 
الذي  األمر  الوسط،  حول  احلزام  منطقة 
مثل  الداخلية،  األعضاء  على  سلبا  يؤثر  قد 
الكليتني واألعضاء التناسلية، بسبب املوجات 

املنطلقة واإلشعاعات املنبعثة منها.
فقدان النظر:

كبري  بشكل  احملمول  مستخدمو  يصاب   قد 
تصدر  اليت  اإلشعاعات  البصر!، ألن  بفقدان 
أن  ميكن  استعماهلا،  عند  األجهزة  هذه  عن 
ما  بالعمى.هذا  اإلنسان  إصابة  يف  تتسبب 
على  أجريت  عملية  اختبارات  إليه  توصلت 
األرانب، وتبني أن املوجات اإلشعاعية الصادرة 
عن اهلواتف احملمولة، تتسبب يف إصابة عيون 
األرانب مبرض الساد البصري   ) الكتاراكت(

)*( أو » الساد البصري«.
آالم الظهر:

األشخاص  أن  من  حديثة  دراسة  حذرت 
الذين يتحدثون يف هواتفهم احملمولة يف أثناء 
سريهم، يكونون عرضة لإلصابة بوجع الظهر. 
األسرتالية  الند  كوينز  جبامعة  علماء  وعزا 
حدوث هذا إىل طريقة التنفس، حيث يقولون 
الزفري  إخراج  على  يعمل  اإلنسان  جسم  إن 
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عندما تطأ القدم األرض،  وهذا  يساعد على 
الفقري من اإلصابة بصدمات  العمود  محاية 

مفاجئة.
 وبنى د. بول هوجيس وزمالؤه بقسم الصحة 
على  نتائجهم  باجلامعة،  التأهيل  وإعادة 
جمموعة من املتطوعني وهم يسريون صامتني، 
كما سجلوا مالحظاهتم على جمموعة أخرى 
نصوص  قراءة  سريها  أثناء  يف  منها  ُطلب 
نشاط  بقياس  الباحثون  وقام  سابقاً.  معدة 
كل  يف  الفقري  العمود  تدعم  اليت  العضالت 
متطوع، فوجدوا أن العضالت عملت بطريقة 
مناسبة عند األشخاص الذين مشوا صامتني، 
فكان  املشي،  أثناء  يف  يتحدثون  الذين  أما 
نشاط العضالت عندهم أقّل  وهذا ما جيعل 
اليت  لإلصابة  عرضة  أكثر  الفقري  العمود 

تسبب آالم الظهر.

حتذير لألطفال: 
العاملية  الصحة  منظمة  رئيسة  حذرت 
من  واألمهات  اآلباء  برتلند(،   )كروهارلني 
اهلاتف  باستخدام  ألطفاهلم  السماح  خماطر 
احملمول لفرتات طويلة، ودعت اآلباء إىل توخي 
احلذر من استخدامه كل يوم، ألهنم ال يعرفون 
تنجم  أن  ميكن  الذي  األضرار  عن  يكفي  ما 

عن ذلك.
اجمللس  وليام ستيورت( عضو   ( السري  وقال 
أاّل  ينبغي  إنه  اإلشعاع،  من  للوقاية  الوطين 
اهلواتف  الثانية  سن  دون  األطفال  يستخدم 

احملمولة على اإلطالق )1 (.
)جرياد  الربيطاني  الفيزياء  عامل  أثار  وقد 
»النست«،  جملة  نشرته  حبث  يف  هايالند( 

خماوف كثرية عن اإلشعاعات الصادرة 
من هذه اهلواتف، وقال إن الصبية الذين 
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عرضة  أكثر  عاماً،   )18  ( عن  أعمارهم  تقل 
يف  املناعة  أنظمة  ألن  اإلشعاعات،  ألثرهذه 
البالغني. وهذه  منها عند  قوة  أقل  أجسامهم 
خاليا  استقرار  على  تأثري  هلا  اإلشعاعات 
اجلسم، وأهم آثارها على اجلهاز العصيب أهنا 
وفقدان  النوم،  واضطرابات  الصداع،  تسبب 

الذاكرة.
يتوجّب  أنه  الربيطانية  السلطات  أعلنت  وقد 
استخدام  من  احلد  على  العمل  اآلباء  على 
أطفاهلم هلذه اهلواتف، إال يف حاالت الضرورة 
القصوى. واألهم أهناطالبت الشركات املنتجة 
الصادرة  اإلشعاع  كمية  بكتابة  األجهزة  هلذه 
حّثت  كما  جهاز،  كل  على  األجهزة  هذه  من 
األطفال  على  الرتكيز  عدم  على  الشركات 

هدفاً لسلعهم يف الدعاية واإلعالن.
عن  الصادر  التحذير  هذا  على  وتعليقاً 
)كولني  العامل  يقول  الربيطانيني،  املسؤولني 
العصيب  اجلهاز  اختصاصيّ  أحد  بالكمورد( 
أن  املمكن  من  كان  إذا  أكسفورد:  جبامعة 
املستقبل،  يف  خماطر  اهلواتف  هذه  تسبب 
فإن األطفال هم األكثر عرضة لتلك املخاطر، 
نظرا لعدم تطور جهازهم العصيب، باإلضافة  

إىل كثرة تعرضهم لإلشعاع يف صورة مبكرة.
اآلن  حتى  يتم  مل  أنه  آخرون  باحثون  ويرى 
ملخاطر  ومؤكد  دقيق  علمي  إثبات  تقديم 
يف  ودورها  اخللوية،  اهلواتف  استخدام 
ال  ذاته  الوقت  ويف  السرطانية،  اإلصابات 
يستطيع أيّ من العلماء التأكيد بأن مثل هذه 

اهلواتف آمنة االستخدام.

الستخدام  الصحية  االحتياطات 
اهلاتف احملمول )طرق الوقاية(:

ونتيجة ملا سبق سنقدم بعض النصائح، ألخذ 
اهلاتف  استخدام  عند  الالزمة  االحتياطات 
تأثرياته  من  اإلمكان  قدر  للتقليل  احملمول، 
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السلبية:
للجسم  مالصقاً  اجلهاز  محل  جتنب   -1
هذا  يعد  حيث  القلب،  من  بالقرب  والسيما 
العضو حساساً ملوجات احملمول، وإمنا ينبغي 
محل اجلهاز يف حقيبة يد بعيداً عن اجلسم 

)مبا ال يقل عن 50 سم(. 
2- قلل من مدة املكاملة إىل أقصر وقت ممكن، 
يف  استعماله  ينبغي  ال  اجلهاز  هذا  إن  حيث 
أن  ينبغي  وال  الطويلة،  املكاملات  أو  الدردشة 
األكثر  على  واحدة  دقيقه  عن  املكاملة  تزيد 
وأال تزيد عدد املكاملات يف اليوم الواحد على 
يُراد  ال  عندما  اجلهاز  يغلَق  وأن  مكاملات،   3
استقبال أو إرسال املكاملات )مثال عند النوم(.

واألذن مسافة  اجلهاز  بني هوائي  اجعل   -  3
فهذا  االستعمال،  أثناء  2 سم يف  تقل عن  ال 
للموجات  التعرض  وشدة  كثافة  من  يقلل 
الكهرومغناطيسية مبقدار السدس، وعلى بعد 

20 سم مبقدار 64/1.
4- استخدم السماعة اخلاصة باجلهاز بصفة 
خماطر  من  كبري  حد  إىل  يقلل  هذا  دائمة، 

التعرض هلذه املوجات .
5-  على مرضى القلب، وارتفاع ضغط الدم، 
والصرع، وضعف املناعة، واملرضى النفسيني 
الذين يتلقون عالجاً كيميائياً، جتنب استعمال 
اهلاتف احملمول هنائياً، نظراً لتداخل املوجات 

الكهرومغناطيسية مع العالج.
سن  دون  هم  ممن  األطفال  على  حيّظر   -6
احملمول  للهاتف  املفتوح  االستعمال  البلوغ، 
)تقارير منظمة الصحة العاملية 1999م ( نظراً 
ألن األطفال أكثر استعداداً للمخاطر الصحية 
للموجات الكهرومغناطيسية يف مراحل النمو 

املختلفة، كما ينطبق ذلك على كبار السن.
املكاملات  احلوامل  السيدات  على  7-  حيّظر 
املتكررة والطويلة، أو وضع اجلهاز بالقرب من 
الرحم، نظراً لتأثري املوجات الكهرومغناطيسية 

على خاليا األجنة يف مراحل االنقسام والتطور 
األوىل  الثالثة  األشهر  يف  والسيما  املختلفة، 

من احلمل.
اهلاتف  أغلق  تكون يف مستشفى  8-  عندما 
احملمول، ألن املوجات الصادرة عنه تؤثر على 
أجهزة  السمع،  أجهزة  مثل  الطبية،  األجهزة 

تنظيم ضربات القلب. 
)إذ ينبغي أن يُبعَد اجلهاز احملمول عن أجهزة 

القلب مسافة ال تقل عن 20 سم(. 
9- استخدم السماعة يف أثناء القيادة، حتى ال 
يعيق  استخدامك ألحد اليدين قيادة السيارة.

اهلاتف احملمول عند ركوب  أغلق   -10
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الطائرة وطوال وجودك فيها، ألن بعض أجهزة 
الطائرة تتأثر مبوجات اهلاتف احملمول وكذلك 
يف أثناء وجودك يف حمطات التزوّد بالوقود. 

11- يف أثناء رنني اهلاتف ال تقربه من أذنك، 
ألنه يؤثر بشدة على السمع، وإمنا قربه فقط 

من أذنك يف أثناء املكاملات.
اهلاتف  من  املستهلكة  البطارية  تلق  ال    -12
سلّمها  وإمنا  القمامة،  صندوق  يف  احملمول 
وتسليمها  مجعها  بدوره  يتوىل  الذي  للبائع 
لشركة اإلنتاج، حيث يتم التخلص منها بعيداً 
للبيئة  ملِوثة  ألهنا  السكنية،  التجمعات  عن 
بعنصر الزئبق الذي ميكن أن يُمتص من خالل 

خاليا اجللد. 
13- هندسياً هناك إمكانية الستخدام األقمار 
بدالً  احملمول  موجات  إرسال  يف  الصناعية 
هبدف  وذلك  التقوية،  حمطات  استخدام  من 
تقليل كثافة هذه املوجات وبالتايل التقليل من 

خماطرها الصحية.
14- حظر اقرتاب اجلمهور ملسافة تقل عن 6 
أمتار من اهلوائي فوق أسطح العمارات )أعلى 
وعالمات  حواجز  وضع  مع  أمان(،  معدل 
فوق األسطح ملنع وصول السكان من املنطقة 
املمنوعة حول احملطة، كما حيّظر على العمال 
يف هذا اجملال االقرتاب ملسافة أقل من ثالثة 
العمارات،  أسطح  فوق  اهلوائي  من  أمتار 
حتى  األماكن  هذه  حتديد  على  التأكيد  مع 
العاملني  الفنيني  ارتداء  مع  العاملون  يتجنبها 

سرتات واقية من اإلشعاع.

عمل  ومبدأ  احملمول  اهلاتف   أبراج 
اهلاتف اخلليوي :

يقوم جهاز اإلرسال » transmittehr«  داخل 
الربج بعملية التقاط صوت املتحدث و تشفريه 
إىل موجات جيبية ثم يقوم بإرسال اإلشارات 

برج هاتف والشكل املخروطي لألمواج 
الكهرطيسية الصادرة واملستقبلَة 1
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اهلوامش و املراجع:

    1-Sir William Stewart Mobile phones and Health. .Report of an
independent Expert Grou
  (on Mobile phones Chairman Chilton  NRPB.IEGMP (2000) 

www. howstuffworks.com 2( - مصدر اإلشعاع(
البللوري يف  البصري( وهو مرض يصيب اجلسم  )الساد  ب�  يعر ف  -الكتاراكت: مرض   )*(

العني، فيصبح أبيض متليفاً بدالًمن أن يكون شفافاً باحلالة الطبيعية.
)3( جاء يف دراسة للباحث جورج كارلو رئيس جممع االتصاالت اخلليوية واإلنرتنت يف أمريكا:

مت صرف 25 مليون دوالر يف هذه الدراسة ملدة مخس سنوات حبث، وكانت النتائج تتحدث عن 
وجود خطر مضاعف ثالث مرات لإلصابة بسرطانات الدماغ مستقبالً، مقارنة مع مستخدمي 
من  قرباً  األكثر  الرأس  مناطق  بأورام عصبية وغشائية يف  اإلصابة  األرضي، وخطر  اهلاتف 
املكان الذي يوضع فيه اهلاتف النقال ،وعن أضرار يف احلمض النووي DNA داخل اخلاليا 

الدماغية ويف خاليا الدم »نتيجة تلك الدراسة مت تنحية جورج كارلوعن منصبه« . 
 راجع: طرق الوقاية من أضرار املوبايل د. حممود احلاج قاسم حممد.

إىل اهلوائي الذي  يقوم بدوره بإرسال اإلشارات 
  »receiver« للخارج و يقوم جهاز االستقبال

باستالمها يف أبراج اجلوال.
نطاق  على  النقال  اهلاتف  وحدة  تبث   -
يف   ،915MHZ و   890MHz بني  ترددي 
و   935MHz بني  نطاق  على  تستقبل  حني 

 .960MHz
- قوة اإلشعاع الصادر من حمطة االستقبال 
والبث يف العادة  100w ، يف حني تكون أعلى 
 .0.6w   قوة إشعاع ممكنة من اهلاتف النّّقال
- تعمل حمطات التقوية للمحمول ضمن مدى 

 . 1800MHz - 900 ترددي
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الزمن والشيخوخة وقلق الموت 

   رياض مهدي  

فهو  مستقبلي  كائن  بأنه  ويوصف  فطري  وعي  ذو  االنسان  إن 
يعمل على تنظيم حياته مبا يتمتع به من حالة تذكر واستشراف 
مستقبلي ضمن نسيجٍ  حلياته قوامه املاضي واحلاضر واملستقبل 
مظاهر  ضمن  وبدائية  قدمية  حضارات  إىل  يرجع  زماني  حس  وهذا 
نياندرتال  إنسان  به  قام  ملا  طويل  زمن  منذ  وبعمق  التفكري  إىل  تدعو 
وما  امليالد  قبل  سنة   50000 قبل  موتاه  دفن  من   NEANDERTHAL
على  العلماء  ما الحظه  وضمن  وأسلحة  وأدوات  من طعام  يدفن جبواره 
هؤالء وغريهم ابتداءً من العصر احلجري 3500 سنة قبل امليالد أليس 

ذلك يوحي بالنسبة هلم وجودًا متصالً هبؤالء الراحلني؟ . 

المعلم
العربي
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إن هذا االنسان اصطدم بواقع حمتوم ال مهرب 
فنحن   . املوت  امسه  منه  المفر  ومدرك  منه 
مقياسًا  أصبحت  الزمن  امسها  فكرة  أمام 
بالتواتر  تتميز  وجتربة  البقاء  ومدة  للعمر 
والتكرار لألحداث يتعاقب فيه امليالد واملوت 
ويعكس دورات لظواهر الطبيعة مثل الشمس 
والقمر والفصول فنجد أن شعب املايا يعتقد 
أن الزمان يكرر نفسه يف دوراتٍ  كل 260 سنة 
ويف اهلند هناك ما يسمّى املاها يوجا » السنة 
وحدة  وهي  سنة   12000 ومدهتا  الطويلة« 

الدورة اليت يكرر بعدها الزمان ذاته .
تتحدد حسب  أهنا  أم  افرتاضية  الزمن  أفكرة 
الزمان؟ وذلك كله مثار حبث وجدل  حاجات 

كبريين.
أما  نيوتن  يقول  كما  مطلق«  الزمان   « إن   
الزمن«، وسؤال  »نسبية  إىل  أينشتاين فذهب 
اجتاه  ذو  إنه  أم  الزمن  أدائري  نفسه:  يطرح 

واحد؟ .
األشياء  وعمر  الزمن  فكرة  بني  الربط  إن   
الزمن  وحدة  إليه  آلت  فيما  للتفكري  يدعونا 

وحتديد العمر يف هذا العامل كله .
وعلى الرغم من وجود بعض االختالفات لدى 
موجودة  حضارية  ألشكال  والقبائل  الشعوب 
ظواهر  أن  اآلن  نتفق  أننا  إال  وهناك،  هنا 
األرض  من  لكل  الدوران  وسرعة  الطبيعة 
حددت  الرحب  الكون  هذا  ضمن  والشمس 
للنظرية  ما  ورغم  والسنة  والشهر  اليوم  لنا 
أنفسنا  نغرق  فلن  ذلك  على  أثر  من  النسبية 
باحلديث عنها وعن سرعة الضوء وما جيري 
جديد  اكتشافٍ  من  العلم  ميادين  يف  اليوم 
اكتشاف  النظرية من خالل  قد يدحض هذه 
مذهل يتعلق بوجود أجسام هلا سرعة أكرب من 

سرعة الضوء .
بعيدًا  اليوم  طول  هو  كم  ذلك:  إىل  وبالنظر 
عن األرض؟ وهل لذلك أثر يف حياة االنسان 

وطول أجله؟  
للعقد واجليل والقرن  حساباتٌ يف  وإذا كان 
عمر البشر فهناك حتوالت تارخيية أصبحت 
التأريخ مثل قبل امليالد وبعده فهو  جزءًا من 
 .  .  . اهلجري   التقويم  ومثله  ميالدي  تقويم 

إخل ...
الزمن  ذلك  حددت  مرجعية  أمام  فنحن 
وقسمته، وضمن ذلك فاليوم والشهر والسنه 
الكائنات  عمر  خالله  من  نعرف  مقياس 
بدقة  العمر  حتدد  مقاييس  وكلها  احلية 
بنا احلال إىل مقياس جديد  متناهية ووصل 
النانو  النانو ومثاله »  متناه يف الصغر يسمى 
ثانية«  وهذا يذكرنا بعاداتٍ  كانت لدى معظم 
من  فالن  عمر  مقياس  كان  حيث  الشعوب 
خالل ربطه بيوم الثلجة الكربى أو يوم طوفان 
يوم يف سنة حمددة  جارفة يف  أو سيول  هنر 
فكم حاول االنسان أن جيعل عمره غري حمدد 
عن  مثال  وخري  اخللود  عن  حبثه  خالل  من 

ذلك ملحمة جلجامش  .
إننا يف قلق مرعب وهو قلق املوت لذلك حاول 
تقريبًا  يصنعوا  أن  عديدة  العلماء يف جتارب 
اآلن عجزوا عن  إىل  لكن  كل مكونات اخللية 

إعطائها إشارة البدء يف احلياة .
املوت يقض  زال  التكاثر ولكن ما  وذهبوا إىل 
فوجدوها  الوفاة  أسباب  فدرسوا  مضجعهم 
كثرية وكل يوم هناك جديد فمن أمراض القلب 
الذي  اجلوع  إىل  و  األوبئة  إىل  السرطان  إىل 
أصبح حيصد أرواح عشرات اآلالف فاإلنسان 
وليس  واقع  أنه  بد  فال  املوت  يف  له  حيلة  ال 
له دافع فضالً عن اجلهل بالزمان واملكان أو 

الطريقة اليت حيدث هبا.
 ولكن حنن اليوم أمام معدل لألعمار يتصف 
به شعب من الشعوب وعائلة دون أخرى فما  
املختلفة  الدراسات  انطلقت  أسباب ذلك لقد 

الواليات  فمثالً يف  األعمار  زيادة  حول 
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معدالت  زيادة  أن  وجد  األمريكية  املتحدة 
متوسط  ارتفع  حيث  عاماً   28 بلغت  األعمار 
العمر من 47 عاماً يف سنة 1900 إىل 75 عاماً 

يف سنة 1975 م  .
احلضارية  والفروق  اجلنسية  الفروق  وتؤدي 
اليت  والبيئية  الوراثية  العوامل  عن  ناهيك 
يعيش فيها اإلنسان دوراً يف ذلك . إن هناك 
أموراً شتى نكرهها ويزداد مقتنا هلا كالفشل 
واملرض  واجلهل  والشقاء  والتعاسة  واإلخفاق 

لكن ليس أكثر من املوت سبباً للقلق .
واملوت آخر علة يعتلها البدن العليل 

فالديانه  القدم  منذ  الشعوب  ذلك  وقد شغل 
املصرية القدمية على سبيل املثال كان حمورها  

البعث واخللود واحلياة بعد املوت .
اإلنسان  انشغال  تؤكد  سابقة  ذلك  يف  أليس 
مبشكلة  املوت وخاصة علماء األحياء؟ فهذا 
بأهنا  احلياة  يعرف   «Bicha  بيشا  « العامل 

»جمموعة الوظائف اليت تقاوم املوت« 
وتفسري ذلك إن مجيع الوظائف احليوية هي 
بالضرورة نتيجة لعملية االحرتاق العضوي لذا 
قلنا إن احلياة هي املوت فهي هدم األنسجة 
وقد شبهت احلياة بالكائن اخلرايف » املينو تر«  
يذهب  االنسان  وهاهو  احلي  الكائن  تفرتس 
العصور  يف  السحرية  الكيمياء  يف  للبحث 
وحتويل  العمر  إطالة  مها  ألمرين  الوسطى 

املعادن إىل ذهب .
إن أسباب قلق املوت عديدة فاحلياة يف نظر 
عامة الناس أمر نتمسك به ونسعى جاهدين 

لدفع كل ما من شأنه أن يودي به .
هل حنن أمام تقدير كمي للظواهر؟ فإذا كان 
ذلك فهذا »ثورندايك« عامل النفس األمريكي 
أهم  من  للظواهر  الكمي  التقدير  »إن  يقول 

خصائص املنهج العلمي أو الرقم روح العلم« 
كمي  تقدير  أمام  حنن  علمي  منطلق  ومن 
ال  وأصبح  بالرقم  عنه  يعرب  االنسان  لعمر 

ملا  ثانية  بالنانو  بل  فقط  بالسنني  يقدر 
لنا أن نعمل  حلياة االنسان من أمهية فكيف 
العمر يف خضم حبثناعن  إلطالة  بوسعنا  ما 

اخللود؟ .
قد يقول قائل إن املوت يف النهاية هو نتيجة 
األسباب  تكن  مهما  االنسان  حلياة  حتمية 
كل  جانباً  نرتك  دراستنا  معرض  يف  وحنن 
وهو  واحد  سبب  على  ونبقي  املوت  مسببات 
عمر  إطالة  كيفية  يف  ونبحث  الشيخوخة 

االنسان من خالل هذا السبب .
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بأهنا مظهر جسدي  الشيخوخة  تعرف  بداية 
وعقلي ونفسي واجتماعي يصل إليها االنسان 
يف سن معينة ويتفاوت ذلك بني شخص وآخر 
وقد يكون يف سن الستني أو حول ذلك . وبذلك 
فإن من يصلون إىل هذا السن ويتجاوز ذلك 
بني شخص  ذلك  ويتفاوت  باملعمرين  نصفهم 
اليابانية  احلكومة  أعلنت  اليابان  ففي  وآخر 
أن عدد الذين ترتاوح أعمارهم بني مائة عام 
أو أكثر من املتوقع أن يصل إىل 6775 بزيادة 
وذلك  م  بالعام 2010  مقارنة  وقدرها 3307 

للعام 41 على التوايل . حيث بلغ الذين أمتوا 
ال 100 عام خالل العام اجلاري حتى 31 آذار 
2011 م حنو 24952 شخصًا بزيادة وقدرها 
والسؤال   . املاضي  بالعام  مقارنة   1683
أليس معدل األعمار يف اليابان وهذه الزيادة 
املضطردة هو مؤشر جململ إجراءات وطريقة 
الياباني؟. وعلى هذا  للحياة يعيشها االنسان 
سنبدأ من اخللية وما يطرأ عليها من حتوالت 

فهي تشيخ وهترم ثم متوت .
إننا إذاً أمام )شيخوخة وهرم ( للخلية 
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فقد انكب عدد كبري من الباحثني على دراسة 
 program للخاليا  املربمج  املوت  ظاهرة 
 med cell death حماولني فهم آلية هرم 
اخلاليا آملني أن جيدوا الرتياق الالزم لتأخري 
شيخوخة خاليا اجلسم ومن خالهلا فالنتيجة 
إطالة عمر االنسان . حيث يتطلع العلماء يف 
هذه األيام إىل أن يصبح متوسط األعمار بني 

120 إىل 150 عام .
ومنه فالدراسات اخللوية يف هذا اجملال بينت 
على طريف  تتناقص يف طوهلا  الصبغيات  أن 
الصبغي وبشكل مربمج وخالل عملية تضاعف 
املادة الوراثية اليت تسبق انقسام اخللية حيث 
خيسر ما يعدل 50 إىل 100 جزيء قاعدي من 

 DNA طرفيه يف كل مرة يتضاعف فيها ال
وبالطبع جيب أن يتضاعف ال DNA بشكل 

كامل قبل كل انقسام خلوي .
وهكذا فإن ال  DNA اخللية ينقص خالل 
عمليات االنقسام املستمر ، ولو قارنا حمتوى 
اخللية من ال  DNA عند األطفال حديثي 
الوالدة مع ال   DNA للخلية املوجودة عند 
  DNA شخص عمره 100 عام لوجدنا أن ال
للشخص اهلرم أقصر من ال  DNA للطفل 

الوليد .
عن  ناجم  للخلية  مربمج  موت  أمام  حنن  إذاً 
حتى   .  DNA  ال طول  مستمر يف  تقصري 
أمر  فالشيخوخة  ومنه  فتموت  فتهرم  تشيخ 
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الشيخوخة  أن   ويذكر  املستوى  رفيع  مربمج 
وال  اجلسمية  اخلاليا  يصيبان  واهلرم 
يصيبان اخلاليا التناسلية لالنسان )النطاف 
والبويضات( أي إن الDNA للخاليا التكاثرية 
بليغة  ذلك  من  واحلكمة  طوله  على  حيافظ 
التكاثرية  اخلاليا  على  ينطبق  األمر  أن  فلو 

النقرض اجلنس البشري منذ زمن بعيد.
السبب   األمر للصدف فقد عرف   ومل يرتك 
اخلاليا  يف  مورثة  تبديه  لنشاط  نتيجة  وهو 
التكاثرية وهذه املورثة هي املسؤولة عن إنتاج 
تيلومرياز  يسمى  أنزميية  طبيعة  ذي  بروتني 
أثناء  يف  يعمل  األنزيم  وهذا   Telomerase
.ووظيفته  اخللية  يف   DNA ال  تضاعف 
جتري  ال  اليت  املنطقة  وترميم  تعويض 
مضاعفتها وحيمي وحيافظ على الصبغي من 
ترتكز  العلمية  البحوث  فإن  ومنه   . النقصان 
وطبعاً  الشيخوخة  عملية  يف  دوره  فهم  على 
اهلدف من وراء ذلك هو إطالة عمر االنسان . 
أن  على  العلماء  جيمع  ذلك  على  وبناءً 
الشيخوخة مربجمة وموجودة يف بنية اجلينوم 
أن  علينا  يتوجب  اهلرم  نبطىء  فحتى  نفسها 
للخلية  يسمح  بشكل  اجلينوم  برجمة  نغري يف 
بأن تعيش لفرتة أطول وحبيث ال تضر مباليني 
الربامج األخرى املوجودة يف جينومات االنسان 
وهذه حبد ذاهتا عملية صعبة ومعقدة وخاصة 
أهنا جيب أال تغري من الوظائف الفيزيولوجية 
احلية  الكائنات  أعمار  يف  للخلية.  الطبيعية 
الذبابة  أو أقل مثل  جند منها ما يعيش يوماً 
Fly Day وحيوان األوبسوم Opssum الذي 
ميوت وهو يف طور الشباب وبعض األمساك 
قد  السالحف  وبعض  عام  مائة  لغاية  تعيش 
من  نوع  وهناك  عام   300 إىل  عمرها  يصل 
أشجار الصنوبر تعيش يف نيفادا وكاليفورنيا 
يف الواليات املتحدة األمريكية  ويقدر عمرها 
ب 500 عام . فكيف هلذه الكائنات أن تعيش؟ 

وهل  ؟  الشكل  هبذا  يعمر  أن  لبعضها  وكيف 
ميكن أن ميتد عمر االنسان للحاق ببعضها ؟. 
ومن باب آخر مل تتوقف الدراسات واألحباث 
العلمية اليت من شأهنا أن تطيل عمر االنسان 
 Steven اوستاد  ستيفن  العامل  الحظ  فقد 
  Idaho الذي يعمل يف جامعة n . austad
األمريكية أن للبيئة أثراً يف طول عمر حيوان 
األوبسوم فاألوبسوم الذي يعيش على ضفاف 
إىل  عمره  ميتد  األمريكية  جورجيا   منطقة 
ضعف عمر احليوانات ذاهتا اليت تعيش على 

اليابسة.
 ويف جتربة للعامل » أوستاد« استخدم أنواعاً 
من الطيور تعيش 20 عاماً يف جتاربه فوجد 
أن هذه الطيور هلا قدرة فائقة على التخلص 
جتري  اليت  الكيميائية  التفاعالت  ناتج  من 
يف اخللية وبالذات النامجة عن نشاط بعض 
الربوتينات  بعض  إنتاج  عن  املسؤولة  املورثات 
ذات النشاط األنزميي واليت هي مسؤولة عن 
تفريغ اخللية من املواد الضارة اليت يتم إنتاجها 
داخل اخللية يف أثناء عملية االستقالب )البناء 
واهلدم ( اخللوي . ويعتقد العلماء أن يف اخللية 
الذي  التوقيت  ساعة خلوية خترب اخللية عن 
جيب أن تتوقف فيه حياهتا وهي تعمل ضمن 
برجمة جينومية ذات بصمة خاصة لكل كائن 
  Telomeres حي على حده تسمى تيلومرياز
وهي منطقة توجد يف هنايات أطراف الصبغي 
دور  هلا  بأن  يعتقد  مورثات  على  حتتوي  ال 
حساس يف حياة اخللية يوصف وكأنه صمام 
حبسب  يعمل  املوقوتة  القنبلة  يف  األمان 

التوقيت املربمج . 
يتزامن  اخلاليا  هرم  أن  التجارب  بينت  وقد 
الصبغي  هناييت  يصيب  الذي  التناقص  مع 
خاليا  يف  هذه  التقصري  عملية  ولوحظت 
األشخاص املسنني  مقارنة باألطفال حديثي 

السرطان  أن خاليا  الوالدة كما لوحظ 
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متتلك نشاطاً كبرياً ألنزيم التيلومرياز. 
وطيدة  عالقة  له  التيلومرياز  بأن  ويعتقد 
مبقدرة اجلسم على حتمل األمراض مقارنني 
املسن  الشيخ  الشاب وجسم  بذلك بني جسم 
يولدون  أشخاص  خالل  من  ذلك  أثبتوا  وقد 
قصرية  صبغيات  خالياهم  يف  ميتلكون  وهم 
األطراف حيث يعانون من مرض وراثي يدعى 
 Dyske اخللقي  اجللدي  التقرن  مرض 
يف  هؤالء  وميوت   ratosis congenital 
مقاومة  على  مقدرهتم  لعدم  الطفولة  سن 

االلتهابات.
قبل  من  اهتماماً  األنزيم  هذا  لقي  وقد   

جريون  شركة  أسست  حيث  األدوية  شركات 
للقيام  خمتربات  عدة  األمريكية   Geron 
بينت  وقد   . اجملال  هذا  يف  متميزة  بأحباث 
خاليا  داخل  التيلومرياز  إضافة  أن  التجارب 
اجللد جيعل هذه اخلاليا دائمة الشباب فلها 
دور يف عالج التجعدات اليت تصيب الوجه يف 

عمر الشيخوخة .
  Science لقد نشرت جملة العلوم األمريكية
ًصادراً  علميا  حبثاً  م   2002 نيسان   17 يف 
الباحثون  فيه  أعلن  الفرنسية  مرسيليا  عن 
مرض  عن  مسؤولة  خاصة  ملورثة  اكتشافهم 
 Hurchinson Gilford الشيخوخة املبكرة
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يصيب  وهو   Progerin Syndrone
الظهور  أعراضه  وأهم  والدته  منذ  االنسان 
هذا  وميوت  واهلرم  الشيخوخة  ملالمح  املبكر 
الطفل يف سن الثالثة عشرة من عمره ووجد 
يف  واحد  حرف  تغري  املرض  هذا  سبب  أن 
باألشخاص  مقارنة   Lmna املسماة  املورثة 

العاديني الذين يعيشون إىل مائة عام . 
اخلطأ  هذا  تصحيح  العلماء  استطاع  فلو 
الوراثي فستكون النتيجة أن األطفال املصابني 
أبناء  رمبا  يروا  حتى  سيعيشون  املرض  هبذا 
أبنائهم . وهناك دراسة مهمة بينت أن جزيء 
بروتني يؤدي دوراً يف تنظيم حركة االستقالب 

.وهذا  والالهوائي  التأكسدي  نوعيه  بني  ما 
الربوتني معروف بدوره يف حدوث الشيخوخة 
عائلة  عن  عبارة  الربوتينات  هذه  بأن  علماً 
يف  تساعد   Sirtuins السريتشونات  تسمى 

االستقالب التأكسدي وعددها سبعة: 
( وهو مركب    Sirt1( 1 السريتشن أشهرها 
هذا  غياب  بأن  وجد  وقد  للشيخوخة  مضاد 
بعد  وفاهتا  إىل  يؤدي  الفئران  عن  الربوتني 
سكر  نقص  بسبب  الوالدة  من  قليلة  أسابيع 
يف  لتغري  كبرية  بسرعة  يستهلك  الذي  الدم 
ومن  الهوائية  إىل  هوائية  من  األكسدة  منط 

هام  دور  هلا  األحباث  تلك  بأن  املؤكد 
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يف استنباط عقاقري ملعاجلة السكري والبدانة 
وحتى األورام . 

العلمية  والدراسات  األحباث  خالل  من  وجد 
هام  دور  ومفرزاهتا  هلا  الصنوبرية  الغدة  أن 
يف حدوث الشيخوخة تلك فهرمون امليالتونني 
الذي تفرزه الغدة الصنوبرية )تقع على السطح 
العلوي للدماغ بني نصفي الكرة املخية(. يعمل 
تأكسد  مانع  أنه  كما  النوم  املساعدة يف  على 
النشاط  تركيز  يف  هاماً  دوراً  ويؤدي  فعال 
للجسم وحتقيق التوازن العام فله إذاً دور مهم 

يف بيولوجية التقدم يف العمر .
ووجد أن هلذا اهلرمون دوراً فعاالً يف التوازن 
العاطفية  احلالة  وتنظيم  وامللحي  املائي 
للجسم  املناعة  ودعم  العقلي  والنشاط 
الغدد  على  ويسيطر  النوم  نوعية  وحتسني 
 . البلوغ  قبل  عملها  يثبط  حيث  التناسلية 
باملناسبة لوحظ أن مفرزات الغدة الصنوبرية 
النمو  توقف  بعد  التدرجيي  بالتناقص  تبدأ 
ويستمر  تقريباً  العشرين  سن  بُعيد  الطويل 
هذا التناقص حتى ينعدم هذا اإلفراز هنائياً .

أجرى  فقد  العمر  إلطالة  احملاوالت  وتستمر 
أظهرت مدى  دراسة علمية  اهلند  باحثون يف 
الغذائية  وقيمتها  اهلندية  الفاكهة  أمهية 
مثل  االنسان  صحة  على  وتأثريها  العالية 
التفاح والرمان والعنب واجلوافة وهذه األخرية 
حتتوي على أعلى تركيز ملضادات األكسدة اليت 
عوامل  بسبب  التلف  من  اجللد  حتمي خاليا 
العمر، واليت قد يؤدي نقصها إىل  التقدم يف 
هذه  بأن  ويعتقد  السرطان  مبرض  اإلصابة 
حتد  لألكسدة  املضادة  باملواد  املليئة  الفاكهة 

من آثار الشيخوخة .
وقد ذكرالباحث والطبيب الكندي كليد يانسي 
املسؤول عن قسم القلب يف جامعة )فبنربغ (

األمريكية أنه بإمكان أغلب الناس أن يعيشوا 
خطوات  سبع  اتباع  عرب  عام  مئة  سن  إىل 

بسيطة تتضمن عدم التدخني واحلفاظ على 
الكولسرتول  معدالت  وضبط  صحي  وزن 
الغذاء  وتناول  السكري  وإدارة  الدم  وضغط 

الصحي، والنشاط .
كبار  بني  السعادة  إن  بريطانية  دراسة  وتقول 
من  وتقلل  العمر  إطالة  إىل  تفضي   السن 
35يف  إىل  تصل  قد  بنسبة  الوفاة  احتماالت 

املئة . 
مخس  حوايل  استمرت  الدراسة  أن  ويذكر 

سنوات وظهر فيها للباحثني .
 إن الرابط بني السعادة وإطالة العمر كان قوياً  
املشكالت  مثل  األخرى  العوامل  استبعاد  بعد 
املايل،  واألمن  واالكتئاب  املزمنة  الصحية 
علم  بروفيسور  وهو  أندرو ستيبتوي  وأضاف 
النفس جبامعة لندن » كنا نتوقع إمكانية وجود 
بالسعادة  الناس  إحساس  كيفية  بني  صلة 
املستقبل  يف  احملتملة  والوفيات  اليوم  خالل 
لكننا ذهلنا من قوة التأثري حيث مشل البحث 
أكثر من 3800 مشارك قسموا إىل جمموعات 
فوجد أنه تويف 7 يف املئة من اجملموعة األقل 
إحساساً بالسعادة مقارنة مع 4  يف املئة فقط 

بني الفئة األسعد .
الشيخوخة  اليت جتري يف جمال  إن األحباث 
معدل  إىل  الوصول  هو   ( واضح  هدف  هلا 
بتمام  فيه  وينعم  املئة  يتجاوز  لإلنسان  عمر 
بدالً  احلياة،  مبشاعر  مفعماً  وحييا  العافية 
من العيش ضمن معدل العمر املعروف اآلن(  
بعد  التنس  رياضة  ميارس  أن  له  حرج  فال 
وهي يف سن  تنجب  امرأة  وسنرى  املائة  سن 
شبابنا  على  للمحافظة  دعوة  .هي  التسعني 
الدائم حماولني عدم مغادرته متجاوزين هلعنا 
املقيتة.  ونتائجها  الشيخوخة  من  وخوفنا 
الغيب؟  يف  رجم  هو  هل  ذلك  إىل  والوصول 
وملزيد   . ؟  لتحقيقه  أمل  مثة  هناك  أوليس 
من التفاؤل إن كل ما جيري حولنا من تسارع 
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املصادر : 
- كريك فرانسيس ترمجة د . مستجري أمحد مراجعة د . حلمي عبد احلافظ .

- طبيعة احلياة من سلسلة عامل املعرفة العدد 125 - 1988 م .
- د . اخللف موسى - العصر اجلينومي - من سلسلة عامل املعرفة - العدد 294 - 2005 

- د . عبد اخلالق أمحد حممد - قلق املوت - من سلسلة عامل املعرفة - العدد 111 - 1987.
- د. أبو عون عمر - جملة املعلم العربي - بيئة وعلوم - العددان 438 - 439 - 2010 

- د . علي عمار سليمان - ملحق جملة العربي - العدد 629 - نيسان 2011 .
- الثورة صحيفة - املعمرون يف اليابان إىل ارتفاع - العدد 14636 - أيلول 2011 .

- البعث صحيفة - الفاكهة اهلندية حتد من آثار الشيخوخة – العدد 14362 االثنني 17  - 10 
/ 2011 م .

- البعث صحيفة - سبع خطوات للعيش 100 عام - العدد 14368- االثنني 24-10- 2011 م .
- البعث صحيفة - السعادة قد تطيل العمر - العدد 14376 األربعاء 2-11  / 2011 م .

لكشف أسرار احلياة حيدونا إىل االنطالق من 
اخليال العلمي إىل حتقيق ما نصبو إليه فمن 
يف  مركبتني  التحام  يتصور  أجدادنا  من  كان 
يأمل  كان  ومن  القمر؟  إىل  والوصول  الفضاء 
بأن يتابع دوري ألعاب كرة القدم وناديه املفضل 
يف أقصى األرض من خالل قناة فضائية على 
بإمكانه  أن  يصدق  كان  ومن  التلفاز؟  شاشة 
أو  صديق  مع  احلديث  أطراف  يتجاذب  أن 
بنا أن  أكثر عرب شبكة اإلنرتنت؟ أوليس حرياً 
جنعل بارقة األمل تتحقق من خالل اكتشاف 
غري  أو  البشري  للجينوم  الوراثية  الشيفرة 
ذلك؟ إهنا حبق بانوراما علمية وفلسفية رحبة 
اآلفاق يشارك يف اإلجابة عنها جمموعة من 

العلماء والفالسفة والباحثني واملفكرين . 
ومن خالل تلك الدراسات واألحباث وإمكانية 
تطبيق النجاحات اليت حتصل يف هذا اجملال 
 20 من  أكثر  إىل  الطفولة  سن  سيمتد  هل 
والزواج  باخلمسني  تبدأ  واملراهقة  عاماً؟. 
يصبح يف سن الثمانينيات؟ ولكن جبوار ذلك 
العلماء  استطاع  لو  فيما  مهم  سؤال  هناك 

يف  للشيخوخة،أسيكون  دواء  على  احلصول 
متناول اجلميع؟  . أم أن استخدامه سيقتصر 
هذا  وليس  ؟  الفقراء  دون  األغنياء  على 
باملستغرب فمعظم فقراء العامل ميوتون لعدم 
توافر الدواء ولو يف حدوده الدنيا -أم سيكون 
 . ؟  النخبة فقط ولساللة حمددة  يف متناول 
وكم سيكون هلذا من أثر أخالقي واجتماعي ؟. 
لكن بعد كل ما حتدثنا عنه يف جمال دراستنا 
نقر ونعرتف حبقيقة جلية ال  وأن  بد  هذه ال 
لبس فيها أال وهي حقيقة املوت فنتذكر كعب 

بن زهري يقول :
كل ابن أنثى وإن طالت سالمته               

                     يوماً على آلة حدباء حممول
وبالرغم من إمياننا بأن األجل قدر حمتوم فإننا 
هنا نقدم  دعوة جادة ألن خيضع االنسان إىل 
رعاية صحية مستمرة وغذاء متكافىء ويبتعد 
عن كل العادات اخلاطئة يف احلياة من تدخني 

وغريه إذا ما أراد أن يعمّر طويالً . 
للحياة  مستمر  وحتدٍ  للخلق  إعجاز  أمام  إننا 

حيدوه األمل حبياة أطول . 
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علي مصطفى الداحول

مفهوم البيئة وتحدياتها

البيئة لفظة شائعة االستخدام يرتبط مدلوهلا بنمط العالقة 
والبيئة  الزراعية،  البيئة  فنقول:  مستخدمها  وبني  بينها 
والبيئة  االجتماعية  والبيئة  الصحية،  والبيئة  الصناعية، 
الثقافية، والسياسية.... ويعنى ذلك عالقة النشاطات البشرية املتعلقة 
بعبارة  العربية  اللغة  إىل   Ecology كلمة  ترمجت  اجملاالت....وقد  هبذه 
 Ernest Haeckel علم البيئة« اليت وضعها العامل األملاني إرنست هيجل«
و  مسكن،  ومعناها   Oikes مها  يونانيتني  كلمتني  دمج  بعد  1866م  عام 
الكائنات  عالقة  يدرس  الذي  »العلم  بأهنا  وعرفها  علم  ومعناها   Logos

احلية بالوسط الذي تعيش فيه«.

المعلم
العربي
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وتغذيتها،  احلية  بالكائنات  العلم  هذا  ويهتم 
أو  وتواجدها يف جمتمعات  وطرائق معيشتها 
جتمعات سكنية أو شعوب، كما يتضمن أيضاَ 
خصائص  مثل  احلية  غري  العوامل  دراسة 
اإلشعاعات،  الرطوبة،  )احلرارة،  املناخ 
الغازات، املياه، اهلواء( واخلصائص الفيزيائية 

والكيميائية لألرض واملاء واهلواء.
أن  على  احلاضر  الوقت  يف  العلماء  يتفق 
البيئة يشمل مجيع الظروف والعوامل  مفهوم 
احلية  الكائنات  فيها  تعيش  اليت  اخلارجية 
فالبيئة  هبا.  تقوم  اليت  العمليات  يف  وتؤثر 
بالنسبة لإلنسان هي »اإلطار الذي يعيش فيه 
وما  واهلواء  واملاء  الرتبة  على  حيتوي  والذي 
يتضمنه كل عنصر من هذه العناصر الثالثة 
من مكونات مجادية، وكائنات حية، وما يسود 
هذا اإلطار من مظاهر شتى من طقس ورياح 
ومن  مغناطيسية.....اخل  و  وجاذبية  وأمطار 

عالقات متبادلة بني هذه العناصر.
البيئة  مما سبق جند أن احلديث عن مفهوم 
وعن  الطبيعية  مكوناهتا  عن  احلديث  يعين 
الكائنات  فيها  تعيش  اليت  والعوامل  الظروف 

احلية.
أقسام البيئة

قسم بعض الباحثني البيئة إىل قسمني رئيسني 
مها:

ال  اليت  املظاهر  وهي  الطبيعية:  البيئة  أ- 
دخل لإلنسان يف وجودها ومنها : الصحراء، 
السطحي،  واملاء  التضاريس،  املناخ،  البحار، 
والبيئة  النباتية واحليوانية.  واحلياة  واجلويف 
الطبيعية ذات تأثري مباشر أو غري مباشر يف 
حياة أية مجاعة حية Population من نبات 

أو حيوان أو إنسان. 
البنية  من  وتتكون  املشيدة:   البيئة  ب- 
ومن  اإلنسان  شيدها  اليت  املادية  األساسية 
أقامها،  اليت  واملؤسسات  االجتماعية  النظم 

من  املشيدة  البيئة  إىل  النظر  ميكن  ثم  ومن 
اجملتمعات  هبا  نظمت  اليت  الطريقة  خالل 
خلدمة  الطبيعية  البيئة  غريت  واليت  حياهتا، 
املشيدة  البيئة  وتشمل  البشرية،  احلاجات 
واملناطق  للزراعة  األراضي  استعماالت 
السكنية والتنقيب فيها عن الثروات الطبيعية 
التجارية  واملراكز  الصناعية  املناطق  وكذلك 

واملدارس واملعاهد والطرق...اخل. 
كل  هي  واملشيد  الطبيعي  بشقيها  والبيئة 
أو  األرضية،  الكرة  إطارها  يشمل  متكامل 
لنقل كوكب احلياة، وما يؤثر فيها من مكونات 
الكون األخرى، وحمتويات هذا اإلطار ليست 
جامدة بل إهنا دائمة التفاعل مؤثرة ومتأثرة، 
البيئة؛  مكونات  من  واحد  نفسه  واإلنسان 
من  أقرانه  ذلك  يف  مبا  مكوناهتا  مع  يتفاعل 
البشر، و هذا يتطلب من اإلنسان وهو العاقل 
الوحيد بني صور احلياة، أن يتعامل مع البيئة 
إتالف  دون  من  يستثمرها  واحلنان،  بالرفق 
البيئة  مكونات  طبيعة  فهم  ولعل  تدمري...  أو 
والعالقات املتبادلة فيما بينها ميّكن اإلنسان 
حلياته  أفضل  موقعاً  ويطور  يوجد  أن  من 

وحياة من بعده من البشر.
عناصر البيئة

توصيات  وفق  البيئة،  عناصر  تقسيم  ميكن 
مؤمتر ستوكهومل، إىل ثالثة عناصر هي:

مرتابطة  نظم  أربعة  من  وتتكون  الطبيعة:  أ- 
الغالف  اجلوي،  الغالف  هي:  وثيقاً  ترابطاً 
تشمله  مبا  اجلوي،  احمليط  اليابسة،  املائي، 
ومعادن،  وتربة  وهواء  ماء  من  األنظمة  هذه 
النباتات  إىل  باإلضافة  للطاقة  ومصادر 
اليت  املوارد  متثل  وهذه مجيعها  واحليوانات، 
كي  لإلنسان  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أتاحها 
غذاء  من  حياته  مقومات  على  منها  حيصل 

وكساء ودواء ومأوى. 
»الفرد«  اإلنسان  وتشمل  احلياة:  ب- 
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وكذلك  جمتمعه،  وأفراد  أسرته  وأفراد 
الكائنات احلية يف احمليط احليوي وتعد البيئة 

البيولوجية جزءاً من البيئة الطبيعية. 
من  اإلطار  ذلك  به  ويقصد  اجملتمع:  ج( 
حياة  عالقة  ماهية  حيدد  الذي  العالقات 
العالقات  من  اإلطار  ذلك  غريه،  مع  اإلنسان 
من  مجاعة  أي  تنظيم  يف  األساس  هو  الذي 
ببعض  بعضهم  أفرادها  بني  اجلماعات سواء 
يف بيئة ما، أو بني مجاعات متباينة أو متشاهبة 
معاً وحضارة يف بيئات متباعدة، وتؤلف أمناط 
االجتماعية،  بالنظم  يعرف  ما  العالقات  تلك 
واستحدث اإلنسان خالل رحلة حياته الطويلة 
فعمّر  حياته  يف  تساعده  لكي  حضارية  بيئة 
األرض واخرتق األجواء لغزو الفضاء؛وتتحدد 
عناصر البيئة احلضارية لإلنسان يف جانبني 

رئيسيني مها:
استطاع  ما  كل  وهو  املادي:  اجلانب  أوالً:    
وامللبس ووسائل  أن يصنعه كاملسكن  اإلنسان 
اليت يستخدمها يف  واألجهزة  واألدوات  النقل 

حياته اليومية.
 ثانياً: اجلانب املعنوي: ويشمل عقائد اإلنسان 
ما  وكل  وثقافته  وأفكاره  وتقاليده  عاداته  و 
وآداب  قيم  من  اإلنسان  نفس  عليه  تنطوي 

وعلوم تلقائية كانت أم مكتسبة.
وإذا كانت البيئة هي اإلطار الذي يعيش فيه 
اإلنسان وحيصل منه على مقومات حياته من 
غذاء وكساء وميارس فيه عالقاته مع أقرانه 
من بين البشر، فإن أول ما جيب على اإلنسان 
يفهم  أن   ، احلياة  هذه  على  حفاظاً  حتقيقه 
البيئة فهماً صحيحاً بكل عناصرها ومقوماهتا 
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وتفاعالهتا املتبادلة، ثم أن يقوم بعمل مجاعي 
جاد حلمايتها وحتسينها و أن يسعى للحصول 
على رزقه وأن ميارس عالقاته من دون إتالف 

أو إفساد.
 البيئة والنظام البيئي

يطلق العلماء لفظ البيئة على جمموع الظروف 
والعوامل اخلارجية اليت تعيش فيها الكائنات 
تقوم  اليت  احليوية  العمليات  يف  وتؤثر  احلية 
من  مساحة  أية  البيئي  بالنظام  ويقصد  هبا، 
الطبيعة وما حتويه من كائنات حية وغري حية 
الظروف  ومع  بعضاً  بعضها  مع  تفاعلها  يف 
البيئية وما تولده من تبادل بني األجزاء احلية 
الغابة  البيئية:  النظم  أمثلة  وغري احلية، ومن 
هذا  من  وواضح  والبحر،  والبحرية  والنهر 
الكائنات  كل  االعتبار  يف  يأخذ  أنه  التعريف 

البيئي  اجملتمع  منها  يتكون  اليت  احلية 
النباتية  والتوايل  والطالئعيات،  )البدائيات، 
غري  البيئة  عناصر  كل  وكذلك  واحليوانية( 
النهار،  طول  الرياح،  الرتبة،  )تركيب  احلية 
الرطوبة، التلوث...اخل( ويأخذ اإلنسان /كونه 
خاصة  مكانة   / البيئي  النظام  كائنات  أحد 
نظراً لتطوره الفكري والنفسي، فهو املسيطر/ 
إىل حد ملموس / على النظام البيئي، وعلى 
النظام  على  احملافظة  تتوقف  تصرفه  حسن 

البيئي وعدم استنزافه.
 خصائص النظام البيئي 

 يتكون كل نظام بيئي مما يأتي:
غري  األساسية  املواد  وهي  حية:  غري  كائنات 

العضوية والعضوية يف البيئة. 
كائنات حية: وتنقسم إىل قسمني رئيسيني: 

الكائنات  وهي  التغذية:  ذاتية  كائنات حية  أ( 
من  بنفسها  غذائها  بناء  تستطيع  اليت  احلية 
عمليات  بوساطة  بسيطة  عضوية  غري  مواد 
البناء الضوئي، )النباتات اخلضر(، وتعد هذه 
جلميع  والرئيس  األساس  املصدر  الكائنات 
أنواع الكائنات احلية األخرى مبختلف أنواعها 
كميات  باستهالك  الكائنات  هذه  تقوم  كما 
خالل  الكربون  أكسيد  ثنائي  غاز  من  كبرية 
غاز  بطرح  وتقوم  الضوئي  الرتكيب  عملية 

األكسجني إىل اهلواء.
وهي  التغذية:  ذاتية  غري  حية  كائنات  ب( 
الكائنات احلية اليت ال تستطيع تكوين غذائها 
والكائنات  املستهلكة  الكائنات  وتضم  بنفسها 
احلشرات  مثل  احلشائش  فآكالت  احملللة، 
مستهلكة  كائنات  األعشاب  على  تتغذى  اليت 
يف  وحتوله  النبات  صنعه  ما  على  تعتمد 
أجسامها إىل مواد خمتلفة تبين هبا أنسجتها 
الكائنات  هذه  مثل  وتسمى  وأجسامها، 
على  مباشرة  تعتمد  ألهنا  األول  املستهلك 

النبات؛ أما احليوانات اليت تتغذى على 
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أيضاً  مستهلكة  كائنات  فهي  احلشرات  هذه 
تعتمد  الثاني« ألهنا  »املستهلك  تسمى  ولكنها 
على املواد الغذائية املكونة ألجسام احلشرات 
أما  نباتي،  أصل  من  بدورها  نشأت  واليت 
غري  التغذية  يف  تعتمد  فهي  احملللة  الكائنات 
النباتية  الكائنات  بقايا  تفكك  على  الذاتية 
بسيطة  مركبات  إىل  وحتوهلا  واحليوانية 
البكترييا  أمثلتها  ومن  النباتات  منها  تستفيد 

الفطريات وبعض الكائنات املرتممة.

 اإلنسان ودوره يف البيئة
إحداث  يف  حيوي  عامل  أهم  اإلنسان  يعد 
البيولوجي،  البيئي واإلخالل الطبيعي  التغيري 
البيئة،  يتعامل مع مكونات  فمنذ وجوده وهو 
وكلما توالت األعوام ازداد حتكماً وسلطاناً يف 
البيئة، وخاصة بعد أن يسر له التقدم العلمي 
والتكنولوجي مزيداً من فرص إحداث التغيري 
الغذاء  إىل  حاجته  الزدياد  وفقاً  البيئة  يف 

والكساء.
وحول  الغابات  أشجار  اإلنسان  قطع  وهكذا 
وأفرط  ومساكن،  ومصانع  مزارع  إىل  أرضها 
وجلأ  املكثف،  بالرعي  املراعي  استهالك  يف 
واملبيدات  الكيميائية  األمسدة  استخدام  إىل 
مبختلف أنواعها، وهذه كلها عوامل فعالة يف 
أثرها  ينعكس  البيئية،  النظم  بتوازن  اإلخالل 
يف هناية املطاف على حياة اإلنسان كما يتضح 

مما يأتي:
الصلة  شديد  بيئي  نظام  الغابة  الغابات:  أ( 
باإلنسان، وتشمل الغابات ما يقرب 28% من 
القارات ولذلك فإن تدهورها أو إزالتها حيدث 
انعكاسات خطرية يف النظام البيئي وخصوصاً 
األكسجني  نسبيت  بني  املطلوب  التوازن  يف 

وثناني أكسيد الكربون يف اهلواء. 
ب( املراعي: يؤدي االستخدام السيئ للمراعي 
يرافقه  الذي  الطبيعي،  النبات  تدهور  إىل 

التدهور  تتابع  فإذا  واملناخ،  الرتبة  يف  تدهور 
تعرت الرتبة وأصبحت عرضة لالجنراف.

املتوازنة:  غري  والزراعة  الزراعية  النظم  ج( 
إىل  الطبيعية  الغابات  بتحويل  اإلنسان  قام 
البيئية  النظم  عن  فاستعاض  زراعية  أراض 
الطبيعية بأجهزة اصطناعية، واستعاض عن 
املتبادلة  العالقات  وعن  الغذائية  السالسل 
البيئية  للنظم  املميزة  واملواد  الكائنات  بني 
احملصول  بني  العالقات  من  آخر  بنمط 
فاستخدم  به،  احمليطة  والبيئة  املزروع 
إىل  للوصول  احلشرية  واملبيدات  األمسدة 
اإلنسان  ارتكبه  خطأ  أكرب  وكان  اهلدف،  هذا 
يف سعيه الستثمار األرض زراعياً هو اعتقاده 
االصطناعية  العوامل  استبدال  يستطيع  بأنه 
البسيطة بالعالقات الطبيعية املعقدة املوجودة 
بذلك  فعارض  النباتية،  البيئية  العوامل  بني 
جعل  ما  وهذا  للطبيعة،  املنظمة  القوانني 

النظم الزراعية مرهقة وسريعة العطب.
تدهور  أدى  الربية:  واحليوانات  النباتات  د( 
الغطاء النباتي والصيد غري املنتظم إىل تعرض 
النباتات واحليوانات الربية إىل  عدد كبري من 

االنقراض، فأخل بالتوازنات البيئية.

على  احلديثة  والتقانة  التصنيع  أثر 
البيئة

نتج عن التصنيع والتقانة احلديثة آثار سيئة 
وإلقاء  والغازات  األخبرة  فانطالق  البيئة،  يف 
النفايات أدى إىل اضطراب السالسل الغذائية، 
أفسدت  الذي  اإلنسان  على  ذلك  وانعكس 
الصناعة بيئته وجعلتها يف بعض األحيان غري 

مالئمة حلياته كما يتضح مما يأتي:
أ( تلويث احمليط املائي: إن للنظم البيئية املائية 
عالقات مباشرة وغري مباشرة حبياة اإلنسان، 
أمطار  شكل  تسقط يف  تتبخر  اليت  فمياهها 
ضرورية للحياة على اليابسة، و تعد مدخراهتا 
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النباتية واحليوانية مدخرات  من املادة احلية 
غذائية لإلنسانية مجعاء يف املستقبل، كما أن 

ثرواهتا املعدنية ذات أمهية بالغة.
اجلو،  تلوث  مصادر  تتعدد  اجلو:  تلوث  ب( 
وميكن القول إهنا تشمل املصانع ووسائل النقل 
كما  املشعة،  والفضالت  الذرية  واالنفجارات 
تزداد أعدادها يوماً بعد يوم، ومن أمثلتها غازات 
وثنائي  الكربون،  أكسيد  وثنائي  وأول  الكلور، 
أكسيد الكربيت، وأكسيد النيرتوجني،باإلضافة 
إىل أمالح احلديد والزنك والرصاص وبعض 
املركبات العضوية والعناصر املشعة. وإن زيادة 
اجلو  يف  معني  حد  على  امللوثات  هذه  نسبة 
جيعل هلا تأثريات واضحة على اإلنسان وعلى 

كائنات البيئة.
ج( تلوث الرتبة: تتلوث الرتبة نتيجة استعمال 
الفضالت  وإلقاء  واألمسدة  املتنوعة  املبيدات 
الصناعية، وينعكس ذلك على الكائنات احلية 
يف الرتبة، وبالتايل على خصوبتها وعلى النبات 
واحليوان،  وهذا ما ينعكس أثره على اإلنسان 

يف هناية املطاف.

 اإلنسان يف مواجهة التحديات البيئية
اإلنسان أحد الكائنات احلية اليت تعيش على 
األرض، وهو حيتاج إىل أكسجني لتنفسه  من 
بعملياته احليوية، كما حيتاج إىل  أجل قيامه 
مورد مستمر من الطاقة اليت يستخلصها من 
غذائه العضوي الذي ال يستطيع احلصول عليه 
وحيوانية،  نباتية  أخرى  حية  كائنات  من  إال 
وحيتاج أيضاً إىل املاء الصاحل للشرب ليتمكن 

من االستمرار يف احلياة.
واضحة  بصورة  حياته  استمرارية  وتعتمد 
على إجياد حلول عاجلة للعديد من املشكالت 
مشكالت  أبرزها  من  اليت  الرئيسية  البيئية 

ثالث ميكن تلخيصها فيما يأتي:
للغذاء  كافية  مصادر  إىل  الوصول  كيفية   )1

لتوفري الطاقة ألعداده املتزايدة.
2( كيفية التخلص من حجم فضالته املتزايدة 
إليها  التوصل  جيب  اليت  الوسائل  وحتسني 
للتخلص من نفاياته املتعددة، وخاصة النفايات 

غري القابلة للتحلل.
للنمو  املناسب  املعدل  إىل  التوصل  كيفية   )3
عدد  بني  توازن  هناك  يكون  حتى  السكاني، 

السكان والوسط البيئي.
مرتبط  اإلنسان،  مصري  أن  الثابت  ومن 
الغذائية  وبالسالسل  البيولوجية  بالتوازنات 
إخالل  أي  وإن  البيئية،  النظم  حتتويها  اليت 
مباشرة  ينعكس  والسالسل  التوازنات  هبذه 
اإلنسان  نفع  فإن  ؛وهلذا  اإلنسان  حياة  على 
يكمن يف احملافظة على سالمة النظم البيئية 
يأتي  فيما  ونذكر  أفضل،  حياة  له  توفر  اليت 

وسائل حتقيق ذلك:
ا- اإلدارة اجليدة للغابات: لكي تبقي الغابات 

على إنتاجيتها ومميزاهتا. 
الضروري  من  للمراعي:  اجليدة  اإلدارة   --2
احملافظة على املراعي الطبيعية ومنع تدهورها 

وذلك بوضع نظام صاحل الستعماالهتا. 
الزراعية:  لألراضي  اجليدة  اإلدارة   -3
تستهدف اإلدارة احلكيمة لألراضي الزراعية 
مع  ونوعاً  كماً  عائد  أفضل  على  احلصول 
احملافظة على خصوبة الرتبة وعلى التوازنات 
البيولوجية الضرورية لسالمة النظم الزراعية، 

وميكن حتقيق ذلك من خالل: 
أ - تعدد احملاصيل يف دورة زراعية متوازنة.

ب- ختصيب األراضي الزراعية.
ج- حتسني الرتبة بإضافة املادة العضوية.

د- مكافحة اجنراف الرتبة.
4- مكافحة تلوث البيئة: نظراً خلطورة تلوث 
تشجيع  الواجب  من  فإن  اإلنسان  على  البيئة 
البحوث العلمية  حول مكافحة التلوث بشتى 

أشكاله.
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5- التعاون البناء بني القائمني على املشروعات 
جيب  به  نقوم  مشروع  أي  إن  البيئة:  وعلماء 
الطبيعة،  احرتام  االعتبار  بعني  يأخذ  أن 
والباحثون  املختصون  يدرس  أن  جيب  وهلذا 
حتى  البيئة   استثمار  يستهدف  مشروع  كل 
يقرروا معاً  التغيريات املتوقع حدوثها عندما 
يتم املشروع، فيعملون معاً على التخفيف من 
تظل  أن  وجيب  احملتملة،  السلبية  التأثريات 
الصلة بني املختصني والباحثني قائمة ملعاجلة 

ما قد يظهر من مشكالت جديدة.
إىل  البشرية  البيئي: حتتاج  الوعي  تنمية   -6
باحرتام  ترتبط  عصرية  اجتماعية  أخالق 
األخالق  هذه  إىل  نصل  أن  ميكن  وال  البيئة، 
مدى  لإلنسان  توضح  حيوية  توعية  بعد  إال 
البيئة  يف  حقوقه  تعلمه  و  بالبيئة  ارتباطه 
وكذلك واجباته حنوها ، فليست هناك حقوق  

من دون واجبات.
عالقة  هناك  أن  يتبني  تقدم  مما  وأخرياً 
اعتمادية داخلية بني اإلنسان وبيئته فهو يتأثر 
مصلحة  أن  جلياً  ويبدو  وعليه  عليها  ويؤثر 
وجوده  يف  تكمن  اجملموعة  أو  الفرد  اإلنسان 
ضمن بيئة سليمة لكي يستمر يف حياة صحية 

سليمة. 

العالقة بني اإلنسان والبيئة
ليست  والبيئة  اإلنسان  بني  العالقة  إن 
هلا:  تعريفٍ  أبسط  يف  البيئة  ألن  جبديدة؛ 
الذي  هي كل ما حييط باإلنسان؛ أي اإلطار 
يُماِرس فيه اإلنسان حياته وأنشطته املختلفة؛ 
ل األرض اليت يعيش عليها، واهلواءَ  فهي تُشكِّ
الذي هو أصُل كل شيء  الذي يتنفسه، واملاءَ 
، منذ أن خَلَق اهلل اإلنسان واألرض على  حيٍّ
والبيئة  اإلنسان  فقضية  الفطرية،  صورهتما 
قضية معروفة منذ بدء اخلليقة؛ فهي قضية 
اإلنسان  بقاء  أجل  من  للتحدي  أَزيلٍّ  صراع 

ورفاهيته، اختلفت طبيعته بني مرحلتني، ففي 
اريخ، كان  مرحلة طويلة تشغل معظم فصول التَّ
اإلنسان هو الطرف األضعف اخلاضع للبيئة 
الطبيعية، قبل أن يصبح - حديًثا - الطرفَ 
األقوى، الذي يقوم بإخضاع البيئة واستغالهلا 
والرعونة؛  بالشراهة  يتَّسم  قاسيًا  استغالالً 
حتى  بالعدائية،  العالقة  هذه  اتَّسمت  ولذلك 

لقد قيل: »الطبيعة عدوُّ اإلنسان«.
يف  يكمُن  البيئة  ملشاكل  اجلذري  احلل  إن 
 - انتماء  بالبيئة عالقة  اإلنسان  جعل عالقة 
عالقة وُدِّية - ذات مالمح اكتمال ووئام، تَرْتد 
جبذورها إىل أصل احلياة - اإلنسان والطبيعة 
- فمن منطلق الرجوع إىل األصول واجُلذور: 
الطبيعة هي األم، واإلنسان ذلك الكائنُ احلي، 
أحد مُكوِّنات هذه الطبيعة، يؤثر ويتأثر، مثله 
األخرى؛  احلية  الكائنات  سائر  مثل  ذلك  يف 
فاألمر حيتاج إىل إعادة تَصالُح ، وإفشاء سالم 

ووئام، بدالً من عداء وصراع.

التوافق بني اإلنسان والبيئة
هبا  يهدف  اليت  الديناميكية  العملية  تلك  هو 
أكثر  فيُقيم عالقًة  أن يغري سلوكه،  الفرد إىل 
باحلفاظ  معها  يتكيَّف  بأن  بيئته  مع  تآلًفا 
وبذلك  نظيفة،  وجعلها  التلوُّث  من  عليها 

تتحقق له حياة نفسية مُتوازنة.
إنَّ فوائد التعامل والتفاعل مع البيئة واإلنسان 
بني  التفاعل  فمثالً  والتأثر؛  التأثري  عميقة 
اإلنسان والنبات عالقٌة أعمقُ من جمرد مجال 
املدينة مكاًنا  املظهر، فهي تساعد على جعل 

أفضل للسكن.
انتشار  أن  والدِّراسات  البحوث  أثبتَت  ولقد 
الشوارع، وطالء  املدينة، ونظافة  احلدائق يف 
البيوت، وحتويل اخلرائب إىل حدائقَ عامةٍ - 
يربُط اإلنسان ببيئته؛ فاألزهار ينبوع اجلمال، 
الوطن  نقاء  يزداد  وبالتايل  إشراًقا؛  وتفيض 
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واحلياة والبيت والولد.
صحة  على  إجيابًّا  ينعكس  البيئة  نقاء  إن 
املواطنني؛ فوجود مساحات خضراء مناسبة، 
تنقية  على  يساعد  منتشرة  عامة  وحدائق 
اهلواء وهذا بدوره ينعكس إجيابًّا على صحة 
تكاليفُ  وتنخفض  اإلنتاج،  فيزيد  املواطنني، 
على  سلبًا  ينعكس  البيئة  تلوث  وإنَّ  العالج؛ 
وخملَّفاهتا  املصانع  فوجود  املواطنني؛  صِحَّة 
لدبغ  مصنع  كإنشاء   - املدينة  من  قريبًا 
وتنتشر  اهلواء،  تلوث  عنه  ينتج  اجللود- 
العالج،  تكاليف  وترتفع  الصَّدرية،  األمراض 
)هدر  االقتصادية  للموارد  هدرًا  هذا  ويُعد 

اقتصادي وجمتمعي ناتج عن تلوث البيئة(.

أسس العالقة بني اإلنسان والبيئة:
تتنوع الرؤى حول العالقة بني اإلنسان والبيئة 
بتنوع األساس الذي تقوم عليه حيث جند يف:

أواًل- األساس الفلسفي 
اإلنسان  عالقة  الفلسفية  النَّظريات  تناولت 
الباحثني  نظر  وجهات  فاختلفت  بالبيئة، 

بشأهنا، ونوجزُها فيما يأتي:
النَّظرية إىل أن  البيئية: تذهب  1 – احلتمية 
الطبيعة، وترى  ُقوَى  إزاء  اإلنسانَ كائن سليب 
يف  حَتْمي  تأثري  ذات  قوةٌ  املادية  البيئة  أن 

الكائنات احلية.
هذه  تذهب  احلضارية:  احلتمية   –  2
النظريَّة إىل أنَّ قدرات اإلنسان العقلية 
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قد ساعدته على تشكيل حضارة مادية وغري 
البيئية،  املكونات  يف  م  التحكُّ وعلى  مادية، 
البيئة  ألن  البيئية؛  احلتمية  نظرية  ورفضت 
ليست عامالً حتميًّا، وإمنا مُجرد عامِل واحد 

مَحدود.
3 – التأثري املتبادَل بني الكائن احلي والبيئة: 
ترى هذه النظرية أن هناك تأثريًا متبادالً بني 
بُكلِّ  يتأثر  احلي   فالكائن  ومكوناهتا،  البيئة 
كالطاقة واحلرارة،  به من ظواهر؛  ما حييط 
والبيئة هي األخرى تتأثرُ بالنشاط اإلنساني؛ 

أي: إنَّ التأثري بينهما متبادل.
ثانيًا- األساس التارخيي 

اإلنسان  لعالقة  التارخيية  األسس  بدراسة 
 - معها  صراعِه  أو  توافقِه  ومدى  بالبيئة 
بدأ  ومتى  هلا،  التارخيية  اخللفيَّة  تُطالعنا 
املستوى  على  البيئة  مبشكالت  اإلحساس 
إىل  االهتمام  وجه  فقد  لذا  والعاملي؛  احمللي 
ثالثني  من  يَقرُب  ما  منذ  البيئية  املشكالت 
البيئة  مع  اإلنسان  مشكالت  أنَّ  غري  عامًا، 

قدمية قِدَم اإلنسان نفسِه.
مل  ما  العاقبة  وخيمَة  املشكالت  هذه  وتعد 
لألهنار  مدمِّر  فالتلوُّث  جتنبها؛  على  نعمل 
صاحلة  غري  املياه  جيعل  إذ  والبُحريات؛ 
وقد  األمساك،  ويُسمِّم  احليوي  لالستخدام 
هلذا  ملا  اهلواء؛  تلوُّث  ملكافحة  العناية  وجهت 

التلوث من آثار ضارَّة على صحة اإلنسان.
ثالثًا- األساس االجتماعي 

البيئة  مفهوم  مناقشة  األسس  هذه  تتناول 
الثقافة  أنَّ  إبراز  مع  والثقافية،  االجتماعيَّة 
احلسنة  اآلثار  وعرض  التقانة،  نتاجُ  املادية 
والسيئة للتقدم التقين من الناحية االجتماعية، 
بني  القائمة  االجتماعيَّة  العالقة  وأمناط 
االقتصادي  كالنظام  واجلماعات؛  األفراد 
بيئٌة  فهي  الثقافيَّة  البيئة  أما  واخللقي، 
مفردات  بإضافة  وذلك  اإلنسان،  استحدثها 

واالجتماعية،  الطبيعية  البيئة  إىل  جديدة 
وتتكون البيئة الثقافية من عنصرين:

العادات  يف  ويتمثل  مادي:  غري  عنصر   - أ 
والتقاليد البيئية غري السوية ومنها:

- رفع صوت الراديو أو التلفاز. 
إىل  العمارات  نوافذ  من  القمامة  إلقاء   -

الشارع.
التنبيه  آالت  استخدام  يف  اإلسراف   -

للسيارات.
ب - اجلانب املادي: ويتمثل يف الثقافة املادية 
اليت هي نتاج التقانة، واليت تعدُّ عامالً وسيًطا 
كانت  ولَمَّا  الطبيعية،  والبيئة  اإلنسان  بني 
بالغة  درجة  وعلى  ضرورية،  دائمًا  التقانة 
من األمهية للوجود والتقدُّم اإلنساني، ونعين 
مما  العلمي؛  التطبيق  يف  املعرفة  استخدام 
ساعد على إجياد اخرتاعات تقانية أسهمَت يف 
تقدُّم العلم - فإنَّ هناك انعكاسات سلبية هلا 
تتمثل يف تلوُّث املاء واهلواء والرتبة، ومشكالت 
السيارات،  وحوادث  واإلشعاعات،  الطاقة 

ووسائل النقل األخرى وغري ذلك.
رابعًا- األساس النفسي 

البيئي أصبحت  النفس  لعلم  أنَّ احلاجة  يبني 
والبيئة،  اإلنسان  بني  العالقة  لعالج  ضروريًة 
وبقاء؛  توافق  إىل  وعَناء  صراٍع  من  وحتويلِها 
وبدوهنا  العدو،  وليست  األم  هي  فالبيئة 
ال  وبدوننا  طيبًة،  حياةً  حنيا  أن  نستطيع  ال 
فهي  وتزدهر؛  تستمر  أن  الطبيعة  تستطيع 
وقد  بأمه،  ابن  وعالقة  بأبنائها،  أم  عالقة 
ختيل اإلنسان قدميًا أنَّ الطبيعة عدو له، فهي 
والزَّالزل  والرباكني  باألمطار  وتطارده  األقوى 
بالتقدم  عليها  تغلَّب  أنه  وشعر  واألعاصري، 
التقين، وأصبح هو األقوى منها وهي األضعف، 
فانقلبت حالة العالقة بينه وبينها إىل صراع 
بني األقوى واألضعف.فاألمر حيتاج إىل إعادة 

التصاحل بني اإلنسان والبيئة.
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اخلالصة
يعد اإلنسان العامل األهم يف إحداث التغريات 
العلمي  التقدم  منحه  أن  بعد  خاصة  البيئية، 
التغيريات يف  قيادة  من فرص  مزيداً  والتقين 
تتطلب  اإلنسان  حياة  استمرارية  وان  البيئة، 
الكيان  يف  املؤثر  الكائن  أنه  يدرك   أن  منه 
الكيان،  هذا  من  ال يتجزأ  جزء  البيئي وأنه 
بالكيان البيئي  وعالقته  نشاطه  نوعية  فعلى 
احملافظة  مع  للبيئة  حُس�ن استغالله  يتوقف 
عليها. كما تتمثل عالقته بالكيان البيئي مبدى 
قدرته على تطويعه وتطويره ملا فيه مصلحته، 
والرتبية..  الثقافة  االعتبار عوامل  بعني  آخذاً 

وغريها.  فما دام اإلنسان هو العنصر األساس 
يف التلوث البيئي احلاصل على سطح األرض، 
أساساً  عنصراً  أيضاً  يكون  أن  له  فإنه ميكن 
على  البيئة وتنميتها  هذه  محاية  يف  وفاعالً 

وجه األرض.
إن من الثابت اليوم أن مصري اإلنسان يتطلب 
حلول  إجياد  يف  اإلسراع  جلية  بصورة  منه  
عاجلة للعديد من التحديات البيئية الرئيسة 
كافية  مصادر  توفري  ،وأبرزها  يواجهها  اليت 
إىل  ،إضافة  املتزايدة  احتياجاته  تليب  للغذاء 
غري  وخاصة   ( نفاياته  لتقليل  طريقة  إجياد 

القابلة للتحلل ( والتخلص منها بشكل آمن. 

املصادر
1( احلفار - د. سعيد حممد - بيئة من أجل البقاء - دار الثقافة للنشر والتوزيع قطر- الدوحة 

- الطبعة األوىل /1990
2( جملة البيئة و التنمية ) عامل يف  2003( ، جملد خاص العددان 52 � 53 ، صفحة 22 - 23.

3( شحاتة-  د.حسن امحد - البيئة واملشكلة السكانية - مكتبة الدار العربية للكتاب - الطبعة 
األوىل - يناير 2001

4( الداحول ، علي � جملة املعلم العربي ، العدد الرابع � 1994م � الصفحة 21.
5( الشر نوبي -  د. حممد عبد الرمحن - اإلنسان والبيئة - مكتبة االجنلو املصرية - القاهرة 

.1981  -
6( اإلسرتاتيجية وخطة العمل البيئية يف سورية ،  وزارة اإلدارة احمللية والبيئة  ،  كانون األول  

.2003  ،
7( األحيدب ، إبراهيم سليمان ،  ورقة عمل حول : أمن ومحاية البيئة ’، الندوة العلمية الثانية 

واألربعون ، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية  ، 14 -  16  / أكتوبر /1996
8( كماس ، عبد الرمحن  محزة ، ورقة عمل حول :   معوقات محاية البيئة يف الدول العربية  ، 
الندوة العلمية الثانية واألربعون ، أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية  ، 14 -  16   / أكتوبر 

.1996/
العمل  البيئية  ، ورشة  التنمية املستدامة والرتبية    : ، ورقة عمل حول   9( شعيب ، ماجدة 
اإلقليمية حول التعليم من اجل التنمية املستدامة يف املنطقة العربية  ، دمشق  ، 14 - 16 / 

يوليو/ 2007.
العمل  ، ورشة  املستدامة   والتنمية  البيئية  الرتبية   : ، ورقة عمل حول  نبيل���ة   ، 10( سلطان 
اإلقليمية حول التعليم من اجل التنمية املستدامة يف املنطقة العربية ، دمشق ، 14 – 16 / 

يوليو / 2007.
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 الدكتور الشهبندر مفكرًا وشاعراً ............................... أمحد سعيد هواش
 عبد اللطيف اليونس بني السياسة والصحافة واألدب.......يوسف عبد األحد
 حمطات يف حياة الناقدة ماجدة محود................................ عيسى فتوح
 احملقق اللغوي مصطفى جواد........................................... حكمت هالل

شخصيات
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الدكتور عبد الرحمن 
الشهبندر)1880-1940م(

مفكرًا وشاعرًا
 أمحد سعيد هواش 

الشهبندر مؤمنًا أشد اإلميان  الدكتور عبد الرمحن  كان 
بقضية وطنه ساعيًا لتحقيق سيادته، وكان رجالً بأقصى 
وكفاءته  الغزير،  علمه  ذلك  إىل  يضاف  الرجولة،  معاني 
النادرة، ومقدرته على خماطبة اجلماهري، والسيطرة على قلوهبا 

وعقوهلا.

المعلم
العربي
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ولد عبد الرمحن بن صاحل الشهبندر يف دمشق  
دمشق  مدارس  يف  االبتدائية  علومه  تلقى 
احلكومية، ثم  التحق باجلامعة األمريكية يف 
بريوت ملتابعة دراسته اإلعدادية والثانوية اليت 
ويف  1901م،  عام  شهادهتا  على  منها  حصل 
الطب مدة  دراسة  بعدها  واصل  عام 1902م 
اإلجازة  شهادة  إثرها  على  نال  أعوام،  أربعة 
يف  أستاذاً  ليكون  أهله  بامتياز مما  الطب  يف 
وعندما  لطالهبا،  وطبيباً  األمريكية  اجلامعة 
اندلعت احلرب العاملية األوىل )1914م( رحل 
عن دمشق إىل العراق، ثم إىل مصر، فبقي فيها 
إىل ما بعد انتهاء احلرب، ويف عام )1919م( 
يف  للخارجية  وزيراً  ليعمل  سورية  إىل  عاد 
إىل  تركها  ثم  األتاسي،  هاشم  الرئيس  وزارة 
مصر بعد احتالل الفرنسيني هلا عقب موقعة 

ميسلون )1920م(.
عضواً  الشهبندر  الرمحن  عبد  الدكتور  كان 
عامالً  وعضواً  والرتقي،  االحتاد  مجعية  يف 
يرأسها  كان  اليت  اإلصالحية  احللقة  يف 
وقد عرف مبواقفه  اجلزائري،  الشيخ طاهر 
يف  والفرنسيني  األتراك  لسياسة  املناهضة 
سورية،  وهذا ما عرضه للمالحقة والتشريد.

يُعد الدكتور عبد الرمحن الشهبند واحداً من 
اجملاهدين القوميني الكبار يف الوطن العربي 
النهضة.  ومشروع  القومي،  للفكر  واملنظرين 
اغتيل يف عيادته وهو ميارس عمله اإلنساني 
ودفن بدمشق قرب ضريح البطل صالح الدين 

األيوبي تكرمياً لنضاله القومي.
الرمحن  عبد  الدكتور  للفقيد  أقيم  وقد 
مدرج  على  جداً  كبريٌ  تأبيينٌ  حفل  الشهبندر 
أيلول  شهر  من  الثاني  يف  دمشق  جامعة 
)1940م( ألقيت فيه كلمات رئيس اجلمهورية 
هاشم األتاسي وزعيم الثورة السورية سلطان 
اخلطيب،  وفؤاد  ريشة،  أبي  وعمر  األطرش، 
البيطار،  هبجة  والشيخ  التنوخي،  الدين  وعز 

ألقاها جنله  أسرته  لكلمة  باإلضافة  وغريهم 
عمر  الشاعر  ولعل قصيدة  الشهبندر  فيصل 
عمَّ  الذي  واحلزن  األسى  تصور  ريشة  أبي 
األمة العربية  والوطن خري تعبري، إذ قال منها 

خماطباً دمشق:
وأي  هواكِ  أواسي يف  ِجرٍح  أي  قاسيون  بنت 

جرٍح أداري
س������تبقني  أنت   ... أنتِ   ... قاس�����يون  بنت 

على الدهر قب�����لة األنظ����ار
ضمدي، ضمدي اجلراح وسريي سري ال خائف 

وال خوّار
مل������عب  يف  األحرار  تقتَل  أن  املبكيات  فمن 

األح��������رار
موهبة  الشهبندر  الرمحن  عبد  الدكتور  كان 
والعلوم،  بالسياسة  كتب  فريدة،  وعبقرية 
وغريه  واالجتماع  والتاريخ،  واألدب،  واألديان، 
من أنواع العلوم ... وهو طبيب بارع، وسياسي 
المع وخطيب مفوه ترك آثاراً أدبية عدة رغم 

قصر حياته ومشاغله الكثرية.
الثقافة باجلمهورية العربية  وقد قامت وزارة 
آثار  معظم  جبمع   – مشكورة   – السورية 
من  عدد  الشهبندر يف  الرمحن  عبد  الدكتور 
اجمللدات ليستفيد منها الباحثون ويفيدوا عما 

فيها من كنوز نادرة.
مقاالت  نشر  قد  الشهبندر  الفقيد  وكان 
أثناء وجوده  خمتلفة يف الصحف املصرية يف 
)1927-1937م( وخاصة يف جملة  املنفى  يف 

املقتطف، وقد مجعها يف كتب فيما بعد وله:
الوطنية )مذكرات( دمشق،  الثورة السورية   -

مطبعة الفيحاء، الطبعة األوىل 1933م.
)ترمجة(، دمشق، مطبعة  السجون  - سلسلة 

الرتقي 1943م.
العلمية  املطبعة  بريوت،  العلمية،  الرحلة   -

1931م.
العامل  يف  الكربى  االجتماعية  القضايا   -
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العربي، القاهرة، مطبعة  املقتطف 1936م.
بإعادة  بدمشق  الثقافة  وزارة  قامت  وقد 
الدكتور  كتب  من  األخري  الكتاب  طباعة 
الكربى حتت  االجتماعية  القضايا  الشهبندر: 
عنوان )األعمال الكاملة للدكتور عبد الرمحن 
عام  منه  األول  اجلزء  فصدر  الشهبندر(، 
لألستاذ  الكتاب  مقدمة  جاءت  وقد  1993م، 

حممد كامل اخلطيب إذ قال:
العامل  يف  الكربى  االجتماعية  »القضايا 

سياسي  وضعه  برناجمي  كتاب  هو  العربي، 
مفكر ليقدم من خالله تصوره للمجتمع الذي 
كانت  ورمبا  إليه،  يدعو  أو  سبيله  يناضل يف 
فيها  يتقدم  اليت  والوحيدة  األوىل،  املرة  هي 
سياسي عربي بربنامج أو تصور فكري إلطار 
نستثين  وال  السياسي  نضاله  أو  عمله  وغاية 
العربية  التقدمية  أو  العقائدية  األحزاب  قادة 

يف ذلك«.
الرمحن  عبد  الدكتور  أهدى  وقد 

الشهبندر مع شقيقه يف منزله بدمشق
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الذين  الشهداء  لذكرى  هذا  كتابه  الشهبندر 
العربي  العامل  الشرف يف  ميادين  سقطوا يف 
دفاعاً عن احلرية واالستقالل منذ سنة 1915 

إىل سنة 1935م.
من فصول الكتاب :

املدنية املقدمة.
 - الشرقية  األسرة  مصري   - والرجل  املرأة 
األسرة الشيوعية - الدولة واحلكومة والرعية 
السياسية  املذاهب  معرض   - الدولة  بناء   -
)أفالطون - أرسطو( اخلالفة اإلسالمية -ابن 
خلدون - يف القرون الوسطى ، ميكافيلي ... 

اخل(.
النهضة الرتكية الكمالية - أصلح أشكال احلكم 
 - التجانس  إىل  حاجتنا   - العربي  العامل  يف 
الوطنية - عوامل التجانس - العوامل املعنوية 

ووحدة األمم(.
الزعامة وصفات الزعيم، الثورة ...اخل.

وعن الثورة يقول :
أكلت  خلقاً  وأصبح  ثوبك  بك  ضاق  إذا   «
الطبيعة فمزقته  برونقه  األيام وذهبت  جدَّته 
وخلعتهُ عن جسدك وألقيتهُ يف األرض فأنت 
يف مشرعة األلبسة ثائر، ولك يف عامل احلياة 
الطبيعية أشباه ونظائر، فإن بعض احلشرات 
هبا  يضيق  أن  إىل  قاس  قرني  غطاء  تنمويف 
بدهنا  عن  وختلعه  فجائية  بانتفاضة  فتمزقهُ 
ثم تعود فتفرز غطاء آخر أوسع منه، ولكنها 
تنمو ثانية يف هذا الثوب اجلديد حتى يصري 
منه،  بأوسع  لتكتسي  كاألول  فتخلعه  ضيقاً 
وهكذا تتبدل ثوباً من ثوب إىل أن تبلغ رشدها، 
وليس كابوس األوضاع االجتماعية السياسية 
والدينية واألخالقية واالقتصادية متى ضاقت 
وإضناءً من هذا الثوب  أو هرمت أقل إرهاقاً 

أو الغطاء«.
) القضايا االجتماعية الكربى يف العامل العربي 
- وزارة الثقافة - دمشق اجلزء األول 1993 

ص128 (.
يف  الشهبندر  الرمحن  عبد  الدكتور  نوه  وقد 
يف  ومكانتها  املرأة  بأمهية  الكتاب  مقدمة 

الدول فقال:
عرضنا  عندما  املرأة  شأن  هنمل  ومل   ...«
لقضيتها مع الرجل العتقادنا أن مسألتها من 
العناية اخلاصة،  تتطلب  اليت  أمهات مسائلنا 
وذلك ألن نصف اجملتمع قائم على املرأة سواء 

عند العرب أم عند غريهم«.
يتمتع  ما  مدى  نرى  الكتاب  هذا  قراءة  ومن 
به الدكتور عبد الرمحن الشهبندر من ثقافة 
القدمية واملعاصرة  العقول  آثار  واسعة تشمل 
عليه  نطلق  أن  ونستطيع  واألجنبية،  العربية 

ابن خلدون العصر احلديث حبق.
هذا باإلضافة ملا نشره الدكتور عبد الرمحن 
جمالت  يف  وقصائد  مقاالت  من  الشهبندر 
سورية فقد نشرت له جملة )القبس( لصاحبها 
القصائد  من  عدداً  علي  كرد  الرئيس حممد 
منها : ماهية احلياة )ج1( 1324ه�/1906م( 
1324ه�/1906م(،  )ج6(  حبيب  وحتية 
والطريان عند العرب - جملة الرابطة األدبية 
- مجعية الرابطة األدبية - دمشق )ج4-س1( 

1926م.
وإذا ما ألقينا نظرة على شعره فتقول:

واحدة  قصيدة  قليل،  شعره  من  أتيح  ما   «
ومتنع  الوجد،  شدة  يعاني  العفيف  الغزل  يف 
قصرية  ومقطوعة  للوصال،  ويسعى  احلبيب، 
يف الفخر بسبق العرب وريادهتم على سواهم 
بن  عباس  بفكرة  ذلك  يف  مذكراً  الغرب  من 
فرناس عن الطريان، ويبدو أن الشعر مل يكن 
يف  رقة  مع  باليسر  لغته  تتسم  عليه،  يغلب 

العبارة ونشاط يف اخليال«.
القرنني  يف  العربية  لشعراء  البابطني  )معجم 

التاسع عشر والعشرين مج 10 (.
وهذه بعض مناذج من شعره :
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حيِّ ب���������������������������������������الدَ الش��������������������مال
ِياميُّ أين العه����������������������ودْ؟ هالّ والكِ يعود
ْإني أس�������������������������������������������������������ري الغ��������رامْ
باهلل ِرّقي لضعفي يا خري حمبوٍب املشفي
خياف وقع النب����������������������������������������������������������اِل
إن جال يوما بفكرْك خياُل مضنّى بذكرك
نفسي أنتِ يف خي��������������������������������������������������ايل
 إن كنت متشني صبح������اً بالروض والزهر
 فذا ش������������������������������������������������������عوري وحايل
 كم بتّ أبكي لبع���������������������������������������������������دي!
 من لطف أه��������������������������������������������������ل الدالِل
 كنا وكان اللق�����������������������������������اءً والشام فيها
 أيامّ صفو اللي�����������������������������������������������������������ايل
 لكنّ بعد احلب�����������ائبْ يهيج ما يف الرتائبْ
 قلَب احمل�����������������������������بّ املوال���������������������������ي
 رودي مهبّ اجلن�����������������������������������������������������وب
حتى أرى للوص���������������������������������������������������������اِل

 خالَق تلك املن�������������������������������������������اظرْ
 قد ط����������������������������������ال منك الصدودْ
 صريع لط������������������������������������يف احلرائرْ
 س��������������������������������������قامَ مضنَّى بطرف
 ممن تف��������������������������������������������وق اجلآذرْ
 أسقيه من مس�����������������������������ك سُوْرْك
 زارت وعق�������������������������������������������لك ناكرْ
 أوحى إلي������������������������������ك معنىّ ونفحا
 بدا ب�������������������������������������������������زيِّ األزاهرْ
 وما البكاء ليجدي وكلما هاج وجْدي
 خشيت فضح الس����������������������������������رائرْ
 الداءُ حتى ده����������������������������انا القضاءُ
 بالبني والك����������������������������������������������ل ناكرْ
 فالقلب يغ������������������������������������دو خياطبْ
 على ربوع اخل������������������������������������������واطرْ
 فيه سالم احلبيِب ولن خيفْ حنييب
 من الش���������������������������������������مال البشائرْ

من أقوال الشهيد الدكتور عبد الرمحن الشهبندر:

- إن أعظم مواقفي، وأحبها إيل، وأرضاها عندي، وأبعثها للسكينة يف جوانب نفسي، 
موقفي للصالة بني يدي اهلل.

- رابطة العروبة أقوى من أن تصاب يف موهتا وروحها ما دام القرآن الكريم جيمعها.
- حنن عرب قبل أن نكون سوريني.

- أما إذا مات الشهبندر أو قتل يف ميادين الشرف، ففي األمة شهبندريون.

حتية حبيب

الطريان عند العرب
 إن يركب الغ������������������رب منت الريح مبتدعاً
 فإنَّ للش�������������������������رق فضل السبق نعرفه
 قد مهّدا سبالً للن�������������اس نس�����������������لكها

 ما قصَّرتْ عن مداه حي����������لة الناِس
 للجوهريَّ وعب������������������اس بن فرناس
 إىل السّماء بفض�����������ل العلم والبأس
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األستاذ  ذكر  فقد  اخلطابية  موهبته  عن  أما 
خطب  عن  يتحدث  وهو  القامسي،  ظافر 
الشهبندر اليت كان يلقيها يف حفالت تكرميه، 

إثر عودته من مصر:
يلقي  وأخذ  للزعيم،  احلفالت  وتتابعت   ...«
يف كل يوم خطاباً، أو خطباً جديدة املوضوع، 
وكأنه  يتحدث،  األلفاظ، حسبته وهو  جديدة 

املصادر واملراجع

1 - األعالم - خري الدين الزركلي، دار العلم للماليني، الطبعة الرابعة عشر - بريوت 1999م.
الشهبندر،  الرمحن  عبد  الدكتور  1936م،  العربي  العامل  يف  الكربى  االجتماعية  القضايا   -2
األعمال الكاملة، الطبعة الثانية وزارة الثقافة - دمشق 1993م حتقيق وتقديم الدكتور حممد 

كامل اخلطيب.
البابطني لشعراء العربية يف القرن التاسع عشر والعشرين، إعداد هيئة املعجم -  3- معجم 

اجمللد العاشر - الكويت 2008م.
4- عبقريات وأعالم، عبد الغين العطري - دار البشائر، دمشق - الطبعة األوىل 1996م.

5- عبد الرمحن الشهبندر - حياته وجهاده ، حسن احلكيم - الدار املتحدة للنشر - بريوت 
.1985

يقرأ من كتاب..«.
تلك حملات من سرية حياة زعيم هنضوي محل 
الداء  فعرف  قلبه  يف  ومهومها  أمته  مآسي 
ليداوي  مبضعه  باستخدام  فباشر  والدواء 
واإلجرام  السوء  يد  ولكن  املريض،  اجلسد 
العظماء  حال  وهذا  قلبه،  إىل  املبضع  حولت 

واملصلحني لشعوهبم يف كل زمان.
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 الدكتور عبد اللطيف اليونس
بين السياسة والصحافة واألدب

  يوسف عبد األحد

اليونس سياسي  المع، وصحايف  اللطيف   الدكتور عبد 
وقد  مبدع  وشاعر  بارع،  وناقد  مفوه،  وخطيب  جريء 

اجتمعت هذه املواهب كلها يف شخصيته الفذة

المعلم
العربي
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بيت   « بلدة  يف  اليونس  اللطيف  عبد  ولد 
الغربي  اجلنوب  يف  تقع  اليت  يونس،  الشيخ 
طرطوس  مبحافظة  )صافيتا(  مدينة  من 
األسرة  اسم عميد  وبلدته حتمل  سنة 1914 
والزمين  الديين  مبركزها  والشهرية  العريقة 
املرموق، وهي تنتمي إىل » آل ياسني« الكرام 
وميتد نسبها إىل » حممد بن إسحق التنوخي« 

أمري الالذقية.
نشأ عبد اللطيف يف بيت عريق أجنب العلماء 

والساسة واجملاهدين.
بأن  إليه  يعهدون  أساتذته  كان   منذ طفولته 
الرمسية،  املواقف  يف  الطالب  باسم  خيطب 
أو  بالعربية  سواء  الكلمة  له  يعدون  وكانوا 
الفرنسية، ثم ظهرت موهبته باالرجتال. تلقى 
الرمحن  عبد  الشيخ  العالمة  يد  على  تعليمه 
ضومط      جرب  والعالمة   )1986-1904( اخلري 

.)1930-1859 (
الصفوف  يف  يزال  ما  وهو  والده  تويف    
االبتدائية، كان والده شيخاً ورعاً تقياً، جليل 

القدر، رفيع املقام وكان برّاً و حمساناً.
الظروف  رغم  واملطالعة  القراءة  يتابع  أخذ 
الصعبة اليت واجهته بوفاة والده، حتى أصبح 
خرجيي  مستوى  عن  اليقل  الثقايف  مستواه 

اجلامعات.
لقد تأثر بطائفة من األدباء الكبار أمثال األمري 
علي  حممد  و  حسني  وطه  أرسالن  شكيب 
احلوماني وجنيب الريس ومن الشعراء املتنيب 
وأمحد شوقي وبدوي اجلبل وبشارة اخلوري 
وعمر أبو ريشة وإيليا أبو ماضي ونديم حممد 

والشاعر القروي وحامد حسن وغريهم.
له  وأجنبت  مبكرة  سن  يف  عمه  بابنة  اقرتن 

ابنتني مها ) أمل( و ) مسية(.
عمل يف التدريس يف بلدة ) وادي العيون( مدة 
جريدة  لتحرير  رئيساً  عمل  ثم  واحدة،  سنة 
)صوت احلق( اليت كانت تصدر يف الالذقية، 

الدين( مجال  )عابد  االمتياز  صاحب  وكان 
ويف عام 1947 كلفه رئيس اجلمهورية األسبق 
شكري القوتلي بالذهاب إىل أمريكا اجلنوبية 
عن  حماضرات  إللقاء  واألرجنتني  والربازيل 
وزار   الدعوة  فلبى  الفلسطينية  القضية 
واألورغواي   واألرجنتني  والربازيل  فنزويال 
يف  احملاضرات  من  العديد  وألقى  وتشيلي 
أطماع  فيها  كشف  العربية  واحملافل  األندية 
هذه  فنالت  العربي  الوطن  يف   الصهيونية 

اخلطب إعجاب وتقدير املغرتبني.
جملس  بعضوية   1949 عام  أواخر  يف  فاز 
النواب عن منطقة صافيتا، وقد أحدث فوزه 
اإلقطاعية  وجه  يف  وقف  ألنه  كربى  ضجة 
وتغلب عليها بثقة شعبية كبرية، وهبذه املناسبة 
أرسل إليه الشاعر نديم حممد هذين البيتني 
تعبرياً عن الواقع االجتماعي يف ذلك الظرف.

» هتنئيت .. ال باليت أخُذها         
                     وترُكها سيان عند ال���رج��ال

  لكن .. لدرٍس بالٍغ وحدهُ       
                    لقنتهُ وح����دَك أهًل الضالل«

االنتخابات  يف  الثانية  للمرة  اليونس  وفاز   
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النيابية عام 1954 وقام خالل الفرتة 1954-
1958 بنشاط كبري يف خمتلف اجملاالت .

ويف عام 1961 فاز للمرة الثالثة بالنيابة عن 
منطقة صافيتا.

أمريكا  إىل  1964سافر  عام  مطلع  ويف 
واألرجنتني  فنزويال  خالهلا  وزار  اجلنوبية 
باولو(  سان   ( يف  وأسس  والربازيل  وتشيلي 
جريدة )األنباء( وكرسها للدعوة إىل القضايا 
والوطن  األمة  حقوق  عن  والدفاع  العربية 

وقضية فلسطني بصورة خاصة.
اجلريدة  امتياز  عن  تنازل   1975 عام  ويف 
-1922  ( حردان  نواف  األستاذ  لصديقه 

األرجنتني  إىل  الربازيل  من  انتقل  ثم   )2000
جريدة  فيها  فأسس  املغرتبني  لدعوة  تلبية 
العربية  باللغتني  صدرت  اليت  )الوطن( 

واإلسبانية.
األرجنتني  يف  الكاثوليكية  اجلامعة  دعت 
إللقاء  اليونس  اللطيف  عبد  الكبري  األديب 
حماضرات عن » احلضارة العربية وأثرها يف 
تطور اإلنسانية« لبّى الدعوة وألقى حماضرته 
فوقف  اجلمهور  إعجاب  نالت  اليت  القيمة 
وارجتل  اجلامعة  رئيس  فوسبريي«  »الدكتور 
األستاذ  شخصية  عن  فيه  حتدث  خطاباً 
وغزارة  اطالعه  سعة  على  وأثنى  اليونس 

معلوماته قال:
» حنن أمام عامل عالّمة مسعناه سابقاً وهبذه 
أن متنحه  تقرر جامعتنا  أن  يشرفنا  املناسبة 
جامعتنا  يف  عضواً  وتعتربه  الدكتوراه  شهادة 
أمريكا  يف  الكاثوليكية  اجلامعات  ويف  هذه 
وسط  الشهادة  براءة  له  قدّم  ثم  الالتينية« 
والتهاني  والتكريم  التصفيق  من  عاصفة 

احلارة.

جربان  خليل  جربان  جائزة  نال 
العاملية:

العربي  الرتاث  إحياء  رابطة  جلنة  منحت   
جائزة  املر  كامل  األديب  برئاسة  أسرتاليا  يف 
جربان العاملية إىل األديب عبد اللطيف اليونس 
املشهودة  ومواقفه  الكريم  لشخصه  تقديراً 
احلياة  ميادين  اإلبداعية يف خمتلف  وجهودة 

ومؤلفاته األدبية واملهجرية املتميزة.
واجلائزة ميدالية ذهبية ملونة معلقة بأشرطة 
من  براءة  ولوحة  العربي  العلم  بلون  حريرية 
وبصورة  مجيل  ذهيب  خبط  مكتوبة  الرابطة 
جربان، وفد تأسست هذه الرابطة عام 1981 
مخسني  من  ألكثر  اجلائزة  هذه  ومنحت 
يف  وعلمية  وفنية  وفكرية  أدبية  شخصية 

أسرتاليا والعامل تقديراً لعطائهم املتميز.

اللطيف  عبد  الدكتور  تكريم 
اليونس:

الثقافة  جملة  أقامت   1993/4/24 بتاريخ 
عكاش  مدحة  والشاعر  األديب  ملنشئها 
اليونس  اللطيف  عبد  للدكتور  تكرميياً  حفالً 
وذلك يف  العاملية  جائزة جربان  نيله  مبناسبة 
قاعة احملاضرات يف مكتبة األسد، وألقيت يف 
هذه املناسبة كلمات وقصائد لعدد من الُكتاب 

والشعراء وهم: 
جورج  الدكتور  محوي،  حسني  حسن،  حامد 
جبور، نعمان حرب، رضا رجب ،قمر كيالني، 
جابر خري بك، سليمان سلمان، وأنور اجلندي 
حيث أشادت الكلمات والقصائد بالدور البارز 
الصعيد  على  به  احملتفى  األديب  لعبه  الذي 
االجتماعي والسياسي واألدبي وإسهاماته يف 

العمل يف خمتلف ميادين احلياة.

مؤلفات الدكتور عبد اللطيف اليونس:
- اجلبل املريض-1944.

طبعة   -  1947- العلي  صاحل  الشيخ  ثورة   -
ثانية 1959- وزارة الثقافة.
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ومقاالت  أحاديث  جمموعة  عاملني  بني   -
.1955-

- شكري القوتلي - حياة رجل يف تاريخ أمة - 
دار املعارف - مصر 1959.

- املغرتبون - مطبعة العرفان - صيدا 1964.
- شفيق معلوف شاعر عبقر وأهازيج الفن - 

بيونس آيرس األرجنتني 1966.
- زكي قنصل شاعر احلب واحلنني - بيونس 

آيرس 1967.
- من صميم األحداث 1967.

اليونس-  اللطيف  عبد  الدكتور  مذكرات   -

املصادر واملراجع:
1- » عبد اللطيف اليونس أديباً سياسياً- صحافياً بقلم  األديب نعمان حرب -1988.

2- » نفحات من الشعر عن د. عبد اللطيف اليونس« - مجعها الشاعر عبد اللطيف حمرز.
البعث 1993/2/21  املذكرات، عيسى فتوح، جريدة  اليونس وأدب  اللطيف  الدكتور عبد   -3

العدد 9072
4-جريدة الثقافة األسبوعية 1993/1/9 بقلم السيدة مسية اليونس.

5-جريدة محص تاريخ 4/9/ 1993 بقلم رامز شقرا.
6-جريدة الثورة- تاريخ 1992/12/26 بقلم هاني اخلري.

7-جريدة الثورة تاريخ 2007/3/13- حوار هيثم حيي حممد، العدد 13258.

دمشق 1993.

اجلرائد اليت أسسها:
عام  الالذقية  يف  احلق(  صوت   ( جريدة   -

.1939-1938
بتاريخ  األول  العدد  )األنباء( صدر  جريدة   -
1969/3/19 يف مدينة ) سان باولو( الربازيل 

باللغتني العربية والربتغالية.
- جريدة ) الوطن( صدر العدد األول بتاريخ 
األرجنتني  آيرس(  بيونس   ( 1978/8/16 يف 

بالعربية واإلسبانية.
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 محطات في حياة الناقدة 
ماجدة حمود

  عيسى فتوح

أدبية المعة،  أديبة مرموقة، وناقدة    الدكتورة ماجدة محود 
وأستاذة جامعية متميزة. ولدت يف 1954/11/15 يف حي » جعفر 
بعد  انتقلت  ثم  القدمية،  دمشق  يف  سابقًا(  )اجلورة  الصادق« 
ذلك إىل »حي األمني« يف أسرة فقرية تعتز بكرامتها، وتتعامل مع دينها 
بفطرة سليمة، وقد أجنب والدها ست بنات وصبيني، وكان موظفًا بسيطًا 
يعمل بعد دوامه الرمسي حماسبًا يف مطعم، وقد شجع أوالده على طلب 

العلم، والسعي لنيله حتى ولو كان يف الصني!.

المعلم
العربي
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بعد أن نالت  شهادة الدراسة الثانوية عام 1975،  
انتسبت إىل قسم اللغة العربية يف كلية اآلداب 
الليسانس  على  فحصلت  دمشق،  جبامعة  
والدكتوراه 1988،  واملاجستري 1984،   ،1979
اللغة  قسم  يف  مدرّسة  ذاته  العام  يف  وعينت 
 ،1994 مساعدة  أستاذة  إىل  ورُفعت  العربية، 
مادة  لتدريس  عام 1999  أستاذة  درجة  فإىل 

النقد األدبي احلديث .
حي  يف  ماجدة  الدكتورة  إلقامة  كان  لقد 
باملسيحي  املسلم  يومياً  يلتقي  »األمني« حيث 
التمييز  عن  ابتعادها  يف  كبري  أثر  واليهودي، 
تفشي  يؤملها  وكان  واألديان،  الطوائف  بني 
تسلل  أين  من  تدري  ال  الذي  الضيّق  الفكر 
ولذلك  اإلنسانية،  عالقاتنا  يشوه  وبدأ  إلينا، 
ربّت  اليت  األصيلة  الثقافة  على  ختاف  فهي 
اآلخر  وحمبة  االنفتاح  على  الوطن  هذا  أبناء 

املختلف واحرتام معتقداته، وتقول : 
 « من  الرتبية  دمشق  أحياء  يل  وفرت  لقد   «
هلذا  آمنة،  توما« مالعب  باب   « و  القيمرية« 
متتعت حبرية اللعب من الصباح حتى املساء، 
للصيب  يتيح  الذي  العيب   بقانون  أاُلحق  ومل 

احلرية خارج البيت، ويقهر البنت داخله«.
 عكفت ماجدة على القراءة ومصاحبة الكتاب 
من  الكتاب  نقلها  فقد  أظفارها،  نعومة  منذ 
عامل ضيّق إىل عامل رحب، وأتاح هلا وهي يف 
وقد  جديدة،  عوامل  رؤية  اإلعدادية  املرحلة 
واحداً،  منحنىً  تتخذ  ومل  قراءاهتا،  تنوعت 
أبرزها،  العاملية  الروايات  قراءة  كانت  وإن 
فكانت توفر من مصروفها الزهيد ما ميكنها 
من استئجار هذه الروايات من مكتبة صغرية 
القراءة  تتابع  كانت  ما  وكثرياً  األمني  حي  يف 
التيار  انقطاع  حال  يف  الشموع  أنوار  على 
الكهربائي، فتشفق عليها أمها من تعب عينيها 
الضعيفتني .. وكانت تبحث عن الكتاب يف كل 
مكان، يف املكتبات العامة واخلاصة، ومل تبدأ 

أثناء  العمل  يف  بدأت  إال حني  الكتب  بشراء 
املرحلة اجلامعية، وكانت سعادهتا ال توصف 
وما  هبا،  خاصة  مكتبة  بتأسيس  بدأت  حني 
هلا،  مالذاً  الكتاب  يف  جتد  اليوم  حتى  زالت 
كالقراءة  الكتابة عزاء وسلوى هلا  كما شكلت 
أن خترجت يف اجلامعة،  بعد  والسيما  متاماً 
الشخصية«   « عن  املاجستري  رسالة  وكتبت 
الفلسطينية يف أعمال غسان كنفاني، ورسالة 
الدكتوراه عن » النقد الفلسطيين يف الشتات« 

فقد درست فيهما مادتني حتبّهما كل احلب.
  بقي أن نقول : إن ما يؤرق الدكتورة ماجدة 
الذين  املسلمني  بعض  عند  األفق  ضيق  هو 
والسيما  بأيديهم،  اإلسالم  صورة  يشوهون 
 -2001 أيلول  من  عشر  احلادي  أحداث  بعد 
بالقراءة  فيجردونه من االجتهاد وحياصرونه 
املغلقة للقرآن الكريم، وحيولونه إىل جمموعة 
من الطقوس واملظاهر، فال يستطيعون مساع 
روح  عن  ابتعاداً  يزيدنا   ما  وهذا  اآلخر، 
اإلسالم السمحة، وعن كل من خيتلف عنا أو 

خيالفنا الرأي.

 آثارها األدبية:
1-النقد األدبي الفلسطيين يف الشتات - دار 

كنعان- دمشق 1992.
2-القلق ومتجيد احلياة ) باالشرتاك( املؤسسة 

العربية للدراسات - بريوت 1995.
3- رواية احلب السماوي بني مي زيادة وجربان 

- دار األهايل- دمشق 1997.
وزارة   - األدبي  باإلبداع  النقد  4-عالقة 

الثقافة - دمشق 1997.
5-نقاد فلسطينيون يف الشتات - دار كوتا - 

دمشق 1998.
6- مقاربات تطبيقية يف األدب املقارن- احتاد 

الكتاب العرب - دمشق 2000.
7- األدب املقارن ) مداخالت نظرية ونصوص( 
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جامعة دمشق 2001.
احتاد   - واألدب  النهضة  فارس  الكواكيب   -8

الكتاب العرب - دمشق 2001.
من  مناذج   ( النسوي  القصصي  9-اخلطاب 

سورية( دار الفكر- دمشق 2002.
 - اإلسالمية  احلضارة  يف  أدبية  10-صور 
املستشارية الثقافية اإليرانية- دمشق 2003.

لدى  الفلسطينية  الشخصية  مجاليات   -11
غسان كنفاني- دار النمري- دمشق 2005

غادة  لدى  الروائية  املغامرة  مجاليات   -12
السمان- دار الطليعة - دمشق 2005.

13- رحلة يف مجاليات رواية أمريكا الالتينية- 
احتاد الكتاب العرب - دمشق 2007.

 
 أضواء على بعض آثارها النقدية:

 سأتوقف عند ثالثة كتب تعد يف نظري من 
أهم كتبها النقدية هي: عالقة النقد باإلبداع 
األدبي، ومقاربات تطبيقية يف األدب املقارن، 

واخلطاب القصصي النسوي يف سورية.

  عالقة النقد باإلبداع األدبي:
هذا  من  األول  الفصل  يف  املؤلفة  تطرقت   
يف  النظرية  املفهومات  بعض  إىل  الكتاب 
تتوصل يف  كي  األدبي،  باإلبداع  النقد  عالقة 
الفصل الثاني إىل دراسة مناذج تطبيقية على 
ابن  هم:  واحملدثني  القدامى  األدباء  من  ستة 
املعتز)247-296( ه� وأدونيس، وجربا إبراهيم 
منيف  الرمحن  وعبد   )1994-1920  ( جربا 
-1936  ( كنفاني  وغسان   )2004  –  1933(

1972( وحييى حقي ) 1992-1905(.
تعتقد د. ماجدة بأن مثة عالقة وثيقة تربط 
اإلبداع بالنقد األدبي » إذ الميكن أن جند أدباً 
من دون نقد، كما الميكن أن جند نقداً من غري 
إبداع، بل نستطيع القول بكل ثقة إن يف أعماق 
النقد  ميارس  مل  وإن  ناقد،  يكمن  مبدع  كل 

على أدب غريه، إذ من املؤكد أنه ميارس النقد 
على أدبه تصحيحاً وتشذيباً وصقالً، من دون 
أن يعي يف كثري من األحيان، أنه ميارس فعالية 

نقدية«.
كتاب  العربية  املكتبة  يف  اليوجد  أنه  ومبا 
على  سواء  باإلبداع،  النقد  عالقة  يتناول 
التطبيقي،  املستوى  على  أم  النظري  املستوى 
لذلك فإن املؤلفة تعدّ كتاهبا هذا حماولة أولية 
لرصد هذه العالقة وقد اختارت شاعراً ناقداً 
قدمياً واحداً هو ابن املعتز، لتبيّن مدى امتداد 
العصور  يف  العربي  األدب  إىل  الظاهرة  هذه 
املاضية، كي تعرب من خالله إىل األدباء النقاد 

احملدثني أمثال : 
منيف،  الرمحن  وعبد  جربا،  إبراهيم  جربا 
وغالب هلسا، وغسان كنفاني، ولطيفة الزيات، 
وحييى حقي .. معرتفة بأن هؤالء األدباء النقاد 
ينتمون إىل  العربي كله، فهم  الوطن  اليغطون 
أربعة أقطار عربية فقط هي اململكة العربية 
السعودية، ومصر، وسورية، وفلسطني، لكنها 
تأمل أن تتابع هذه الظاهرة يف أقطار اخلليج 
واملغرب  واألردن  والعراق  ولبنان  العربي 

العربي، حني تتوفر هلا املصادر املطلوبة.
النقاد  األدباء  هبؤالء  اهتمت  قد  كانت  وإذا 
ينالوا  مل  فألهنم  خاص،  بشكل  املعاصرين 
حظاً وافياً من الدراسة، بعكس األدباء النقاد 
واملازني  والعقاد  كطه حسني  الذين سبقوهم 
وميخائيل نعيمه، فقد نالوا اهتمام الدارسني، 
وألهنم  احلديث،  العربي  للنقد  رواداً  كوهنم 
استطاعوا أن ينقلوا جتربتهم اإلبداعية  بلغة 
نقدية متميزة، فكان شغفهم باملمارسة النقدية 
كشغفهم باملمارسة اإلبداعية، طاحمة إىل أن 
يف  عرفوا  آخرين  أدباء  املستقبل  يف  تقدم 
الساحة الثقافيه العربية مبمارساهتم األدبية، 
النقدية  مبمارساهتم  نادراً  إال  يعرفوا  ومل 

بالرغم من أن إنتاجهم النقدي كثرياً ما 
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واكب إنتاجهم األدبي.
 

مقاربات تطبيقية يف األدب املقارن:
الكتاب  هذا  مقدمة  يف  ماجدة  د.  تتحدث   
تتبلور  ال  اليت  املقارنة  الدراسات  أمهية  عن 
ولذلك  معه،  وحوارنا  اآلخر  مع  بالتفاعل  إال 
إحدى  اليوم  تشكل  الدراسات  هذه  باتت 
صور العالقات بني األمم اليت تسهم يف حوار 
احلوار  هذا  مثل  أن  يف  والشك  احلضارات، 
احلضارة  بناء  يف  شريكنا  باآلخر  يعرتف 
إلغاء  الذي يسعى إىل  اإلنسانية، ال املستعمر 

هويتنا وتدمرينا.
 وهي تعتقد أن التأثر باآلخر ال مفر منه اليوم 
شئنا أم أبينا ففي عصر االتصاالت احلديثة 
واملذهلة يف سرعتها، يغزونا اآلخر كي نكون 
أحوج  اليوم  وأننا  مثله،  المبدعني  له،  تابعني 
مجيعها،  اجملاالت  يف  اإلبداع  إىل  نكون  ما 
وعندئذ لن يستطيع أي غزو أو مؤثر خارجي 

إلغاء شخصيتنا أو طمس هويتنا.
 تناولت املؤلفة بعد هذه املقدمة بعض النماذج 
تأثري  وأوهلا  باآلخر،  التأثر  إىل  تشري  اليت 
أسطورة » بغماليون« يف األدب العاملي، كما يف 
األدب  ويف  لربناردشو،  بغماليون«   « مسرحية 
العربي، كما يف مسرحية » بغماليون« لتوفيق 
احلكيم، ويف القصة السورية القصرية، كما يف 
جمموعته  يف  سامل،  جلورج  »الينبوع«  قصة 

»عزف منفرد على الكمان«.
األدب  تأثري  إىل  الكتاب  يف  تتطرق  ثم   
تأثري  يف  كما  الغربي،  األدب  يف  اإلسالمي 
قصة » حي بن يقظان« البن طفيل يف قصة » 
روبنسون كروزو«  لدانييل ديفو، وتأثري الرواية 
كتأثري  العربية،  الرواية  يف  احلديثة  الغربية 
رواية »الصخب والعنف« لوليم فوكنر يف رواية 
» ما تبقى لكم« لغسان كنفاني، وتأثري التيارات 
الفكرية الغربية يف القرن العشرين يف األدب 

قصص  يف  مثالً  الوجودية  كتأثري  العربي، 
جمموعة » احلصان األبيض« لزكريا تامر.

األدبية  الصورة  بدراسة  الكتاب  وتنهي 
اآلخر،  أدب  يف  وأثرها  )الصورولوجيا( 
اآلداب  يف  العرب  صورة  عند  فتتوقف 
األجنبية، وصورة الشعوب األجنبية يف األدب 
يف  الفرس  كصورة  وحديثة،  قدميه  العربي 
من  البخالء« للجاحظ، فتذكر صوراً   « كتاب 
خبالء الفرس لدى اجلاحظ، كسهل بن هارون 
وأهل خراسان وغريهم، حتى تصل أخرياً إىل 
خصوصية العالقة العربية الفارسية يف كتاب 
ورسم  فيه،  القصة  ومجاليات  البخالء«،   «
ومجاليات  واهلزل،  واملسرح  الشخصيات، 

االفتتاحية واخلامتة واحلوار..
النماذج  أحد  عند  بالتوقف  الكتاب  وختتم   
الغربي،  األدب  قدمها  اليت  املدهشة  األدبية 
عطيل«  مسرحية«  يف  الشريف  القاتل  وهي 
والعقاب«  اجلرمية   « ورواية   ، لشكسبري 

لدستويفسكي.

 اخلطاب القصصي النسوي يف سورية:
هذا  من  األول  الباب  يف  ماجدة  د.  تناولت   
الكتاب املتخصص، نقد الروايات اليت كتبتها 
عمر  من  سنة  مخسني  خالل  السورية  املرأة 
إبداعها، مبتدئة بالرائدات: وداد سكاكيين يف   
) أروى بنت اخلطوب، احلب احملرم( ثم هيام 
وكوليت اخلوري يف   الليل(،  ) يف  نويالتي يف 
)أيام معه، ومرّ صيف( والدكتورة إنعام املساملة 
يف ) احلب والوحل( وسلمى احلفار الكزبري 
يف ) عينان من إشبيلية، الربتقال املرّ( وهيام 

نويالتي يف ) أرصفة السأم( . . .
منذ  السورية  النسوية  الرواية  تناولت  ثم   
السمان  غادة  التسعينيات:  حتى  السبعينيات 
املستحيلة:  الرواية  بريوت،  كوابيس   ( يف 
فسيفساء دمشقية(، قمر كيالني يف ) بستان 
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يابسمة  دمشق   ( يف  اإلدليب  إلفة  الكرز(، 
على  جيرؤ  من   ( يف  نعنع  محيدة  احلزن(، 
ساعة  يف  احلب   ( يف  رشو  ماري  الشوق(، 
غضب(، د. هيفاء بيطار يف ) قبو العباسيني، 
يف  عبود  أنيسة  أخرية(،  أفراح  صغرية  أفراح 

)النعنع الربي(.
   تقول  د. ماجدة يف تعليقها على الروايات اليت 
درستها منذ اخلمسينيات حتى التسعينيات، » 
والرسائل،  اليوميات  أسلوب  عليها  يغلب  إنه 
عرب  املؤلفة،  بصوت  البطلة  صوت  وامتزاج 
ضمري املتكلم )أنا(، وهلذا بدت الصيغة األكثر 
هلا  اليت  املتكلم  صيغة  هي  فيها،  انتشاراً 
فأنقذهتا  األلفة،  من  جو  إضاعة  يف  الفضل 
من الرتابة«، وتقول : » لو تأملنا مالمح البطلة 
األساسية لدى الروائية السورية  لوجدنا أهنا 
الثقافية  واملؤهالت  والصفات  املالمح  حتمل 
إهنا تشاركها  املؤلفة، حتى  اليت حتملها  ذاهتا 
املنفى  يف  واحلياة  والعمل  احلزبي،  االنتماء 
معاناهتا  تشاركها  وقد  الوطن،  عن  بعيداً 

االجتماعية ) كالطالق مثالً(«.
  ثم تناولت يف الفصل األول من الباب الثاني 
اخلمسينيات  منذ  القصرية  النسوية  القصة 
حتى التسعينيات، مبتدئة بوداد سكاكيين يف 
)الستار املرفوع(، ثم خدجية اجلراح النشواتي 
ثلجاً(،  املطر  يغدو  عندما  ياترى،  )ذاكر  يف  
غادة  الغريبة(،   ( يف  الكزبري  احلفار  سلمى 
السمان يف ) ال حبر يف بريوت(، ألفة اإلدليب 
يف ) عصي الدمع(، د. نادية خوست يف ) يف 
سجن عكا(، مالحة اخلاني يف ) كيف نشرتي 
الشمس، امرأة متلونة، العربة بال جواد(، دالل 
حامت يف ) امرأة فقدت امسها(، هنلة السوسو 
بوح   ( يف  درويش  حنان  دالية(،  سوار   ( يف 
الزمن األخري( د. هيفاء بيطار يف ) خواطر يف 

مقهى رصيف(.
تناولت  الثاني  الباب  من  الثاني  الفصل  ويف 

القصرية  النسوية  القصة  يف  احلداثة  مسألة 
الشيطان(،  إلفة اإلدليب  يف ) ويضحك  عند 
الشمس(  نشرتي  كيف   ( يف  اخلاني  ومالحة 
النشواتي يف ) عندما يغدو  وخدجية اجلراح 
هربت  يوم   ( يف  رافع  واعتدال  ثلجاً(،  املطر 
بني  العامل   ( يف  قصبجي  وضياء  زينب(، 
قوسني(، وأنيسة عبود يف ) غسق األكاسيا(.

تقول يف تعليقها على القصة النسوية السورية 
القصرية، إن املتتبع يالحظ ندرة النماذج اليت 
تعتمد أسلوب احلداثة اخلالصة، يف حني أن 
بني  املزج  منحى  تنحو  اليوم  القصص  معظم 
وجند  التقليدي  واألسلوب  احلداثي  األسلوب 
تعتمد  قصصاً  الواحدة  اجملموعة  ضمن 
احلداثي  واألسلوب  تارةً،  التقليدي  األسلوب 

تارة ً أخرى.
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 المحقق واللغوي مصطفى جواد
أحد أعالم القرن العشرين

) 1969 – 1905 (
  حكمت هالل

هو من مواليد منتصف العقد األول من القرن العشرين على 
ببغداد،  املصلوب(  )جامع  حملة  يف  ولد  له،  املرتجم  ذكر  ما 
والده يعمل  وكان  أسرة عريقة،  والدكتور مصطفى جواد من 

خياط ألبسة، ويُعرف ب� »األسطة جواد« يف سوق اخلياطني.

المعلم
العربي
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اجملالس  على  يرتدد  مصطفى  ولده  وكان 
مراثي  إىل  يستمع  صغري،  وهو  احلسينية 
البيت،  آلل  ومدائحهم  األقدمني  الشعراء 
عباد،  ابن  والصاحب  الديلمي،  مهيار  أمثال: 
نواس،  وأبي  الرضي،  والشريف  والكميت، 
أمثال  ومن  احلجاج،  بن  واحلسني  ودعبل، 
اآلذري،  كاظم  الشيخ  املتأخرين  الشعراء 
والسيدعبدالباقي  العلي،  حيدر  والسيد 
عبد  والسيد  احللي،  جعفر  والسيد  العمري، 

املطلب ... وغريهم من الشعراء.
الكثري من هذه  الشيء  حفظ مصطفى جواد 
األشعار، فحرَّك هذا الشعر ملكاته الفطرية، 
من  وقد حفظ  مواهبه،  بروز  على  وساعدت 
الشعر ما ال يقل عن )25( ألف بيت من هذه 
الشعر  عيون  من  وغريها  واملدائح  املراثي 
العربي كما يقول الدكتور صفاء خلوصي نقالً 
عن وحيد الدين هباء الدين الذي مسع هذا من 

الدكتور مصطفى جواد.
وقد كان الدكتور مصطفى واقد الذهن، سريع 
البديهة، قوي احلافظة، شديد التمسك بدينه، 
حريصًا على الصيام والصالة وأداء الفرائض 

والسنة.
طول،  وال  له  حول  ال  صيب  وهو  والده  تويف 
رمقه،  يسد  ما  على  أخيه  من  حيصل  مل 
فكفله صهره الذي يقيم يف )دلتاوة(، واشتغل 
عنده راعيًا لغنمه يف البساتني واحلقول، وملا 
به  جاشت  هبذااخلرب  عمومته  أبناء  أحد  علم 

احلمية، وبعث مبن يأتي به إليه ببغداد.
بغداد  إىل  استدعاه  الذي  إن  فيقول:  هو  أما 
اجلعفرية،  املدرسة  وأدخله  كاظم،  هوأخوه 
ورأى فيه أستاذه العالمة الشيخ شكر، النباهة 
فنمت  توجيهه،  فتوىل  احلفظ،  وقوة  والذكاء 

مداركه، وتوسعت ثقافته.
الوهاب  عبد  رؤوف  أساتذته  من  وكان 
يف  غرس  من  أول  وهو  القّطان،  وعبدالكريم 

األجنبية،  اللغات  لتعلم  امليل  مصطفى  نفس 
وكان مصطفى جواد يقول عن نفسه: إنه كان 
شديد امليل منذ الصغر لتعلم اللغة الفرنسية 
ما  وهذا  هبا،  النطق  وحالوة  جرسها  جلمال 
دراسة  على  وأقدم  كرب،  حني  لتعلمها  دفعه 

الدكتوراه يف فرنسا.
لقد علَّمته مهنة رعي األغنام الكثري من اجللد 
والصرب على املكاره، وكان جيابه شظف العيش 
واقع  يفهم  الذي  اإلنسان  بقوة  احلياة  وكدر 
برع مصطفى  وقد  الظروف،  وقساوة  احلياة 
جواد يف تسلق النخل، فكان يتسابق مع أقرانه 
يف صعود النخلة، فال يسبقه أحد، وكثريًا ما 
كان يهبط من النخلة منسرحًا على رأسه كما 
يفعل الثعبان، وقد سقط مرة من أعايل خنلة 
رجله  انكسرت  وقد  رجله.  فانكسرت  بيته 
سقطته  من  األوىل:  حياته:  يف  مرات  ثالث 
التزحلق  جيرب  وهو  والثانية:  النخلة،  من 
بسويسرا،  الثاني  فيصل  امللك  مع  الثلج  على 
طريق  على  اصطدام  حادث  يف  والثالثة: 

)الدورة( وهو خارج من بيته.
فكان  الصيد،  حيسن  جواد  مصطفى  وكان 
إىل  السباحة  حيسن  وسباحًا  ماهرًا  صيادًا 

درجة التفوق.
وقد أقنعه أستاذه السابق باملدرسة اجلعفرية 
 - به  معجبًا  وكان   - اخلياط  زكي  أمحد 
حتقق  وقد  املعلمني،  دار  لدخول  بالرتشح 
أداء  يف  بتفوق  االمتحان  يف  بنجاحه  ذلك  له 

امتحان القبول.
العالمة طه  الدار  أساتذته يف هذه  وكان من 
الراوي، وقد عُين به، وشجعه على االستمرار 
اللغة  آداب  إليه  الدراسة واحلفظ، وحبّب  يف 
العربية، وتتبع التاريخ اإلسالمي، والتعمق يف 
التاريخ العربي، وتاريخ العراق بصورة خاصة.

وحيفظه  يطالعه،  الذي  الكتاب  يلتهم  وكان 
عن ظهر قلب، وعُرف بطالقة اللسان، 
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وقوة احلجة والربهان، وباملقدرة على اإلقناع 
واإلفهام.

أنستاس  باألب  اتصاله  حظه  حسن  ومن 
وفضله،  وعلمه  خربته  واكتسابه  الكرملي، 
بالكتب  العامرة  مكتبته  فتح  قد  هذا  وكان 
الغزير  العلم  منها  فنهل  أمامه،  واملخطوطات 
نبوغه  الذي ساعد يف  األمر  العميق،  والفكر 

وتفوقه على الكثري من أقرانه.
واشتدت أواصر األلفة بينه وبني األب أنستاس 
تنشر  العرب(  )لغة  جملة  الكرملي،فكانت 
تقل(  وال  )قل   : يف  جواد  مصطفى  مقاالت 
وكان هلا األثر الكبري يف ظهوره وانتشار صيته.

عاد مصطفى جواد من باريس حامالً شهادة 
الدولة  يف  احلكم  )سياسة  يف  الدكتوراه 
العباسية( أو على أقرب تعريف )طبيعة األمة 
وعهد  اهلجري  اخلامس  القرن  يف  والدولة 
آالف  وجاء حيمل مخسة  اهلل(  لدين  الناصر 
صفحة من النصوص النادرة اليت نسخها من 
القزويين  ومكتبة  الوطنية  املكتبة  خمطوطات 
الشمسية  الصور  من  كبرياً  وعدداً  بباريس، 
الكتب  حيقق  وكان  النادرة،  للمخطوطات 
الباحثني  نفوس  اإلعجاب يف  فتالقي  النادرة 

والعلماء يف األقطار العربية واإلسالمية.
من  علمًا   - كان مصطفى جواد - حبق  لقد 
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أعالم القرن العشرين، ترك ثروة ضخمة من 
تآليفه الثمينة، وحتقيقاته العلمية البارزة، كان 
نادرة من نوادر الزمان، وصاحب فكرة ترمي 
إىل نشر الثقافة والعلم يف أرجاء العامل العربي 
كانون  السابع عشر من  تويف يف  واإلسالمي، 

األول عام 1969م.
كان - رمحه اهلل - من أبرع وأملع الكّتاب، قلّما 
جيود الزمان بنظري له، شجاعًا مهيبًا، حليمًا 
كرميًا، فصيحاً بليغاً، ثاقب الفكر، حيب أهل 
العلم، ويرفع مقامهم بالرغم من انتقاده هلم، 
ويبالغ يف إكرامهم، وهلذه الصفات أكثر األدباء 

يف مدحه واإلشادة بذكره.

كتب املستشرق الفرنسي ماسينيون إىل وزارة 
املعارف العراقية - على ما ذكر حسني الشبييب 
- كلمة شكر ألهنا أرسلت يف بعثتها إىل باريس 
منه،  اجلامعة  تتعلم  جواد،  كمصطفى  رجال 

وليس يتعلم هو منها.
املهدي  عبد  السيد  املعارف  وزير  أشاد  ولقد 
املنتفكي به فقال له: إني كبري األمل بأن تعود 
إلينا من باريس، فال يقتصر نفعك على العراق 

وحده، وإمنا يشمل مجيع األقطار العربية.
وكان األب أنستاس الكرملي معجبًا مبصطفى 
جواد لسعة علمه وأثنى عليه، واختذه صديًقا 
له، ونشر مقاالته يف جملة )لغة العرب( وحبوثه 
يف قواعد اللغة العربية،كانت سببًا يف شهرته 
والتفات األنظار إليه، أضف إىل ذلك انتفاعه 
الكبري من مكتبة األب أنستاس العامرة بالكتب 

األدبية والعلمية واملخطوطات النادرة.
لقد كان الدكتور مصطفى جواد يتمتع بنفوذ 
والدينية  العلمية  مكانته  جانب  كبري،إىل 
عاقل،  وذكي  لبق،  حمدث  الرفيعة،وهو 
باجلرأة  متيَّز  والباحثني،  لألدباء  ومرجع 
يرتاده  الذي  املقهى  فكان  وسرعةالبديهة، 
لألدباء  وحمجة  والشعراء،  للكتاب  منتدى 
الفضيلة  على   - اهلل  - رمحه  نشأ  والعلماء، 
والتقوى والصفات العالية، وقورًا حليمًا مهاب 
الفكر  أركان  من  ركن  باجلملة  فهو  اجلانب، 

والعلم واملعرفة.

املؤلفات اليت وضعها مبفرده :
1 -اجلزء األول من )سيدات البالط العباسي(.

2 -رسالة أبي جعفر النقيب البصري.
من  )جمموعة  بالعراق  اللغوية  -املباحث   3
معهد  طالب  هبا  حاضر  اليت  احملاضرات 

الدراسات العربية العليا يف القاهرة(.
)احلوادث  أنه  سهواً  املظنون  -التاريخ   4

اجلامعة( يف تاريخ العباسيني والترت.
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5 -اجلزء التاسع من حتقيق )اجلامع املختصر 
يف عنوان التواريخ وعيون السري( البن الساعي.

6 -حتقيق املختصر احملتاج إليه من تاريخ ابن 
الدبيثي.

7 -حتقيق )تكملة إكمال األكمال يف األنساب 
واأللقاب( البن الصابوني.

8 -حتقيق )نساء اخللفاء( البن الساعي.
9 -حتقيق )تلخيص جممع اآلداب يف معجم 

األلقاب( البن القوطي.
10 – )قل وال تقل( يف إصالح األوهام اللغوية 

العامة.
اليت  القصص  إحدى  اخللف(  -)األخري   11
ترمجها من الفرنسية ونشرها تباعًا يف جملة 
العربي  أصلها  فقد  جمموعة  وهي  )اهلاتف( 
جزء  أهنا  ويُظن  ترمجتهابالفرنسية  وبقيت 

مفقود من كتاب )ألف ليلة وليلة(.
12 -رحلة األمري )أبوطالب خان( وقد ترمجها 
من الفرنسية وهي مرتمجة إىل غري لغة وتويف 
مراحلها  آخر  يف  والرحلة  مصطفى  الدكتور 

من الطبع.
والصرف  النحو  فلسفة  يف  -دراسات   13

واللغةورسم اخلط.
وقد  الكازروني،  البن  التاريخ  -خمتصر   14

أشرف على طبعه سامل األلوسي.
15 -رباعيات قدس خنعي )مرتجم نظماً(.

املؤلفات املشرتكة :
أما الكتب والرسائل اليت مت تأليفها مشاركة 
والباحثني فأستحضر منها  الكتاب  مع بعض 

ما يأتي :
عربية ضمن  تراجم   - القدر  1 -شخصيات 

جمموعة ملؤسسة فرنكلني.
يوسف  مع  باملسامهة   - اللغة  يف  -رسائل   2

مسكوني.
3 -بغداد - وهو الكتاب الذي أسهم يف تأليفه 

والدكتور أمحد سوسة.  مكية  الدكتور حممد 
مؤسسة  له  خصصت  وقد  معروف،  وناجي 

كلينكيان عشرة آالف دينار لتأليفه وطبعه.
4 -موسوعة العتبات املقدسة - تأليف جعفر 
اخلليلي، وقد أسهم يف اجلزء األول من قسم 
النجف، واجلزء األول من قسم كربال، واجلزء 
من  األول  ،اجلزء  الكاظميني  قسم  من  األول 
اجلزء  يف  مسامهته  أمت  ،قد  سامراء،  قسم 
الثاني من الكاظمني الذي طبع بعد وفاته وهو 
يتناول تراجم املشاهري من أهل اجلاه واإلمارة 
والعلم واألدب الذين دفنوا يف الكاظمني خالل 

سبعة قرون.
5 -دليل خارطة بغداد - وقد شارك يف تأليفه 

الدكتور أمحد سوسة.
أّلفه   - العربي  األدب  تاريخ  يف  -األساس   6

مبسامهة كمال إبراهيم وهبجة األثري.
7 -تاريخ العراق - وهو القسم املنشور يف دليل 
اجلمهورية العراقية لسنة 1960 باملشاركة مع 
الدكتور أمحد سوسة وحممود فهمي درويش.

باملشاركة مع  املعمار -  الفتوة البن  8 -كتاب 
أمحد  والدكتور  اهلاليل  الدين  تقي  الدكتور 

ناجي القيسي.
يف  اهلل  نصر  األثري  البن  الكبري  -اجلامع   9
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 حوار مع املربي فاحل فلوح ....................................... أمحد مروان احلفار

حوار
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حوار مع:
المربي واألديب األستاذ فالح فلوح

 أمحد مروان احلفار

 عرب أربعة عقود من الزمن ونيّف، ألفنا أن نرى األديب املربي 
اللغة  األستاذ فاحل فلوح وراء مكتبه يف التوجيه األول ملادة 
العربية مع الشاعر الكبري األستاذ سليمان العيسى، اليكاد 
يربحه أو يرفع رأسه عن الكتب واألوراق وقد استغرقه العمل حتى 
انتهاء الدوام بضرب من اجللد واملثابرة ، فرتك يف جمال عمله بصمات 

بارزة مميزة.

المعلم
العربي
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فإن  وتشعبه،  العمل  اتساع جماالت هذا  ومع 
واملوجه  املعروف  املربي  فلوح  فاحل  األستاذ 
األول للغة العربية ما بني عامي1992/1972 
الكتاب  البحوث سابقاً، وعضو احتاد  وعضو 
من  مرحلة  عن  يعبّر  بداياته،  منذ  العرب 
يل  كان  وقد  والرتبية  الثقافة  مسرية  مراحل 

شرف اللقاء معه.

أستاذ فاحل، آثرت يف السنوات األخرية 
يف  واالستقرار  دمشق  مدينة  مغادرة 
ذلك  يف  بعضهم  رأى  وقد  قريتك، 
والثقايف  الرتبوي  عاملك  من  انسحابًا 

وحنينًا إىل الطبيعة.. فماذا تقول:
ال .. ال يذهنب بك الظن بعيداً، فأنا اآلن على 
مشارف الثمانني من العمر ،وبييت بدمشق يقع 
يف الدور الرابع، وذلك يقتضي أن أرتقي مرات 
سنوات  عدد  على  الثمانني  درجاته  يوم  كل 
عمري، وهو عبء مل أكن أشعر به من قبل، ثم 
اختياري  لتؤيد  العام  هذا  احلرّ  موجة  جاءت 
املعتدلة،  بطبيعته  والتمتع  الريف  يف  املعيش 
ورمبا يكون الدافع اخلفي احلنني إىل طفوليت 
أيضاً، على أن بعدي عن العاصمة مخسني كيلو 
مرتاً، اليعد هروباً من عاملها الفكري والرتبوي، 
وكيف أهجر هذا العامل الذي عايشته نصف 
قرن أو أختلّى عنه؟ ثم إن القرية ليست بعيدة 
منها  دمشق  إىل  فوصويل  العاصمة،  عن 
باحلافلة  االنتقال  من  أكثر  زمناً  اليستغرق 

فيها من ضاحية إىل أخرى ..

كيف وجدت القرية بعد غيبتك عنها 
منذ الطفولة؟

احتضنت  اليت  الريفية  القرية  تلك  تعد  مل 
طفوليت كما عهدهتا، فقد تبدل ناسها وبيوهتا 
املدينة،  وأزقتها، وأصبحت صورة شائهة عن 
وحلّت السيارات حمل دواهبا، واجلرارات بدل 

يف  صورهتا  اسرتجع  فأنا  القدمية،  احملاريث 
ذاكرتي يوم كنت طفالً، ورمبا أنكرتين بدورها 
أيضاً، فلم أعد ذلك الطفل الذي ألفته جيمع 
األغمار قبل طلوع الفجر، يدرس احلصيد يف 
البيدر، وقد لوّحت الشمس وجهه، فأنا وهي 

غريبان أضعنا ماضينا.

على  املاضي  تفّضل  أنك  ذلك  أيعين 
من  بلون  فيه  واالستغراق   ، احلاضر 

الرومانسية؟
ال ..... ليس إىل هذا احلد، فقد كان ملاضي 
القرى جوانب من البؤس الحيتملها اإلنسان، 
وباملقابل فقد دفع اإلنسان الريفي يف حاضرنا 
إنسان  من  أسعد  ليس  فهو  التقدم،  ضريبة 
الفالحني  أسر  تكفي  الزراعة  كانت  األمس، 
باملطر  السماء  جادت  إذا  املتكاملة  بدورهتا 
اليت  الزراعية  املشاريع  فحلّت  اليوم  أما   ..
القدمية،  األساليب  حمل  املكننة  على  تعتمد 
النزعة  دائرة  واتساع  السكاني،  التفجر  ومع 
تعد  مل  املستجدة،  واحلاجات  االستهالكية 
حياته  الفالح،  حاجات  لسد  تكفي  الزراعة 
اليوم قد حتوّل عنها، رمبا بدت حياته  اآلن 
قلقاً  يواجه  لكنه  عناء،  وأقّل  رفاهية،  أكثر 
إىل  إضافة  املستقبل،  من  وخوفاً  مستمراً، 
ختليه عن كثري من قيمه املوروثة، وأصبح أكثر 
اعتماداً على الدولة يف حل كثري من املشكالت 
اليت كان يعتمد على ذاته يف حلها حتى الثقافة 
حل  املضافة  توفرها  كانت  اليت  االجتماعية 

حملها اليوم وسائل اإلعالم املختلفة . . 

سرية  عن  نبذة  لنا  تقدم  أن  لك  هل 
حياتك ..؟

 ولدت يف قرية » بصري« من أعمال حمافظة 
درعا عام 1931م  ودخلت مدرسة القرية يف 
سن مبكرة، ومل تكن تضم سوى أربعة صفوف 
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إىل  حتوّلت  اخلامسة،  السنة  ويف  ابتدائية، 
للتحضري  اجملاورة  »جباب«  قرية  مدرسة 
اخلامس  الصف  لوجود  االبتدائية  للشهادة 
للسماح  لتكبري سنّي  أسرتي  فيها، واضطرت 
يل بالتقدم لنيل االبتدائية .. فأنا يف بطاقة 
اهلوية من مواليد 1929 م وبعد نيل الشهادة 
اليت  املدارس  تعددت  1941م  عام  االبتدائية 
تابعت فيها دراسيت اإلعدادية ) إعدادية درعا 
للبنني، واملدرسة البطريركية بدمشق، والكلية 
الشرقية بزحلة واملدرسة اآلسية بدمشق حيث 
نلت الشهادة اإلعدادية عام 1947م، ومل أتابع 
فقد  باملدارس،  الثانوية  املرحلة  يف  تعليمي 
عينت معلماً يف قرى حوران وحّضرت للشهادة 
الثانوية عرب دراسة حرّة، ونلتها يف عام 1950م 
حيث انتسبت للمعهد العايل للمعلمني، فنلت 
العربية/ عام  اللغة  اإلجازة يف اآلداب/ قسم 
1954م، وأهلية التعليم الثانوية 1955م وعُينت 

درعا،  ثانويات  يف  العربية  اللغة  ملادة  مدرساً 
1966م،  حتى  فيها  التعليم  مارست  حيث 
بعدها  عدت  واحدة،  سنة  للجزائر  وأعرت 
سليمان  الشاعر  مع  الرتبية  وزارة  لتختارني 
ثم  البحوث  للعمل عضواً يف مديرية  العيسى 
موجهاً أول للغة العربية عام 1972م لإلشراف 
كتبها  وتأليف  العربية  اللغة  مناهج  على 
عام  التقاعد  على  إحاليت  وقبل   .. املدرسية 
املوريتانية  للعمل يف اجلمهورية  1992 أعرت 
يف  الوطين  الرتبوي  املعهد  يف  سنوات  ثالث 

العاصمة نواكشوط ..

مدرسًا  عملك  بني  فارقًا  ملست  هل 
اإلدارة  يف  تربويًا  مشرفًا  وعملك 

املركزية بوزارة الرتبية ..؟
مثة فارق كبري بني العملني، فالتعليم يف امليدان 

عمل فردي يعتمد على املوهبة الذاتية 

األستاذ فلوح وحوله لفيف من أعضاء احتاد الكتاب العرب.
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املشرف  عمل  إىل  بالقياس  حمدود  ونطاقه 
الرتبوي الذي جيب أن يطلع على املستجدات 
الرتبوي،  التقدم  ويساير  العامل،  يف  الرتبوية 
مايناسب  الرتبية  مسار  لتحديث  وخيتار 
تطلعات أمته وأهدافها وفق اإلمكانات املتاحة، 
واإلخفاق يف عمل املعلم يظل حمدود األثر يف 
التخطيط  يف  اإلخفاق  يطول  بينما  امليدان، 

للرتبية أجياالً بكاملها.
واملخطط الرتبوي أو املشرف ينمي خرباته من 
التدريبية  والدورات  املستمرة  املتابعة  خالل 
ويعمل  واملؤمترات،  الندوات  يف  واملشاركة 
الفريق  هذا  عاتق  على  تقع  فريق  إطار  يف 
لتنفيذها  والتخطيط  املناهج  وضع  مسؤولية 
الفردي  فجهده  القرارات،  واختاذ  وتقوميها 
ينصب يف إطار عمل مجعي مشرتك، واليعزى 
إليه وحده أي جناح، وإن كان له دور بارز يف 
الذي  املؤسساتي  الرتبوي  العمل  هذا  إطار 

يُفرتض أال يتبدل مع تبدل املسؤولني الرتبويني 
واألفراد ..

الكتاب  واحتاد  املعلمني  نقابة  كرّمتك 
يف  خلفه  الذي  االنطباع  فما  العرب، 

نفسك هذا التكريم؟
وشكري،  البناءّة  املبادرات  هلذه  تقديري  مع 
العامل عمالً  للفرد  التكريم  هذا  أعترب  فإنين 
بإخالص  فيه  الذين عملوا  كل  يهدف  رمزياً، 
وتضحية،  بأرحيية  واملوجهني،  املعلمني  من 
ودافعهم  الطوعي  جهدهم  ولوال  لوالهم  إذ 
مشرف  أي  بقدرة  ماكان  والقومي  الوطين 
 .. واملتابعة  اإلجناز  منهم  واحد  وأنا  تربوي 
أكفأ مين  الزمالء  امليدانيني  كان بعض هؤالء 
تكتشفهم  أن  املهم   .. وموهبة  وخربة  علماً 
والتقدير  بالشكر  أوىل  فهم  معهم،  وتتعاون 
وإليهم حيال كل تكريم ملا قدموه من جهد يف 

األستاذ فلوح  من اليمني ثم موجه اللغة العربية يف محص 
ثم األستاذ سليمان العيسى ثم األستاذ الراحل فريد جحا.
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اللغة  وامتحانات مادة  واملناهج  الكتب  متابعة 
العربية وتدريب العاملني فيها، إن تدقيق كتاب 
واحد للغة العربية قبل دفعه للطباعة كل عام 
يستغرق شهوراً فما ظنك مبجاالت هذا العمل 
عام  كل  دورته  تتم  الذي  املتشعب  الواسع 
املعلمون يف بالدنا  ؟ مازال  بإسهامهم  وتنجز 
وقومية  وطنية  وغرية  وتضحية  عطاء  بذرة 
يعطون بال منّ وبطواعية. فإليهم يعود الفضل 

يف الوفاء مبتطلبات العمل الرتبوي وتطويره.
أما عن تكريم العاملني اجملدّين بعد تقاعدهم، 
فمن املالئم أن يقرتن أيضاً بتكريم مجعي لكل 
العمل  أثناء  يف  مهماته  إجناز  يف  يبدع  فريق 
لتشجيع األكفياء واملخلصني واملبدعني وتعزيز 

املنافسة اهلادفة ..

ما أبرز املؤثرات اليت أسهمت يف تكوين 
شخصيتك وميولك.

حيب  شعبياً،  شاعراً  كان  فقد  والدي،  أوهلا 
من  الريف  يف  بيتنا  يعدم  ومل  والعلم  القراءة 
مؤلفات  وبعض  اهلالل  كمجلة  وجمالت  كتب 
أَُلفتُ  والروايات املرتمجة، وقد  جرجي زيدان 
أكرتي من  وكنتُ  الرابع،  الصف  منذ  املطالعة 
سوق املسكية ومكتباته آنذاك بدمشق الكتب 
األدبية، فقرأت آثار مصطفى لطفي املنفلوطي، 
صادق  ومصطفى  الزيات،  حسن  وأمحد 
الرافعي، وجربان خليل جربان وميخائيل نعيمة 
.. وأنا يف املرحلة اإلعدادية .. وحيزنين اآلن 
القراءة،  عن  عازفة  احلالية  األجيال  أرى  أن 
ومن نعم اهلل أنين أمتتع إىل اآلن ببصر سليم 

وأمارس املطالعة ساعات ..
- ومن الشخصيات املؤثرة يف حياتي معلمي 
يف املرحلة االبتدائية فقد كان ) دودة ( قراءة! 
وقواعدها  العربية  بتعليمنا  يتقيد  يكن  ومل 
أبياتاً  لنا  يقدم  فكان   .. مستوى  أو  مبنهج 
من شعر » جرير« و » الفرزدق« و »األخطل« 

ويشرحها ويعرهبا ويشجعنا على تعرّف أعالم 
متابعة  مؤونة  كفاني  وقد  العربي،  الشعر 
الثانوية،  املرحلة  حتى  العربية  اللغة  قواعد 
من  تعلمت  وقد  طفوليت  بيئة  املؤثرات  ومن 
أنا طفل  الزراعية، و  قسوة ممارسة األعمال 
املؤثرات زماليت  الصرب واجللد واملثابرة، ومن 
كثب  عن  وتعريف  العيسى،  سليمان  الشاعر 
عامله اإلبداعي الرتبوي، ويف دراسيت اجلامعية 
والعلماء  املبدعني  من  وجلهم  ألساتذتي  كان 
أثر كبري يف توجيهي، وقد غادر أكثرهم عاملنا 
منهجه  منهم  لكل  كان   - اهلل  - رمحهم  اآلن 
الدكتور  من  تعلمنا  التدريس..  يف  وطريقته 
ومن  والكشف،  التساؤل  منهج  فيصل  شكري 
يف  الدقة  حترّي  الطرابلسي  أجمد  الدكتور 
قراءة الرتاث وضبطه وحتقيقه، ومن الدكتور 
شاكر مصطفى التوسع يف الرجوع إىل املصادر 
التارخييه، ودرّبنا األستاذ سعيد األفغاني على 
إللقاء  قدراتنا  وتطويع  الذات  على  االعتماد 
دروس النحو، وتعرفنا من حماضرات الدكاترة: 
عبد اهلل عبد الدايم وسامي الدروبي وحافظ 
الرتبوية  املستجدات  أحدث  على  اجلمايل 
كان  الشخصية،  وتقويم  الذكاء  واختبارات 
فهم   ، أساتذتنا  عدد  يقارب  حمدوداً  عددنا 
 .. ذاتية  متابعة  ويتابعونه  طالب  كل  يعرفون 
القراءة  فهو  عملي  إجناز  األكرب يف  املؤثر  أما 
الوقت  ضيق  بسبب  تعودت  وقد  السريعة، 
وزارة  تقتنيها  اليت  الكتب  لقراءة  ومتابعيت 
 .. أقرأ سريعاً  أن  املدرسية  واملكتبات  الرتبية 
والقراءة السريعة تالئم عصرنا املتدفق إنتاجاً 
أبرز  على  فاطلعت  قراءاتي،  وتنوعت  ثقافياً، 
املؤلفات العربية قدميها وحديثها، يف خمتلف 
شؤون الثقافة وعلى روائع األدب العاملي، ومنه 
وأدب  الروسي  واألدب  املرتجم  الغربي  األدب 
ُكتب حول بعضها  وأبرز ما  الالتينية،  أمريكا 

من نقد وحتليل، وكنتُ مضطراً لقراءة 
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كتب تعاجل خمتلف شؤون الفكر ..

تنمية  يف  التحصيل  هذا  أثر  وماكان 
مواهبك األدبية والفكرية؟

أنظم  وكنت  الصغر،  منذ  للشعر  ميلي  ظهر 
وثقافياً  أدبياً  ونشطت  املناسبات،  يف  الشعر 
يف  فأسهمت  التدريس،  مرحلة  يف  درعا  يف 
منذ  فيها  الثقايف  للمركز  الثقافية  املواسم 
طالبي  ميول  تنمية  إىل  وسعيت  تأسيسها، 
ومواهبهم األدبية، فكان منهم أكثر من شاعر، 
مل  الرتبوي،  للعمل  وتفرّغي  انصرايف  أن  غري 
اإلبداعية،  للكتابة  التفرغ  فرصة  مينحين 
املبدعني  أعمال  أن اطالعي على  إىل  إضافة 
األدبية،  بتجربيت  ثقة  أقل  جعلين  قد  الكبار 
سليمان  الكبري  الشاعر  مالزميت  وكذلك 
الشعر  كتابة  من  أهتيب  كنت  فقد  العيسى، 
بتواضع  عملقته  أمام  وأشعر  حبضوره، 
حماوالتي اإلبداعية مع أنه حني قرأ يل بعض 
ما نظمت يف املناسبات .. كان يشجعين على 
إطراء  أعدّ  وكنت  مبوهبيت،  ويشيد  املتابعة، 
لوناً  األصدقاء  من  نتاجي  بعض  قرؤوا  مَنْ 
من اجملاملة، وأعزف عن اإلقدام على النشر 
عضو  أنين  ومع   .. أخشاها  اليت  واملغامرة 
فقد  تأسيسه،  منذ  العرب  الكتاب  احتاد  يف 
شغلين العمل الرتبوي عن إصدار أي كتاب او 
ديوان شعر .. ذلك ألنين أخشى النقد وأتوخى 
الكمال، وقد وجدت نفسي يف املغرتب مبنأى 
عن الرقابة والتحرز، فتضاعف إنتاجي، لكن 
هذا اإلخفاق  ال زمين حتى آخر عمري .. وأنا 
يغامرون  الذين  الشعراء  الشبان  بعض  أغبط 
دون  من  شباهبم  يف  الدواوين  عشرات  بنشر 
العمر  مرّ  وهكذا  للنقد،  حساباً  حيسبوا  أن 

سريعاً..
العربي  بالشعر  حمتذياً  الشعر  أنظم  أنا   -
التقليدي، فإعدادنا اجلامعي كان ينصب على 

األدب املوروث، ومل نطلع على أدب احلداثة وما 
بعدها، وقد أمسى اليوم حيتل الساحة األدبية 
يف الصحف واجملالت ووسائل اإلعالم، ومن 
العسري على شاعر اخلروج من دائرة االحتذاء 

اليت ألفها، وجماراة اجملددين املبدعني ..
- هكذا كانت حصيلة جتربيت الثقافية واألدبية 
متواضعة جداً ال تتجاوز جمموعة من املقاالت 
والقصة واخلواطر الرتبوية والقصائد الشعرية 
وبعض  األطفال  وأناشيد  املناسبات  شتى  يف 
واجملالت  الصحف  يف  منشورة  احلوارات 
ومسرحية شعرية مل تطبع ، وأرجوزة ساخرة 
صوّرتُ فيها متاعيب يف الغربة حني أعرت إىل 
موريتانيا ودراسات تربوية حول أدب األطفال، 
اللغة  كتب  تأليف  يف  إسهامي  إىل  باإلضافة 
الدراسات  وإعداد  املراحل  ملختلف  العربية 

للندوات واملؤمترات اليت شاركت فيها.

للعمل  تفرغك  على  نادم  أنت  هل 
الرتبوي وإمهال موهبتك؟

للعمل  كله  وقيت  نذرت  ألنين  نادماً،  لست   -
املبدعة  األدبية  التجارب  فنقل  الرتبوي، 
لألجيال وتعريفهم بالرتاث، وعقد جسور من 
وتوثيق  الرتبية  خلدمة  األدباء  مع  التواصل 
واختيار  وحديثها  قدميها  األدبية  النصوص 
لدى  األدبية  الذائقة  لتكوين  منها  املالئم 
الناشئة وتأليف واختيار الكتب املدرسية عمل 
اإلبداع،  نظري  يف  تعدل  األدب  خلدمة  هام 
بعدد  موهبته  التقاس  الشاعر  أو  فالكاتب 
به  جتود  ما  يتابع  ومن  أجنزها،  اليت  اآلثار 
وعزوف  وثقايف  أدبي  نتاج  من  اليوم  املطابع 
الكتب  عدد  أصبح  حتى  القراءة،  عن  الناس 
عدد  على  يزيد  يكاد  تنشر  اليت  والدواوين 
ذلك  يتابع  من   .. العربي  الوطن  يف  القراء 
حيمد اهلل أنه مل يتورط يف إضافة أثر القيمة 

له.
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ملحوظًا  اهتمامًا  املنصرم  العام  شهد 
اللغة  تعزيز  استهدف  ثقافيًا  ونشاطًا 
أعدائها  مواجهة  يف  ودعمها  العربية، 
القلق  يساورك  فهل  عليها،  واملتآمرين 

على مستقبل لغتنا القومية؟
خطر  تواجه  العربية  واللغة  القدم  منذ   -
اليت  احملاوالت  كل  قهرت  ولكنها  التذويب، 
مرحلة  حتى  العصور،  أقدم  منذ  استهدفتها 
حتصيناً  الكريم  القرآن  وزادها  االستعمار، 
مادام  اآلن  العربية  على  وانتشاراً، فال خوف 
أهلها يف منعة وقوة، وماداموا لن يتحولوا عنها 
حتت دوافع حياتية إىل اللغات األخرى، وحنن  
نشهد اليوم إقباالً من األجيال على تعلم اللغات 
العاملية اليت تتبناها الشركات العابرة للقارات، 
وتفرتض إتقاهنا للحصول على وظيفة مغرية 
مادياً، على حساب اللغة األم اليت جردت من 
هجرة  نشهد  مثلما  تعلّمها،  دوافع  مغريات 

شّتى  إىل  األمة  أبناء  من  والعاملني  العقول 
األمصار واستقرارهم يف املهاجر حيث يذيب 
ويف  جيل،  بعد  ولو  ولغتهم  هويتهم  الوسط 
ذلك خسارة لثروتنا البشرية التعوّض، فلماذا 
ال تلتزم هذه الشركات التعامل بالعربية لنقوي 

دوافع تعلّمها؟
ال يعين ذلك أنين أدعو إىل الكفّ عن تعلّم اللغات 
العاملية فهي نوافذ نطلُّ منها على العامل، لكن 
على أال يكون ذلك على حساب اللغة العربية 
للحياة  لغة  وجتريدها من مسوغات وجودها 

والتعامل، واستيعاب املدنية الوافدة..

األدب  مناهج  تطوير  إطار  يف  حاولتم 
العربي، مدّ رقعة دراسة الشعر املدرسي 
مناهج  يف  ينتهي  كان  الذي  املعاصر 
األدب عادة عرب أمحد شوقي وحافظ 

فماذا  مطران  وخليل  إبراهيم 

األستاذ فلوح يف إحدى الدورات التدريبية يف عمّان
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ومعوّقاهتا  التجربة  هذه  نتيجة  كانت 
..؟

- كان اهلدف من هذه التجربة هتيئة األجيال 
عاجله  وما  املعاصر  العربي  الشعر  لتعرّف 
املعاصرين  الشعراء  نتاج  يف  مشكالت  من 
 ، العصر  بأدب  األجيال  صلة  التنقطع  لكي 
يف  التخرج  بعد  سيواجهونه  أهنم  والسيما 
غموض  من  مافيه  على  واجملالت  الصحف 
وجتاوز  داخلي،  واستبطان  وجتريد  وتكثيف 
وقد  ومضامينها،  التقليدية  القصيدة  لشكل 
يف  كان  مبراحل  العربي  الشعر  حتديث  مرّ 
بداياته أقرب إىل الشعر الرتاثي، ثم ارتقى يف 
كاد  حتى  النثر  قصيدة  يف  واإلهبام  الغموض 
يصعب فهمه ومتّثله من الصفوة من متذوقيه، 
فاخرتنا نصوصاً للشعراء املمهدين من أمثال: 
ونازك  درويش،  وحممود  السياب،  شاكر  بدر 
شعر  من  البياتي  الوهاب  وعبد  املالئكة، 
التفعيلة الواضح القريب من أذهان الناشئة .. 
وأذكر أنين التقيت مرة بالشاعر الراحل حممود 
واستمزجت  دمشق،  فنادق  أحد  يف  درويش 

رأيه حول هذه اإلشكالية، فقال يل:
الفنية  الشروط  عن  يتخلّى  أن  للشاعر  ليس 
للقصيدة املعاصرة ألي غرض كان ملا يف ذلك 

من جور على فنيتها ...
شعر  ببعض  املناهج  تطعم  أن  واقرتحت 
احملدثني الواضح والقريب من أذهان الناشئة، 
ولدى  لديه  احلداثة  شعر  بواكري  من  وختتار 

الشعراء اآلخرين ..(
فاعتمدت املناهج هذا املبدأ، وتفاعل الطالب 
ومازالت  واستساغوها،  النصوص  هذه  مع 
تقديم  يف  املغامرة  تتهيب  اآلن  إىل  املناهج 
النصوص الشعرية الغامضة واملكثفة ملا فيها 
وإهبام وغموض  ولغوية،  انزياحات داللية  من 

يعسر على الناشئة هضمها.
القرية؟  يف  أيامك  تقضي  كيف 

وماالنشاطات اليت متارسها ..؟
- مل تنقطع صليت بالرتبية، فأنا أتابع تطوير 
وزارة  وجهود  وكتبها  العربية  اللغة  مناهج 
وفق  واملدرسني  املعلمني  تدريب  يف  الرتبية 
طرائق التعليم احلديثة، وابدأ هناري باستقبال 
جبمال  والتمتع..  املشرقة  الريف  صباحات 
وأتابع  السري،  رياضة  وأمارس  فيه،  الطبيعة 
بعض  وأرعى  واجملالت،  الصحف  قراءة 
وأنظر   ، وأسقيها  املنزل  حديقة  األشجار يف 
إىل هذه الرعاية على أهنا لون من الرتبية مع 
فارق أن النبات يضمن لكم مردوده إذا رعيته 
بينما  املالئمة،  احلياتية  الشروط  له  ووفرت 
الطفل  تربي  حني  مؤكداً  مردوداً  تضمن  ال 
أن  تستطيع  ال  ألنك  والدم،  اللحم  إنسان   ..
تتحكم بالنوازع الداخلية اليت تعصف حبياته 
اآلن  معين  وأنا  والنفسي،  اجلسدي  منوه  مع 
أيضاً باإلسهام يف تزويد مكتبة القرية احملدثة 
بالكتب واجملالت وتشجيع أبنائها على القراءة 
حياهتم  أحوال  أن  الحظت  فقد  والكتابة، 
تبعدهم عن املتابعة الثقافية واملطالعة وتنمية 

مواهبهم وقدراهتم ..

واملعلم وإعداده ..؟
جتمع  عربية  تربوية  نظرية  غياب  مع   -
واإلسالمي،  العربي  الرتبوي  املوروث  بني 
للتطوير  مسايرة  الوافدة  الرتبوية  والنظريات 
اليت مّت تغليب مستجداهتا، وقد وصلتنا حتت 
تأثري املنظمات الدولية الرتبوية كاليونسكو .. 
ثم تفرت  على صورة » بدع« وافدة تتألق زمناً 
ألوان  و  والكفايات  املهارات  ثم  هلا،  احلماسة 
من الرتبية احلديثة كالرتبية البيئية والصحية 
واملفرد  الزمري  التعليم  وأشكال  والسكانية، 
وغري  واالنرتنت  باحلاسوب  والتعليم  واملفتوح، 
النظامي .. وبعض األشكال حيتاج  تطبيقه إىل 
تغيريات تربوية مكلفة ومواد ووسائل وأجهزة 
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اهلوامش رقم )1(
- أنكرتين القرية مثلما أنكرهتا بعد التطور، فنحن غريبان أضعنا ماضينا على قسوته وشظف 

العيش فيه.
- اإلخفاق يف عمل املعلم ينحصر ضرره يف نطاق حمدود أما إخفاق املشرف الرتبوي واملخطط، 

فيشمل ضرره عدة أجيال..
- الرتبية عمل مجعي مؤسساتي جيب أال هتتز أو يتبدل مسارها وخططها بتبدل املسؤولني 

الرتبويني واألفراد.
املوجهني  التكريم لزمالئي من  أحيل هذا  بدوري  وأنا  التقاعد،  بعد  املعلمني  نقابة  - كرمتين 
واملعلمني الذين تعاونوا معنا، ولوال جهدهم الطوعي ماكان لعملنا أن يستكمل دورته كل عام، 

ومنهم من هو أعلم وأكفأ مين وأجدر بالتقدير.
- املربي يف بالدنا إنسان معطاء ومضح وخملص يف عمله ..

- من املالئم أن يقرتن تكريم العاملني من األفراد بتكريم الفرقاء ممن يكلفون أعماالً تربوية 
وينجزوهنا بكفاية، وذلك يف أثناء اخلدمة، تشجيعاً للعمل اجلمعي الرتبوي الناجح واحتذاء به.

- معلمي يف املرحلة اإلبتدائية مل يتقيد مبنهج يف تعليمنا اللغة، وقد كفاني مؤونة تعلم القواعد 
يف املراحل الالحقة.

- تعلمت الصرب واجللد من قسوة العمل الريفي يف طفوليت.
- تعودت بسبب متابعيت للكتب الوافدة إىل مكتبة الوزارة واملكتبات القراءة السريعة، وهي تالئم 

عصرنا املتدفق إنتاجاً ..
اإلخفاق عن  أو  للنجاح  ومقياساً  اتساعه حتدياً يل  رأيت يف  الذي  الرتبوي  العمل  - صرفين 

تطوير ذائقيت األدبية وميلي لكتابة الشعر.
اهلوامش )2(:

- الشركات العابرة للقارات تشجع تعليم اللغات العاملية على حساب اللغة األم ..
- ال خوف على العربية اليت أحبطت عرب القرون كل حماوالت التذويب اليت استهدفتها، مادام 

أهلها يف قوة ومنعة ومل يتحولوا عنها إىل لغات األغيار حتت دوافع نفعية ..
- يضمن لك النبات مردوداً مؤكداً إذا وفرت له الشروط املالئمة، وال تضمن مردوداً مؤكداً حني 
تربي الطفل ولو وّفرت له هذه الشروط، ألنك ال تتوقع ما يعصف بسلوكه من مؤثرات طارئة..

ذلك  كل  مع  التقليدية،  املدرسة  بنية  وتغيري 
أخشى أن تكون قد متت مصادرة مبادرة املعلم 
الذاتية، ومنحه بعض احلرية يف تبين طرائقه 
النابعة من الذات، فإلزامه بطرائق حمددة قد 
يؤدي إىل تعطيل قدراته املبدعة وحتجبها مع 
أهنا عامل هام من عوامل اندفاعه يف العمل .. 

اإلدارة  يف  العاملني  من  أقدر  امليداني  واملعلم 
على التفاعل مع واقع حميطه ومعرفة واقعه 
ومتطلباته وأحواله، فلنرتك له فرصة املشاركة 
الطوعية الذاتية يف اختيار طرائقه مع تقديري 
جهد  مثرة  ألهنا  الوافدة  النظريات  هذه  لكل 

علمي وجتربة مدروسة ....
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 بواكري الفن التشكيلي السوري ........................................ بشري زهدي
 الفنان التشكيلي عز الدين مهت ....................................... ريم احلمش
 موفق قات الفنان التشكيلي ورسام الكاريكاتري ........................ إميان الزير
 رحلة الفنان عبد القادر أرناؤوط ....................................... مهسة مراد

تشكيل
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بواكير الفن التشكيلي السوري 
الحديث والمعاصر

بشري زهدي 

احلضارات  ومهد  اجلميلة(،  الطبيعة  )أرض  سوريا  تعدّ 
اإلنسانية، وموطن الفنون اجلميلة، ومركز إبداع الثقافة 

الفنية واجلمالية ...

المعلم
العربي

وجه من بريوت للفنان توفيق طارق
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بدأت  احلديثة(،  العربية  )النهضة  ويف عصر 
الفنون اجلميلة تزدهر يف ميدانني مها:

1( ميدان فن اخلط العربي اجلميل بتكويناته 
وتشكيالته.

اجلميلة  املسيحية  اإليقونات  فن  ميدان   )2
السوريون  الفنانون  أسهم  وقد  املقدسة: 
املعاصرون يف تطوير هذا الفن اجلميل، أذكر 
وجورج  زيات،  وإلياس  الشايب،  ميالد  منهم 

جنورة ... وغريهم.

انفتاح سورية على احلضارة األوروبية 
ونتائجه:

احلضارة  على  سورية  انفتاح  نتائج  من  كان 
عشر  التاسع  القرن  منتصف  يف  األوروبية 
عن  وذلك  وفنوهنا،  أوروبا  حبضارة  تأثرها 

طريق :
يف  املنشورة  األوروبية  الفنية  الصور   -1

املطبوعات املختلفة.
2- رحالت الرحالة الغربيني من فنانني وشعراء 
وأدباء ... وغريهم إىل )سورية بوابة الشرق(، 
واتصاهلم بسكاهنا، ونشر مطبوعاهتم اجلميلة 
السورية،  التارخيية  املباني  بصور  املزينة 
يف  واملواطنني  اجلميلة،  الطبيعية  واملناظر 
والشعبية  احمللية  بأزيائهم  والريف  املدن 
االجتماعية  وتقاليدهم  وعاداهتم  اجلميلة، 

املختلفة ...
3- بعثات التنقيب األثري اليت كان من أعضائها 
فنانون مكلفون برسم اآلثار واألطالل، والتحف 

الفنية املختلفة واملكتشفة...
4- إسهام )السّجاد الشرقي( يف جتميل أرض 
الفنية  للوحة  والتمهيد  وجدراهنا،  القاعات 

اجلدارية املستقلة.
ختليد  يف  النفوذ  وذوي  األثرياء  رغبة   -5

مالحمهم الشخصية بلوحات فنية مجيلة.
التعريف  يف  األجنبيات  الزوجات  إسهام   -6

واجلمالية،  الفنية  وثقافتها  أوروبا  بفنون 
وفنانيها املبدعني، ومن أولئك السيدات أذكر 

اسم السيدة )إليانور الشطي( ...
7- تذوق تزيني اجلدران )حبصرية جدارية من 
)كالبحر  مجيلة  طبيعية  مناظر  متثل  القش( 
واجلبال والبادية...( والتمهيد للوحة اجلدارية 

الفنية املستقلة.
املطبوعة  الورقية  الشعبية  الصور  تذوق   -8
مثل:  الشعبية  القصص  أبطال  متثل  اليت 
)امللك  و  سامل(  )الزير  و  )عبلة(  و  )عنرت( 
هبذه  اجلدران  وتزيني   ... بيربس(  الظاهر 
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الصور الورقية...
وطالهبم  الفنية  الرتبية  مدرسي  نبوغ   -9
الفنية  احلركة  ظهور  يف  وإسهامهم 

وتطويرها...

فن االستشراق 
إحدى  العثمانية  اإلمرباطورية  كانت 
خمتلفة  صالت  وهلا  العامل،  إمرباطوريات 
وأعضاء  السفراء  وكان  العامل.  أقطار  مع 
والفنانني  املثقفني  من  الدبلوماسية  البعثات 
وغريهم.   ... واآلثاريني  والشعراء،  واألدباء 

والتصوير،  الرسم  فن  منهم  كثري  مارس  وقد 
وخلّدوا برسومهم الفنية اجلميلة املدن والقرى 
إىل  أضف  زاروها...  اليت  املعمارية  واملباني 
املواطنني  مالمح  بتصوير  اهتمامهم  ذلك 

بأزيائهم الشعبية احمللية اجلميلة.
وليلة(،  ليلة  )ألف  بقصص  تأّثروا  وقد 
احلياة  متثل  مجيلة  فنية  لوحات  فأبدعوا 
الشرقية املتميزة، وتستوحي كثرياً من خياهلا 

وشطحاهتا ...
ميادين  يف  تأّلقوا  قد  الباحثون  كان  وإذا 

الفنانني  فإن  اإلستشراقية،  الدراسات 

احلجيج للفنان توفيق طارق
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تذوقه  الذي  االستشراق(  )فن  أبدعوا 
الكثريون،  وهذا ما أسهم يف ازدهاره وانتشاره، 
وحماكاهتا  روائعه،  اقتناء  إىل  الكثريين  ودفع 

وتقليدها...

السوري  التشكيلي  الفن  تاريخ  مراحل 
احلديث واملعاصر :

الفن  دراسة  يف  اآلتية  املراحل  متييز  ميكن 
السوري احلديث واملعاصر:

لوحة السيد زنانريي للفنان داوود 
القرم ) 1888(
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1- مرحلة الفن السوري منذ جميء )إبراهيم 
إىل  وايل مصر  باشا(  بن )حممد علي  باشا( 
يف  ميسلون  معركة  حتى  1832م  عام  سورية 
ميارسها  هواية  الفن  كان  1920م،  متوز   24

اهلواة بدون تأهيل.
االنتداب  فرتة  يف  السوري  الفن  مرحلة   -2
األراضي  عن  األجنبية  القوات  جالء  حتى 
السورية. متيزت بدراسة الفن يف األكادمييات 

املختصة.
الدولة  برعاية  السوري  الفن  مرحلة   -3
يف  األول  الفين  املعرض  وإقامة  السورية، 
وذلك  1950م،  عام  بدمشق  الوطين  املتحف 
بعد عودة املوفدين، وإسهامهم يف ظهور هنضة 

فنية.
وزارة  تأسيس  بعد  السوري  الفن  مرحلة   -4
الفنون  وكلية  الفنون،  ومديرية  الثقافة 
اجلميلة، ونقابة الفنون اجلميلة، وإسهام املرأة 
الثقافة  ونشر  الفنية،  احلركة  يف  السورية 

الفنية واجلمالية. 
الفن السوري منذ جميء إبراهيم باشا  
معركة  حتى  1832م  عام  سورية  إىل 

ميسلون عام 1920 :
سوريا  بانفتاح  عشر  التاسع  القرن  متيّز 
على حضارة  واالطالع  احلديثة،  احلياة  على 
أوروبا وفنوهنا اجلميلة، والتأثر هبا يف ميادين 
العمارة وغريها من الفنون. وإن اتصال األثرياء 
والتجار  الرمسيني  باألوروبيني  النفوذ  وذوي 
التعبري  إىل  هؤالء  من  كثريين  دفع  والفنانني 
وجوههم،  مالمح  تصوير  يف  رغبتهم  عن 
بلوحات  وبيوهتم  قصورهم  جدران  وتزيني 
فنية ضخمة تنسجم مع ارتفاع جدران قاعات 

بيوهتم الدمشقية القدمية...
األغنياء  أولئك  أحد  )زنانريي(  السيد  وكان 
بيوهتم  جدران  تزيني  على  حرصوا  الذين 
وأزيائهم.  وجوههم  مالمح  متثل  فنية  بلوحة 

وكان الفنان )داود القرم 1852 - 1940( هو 
بطربوشه  )زنانريي(  السيد  لوحة  رسم  الذي 
الصورة  يف  ويبدو  اجلميلة،  الشعبية  وثيابه 
يستند بيده اليمنى على طرف منضدة تعلوها 
ثالثة كتب جملّدة ترمز إىل اهتمامه الثقايف. 
منوذجاً  اجلميلة  الفنية  اللوحة  هذه  وتعدّ 
للوحات صور أغنياء دمشق وذوي النفوذ فيها 

يف العصر العثماني.
الفنانني  أقدم  من  القرم(  )داود  الفنان  ويعدّ 

الذين وصلتنا لوحاهتم الفنية. 
يف  الفن  درس  قد  القرم(  )داود  الفنان  وكان 
الفنانني  كبار  روائع  جبمالية  وتأثر  روما، 
الكالسيكيني األوروبيني املعروضة يف املتاحف 

وقصور هواة اجملموعات الفنية.
واجلدير بالذكر أن الفنان )داود القرم( عاش 
واتصل  مرات،  عدة  دمشق  وزار  بريوت،  يف 
بذوي النفوذ املايل فيها، وصور عدداً من تلك 
ذلك  إىل  أضف  والثرية.  الكبرية  الشخصيات 
لوحاته اليت متثل املوضوعات الدينية واملناظر 

الطبيعية اجلميلة ... وغريها.
قد  والتصوير  الرسم  فن  أن  نالحظ  وهكذا 
إىل  )اهلواة(  وتصوير  انتقل من مرحلة رسوم 
مرحلة التصوير على أيدي )الفنانني املؤهلني(.

اجلميل(  العربي  اخلط  )فن  لوحات  وكانت 
املساجد  يف  مكان،  كل  يف  اجلدران  تزين 
والبيوت  واملتاجر،  والقصور  واجلوامع، 

الدمشقية املختلفة...
وكان يُعدّ )للفنان اخلطاط( ثواباً كبرياً لقيامه 
تعتمد  اليت  العربي(  اخلط  )لوحات  بإعداد 
على كتابة )آيات من القرآن الكريم( أو )احلكم 
تنشر  اليت  املأثورة(  )األقوال  أو  واألمثال( 
الفضيلة وحب اخلري، فبلغ فن اخلط  مبادئ 
أواخر  يف  الفين  مجاله  قمة  اجلميل  العربي 
العصر العثماني. وتألَّق جنم عدد من الفنانني 

تعلموا  الذين  السوريني  اخلطاطني 
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من املراجع :
- ممدوح قشالن: نصف قرن من اإلبداع التشكيلي يف سورية، دمشق، 2006.

- طاهر البين: ذاكرة الفن التشكيلي يف سورية، منشورات وزارة الثقافة.
- سلسلة )فنانون تشكيليون(: إعداد ومراجعة حممد حسام الدين وحسان أبو عياش.

- األمانة العامة الحتفالية دمشق عاصمة الثقافة العربية 2008، إحياء الذاكرة التشكيلية يف 
سورية.

الفنان  مثل  العثمانيني،  بأساتذهتم  وتأثروا 
هذا  وكان  وغريه...  رسا(  )موسى  اخلطاط 
الفنان اخلطاط حنيل اجلسم، قصري القامة، 
العربي  اخلط  فن  عشق  بيضاء،  حلية  له 
والزخرفة العربية اجلميلة، قام بتدريس )فن 
الطالب  من  لعدد  ومجالياته(  العربي  اخلط 
بعد مشعل هذا  فيما  الذين محلوا  السوريني 
الفنان  اخلطاط  منهم  أذكر  اجلميل،  الفن 
حلمي  الفنان  واخلطاط  الشريف،  ممدوح 
 ... الديراني  بدوي  الفنان  واخلطاط  حباب، 
وغريهم... وكان كثريون من الشباب السوريني 
أوروبا  وأقطار  القاهرة  إىل  بالسفر  حيلمون 
والنحت...  والتصوير  الرسم  فن  لدراسة 
واالطالع على روائع الفنون اجلميلة يف املتاحف 
وقصور هواة اجملموعات الفنية، وكان )توفيق 

الشباب  أولئك  أحد   )1940  -  1875 طارق 
السوريني من عشاق فن التصوير. أمت دراسته 
يف )الثانوية الشاهانية( يف استانبول. ويف عام 
فيها  درس  وهناك  باريس  إىل  سافر  1895م 
فن العمارة والطوبوغرافيا والتصوير. واستمر 
1901م.وبعد  عام  حتى  الفنية  دراسته  يف 
للطوبوغرافية  مديراً  عُيِّن  دمشق  إىل  عودته 

العسكرية.
وتابع إبداعه الفين، ورسم لوحة )مقام الرسول 
فريضة  أدائه  خالل  وذلك  )ص(  حممد 
باشا  )عبدالرمحن  احلج  أمري  برفقة  احلج 
اليوسف(. وله عدة لوحات فنية متثل مالحمه 
 ... الشخصية، وزوجته، والقائد توفيق باشا 
الفن  روائع  من  حطني(  )معركة  لوحته  وتعدّ 

السوري اليت ختلد األجماد التارخيية.

لوحة )تدمر وطرش املاعز للفنان توفيق طارق(
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دمشق  مدينة  برسم  الهتمامه  دمشق  حمافظ  كرمه  فنان  أول 
القدمية ، حيث منحه وسامًا  وبراءة تقديرًا جلهوده ودأبه على 
رسم دمشق القدمية خالل مدة تقارب ال�/40/ عامًا ، وذلك مبناسبة 
مهرجان دمشق الثقايف األول عام 1995 ، كتب عنه الربوفسور ) بوكدانوف( 
األستاذ يف أكادميية ) سان بطرسبورغ ( للفنون اجلميلة واملتخصص بفنون 
عنوان   حتت   1981 عام  الروسية  باللغة  الصادر  كتابه  يف  األوسط  الشرق 
)رسامون سوريون ( وعدّه يف طليعة الفنانني الذين اهتموا برسم الطبيعة 
واألحياء الشعبية يف سورية  ونشر له بعض لوحاته عن دمشق القدمية ، 
كرمه مؤخرًا مدير ثقافة دمشق يف مركز أدهم إمساعيل للفنون التشكيلية 
من  فنانًا  ألربعني  املدينة«  »ذاكرة  بعنوان  ملعرض  إقامته  مع  ذلك  وترافق 

طالب املركز يف السادس والعشرين من أيار 2008. 

الفنان التشكيلي عز الدين همت 
ورحالت الرسم المباشر

ريم احلمش 
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بدأ اهتمامه بدمشق منذ طفولته، من غرفة تعلو 
الطابق الثاني يف بيت جده وتسمى »الطيارة« 
اليت كانت تطل على أسطح احلي بأكمله، هذا 
املنظر كان دافعاً للفت اهتمامه مبنظر أسطح 
لوحة  أول  ولعل  وأزقتها.  القدمية  املدينة 
عشر  يتجاوز مخسة  ال  عمره  -وكان  رمسها 
املقامة على مرتفع  السيار  لقبّة  عاماً- كانت 
زيتية رمسها  لوحة  وكانت  قاسيون،  جبل  يف 
على قطعة من البالكيه ال تتجاوز أبعادها 30 
يف 30 سم ومباشرة باأللوان الزيتية من دون 

 تأسيس باللون األبيض إذ ملّا يتقن مزج األلوان. 
فنون  كلية  وجود  لعدم  نتيجة  مهت  انضم 
زمالء  من  جمموعة  إىل  دمشق  يف  مجيلة 
السيد  منهم  وكان  الطبيعة  عن  الرسم 
الشوا،  وسامل  جنورة،  وجورج  مدور،  وجيه 
االهتمام  إىل  جلأ  احلقوق  كلية  دخوله  وبعد 
وكيميائياهتا  مزجها  وأصول  األلوان  بدراسة 
وخصائصها وأكسدهتا واستعماالهتا ثم تشجع 
معارض جامعية  إقامة  على  زمالئه  بقية  مع 
 .1960 عام  اجلامعة  مكتبة  مبنى  يف   سنوية 
يُعدُّ  الذي  زهدي  بشري  األستاذ  عنه  يقول 
هو  »مهت  متحفية  نقدية  فنية  ذاكرة  مبثابة 
من  أهم  ومن  الفن يف سورية،  رواد  أحد  من 
استشعروا مبكراً مجاليات األحياء الدمشقية 
يكن  مل  إذ  احمللية  العمارة  وجاذبية  الشعبية 
هناك بعد كلية أو معاهد فنون مجيلة، ولكنه 
تكونت  الفنية  والقراءة  املمارسة  خالل  من 
لديه خربة مهنية فنية جعلته يف تلك احلقبة 
الزمنية يضطلع مبهمة توثيق وتدوين مجالية 
الفن املعماري والطبيعة والبساتني الدمشقية 
إىل  التشكيلية  ولوحته  فنه  خالل  من  ونقلها 

أصقاع العامل«. 
الدين مهت من مواليد مدينة  الفنان عز  هو 
دراسة  التصوير  درس   ،  1938 عام  دمشق 
يف  الرمسية  املعارض  يف  شارك  خاصة  
املتحف الوطين بدمشق منذ عام 1959 ، حاز 
على اجلائزة األوىل يف معرض جامعة دمشق 
عام 1960 ، كما حاز على اجلائزة األوىل يف 
معرض جامعة دمشق عام 1961 ، حاز على 
بني  املشرتكة  املعارض  يف  الذهبية  امليدالية 
جبامعة  أقيمت  اليت  ومصر  سورية  جامعات 
شباب  أسبوع  مبناسبة  الوحدة  أيام  دمشق 
شهادة  على  حصل   1961 عام  اجلامعات 
الليسانس يف احلقوق من جامعة دمشق عام 
 ، معارض خاصة  أقام عدة   ،  1963- 1962
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شارك يف املعارض العامة السنوية اليت تقيمها 
الفنون اجلميلة  نقابة  ، وكذلك  الثقافة  وزارة 
اليوم  شارك يف  وحتى  النقابة  تأسيس  منذ 
التشيلي  يف  أقيمت  اليت  اخلارجية  املعارض 
العام  ، وهو عضو االحتاد  ، موسكو  برلني   ،
نقابة  عضو   - العرب  التشكيليني  للفنانني 
مجعية  عضو  سورية،  يف  اجلميلة  الفنون 
 : يف  مقتناة  لوحاته   ، بدمشق  الفن  أصدقاء 
برلني ، سانتياغو ، لندن، باريس ، فرانكفورت  
ميونيخ ، مونرتيال ، تونس الغوس ، خبارست ، 
ويف املتحف الوطين بدمشق ، ولدى العديد من 
الرمسية  واإلدارات  والوزارات  الدبلوماسيني 

يف سورية ، وهو حالياً متفرغ للعمل الفين . 

يتحدث عن نفسه : 
يدعى  شعيب  حي  يف   1938 عام  يف  »ولدت 
عربي  بيت  ويف   ، بدمشق   ) التكرييت  )حي 
وكربت وأنا أرى والدي يرسم باحلرب الصيين، 
وتقنية عالية،  العربي جبمالية  ويكتب اخلط 
األمر الذي شجعين على الرسم وكتابة اخلط 
يف  وأنا   ، أساتذتي  نظر  لفت  مما  العربي 
، ويف  االبتدائية  دراسيت  األوىل من  السنوات 
مزاولة  يف  رغبيت  اشتدت  اإلعدادية  املرحلة 
يف  يل  زميل  مع  وخرجت   ، والتلوين  الرسم 
السيار(  الطبيعة إىل ) قبة  احلي للرسم عن 
املوجودة يف رأس إحدى هضاب جبل قاسيون 
، ورمستها باأللوان الزيتية من دون أي توجيه 
من معلم أو سواه ، ويف املرحلة اإلعدادية يف 
 / اهلامشي  جودت   / األوىل  البنني  جتهيز 
تعرفت إىل بعض الطالب املهتمني يف الرسم 

منهم : 
البحرة  ممتاز  اخلالدي،  غازي   ، نبعة  نذير 
الثانوية،  الدراسة  ... وازداد نشاطي يف فرتة 
الذي  قصيباتي  رشاد  االستاذ  درًسين  حيث 
كان يهتم بتدريسي املنظور، وكانت عالميت يف 

مادة الرسم التقل عن التامة . 
جبامعة  احلقوق  كلية  إىل  انتسبت  ذلك  بعد 
متابعة  إمكانية  لعدم   /1958/ عام  دمشق 
اليت  سورية  خارج  نفقيت  على  للفن  دراسيت 
وأنشأت   ، اجلميلة  للفنون  كلية  فيها  يكن  مل 
للنشاط  نواة  دمشق  جامعة  بعض طالب  مع 
الفين إلقامة معارض فنية سنوية ، وكان منهم 
العزيز  عبد   ، حكيم  خلدون  زكريا  عاصم 
 ، منذر حناس  الدكتور   ، عزت  وليد   ، علون 
 ، اجلاجة  وغسان  الشهابي  قتيبة  والدكتور 
معنا  وكان   ، خازم  وبطرس   ، الراعي  جورج 
الضوئي  للتصوير  طالب شاركوا يف معارض 
دريد  والفنان   ، كيال  منري  رأسهم  وعلى   ،
حلام حيث كان معيداً يف كلية العلوم آنذاك و 
الدكتور غسان صربي ، وآخرون غريهم ، ويف 
وحصلت   ، األول  معرضنا  أقمنا   1960 عام 
على  حصلت  كما   ، األوىل  اجلائزة  على  فيه 
اجلائزة األوىل للمعرض الذي أقيم يف اجلامعة 
سورية  بني  الوحدة  أيام  ويف   /1961/ عام 
معرضاً  القطرين  جامعات  أقامت  ومصر 
الضوئي  والتصوير  اجلميلة  للفنون  مشرتكاً 
وميدالتني ذهبيتني  ، وحصلت على جائزتني 
الظروف  شاءت  الفرتة  هذه  فضية يف  وثالثة 
أن أتعرف إىل الفنانني الراحلني زهري الصبان 
الفنية  العالقات  وقويت   ، ورشاد مصطفى   ،
بيننا ، وكنت أتوق للوقوف على أهم جتارهبما 
إىل  االنطالق  على  شجعتين  اليت   ، الفنية 
الطبيعة ألهنل منها ما أريد ، وبدأت بتشكيل 
جمموعة للرسم عن الطبيعة ، ويف هذه الفرتة 
الطبيعة  للرسم على  التخطيط  تبلورت فكرة 
مع جمموعة متحمسة، لذلك و كانت دراسيت 
اجلامعية قد شارفت على االنتهاء ، وخترجت 
الليسانس  يف اجلامعة، وحصلت على شهادة 
يف احلقوق، يف آذار /1963/ رغم أنين كنت 

وكنت  احلقوق،  يف  دورتي  على  األول 
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القانون فضلت  للتخصص العايل يف  مرشحاً 
اليت  املؤسسة  يف  اإلداري  القانوني  العمل 
عن  للرسم  باالنطالق  وبدأت  لديها،  أعمل 
املهمة  هلذه  جمموعة  تشكيل  ومت   ، الطبيعة 
الدين األيوبي،  الراحل خري  الفنان  مين و من 
الثالثة  حنن  وبقينا  جنورة،  جورج  والفنان 
الطبيعة  عن  املباشر  الرسم  يف  مستمرين 
أسبوعياً  ننطلق  فكنا   ،  /1963/ عام  منذ 
إىل الرسم فنختار يف كل مرة حياً دمشقياً أو 
منظراً طبيعياً من غوطيت دمشق الشرقية أو 
الفرتة عمدت إىل تدريس  الغربية،  ويف هذه 
يف  وخاصة  دمشق،  ثانويات  يف  الرسم  مادة 
دمشق  وثانوية   ، العزيز  عبد  بن  عمر  ثانوية 
عامي  بني  ما   ) سابقاً  األمريكية   ( العربية 
/4/لوحات  بإجناز  واستمررنا   1976-1968
زيتية شهرياً حبيث تتضمن لوحات الطبيعة، 
 ، الدمشقية  واألحياء  الصامتة   والطبيعة 
 1976 عام  إىل   -1968 عام  منذ  واخرتت 
الوهاب  لعرض لوحاتي يف مكتبة عبد  مكاناً 
 ) اجلامعة  مكتبة   ( تدعى  كانت  اليت  الدقر 
النشاط  و هذا  الكائنة جتاه حمافظة دمشق 
كان سبباً لنشر أعمايل أمام جيل حمب للفنون 
حيث أثر ذلك يف هنوض جيل جديد متحمس 
للرسم الزييت كان أمههم املبدع النشيط أمحد 
إبراهيم الذي سافر إىل روسية للتخصص يف 

الفن التشكيلي . 
يف  للمشاركة  استدعيت   /1972/ عام  ويف 
حيث  معلوال،  بلدة  يف  الطبيعة  على  الرسم 
قامت نقابة الفنون اجلميلة بإعداد جمموعة 
من النقابيني ، وأساتذة كلية الفنون اجلميلة، 
أعمال  إلجناز  بذلك  والراغبني  وطالهبا 
وأجنزت   ، اجلميلة  البلدة  هذه  عن  مباشرة 
هذه  معلوال خالل  لبلدة  لوحات  ثالث  يومها 
عصر  حتى  الصباح  من  دامت  اليت  املرحلة 
ذلك اليوم ، وبعدها شاركت يف نشاط مماثل 

أقامه فرع دمشق لنقابة الفنون اجلميلة عام 
/1988/ للغاية ذاهتا  وأجنزت عمالً جديداً 
ملعلوال ، وكان برفقيت األستاذ رشاد قصيباتي، 
 ، وجرجس سعد  عياش   أبو  والفنان حسان 
 /1974/ عام  يف  واستدعيت   ، ....وغريهم 
مع  القنيطرة  حترير  مهرجان  يف  للمشاركة 
الفنون  الفنانني وأساتذة كلية  لفيف من كبار 
خلفته  وما  القنيطرة   معامل  لرسم  اجلميلة 
بربرية األعداء فيها ، وقمت برمسها وأجنزت 
لوحة زيتية بكاملها مع الفنان الراحل ألفريد 
حتمل ومن ثم استدعيت يف ربيع عام /1978/ 
للمشاركة يف مهرجان اليونسكو املقام يف حي 
النوفرة مع لفيف من كبار الفنانني وأساتذة، 
رعاية  حتت   ، اجلميلة  الفنون  كلية  وعميد 
حمافظ دمشق ، وأجنزت ثالث لوحات حلارة 
املطل  األموي  وباب   ، النوفرة  ومقهى  العطار 
على مقهى النوفرة خالل يوم واحد قضيته يف 

هذا املهرجان . 
الطبيعة  عن  الرسم  مهمات  توالت  ثم  ومن 
أسبوعياً يل وللفنان خري الدين األيوبي والفنان 
عن  للبحث  معاً  خنرج  وكنا   ، جنورة  جورج 
منظر جديد نرمسه كل من زاويته اخلاصة به 
واألنسب ملوضوع لوحته ، وكنا تلتقي بالفنان 

غازي اخلالدي إلعطاء رأيه بأعمالنا .  
ومن ناحية أخرى كنت أستفيد من وجود مكتيب 
يف  واملعاشات  للتأمينات  العامة  املؤسسة  يف 
شارع الثورة حيث يطل على مناظر عديدة من 
أبنية دمشق القدمية ، وأسطحة حي ساروجة 
من  للعديد  ملتقى  آنذاك  مكتيب  كان  وقد 

الفنانني الرواد وجممع نقابي مصغر . 
الراحل  الفنان  وفاة  وقبل   ،  1991 عام  ويف 
بعدة أشهر طلبت منه مرافقيت  نصري شورى 
الدين  ركن  بساتني شرقي  املباشر يف  للرسم 
بأسلوبي  أشاد  )حيث  الشنان  طاحونة  قرب 
بناء  يف  اإلحساس  إظهار  يف  وطريقة رمسي 
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الشعب  املقام يف صالة  اللوحة وزار معرضي 
يف  هذه  كلمته  ضمنت  حيث    /1973/ عام 
برفقتنا  وكان  املعرض(  هلذا  زيارته  سجل 
 ، جنورة  وجورج  عكاري  خليل  الفنان  يومها 
 ، لنفسه  اختاره  موضوع  برسم  منا  كل  وقام 

يف اليوم ذاته.
أثنى عليه  العمل الذي    مازلت احتفظ هبذا 
املرحوم نصري شورى يومها ، وبقيت مستمراً 
على هذا الزخم يف الرسم األسبوعي واإلجناز 

املتواصل حتى عام /2001/ حيث تويف زميلي 
 ، األيوبي  الدين  خري  الفنان  مشواري  ورفيق 
وانشغل زميلي اآلخر جورج جنورة بعد عودته 
الذي  األمر  األيقونات،  برسم  رومانيا  من 
املباشر  الرسم  رحالت  عقد  مبوجبه  انقطع 
إجناز  على  نشاطنا  فاقتصر  الطبيعة  عن 
لوحتني يف العام بعد أن كانت أربع لوحات يف 

األسبوع ....  
احلارات  نقصد  أصدقائي  مع  كنا 
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يف  لنجتمع  ونعود  لنرسم  ونتوزع   ، القدمية 
 ، برمسه  قمنا  ما  نتدارس  كي  أحدنا  بيت 
والتأثري  التأثر  سبيل  يف  مالحظاتنا  ونقدم 
 ، وأرقى  أفضل  قادمة  لوحة  إنتاج  أجل  من 
وكنت أعرض لوحاتي اليت رمستها يف مكتبة 
اجلامعة يف طريق الصاحلية إذ كان يل منها 
معرض  سوى  هناك  يكن  ومل  جديد،  عمل 
سنوي واحد نشرتك فيه مجيعا ً، وكان يدعى 

معرض اخلريف .

يقول الفنان طارق الشريف : 
 ، بنفسه  نفسه  مهت  الدين  عز  علم  لقد   «
واقعية  لغة  وقدم   ، القدمية  األحياء  ورسم 

ورسم   ، املوضوعات  هبذه  ترتبط  تسجيلية 
للمدينة  أصبحت سجالً  اليت  اللوحات  مئات 
األعمال  هذه  دمشق  وجتلى يف  القدمية يف 
التعلق واحلب لكل مظاهر احلارات الشعبية ، 
وما نراه فيها من مناظر طبيعية ، وهلا تكوينها 
العناصر  تتفاعل  الذي  املسيطر   ، اخلاص 
اإلنسانية فيه مع البيوت  وتتداخل يف نسيج 

معماري خاص .« 
وهكذا أصبحت هذه اللوحات سجالً لكل حارة 
أمهية  تعاظمت  وقد   ، تفاصيله  بكل  حي  أو 
هذه  إىل  االنتماء  نتيجة شعور  اللوحات  هذه 
األشكال التقليدية ، وحب التعبري عن مجاهلا، 
التقليدية  باجلماليات  ارتباط  رأيه  يف  فالفن 
تعكس عاملاً خاصاً  واليت   ، نراها حولنا  اليت 
غنياً نكتشف فيه يف كل مرة ، نافذة أو بابا أو 
البيوت  تتحاور   ، احنناءة تكشف عن جمهول 
فيها  رأى  وشاعرية    ، غنائية  بعضها يف  مع 
الفنان مصدراً إلبداعه وقد حاول أن يدقق يف 
الذي  التبسيط  أو يلجأ إىل  التفاصيل أحياناً 
نراه يف أحيان أخرى ، وهذا التبسيط هو الذي 

يغلب على املشهد.
هي   ، لنا  قدمها  اليت  الواقعية  اللغة  وإن    
واليت   ، ترى  ملا  املخلصة   ، احلسية  الواقعية 
تتبدل مع املوضوع ألهنا ترمسه ، وهلذا حنس 
واحلذق   ، املهارة  أحياناً  تستدعي  الدقة  أن 
يف  تتسامح  ولكنها  التفاصيل،  بعض  نقل  يف 
أحيان أخرى حسب الشاعرية اليت يستدعيها 
اإلخالص للموضوع ، أو االنسجام مع ما فيه 

من عناصر وتفاصيل . 
الدين  عز  التشكيلي  الفنان  أن  جند  وهكذا 
مهت واحداً من الفنانني الذين تعلقوا مبدينة 
دمشق القدمية وإلقاء الضوء على مشاهدها 

و كشف أسرارها. 
»حوار مع الفنان يف مرمسه اخلاص يف حي 

املزرعة بدمشق يف بداية شهر آذار 2012.«
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 موفق قات 
الفنان التشكيلي ورسام الكاريكاتير

اإلنسان هو الحكاية األبرز في كل أعماله

 إميان عبد الكريم الزير

فنان متعدد املواهب ميتلك الكثري من اإلمكانات اليت تؤهله 
ليكون من أبرز الفنانني يف سورية بل وعلى مستوى الوطن 
لوحته،  صناعة  أتقن  مصور  فهو  كذلك،  والغرب  العربي 
بأفالم  الذين ختصصوا  العربي  الوطن  القالئل يف  واحدًا من  وكان 
الكرتون، كذلك كان خمرجًا ناجحًا للعديد من األفالم السينمائية 
اجلذب  مواصفات  مجيع  مجع  كاريكاترييًا  ورسامًا  والتلفزيونية، 

ألعماله.

المعلم
العربي
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العايل  املعهد  يف  قات  موفق  الفنان  درس 
للسينما يف روسيا الذي يعدُّ واحداً من أعرق 
قبل  أنه  رغم  العامل،  يف  السينمائية  املعاهد 
والغرافيك،  الزييت  للتصوير  كثرية  معاهد  يف 
العايل  املعهد  دخول  على  مصراً  كان  أنه  إال 
متحركة  رسوم  اختصاص  وحتديداً  للسينما 
أيدي خمرجني  وتتلمذ على  املعهد  وقد دخل 
فنان يف  اختصاص   ،1982 عام  كبار وخترج 
الرسوم املتحركة، و كان أول عربي درس هذا 
الدراسة  مواصلة  واستطاع  األفالم  من  النوع 
حتى نال املاجستري يف إخراج الرسوم املتحركة.

يعيد صياغة الواقع عرب رؤية جديدة ختتصر 

واملعيقة  الالزمة،  غري  التفصيالت  من  الكثري 
أو  اللوحة،  يف  املناسب  التكوين  بناء  لعملية 
تلك اليت قد تربك زمخها التعبريي واجلمايل 

الواقعي البسيط والعميق يف آن واحد.
إن املشهد التشكيلي يف صياغة لوحته يشكل 
والباردة  الدافئة  تراكمية لأللوان  لونية  كثافة 
اليت تعطي الراحة البصرية للمتلقي يف مقاربة 
توشيحات  خالل  من  التفصيلية  املشاهد 
امللونات الدافئة، ويف توازن الكتل داخل اللوحة 

وتوزيع العناصر.
اللمسة  يف  الريشة  تأثريات  تظهر  أحياناً 
املساحات  عموم  على  بادية  االنطباعية 
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اخلطوط  نتجاهل  وال  التكوين،  ومفردات 
التكوين  ذلك  تشكل  اليت  والصرحية  القوية 
فنية  حكاية  املطاف  هناية  يف  لتعطي  الفين، 

دافقة املعاني وامللونات والعناصر.
يشكل اللون عند » قات« العنصر األهم واألبرز 
يف أعماله، ويتميز بتعامله اجليد مع العجينة 
وتلك  واإلحياء،  التعبري  وغنية  الدافئة  اللونية 
سطح  على  األلوان  تضفيها  اليت  احليوية 

لوحته.
تتميز  قات  عند  التشكيلية  الفنية  اللغة  إن 
حبساسية ال تسرف كثرياً يف استعمال اللون، 
ومع ذلك تغين قوة اإلحياء فيه، وتكثف تعبريه، 

وتشكل اللوحة غنى وتنوعاً لونياً رغم أنه قد 
يكون يف بعض األعمال لون وتدرجات.

نوع يف تقنياته فرسم بقلم الرصاص واستخدم 
األلوان املائية وألوان الباستل واأللوان الزيتية، 

وجرب إمكانيات كٍل منها.
وحياته  باإلنسان  هتتم  موضوعات  تناول 
كأساس  األنثوي  العنصر  وركز على  اليومية  
يف  اختالف  مع  أعماله،  من  كبري  عدد  يف 
نفسه  الوقت  ويف  واحلركات،  الوضعيات 
من  عدد  يف  تناوله  الذي  الرجل  يتجاهل  مل 
أعماله أيضاً، ورسم البورتريه، كذلك كان له 

املدينة  اليت جتسد  األعمال  من  الكثري 
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واليت غالباً ما تكون دمشق القدمية.
إنطباعية  بني  لوحاته  يف  عمله  أسلوب  تنوع 
حيمل  خاصاً  إسلوباً  لنفسه  ليّكون  وواقعية، 
الكثري من خصوصيته وإبداعه الشخصي، ركز 
يف أعماله على التفاصيل واحتفل هبا جاعالً 
من تلك التفاصيل الوجه اآلخر للوحة، فتتحد 
اللوحة مسفونية بصرية يف  معها وتشكل مع 

غاية اجلمال.
استطاع الفنان »قات« أن يقدم أفالماً مميزة 
التقنية،  التنفيذ،  وطريقة  الفكرة،  حيث  من 
ونفذ  وصمم  رسم  فهو  كذلك،  واإلخراج 
مستخدماً  التلفزيونية  األفالم  من  العديد 
وما  والتصميم،  الرسم  يف  الكمبيوتر  تقنيات 

ميتاز به من بساطة ووضوح يف معاجلة مادته 
شخصية  إىل  أقرب  صرحية  ألوانه  املصورة، 
وميول الطفل والكبري معاً، وكان أول من نفذ 
فلماً كرتونياً باحلاسوب يف سورية، ملا له من 
أثر يف تسريع العمل وخاصة يف جمال البعدين 
التحكم  عملية  يفيد يف  وملا  الثالثة،  واألبعاد 
باحلجوم من حيث تكبريها وتصغريها، ولكنه 
يرى أن العمل بالكمبيوتر ينقصه الروح، روح 
جتسيده  إىل  تصل  أن  ميكن  ال  الذي  الفنان 

التقنيات احلديثة.
على  الكاريكاتريية  رسومه  يف  قات«  اعتمد« 
وإيصاهلا سواء يف  الفكرة  التبسيط يف طرح 

قلم الرصاص أو امللونة منها.
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رسومه  يف  قات  هلا  يتطرق  اليت  األفكار   
مستمدة  وجديدة  جريئة  الكاريكاتريية 
اإلنسان  قضايا  تناول  املعيش،  الواقع  من 
منها  االجتماعية  واملعيشة  اليومية  احليادية 
بسخرية  وجسدها  والسياسية،  واالقتصادية 
الفنان من  به  يتحلى  ما  إىل  إضافة  وطرافة، 
روح السخرية حتى يف حياته الواقعية وليس 

فقط يف رسومه، 
اليت  أعماله  بعض  امتازت  أفالم  عدة  أجنز 
حتمل  ولكنها  البسيطة  الفكرة  على  تعتمد 
بعض  الرتاث  من  أخذ  جتريبية،  مغامرات 
يف  معها  التعامل  ميكن  اليت  الشخصيات 
وميكن  الكرتون،  وأفالم  والسينما  املسرح 

مع  لتتالءم  التحديث  من  أشكاالً  يعطيها  أن 
العصر ولو من اجلانب الشكلي والصورة على 
بعض  يف  جحا  جسد شخصية  لذلك  األقل، 
أفالمه، ملا متتاز به من مالمح شرقية مثرية، 

واليت حتمل الفكاهة مع احلكمة.
للكاريكاتري يف عدة جمالت  وقد عمل رساماً 
وصحف، كما عمل مصمماً ورساماً ملنشورات 

منظمة اليونيسيف. 
أخرج ورسم أو نفذ العديد من أفالم الكرتون 
النصائح،  حيب  جحا  مسمارية،  حكاية  منها 
وصورة،  صورة  ألف  بدائي،  رجل  مذكرات 

ومغامرات مسعود، 
أما يف جمال الديكور فقد صمم ونفذ 
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ديكور أكثر من عشرين فلماً سينمائياً طويالً 
املطر،  وصعود  آوى  ابن  ليايل  منها«  وقصرياً 
باإلضافة  حيرتق«  ما  وشيء  الروح،  ونسيم 
إىل »خارج التغطية«، وغريها من األفالم اليت 
أن  قات  الفنان  يعترب  قات«.  الفنان«  هبا  أبدع 
قيم  تربية  يف  كبرياً  تأثرياً  الكرتون  لرسوم 
وأفكار وثقافة األطفال لذلك فهو حريص يف 
أعماله على إيصال األفكار الصحيحة والقيم 
ويعمد  وحمببة،  مبسطة  بطريقة  األخالقية 
إىل استخدام شخصيات حمببة لألطفال فهو 
يبحث عن شخصيات عربية ألفالمه الكرتونية 
لتكون قريبة من واقع وثقافة اجليل، ويعترب أن 
العمل لألطفال أصعب من أعمال الكبار وأكثر 
مسؤولية وحيتاج إىل وقت أطول كذلك، لذلك 
مبسط  تشكيلي  بأسلوب  أعماله  يقدم  فهو 
واأللوان  واألفكار  الشخصيات  مستوى  على 

وطريقة التنفيذ.

العديد  أقام عدة معارض فردية، وشارك يف 
من املعارض اجلماعية داخل القطر وخارجه، 
ومّثل سوريا يف ملتقيات ومؤمترات ومنتديات 

فنية داخلية وخارجية.
أخرج ورسم وصمم العديد من أفالم الكرتون، 

واألفالم السينمائية.
األوىل  اجلائزة  منها  جوائز  عدة  على  حاز 
يف  األوىل  اجلائزة  سورية،  يف  للكاريكاتري 
األطفال،  لسينما  الدويل  القاهرة  مهرجان 
اجلائزة الذهبية يف مهرجان احملروس بتونس 

والعديد من اجلوائز.
 أثبت موفق قات أنه فنان تشكيلي مبدع يف 
عدة جماالت فكان مصوراً بارعاً، وكاريكاتريياً 
الساحة  على  الفتاً  حضوراً  وأثبت  متميزاً، 
الفنية التشكيلية ويف السينما أيضاً والرسوم 
املتحركة، واستطاع أن يعرب عمّا يريد بطريقة 

فنية تدل عليه وترسم مالمح خصوصيته.
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من اخلط إىل الغرافيك واإلعالن-إبداع وتأسيس
رحلة الفنان عبد القادر أرناؤوط

  )1992 -1936(

 مهسة مراد

كثريون هم الفنانون الذين استخدموا )اخلط العربي ( 
مجالية تراثية أعادوا صياغتها- معاجلتها من جديد مبا 
التصوير  جلماليات  املعاصرة  والقيم  املفاهيم  مع  يتالءم 
ومن  واملضامني  لألشكال  احلديثة  رؤيتهم  ومع  والنحت  واحلفر 
أهم الفنانني الذين استخدموا اخلط العربي يف لوحاهتم الفنية 
الفنان املبدع عبد القادر أرناؤوط الذي يرجع إليه اخرتاع اخلط 
الفيلم  ورق  باستخدام  التجريبية  الطبعات  واخرتاع  األرناؤوطي 

واأللوان املتقابلة  

المعلم
العربي
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كان  اجلميلة  الفنون  كلية  تأسست  أن  ومنذ 
الغرافيك  قسم  ألقسامها  أضيف  ما  أحدث 
الدكتور  أسسه  الذي  البصرية  واالتصاالت 
الدور األهم يف إدخال  له  الذي كان  أرناؤوط 
فنون امللصق واإلعالن إىل املعارض يف سورية 
التشكيلي  الفن  رواد  من  لكونه  باإلضافة 
مارس  احلديث  والفن  واإلعالن  والزخرفة 
باملطالعة  مولعاً  وكان  الفين  والنقد  الكتابة 
واملوسيقا وتقسم أعماله لقسمني: أعمال يف 

 ، تصويرية  وأعمال  اإلعالني،  امللصق  جمال 
فأعماله املميزة يف جمال امللصقا ت واإلعالن 
وأغلفة الكتب تعرب عن مهوم اإلنسان العربي 
حرهبا  يف  الغرب  أالعيب  وكشف  وطموحاته 
ضد اإلنسانية أما أعماله التصويرية فعرب هبا 
مر  واقع  يف  وغربته  الشخصية  جتربته  عن 
آماله وطموحاته يف  أمام حتقيق  اَ  يقف عائَقَ

احلب واحلياة. 
لقد حقق الفنان عبد القادر لغة فنية حديثة 
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فريدة من الفن التشكيلي وكون نظاماَ شكلياَ 
)التصويرية(  لوحته   يف  متكامالَ  ولونياَ 

و)اإلعالنية ( معاَ .
األرناؤوط يف دمشق  القادر حسني  ولد عبد 
ألبانية األصل متواضعة  عام 1936من عائلة 
الفنون منذ صغره  أنواع  بشتى   ً وكان شغوفا 
والرسومات  األلوان  من  جيوبه  حتى مل ختل 

البسيطة للوجوه واألشخاص. 
الثانوية  الشهادة  ونال  دمشق  يف  درس 
ويف   ) اهلل  عبد  اسعد   ( مدرسة  من  العامة 
والزخارف  املساجد  كان يرى  طريق مدرسته 
يف  فرسخت  اهلندسية  والنقوش  اإلسالمية 
ذاكرته وأثرت يف نفسه فاستخدمها فيما بعد 

يف أروع أعماله التصويرية واإلعالنية.
اليت  والعربية  اإلنكليزية  باللغتني  الشعر  كتب 
والبولونية  اليابانية  تعلم  كما  قواعدها  أتقن 
والفرنسية وغريها من اللغات األخرى وابتكر 
العربي  اخلط  أساليب  من  متعددة  أنواعاَ 

احلديث الذي ما يزال يستخدم حتى اآلن،
الفنية  بالنشاطات  مدرسته  يف  شارك   
يف  الفنون  يدرس  أن  حلمه  وكان  والشعرية 
اخلارج ولكن ظروف عائلته مل تساعده على 
يستطيع  كي  للعمل  فاضطر  ذلك   حتقيق 
عند   ( الثقافة  وزارة  يف  فعمل  مراده  حتقيق 
يف  وشارك  إعالنات  هلا  فصمم   ) افتتاحها 
ومعرض  الربيع  )معرض  السنوية  املعارض 
اخلريف( كما عمل يف مديرية اإلحصاء وشارك 
العام للفنانني 1957بلوحتني مها  يف املعرض 
)ذات الشعر األسود( و )حارة قدمية ( وكان 

متأثراً بالزخارف العربية القدمية .
مع  باش  قصاب  ومروان  هو  جيتمع  كان 
)كأدهم  والفنانني  املثقفني  من  جمموعة 
الصبان  ورفيق   � الوادي  وصلحي   � إمساعيل 
�ونصري  محاد  وحممود   � الشهابي  وقتيبة   �
شورى( ويقومون بالنشاطات الفنية ويناقشون 

أمور الفن احلديث وأهدافه حماولني النهوض 
باحلركة الفنية يف سورية. 

كان هم عبد القادر دائماً نشر الثقافة الفنية 
ليفيد اجلميع  ًفصمم أزياء لبعض املسرحيات 
وكان أحياناً يتقاضى أجراً رمزياً وأحياناً يقوم 

بالعمل الفين بشكل طوعي .
 ٍ سٍن  يف  الفنية  حياته  القادر  عبد  بدأ   
مبكرة ٍ وكان عام 1954 بداية لنشاطه الفين 
من  عدد  مع  لقاؤه  كذلك  وكان  التشكيلي 
فناني سورية البارزين يف ذلك احلني ودراسته 
أثر ذلك  العامل وقد  الفن يف  ألعمال عمالقة 
الفنية  وصقل جتاربه  املستقبلية  تطلعاته  يف 
يف خمتلف اجتاهات الفن التشكيلي وكان أول 
معرض فين قدمه عام 1961 وباع فيه بعض 

لوحاته.
دراسته  ليكمل  أملانيا  إىل  السفر  الفنان  أراد   
ما  له  وحصل  الثقافة  وزارة  بعثة  طريق  عن 
أراد وحطت طائرته يف اٍيطاليا فرأى اجلمال 
والفن فقام بتغيري بعثته من أملانيا إىل اٍيطاليا 
ودرس اإلعالن يف أكادميية الفنون اجلميلة يف 
روما وذلك عام 1963 ونال عام 1965شهادة 
دراسته  مدة  وعاش  )الديكور(  الزخرفة  يف 
هذه جتربة حافلة باألساليب الفنية احلديثة 

أثرت يف إبداعه ونضجه.
قسم  وأسس   1967 عام  سورية  إىل  عاد   
اجلميلة  الفنون  كلية  يف  والغرافيك  اإلعالن 
بدمشق وأصبح رئيساً للقسم حتى وفاته وكان 
وإبداع ال  أن يوصل رسالته بضمري حي  مهه 
معهم  صارماً  كان  الذين  طالبه  إىل  يتوقف 
واعون  فنانون  يديه  على  خّترج  حتى  ملتزماً 

لدورهم اإلنساني .
ًمعه  حامال  روما  من  القادر  عبد  عاد  لقد 
العميقة  التجريدية  اللوحات  من  جمموعة 
ليعكس   ٍ شفافة   ٍ متداخلة   ٍ بألوان  األبعاد 

والتعبري  احلركة  فأعطى  الشاعرية 
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برسوم  متأثرا  رموز  أو  مشخصات  بدون 
اجلدران القدمية وكتاباهتا يف األحياء الشعبية 
حمققاً  صياغتها  وأعاد  اللون  عليها  وأدخل 
عن  تكشف  اليت  واهلامة  احلديثة  الرؤية  هلا 
بني  والتفاعل  الشاعرية  عرب  جديد  مضمون 

الزخارف واألشكال والكتابات واأللوان .
قبل سفره  بسيطة  القادر  عبد  بدايات  كانت 
إىل روما حيث رسم أشكاالً حيوانية وإنسانية 
بسيطة بألوان غامقة باحثاً عن أسلوب خاص 
به وهوية توصله إىل اهلدف احلقيقي للفن ثم 
بعد جتربته  خاصة  وتعمقت  تطورت جتاربه 
وزارة  أوفدته  حيث  باريس  يف  أمضاها  اليت 
الثقافة إىل فرنسا ليتابع دراسة اإلعالن نفسها  
الزخرفية  للفنون  العليا  الوطنية  املدرسة  يف 
البصرية  االتصاالت  دبلوم  على  فحصل 
تصميم  يف  وعمل  لسوريا  وعاد   1973 عام 
وشعارات  الدويل  دمشق  معرض  ملصقات 
جتارية وسياحية كشعارات دورة ألعاب البحر 
كذلك صمم   ، الالذقية  املتوسط يف  األبيض 
أغلفة كتب عديدة ، وكان خطاطا ً للتلفزيون 
العربي   السوري واشتغل على احلرف  العربي 
حتى  وطوره  وتشكيلية  مجالية  قيمة  بوصفه 

خرج لنا باخلط األرناؤوطي.
يف بداية أعماله يف التصوير : تأثر بالتصوير 
وانتهى  الشرقية  ومفرداته  وزخارفه  العربي 
وتعلق  هاوس  الباو  مدرسة  فناني  مبجاراة 
احلديث  بالفن  بشروا  الذين  باالنطباعيني 
الفن  عمالقة  بأعمال  واهتم  هبم  وتأثر 
كلي  وبول  وغوغان  كموديلياني  التشكيلي  

الفنان العاشق ملفردات الشرق الساحرة .
املشاعر  حترك  مبهجة  لوحاته  وتبدو 
طريق  عن  منها  املراد  وتكشف  واألحاسيس 
ألواهنا وقيمها الفنية وتكويناهتا وهذا ما  أراده 
بالضبط حيث قدم  لوحات بال عناوين تركها 
حرة كما أراد أن تكون متمردة تارة على الواقع 

القاسي وحاملة تارة أخرى ويبدو ذلك جلياً يف 
معرضه الذي قدمه عام 1962 حيث مجع فيه 
كل جتاربه الفنية األوىل فكان املعرض مفاجأة 
تبقى  أن  أفضل   (  : قائالً  شاهده  من  لكل   ً
لوحاتي بال عناوين ( فأعطى الشكل املختزل 
التعبريية  الطاقة  ميلك  الذي  البسيط  وقدم 
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العميقة والالحمدودة .
مفيدة  روما  إىل  القادر  رحلة عبد  كانت  لقد 
جداً أضافت له الكثري وأغنته بوسائل التعبري 
مارس  حيث  املساعدة  والتقنيات  وباألسس 
وربح  الديكور  ودرس  اإلعالن  تصميم  هناك 
وتعرف  له شهرة وجناحاً  جوائز عدة حققت 

إىل أسرار اخلط الالتيين احلديث وما ميلكه 
بالشرق  معلقة  ظلت  روحه  لكن  اٍمكانات  من 
الشرقية  وزخارفه  القدمية  وبيوته  وبرتاثه 
مادية  بيئة  يف  العربي  للخط  تقديره  وازداد 

لوطنه  وحنينه  روحانيته  من  زادت 
بالتناغم  واهتم  العربي  احلرف  فجدد 
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أكثر  بأسلوب  العربية  والكتابة  التصميم  بني 
والداللة  األدبية  بالناحية  يهتم  مل  جتريدية 
قيمة مجالية  استخدمه  إمنا  للحرف  اللغوية 

مبا يعطيه من إحياءات للمتلقي .  
يقدم  أن  الفنان  على  أن  القادر  عبد  أدرك 
املألوفة  باألساليب  الرسم  من  أعمق  ماهو 
الفن  حنو  فاجته  التقليديني  الفنانني  عند 
الرسم  عن  ينقطع  وكاد  احلديث  التشكيلي 
باخلطوط وحدها معتمداً يف نظرته اجلديدة 
فكان  األوىل  بالدرجة  واأللوان  السطوح  على 
حيلم أن يصل إىل عامل أكثر توازناً ورهافة من 
واألحزان  اآلالم  حجم  من  الرغم  على  عاملنا 
الفنان  مييز  الذي  )ما  متسائالً  اإلنسانية 
ما  إن  ؟  وميوتون  يولدون  الذين  املاليني  من 
يغين مسرية  مبتكراً  يقدم شيئاً  أن  مييزه هو 
عن  أحبث  إنين   ..... احلضارية  اإلنسانية 
...وقد  ويسعده  العامل  يبهج  اجلمال  من  نوٍع 
ويف   ) عملي  كل  إىل  هذا  عاملنا  حيتاج  ال 
املرحلة اليت تلت دراسته يف باريس قدم اللغة 
باخللفية  املقدمة  ودمج  به  اخلاصة  الفنية 
املوجودات  ملختلف  الزخريف  التحليل  مؤكداً 
مقتبساً جذورها اللونية والشكلية من الرتاث 
إىل  وصوالً  التشخيص  عن  مبتعداً  العربي 
العربية  الكتابة  من  مستمدة  صيغة جتريدية 

والزخرفة والعناصر اهلندسية .
بدورها  تقوم  أن  احلروف  حلركة  يرتك  كان 
من  ذلك  يف  ويقرتب  اللوحة  يف  اإلحيائي 
املفهوم الفين للفنانني التشكيليني الروس لكنه 
متيز عنهم بأنه مل يتخلى عن املضمون كليةً  .

بفن  القادر  عبد  عين  ذلك  كل  جانب  إىل 
سورية  يف  رواده  من  يعدُّ  الذي  اإلعالن 
البارزة  جبهوده  الفن  هذا  هنضة  وترافقت 
من  الكثري  بتوقيعه  فقدوشح  اجملال  هذا  يف 
اللوحات املتطورة واإلعالنات املبتكرة وأغلفة 
كاملة  فنية  لوحة  لديه  اإلعالن  فكان  الكتب 

يستخدم  متناهية  بدقة  وحمسوبة  مدروسة 
والرياضية  اهلندسية  احلسابات  أدق  فيها 
لتأتي مزجياً من احلس والعقل والفن والعلم 
وكان  املتكاملة  والوحدة  االنسجام  من  وبنوع 
كل ما فيها من لون وشكل وخط موضوعاً يف 
يف  مهمته  تأدية  على  القادر  الصحيح  مكانه 
اإلعالم واإلعالن.  وقد أخذت جتربته الطويلة 
والفنون   poster امللصقات  مع  واملتفردة 
  graphic  art اخلطية  والفنون  الطباعية 
واالبتكار  التجدد  دائم  تصاعدياً  منحى 

والتطور املستمر حنو احلداثة واجلمال .
وأصبح  الفن  هبذا  القادر  عبد  متيز  فهكذا 
جبامعة  اجلميلة  الفنون  كلية  يف  له  أستاذاً 
دمشق ، وعندما سئل عن سبب عدم تعامله 
املردود  أن  مع  التجار  وإعالنات  السوق  مع 
املايل كبري قال )عندما أتعامل مع السوق أفقد 
حرية االختيار، وأخشى أن أفقد هوييت وأحب 
أن أكون موجوداً يف العمل الفين، ولست غائباً 
 ، امسه  وميسخ   ، الفنان  يعيب  واملال   ، عنه 
وجيعله عبداً له!( أما يف امللصقات السياسية 
فقد اعتمد على صدمة اللون يف التنبيه للحدث 
واللعبة اهلندسية يف التنفيذ كأسهم متداخلة 
محراء على خارطة فلسطني تدل على العدوان 
بكل  رسالتها  أدت  الفكرة  فهذه  والوحشية 
وضوح . أما يف رسم   احلروف اهلجائية فقد 
التخطيط  يف  خاصة  هندسية  طريقة  ابتكر 
املنتظم وذلك خبطوط دائرية ومستقيمة تغين 
وزارة  أودعها  العربية  الطباعة  مشكالت  عن 
االقتصاد والتجارة اخلارجية عام 1992 كما 
قدم عام 1989 يف باريس براءة اخرتاع خاصة 
 negatives به يف تصميم طباعي لسلبيات
ملونة  شفافة  أوراق  على  واألسود  باألبيض 
يف  االرناؤوط  القادر  عبد  إبداع  إىل  إضافة 
وإقامة  اإلعالن  وفن  والزخرفة  التصوير 
املعارض اخلاصة والعامة يف سورية وخارجها 
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فقد عرف بالنكتة والطرفة الذكية وكانت له 
ممارسات شعرية متميزة نستطيع من خالهلا 

حتليل أفكاره وأهدافه يف عمله الفين .
أرناؤوط  القادر  عبد  التشكيلي  الفنان  متيّز   
بشمولية االهتمام الفين والثقايف وكان مصوراً 
اإلعالني  امللصق  فناني  أهم  من  وأيضاً 

وتطبيقاته التقنية ومفاهيمه اجلمالية .
يقول عن جتربته مبناسبة معرضه يف صالة 
)الكتابة  لعام1977  احلديث  للفن  أورنينا 
أكثر  أحرف  عن  عبارة  لوحاتي  يف  العربية 
أدبية  عقليتنا  ألن  معنى  كلها  كتابة  هي  مما 
فاملشاهد  معنى  هلا  أشياء  طرح  حاولنا  وإذا 
سيرتك اللون واخلط والتكوين ويفكر باملعنى 
األدبي للكتابة املطروحة يف اللوحة وحنن من 
العامل اليت تزين جدراهنا  القليلة يف  الشعوب 
)لوحات( اعتبارها  ميكن  وبتقاليد  بالكتابة 

منذ  يتعامل  الذي  األوربي  للفكر  بالنسبة 
أجيال   منذ  وحنن  واللون  اخلط  مع  أجيال 
نتعامل مع الكتابة والكتابة عندنا تأخذ املكان 
أجل  ومن  أوربا  يف  اللوحة  تأخذه  الذي  ذاته 
معنى  هلا  كلمات  أكتب  أال  أحاول  كنت  هذا 
وهذا كان يعذبين أكثر من أن أضع يف اللوحة 

كتابة هلا معنى(.
ويف أواخر الثمانينيات استمر البحث اجلمايل 

فظل  أرناؤوط  القادر  عبد  للفنان  اخلاص 
األثرية  القدمية  عناصره  الستخدام  أميناً 
بوصفها  والنور   واللون  والزخرفة  :اخلط 
وسائل لتحقيق عامله التشكيلي اخلاص وقبل 
نوعاً   الرسم  )وأعترب  جتربته  عن  قال  وفاته 
عن  أحبث  أنين  وأظن  النفسي  اخلالص  من 
العامل  أن حيتاج  أتوقع  الذي  نوع من اجلمال 
إليه..عملي الفين هو قطعة مين ، فأنا وعملي 

وحياتي شيء واحد ( .
فن  معلم  أنه  القادر  عبد  الفنان  أثبت  لقد 
إىل  اإلعالن  وأدخل  ومطور  وجمدد  اإلعالن 
والسينما  كاملسرح  املختلفة  احلياة  جماالت 

واملعارض واحلياة العامة .
 ، السورية  الثقافة  وزارة  اقتنتها  أعماله 
املتحف الوطين بدمشق ، متحف دمر ،وضمن 
جمموعات خاصة . يف روما وباريس وسورية 
نظم العديد من املعارض الفردية اخلاصة به 
حيث  من  به  واملرتبط  احلديث  الطابع  ذات 
وتداخالت  الزخرفية  والعناصر  األشكال 

األلوان يف رؤية شخصية .
  قضى الفنان عمره مناضال ً يف سبيل رفع 
مستوى الفن يف سورية وكانت له أيدٍ بيضاء 
، تويف  اليوم  وبصمات ال زالت واضحة حتى 

يف دمشق، 1992.
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تخطيط الموارد البشرية
Human Resources Planning

 د. حممد سعيد احلليب

أمهية  النشاطات  اكثر  من  البشرية  املوارد  ختطيط  يعدُّ 
يف إدارة املنظمات احلديثة وذلك لدوره الرئيسي يف إجناح 

املنظمة وزيادة فعاليتها. 

المعلم
العربي
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- تعريف ختطيط املوارد البشرية:
ميكن تعريف ختطيط املوارد البشرية على أنه 
إىل  خالهلا  من  املنظمة  تسعى  اليت  »العملية 
احلصول ويف الوقت املناسب على احتياجاهتا 
تنفيذ  على  واملؤهلني  القادرين  العاملني  من 
إليهم لتحقيق أهداف املنظمة.»  املوكلة   املهام 

املوارد  ختطيط  وأمهية  أهداف   -
البشرية:

1- يساعد على حتديد وختطيط احتياجات 
والنوع.  الكم  حيث  من  املستقبلية   املنظمة 

استثمارات  على  العائد  زيادة  يف  2- يساهم 
طريق  عن  التكلفة  وخيفض   املنظمة 

االستفادة املثلى من املوارد البشرية.

3- يساعد على هتيئة املنظمة ملواجهة التغريات 
يف البيئة الداخلية واخلارجية.

نوعية  يف  والضعف  القوة  نقاط  4- يظهر 
النشاطات  يف  يؤثر  ما  وهذا  العاملني    وأداء 

املتعلقة باملوارد البشرية كالتدريب والتطوير.
من  كل  وأهداف  رغبات  وحتقيق  5- إشباع 

املنظمة والفرد. 

املوارد  ختطيط  يف  املؤثرة  العوامل   -
البشرية:

أن  جيب  اليت  العوامل  من  جمموعتان  هناك 
املوارد  ختطيط  عند  االعتبار  بعني  تؤخذ 
واملؤثرات  الداخلية  املؤثرات  ومها  البشرية 

اخلارجية.
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أ- املؤثرات الداخلية:
العوامل  من  جمموعة  هي  الداخلية  املؤثرات 
للمنظمة  الداخلية  بالبيئة  املتصلة  املؤسسية 
البشرية  املوارد  حجم  حتديد  يف  املؤثرة 

املطلوبة مستقبال ومن أهم تلك العوامل.
1- أهداف املنظمة:

حيث تشكل أهداف املنظمة القاعدة األساسية 
اليت حتدد حاجة املنظمة من القوى البشرية 
املوارد  إدارة  على  الصعب  ومن  ونوعيته، 
فهم  عن  مبعزل  لنفسها  أن ختطط  البشرية 
أو إدراك األهداف العامة وقدرة املنظمة على 

حتقيقها.
2- الوضع املايل:

الوضع املايل للمنظمة والذي يتمثل يف قدرهتا 

البشرية.  املوارد  وحتديد  ختطيط  على 
مثل  أخرى  أنشطة  على  يؤثر  املايل  والوضع 
على  وإبقائها  املؤهلة  الكفاءات  استقطاب 
رأس العمل وكذلك التأثري على برامج التدريب 

واحلوافز … اخل.
3- التغريات التنظيمية:

تعدُّ التغريات التنظيمية كإعادة توزيع العاملني 
اهليكل  يف  تغيري  إحداث  أو  الوظائف  على 
حتديد  يف  الداخلية  املؤثرات  من  التنظيمي 
يتعلق  فيما  خاصة  البشرية.  املوارد  طلب 
بتدريب وتنمية العاملني وكذلك يف حالة إعادة 
توزيع األفراد، والذي بدوره قد يتطلب تدريب 

وتطوير املوارد البشرية. 
4- حجم العمل:

ألداء  املطلوبة  البشرية  املوارد  حجم  يعتمد 
عمل معني على حجم ذلك العمل ونوعيته. 

ب- املؤثرات اخلارجية:
ألي  املطلوبة  البشرية  املوارد  حجم  يتأثر 
منظمة مبجموعة من املتغريات اليت حتدث يف 
بيئة املنظمة اخلارجية ومن أهم تلك العوامل:

1- عوامل اقتصادية:
االقتصادية  باألوضاع  املنظمة  تتأثر 
االقتصادي  كالتضخم   اخلارجية احمليطة هبا 

ومعدل البطالة ومعدل أسعار الفائدة. 
 فارتفاع معدل البطالة يؤدي إىل وجود فائض 
يف سوق العمل  وهذا يعين توفر فرصة أكرب 

لالختيار من املوارد البشرية املطلوبة. 
2- سياسة العمالة يف الدولة:

اليت  القانونية  التشريعات  هذه  وتتضمن 
 تضعها الدولة مثل وضع سياسات عمالية أو 

وضع حد أدنى من األجور … اخل.
3- عوامل تقنية:

يقصد بذلك  نوع  وحجم  التكنولوجيا املستخدمة 
البشرية  املوارد  حجم  على  يؤثر  قد   الذي 

املطلوبة وكذلك نوعيتها وأثر ذلك على 
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برامج تدريب العاملني وتطويرهم.
4- أوضاع سوق العمل:

ويتمثل هذا يف التغريات اليت تطرأ على سوق 
العمل من حيث الفائض أو العجز وما ينتج عن 
املطلوبة  االحتياجات  توفر  إمكانية  من  ذلك 

من املوارد البشرية.
5- عوامل تنافسية:

ويتمثل هذا يف أنه كلما ازدادت املنافسة بني 
اكرب لكفاءات  املنظمة  الشركات تصبح حاجة 

بشرية مدربة وماهرة. 
السكانية: االجتماعية   6- العوامل 

من  وانتقاهلم  السكان  حركة  يف  هذا  ويتمثل 
منطقة جغرافية إىل أخرى أو اهلجرة العائدة 
من  العمل  سوق  على  ذلك  وأثر  اخلارجة  أو 

حيث الفائض أو العجز. 

- التنبؤ باحتياجات املنظمة:
املوارد  ختطيط  من  الرئيسي  اهلدف 
املطلوبة  والنوعية  األعداد  توفر  هو  البشرية 
التنبؤ  أمهية  تظهر  هنا  من  العاملني،  من 
باحتياجات املوارد البشرية للمنظمة ومن أهم 

هذه الطرق ما يأتي:
1- طريقة حتليل عبء العمل: 

حتديد  يتم  أن  على  الطريقة  هذه  تعتمد 
بعدد  خاصة  أرقام  إىل  وترمجتها  األهداف 

الساعات الفعلية املطلوبة ألداء عمل معني. 
حبيث يتم بعد ذلك حتديد حجم العمل الذي 
فرتة  خالل  به  القيام  الواحد  الفرد  يستطيع 
الفعلي  الزمن  إىل  ونصل  حمدودة.  زمنية 
الضائعة  الساعات  عدد  طرح  بعد  املطلوب 
اسرتاحات … اخل( مثل   ( العمل  أثناء   يف 
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2- طريقة حتليل قوة العمل: 
العدد  على  العمل  قوة  حتليل  عملية  تركز 
العدد  مع  مقارنة  العاملة  األيدي  من  املوجود 
املطلوب من األيدي العاملة حسب حتليل عبء 
قوة  إىل حتليل  نتوصل  أن  لنا  وميكن  العمل. 
العمل من خالل وسيلة أساسية يف التحليل أال 

وهي معدل دوران العمل.
وهو »معدل تغري العمل يف املنظمة خالل فرتة 
زمنية حمددة إما بالدخول أو اخلروج بأشكاله 
املختلفة. وهو يقيس مدى استقرار املوظفني 

ورضاهم الوظيفي.
3- خرائط اإلحالل: 

عن  معلومات  على  اإلحالل  خرائط  تشتمل 
اليت من احملتمل  للوظائف  املرشحني  األفراد 
فيما  خاصة  املستقبل  يف  شاغرة  تكون  أن 

يتعلق خبربات وإمكانيات هؤالء األفراد. 
وتشتمل على معلومات عن الوظيفة وشاغلها 
وتاريخ الرتقية املتوقعة باإلضافة إىل معلومات 

عن الشخص البديل وإمكانياته. 
4- حتليل خمزون املوارد البشرية:

العاملة  البشرية  املوارد  خمزون  حتليل  يتعلق 
موارد  من  املنظمة  لدى  يتوفر  ما  بدراسة 
عن  والنوعية  الكمية  الناحيتني  من  بشرية 
املسح  ويتضمن  اإلحصائي.  املسح  طريق 
املعلومات الشخصية والتعليم واخلربة واإلجناز 

واألهداف املستقبلية لكل موظف. 
على  البشرية  املوارد  ويساعد حتليل خمزون 
عن  والكشف  التدريبية  االحتياجات  حتديد 
العمل  كدوران  املنظمة  يف  اخلطر  مناطق 
أن  يتوقع  اليت  اإلدارية  املراكز  معرفة  وكذلك 

تكون شاغرة مستقبال.
5- أسواق العمالة اخلارجية:

توفري  على  املنظمة  مقدرة  عدم  حالة  يف 
على  اعتماداً  البشرية  املوارد  من  احتياجاهتا 
لألسواق  التوجه  عليها  الداخلية  مصادرها 

وهذا  املستقبلية.  حاجاهتا  إلشباع  اخلارجية 
يتطلب دراسة أسواق العمالة اخلارجية. 

ويتطلب ذلك معرفة أعداد خرجيي اجلامعات 
السوق  يف  املتوفرة  العمالة  ونوعية  واملعاهد 
ومستوى  االقتصادي  الوضع  معرفة  وكذلك 

األجور وسلم الرواتب.
- جناح ختطيط املوارد البشرية:

لضمان جناح ختطيط املوارد البشرية فانه ال 
بد من توفر أسباب عديدة من أمهها:

1- دقة أهداف املنظمة:
يرتبط  البشرية  املوارد  ختطيط  جناح  إن 
لتحقيقها  تسعى  اليت  املنظمة  بأهداف 
بأنظمة  األهداف  هذه  ربط  على  والقدرة 
املوارد البشرية وأعماهلا ) أهداف مثل زيادة 

حصة الشركة يف السوق... اخل( 
يؤدي  الدقيقة  والبيانات  املعلومات  2- توفر 
بتلك  اخلاصة  واإلحصائيات  املعلومات  توفر 
إىل  باملخططني  الوصول  إىل  ودقتها  القوى 
اليت  البشرية  القوى  حجم  عن  دقيقة  نتائج 
من  أو  الداخل  من  سواء  املنظمة  حتتاجها 
اخلارج والشيء ذاته يقال عن أمهية البيانات 

واملعلومات اإلنتاجية.
ال  التخطيط  لعملية  العليا  اإلدارة  3- دعم 
دون  من  بنجاح  وتنفيذها  خطة  وضع  ميكن 
تتطلب  عندما  خاصة  هلا  العليا  اإلدارة  دعم 
خطط املوارد البشرية إحداث تغريات جوهرية 

يف وظائف وأعمال املنظمة. 
4- ارتباط ختطيط املوارد البشرية بوظائف 

إدارة املوارد البشرية األخرى.
يُحتاج  تنفيذ اخلطة وتطبيقها  باإلضافة إىل 
إىل التنسيق مع األقسام والوظائف األخرى يف 

إدارة املوارد البشرية. 
سياسات  يف  تغيري  إىل  األمر  يتطلب  فقد 
األجور أو تغيري يف سياسات التدريب أو اهليكل 

التنظيمي.
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أورشليم داوود أهي مجرد شبح أركيولوجي؟
أم ثمة خطأ متعّمد في تحديد مسرح 

األحداث؟!

 عبد الرمحن غنيم

   توصل املؤرخون الغربيون املعاصرون خالل أحباث طويلة 
هناك  تكن  مل  الثاني  احلديدي  العصر  بداية  مع  أنه  إىل 
مدينة يف القدس لكي يغزوها امللك داوود، ومل يعثروا على 
أي دليل أثري يف جبل صهيون حيث يفرتض أن يكون هناك حصن 

صهيون الذي أخذه داوود.

المعلم
العربي



275املعلم العربي / العدد 447-446-445 / 2012

ثقافة ومنوعات

املؤرخني   هؤالء  على  كان  الواقع  هذا  إزاء    
هذه  مشلت  وقد  األمر،  هلذا  تفسري  إجياد 
الذين  اإلسرائيليني  املؤرخني  حتى  املسألة 

باتوا عاجزين عن املكابرة.
 يقول إسرائيل فلنكشتاين، مدير معهد اآلثار 
جبامعة تل أبيب، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة 
نيويورك تاميز » استناداً إىل فهمي للمكتشف 
ليس هناك أي دليل على اإلطالق يثبت وجود 
القدس  من  حكمت  عظمى  موحدة  مملكة 
أقاليم ضخمة« ويضيف« إن قدس امللك داود 
الوقت«  أكثر من قرية فقرية يف ذلك  مل تكن 

.)1(
أكثر  ويقول زئيف هريتزوغ إن الصورة تتعقد 
على ضوء املكتشفات األثرية يف القدس اليت 
املوحدة،  اململكة  عاصمة  كانت  أهنا  يزعمون 
أجزاء واسعة من املدينة حفرت خالل ال� 150 
سنة األخرية، وخالل ذلك اكتشفت بقايا مثرية 
من العهد الربونزي األوسط والعهد احلديدي 
ب� ) أيام مملكة يهوذا(، ومل تكتشف من عهد 
الذي  التوثيق  حسب  حتى  املوحدة  اململكة 
فقط  تكتشف  ومل  بناء  آثار  باإلمجاع  حيظى 
الفخارية، ويف ضوء  األواني  إال جمموعة من 
اآلثار احملفوظة من العهود السابقة والالحقة 
داود  عهد  يف  القدس  أن  واضحاً  أصبح 
كانت  ورمبا  صغرية،  مدينة  كانت  وسليمان 
بأي  تكن  مل  أهنا  إال  صغرية،  ملك  قلعة  هبا 
شكل عاصمة االمرباطورية املوصوفة يف كتب 
التوراة، مؤلفو الوصف التوراتي عرفوا القدس 
يف القرن الثامن ق.م بأسوارها وآثارها الغنية 
اليت حفرت يف أجزاء املدينة املختلفة وعكست 
الصورة املتأخرة لعهد اململكة املوحدة، القدس 
دمار  بعد  مبكانتها   - رأيه  حسب  حظيت- 
722ق.م،  عام  يف  الشمايل  السامرة خصمها 
بشكل جيد يف  اندجمت  اآلثارية  واملكتشفات 
استنتاجات الباحثني التوراتيني، داود وسليمان 

كاناحاكمي ممالك قبلية تضم مناطق صغرية: 
األول يف اخلليل والثاني يف القدس، يف املقابل 
السامرة  جبل  منفصلة يف  تنظيم مملكة  بدأ 
حول مملكة  احلكايات  يف  تعبريها  اليت جتد 
من  كانتا  ويهوذا  إسرائيل  مملكتا  شاول، 
ويف  مستقلتني،  منفصلتني  مملكتني  البداية 
أحيان كثرية كانتا متخاصمتني، ومن هنا فإن 
تارخيياً  إبداعاً  كانت  الكربى  املوحدة  اململكة 
مملكة  عهد  أواخر  يف  دوّن  مبتدعاً  جغرافياً 
ذلك  على  احلاسم  الربهان  كان  ورمبا  يهوذا، 
هو حقيقة أننا ال نعرف اسم هذه اململكة)2( 
ونالحظ أن املؤرخني اليهود يؤثرون التمسك 
باملكان حتى وإن سلموا بتواضع املكانة، حتى 

اليعرتفوا بوجود تزوير يف جغرافية التوراة.
يقول أمحد عثمان إنه حتى هذه اللحظة، مل 
يتمكن األثريون من العثور على أي دليل يشري، 
وسليمان  داود  مملكة  عن  كناية،  أو  صراحة 
يف فلسطني، وبينما تقول رواية سفر صموئيل 
الثاني و سفر امللوك األول، بأن امللك داود أقام 
أورثها  والفرات  النيل  بني  متتد  امرباطورية 
لسليمان بعد موته، فإن رجال اآلثار مل يتمكنوا 
من العثور على ذكر واحد ألي من امللكني، رغم 
وجود 300 موقع بأرض فلسطني جتري فيه 
البعثات األثرية أعمال احلفر، سواء يف » اجلزء 
والقطاع،  الضفة  يف  أو   1948 عام  احملتل 
أثرية تتفق مع قصص  أدلة  وأدى عدم ظهور 
التوراة، إىل االعتقاد بأهنا روايات أسطورية ال 
تعرب عن األحداث التارخيية، إذ يقول توماس 
تومسون أستاذ دراسات العهد القديم جبامعة 
كان  الذي  االعتقاد  إن  الدمناركية  كوبنهاغن 
إىل  ذهب  عشر  التاسع  القرن  حتى  سائداً 
أحداثاً  متثل  التوراتية  القصص  أن  اعتبار 
متاماً  املوقف  هذا  تغيّر  ثم  حقيقية  تارخيية 
األثرية  املكتشفات  نتائج  بعدما أظهرت  اآلن، 

عدم وجود أية أدلة تؤيد ما جاء يف هذه 



املعلم العربي / العدد 447-446-445 / 2012 276

ثقافة ومنوعات

هناك  فليس   « وتواريخ  أحداث  من  القصص 
إسرائيلية  وجود مملكة  على  اآلثار  من  دليل 
متحدة أيام شاؤول وداود وسليمان، كما مل ترد 
أية إشارة هلؤالء امللوك يف املصادر التارخيية« 
التوراة تضمنت  بأنَّ قصص  ويعتقد تومسون 
أحداثاً تارخيية قدمية لشعوب وممالك أخرى 
لتكون  اقتباسها  جرى  األوسط،  الشرق  يف 

جزءاً من تاريخ مملكة بين إسرائيل.
التوراتية مل  يهوذا  أن دولة  إنه يذهب إىل  بل 
زمن  يف  ق.م  اخلامس  القرن  منذ  إال  تظهر 
أية  الدولة  هلذه  يكن  ومل  الفارسي،  احلكم 
عالقة بدولة إسرائيل اليت قامت حول السامرة 
قبل ذلك بأربعة قرون ودمرها اآلشوريون عام 
أخرى،  مناطق  إىل  سكاهنا  ونقلوا  ق.م،   722
يقول  كما   )3( حملهم  عربية  أقواماً  وأحلوا 
عثمان إنه تبيّن لآلثاريني أن الرواية التوراتية 
املعروفة عن تاريخ القدس ختتلف متاماً عمّا 
أظهرته نتائج عمليات احلفر األثري يف هذه 
فيما  بوضوح  االختالف  هذا  ومتثل  املدينة، 
العصر  هي:  تارخيية  مراحل  بثالث  يتعلق 
الربونزي املتأخر )1550- 1200 ق.م( والعصر 
وبداية  ق.م(   1000-1200( األول  احلديدي 
مما  )1000ق.م(،  الثاني  احلديدي  العصر 
يؤكد وجود مزاعم باطلة يف التاريخ التوراتي 
والفرات  النيل  بني  داود  مملكة  عن  املعروف 
غالبية  وجاءت  بعده،  من  سليمان  وورثها 
البقايا اليت عثر عليها واليت ترجع إىل العصر 
املقابر خاصة يف  املتأخر من بعض  الربونزي 
منطقة جبل الزيتون يف الشمال الشرقي ، من 
بينها مئات القطع الفخارية، كما وجد بعضها 
على  فيه  عثر  املدينة  جنوب  موقع  يف  اآلخر 
بقايا  عن  وكشف  واجلعارين،  الفخار  بعض 
معبد مصري مشايل القدس القدمية، إال أنه 
أو  أثر ألسوار  وال  بقايا سكنية  على  يعثر  مل 
يتمكن  ومل  اإلطالق،  على  مساكن  أو  بوابات 

رجال اآلثار من العثور على أي مدينة سكنية 
كانت  إهنا  يقال  لكي  الفرتة  هذه  إىل  ترجع 

عاصمة إسرائيل )4(.
داود«  شبح  عن«  السواح  فراس  حبث  يف  و 
املؤرخني  آلراء  يعرض  أن  وبعد  القدس،  يف 
اإلسرائيلي  اآلثار  عامل  إن  يقول  اآلثاريني، 
موقع  يف  التنقيب  نتائج  يلخص  ب.مازار 
أورشليم حتى أواخر الثمانينيات بقوله:« رغم 
قرابة  أورشليم  يف  استمر  قد  داود  حكم  أن 
أربعني سنة، إال أننا مل نعثر إال القليل جداً من 
اللقى األثرية اليت تعود إىل العصر الداوودي، 
أم خارجها، فما من  أورشليم  سواء يف موقع 
ميكن  هامة  منشأة  أو  ضخمة  معمارية  بنية 
مازار  ثم يصف  بالداووية«  بيقني وصفها  لنا 
إسرائيل  بأرض  يسميها  فيما  املادية  البقايا 
فيقول إهنا فقرية ومتواضعة إىل أبعد احلدود 
إذا ما قورنت مبا أنتجته احلضارات اآلرامية 
ثم  والبابلية،  واحلثية  واملصرية  والفينيقية 
يتساءل بعد ذلك عما إذا  كانت إسرائيل قد 
أبدعت فعالً يف جمال احلضارة املادية مثلما 
على   )5( والديين  الروحي  اجملال  يف  أبدعت 
حدّ تعبريه، ويستنتج فراس السواح أخرياً أنه » 
إذا كان داود ليس إال شبحاً مل يعد يؤرّق سوى 
فإن  احملافظة،  األكادميية  احللقات  بعض 
الجيرؤ  أركيولوجي،  شبح  هي  داود  أورشليم 
اليوم أي آثاري مرموق التحدث عنها عاصمة 
يغامر  أن  دون  من  األطراف،  مرتامية  ململكة 

بسمعته العلمية« )6(.
 وحنن من واقع ما هو وارد عن داود وسليمان 
الكريم ال منلك حبال من األحوال  القرآن  يف 
سليمان،  وعفريت  داود  شبح  عن  التحدث 
تكمن  املشكلة  ولكن  املسلمان،  النبيان  ومها 
يف معرفة املسرح احلقيقي لألحداث املتعلقة 
هبما واملذكورة يف القرآن الكريم واليت ختتلف 
األسفار  يف  الواردة  تلك  عن  جذري  بشكل 
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اليهودية.
أنه ما  أوردناها  اليت  املعطيات  واضح من كل 
من شيء على اإلطالق يثبت وجود حصن على 
ببناء  داود  قيام  أو  القدس  يف  صهيون  جبل 
اجلبل،  هذا  على  لسكنه  بيت  حتى  أو  قصر 
وأنه جرى البناء حول احلصن مستديراً، وحتى 
الذي جيري احلديث  لو افرتضنا أن احلصن 
يستطيع  أحد  من  فما  مغارة،  عنه هو جمرد 
اقتيادنا إىل موقع تلك املغارة يف جبل صهيون، 
صهيون  قصة  تكون  أن  إما  فإنه   ، عندئذ 
بكاملها خمتلفة رغم كل الضجيج الذي أحاط 
هبا، وإما أن هناك صهيون أو صيون أو صيان 
يف مكان آخر غري القدس هي اليت ختص نيب 
هو  تقديرنا  يف  وهذا  السالم  عليه  داود  اهلل 
األرجح، لكن هذا املكان يفرتض أن يكون قد 

باحلديد،  غنياً  وكان  احلديد  صناعة  عرف 
لفت  اليت  األهم  القرينة  تقديرنا  يف  وهي 
حناول  وحنن   ، إليها  انتباهنا  الكريم  القرآن 

تدبر قصة آل داود.
من بني الكلمات اليت وردت يف التوراة وشغلت 
كاثلني  ربطت  وقد   ، امليللو«  كلمة«  املؤرخني 
املصطلح  مع  املتدرج  احلجري  املبنى  كينيون 
الكتاب  وخيربنا   ،Millo امليللو  التوراتي 
املقدس أنه على أثر استيالء داود على » مدينة 
إىل  عمد  جبل صهيون«   « باألحرى  أو  داود« 
فداخالً،  القلعة  من  )ميللو(  مستديراً  البناء 
اإلجباري  العمل  بعد  واستخدم سليمان فيما 
أيضاً  وقيل  وترميمه،  امليللو  حول  أبنية  لبناء 
إنه على ضوء تنبؤه حبصار اآلشوريني للقدس 

وحتصني  برتميم  حزقيال  امللك  قام 
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أن  من  بالرغم  إنه  شتاينر  وتقول  امليللو، 
أن  أكدوا  قد  املقدس  الكتاب  علماء  بعض 
إليه،  املشار  البناء  وجد  يتوضع، حيث  امليللو 
مبهم  مصطلح  عن  عبارة  الكلمة  هذه  فإن 
يرتبط بكلمة عربية تعين اجلرف، إال أن هذه 
أو  برج«   « كلمة  إىل  ترتجم  أن  جيب  الكلمة 
املصطلح ميكن  أن هذا  كينون  وتقرتح  »قلعة« 
أن يشري إىل جرف حجري أو ترابي لشرفات 
املبنى احلجري املتدرج )7(، ويقرتح د. حممد 
األسلم،  هي  اجلرف  داللة  أن  قبيسي  هبجت 
العدنانية  العربية  اللهجة  يف  لدينا  حيث 
فامليل  حاد،  وميل  ميل،  كلمة  )الفصيحة( 
احلاد هو اجلرف، بل اجلرف هو امليل احلاد، 
كلمة  هي  الواقع  يف   mello ميلو  كلمة  لكن 
أو  الكوم  أو  الكتلة  تعين  مثلما  التل«   « سلتية 

قمة جبل  إىل  إشارة  وأهنا متثل  والبد  الكرة، 
صهيون، وبالتايل فهي بعيدة عن موقع البناء 
املتدرج املكتشف بالقرب من نبع جيحوم، وال 
صلة هلذا املبنى باملدينة اليت يفرتض أن داوود 
قام ببنائها، واملهم هنا أن استعارة هذه الكلمة 
األخرى  القرائن  ووجود  السلتية  اللغة  من 
الكثرية حول عالقة السلت بالقدس واملنطقة 
من شأنه أن يسهم يف فهم أفضل لتاريخ بالدنا 
القديم، ومن املمكن عندئذ أن تكون أسطورة 
أدبية  استعارة  هي  بكاملها  اليهودية  صهيون 
اليت  احمللية  األساطري  من  ألسطورة  يهودية 
والدة  أسطورة  فإن  عندئذ  ؟  منتشرة  كانت 
اإلله ليو/ لوغ ألبيه إله الشمس سيان، تكون 
التوراة  يكون مدونو  أن  يرجح  اليت  األسطورة 

قد اقتبسوها.



279املعلم العربي / العدد 447-446-445 / 2012

ثقافة ومنوعات

املؤرخني  لدى  نظر  وجهيت  هناك  أن  ويبقى 
تستحقان التوقف عندمها يف هناية املطاف:

أوالمها : أن اإلمرباطورية املنسوبة إىل داود- 
ومن بعده سليمان- مقتبسة من تاريخ الشرق 

القديم، وال ختصهما.
وثانيهما : أن زمن داود وسليمان ال يتفق مع 

الزمن التوراتي.
 بالنسبة إىل املسألة األوىل، يقول أمحد عثمان 
إنه تبيّن اآلن أن قصص التوراة تضمنت أحداثاً 
الشرق  يف  أخرى  وممالك  لشعوب  تارخيية 
تاريخ  من  جزءاً  لتكون  اقتباسها  مّت  األوسط 
يهوذا  دولة  أن  واملرجح  إسرائيل،  بين  مملكة 
التوراتية مل تظهر إال منذ القرن اخلامس قبل 
والية  أي   ( الفارسي  احلكم  زمن  يف  امليالد، 
حتدث  قد  كان  إنه  ويقول  لفارس(،  تابعة 
الذي  السادس  املصريات  علماء  مؤمتر  يف 
اإليطالية  تورينو  مدينة  يف   1993 عام  عقد 
داود،  أقامها  اليت  اإلمرباطورية  قصة  عن 
باعتبارها مقتبسة من تاريخ حتتمس الثالث، 
أول من مدّ حدوده بني النيل والفرات، وأوضح 
يف التقرير الذي نشره يف العام ذاته يف كتاب 
 the house of the messish املسيح  آل 
الذي صدر يف لندن، ثم » تاريخ اليهود« الذي 
صدر يف القاهرة، أن نتائج الكشوفات األثرية 
التوراة،  ذكرهتا  اليت  اإلمرباطورية  قيام  تؤكد 
لكن يف زمن آخر غري زمن داود، فبينما خلت 
منذ  داود  لزمن  ترجع  اليت  األرضية  الطبقة 
ثالثة آالف عام من دليل على قيام امرباطورية 
األرضية  الطبقة  أكدت  والفرات،  النيل  بني 
ذلك  قبل  الثالث  حتتمس  عصر  يف  وجودها 
خبمسة قرون، ولو تفحصنا سرية مجيع ملوك 
الفارسي  كورش  عصر  حتى  القديم  العامل 
لوجدنا  امليالد،  قبل  اخلامس  القرن  خالل 
أن حتتمس الثالث- سادس ملوك األسرة 18 
من  الذي متكن  الوحيد  امللك  هو  املصرية – 

مد حدوده بني النيل والفرات.
ويقول: إنه يتبيّن من تفاصيل القصة التوراتية 
حياته خبالفات  معظم  مشغوالً  كان  داود  أن 
قبائل  وبني  يهوذا  بني  فيما  أو  عائلته،  داخل 
إسرائيل ) أفرايم وبنيامني(، وأن بين إسرائيل- 
كانوا  الفلسطينية-  اهلضاب  سكنوا  الذين 
مازالوا يف حالة شبه يدوية يعيشون يف خيام 
وليست هلم مدن حمصّنة، كما أهنم مل يكونوا 
يف حالة هجوم هبدف توسيع رقعة كياهنم، إمنا 
كانوا يف حالة مستمرة من الدفاع يف مواجهة 
هذه  وحبسب  املستمر،  الفلسطيين  التهديد 
الرواية فإن داود من قبيلة يهوذا، كان يرعى 
العود، وقد جاء  العزف على  األغنام وحيسن 
ليعيش عند امللك شاؤول، ثم خلفه يف قيادة 
بين إسرائيل، إال أن الرواية التوراتية تتضمن 
معلومات متناقضة عن هذا امللك فبينما جند 
داود ومعه جيش مكون من 600 راجل حياربون 
يف صراع داخلي بني القبائل اإلسرائيلية أو مع 
الفلسطينيني، جند فجأة تفاصيل معارك كبرية 
ختوضها جيوش منظمة وآالف من العجالت 
أرض  من  عديدة  مواقع حمصنة  احلربية يف 
اهلالل اخلصيب، وجند سفر صموئيل الثاني 
يزعم أن امللك داوود أقام امرباطورية متتد ما 
بني النيل والفرات، وتعب رجال احلفريات يف 
شق باطن األرض الفلسطينية مبعاوهلم حوايل 
يتمكنوا  ومل  الزمان،  من  القرن  ونصف  قرن 
مبتور- ألي  ولو  واحد-  ذكر  على  العثور  من 
أن ما جاء  من ملكي بين إسرائيل، وهو يرى 
الكتبة  الثاني إمنا استعاره  يف سفر صموئيل 
القصة  صياغة  عند  املصرية  املصادر  من 
بشكلها احلايل فبدالً من القتال املستمر بينه 
وبني الفلسطينيني يف هضاب كنعان، جند يف 
عظيمة  حروب  قصة   10 و   8 اإلصحاحني 
منسوبة إىل داوود ضد حتالف جبار من ملوك 

كنعان وآرام سورية حتت قيادة » هدد 
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عزر« ملك إحدى مدن الشمال سورية » تسمى 
هنا سوبة«، وسار داود جبيشه إىل أن اقرتب 
من املدينة، فوجد أن القوات املتحالفة قسمت 
نفسها إىل قسمني، وعند تالقي اجليوش يف 
خارج  املتجمع  التحالف  جيش  هرب  املعركة 
املدينة ، وأسرع امللوك بدخول املدينة احملصنة 
أبواهبا، وهنا فرض داود احلصار على  وغلق 
املدينة، وذهب هو لإلقامة يف أورشليم إىل أن 
أن  إال  لتسلمها  فذهب  سقوطها،  وقت  حان 
ملك صوبة متكن من اهلرب عائداً إىل مملكته 
يف مشال سورية ، فسار إليه داود » حني ذهب 
لريد سلطته عند هنر الفرات ... ونصب داود 

تذكاراً ) أقام لوحة(« عند هنر الفرات.
استسلم  اهلائلة،  االنتصارات  هذه  أثر  وعلى 
الكنعاني  السوري  التحالف  ملوك  كل  لداود 
امللوك  مجيع  رأى  وملا   « له  تابعني  وصاروا 
عبيد« هدد عزر » أهنم انكسروا أمام إسرائيل 
صاحلوا إسرائيل واستعبدوا هلم«، وأقام داوود 
من  عديدة  مناطق  يف  العسكرية  احلاميات 

كنعان وسورية، حتى يضمن استمرار سيطرته 
عليها.

له  تدفع  املناطق  هذه  كل  شعوب  وصارت 
اجلزية، ويف استطاعتنا مالحظة الفرق الكبري 
بني امللك الذي تتحدث عنه الرواية املستعارة، 
وداوود الذي ترأس حتالفاً قبائلياً ولديه جيش 
داوود  » ضرب  حيث   ، رجل   600 يتجاوز  ال 
بن رحوب ملك صوبة حيث ذهب  هدد عزر 
لريد سلطته عند هنر الفرات«، أي إن امللك كان 
قد ورث مملكة متتد سلطتها إىل هنر الفرات 
قد  السرتجاعها  خروجه  عند  وهو  وفقدها 
هزم ملك مشال سورية، وعلى الرغم من عدم 
نعرفه  وما  املعارك،  هذه  بني  عالقة  وجود 
مع  متاماً  تتفق  فهي  إسرائيل،  بين  داود  عن 
يف  وردت  كما  الثالث  حتتمس  حروب  أخبار 
قد  األول  حتتمس  كان  التارخيية،  املصادر 
ثمَّ  قبل،  من  الفرات  إىل  الوصول  استطاع 
آسيا  جنوبي  يف  مسلة  أقام  حيث  النهر  عرب 
لكن  انتصاراته،  أخبار  فيها  حيكي  الصغرى 
سرعان ما ضاع النفوذ املصري هناك خالل 
عهد حتشبسوت املسامل، فعاد حتتمس الثالث 
لرد حدوده عند هنر  بعد حوايل أربعني عاماً 
لوحة  جانب  إىل  لوحة  أقام  حيث  الفرات، 
جده، وال تزال تفاصيل املعارك اليت استعارها 
الكهنة لقصة داود بين إسرائيل مسجلة حتى 
ويف  الكرنك  معبد  جدران  على  هذه  أيامنا 
الثالث، وحنن جند  سجالت حروب حتتمس 
حتتمس  خاضها  معركة  ألهم  صدى  هنا 
الثالث عام 148 ق.م عندما جتمع 350 ملكاً 
جبيوشهم حملاربته عند حصن جمدو بوسط 
كنعان، وصار اسم هذه املدينة يف اللغة، منذ 
ذلك الوقت هو اجملد تعبرياً عما حققه امللك 
درجات  أعلى  من  املعركة  هذه  يف  املصري 

االنتصار )8(
أما عن الزمن الذي وجد فيه داود وسليمان، 
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 هوامش:
- جريدة املستقبل، 2000/8/26.

- هآرتس 1999/10/29، وجريدة اخلليج العدد 7473 تاريخ 1999/11/4.
- أمحد عثمان ، جريدة الشرق األوسط، العدد 8636، بتاريخ 2002/7/21.

- فراس السواح، تاريخ أورشليم، ص 57و 58.
- م ن، ص58.

- مارغريت شتاينر، م س.
- أمحد عثمان، جريدة الشرق األوسط،2002/4/21.

- د. حممد هبجت قبيسي، القدس يف املصادر العربية القدمية، حماضرة.

وعلى أساس رواية التوراة واإلجنيل لألنساب 
طريقة  يطرح  قبيسي  هبجت  حممد  د.  فإن 
بني  الزمنية  الفرتة  أن  أساس  على  رياضية، 
جيل وجيل آخر ترتاوح بني 25- 33 سنة، فإذا 
سلمنا حبقيقة  ثم  مبدأ حسابياً،  هذا  أخذنا 
مراء  ال  اليت  املسيح  السيد  مولد  هي  علمية 
املسيح  للسيد  بالنسب  فيها، ثم سلمنا جدالً 

حتى إبراهيم عليه السالم، كان لنا :

 حساب األنساب بن كل جيل وآخر 33 سنة

0 ميالدي السيد املسيح
إجنيل متى 748 ق . م سليمان

17-1:1
26 جدداود

إجنيل متى781 ق . م
17- 1:1 

27 جد
مسرة الزايد- 1122ق . مموسى

السرة
34 جد

إجنيل متى1386ق . مإبراهيم
17-1:1

42 جد

وهكذا يتضح أن السلم الزمين قد اختلف عما 
جاء به التوراتيون:

 الدراسة احلاليةالدراسات التوراتية

748 ق . م960 ق . م سليمان

781 ق . م1000 ق . مداوود

1122 ق . م1300 ق . مموسى

1386 ق . م1800-1900ق . مإبراهيم

 
وهكذا يثبت من خالل هذا االفرتاض أن السلم 

الزمين التوراتي واهٍ يف حساباته )9(.
 بالطبع، مل نورد هذين السُلمّني على أساس 
أن  لبيان  ولكن  اآلخر،  ونقض  أحدمها  تبنّي 
احلسابات التوراتية لزمن األحداث خمتلة وال 

ميكن الوثوق هبا.



ثقافة ومنوعات

املعلم العربي / العدد 447-446-445 / 2822012

المعلم
العربي

قراءة في التقرير الدولي لرصد التعليم 
للجميع الذي أصدرته اليونسكو في 

العام 2012م
د. نضال حسن

عن  معربة  التأسيسي  ميثاقها  ديباجة  اليونسكو  استهلت 
مفهوم البناء بإجياز بليغ، حيث قالت: ملا كانت احلروب تتولد 
يف عقول البشر، ففي عقوهلم جيب أن تبنى حصون السالم. 
على  املبين  اإلنساني  العقل  من  منعة  أكثر  توجد حصون  واليوم ال 
قاعدة املعارف والعلوم والقيم األخالقية، واملؤسس صحيحًا يف الغرف 

الصفية والقاعات اجلامعية ملعظم مدارس وجامعات دول العامل.
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يشكل  وغيابه،  املدرسة  دور  تراجع  أن  غري 
املدارس  والشباب من  لتسرب األطفال  دافعاً 
روادها  تفقد  تعليمية غري جاذبة  بيئة  وخيلق 
لدخوهلم  الالزم  واإلعداد  التدريب  مهارات 
املناسبة  الفرص  على  واحلصول  العمل  سوق 
احتياجاهتم  وسد  الثقافية  حاجاهتم  إلشباع 

املعيشية.
ويف هذا اإلطار رأت املنظمة يف دور املدرسة 
تواجه  اليت  األخطر  واألزمة  األكرب  التحدي 
التعليم، فأولته االهتمام الالزم وقدمت دعمها 
لربامج تطوير املناهج وتدريب املعلمني وتنمية 
مهاراهتم واالهتمام بالطفولة املبكرة و الشباب 

وقضاياهم.
وقد رحبت املدير العام لليونسكو ايرينا بوكوفا 
باألمني العام لألمم املتحدة بان كي مون الذي 
قدم إىل املنظمة - إبان انعقاد أعمال الدورة 
خالل  لليونسكو  التنفيذي  للمجلس  ال�190 
الفرتة: 3-2012/10/18م -  كتاباً عن العلوم 
1956م،  العام  يف  اليونسكو  طبعته  الطبيعية 
يف  احلرب  بعد  املدارس  أطفال  على  ووزعته 
كوريا، وشاءت الظروف أن يكون كي مون بني 
وقد  منه،  نسخ  على  حصلوا  الذين  األطفال 
األطفال  أحد  وصول  بوكوفا  السيدة  اعتربت 
منصب  إىل  إليه  املشار  الكتاب  محلوا  الذين 
على  يدلل  أمراً  املتحدة  لألمم  العام  األمني 
كما  التعليم،  اليونسكو يف جمال  عمل  أمهية 
التعليم  مسألة  أوىل  الذي  خطابه  على  أثنت 
يف جدول األعمال الدويل اهتماماً خاصاً من 
يف  املتحدة  األمم  مقر  يف   - إطالقه  خالل 
الدول  رؤساء  من  العديد  مبشاركة  نيويورك 
ورئيس البنك الدويل واملبعوث اخلاص لألمم 
املتحدة للتعليم العاملي - يف يوم وصفه البعض 
عاملية  مبادرة   - للتعليم  عظيم  يوم  بأنه: 
باملدرسة  طفل  كل  إحلاق  إىل  هتدف  للتعليم 
نوعيته،  وحتسني  التعليم  يف  اجلودة  وتعزيز 

العاملي،  املواطنة  حبس  النهوض  عن  فضالً 
طفل  مليون   61 يقارب  ما  وجود  إىل  مشرياً 
املدارس،  خارج  االبتدائي  التعليم  سن  يف 
يعيش نصفهم تقريباً يف بلدان تعاني أشكاالً 
خمتلفًة من اضطرابات، ويؤكد جوهر املبادرة 
إن البلدان األكثر فقراً حتتاج إىل حوايل أربعة 
ماليني فصل دراسي جديد .... ومليوني معلم 

آخرين.
التعليم  إن:  مؤكداً  مون  العام  األمني  ويتابع 
والتمكني،  النمو  وهو  والكرامة  األمل  ميثل 
كما يعد حجر األساس يف كل جمتمع وسبيالً 
للخروج من الفقر، ويعين احلصول على املزيد 
من التعليم وفرص العمل، مشرياً إىل ضرورة 
مساعدة  يف  املركزي  دوره  التعليم  يتوىل  أن 
عدالً  أكثر  جمتمعات  إقامة  على  املواطنني 

وسلماً وتساحماً.
اهليئة  لليونسكو:  التنفيذي  اجمللس  ويف 
تنفيذ  على  اإلشراف  عن  املسؤولة  الرئاسية 
العام  األمني  كان  اليونسكو،  وميزانية  برنامج 
ألقى  قد  مون  كي  بان  السيد  املتحدة  لألمم 
يف  األساسي  باحلق  التزامه  فيها  أكد  كلمة 
التعليم قائالً: » ال يسعنا أن نرتك أجياالً من 
ميكنهم  مهارات  دون  من  والشباب  األطفال 
املعارف  دون  العمل ومن  استثمارها يف سوق 
يف  معرباً   ، املعلومات«  القتصاد  الالزمة 
اليونسكو  لدور  الشديد  تأييده  عن  مستهلها 
املستدامة،  التنمية  أعمال  جدول  تنفيذ  يف 
وداعياً املنظمة إىل تشجيع اخلرباء من مجيع 
املشورة  إسداء  على  واملناطق  التخصصات 
اليونسكو  بقاء  أن:  مؤكداً  املتحدة،  األمم  إىل 
يف  املتحدة  األمم  ملنظومة  الواضح  الصوت 
اجملال العلمي، سيساعدنا على اختاذ قراراتنا 
عن  بعيداً  متينة  ومعارف  وقائع  إىل  استناداً 
تأييده  أعلن  ذلك  عن  فضالً  األيديولوجيا.، 

اليت  األنشطة  من  الكبرية  للمجموعة 
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تضطلع هبا اليونسكو يف جماالت صون الرتاث 
الكرامة  محاية  إىل  ودعا  التعبري،  وحرية 
واحلوار  السالم  ثقافة  وتعزيز  اإلنسانية 
على  جيب  بالقول:  خمتتماً  احلضارات،  بني 
املعتدلني الذين يشكلون أغلبية سكان العامل، 
أن يرفعوا أصواهتم ضد التطرف، وأن يدعوا 
إىل احلوار بني الثقافات، وأن يظهروا السمات 

العاملية اليت حيملها كل واحد منهم.
أعضاء  أمام  كلمته  العام يف  األمني  وإذ شدد 
ال�190  دورته  لليونسكو يف  التنفيذي  اجمللس 
تشرين األول 2012م على األمهية البالغة اليت 
يتمتع هبا التعليم يف عملية التنمية، أكد أمهية 
واملتسقة  املخططة  اليونسكو  بربامج  االنتفاع 
مع أنشطة األمم املتحدة املنظمة الدولية األم، 
أن  الكتاب  ذلك  خالل  من  »استطعت  وقال: 
اكتشف العامل يف كوريا اليت كانت قد دمرهتا 
احلرب بالكامل، ويف ذلك الوقت كانت األمم 
املتحدة شعلة أمل بالنسبة إىل شعب كوريا، وال 
تزال املنظمة شعلة أمل بالنسبة إىل العديد من 
الشعوب األخرى، وآمل أن تروا يف هذا الكتاب 
الناس يف  التعليم جلميع  لتوفري  إهلام  مصدر 
شتى أحناء العامل، كما إنين مقتنع بأنه لدينا 
اهلدف  هذا  لتحقيق  موارد  من  يلزمنا  ما 

شريطة توافر اإلرادة السياسية الالزمة«.
من جانبها أكدت السيدة بوكوفا التزام املنظمة 
حيث  املستدامة،  والتنمية  الدائم  بالسالم 
قالت: » يف هذا الوقت العصيب الذي يشهد 
تشغل  وبيئياً،  واقتصادياً  سياسياً  اضطراباً 
اليونسكو مكاناً خاصاً، ضمن منظومة األمم 
مهمة  عاتقها  على  تقع  وكالة  كوهنا  املتحدة 
صون الكرامة اإلنسانية، وأضافت: » يف هذا 
اهتمامنا  نصب  أن  علينا  املضطرب،  العامل 
على األسس اليت يقوم عليها بنيان إنسانيتنا 
املشرتكة، إذا أردنا حقاً أن حنصل على السالم 

والتنمية املستدامة .«

ويف الفرتة املتزامنة مع إطالق مبادرة التعليم 
قيادهتا  امتياز  اليونسكو  نالت  اليت  أوالً 
يف  ومكانتها  لدورها  وأممياً  دولياً  تكريساً 
16تشرين  يف  املنظمة  أصدرت  امليدان،  هذا 
األول 2012م تقريرها الدويل العاشر لرصد 
التعليم للجميع، حتت عنوان » تسخري التعليم 
معمق  بشكل  متناوالً  العمل«،  ملقتضيات 
من  هدفاً  بوصفه  للشباب،  الالزمة  املهارات 
»أهداف التعليم للجميع« اليت مت اعتمادها يف 

عام 2000م ومل حتظ باالهتمام الالزم .
لالستثمار يف  امللحة  احلاجة  التقرير  ويظهر 
ترتاوح  الذين  للشباب  الالزمة  املهارات  جمال 
األزمة  ظل  يف  سنة  15و24  بني  أعمارهم 
االقتصادية العاملية اليت مازالت متثل ضغوطاً 
البطالة  معدالت  وترفع  امليزانيات  على 
اخلطوات  حمدداً  العامل،  أرجاء  مجيع  يف 
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احلكومات  على  ينبغي  اليت  األساسية 
القطاع  ومؤسسات  للمعونة  املاحنة  واجلهات 
اخلاص أن تتخذها ملعاجلة النقص احلاد يف 
األشد  بالشباب  يتعلق  ما  والسيما  املهارات، 
املدير  بوكوفا  السيدة  تؤكد  وهنا  حرماناً، 
تقوم  احلكومات  بعض  أن   « لليونسكو:  العام 
تقصر يف ضرورة  ولكنها  عمل،  فرص  خبلق 
املهارات األساسية  الشباب  أن يكتسب مجيع 
سيما  وال  الكثريين  أن  منوهة  هلم،  الالزمة 
مسارات  هلم  تتوافر  أن  إىل  حباجة  الشابات 
بديلة للحصول على تعليم«، فيما تعترب البلدان 
اليت تستثمر يف جمال املهارات الالزمة للشباب 
التقرير  ويتابع  سليمة،  خطوة  مبثابة  ذلك 
ينفق  دوالر  كل  من  املتحقق  العائد  أن  ليؤكد 
على تعليم شخص يشكل قيمة ترتاوح بني 10 
اقتصادي  منو  صورة  يف  ويظهر  دوالراً  و15 

يؤثر على عمل الشخص وطوال حياته. 
صورة  يرسم  التقرير  فإن  ذلك  عن  فضالً 
اليت  املهارات  نقص  ملسألة  الوضوح  شديدة 
يعاني منها الشباب، ويبني أن اجتياز املرحلة 
الدنيا من التعليم الثانوي أمر يشكل يف الوقت 
يكتسبوا  كي  للشباب  األدنى  احلد  الراهن 
من  إليها  حيتاجون  اليت  األساسية  املهارات 
أجل احلصول على وظائف الئقة، فحتى اآلن 
وعلى املستوى العاملي، هناك 250 مليون طفل 
تقريباً يف سن التعليم االبتدائي ال يستطيعون 
ملتحقني  أكانوا  سواء  الكتابة،  أو  القراءة 
باملدارس أم غري ملتحقني هبا: كما أن مثة 71 
مليون مراهق غري ملتحقني بالتعليم الثانوي، 
وهو ما جيعلهم يفتقرون إىل املهارات احليوية 

الالزمة جملال العمل يف املستقبل.
 200 حنو  فإن  النامية  البلدان  يف  أما 
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جديدة  فرصة  إىل  حيتاجون  شاب  مليون 
للحصول على املهارات األساسية يف جماالت 
املهارات  وهي  واحلساب،  والكتابة  القراءة 
للحصول  إضافية  مهارات  لتعلم  الضرورية 
يعيشون  الذين  الشباب  وحيتاج  عمل.  على 
يف املناطق الريفية إىل آليات إجيابية جديدة 
مساحات  وتضاؤل  املناخ  تغري  مع  للتعامل 
األراضي الزراعية واستغالل الفرص الظاهرة 
والنساء  الفقراء  ويبدو  الزراعي،  غري  للعمل 
هم الذين يواجهون أشد الصعاب املتعلقة هبذه 

اجلوانب.
بالغة  صعوبة  املتقدمة  البلدان  تواجه  فيما 
من  مليوناً   160 ال�  يقارب  ما  بوجود  تتسم 
لتقديم  الالزمة  املهارات  يفتقرون إىل  الكبار، 
طلب احلصول على وظيفة أو لقراءة الصحف، 
احلرمان  أشكال  يواجهون  الذين  يتأثر  فيما 
واملهاجرون  الفقراء  فيهم  مبن  االجتماعي، 
هذه  جراء  خاصة  بصفة  العرقية  واألقليات 
األوضاع، وقد ال يتوافر للشباب الذين ميكثون 
اخلامسة عشرة سوى  املدارس حتى سن  يف 
قدر ضئيل للغاية من مهارات القراءة والكتابة 
اليت ميكن أن تستمر كما هي عندما يصلون 
سن البلوغ. واستناداً إىل استقصاءات أجرهتا 
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 
يبني التقرير: »أن الشباب امللتحقني باملدارس 
املستوى  دون  الدراسي  حتصيلهم  كان  ممن 
على  القدرة  يبني  الذي  املطلوب  )املستوى   2
حنو  على  املشاركة  من  متكنهم  اليت  الكتابة 
من  أقل  بني  نسبتهم  ترتاوح  احلياة(  منتج يف 
من  وأكثر  كوريا  ومجهورية  فنلندا  يف   %10
25% يف النمسا ولكسمربغ  وغريها«، أما فيما 
خيص كل من أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية 
فهناك أكثر من نصف مليون مراهق يف سن 
املرحلة الدنيا من التعليم الثانوي غري ملتحقني 
خطرياً  تقليصاً  سيواجهون  وهؤالء  بالتعليم، 
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حياهتم،  طوال  مايل  باستقرار  التمتع  لفرص 
ألهنم مل يلتحقوا بالتعليم ومل يعثروا على عمل 
مستقر عند بلوغهم سن اخلامسة والعشرين.

إن التقرير بنسخته اجلديدة لعام 2012 م يشري 
إىل احلاجة امللحة لزيادة التمويل، فضالً عن 
تغيريات يف شتى  أحدثت  برامج  الرتكيز على 
أحناء العامل، وهذا ما أكدته السيدة بولني روز 
على  »جيب  قالت:  عندما  له  مديرة  بصفتها 
األموال  أن جتد  املاحنة  واجلهات  احلكومات 
والطاقات الالزمة ملساعدة الشباب الذين هم 
يف أمس احلاجة إىل اكتساب املهارات الالزمة 
إليها  حتتاج  اليت  بلداهنم  والقتصاديات  هلم 
الكتلة  أن  التقرير  يوضح  كما  االحتياج«،  كل 
أمريكي  دوالر  مليار   16 قدرها  البالغ  املالية 
تعميم  لتحقيق  سنوياً  ختصيصها  الالزم 
التعليم االبتدائي حبلول عام 2015م، تتطلب 
ختصيص دعم إضايف ستبلغ تكلفته 8 مليار 
دوالر أمريكي لتعميم القيد يف املرحلة الدنيا 
من التعليم الثانوي... ويتابع مؤكداً أن القطاع 
األول  املقام  يف  يستفيد  الذي  هو  اخلاص 
من  بالرغم  لكن  املاهرة،  العاملة  القوة  من 
الذي يقدمه  املايل  الدعم  أن يزيد  ذلك عليه 
)القطاع  يساهم  حني  ففي  اجملال«.  هذا  يف 
من  باملائة   5 يعادل  مبا  حالياً  اخلاص( 
إمجايل املساعدة الرمسية املقدمة إىل قطاع 
ما  غالباً  اخلاصة  املسامهات  فإن  التعليم، 
تتماشى على حنو أوثق مع أولويات مؤسسات 
االستجابة  من  بدالً  التجارية،  األعمال 
يتم  املثال:  وعلى سبيل  ألولويات احلكومات، 
العايل،  للتعليم  كبرية  مالية  مبالغ  ختصيص 
لكن قلًة من األطفال ينجحون يف الوصول إىل 
اليزالون  معظمهم  أن  حني  يف  املستوى،  هذا 
يتم  كما  األساسية،  املهارات  إىل  يفتقرون 
توجيه معظم الدعم اخلاص بقطاع املعلومات 

الناشئة  االقتصاديات  إىل  واالتصاالت 
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يف بلدان مثل الربازيل والصني واهلند، بدالً من 
البلدان النامية اليت هي يف أمس احلاجة إىل 
املساعدة. ويظهر التقرير الذي يتناول موضوع 
التعليم من أجل العمل أن مثة حاجة ملحة إىل 
االستثمار يف تنمية مهارات الشباب، كما تفيد 
البيانات املتوافرة بشأن الدول العربية: أن أكثر 
من 10 ماليني شخص ترتاوح أعمارهم بني 15 
- 24 عاماً مل يكملوا مرحلة التعليم االبتدائي 
إىل  حيتاجون  فهم  وبالتايل  الدول،  هذه  يف 
حلول بديلة الكتساب املهارات األساسية اليت 
مزدهرة،  حبياة  وينعموا  يعملوا  أن  هلم  تتيح 
وتشكل هذه الفئة من األشخاص مخس عدد 
العربية، فيما تقل أعمار  الشباب يف املنطقة 
اخلامسة  عن  سكاهنا  عدد  نصف  من  أكثر 
والعشرين، و تشري الدراسات إىل أن أكثر من 
ربع الشباب يف العامل هم عاطلون عن العمل 
وسجناء وظائف حتتم عليهم العيش عند خط 
الفقر أو حتته، ومبا أن آثار األزمة االقتصادية 
العاملية ما تزال ملموسة حتى اآلن فإن النقص 
احلاد يف املهارات الذي يعاني منه الشباب هو 

أشد وقعاً من أي وقت مضى.
أحرزته  الذي  الكبري  التقدم  من  الرغم  وعلى 
باملدارس،   القيد  معدالت  يف  البلدان  بعض 
املسار  القليل منها على  أن  التقرير يبني  فإن 
الستة  األهداف  حتقيق  إىل  املؤدي  الصحيح 
للتعليم للجميع اليت اعتمدت يف عام 2000م، 
الركب،  عن  للغاية  متخلفة  أخرى  بلداناً  وأن 
وعليه حتتل املنطقة العربية مع أفريقيا جنوب 
سائر  بني  األخرية  املرتبة  الكربى  الصحراء 
مناطق العامل من حيث املساواة بني اجلنسني 

يف جمال التعليم.
 إن متابعة متأنية للمضمون تبني أن التقرير 
أحد  يف  متعمقة  بصورة  يبحث  املذكور 
تنمية  وهو  حتليالً  األقل  التعليمية  األهداف 
من  الفئة  هذه  أن  ويؤكد  الشباب،  مهارات 

غالباً  أساسية،  مهارات  إىل  حتتاج  اجملتمع 
واملرحلة  االبتدائية  املرحلة  تعلمها يف  يتم  ما 
الدنيا من التعليم الثانوي، ومبا ميكن الشاب 
الئق،  عمل  على  احلصول  من  مستقبالً 
املرجح حتسن  غري  من  أنه  الدراسات  وتؤكد 
هذا الوضع يف املستقبل القريب، ففي الدول 
غري  طفل  ماليني   5 قرابة  يوجد  العربية، 
ملتحقني بالتعليم االبتدائي و4 ماليني مراهق 
يعين  مما  الثانوي،  بالتعليم  ملتحقني  غري 
املهارات  إىل  يفتقرون  األشخاص  هؤالء  أن 
الالزمة للحصول على فرصة عمل مناسبة يف 
أيضاً،  تعلم  أزمة  العامل  يواجه  كما  املستقبل. 
لوجود  والبيانات  اإلحصاءات  ختلص  حيث 
التعليم  سن  بلغوا  ممن  طفل  مليون   250
وال  الكتابة  وال  القراءة  جييدون  ال  االبتدائي 
أكانوا  سواء  لذلك  الالزمة  املهارات  ميتلكون 

ملتحقني باملدرسة أم غري ملتحقني هبا.
السيدة  قالت  املوقف،  هذا  خطورة  وحول 
مشكلة  من  اليوم  الشباب  يعاني  بوكوفا:« 
مزمنة هي عدم تطابق املهارات املكتسبة مع 
املهارات املطلوبة يف سوق العمل، ويتمثل احلل 
األنسب ملشكليت الرتاجع االقتصادي والبطالة 
يف صفوف الشباب يف ضمان حصوهلم على 
ما حيتاجون إليه من مهارات أساسية وأنشطة 
بثقة،  العمل  عامل  إىل  للدخول  تدريبية 
والسيما  الشباب،  من  الكثري  إن  وأضافت:« 
الشابات، حيتاجون إىل حلول بديلة للتعليم كي 
يتمكنوا من تنمية املهارات الالزمة لكسب أجر 
الئق والعيش بكرامة واإلسهام يف اجملتمعات 

اليت ينتمون إليها«.
يف  الفقراء  الشباب  يعد  ذلك،  عن  فضالً   
الفئات  أشد  والريفية  احلضرية  املناطق 
املهارات،  تنمية  على  التدريب  إىل  احتياجاً 
يف  الشباب  أعداد  أن  اإلحصاءات  وتبني 
بالتعليم  يلتحقوا  مل  الذين  احلضرية  املناطق 
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نظري  هلا  يسبق  مستويات مل  بلغت  االبتدائي 
على  الدول  بعض  يف  النسبة  هذه  ومتثل 
سبيل املثال شخصاً واحداً من بني كل مخسة 
حني،  يف  مستمر،  ازدياد  يف  وهي  أشخاص 
املنتمني  الشباب  من  الكربى  األغلبية  تتمكن 
الدول  هذه  يف  األغنى  السكانية  الفئات  إىل 
الثانوي.  التعليم  من  العليا  املرحلة  بلوغ  من 
/العاملني/  الشباب  أن  يالحظ،  لذلك  وتبعاً 
يضطرون  األساسية  املهارات  تنقصهم  الذين 
إىل العمل يف القطاعات غري الرمسية وبصورة 
غري قانونية، مما يعين غياب الظروف املناسبة 
عمل،  كل  ختص  أن  ميكن  اليت  واملستقرة 
وانعكاس هذه اآلثار يف األجر املنخفض الذي 

يبقيهم حتت خط الفقر. 
 %5 أن  إىل  اإلشارة  ميكن  السياق،  هذا  ويف 
التعليم  يكملن  مل  اللواتي  الشابات  من  فقط 
الثانوي يف املناطق احلضرية يف تلك البلدان 
اليوم  يف  دوالرين  على  يزيد  أجراً  يتقاضني 
 %80 إىل  النسبة  هذه  تصل  فيما  الواحد، 
على  احلاصلني  الشباب  صفوف  يف  تقريباً 

القدر عينه من التعليم يف تلك املناطق.
   أما أغلبية الفقراء واألشخاص األشد حرماناً 
من التعليم فيعيشون يف املناطق الريفية، كما 
الذي  الشباب  املزارعني  من  الكثري  يفتقر 
املناخ على  يعانون: ندرة األراضي وتأثري تغري 
أساسية  مهارات  يلزمهم من  ما  إىل  نشاطهم 
حلماية أنفسهم ومواصلة عملهم، وتشري صور 
الواقع أيضاً إىل أن الشباب من غري املزارعني 
إقامة  جمال  يف  التدريب  إىل  احلاجة  بأمس 
حيصلوا  كي  والتسويق  التجارية  املشروعات 
هواجس  من  ويتخلصوا  جديدة،  فرص  على 

النزوح إىل املدن للحصول على عمل.
من جانب أخر، تعد النساء أشد الفئات احتياجاً 
إىل الدعم يف املناطق الريفية واحلضرية على 
مثالً،  إليها  املشار  األرياف  ففي  سواء،  حد 

تفتقر 93% من الشابات إىل املهارات اليت يتم 
تعليمها يف املرحلة الدنيا من التعليم الثانوي، 
وهو أمر يؤثر حتماً على مستقبلهن، كما تؤكد 
هؤالء  80%من  من  أكثر  أن  أيضاً  البيانات 
االبتدائي  التعليم  على  احلاصالت  الشابات 
حساب  عند  االعتبار  بنظر  يؤخذن  ال  فقط 
يبحثن  ال  ألهنن  العمل  عن  العاطلني  أعداد 
هذه  تبلغ  حني  يف  عمل،  فرص  عن  جبدية 

النسبة 20% يف صفوف الشبان.
   لقد رأت مديرة الفريق املعين بالتقرير أن« 
املرحلة  يكملوا  املنطقة مل  املاليني من شباب 
الشباب،  وهؤالء  الثانوي،  التعليم  من  الدنيا 
يعملون  منهم،  كبرياً  النساء عدداً  الذين متثل 
مستقرة،  ويف ظروف غري  متدنية  أجور  لقاء 
السياسية  القرارات  على  التأثري  يسعهم  وال 
إمهاهلم  يتم  ما  وغالباً  اإلعالم،  وسائل  أو 
مشاكل  حل  إىل  الرامية  السياسات  إطار  يف 
التعليم والعمل، ويتعني بالتايل على احلكومات 
الفئات  أشد  تستهدف  أن  املاحنة  واجلهات 
حرماناً عند معاجلتها مسائل البطالة والتعليم 

يف املستقبل«.
  ويبني التقرير أن االستثمار يف تنمية مهارات 
ميكن  اليت  احلكيمة  اخلطوات  يعد  الشباب 
أن تتخذها البلدان الساعية إىل تعزيز منوها 
االقتصادي، كما يؤكد أن كل دوالر ينفق على 
بني  قيمته  ترتاوح  رحباً  حيقق  شخص  تعليم 
النمو  صعيد  على  أمريكياً  دوالراً   15 و   10
االقتصادي طيلة احلياة املهنية هلذا الشخص، 
أما يف البلدان األغنى واألكثر تقدماً، فإن عدم 
االستثمار يف تنمية مهارات الشباب يؤدي إىل 

ارتفاع معدالت البطالة باستمرار.
 إن متابعة هذا الواقع الصعب والبحث اجلاد 
عن حلول له، يظهر حاجة ملحة إىل ختصيص 
النقص يف  املزيد من األموال ملعاجلة مشكلة 

املهارات، فضالً عن توفري املوارد املالية 
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الالزمة لتحقيق زيادة كبرية ونوعية يف فرص 
والتقرير  للشباب،  املتاحة  البديلة  التدريب 
العاملي لرصد التعليم للجميع هلذا العام يشري 
إىل أنه إضافة إىل مبلغ ال� 16 مليار دوالر الذي 
سيتعني توفريه سنوياً لتعميم التعليم االبتدائي 
 8 توفري  سيتوجب  فإنه  2015م،  عام  حبلول 
الشباب  مجيع  بلوغ  لضمان  دوالر  مليارات 

حيث  الثانوي،  التعليم  من  الدنيا  للمرحلة 
تقدمها  اليت  املعونة  ختصيص  إعادة  ميكن 
اجلهات املاحنة لسد هذا العجز يف التمويل، 
من  دوالر  مليار   3,1 مبلغ  أن  التقرير  ويبني 
ال  الثانوي  بعد  ما  للتعليم  املخصصة  املعونة 
النامية  البلدان  التعليمية يف  النظم  يصل إىل 
األجانب  الطلبة  دراسات  لتمويل  يستخدم  إذ 
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يف البلدان املاحنة، وقد يكون من املفيد إنفاق 
هذا املبلغ ملعاجلة نقص املهارات الذي يعانيه 

الشباب احملرومون يف البلدان الفقرية.
  جدير بالذكر أن القطاع اخلاص، الذي يعد 
توافر  من  تستفيد  اليت  الرئيسة  اجلهات  من 
الراهن  الوقت  يف  يقدم  مؤهلة،  عاملة  قوى 
الرمسية  املعونة  جمموع  من   %5 نسبته  ما 

املخصصة للتعليم، ولكن هذه املسامهة املالية 
التعليمية للحكومات،  األولويات  ال تربز دائماً 
فغالباً ما تكون مرتبطة بدرجة أكرب بأولويات 
ختصص  كبرية  مبالغ  إن  حيث  الشراكات، 
مثالً للتعليم العايل، مع األخذ بعني االهتمام 
أن عدداً قليالً جداً من األطفال يتمكنون من 
إىل  عادة  يفتقر  ومعظمهم  املرحلة  هذه  بلوغ 

املهارات األساسية.
التوصيات  من  عدد  إىل  التقرير  وخيلص 
ودعم  املشكالت  هذه  معاجلة  إىل  الرامية 
تنمية املهارات الالزمة للشباب، وحيددها يف 

اآلتي:
املهارات  لتعلم  -  جيب توفري مسارات بديلة 

األساسية إىل ما يقدر ب� 200 مليون شاب. 
يف  جيد  تدريب  إىل  الشباب  مجيع  حيتاج   
التعليم  مرحلة  يف  األساسية  املهارات  جمال 

الثانوي. 
 - جيب أن توازن املناهج الدراسية اخلاصة 
باملرحلة العليا من التعليم الثانوي بني املهارات 
تكنولوجيات  فيها  مبا  والتقنية،  املهنية 
القابلة  واملهارات  واالتصاالت،  املعلومات 
ال  اليت  واالتصال  الثقة  عوامل  مثل  للتناقل، 

غنى عنها يف مواقع العمل.
-  جيب أن تستهدف االسرتاتيجيات اخلاصة 
باملهارات الفئات احملرومة، والسيما الشابات 
احلضرية  املناطق  يف  املقيمني  والفقراء 

والريفية.
أمريكي  دوالر  مليارات  مثانية  توفري  - جيب 
باملرحلة  الشباب  مجيع  يلتحق  أن  لضمان 
أن  ينبغي  كما  الثانوي،  التعليم  من  الدنيا 
تقوم احلكومات واجلهات املاحنة ومؤسسات 
الفجوة  سد  يف  باإلسهام  اخلاص  القطاع 

املالية.
2012م  لعام  املذكور  التقرير  إصدار  وجاء 

أطلقها  اليت  العاملية  املبادرة  أعقاب  يف 
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املراجع: 
املتحدة  األمم  التأسيسي ملنظمة  امليثاق  ألف - ص�7،  النصوص األساسية، طبعة 2004م،   -

للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(. 
والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  األمم  ملنظمة  الرمسي  املوقع  ملنشورات  مستمرة  متابعة   -

.org.unesco.www،اليونسكو( على الشابكة(

أيلول   26 يف  املتحدة  لألمم  العام  األمني 
حيث   « أوالً  التعليم   « عنوان  حتت  2012م، 
مجيع  إمكانات  حشد  أمهية  خالهلا  من  أكد 
اجلهات املعنية للتغلب على العقبات اليت حتول 
ينطوي  ومناسب  جيد  تعليم   « حتقيق  دون 
على قدرة حتويلية، ومل تتأخر رئيسة اجمللس 
التنفيذي لليونسكو، فحملت األمني العام إىل 
نيويورك الرسالة اآلتية: تؤدي اليونسكو دوراً 
حيوياً يف التنمية الشاملة واملستدامة، وجيب 
أال ينظر إىل املنظمة على أهنا وكالة من بني 
فهي  العامل،  يف  العديدة  اإلمنائية  الوكاالت 
متخصصة  وكالة  إهنا:  إمنائية  وكالة  ليست 
على  متقدمة  جمتمعات  بناء  أجل  من  تعمل 
املدى الطويل ومن أجل صون التطور الفكري 
هو  فيها  واالستثمار  للبشرية،  واألخالقي 
األجيال  لصاحل  الدائم  السالم  يف  استثمار 

القادمة: إن اليونسكو مهمة فعالً.
ختاماً، إن التقرير اجلديد يذكرنا بأن اهلدف 
يتمكن  أن  على ضمان  يقتصر  ال  التعليم  من 
بل  باملدارس،  االلتحاق  من  األطفال  مجيع 
يواجهوا  كي  الشباب  بإعداد  يتعلق  األمر  إن 
للعثور  بفرص  تزويدهم  خالل  من  احلياة 
على عمل الئق، وكسب رزقهم واملسامهة يف 
مهاراهتم  تعزيز  عن  فضالً  جمتمعاهتم،  بناء 
مستوى  وعلى  املختلفة،  بأوجهها  وإمكاناهتم 
ضرورة  على  يؤكد  أنه  كما  نطاقاً،  أوسع 
العاملة  القوة  تعزيز  على  البلدان  مساعدة 
النمو  إليها من أجل مواكبة أوجه  اليت حتتاج 

املتحققة يف إطار االقتصاد العاملي.
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الوشم .. 
من الرسم باإلبرة

إلى التلوين المجهري

 غازي خريان امللحم

 الوشم من العادات الشعبية املتوارثة، 
وأحد الفنون الفلكلورية العريقة اليت 
منذ  الفراعنة  قدماء  أواًل:  مارسها 
حوايل /3000/ سنة قبل امليالد، وسيلة للزينة 
والتجميل، بينما اختذته بعض األقوام عالمات 

لتمييز أفرادها عن بقية اجلماعات األخرى.

المعلم
العربي
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هوية  أول  الوشم  اعتبار  ميكن  هنا،  ومن 
على  هبا  ليستدل  اإلنسان  محلها  شخصية 
انتساب هذا الشخص إىل هذه القبيلة أو تلك، 
انتقل  الوشم  أن  التارخيية إىل  الدالئل  وتُشري 
من مهده يف مصر إىل أصقاع كثرية من العامل، 
وعرفه  وأوروبا،  وإفريقيا  آسيا  من  كل  يف 
بعض  من  العالج  هبدف  واستعملوه  العرب 
احلاالت املرضية، كما نظروا إليه على أنه من 
أفضل وسائل الزينة لتعزيز مجال املرأة وإظهار 
تَشِمُّ  العربية  القبائل  بعض  وكانت  حماسنها، 
بناهتا يف أماكن متعددة من الوجه واألطراف، 

إزالتها كانوا يستخدمون مواد عرفوها  ولدى 
الكلس،  التجربة واملراس، مثل ماء  من خالل 
وعصارة بعض احلشائش الصحراوية، وقدميًاً 

قال الشاعر العربي:
 خلولة أطالل بربقة ثهمد          

                تلوح كباقي الوشم يف ظاهر اليد
تعريف الوشم:

أو  عالمة  هو  التعريف،  حيث  من  الوشم   
تصميم ما، يطبع على اجللد يف أماكن معينة 
من اجلسم، وذلك بإدخال مادة ملونة طبيعية 
او كيميائية إىل طبقة األدمة العميقة يف اجللد، 



295املعلم العربي / العدد 447-446-445 / 2012

ثقافة ومنوعات

فتتحول إىل شكل معني يرغب به صاحبه.
أما الوشم تقليدياً فهو رسم أو نقش أو زخرفة 
يزركش به  اجللد، بقصد الزينة، أو ألسباب 
طبيعة  تتطلبها  اجتماعية  تقاليد  أو  نفسية، 

املوشوم.
خطوطاً  أو  صوراً  مايكون  غالباً  والوشم 
تتخذ  أحياناً،  منتظمة  غري  التشكيل  بسيطة 
واقع  من  تكويناهتا  تستمد  متعددة  أشكاالً 
البيئة واحلياة واالجتماعية، يف كل من البادية 
وهي متثل هالالً  على حدٍ سواء،  واحلاضرة 
أو جنمة، أو حيواناً او طائراً، أو زهرة صغرية، 
ترسم على اجلبني، أو على ظاهر اليد، أو يف 

منطقة الذراع أو الكاحل.

مادة الوشم:
تستخدم  وطبيعية  كيميائية  مواد  عدة  يوجد 
أو  والسناج  الكربون  مثل  الوشم،  عملية  يف 
املواد التعطي  اهلندي، وهذه  مايُسمى باحلرب 
بالضرورة لوهنا الطبيعي الذي كانت عليه قبل 
تغريات  فهناك  املوشوم،  اجللد  إىل  إدخاهلا 
تطرأ على املادة الصبغية بعد امتزاجها خباليا 
اجللد، وتبدو من خالل هذه اخلاليا بلون آخر 

خمالف للوهنا األصلي.
فمثالً، يُعطي السناج األسود لوناً يتفاوت فيه 
)سلفيد  يُعطي  بينما  واألسود،  األزرق  بني 
األمحر،  اللون  النباتية  واألصباغ  الزئبق( 
األزرق  اللون  الكوبالت(  )أملونيات  وتعطي 
اللون  الكروم(  أكسيد   ( ويُعطي  الفاتح، 
اللون  يعطي  الكاديوم  وسلفيد  األخضر، 
األصفر، بينما تعطي ) أكاسيد احلديد( اللون 

البين الغامق، وهكذا.

آلية الوشم:
 تتم عملية الوشم، عرب آلية دقيقة يف إدخال 
الذكر،  السالفة  األصبغة  أو  األحبار  جزيئات 

إىل الطبقة اليت حتت البشرة، من خالل الوخز 
بأي سن حاد، أو باستعمال إبرة صغرية عادية، 
الضرورة،  اقتضت  ما  إذا  إبر  جمموعة  أو 
األعلى  من  اهتزازية  بطريقة  الواشم  حيركها 
من  السطحية  الطبقة  خترتق  األسفل  إىل 
اجللد، ومع كل وخزة تدفع اإلبرة معها كمية 
لتستقر  البشرة  إىل ما حتت  قليلة من احلرب 

هناك، ثم ينتج عنها الشكل املطلوب.
أما اليوم فقد بات الواشم املتمرس، يستخدم 
املادة  حبيبات  إلدخال  خاصة  كهربائية  إبرة 
بعد  وذلك  األدمة،  إىل  الوشم  يف  املستعملة 
املطهرات،  ببعض  املقصودة  املنطقة  تنظيف 
ثم طالئها بطبقة رقيقة من تلك املادة، وعند 
األدمة  إىل خاليا  الطبيعية  املواد  هذه  دخول 
الحتواء  كثرية  بلغمية  خاليا  تندفع  اجللدية، 
للتخلص  والتهامها  الغريبة  اجلزئيات  هذه 
وراءها  تاركة  تذوب  ما  سرعان  لكنها  منها، 
يف  خاملة  شبه  بصورة  لتستقر  املواد  هذه 

أنسجة اجللد وبصورة دائمة.

وشم باأللوان:
 إن تنوع األلوان يف الوشم، ظهر بداية يف حوايل 
شرعت  حيث   ، أمريكا  يف   /1830 العام/ 
البالد،  تلك  يف  املخملي  اجملتمع  سيدات 
إلبرازها  واألجفان  للحواجب  وشم  بإجراء 
األسود،  اللون  باستخدام  وذلك  أفضل  بشكل 
أو األزرق، أو األخضر الغامق، وقيامهن بوشم 
باللون  والشفاه  الوجنتني  على  الوجه  منطقة 

األمحر أو الزهري وغريه.
من  املستحدث  النوع  هذا  خاصية  من  وكان 
الوشم ثباته لعدة سنوات قادمة، عكس املكياج 
العادي الذي يزول سريعاً ، ويف العام/1875/ 
صالونات  أصحاب  قبل  من  محلة  بدأت 
التلوين،  أجهزة  تطوير  إىل  هتدف  التجميل 

فربزت إىل حيز الوجود وبالتتابع أجهزة 
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تلوين كهربائية، ومن ثم مغناطيسية حمسنة، 
لتُصبح أكثر سهولة يف االستعمال، وغري مؤملة، 
وتُساعد على وشم مساحات كبرية من اجللد 

خالل فرتة زمنية وجيزة.
األجهزة  صناعة  يف  التقدم  هذا  ورافق 
استنباط أنواع جديدة من األًصبغة وحمضرة 
ضمن مواصفات صحية مناسبة يتم تسويقها 
ألي  جماالً  الترتك  معقمة،  طبية  عبوات  يف 

ضرر بالنسبة لبشرة املوشوم.
اكتشاف  التطور ذروته عندما مت  وشهد هذا 
الوشم،  منطقة  يعقم  الذي  اجملهري  التلوين 
وفق آلية تعتمد على غمس مواد صباغية ذات 
داخل  أو  اجللد،  حتت  وزرقها  متعددة  ألوان 
وثابتاً،  لوناً جذاباً  األنسجة احلية، إلعطائها 
اليتأثر بالعوامل الداخلية اليت حتقن األصبغة 
فيها، توخياً لغايات جتميلية أو طبية أحياناً.

فوائد الوشم:
كما هو معروف، موضوع قديم ملسته  الوشم 
طبية  نقلة  إىل  فحولته  احلديث  العصر  يد 
وجتميلية معاصرة استفاد منها عامل التجميل 

بشكل خاص.
تغطية  مثل  كثرية،  استخدامات  للوشم  وبات 
خلقي،  لعيب  إصالح  أو  الندوب،  بعض 
ومن  التجميل،  يف  األصلية  ملهمته  باإلضافة 

جماالته يف هذا الصدد:

رسم الشفتني:
السيدة  قبل  من  املطلوب  اللون  اختيار  يتم 
الفاتح،  األمحر  بني  املتدرج  بالوشم،  الراغبة 
والزهري،  والربتقايل،  الغامق،  واألمحر 
والبصلي . . .  إخل مع اإلشارة إىل أنه ميكن 
بواسطة الوشم التحكم بتكبري إحدى الشفتني 

أو كالمها حسب الرغبة أو الضرورة.

رسم احلواجب والرموش:
يتم رسم احلاجب أو الرموش بالطريقة نفسها، 
األساسي  للون  األصلي  الشكل  مراعاة  مع 
للحاجب، مع مالحظة غياب األشعار وكثرهتا 
اللون  ينتخب  عام  وبشكل  املنطقة،  هذه  يف 

األسود او البين الغامق هلذا الغرض.

حتديد حميط العني:
اللون،  كحلي  خبط  العني  حميط  حتديد  يتم 
ويتبع مسار احللقة اجلفنية مبحاذاة الرموش، 
وهبذه  ذاهتا،  اجلفنية  احلافة  داخل  ورمبا 
إعطاء  املتمرس  الواشم  يستطيع  الطريقة 

العني الشكل املطلوب من تكبري أو استدارة.

رسم شامة جتميلية:
جتميلية  شامة  رسم  الوشم،  بواسطة  ميكن 
السيدات  من  يرغب  ملن  الوجه  على  خال  أو 
وأحياناً من الرجال، وهو مايوفر مشقة رسم 
الشامة يومياً، ويتم  ذلك بقلم الكحل العادي 

من قبل السيدة.

الوشم الطيب:
املعروفة  االستخدامات  عن  النظر  وبغض   
مواقع  من  أي  على  الرسم  املتمثلة يف  للوشم 
التجميلي حيرص  الطيب  الوشم  اجلسم، فإن 
يف الكثري من احلاالت على إخفاء التشوهات 
ملسة  من  ال خيلو  بشكل جتميلي  تغطيتها  او 
فنية مميزة، تعيد لإلنسان املوشوم شيئاً من 
دون  من  باجملتمع،  واالندماج  بالنفس  الثقة 
ينتابه  قد  الذي  اخلجل،  او  بالنقص  الشعور 
نتيجة التشوه. ومن املواد اليت تعتمد يف إزالة 
الوشم، بعض احملاليل الطبية اليت ختفف من 
حدة اللون وليس إزالته متاماً، ومن املمكن يف 
بعض احلاالت تغيري اللون بوضع ألوان أخرى 
أو  اللجوء إىل كشط  أو  املوشومة،  الدائرة  يف 
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املصادر:
نوفمرب  ص69،   ،47 العدد  اخلاص،  طبيبك  جملة  الوشم،  البشري،  حممدعاديل  د.   -

1982،القاهرة.
- قلم التحرير، الوشم،جملة عامل الصحة، العدد )0(، ص 39،ل 2، 2004، دمشق.
- ندى خري بك، الوشم، جملة طبيبك، العدد )468(، ص36، إبريل 1997،دمشق.

452، ص62،  العدد  العربي،  امللوك، جملة  أجساد  على  عربود،الوشم  املنعم  عبد  د.أمحد   -
يوليو،1996، الكويت.

- د.حممد أكرم خوجة، الوشم، العربي، العدد452،يوليو )196(، الكويت.
- غازي خريان امللحم، األصبغة اللونية، اخلفجي، العدد 12، ص49، ذو القعدة 1423، الرياض.

حفّ البشرة، وهذه الطريقة قد تعطي نتائج 
الليزر  بأشعة  االستعانة  تبقى  لكن  مقبولة، 
لكنها  األفضل،  هي  احلالة  هبذه  اخلاصة 
مكلفة جداً واستعمااللتها حمددة كوهنا تعتمد 

على التخصص من قبل مستعملها. 
ومن هنا جند بعض األطباء املختصني حيبذون 
األسلوب اجلراحي إلزالة الوشم املزمن، وهذه 
الطريقة معتمدة جداً، الجييدها سوى املهرة 

من أصحاب اخلربة واملمارسة الطويلة.
أيام  إن  الوشم:  بشأن  القول  ميكن  وأخرياً 

الوشم قد ولت إىل غري  البساطة يف تصميم 
رجعة، وما عاد األمر يقتصر كما يف املاضي، 
أو يف منطقة  الذراع،  على رمسة عادية على 
بل  وحسب،  اليد،  ظاهر  على  أو  الكاحل، 
تعداها إىل ما هو أعقد، حيث تشاهد رسوم 
اليت  اجلارحة  والطيور  واألفاعي،  اجلماجم، 
من  كله  اجلسد  أو  الظهر،  كامل  على  متتد 
متنوعة  وهي  القدم،  أمخص  حتى  الرأس 
األشكال واأللوان بقدر ما تتسع خميلة الواشم 

لعمل هكذا رسوم.
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اإلكسير وحجر الفالسفة
مجيل حسني األمحد

لقد كان جتديد وإعادة الشباب  واحلصول على املال حلمًا من 
أقطار  اليوم يف مجيع  وحتى  العصور  أقدم  منذ  البشر  أحالم 
األرض، وال يكاد خيلو كتاب من كتب الكيمياء والطب القدمية 
عن ذكر اإلكسري )إكسري الشباب( ذلك السائل األسطوري الذي يعتقد 
أنه يعيد الصحة والشباب لإلنسان  ،وتضم املخطوطات القدمية وصفات 
الوصفات سرية حيتفظ  هذه  الشباب ،وكانت  وغريبة إلعادة  متعددة 
هبا املختصون وال يبوحون هبا إال لقاء الكثري من املال  ،وقد اهتم عدد 
عدمية  أهنا  الوصفات  ،وبينوا  هذه  بدراسة  والكيميائيني  األطباء  من 
تأثري إجيابي وقت ذلك  ،وذلك عن  لبعضها  كان  وإنه رمبا  الفائدة  ، 
طريق اإلحياء  ،وتضم املخطوطات الكيميائية وكتب السحر الكثري من 
البخسة إىل ذهب وفضة وذلك عن طريق مادة  املعادن  طرائق حتويل 

خرافية  ،أطلقوا عليها اسم حجر الفالسفة أو حجر احلكمة .

المعلم
العربي
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وحجر  إكسري  يف  االعتقاد  جذور  وترجع 
الفالسفة إىل عصور موغلة يف القدم  ،وذلك 
منذ أن عرف اإلنسان الذهب وجّد يف احلصول 
عليه  ،ومنذ أن حاول معاجلة األبدان املريضة 
لرتتد صحيحة ،ويوجد يف األدب اهلندي الذي 
يرجع عمره إىل أكثر من  1000عام قبل امليالد 
ذكر لإلكسري  ،ثم جاءت أفكار فالسفة اليونان 
مجيع  منها  تتكون  اليت  للمادة  تصورهم  عن 
األشياء يف الكون   ،وخاصة نظرية العناصر 
هذا  إىل  يقود  الذي  املفتاح  األربعة  ،مبثابة 
االعتقاد ويربره  ،وينسب إىل اإلسكندرية أهنا 
كانت إحدى مراكز البحث عن اإلكسري وحجر 

الفالسفة .
األربعة  العناصر  عن  أرسطو  أفكار  وكانت 
لكل  بالفعل«  والوجود  »بالقوة  الوجود  ومبدأ 
األشياء املادية يف الكون مبثابة الدليل والربهان 
وإكسري  الفالسفة  حجر  وجود  على  املؤكد 
احلياة، فالذهب واحلديد والنحاس ال ختتلف 
إال اختالفاً ظاهرياً، ألن اهليلويل هو كل شيء 
فيها، وبالتايل فإنه ميكن حتويل األشياء من 
الرتاب  أو  أو احلديد  فالنحاس  آخر،  إىل  نوع 
الذهب  ذهباً  ،ألن  املدبر  بتدبري  يتحول  قد 
ما  إذا  حتى  األشياء  هذه  يف  موجود)بالقوة( 
)بالفعل( موجوداً  الذهب  أصبح  منها  خرج 

دور  مثل  التحويل  عملية  يف  الكيميائي  ودور 
الطبيعة، لكنه يؤديه يف مدة أقصر وما عليه 
إال أن حيصل على اإلكسري الذي يقوم بعملية 

التحويل . 
واهتم الكيميائيون العرب منذ زمن خالد بن 
يزيد بن معاوية بن أبي سفيان 85 )ه� 704 / 
إىل  وانقسموا  الفالسفة  وحجر  باإلكسري  م( 
املعادن  حتويل  إمكانية  أحدمها  يرى  فريقني 
البخسة إىل ذهب، وكان على رأس هذا الفريق 
يف  الكيمياء  عُرفت  الذي  حيان  بن  جابر 
عصره بصنعة جابر وذهب آخرون إىل رفض 

الفكرة رفضاً قاطعاً منهم الشيخ الرئيس ابن 
العرب  (، وفيلسوف  سينا) 371ه�  980 /م 
إميان  من  وبالرغم  وغريمها،  الكندي  يعقوب 
جابر بن حيان بفكرة اإلكسري إال أنه أملح إىل 
صعوبة احلصول على اإلكسري وغاىل يف ذكاء 
من يتمكن من احلصول عليه بدرجة يصعب 

حتقيقها بل جيعلها يف عداد املستحيالت .
تظهر يف خارجه  معدن  كل  أن  واعتقد جابر 
اليت  األربع  البسيطة  الصفات  من  صفتان 
والرطوبة  والربودة  )احلرارة  أرسطو  ذكرها 
اليبوسة( وخيفي يف باطنه الصفتني األخريني.

إخفاء  و  الباطن  إظهار  تستطيع  وبالكيمياء 
املعدن  فيتحول  الصفات،  من  الظاهر 
لكل معدن صفتني  إن  أي  آخر،  القائم معدناً 
موجودتني  وصفتني  )بالفعل(  فيه  موجودتني 
موجود  هو  ما  استخرجنا  فلو  )بالقوة(   فيه 
)بالفعل(  موجود  ماهو  الستخرجنا  )بالقوة( 

وتبدل املعدن إىل معدن آخر( . 
آخر  معدن  إىل  معدن  حتول  أن  جابر  وبني 
يتوقف على خربة الكيميائي وعلمه علماً كامالً 
كلتا احلالتني، فيعلم مم  الرتكيب يف  بعناصر 
 ، يرتكب  وكيف  حتويله  املراد  الشيء  يرتكب 
احلصول  املراد  الشيء  يرتكب  مم  يعلم  كما 
عليه وكيف يرتكب وهذا ما مسي عند جابر 
ويف  اإلكسري  يف  جابر  نظرية  باملوازين ،إن 
اليت  احلقيقية  األصالة  موضع  هلي  امليزان 
الدكتور  الكيمياء ،ويقول  علم  يف  إليه  تنسب 
زكي جنيب حممود )لو أردنا أن نسبغ على كالم 
جابر هذا، لوناً يقربه إىل عقولنا اليوم  ،فما 
علينا أال أن نتذكر أساس النظرية الطبيعية يف 
عصرنا الراهن وهو أن كل ما حتتويه الطبيعة 
اختلفت  ومهما  ذرات،  من  مركب  أشياء  من 
هذه الذرات يف أوزاهنا، فمادهتا اخلام مؤلفة 
 - نيوترونات   - بروتونات  أصول:  عدة  من 

إليكرتونات - بوزيرتونات ....اخل .



املعلم العربي / العدد 447-446-445 / 2012 300

ثقافة ومنوعات

حتى  شيء  كل  يتألف  األصول  هذه  ومن 
ليجوز من الوجهة النظرية أن حتول العناصر 
بعضها إىل بعض  ،إذا عرفت كيف تزيد هنا 
وتنقص هناك من هذه األصول حتى حتصل 
على النسب املطلوبة اليت يتكون منها العنصر 
املطلوب( وقد حتقق بالفعل ما أراده جابر بن 
حيان من حتويل العناصر بعضها إىل بعض يف 
القرن العشرين حيث أمكن حتويل ذرات بعض 
من خالل  أخرى  عناصر  ذرات  إىل  العناصر 
حجر فالسفة عصري وهو التفاعالت النووية 
 ،حيث تصدم نواة ذرة العنصر املراد حتويله 
 ، احلركة  ،بدقائق سريعة  النووي  املفاعل  يف 
فتتحول ذرات هذا العنصر إىل ذرات عناصر 
جديدة  ،وأمكن هبذه الطريقة حتويل البالتني 

و الزئبق و الثاليوم و األيريديوم إىل ذهب . 
بالصورة  يتحقق  مل  اجلميل  احللم  هذا  لكن 

الصنعة  وأصحاب  الكيميائيون  أرادها  اليت 
القدامى ،ذلك أن الذهب املصنع هبذه الطريقة 
ال  ثم  اليورانيوم  ،ومن  يشبه  هو ذهب مشع 
من  العادي  الذهب  له  يصلح  فيما  يصلح 

استعماالت .
وحاول ابن سينا إقامة احلجة يف كتابه الشفاء   
املعادن  حتويل  بطالن  على  النفس(  )شفاء 
بصبغ  النحاس  ذهب  ،أو صبغ  إىل  البخسة 
بقوله  وذلك  الذهب  بصبغ  الفضة  ،والفضة 
)وما الصفات اليت يقال عنها إهنا إذا أضيفت 
أو حذفت حتولت األشياء إىل بعضها بعضاً، 
إال صفات حمسوسة عرضية  ،وليست فواصل 
الفواصل  نوع  ،إذ  من  نوعاً  حقيقية  ،متيز 
الشيء جمهوالً  كان  احلقيقية جمهولة  ،وإذا 
فإمنا يستحيل إجياده أو إفناؤه بتدابري معينة( 
كذلك صنف كل من ابن تيمية والكندي رسالة 

يف إنكار حتويل املعادن . 
يبحثون عن اإلكسري وحجر الفالسفة يف أوربا ، 
وهذا البحث مل يتوقف طوال العصور القدمية 
والوسطى  ....وحتى اآلن  ،فبعد انتقال مركز 
العلم واحلضارة من الدول اإلسالمية إىل أوربا 
وترمجة كتب علماء العرب إىل اللغة الالتينية 
اإلكسري  فكرة  كانت  األوربية  اللغات  إىل  ثم 
وحجر الفالسفة وحتويل املعادن البخسة إىل 
ذهب من أهم األفكار الرائجة يف أوربا يف ذلك 
الزمان  ،وكانت اهلواية املفضلة  ،بل واهلدف 
املنشود لقطاعات عريضة من األوربيني مشلت 
رجال الدين واحلكام والكيميائيني واحلرفيني 
وغريهم وكان هلؤالء مجيعاً هدف مشرتك هو 
احلصول على الذهب  ،وأجرى هؤالء مجيعاً 
وطرق  أسلوب  متبعني  وغريبة  كثرية  جتارب 
إىل  بالطبع  يتوصلوا  ومل  العرب  الكيميائيني 
اإلكسري أو حجر الفالسفة ولكن توصلوا إىل 

أشياء هامة أخرى كثرية.
ففي عام  1669م قام الكيميائي األملاني هننبخ 
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بول  من  خملوط  بتبخري   H- brandبراند
حمكمة  بوتقة  يف  والرمل  والفحم  احليوانات 
الغلق حبيث مسح خبروج البخار ومنع دخول 
اهلواء اجلوي  ،وقد حصل براند يف بادئ األمر 
على سائل غليظ القوام ،وبتقطريه حصل على 
سائل أمحر اللون  ،أطلق عليه اسم زيت البول 
براند على  البول هذا حصل  زيت   ،وبتقطري 
راسب أسود يف قاع البوتقة  ،الذي حتول إىل 
راسب أبيض وهاج بعد حتميصه بشدة على 
السليم  الطريق  على  أنه  براند  واعتقد  النار 
يف احلصول على حجر الفالسفة فاملادة اليت 
ضوؤها  وخيتفي  بالليل  تضيء  عليها  حصل 
إىل  الفضة  حتويل  يف  يفلح  مل  لكنه  بالنهار 
هذه  سر  وكتم  إخفاء  من  يتمكن   ومل  ذهب 
املادة الغريبة  ،وشاع خرب ذلك االكتشاف يف 
يف  الكيميائيني  أشهر  إىل  ووصل  كلها  أوربا 
ذلك الوقت وهو الكيميائي الفرنسي الفوازيه 
الذي أجرى عليها جتارب عديدة ثبت بعدها 
أن املادة اليت تضيء بالليل اليت اكتشفها براند 
ليست حجر الفالسفة ولكنها عنصر كيميائي 
حامل  اللفظ  ومعنى  الفوسفور  أمساه  جديد 
الضوء  ،ألنه يلمع ويضيء يف الظالم ويعزى 
ذلك إىل أن الفوسفور يتطاير حتى يف درجات 
احلرارة العادية وخباره عديم اللون ويتأكسد 

متكن  الذي  الضوء  ذلك  عن  وينتج  بسهولة 
مالحظته يف الظالم .

 ، سام  الفوسفور  خبار  أن  بالذكر  واجلدير 
الفوسفور  العاملون يف صناعة  وعادة يصاب 
بتسوس األسنان وأمراض املفاصل ....اخل وقد 
اشتهر أحد معادن  املنغنيز وهو البريولوزيت 
وكان يعرف منذ العصور القدمية باسم حجر 
باللون  الطالء  يف  يستخدم  وكان  املنغنيز 
تلوين  ويف  القدمية  احلضارات  منذ  األزرق 
 1770 عام  البنفسجي  ،ويف  باللون  الزجاج 
بتسخني  كايم  النمساوي  الكيميائي  قام  م 
وكربونات  والفحم  املنغنيز  حجر  من  خملوط 
البوتاسيوم  ،ومل حيصل على حجر الفالسفة 
ولكن حصل على عجينة بيضاء متيل إىل اللون 
واعتربها  اهتمام  أي  كايم  يعرها  ومل  األزرق 
متكن  أعوام  أربعة  وبعد  الفائدة  عدمية 
الكيميائيان السويديان شيلي وجان من فصل 
عنصر املنغنيز من عجينة )كايم( هذه وهكذا 
حجر  أو  اإلكسري  على  األوربيون  حيصل  مل 
الفالسفة ولكن أدت حماولتهم إىل الكشف عن 
عدد من العناصر الكيميائية اعتباراً من القرن 
السابع عشر  ،ومع ذلك مل متت فكرة اإلكسري 
وحجر الفالسفة بل ال تزال تسيطر على فكر 

قطاع كبري من أبناء القرن احلايل ....
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أدب بالد الشمال)روسيا(
إنسانية وعراقة

قمر املناصفي

الشعب  الروسي كسائر شعوب العامل له موروثه  األدبي 
والثقايف واحلضاري الذي مييزه  من غريه من شعوب 
العامل ، وله أدب متتد جذوره يف أعماق  الرتبة الروسية 

األصيلة وتعلو أغصانه يف آفاق اإلنسانية.

المعلم
العربي
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كان ذلك  األدب سفرياً له يف كل أصقاع األرض 
عرفت  من خالله صفات هذا الشعب، وما مر 
به من أحداث  وكيف أّثرت فيه تلك األحداث

العربية  الشعوب  الروسي من  الشعب  اقرتب   
عرب قنوات متعددة وتأثر أدبه بالثقافة العربية 
واإلسالمية وبدا ذلك األثر جلياً فيما أبدعته 

قرائح أدبائه.
يقول الربفسور ميليوكوف ملخصاً حقيقة 
الشخصية الروسية »إن أيّ روسي يفتقر إىل 
حبل النفاق1« ويشمل ذلك احلياتني العامة 
واخلاصة، ففي العالقات الشخصية الجيد 
الروس حرجاً أبداً من االعرتاف مبا يعتربه 
اآلخرون خمجالً، فيعرتفون بعدم النزاهة 
والالأخالقية أو اجلنب إن كان ذلك موجوداً 

فعالً فيهم.
تتميز الشخصية الروسية بالتسامح املذهل 
الذي ينبع من التفهّم الكبري وعدم الصرب 
)مل  على النفاق، فالروسي يقول باستمرار 
شيء مستحيل لديه وميكن القول  فال  ال( 
)إن الشعب الروسي أكثر إنسانية من شعوب 
أي من البلدان األوروبية أو البلدان الشرقية 
ومقدرهتم على التفهم تَنبعُ من القلب أكثر 
مما تأتي من الرأس( و الروس أقل قسوة من 
غريهم من الشعوب األوروبية، وذلك بسبب 
القوميات املتعددة لديهم، وهم يتقبلون حقيقة 
أن أي إنسان خيطىء يستحق العقاب لكن بنوع 
من الَقدَرية الشرقية، ومع ذلك فهم يشعرون 
بالرعب من عقوبة اإلعدام، ففي اجلرائم هم 
يُعاقبون لكنهم يُطلقون سراح اجملرم قائلني« :  
ملاذا جيب أن يُعاقب»، فما مييز العِرق الروسي 
التساهل يف العقاب الذي يفرضه القانون على 
اجلرائم اليت تعاجل بشدة لدى البلدان األخرى.

ففي عام 1753 ألغت االمرباطورة إليزابيث 
عقوبة اإلعدام يف روسيا

1- مسات بارزة يف األدب الروسي/ كالم املؤلف

أما يف سيبرييا فيقوم الفالحون بوضع اخلبز 
على نوافذهم لرمبا احتاج أحد اهلاربني من 
السجن لرغيف خبز عند مروره بالقرب من 

منازهلم.

نشأة األدب الروسي:
يقسم األدب الروسي إىل قسمني أدب شفوي 

وأدب مكتوب.
ميكننا التحدث بداية عن األدب الشفوي 
ويتمثل لدى الروس يف شعر الفروسية، 

واحلكايات واألمثال، والشعر الغنائي.
لدى  باقياً  ظل  الذي   : الفروسية  1-شعر 
معظم  لدى  اندثر  حني  يف  الروسي  الشعب 
منشدو  ينشده  وكان   ، األوروبية  الشعوب  
الشعر الذين يشبهون املنشدين  الفرنسيني يف 
القرون الوسطى وهو شعر له نغمات متعددة 

ولكن بدون مرافقة آلة موسيقية.
جاء هذا الشعر متأثراً بتياراتٍ أوروبية وافدة 
من بيزنطة وبالد السالف من أمهها أغاني 
كياف ) نسبة إىل مدينة كياف(وهي أشعار 
تأتي يف جمموعتني قدمية وحديثة تُستمد 

أصوهلا من األساطري القدمية.
أما يف موسكو فقد ظهرت أغاٍن خمصصة 
مسيت بأغاني إيفان الرهيب إىل جانبها 
ظهرت أشعار أخرى تتسم مبسحة دينية 
وضعها الكهنة نقالً عن الكتاب املقدّس 

واإلجنيل، وعن األساطري البيزنطية أيضاً.
كانت هذه األغاني تُؤديها  جوقة الكنيسة 
وموضوعها يدور حول الرأفة بالضعفاء 
واخلطاة الذين كان السيد املسيح يوصي 

باإلشفاق عليهم.
2-احلكايا واألمثال: أما احلكايات فقد كانت 
هلا عالقة بالفلكلور األوروبي واآلسيوي، وهلا 
أصول غريبة فمثالً  التنني بدالً من أن يبتلع 

أما  ولداً،  منها  ويرزق  يتزوجها  األمرية 
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كانت  كما  جبعة،  ريش  يف  فتختفي  األمرية  
هناك حكايات تتحدث عن إقامة روابط وثيقة 
بني احليوانات والناس، وبعض هذه احليوانات 

أليف وبعضها اآلخر أسطوري.
 أما األمثال ففيها الذكريات التارخيية وحتتوي 
على مشاهدات واختبارات وأفكار دينية كاملثل 

الذي يقول:الربيع مجيل إال أنه جائع
الشعر  من  النوع  وهذا  الغنائي:  3-الشعر 
للعادات   إحياء  فيه  قوايف،  وال  له  وزن  ال 
أغاٍن  الروسي  فللشعب  القدمية  والتقاليد 
ولكل  املناسبات   جلميع  الرقص  يرافقها 
وهناك  للربيع،  أغاٍن  فهناك  رقصته،  موسم 
أغاٍن للميالد،  كذلك هناك أغاٍن لألعراس، 
وأغاٍن للجنود اليت كانت تؤدى لتشجيعهم على 
القتال، كذلك كانت هناك أيضاً مراثٍ للموتى.

ثانياً -األدب املكتوب:
 يرجع يف أصوله إىل ما قبل الغزو الترتي، 
ويتمثل يف األدب املخطوط، فأقدم خمطوطة 

روسية متقنة هي »إجنيل غريغوريوس.« 
أما يف ظل حكم التتار فقد كان الروسي أقّل 
عطاءً، لكن بعد اهلزمية اليت مين هبا التتار 
عام1480 م ، وتوحد روسيا يف ظل حكم أمري 
موسكو والذي مسي فيما بعد بالقيصر ازدهر 
األدب الروسي،  فظهر األدب املوسكويف الذي 
كبرياً  حتول إىل نثر فيما بعد وأبدى اهتماماَ 
السياسية  املوضوعات  على  وركز  باألسلوب 
كذلك ظهر مايُسمى أدبَ الرحالت، ونشطت 
العديد من املؤلفات  حركة الرتمجة، فرتمجت 
مثل   والعربي  واليوناني  الساليف  األدب  من 

ترمجة) كليلة ودمنة( من العربية.

 األدب احلديث:
السابع عشر  حتوالً جذرياً يف  القرن  شهد  
األدب الروسي نتيجة الرتمجة والتقليد، وظهر 
املقفى  احلديث  الشعر  روسيا  يف  مرة  ألول 

الدين  رجال  )أفاكوم( أحد  ُكّتابه  أكرب  وكان 
احملافظني الذي متيز بكتاباته املعبّرة والوصف 
الواقعي للحياة اليومية اليت يعيشها الروسي، 
إىل  الروسي  الشِعر  تقسيم  الَفضل يف  ويعود 

مقاطع للراهب ) سيمون بولتسكي(
وعدداً  الهوتية  مؤلفات  عدة  سيمون   كتب   
ختتلف  اليت  الدينية  القصائد  من  كبرياً 
الروسية،  الشعبية  األشعار  عن  كلياً  اختالفاً 
ونظم مسرحيات كانت أيضاَ ذات موضوعات 

دينية.
ومع دخول الثقافة الغربية بطرق متعددة إىل 
نشأ   / التجارة  حركة  /نشاط  ومنها  روسيا 

أول مسرح روسي.
 يف القرن الثامن عشر ويف فرتة حكم بطرس 
هيكل  دعائم  يرسي  أن  حاول  الذي  األكرب 
دولة روسيا ويقويها عسكرياً وحبرياً وجتارياً 
وبالرغم من أن اهتمامه باألدب كان ضيئالً إال 
أنه هيأ الطريق بتبسيطه األجبدية وتأسيسه 
املطابع اليت أخرجت املؤلفات الفنية و  أغنت 
من  مقتبسة  جديدة  بكلمات  الروسية  اللغة 
للعلوم  أكادميية  وأسس  األملانية  أو  اهلولندية 
سالحاً  آنذاك  األدب  وكان  عامة،  ومكتبة 
احلقبة  تلك  يف  الكتاب  أبرز  ومن  للجدل 
تيوفان بروكوفيتش مرتوبوليت نوفورود الذي 
كان أحد أعوان القيصر، وسيمون ده بولوتسك  
وقام  دينية،  ومتثيليات  أشعاراً  كتب  الذي 
تاتيشتشيف صديق بروكوبوفيتش الذي ألف 
والسياسة  واالقتصاد  الفلسفة  يف  كتب  عدة 
حني شغل مناصب عدة يف اخلارج ومن أبرز 

مؤلفاته »تاريخ روسيا« يف مخسة أجزاء.
»الفقر  صدركتاب  االجتماعية  البيئة  ويف 
»إيفان  يدعى  فالحاً  صاحبُه  وكان  والغنى« 
بوسوشكوف« وطالب يف هذا الكتاب بالتعليم 
أحد  يف  املوت  إىل  آل  مصريه  لكن  واإلصالح 

السجون.
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بالطبقة  حمصورة  الثقافة  وبقيت 
حد  إىل  األمر  فيها  ووصل  األرستقراطية، 
أصبحت فيه معرفة اللغة األجنبية دليالً على 
الرقي فكانت األملانية لغة حاشية القيصر، ويف 

بالط خلفائه حلت الفرنسية حمل األملانية.
  يف فرتة حكم  إليزابيث:  بدأت هنضة روسيا 
اللغة  وتطورت  بالغرب  التصاهلا  احلقيقية 
الروسية وامتألت بالكلمات األجنبية وظهرت 
يف هذا العصر آثار التقليد والكربياء والتشوق 
جملاراة األجنيب ثم التفوق عليه، وبدا االهتمام 

بالشعر والنثر معاً.
من  الروسي  الشعر  إلصالح  األكرب  الفضل 
ل�  يعود  واإليقاع  واألوزان  املقاطع  ناحية 
»لومونوسوف«  إىل  وبعده  »تريدياكوفسكي« 
على  استقر  لكنه  الشعر  ألوان  جرّب  الذي 
الشعري  نشاطه  ووضع  الدينية  املالحم 

كنشاطه العلمي يف خدمة الدولة فكان شاعر 
إليزابيث الرمسي.

ويف مالمحه الدينية يتحد اإلميان املتني حبب 
الفجر وشروق  الطبيعة، ويزيده مجال تنفس 

الشمس تأمالً يف عظمة اهلل.
  1796( الثانية  كاترين  امللكة  حكم  فرتة   يف 
الكالسيكية  هنج  على  روسيا  ظلت   )1762-
الفرنسية لكنها أخذت تُعنى بألوان أخرى من 

األدب.
إن التسامح الذي سامهت فيه كاترين الثانية 
واليت ما لبثت أن ندمت عليه فيما بعد، وبدأت 
الذين شجعتهم  الكّتاب  القلق ألن  تنظر بعني 
دروباً  يسلكون  راحوا  السمحاء  احلرية  هذه 

خطرة.
يف أواسط القرن الثامن عشر أُنشئت جمالت 

ومدارس  موسكو  جامعة  يف  عديدة 
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الضباط وظهرت أول جملة خاصة عام 1759 
هي النحلة اجملتهدة »لسوماروكوف«.

فنشرت  آثاراً أدبية روسية األصل أو مرتمجة، 
بسوماروكوف خرياسكوف يف موسكو  اقتدت 
إال أن اإلقبال على هذه اجملالت كان ضعيفاً، 

فلم تعش طويالً.
وغريمها  وبرتوف  خرياسكوف  كتب  وقد 

قصائد ممتعة.
طالئع  ظهرت  العصر  هذا  هناية  ويف 
بداية  ومع  بأسرها،  أوروبا  يف  الرومانطيقية 
روسيا  أهل  مجيع  كان  عشر  التاسع  القرن 
واملدارس  والكليات  اجلامعات  ففي  شعراء، 
منهمكون  الطالب  أن  يلوح  كان  العسكرية 
األندية  وتأسيس  الشعر  بنظم  شيء  كل  قبل 
يف  يُتلى  الشعر  وكان  واجملالت،  األدبية 
من  العديد  ظهرت  كما  الصالونات  مجيع 
اجملالت اليت ال حصر هلا مثل :رسول أوروبا 
»لكرمزين«، و »ابن الوطن« لغريتش، و »النجم 
القطيب« لريلييف، و »أزهار الشمال« لدلفيك، 

و »املعاصر« لبوشكني.

هل اتصل الروس بالعرب؟
الوسائل  أقدم  من  التجارية  العالقات  كانت   
كان  فقد  بالروس  فيها  العرب  اتصل  اليت 
الغراء والعسل واحلرير الروسي  يباع للشرق 
وُجدت  عربية  فضية  عمالت  مقابل  العربي 

آثارها يف أحناء متفرقة من روسيا.
 َفعَبَرَت من خالل هذه التجارة الكلمات العربية 
مصطلحات  السيما  و  الروسية  اللغة  إىل 
من  خاص  بشكل  انتقلت  اليت  العربي  الطب 
خالل احلكيم الروسي املعروف آنذاك بطرس 
العربية  الطب  مدرسة  يُمثل  وكان  سرييانني 
عاملية  شهرة  لنفسها  اكتسبت  اليت  السورية 

ووسيلتها الرئيسية اللغة العربية.
املقدس يف  بيت  إىل  الروس   وأسهم احلجاج 

انتقال كلمات عربية إىل اللغة الروسية أيضاً.
يُدعى  كان  فلسطني  إىل  روسي  حاج  وأول 
بداية  يف  فلسطني  إىل  برحلته  وقام  دانيل، 
يف  وقضى  امليالدي  عشر  الثاني  القرن 

فلسطني ستة عشر شهراً.
الشرق  عن  املبكرة  معلوماهتم  الروس  استقى 
العربي من خالل بعض املصادر املكتوبة أمهها 
و الالهوت واملراجع  املسيحية  الدين  كتب 
يف  شكك  البعض  أن  مع  اليونانية  التارخيية 

صحتها.
مكة  مدينيت  وصف  ترمجة  روسيا  يف  مت    
السرية  من  مقتبسات  يتخلله  املنورة  واملدينة 
يف  تبحث  اليت  املؤلفات  عدد  وازداد  النبوية 
الفكر اإلسالمي بني القرنني اخلامس عشر و  
السابع عشر، وكانت تتضمن شرحاً لإلسالم 
الواقعة  وخاصة  اإلسالمية  لألقطار  ووصفاً 

على حدود روسيا الشرقية واجلنوبية.
عن  الواسعة  املعرفة  ارتبطت  عام  وبشكل 
الذي  عشر  الثامن  بالقرن  العربي   الشرق 
ببداية  وأذن  بالشرق  ملحوظ  باهتمام  اتسم 
الصراع  بسبب  به  العالقة  مرحلة جديدة يف 
الذي كان قائماً بني روسيا وتركيا حول مناطق 

النفوذ يف الشرق.
يف عام  1724أسست يف بطرسربج أكادميية 
إصدار  على  اإلشراف  فضل  هلا  كان  علمية 

الدوريات املعروفة يف الشرق آنذاك.
يف  الثانية  كاترينا  القيصرة  بذلت  وقد 
يف  العربية  اللغة  لتدريس  حماوالت  عهدها  
ميثاق  صدور  مع  العليا  الدراسية  املراحل 
للغات  أقسام  تباعاً  تتأسس  بدأت  اجلامعات 
الشرقية يف مدن روسيا املختلفة ويف مقدمتها 
أصبحت  اليت  آنذاك  ليننغراد بطرسبورج 
الكاتب  ويعد  روسيا  يف  لالستشراق  مركزاً 
كراتشكوفسكي أول وأفضل من عرّف باألدب 

العربي احلديث.
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يف  كبري  وبشكل  أسهموا  فقد  الرحالة  -أما 
رحالهتم  وكانت  العربي  بالشرق  التعريف 
ومنها  املقدسة  األماكن  لزيارة  منها  متنوعة 
أو  السياحية  أو  االستكشافية  الرحالت 

رحالت العمل الدبلوماسي.
بارسكي  فاسيلي  هبا  قام  اليت  الرحلة  وتعترب 
من أهم الرحالت الروسية إىل الشرق العربي 
يف القرن الثامن عشر، فقد قضى جزءاً كبرياً 
واستمرت  الشرق  إىل  رحالته  يف  حياته  من 
الزمان زار خالهلا   رحالته حنو ربع قرن من 

القدس وسيناء وغريمها.
الشرق يف كتاب  بارسكي رحالته إىل  وسجل 
زارها، كما وصف  اليت  األماكن  تناول وصف 
وتقاليدها،   وعاداهتا  الشرقية   القوميات 

ووصف طبيعة املشرق الرائعة.
أغرموا  الذين  من  كوكوفتشوف  الرحالة  يُعد 
األسطول  حالة  فوصف  البحار  عامل  بوصف 
البالد اليت زارها وتعد  التجارية يف  واحلركة 
كتاباته مصدراً هاماً يف وصف اجلزائر وتونس 

يف ذلك العصر.
واشتهرت مذكرات األديب »فيورور إمني«  اليت 
وصف فيها األماكن املقدسة يف القدس، وفيها 
الروحي  الرتاث  إىل  بالتعرف  اهتمامه  برز 
موهبته  وتركت  العربي،  للشرق  والديين 

بصماهتا على كتاباته عن املشرق.
إىل  »أ.نوروف« برحالت  الرحالة  قام  كذلك  
وسجل  ومصر،  فلسطني  خالهلا  زار  املشرق 
إىل  »رحلة  كتاب  يف  رحلته  عن  انطباعاته 
األراضي املقدسة« تناول فيه وصف مصر يف 
فرتة حكم حممد علي الذي تعرف إليه نوروف 
األثري  العامل  كتاب  أيضاً  وهناك  شخصياً، 
وفلسطني  زار سورية  )ن .كونداكوف ( الذي 
وأصدر كتاباً عن رحلته صدر عام )1891 ( 
وفلسطني«  سورية  إىل  أثرية  »رحلة  بعنوان 
القدمية  الكتاب بوصف اآلثار  واهتم يف هذا 

يف سوريا وفلسطني.
وقد شاركت روسيا آنذاك يف احتفاالت افتتاح 
الصحافة  اهتمام  شغلت  اليت  السويس  قناة 
بالتعليق  احلدث  فتناولت  آنذاك  الروسية 

ونشرت دراسات عن القناة .

الرتمجات:
تشغل الرتمجات مكانة هامة من بني الوسائط 
اليت مّت من خالهلا بذر مفردات الرتاث الروحي 
ويؤكد  الروسية،  الرتبة  العربية يف  واحلضارة 
املستشرق ) كراتشكوفسكي( على أن »القرآن 
ليلة وليلة    الكريم« و وجمموعة قصص »ألف 
أمكن  اللذين  الوحيدين  الكبريين  األثرين  كانا 
ألجدادنا يف القرن الثامن عشر التعرف إليهما 

بالكامل.
الصدارة  مكان  الكريم  القرآن  ترمجة  وحتتل 
فقد  العربية،  عن  الروسية  الرتمجات  بني 
تُرجم القرآن الكريم إىل الروسية مراتٍ كثرية 
من قِبل مرتمجني خمتلفني، وكانت الرتمجات 
أوروبية  لغات  خالل  من  تتم  للقرآن  املبكرة 
وسيطة ثم أمكن بعد ذلك ترمجة القرآن إىل 
الروسية عن األصل العربي بعد تكوين كوادر 

املرتمجني الروس الدارسني للعربية.
وظهرت أول ترمجة روسية كاملة للقرآن الكريم 
األكرب  بطرس  القيصر  عهد  عام )1716(يف 
املرتجم  الرتمجة  هذه  وأجنز  )بيرتالعظيم(، 
اليت  الفرنسية  الرتمجة  عن  نقالً  بوسنيكوف 
قبل  يوري   دي  الفرنسي  املستشرق  هبا  قام 

ذلك .
كوادر  ومنو  االستشراق  حركة  ازدهار  ومع 
املستشرقني أمكن للقرآن أن يرتجم عن األصل 
العربي، فقد ظهر يف عام  1878ترمجة للقرآن 
عن العربية أجنزها املستشرق)ي .سابلوكوف(

وأحلقها بشروحات وتفسريات مجعها يف كتاب 
القرآن« عام  عن  »معلومات  بعنوان 
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1884ومن بني املؤلفات العربية املشهورة اليت 
ترمجت إىل اللغة الروسية قصص » ألف ليلة 
أجنزها  اليت  الفرنسية  الرتمجة  وليلة« عن 
يف  االجتماعية  العادات  فاجتذبت  غاالن، 
القراء ومجهور املثقفني  العربي أنظار  الشرق 

الروس.
إىل  الروس  تعرف  األساطري  هذه  ومن خالل 
قصور  ويف  الصحراء،  خيام  حتت  العرب 
اخللفاء، ويف اجملتمعات التجارية، ويف قوافل 

الرحل، ويف الواقع االجتماعي.

تأثري الصحافة:
الرتويج  يف  فعّال  بدور  الصحافة  أسهمت 
الدوريات  بعض  قامت  فقد  وثقافته  للشرق 
ومن  بالشرق  التعريف  نشر  يف  مميز  بدور 
أمهها »املخرب اآلسيوي« و »خمرب أوروبا« ، و» 

تلغراف موسكو« اليت اهتمت بنشر الدراسات 
تلك  أدت  كذلك  املشرق،  تتناول  كانت  اليت 
اجملالت دوراً يف تطوير حركة الرتمجة بتقديم 
مناذج لرتاجم الشعر العربي اليت كانت ترتجم 
قبل ذلك على شكل نثر، ثم بدأت تظهر بعد 
ذلك حماوالت لرتمجة الشعر العربي يف قالبه 

الشعري.
أهَّل موقع روسيا جتاه  لقد  املوقع اجلغرايف: 

الشرق والغرب لالتصال بالشرق العربي
ذلك  يف  هاماً  دوراً  النفسي   العامل  وأدى 
عداد  يف  شرقية  شعوب  فوجود  التواصل 
روسيا  صارت جزءاً من هذه الشعوب جزءاً ال 
يتجزأ من تارخيها  سهّل وشجّع هذا التواصل.

خالهلا  من  عربت  أخرى  طريق  أيضاً  هناك 
روسيا  إىل  اإلسالمية  العربية  احلضارة 
إسبانيا،  يف  العربية  احلضارة  تراث  وهو  



309املعلم العربي / العدد 447-446-445 / 2012

ثقافة ومنوعات

)بيستوجيف  الروسي  األديب  أكده  ما  وهذا 
مارلينسكي( حني أشار إىل أن العرب اقتحموا 
وفنه  بشعره  الشرق   معهم  ومحلوا  إسبانيا، 
وقد  التعبري  وفخامة  وفروسيته،  املعماري 
طعم الوافد اجلديد بشكل رائع الرومانتيكية 

األوروبية.

أبرز الشخصيات األدبية الروسية :
بوشكني الذي ولد من أسرة أستقراطية نبيلة 
تعشق الفنون فوجد نفسه منذ نعومة أظفاره 
يف ظروف تؤهله لتشكيل موهبته، ففي مكتبة 
الفرنسيني  الكتاب  أفضل  يوجد  كان  والده 

والروس.
 وقد سارت تربية بوشكني  يف خطني متوازيني 
أوهلما :ينفتح على الثقافة األوروبية وخباصة 
ألنه  وثقافة  لغة  كان جييدها  اليت  الفرنسية 
تربى مثل أقرانه من أبناء الطبقة اإلقطاعية 
 ، فرنسيني  أيدي مربيني  األرستقراطية على 
تشربه  الذي  القومي  بالرتاث  يلتحم  وثانيهما 
على يدي مربيته الروسية اليت كان هلا تأثري 
كبري يف حياته فتحدث عنها يف شعره وأعطاها 

من روحه.
وبدأ  النبيلة  الطبقة  أبناء  مع  بوشكني  تعلم 
يكتب الشعر منذ ذلك احلني يقول يف أشعاره:

حتت مساء إفريقيا ولدت
وعشقت احلياة يف مصر

لكين هنا مفتون بك
ونسيت وطين

وكل كنوز األرض
 ومداركي الرائعة

أهبها لعينيك الزرقاوين
وخصالت شعرك الصفراء املتموجة

هامة  أخرى  نثرية  مؤلفات  بوشكني  قدم 
مثل  ) قصص بيلكني( و )عبد بطرس األكرب( 
النثرية، وتتسم باإلجياز  وغريها من األعمال 

يف الشكل وبساطة التعبري.
  حيدثنا عن حياة  اجلان يف قصة »روسالن 
وليلة«   ليلة  »ألف  ولودميال« كما يف قصص 
فيصف القصر الذي يقطنه خاطف لودميال 
اإلنس  عظماء  بقصور  شبيهاً  يبدو  الذي 
رائع  األرجاء  فسيح  قصر  فهو  وملوكهم، 

اجلمال، حماط حبديقة غناء:
أروع من حدائق أرميدا
وتلك اليت كان ميلكها

امللك سليمان واألمري تافريدي
ومن أمامها تتمايل، وحتف

أشجار البلوط الرائعة
وممرات النخيل، والغابة املسحورة

وعن وصيفاهتا يقول:
ثالث فتيات، رائعات اجلمال

يف حلي شفافة هبية
مثلن أمام األمرية، اقرتبن

واحننني حتى األرض
وحينئذ، وخطوات خفيفة

اقرتبت إحداهن بشدة
وبأنامل رقيقة جدَّلت

شعر األمرية الذهيب
ويقول يف قصيدة بعنوان ) آه يا فتاة ياوردة، 
إنين يف األغالل( كتبها بوشكني يف عام 1824 

يقول فيها:
آه يافتاة ياوردة، إنين يف األغالل

لكين الأخجل من أغاللك
هكذا البلبل يف أشجار الغار
مَلِك الطيور منشدي الغابة

قرب الوردة الشاعرة الرائعة
يعيش يف أسر عذب

ينشدها األغاني يف حالوة
يف ظلمة ليل اآلهات
ويصف البلبل يقول:

يف صمت احلدائق، يف الربيع، يف ظلمة 
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الليايل
يشدو البلبل الشرقي أعلى الوردة

لكن الوردة احلبيبة ال تشعر، التصغي
تتمايل وتغفو أسفل النشيد العاشق

لِم تغين للجمال البارد؟
أفق، آه ياشاعر، فيم تطمح؟
التسمع، ال حتس بالشاعر؟

انظر، إهنا تزدهر، و تنادي فما من إجابة
بوشكني  شعر  يف  إسالمية  مؤثرات  وظهرت 

حني يتحدث عن الرسول فيقول:
يضنينا عطش الروح

ويف الصحراء املوحشة كنا نتمدد
ثم يرسم صورة لظهور جربيل على الرسول :

فظهر لنا يف مفرتق الطريق،
سارافيم ذو األجنحة الستة

وبأصابع خفيفة مثلما يف حلم
ملس قرة عيين

فانفرجت مقلتاي النبويتان
كأهنما عينا نسر مذعور

ولعل بوشكني استلهم صورة جربيل من سورة 
السموات  فاطر  هلل  )1(}احلمد  آية  فاطر 
أجنحة  أويل  رسالً  املالئكة  جاعل  واألرض 
مثنى وثالث ورُباع يزيد يف اخللق ما يشاء إن 

اهلل على كل شيءٍ قدير{
يف  وردت  أخرى  قصصاً  بوشكني  روى  كما 
على  مر  الذي  الرجل  كقصة  الكريم  القرآن 

قرية فوجدها قد سقطت جدراهنا فقال:  
خراهبا  بعد  البلدة  هذه  اهلل  حيمي  كيف 
اهلل  لقدرة  استعظاماً  ذلك  قال  ودمارها 
القصة  وهذه  املدينة  هذه  حال  من  وتعجباً 

وردت يف سورة البقرة.
للواقعية يف األدب   تولستوي: وميثل منوذجاً 
الروسي فقد ابتعد عن الرومنسية مقرتباً من 

الواقعية.
  لقب » بإنسان اإلنسانية« الفنان الذي ينفتح 

قلبه وعقله على العامل أمجع، و كان كاتباً وثيق 
روسيا وحدها  الصلة مبشاكل عصره، ال يف 
بل يف كل أحناء املعمورة كان اهتمام تولستوي  
وقد برز اهتمامه بالشرق منذ سنوات شبابه 
والرتكية  العربية  اللغتني  اختار  حني  املبّكر 
أيدي  على  ودرسهما  للمستقبل،  ختصصاً 
المتحان  تقدم  وحني  متخصصني  أساتذة 
قازان، وحصل  جامعة  عام  1844يف  القبول 
للغة  طالباً  فسجل  النهائية  الدرجات  على 

العربية والرتكية.
   لكن اهتمام تولستوي بأصالة الفكر الديين 
جامعة  حبصيلة  يرتبط  الشرق  من  النابع 
واليت  لقرون،  اختربت  اليت  األخالقية  للقيم 
الوحيدة يف  الراسخة  أن تظل احلقيقة  جيب 
القرآن  معاني  فاستحوذت  الشعوب،  مسرية 
الرسول  أحاديث  استأثرت  كما  اهتمامه  على 
حببه وعنايته، والسيما أنه وجد فيها صدىً 
ويدعو  هبا،  يؤمن  كان  اليت  أفكاره  من  للكثري 
إليها فوجد لزاماً عليه التعريف باإلسالم يف 
كتاب عنونه باسم »أحاديث مأثورة ملُحمد. « 

بأحاديث  األخرى  كتبه  يف  استشهد  كما   
كان  فقد  العمل  على  حتث  واليت  للرسول 
تولستوي يقدّس العمل والعمل اليدوي بالذات 

وبالرغم من كونه ينتمي إىل األرستقراطية
يقول  فهو  والفالح  بالعامل  تولستوي  أُعجب 
هم،  بل  أنا،  أصنعه  مل  هذا  كل   « كتاباته  يف 
حتطيب  وتعلموا  احلديد  عن  نقبوا  فقد 
وتدربوا  واخليل،  األبقار  وهتجني  الغابة،  
علموني  لقد  معاً،  ويعيشوا  يبذروا  أن  على 
التفكري واحلديث« وقد بث إميانه بقيمة العمل 
وخباصة من خالل شخصية اإلقطاعي ليفني 
تولستوي  كارنينا« ولقد ضرب  »آنا  رواية  يف 
وهناك  الزاهدة  البسيطة  احلياة  يف  املثل 
مدى  عن  حتكي  اليت  الروايات  من  العديد 
واملشرب  املأكل  يف  وزهده  تولستوي  بساطة 
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فتقول  «كان  البسيط  ملبسه  تصف  فابنته 
والدي يرتدي دائماً سرتة بسيطة تقليدية، ويف 
الشتاء حني كان خيرج من داره  مرتدياً معطفاً 
من  من فرو اخلراف، على حنو جيعله قريباً 
معه  يتصرفون  جيعلهم  كي  البسطاء  الناس 
تصرف »الند للند« ويف الرابع من أبريل  عام 
1896قرر تولستوي أن يسري على قدميه من 
إقامته( و  ) مقر  بوليانا  ياسنايا  إىل  موسكو 
الراحة  أجل  من  كان  فقد  املسرية  هذه  سبب 
من حياة األهبة واملشاركة ولو قليالً يف احلياة 
التاسع  تلك حتى  رحلته  واستمرت  احلقيقية 

من أبريل.
مييناً  ثروته  من  الكثري  يوزع  تولستوي  أخذ 
ومشاالً وبالرغم من حماوالت زوجته املتعددة 
ردعه، فكان يعطي املال ملن يطلب وبدون أن 
يعطي؟    أن  جيب  ملن؟  أو  ملاذا؟  نفسه  يسأل 
لقد نبع  رفضه »للملكية و الثروة« من تصوره 
يَملِكْ  بوجود عالقة بني امللكية والظلم :فمن 
يظلم، ومن الميلك يقع حتت طائلة الُظلم وقد 
امللكية  العالقة  «اجلدلية »بني  هذه  برزت 
والظلم يف روايته الشهرية » البعث« فصور فيها  

سلطة املاُلك وقسوهتم.
 وصل احلال بتولستوي إىل حدٍ قرر فيه أن 
يتنازل عن ثروته كلها و وما ميلكه من القرى   
احلل  اخلطوة  هذه  يف  وجد  فقد  للفالحني 
ملشكلة حتقيق العدالة االجتماعية، وإمياناً منه 

بأن تغيري اجملتمعات يبدأ من تغيري النفس.
أهم  من  الديين  التسامح  موضوع  كان   
املوضوعات اليت شغلت بال تولستوي فبالرغم 
بقيم  يشيد  كان  املسيحي  للدين  انتمائه  من 

الديانات األخرى.
مبوضوعات  أيضاً  كتاباته  يف  تولستوي  اهتم 
الرتبية والتعليم وعلى صعيد حياته الشخصية 
أنشأ مدرسة لتعليم أوالد الفالحني يف قريته 
يف  بالتدريس  وقام  بوليانا«  ياسنايا   « يف 

املدرسة بنفسه.
اسم  حتمل  خاصة  جملة  تولستوي  أصدر   
كتيبات  عنها  تصدر  اجمللة  ،وكانت  ضيعته 

عرب  وقد  لألطفال  قصصاً  تنشر 
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بالنشر  البالغة  سعادته  عن  مراراً  تولستوي 
لألطفال.

املدرسة، وال عن  »لن أختلى عن  يوماً  قال    
سيكون  ألنه  مستحيل  فهذا  نعم،  اجمللة، 
خيانة يل وللقضية العامة فاملدرسة هي ابنيت 
رساليت،  هي  واجمللة  أشعاري  هم  واألطفال 
الكف  أو  أو نسياهنم  فهل أقدر على خيانتهم 

عن حبهم؟«  
يف  الواقعية  من  منوذجاً  مّثل  دستويفسكي: 

األدب الروسي أيضاً.
ابنة تاجر، ولد   كان ابن جراح مساعد وأمه 
يف أحد مشايف احملبة يف موسكو عام 1821، 
من  مرتبة  أدنى  إىل  تنتمي  أسرته  كانت 
مؤلفة  تسكن يف شقة  النبيلة  الطبقة  مراتب 
طيلة  الصرع  من  عانى  ومطبخ،  غرفتني  من 

حياته.
صغرية  مدرسة  يف  اإلبتدائي  تعليمه  تلقى   
الذين  أثار أحد املدرسني  يف موسكو،  وفيها 
يعلمون اللغة الروسية حب األدب وحُب شعر 
هذا  عرفه  كما  اآلخرين  والكتاب  بوشكني 
املدرس إىل أعمال وولرت سكوت، وصحبه معه 
ملشاهدة مسرحية شيلر )اللصوص( بعد إمتام 
دراسته االبتدائية، أُرسل مع أخيه إىل مدرسة 
بطرسبورغ،  سان  يف  العسكريني  املهندسني 
أثاره  الذي  باألدب  اهتمامه  تطور  وهناك  
ولعاً  اهتمامه  وغدا  سكوت  بأعمال  احتكاكه 

جارفاً باألدب والشعر .
 غادر هذه املدرسة عام  1843وعمره  23سنة 
يف  له  جناح  أول  أما  أول   مالزم  برتبة  سنة 
فقراء( /  روايته )أناس  فكانت  األدب  ميدان 
نشرت عام 1846  ويُحتمل أنه بدأها عندما 
كان طالباً يف املدرسة أرسلها إىل جملة أدبية 
وانتظر النتيجة وكان يائساً من قبوهلا، ووصل 
به احلال إىل التفكري يف االنتحار، إىل أن أتى 
إليه الشاعر نيكراسوف والناقد غريغوروفتش 

وقاال له: » هل تعي ما كتبت؟ كتابتك لكتاب 
كهذا تعين أن لديك اإلهلام املباشر لفنان«. 

قال عن هذه اللحظة أهنا »كانت أسعد حلظات 
حياتي« نشر الكتاب يف جريدة )نيكراسوف( 
ونال املديح من كل اجلوانب، وهكذا كوّن امساً 
له يف ميدان األدب لكن قصته الثانية /القرين/  
كانت فشالً ذريعاً فتحول أصدقاؤه عنه ألهنم 
شعروا أهنم قد أخطوؤا، فكانت معركته يائسة 
أيضاً،  العام  الرأي  مع  بل  فقط  الفقر  مع  ال 
وكذلك احلال مع النقاد السياسيني واألدبيني.

عام  1849حني  كان  حياته  يف  حدث  أهم 
القنانة( فعبّر  ) إلغاء  بوشكني  قصيدة  ألقى 
أحد احلاضرين عن شكه يف إمكانية حتقيق 
هذا اإلصالح إال بوسائل ثورية فرد قائالً:إذن 

فلتكن الثورة
أخيه  القبض عليه مع  ألقي  التايل  اليوم  ويف 
مثانية  طيلة  قلعة  يف  وسُجنوا  24شخصاً  و 
أشهر، ثم اقتيد مع عشرين آخرين إىل إحدى 
الساحات العامة إلعدامهم ، وبعد أن صوبت 
البنادق إلعدامهم جاء أمر من القيصر بإلغاء 
احملكمة العسكرية وخفف احلكم من اإلعدام 
إىل األشغال الشاقة ملدة أربع سنوات قضاها 
يف  احملكومني  مستعمرة  يف  دستويفسكي 

سيبرييا.
باجملرمني  واحتكاكه  التجربة  هذه  أعطته 
والسجناء فرصًة ال تقدر بثمن لتطوير املزايا 

اليت كانت خاصًة به ككاتب وكإنسان.
يتمنى  وكان  سنوات  أربع  بعد  سراحه  أطلق 
على  يساعده  كان  ذلك  ألن  للسجن  العودة 
والعقاب  اجلرمية  روايته  نُشرت  ديونه  سداد 

يف عام  1866فحققت له الشُهرة والشعبية.
شهدت صحته تدهوراً شديداً يف أواخر حياته 
وأصابه التهاب يف الغشاء الرئوي يف بداية عام 
 1881ثم بدأ ينزف من بلعومه حتى مات بعد 

ساعات من جراء هتتك شرياني يف الرئتني.
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 املصادر واملراجع:
- األدب الروسي )1996( املوسوعة العربية العاملية ) ج.11، ص 331-335( الرياض: مؤسسة 

أعمال املوسوعة.
- أهرار، مارسيل )1957(، تاريخ األدب الروسي.بريوت:منشورات عويدات

- بارنغ، م ) دون تاريخ(،مسات بارزة يف األدب الروسي )حممد اجلورا، مرتجم( .دمشق: املطبعة 
املركزية.

- الغمري، مكارم )1991 نوفمرب( مؤثرات عربية وإسالمية يف األدب الروسي .سلسلة عامل 
املعرفة الكويتية، )155(.

- عالء الدين، ماجد ) 1983( .األقصوصة السوفيتية املعاصرة )ط1(.دمشق: دار اجلليل. 
- عالء الدين، ماجد )1984(.خمتارات من الشعر الروسي. )ط1( دمشق: دار طالس 

- فاروق الشريف،جالل )1983(. يف األدب السوفياتي )ط. دون تاريخ( دمشق: منشورات وزارة 
الثقافة واإلرشاد القومي.

- القضماني،رضوان )2004(،األدب الروسي ،املوسوعة العربية) ج 10،ص 73-76(  دمشق.
- نسيم، ماهر )1958(،حملات من األدب الروسي  .سلسلة اقرأ املصرية ،)182 (

وأدركت روسيا بوفاته أهنا خسرت شيئاً نادراً.
مؤلفاته:

مآسي  تعاجل  كانت  مؤلفاته  أن  من  بالرغم 
الراحة  جتلب  كانت  أهنا  إال  البشري  اجلنس 
من  بدالً  واألمل  الكآبة،  من  بدالً  للقارىء 
حمباً  غريياً  دستويفسكي  كان  فقد  اليأس 

لآلخرين أكثر من حمبته لنفسه
األول /أناس  كتابه  يف  كانت  موهبته  أصل 
بيت  ) رسائل من  الثاني  كتابه  فقراء  /تاله 
روسيا  إىل  عودته  بعد  نُشر  الذي  املوتى( 
وبالرغم من أنه مل يكن مبستوى كتابه األول إال 
أنه كان األكثر إمتاعاً من بني الكتب املوجودة 
يف األدب العاملي، روى فيه معاناته يف السجن 
وقد ترجم هذا الكتاب إىل الفرنسية كما نشرت 
ترمجة إجنليزية له اجلرمية والعقاب الكتاب 
األكثر شهرة وشعبية ونُشر عام  1866ويكاد 
يكون شِعاراً لكل مؤلفاته  تقريباً  يقول فيه: » 
لست راكعاً أمامك بل أمام كل عذاب اجلنس 
راسكولنيكوف  قاهلا  العبارة   وهذه  البشري« 

أمام سونيا ومها  بطال الرواية وميكن اعتبار 
هذه الكلمات كانت شعاراً للكتاب.

متيزاً  األكثر  فهي  األبله/   / روايته  أما 
فالشخصية الرئيسية فيها ) األمري بوشكني( 
وذات   روح  خالهلا  من  وتتنفس  حتيا  كانت  

دستويفسكي.

 ختامًا:
رمزاً  كان  الروسي  األدب  إن  القول  ميكن 
الرومانسية يف مرحلة  من  اقرتب  لإلنسانية، 
من  مقرتباً  عنها  وابتعد  تطوره،  مراحل  من 
الواقعية امللموسة يف احلياة املعيشة واألحداث 

اجلارية.
من  فاقرتب  احلضارات  حوار  يف  أسهم 
وتأّثر  فأّثر  واإلسالمية  العربية  احلضارة 
املؤثرات جلية واضحة يف  هبا ، وظهرت تلك 
أدبه  فكان أدباً متميزاً جعل الكثري من الكّتاب 
يبحثون فيه ويرتمجون عنه، وظهرت الكثري من 

الدراسات والرتمجات اليت تدور حوله.
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صفاء أمحد قباقييب

اإلنجازات العلمية في الهندسة 
الوراثية تقنياتها وفوائدها 

ومخاطرها البيئية

بالعديد  العشرين  القرن  من  الثاني  النصف  متيز   
العلمي  التطور  ،وبشكل خاص  العلمية  من اإلجنازات 
تطويع  تقنيات  وتعد   . احليوية  العلوم  يف  والتقين 
هذا  معامل  أبرز  من  الوراثية  باهلندسة  يعرف  ما  املورثات،أو 
التطور العلمي.  فقد متكن كل من العلماء )جاكسون � سيمون 
  DNA جزيئني  لصق  من  مرة  وألول   1972 عام  يف    ) بريغ   �
اإلجناز  هذا  ،وأحدث  املعمل   يف  خمتلفني  كائنني  من   ) )دنا 
احلواجز  ،وكسرت  اجلزيئية  احليوية  العلوم  تقنيات  يف  ثورة 
ما  إنتاج  يف  التقنيات  تلك  ،واستثمرت  األنواع  بني  الطبيعية 
 . خمتلفة  ألغراض  جينيًا  أو  وراثيًا  املعدلة  بالكائنات  يعرف 
وأمكن باستخدامها إنتاج األنسولني البشري،واللقاحات وأشكال 
من املركبات الكيماوية مل يكن متوقعًا أن تنتج يف معامل حيوية 
. كما أنتجت أصنافًا حملاصيل زراعية مقاومة ملبيدات األعشاب 
بعض  تعديل  إىل  باإلضافة  املرضية  واملسببات  اآلفات  ،وبعض 

صفات اجلودة.

المعلم
العربي
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تستخدم النباتات املعدلة وراثياً لدراسة كيفية 
حتكم النبات بنسخ وترمجة جيناته. وبالرغم 
من أن هذه البيانات مهمة للبحوث األساسية 
تطبيقات  إىل  تؤدي  املكتسبة  املعرفة  أن  إال 
إضافة  أو  الطبيعية  الصفات  وتغيري  جديدة 
صفات جديدة جيعلها أكثر قبوالً. والعديد من 
النباتات قد عدلت وراثياً منها : البندورة،وفول 
 ، والبطاطا   ، واجلزر  والربسيم،  الصويا، 
 ، الشمس  ،وعباد  واألرز  الشامية،  والذرة 
 . وغريها   ، والتفاح   ، والكمثرى   ، والشوندر 
وأنتجت أيضا من طرائق تربية النبات املعقدة  
للمحاصيل  اجلديدة  األصناف  من  العديد 
عاملياً  املزروعة  املساحة  بلغت  حيث  اهلامة؛ 
يف عام 2001 باحملاصيل املعدلة وراثياً حوايل 
املزروعة  املساحة  ومثلت   . هكتار  مليون   53
حوايل  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  منها 
66% ،بينما مل يزرع يف دول أوروبا سوى 30 
العامة  اإلدارة  ألف هكتار ،حسب إحصائيات 

جمللس الزراعة األوروبي.
الوراثي  التعديل  تقنيات  منتجات  أثارت  لقد 
أو اجليين غري التقليدية اجلدل واملخاوف من 
املخاطر احملتملة علي البيئة والصحة العامة. 
على  األضواء  بعض  نسلط  املقالة  هذه  ويف 
تقنيات التعديل الوراثي املختلفة و الفوائد اليت 
احملتملة  واملخاطر  استخدامها  من  حتققت 
والتنوع  العامة  الصحة  هتدد  أن  ميكن  واليت 

احليوي.
التعديل الوراثي:

لعملية  نتيجة  املوروث  احليوي  التنوع  يعد 
ساهم  وقد  الزمن  عرب  معقدة  تطويرية 
االنتخاب الطبيعي بدور فاعل يف إحداث هذا 
انتخاب  يف  أيضاً  اإلنسان  وساهم  ،بل  التنوع 
النبات  من  استأنس  ملا  املرغوبة  الصفات 
تعديل  أما  السنيني.  ماليني  عرب  واحليوان 
صفات الكائنات وراثياً يف املؤسسات البحثية 

فتتم  احملاصيل  يف  اخلصوص  وجه  ،وعلى 
التقنيات:  من  بنوعني  النبات  مربي  قبل  من 
تطويع  وتقنيات  الكالسيكية  التقنيات  مها 

اجلينات .
أواًل� التقنيات الكالسيكية

من  العديد  التقليديون  النبات  مربو  يستخدم 
ذات  حمسنة  أصناف  الستنباط  التقنيات 
اإلجهادات  ،وتتحمل  عالية  وجودة  إنتاجية 

البيئية احليوية منها وغري احليوية . 
التقنيات  بعض  النباتات  مربو  استثمر  كما 
معوقات  بعض  تذليل  يف  واجلزيئية  احليوية 

برامج التحسني الوراثي .
التهجني واالنتخاب:

أو  أصناف  بني  الصفات  نقل  أو  دم�ج  يت�م 
،وق�د  جنسياً  متوافق��ة  الغالب  ف�ي  سالالت 
األقارب  مع  أو  الواح��د  الن�وع  داخل  تك�ون 
ط�رائق  متارس  ثم   ، األن�واع  بني  أو  الربي�ة 
التحسني  برنامج  أله�داف  وفقاً  االنتخاب 
وذات  وراثياً  معدلة  أصناف  أو  هجن  ،وتنتج 

صفات مرغوبة.
استخدام الطفرات :

أو  اإلشعاع  باستخدام  الطفرات  حتدث 
وراثية  تراكيب  إلنتاج  املطفرة  الكيماويات 
ويتم   . والسالالت  األصناف  يف  جديدة 
االستفادة من النبات الطافر مباشرة إذا كانت 
الطفرة مرغوبة أو تنقل الصفة إىل أصناف أو 

سالالت أخرى بالتهجني ثم االنتخاب.
إنقاذ اجلنني:

تستخدم مزارع األنسجة النباتية عند التهجني 
عدم  ملعاجلة  الربية  أقارهبا  و  األنواع  بعض 
التوافق اجلنسي بينهما ،حيث يؤدي التهجني 
إىل ما يعرف باهلجني عديم احليوية. وبتقنية 
عديم  اهلجني  جنني  نقل  اجلنني،يتم  إنقاذ 
احليوية اىل بيئة استنبات ،حيث ميكنه النمو 

إىل  رجعياً  هتجينه  يتم  نبات  وتكوين 
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الصنف املراد نقل الصفة املرغوبة إليه.
دمج الربوتوبالست:

غري  النوعني  من  خاليا  بروتوبالست  تدمج 
خليتني  وكل   . املعمل  يف  جنسياً  املتوافقني 
من  صفات  حيمل  هجيناً  نباتاً  تكونان 
النوعني ،ورمبا صفات جديدة . وتقنية دمج 
الربوتوبالست هي مفيدة يف حالة عدم التوافق 
اجلنسي بني األنواع ،ويف غاية األمهية إلنتاج 
تراكيب وراثية جديدة يف األنواع ذات التكاثر 

اخلضري .
تباين النسخ اجلسمية:

خاليا  من  املنحدرة  النباتات  إكثار  يؤدي 
جسمية يف مزارع األنسجة إىل حدوث طفرات، 
اجلسمية،  النسخ  تباين  ب�  يعرف  ما  وحيدث 
يف  الظاهرة  هذه  النبات  مربو  استغل  وقد 

االنتخاب ، لصفات خمتلفة. 
الوامسات املساعدة لالنتخاب:

تطور استخدام الواسم املساعد لالنتخاب مع 
مربو  ويستخدم   . احليوية  التقنيات  تطوير 
النبات الصفات املورفولوجية والفيسولوجية، 
أو  عالمات  اجلزيئية  وحديثاً  والكيماوية 
وامسات تساعد يف االنتخاب للصفات املرغوبة 
الوامسات  تساعد   . االنعزالية  األجيال  يف 
غري  االنتخاب  تسهيل  يف  اجلزيئية  الوراثية 
استخدام  وميكن   . املرغوبة  للصفة  املباشر 
الوامسات اجلزيئية يف عمل خريطة  جزيئية 
لتحديد  استخدامها  ميكن  ثم  للمحصول، 
حمدد،وصفة  جزيئي  واسم  بني  االرتباط 
قوية التوريث.هذه هي أهم امليزات الستخدام 
االنتخاب  يف  للمساعدة  اجلزيئية  الوامسات 

بل ودقة االنتخاب 
ثانيًا� تقنيات تطوير اجلينات :

للكائنات    ) )اجليين  أو  الوراثي  التعديل  يتم 
باستخدام تقنيات تطويع اجلني  أو )  اهلندسة 
الوراثية ( عن طريق إدخال مادة وراثية غريبة 

اىل جينوم الكائن املراد تعديله جينياً،ومصدر 
املادة الوراثية الغريبة أنواع أخرى من الكائنات. 
جينوم  اىل  املدخلة  الوراثية  املادة  وتتكون 
األساسية  املكونات  من  تعديله  املراد  الكائن 
يشفر  جلني    DNA الوراثية  املادة  اآلتية: 
اجلني  عبور  لتنظيم  مرغوبة،بروموتر  لصفة 
املشفر للصفة املرغوبة،وجني واسم يساعد يف 
حتديد اخلاليا اليت مت تعديلها. ويتم غالباً  يف 
اىل  الغريبة    DNA�ال قطعة  إدخال  النبات 
اخللية املستقبلة عن طريق  ناقل نسخ يتميز 
اىل خلية    DNA�ال نقل قطعة  بقدرته على 
تعد  تعديله(.  املراد  )الكائن  الضيف  العائل 
 tumefaciens  Agrobacterium بكرتيا 
أشهر  من   ) تيوميفيشينس  اكروباكرتيوم   (
) كما  النباتات  تعديل  املستخدمة يف  النواقل 
تستخدم بندقية اجلني ( ،وهبذه الطريقة يتم 
DNA على  ب�  إطالق جزيئات دقيقة مغلفة 
اخلاليا أو األنسجة النباتية مباشرة يف املعمل. 
املضادات  مقاومة  جينات  غالباً  وتستخدم 
انتخاب  يف  للمساعدة  وامسات  احليوية 
اخلاليا النباتية اليت مت تعديلها جينياً،ثم تنمى 
املعدلة  النباتات  إلنتاج  األنسجة  مزارع  يف 
إىل  املنقول  اجلني  عبور  ولضمان   . جينياً 
بروموتر فريوس تربقش  غالباً  ,يلصق  النبات 
القرنبيط مع DNA  اجلني املرغوب.ويتميز 
بالقدرة  القرنبيط  تربقش  فريوس  بروموتر 
واالستجابة  اجلني  عبور  تنظيم  على  العالية 
لكثري من املؤثرات )احلرارة,الضوء،املغذيات.. 

..اخل ( .
فوائد التعديل الوراثي:

ال شك أن اهلدف املنشود ألي برنامج حتسني 
للكائن  اإلنتاجية  القدرة  حتسني  هو  وراثي 
وحتسني صفات جودة منتجاته . وقد تنوعت 
التقنيات املستخدمة لتحقيق هذا اهلدف ،بل 
وتطورت مع تقدم املعرفة اإلنسانية يف العلوم 
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احليوية وتقنياهتا . وحتسني القدرة اإلنتاجية 
تتحقق عن طريق نقل ودمج الصفات واالنتخاب 
املباشر وغري املباشر لصفات اإلنتاج ،وصفات 
التحمل للضغوط احليوية ،بل والضغوط غري 
احليوية أحياناً. أما جودة منتجات احملاصيل 
فإهنا تتنوع بتنوع احملاصيل، وبشكل عام فإن 
الغرض من استخدام املنتج هو احملدد لصفات 
ذلك  من  واألبعد  حتسينها.  املطلوب  اجلودة 
،فإن تقنيات تطويع اجلني فتحت أفاقاً جديدة 
مركبات  وإنتاج  ،بل  املنتجات  جودة  لتحسني 
كيماوية أو صيدالنية ال تقدر بثمن يف املعامل 

احليوية.
فوائد التقنيات الكالسيكية :

استطاع مربو النباتات خالل القرن العشرين: 
احملاصيل.  من  كثري  وجودة  إنتاجية  حتسني 
فإنتاج وانتشار زراعة الذرة الشامية اهلجينة 
يف معظم الدول املتقدمة وبعض الدول النامية 
احلبوب.  غلة  يف  جوهرية   زيادة  اىل  أدى 
وكذلك استنبطت أصناف من األرز وانتشرت 

يف  األرز  زراعة  مناطق  معظم  يف  زراعتها 
الكالسيكية  التقنيات  أحدثت  ،وبذلك  العامل 
لرتبية احملاصيل ما عرف يف ستينيات القرن 

العشرين بالثورة اخلضراء.
كما مت نقل صفات املقاومة لألمراض سواء من 
األصول الوراثية للمحصول ذاته أو من أقارب 
النباتات الربية عن طريق برامج تربية النباتات 
والوطنية  الدولية  البحوث  مراكز  الشائعة يف 
وبإستخدام   . الدول  من  كثري  يف  واجلامعات 
صفة  نقل  مت  الربوتوبالست  دمج  تقنية 
املقاومة لفريوس جتعد أوراق البطاطا ،حيث 
دجمت خاليا من ساللة  ثنائية برية ال حتمل 
البطاطا  أوراق  درنات مقاومة لفريوس جتعد 
درنات  حتمل  ثنائية  ساللة  من  خاليا  مع 
البطاطا،ونتج  أوراق  جتعد  لفريوس  مقاومة 
النوعني هجني رباعي  عن دمج بروتوبالست 
أوراق  جتعد  لفريوس  مقاوم  البطاطا  من 

من  أخرى  صفات  وحيمل  البطاطا 
األبوين. كما مت بنجاح استخدام تقنية 



املعلم العربي / العدد 447-446-445 / 2012 318

ثقافة ومنوعات

إنقاذ اجلنني يف إنتاج هجن نوعية. 
إن فوائد التقنيات الكالسيكية للتعديل الوراثي 
من  وكان   . كثرية  واجلودة  اإلنتاج  وحتسني 
،وبشكل عام فإن  السابقة  األمثلة  ذكر  املفيد 
املزروعة  املختلفة  احملاصيل  أصناف  معظم 
خاص  بشكل  منها  والنامية  العامل  دول  يف 
هي من خمرجات التقنيات الكالسيكية سواءً 
النظامني  النبات  مربي  بواسطة  منها  املنفذ 
وهم  النظامني  أو غري  البحثية  املؤسسات  يف 

املزارعون .
فوائد تقنيات تطويع اجلني:

أحدثت تقنيات تطويع اجلني ثورة يف صناعة 
ويف  بالذات،  منها  والصيدالنية  الكيماويات 
هبذه  اجليين  أو  الوراثي  والتعديل  الزراعة. 
التقنيات حمصور يف نقل صفات يتحكم فيها 
جني مفرد أو رمبا عدد من اجلينات وال تزال 
حتى اليوم إمكانية نقل صفات كمية بواسطة 
أنتجت  ولقد  حمدودة.  اجلني  تطويع  تقنيات 
العديد من املركبات الصيدالنية من حيوانات 
وباستخدام  جينياً  معدلة  دقيقة  كائنات  أو 
املنتجات  أشهر  ومن  احليوية.  املفاعالت 
مرض  لعالج  األنسولني  هرمون  الصيدالنية 
السكر،والربوتني  املعروف ب� )معامل مثانية (

ملرض ابيضاض الدم ،وبعض أنواع اللقاحات، 
ويطمح  الصيدالنية.  املركبات  من  وغريها 
مهندسو اجلينات يف إنتاج نباتات معدلة جينياً 
إلنتاج مركبات كيماوية صيدالنية وصناعية. 
احملاصيل  أصناف  من  العديد  أنتجت  كما 
الصويا،والذرة  فول  مثل   ، جينياً  املعدلة 
الشامية ،والقطن ،والتبغ ،والطماطم ، واألرز، 
وأشجار زيت النخيل )جوز اهلند( وغريها من 
احملاصيل . واحنصر التعديل اجليين يف منح 
صفة املقاومة ملبيدات األعشاب ، واملسببات 
والفريوسية،  والبكتريية  الفطرية  املرضية 
بعض  حتسني  إىل  ،باإلضافة  واحلشرات 

صفات اجلودة.
املقاومة ملبيدات األعشاب :

على  احلديثة  األعشاب  مبيدات  تعمل 
.وبالتايل  حمددة  أيضية  عملية  يف  اإلخالل 
عليه  يعمل  الذي  األنزيم  موقع  تعديل  فإن 
املقاومة  من  درجة  النبات  املبيد سوف مينح 
تسمح  سوف  العملية  األعشاب،وهذه  ملبيد 
باستخدام مبيدات أعشاب غري متخصصة . 
ونظرياً، فان الفائدة من تعديل النبات ملقاومة 
مبيدات أعشاب ،رمبا تساعد على استخدام 

كميات صغرية من املبيد ملكافحة األعشاب. 
جينياً  املعدلة  احملاصيل  أصناف  معظم 
باستخدام  عدلت  األعشاب  مبيدات  ملقاومة 
املثال،حتولت  سبيل  مفرد.فعلى  بكتريي  جني 
النباتات املقاومة لتحطيم املبيد العشيب املسمى 
غري  مركبات  إىل   ) Roundup  ( راونداب 
سامة ، ويعمل املبيد العشيب املسمى راونداب 
إنزيم  تثبيط  على  طبيعياً   )   Roundup(
EPSPS ) إ ب س ب س( يف املمر التخليقي 
لألمحاض األمينية العطرية يف كل من النبات 
عزل  وكذلك   . قتلهما  إىل  ويؤدي  والبكترييا 
اجلني املشفر إلنزيم  EPSPS ) إ ب س ب 
س( من بكترييا القولون املقاومة ل�لغليفوسات 
)  glyphosate( ووضع حتت حتكم بروموتر 
مقاومة  نباتات  انتاج  يف  واستخدم   ، نباتي 
ل�لغليفوسات )  glyphosate( م��ن البندورة، 

و البطاطا ، والقطن والتبغ. 
مقاومة احلشرات :

ميزة  ذا  للحشرات  مقاومة  نباتات  إنتاج  يعد 
استخدام  بتقليل  وذلك   ، البيئة  على  إجيابية 
،وتقليل  للبيئة  امللوثة  احلشرات  مبيدات 
بقتل  احليوي  بالتوازن  واإلخالل  األضرار 
واملفرتسات،  امللقحات  مثل  أخرى  حشرات 
أمكن  ولقد  للبيئة.  واملفيدة  واملتطفالت 
،تشفر  والنباتات  البكترييا  من  جينات  عزل 
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الربوتينات السامة على بعض أنواع احلشرات، 
مشفر  الرتبة  بكترييا  من  جني  عزل  مت  وقد 
يف  ،واستخدم  احلشرات  على  سام  لربوتني 
املقاومة  ملنح  احملاصيل  بعض  نباتات  تعديل 
الربوتني  هذا  أن  كثريون  ويعتقد  للحشرات. 
أثار مسية  له  ،وليس  التخصص  السام عايل 
على الثدييات ، ورمبا كان له ختصص حمدود 

على بعض احلشرات.
مقاومة مسببات األمراض :

والفطرية  الفريوسية  األمراض  تسبب 
 ، احملاصيل  إنتاج  يف  كبرياً  فقداً  والبكتريية 
وإنتاج أصناف من احملاصيل مقاومة ملسببات 
احملاصيل  إنتاج  كبرية يف  أمهية  له  األمراض 
مقاومة  نباتات  أنتجت   . جتاري  نطاق  على 
نقل  الفريوسات حملاصيل خمتلفة عن طريق 
الفريوس،  غالف  لربوتينات  املشفر  اجلني 
باستخدام  جينيا  املعدلة  احملاصيل  ومن 
نذكر  للفريوسات  واملقاومة  الفريوس  غالف 
تربقش  وفريوس   ، التبغ  تربقش  فريوس 
وباستخدام غالف  البطاطا،  الفصة،وفريوس 
املقاومة  متنح  التعديل  يف  الربوتيين  الفريوس 
الربوتيين  غالفها  أخرى  لفريوسات  أيضاً 
املستخدم  للفريوس  الربوتيين  الغالف  يشابه 
   RNA( �يف التعديل .كما استخدم ما يعرف ب
مقاومة  نباتات  إلنتاج  احلساسية(  مضاد 
للفريوس مثل مقاومة فريوس التربقش الذهيب 
كما   ، التبغ  تربقش  وفريوس  البندورة،  يف 
ملنح  نباتي  أصل  من  جينات  استخدام  اقرتح 
املقاومة للفريوس ، واملعتمدة على االستجابة 
لفرط احلساسية.  والتعديل ملقاومة الفريوس 
من  واحدة  املضادة،  األجسام  باستخدام 

الطرائق املوصى باتباعها.
املرضية  باملسببات  احملاصيل  إصابة  تؤدي 
وجودة  إنتاج  تدني  إىل  والبكتريية  الفطرية 
مقاومة  النباتات  ومنح   ، الزراعية  املنتجات 

لتلك املتسببات سيؤدي بال شك إىل حتسني 
من  العديد  عزلت  ولقد  واجلودة.  اإلنتاج 
جينات مقاومة املسببات املرضية،ورمبا سيت�م 
يف يوم ما نقل تلك اجلينات - ورمبا غي�رها 
اقتصادية أخرى واالستفادة  - إىل حماصي�ل 
املرضية  للمسببات  املقاومة  منح  يف  منها 

الفطرية والبكتريية وزيادة اإلنتاج.
صفات اجلودة :

التخلقية  املسارات  من  العديد  يف  يتحكم 
األمثلة  ,ومن  مفرد  جني  النبات  يف  احليوية 
على ذلك مسار السكروز - النشاء يف درنات 
لألمحاض  التخليقي  واملسار   ، البطاطا 
مثل  الزيتية  البذرية  احملاصيل  يف  الدهنية 
من  والفاكهة  اخلضار  لثمار  النضج  صفة 
صفات اجلودة التسويقية املهمة،و تأخري فرتة 
استواء ما بعد النضج مييز الثمار بزيادة زمن 

العرض من دون تلف.
وملستحضرات  للمنظفات  خاصة  زيوت  تنتج 
التجميل، ولتخفيف االحتكاك وتعديل تركيب 
لتقليل مستويات  بذور احملاصيل  الدهون يف 
الدهون املشبعة. واألمثلة على الزيوت احملورة 
تتضمن تلك اليت تزيد هبا مستويات مركبات 
اللوريل وال�مرييستات  لالستخدام يف الشامبو 
والصابون وتتجمد هذه الزيوت يف درجة حرارة 
الغرفة من دون هدرجة،و بعض الزيوت واليت 
ال�مارجرين  مثل  جزئية  هدرجة  اىل  حتتاج 
من  العديد  إىل  تضاف   )margarine(
األغذية، واتضح أهنا غري صحية. واستخدامات 
الطبخ  زيت  تتضمن  اخلاصة  للزيوت  أخرى 
الزيت  املشبع،  الدهن  من  احملتوى  املنخفض 
البديل لزبدة الكاكاو  يف الشكوالته، والزيوت 
السائل  والشمع  التجميل،  مستحضرات  يف 
االحتكاك؛وتستخدم  ختفيف  يف  املستخدم 
 –  C20( السلسلة  الدهنية طويلة  األمحاض 

C24( كمخففات لالحتكاك وكمذيبات 
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تستخدم  بينما  اآلفات،  مبيدات  لبعض 
 –  C6( السلسلة  قصرية  الدهنية  األمحاض 
)أكثر  واملنظفات  الصابون  C14( يف صناعة 
محض  هو  املنظفات  يف  استخداما  الزيوت 
اللوريل lauric  والذي حيصل عليه غالبا من 
زيت النخل االستوائي( . ويتم احلصول على 
العديد من الزيوت البديلة من البذور الزيتية 
املهندسة وراثيا مثل بذور فول الصويا وعباد 

الشمس.
املعدلة  احملاصيل  من  الكثري  يوجد  وحالياً 
من  احملتوى  زيادة  مثل  اجلودة  لصفات 

األمحاض األمينية،األرز الذهيب وفول الصويا 
عايل احملتوى من املثيونني.

تعديل احملاصيل  من  املخاطر احملتملة 
وراثيًا:

بقدر ما حققت تطبيقات تطويع اجلينات من 
هبا،  حيلم  يكن  مل  البشرية  خلدمة  إجنازات 
منتجاهتا جدالً   على  يثار  يزال  وال  أثري  فقد 
هتدد  أن  ميكن  أهنا  ،من  وخماوف  ساخناً 
أهم  وتنحصر   . والبيئة  بل  العامة  الصحة 
املخاطر احملتملة يف تأثري تدفق اجليين رأسياً 
احليوية  املضادات  مقاومة  جينات  وانتقال 
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منتجات  من  والتحسس  والسمية  أفقياً 
احملاصيل املعدلة وراثياً .

تأثري التدفق اجليين :
يعد تدفق اجلني ) انتقال اجلينات ( رأسياً من 
النباتات املعدلة وراثياً إىل البيئة من املخاطر 
تأثري  واحتماالت  احليوي.  التنوع  على  املؤثرة 
إىل  وراثياً  املعدلة  النباتات  من  اجلني  تدفق 
إىل  املعدل  النبات  : حتول  تنحصر يف  البيئة 
النبات  من  الغريب  اجلني  انتقال   ، حشيش 
املعدل إىل أقاربه الربية واآلثار اجلانبية على 
البيئة من منتج النبات املعدل وراثياً ،أي تأثري 

املنتج على كائنات أخرى غري مستهدفة .
حشائش صعبة املكافحة:

إىل  ما  حمصول  نباتات  حتول  يتم  أن  ميكن 
نباتات  تطور  احتمال:  طريق  عن  حشائش 
نباتات  تطور   ، حشائش  إىل  احملصول  من 
نباتات  ناجتة عن هتجني طبيعي بني  هجينة 
حشائش  إىل  الربية  وأقربائه  احملصول  من 
السابق يف حقول  من احملصول  نباتات  ومنو 
نتائج  تأثري  وتزيد   . آخر   حمصول  أي  إنتاج 
حدوث هذه االحتماالت على البيئة إذا حتولت 
نباتات من حمصول مقاوم ملبيدات األعشاب 
التأثريات  أو  املخاوف   ومن   . حشائش  إىل 
الضارة احملتملة من زراعة احملاصيل املقاومة 
ملبيدات األعشاب ، هو اكتساب احلشائش أو 
بعض احلشائش صفة املقاومة ملبيد األعشاب 
مقاومة  حماصيل  إنتاج  حقول  يف  املستخدم 
ملبيدات األعشاب . واملثري للمخاوف من حتول 
نباتات معدلة وراثياً إىل حشائش ،هو احتمال 
تأقلمه  ميزة  وراثياً  املعدل  النبات  اكتساب 
وانتخابه جتعل احلشائش الناجتة واليت رمبا 

حتوي جني صفة املقاومة صعبة املكافحة .
املعدلة  النباتات  من  اجلينات  تدفق  احتمال 
إىل أقارهبا الربية ليست مستبعدة ، إذا توفرت 
التهجني  الالزمة حلدوث  والظروف  الشروط 
وإنتاج نسل ، ويعتمد بقاء النباتات اليت حتمل 
املنافسة  على  قدرهتا  على  املعدل  اجلني 
اهتماماً  املوضوع  أعطي هذا  وقد   . والتأقلم 
الفعلي  اجليين  التدفق  مقدار  لتحديد  كبرياً 
املسافات  حددت  كما   . احملاصيل  لبعض 
الالزمة للعزل بني النباتات املعدلة وراثياً وغري 
املعدلة لتجنب تدفق اجلني غري املرغوب . من 
بعض  اكتساب  حلاالت  وثقت  أخرى،  ناحية 
األعشاب  مبيدات  مقاومة  صفة  احلشائش 
مكافحة  يف  املبيدات  تلك  استخدام  عند 

احلشائش لفرتة طويلة . 
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ميكن االستنتاج أن هناك تأثرياً مباشراً لتدفق 
جينات بعض أنواع النباتات املعدلة إىل النباتات 
املتوافقة جنسياً معها من احملاصيل واألقارب 
الربية ،ويعتمد ذلك على طبيعة ونسبة التلقيح 
احملصول  ،ووجود  التزهري  ،وتزامن  اخللطي 
الربية على مسافة كافية حلدوث  أو األقارب 
للنباتات  مباشر  غري  تأثري  وكذلك  التلقيح. 
ملقاومة مبيدات األعشاب وهو  املعدلة جينياً 
اكتساب بعض حشائش بيئة احملصول املعدل 
املقاومة ملبيد األعشاب . وتأثري عام الستخدام 
مبيدات األعشاب على كائنات الرتبة النافعة ، 
التأثري  من  وكل   . اجلوفية  املياه  تلوث  ورمبا 
تأثري   و  املعدلة  النباتات  لبعض  املباشر 
على  يؤثران  األعشاب  مبيدات  استخدام 
احليوي  التنوع  على  التأثري  ،ومقدار  البيئية 
يف  البيئية  األنظمة  يشمل  تقييم  إىل  حباجة 
احملتملة  املخاطر  وحتديد  العربي  الوطن 
التشريعات  القرار يف وضع  ملساعدة صانعي 

الالزمة حلماية البيئة واإلنتاج الزراعي.
التأثري على كائنات غري مستهدفة :

استخدام  البيئة  على  الضارة  التأثريات  من 
احلشرات  ملكافحة  الكيماوية  املبيدات 
وغري  املباشر  لتأثريها  وذلك   . واألعشاب 
أخرى  وكائنات  حشرات  على  املباشر 
املعدلة  النباتات  أثارت  فقد  نافعة،وباملثل 
وراثياً املخاوف من التأثري الضار ملنتجات تلك 
مستهدفة.  غري  أخرى  كائنات  على  النباتات 
وتعد احملاصيل املقاومة للحشرات احلرشفية 
كتب  وقد  انتشاراً.   األكثر  ،هي  األجنحة 
احلرشفية  احلشرات  يرقات  سم  أن  كثريون 
األجنحة نوعي وختصصي، وأوضحوا أنه آمن 
على البيئة واحلشرات األخرى غري املستهدفة، 
والثدييات ، واملفرتسات األخرى اليت توجد يف 
 ، ،والطيور  اإلنسان  ،و  الشامية  الذرة  حقول 
واألمساك ، وقد وجد أكثر من 50 صنفاً حتت 

نوع من البكترييا ،وكل منها تنتج مبيداً حشرياً 
يرقات  قتل  يف  ومتخصص  النشاط  خمتلف 
السموم  أن  توقع  وميكن  معينة.  حشرات 
يتم  أن  احلشرية كثرية ومتنوعة،ومن احملتمل 
الربوتينات  لتشفري  متعددة  جينات  استخدام 
السامة على احلشرات ، وقد تكون متخصصة 
أو غري متخصصة ،كما هو احلال يف مبيدات 

احلشرات الكيماوية املتداولة يف األسواق .
املضادات  مقاومة  جينات  انتقال 

احليوية أفقيًا:
احليوية  املضادات  مقاومة  جينات  استخدام 
يف عملية تعديل النباتات جينياً أثار املخاوف 
هتدد  أن  ميكن  اليت  احملتملة  املخاطر  حول 
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مقاومة  جينات  انتقال  من  العامة  الصحة 
انتقال  . ويعين ذلك  أفقياً  املضادات احليوية 
جينات مقاومة املضادات احليوية من النبات 
اهلضمية  القناة  بكترييا  إىل  جينياً  املعدل 
املستخدمة  واحليوان من احملاصيل  لإلنسان 
الرتبة من خملفات  ، واىل بكترييا  يف تغذيتها 
ورمبا   . النباتات  وبقايا  واحليوان  اإلنسان 
ال  ميكروبية  أمراض  ظهور  إىل  ذلك  يؤدي 

جيدي معها استخدام املضادات احليوية.
احليوية  املضادات  مقاومة  جينات  توجد 
نظامها  يف  وحتتاج  طبيعياً   امليكروبات  يف 
اليت  احليوية  املضادات  إىل  الذاتي  الدفاعي 
املضادات  مقاومة  جينات  وانتشار   . تنتجها 

انتخاب  من  لكل  نتيجة  الطبيعة  يف  احليوية 
املضاد احليوي،  املقاومة يف وجود  السالالت 
بني  املقاومة  جلينات  النشط  واالنتقال 
األفقي  االنتقال  أيضا  ويسمى  األجناس  

للجني.
السمية واحلساسية : 

والتحسس  احملتملة  السامة   التاثريات 
جينياً  املعدلة  النباتات  منتجات  من  احملتمل 
اليت  املوضوعات  التغذية من  واملستخدمة يف 
على  الضارة  التأثريات  عن  اجلدل  أثارت 
لتلك  احملتملة  األسباب  ومن  املستهلكني. 

اجلينات  أو  اجلني  يكون  أن  التأثريات 
النبات  تعديل  يف  املستخدمة  الغريبة 
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،أو أهنا قد  ذات مسية مباشرة على اإلنسان 
مثل  الغذائية  النبات  مكونات  تركيب  تغري يف 
حتويها  اليت  الطبيعية  السموم  مستوى  رفع 
تنتج  وقد   ، صغرية  بكميات  النباتات  بعض 
تفاعالت  تسبب  بروتينات  املعدلة  النباتات 
إدخال  عملية  أن  العلماء   ويرى  احلساسية. 
اجلني بالطرائق احلالية هي عملية عشوائية 
جينات  عبور  تنظيم   أن حتول  احملتمل  ومن 

أخرى و إنتاج مركبات سامة.
تسمم  حاالت  تسجيل  عدم  اآلن  حتى  يبدو 
يرجع  جينياً،و  املعدلة  احملاصيل  من  غذائي 
االعتبار  يف  تأخذ  اليت  االختبارات  اىل  ذلك 
االحتماالت السابقة و فقا للقوانني املنظمة،إال 
تسبب  أحياناً.فمثالً  تتحقق  قد  املخاوف  أن 

الصويا  فول  اىل  الربازيل  بندق  من  نقل جني 
يف إحداث تفاعالت حساسية شديدة لألفراد 
املسجل حتسسهم من بندق الربازيل ومل يسبق 
هلم التحسس من فول الصويا,ويرجع السبب 
لربوتينات  املنقول  تشفرياجلني  احتمال  إىل 
ويشفر  الربازيل  بندق  من  للتحسس  مسببة 
 2  (  �  2 البومني  � س  لربوتني  املنقول  اجلني 
فول  حمتوى  زيادة  هبدف   )   S albumin

الصويا من امليثيونني.
االستنتاجات: 

القرن  خالل  احليوية  العلوم  تطور  أمثر 
جزيئية  و  حيوية  تقنيات  ابتكار  يف  العشرين 
الكالسيكية  التقنيات  تطوير  يف  سامهت 
لنقل  جديدة  أفاقاً  ،وفتحت  الوراثي  للتعديل 
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املراجع 
1� مقبل ،محود علي عبد اهلل ،احملاصيل احملورة وراثياً: الفوائد واملخاطر ،ورقة مقدمة يف 
حلق�ة العمل ح�ول تقييم اآلثار البيئي�ة إلدخال األن�واع النباتي�ة واحليوانية احمل�ورة وراثياً ف��ي 

املنطقة العربية، واليت نظمتها املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف عام 2003 يف اخلرطوم. 
2� عبد املويل ،عوض اهلل عبد اهلل ، أثر املنتجات احملورة وراثياً على النباتات والتنوع احليوي،ورقة 
مقدمة يف حلق�ة العمل ح�ول تقييم اآلثار البيئي�ة إلدخال األن�واع النباتي�ة واحليوانية احمل�ورة 
وراثياً ف��ي املنطقة العربية، واليت نظمتها املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف عام 2003 يف 

اخلرطوم. 
3� أمحد،حممد خري عبد اهلل، آثار املنتجات احملورة وراثياً على صحة اإلنسان واحليوان، ورقة 
مقدمة يف حلق�ة العمل ح�ول تقييم اآلثار البيئي�ة إلدخال األن�واع النباتي�ة واحليوانية احمل�ورة 
وراثياً ف��ي املنطقة العربية، واليت نظمتها املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف عام 2003 يف 

اخلرطوم. 
4� طريفة، يوسف ،تقنيات التحوير الوراثي وطرق الكشف عنه ، ورقة مقدمة يف حلق�ة العمل 
املنطقة  ف��ي  وراثياً  احمل�ورة  واحليوانية  النباتي�ة  األن�واع  إلدخال  البيئي�ة  اآلثار  تقييم  ح�ول 

العربية، واليت نظمتها املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف عام 2003 يف اخلرطوم. 
5� خليفي،خلضر، وخليفي - سالوي، ماجدة ، التعديل الوراثي : مربراته، فوائده وآثاره على 
األن�واع  البيئي�ة إلدخال  اآلثار  تقييم  العمل ح�ول  ، ورقة مقدمة يف حلق�ة  البيئة واجملتمعات 
النباتي�ة واحليوانية احمل�ورة وراثياً ف��ي املنطقة العربية، واليت نظمتها املنظمة العربية للتنمية 

الزراعية يف عام 2003 يف اخلرطوم. 

صفات جديدة إىل النبات من أنواع نباتية أو 
كائنات أخرى. أثارت منتجات تقنيات تطويع 
اجلني اجلدل واملخاوف من املخاطر احملتملة 
من استخدام هذه التقنيات غري التقليدية يف 
التعديل الوراثي أو اجليين على البيئة والصحة 
أدلة  أن عدم وجود  املعارضون  وي�رى  العامة. 
عن املخاطر احملتملة ال يعين عدم وجود تلك 

املخاطر. 
الكيماوية  املبيدات  استخدام  أن  شك  ال 
نتج  الزراعي قد  اإلنتاج  ألغراض خمتلفة يف 
البيئة.  على  الضارة  التأثريات  بعض  عنه 
ملقاومة  جينياً  احملاصيل  تعديل  أن  ويفرتض 
األعشاب يقلل من كمية املبيدات املستخدمة 
ملكافحة احلشائش ،وال يعين بالضرورة زوال 
على  األعشاب  مبيدات  من  الضارة  اآلثار 

البيئة. وكل من التأثري املباشر لبعض النباتات 
األعشاب  مبيدات  استخدام  تأثري   و  املعدلة 
يؤثران على البيئة ، ومقدار التأثري على التنوع 
األنظمة  يشمل  تقييم  إىل  حباجة  احليوي 
ملساعدة  احملتملة  املخاطر  وحتديد   ، البيئية 
الالزمة  التشريعات  وضع  يف  القرار  صانعي 

حلماية البيئة واإلنتاج الزراعي . 
وبالرغم من أن احتمال انتقال جينات مقاومة 
 -  11 بنسبة  قائم  أفقياً  احليوية  املضادات 
قابلة  أخرى  وامسات  استخدام  أن  إال   ،10
لالنتخاب يف عملية تعديل نباتات احملاصيل 
ستظل واحدة من مطالب املستهلكني ، ووجود 
مركبات غريبة يف األغذية قد يؤدي تراكمها 
على املدى الطويل إىل مشاكل صحية ال نعرف 

طبيعتها اليوم.
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الدفاع المدني.. 
دوره وأهميته في المجتمع

حممد ياسر منصور

يصادف األول من آذار )مارس( من كل عام اليوم العاملي للدفاع 
املدني .. وهو يوم حتتفل به دول العامل نظرًا ألمهية الدفاع 
هلا  تتعرض  اليت  واخلطورة  كلها،  احلياة  جماالت  يف  املدني 
الدول واجملتمعات جراء ما يصيبها من كوارث طبيعية، وحوادث مؤملة 

ترتك وراءها آثارًا كبرية يف األرواح واألموال.

المعلم
العربي
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للحماية  العاملي  باليوم  االحتفال  ويشكل 
املدنية )الدفاع املدني( فرصة ساحنة للتذكري 
للمنظمة  األساسي  النظام  سريان  ببدء 
ودور  أمهية  وإلبراز  املدنية  للحماية  الدولية 
أجهزة احلماية املدنية والدفاع املدني الوطنية 
، وملا  التنمية ومحاية األرواح  يف دعم خطط 
يف  جوهري  إسهام  من  االجهزة  هذه  تقدمه 
اإلنسان  حياة  هتدد  اليت  الكوارث  مكافحة 
وتراثه وبيئته . كما أن هذا اليوم هو مناسبة 
يف  العاملون  يبذهلا  اليت  باجلهود  لإلشادة 
ميدان الدفاع املدني وما يقومون به من إعداد 
ملواجهة الكارثة قبل وقوعها، وإدارة  عمليات 
من  ذلك  يتطلب  وما  وقوعها،  حني  التدخل 
ومن  واإلغاثة  اإلنقاذ  لعمليات  وتنفيذ  تنظيم 
ثم مكافحة آثار تلك الكوارث وإعادة اإلنشاء 

والتأهيل. 
إن حق اإلنسان واملواطن بالسالمة واحلماية 
اإلنسان  حقوق  سائر  مثل  مثله   ، املدنية 

األساسية . 
بكل  يعين   ، للمواطن  املدنية  احلماية  وحق 
بساطة أن يكون املواطن مدركاً لألخطار اليت 
هذه  مواجهة  ولسبل  هلا،  يتعرض  أن  ميكن 
األخطار وعواقبها. ولئن كان هذا احلق يرتب 
وتوعيته  اإلنسان  تبصري  واجب  الدولة  على 
 ، آثارها  من  ومحايته  هتدده  اليت  باألخطار 

فإنه يلزم املواطن بواجبات تقابلها .
 ذلك أن احلماية املدنية والدفاع املدني شأن 
املواطنني ، كما هو شأن الدولة. ففي مواجهة 
واحلاالت  الكوارث  أو  اجلسيمة  احلوادث 
الطارئة ، حتمل احلماية املدنية والدفاع املدني 
كل مواطن واجباً يؤديه ، تلبية لدافع الشعور 

باملسؤولية الفردية والتضامن مع اآلخرين . 
فمن مسؤولية املواطن استقصاء األخطار اليت 
أن  أيضاً  الشخصية  مسؤوليته  ومن   ، هتدده 
نفسه  واملتاحة حلماية  املمكنة  التدابري  يتخذ 

الطبيعية  الكوارث  ختلفها  اليت  اآلثار  من 
البشرية  األنشطة  النامجة عن سائر  وغريها 

والتنموية والعدوانية . 
كل  حتث  املدنية  واحلماية  املدني  فالدفاع 
الوقاية  مستوى  على  إنسان  وكل  مواطن 
واالستعداد ، وعلى مستوى التدخل يف مواجهة 
شخصه  محاية  لضمان  الطارئة  احلاالت 
إىل  واملساعدة  اإلغاثة  وتقديم  به،  يلوذ  ومن 
تتمخض  الذي  املوقف  مواجهة  إن  اآلخرين. 
والتدخل  جأش،  ورباطة  هبدوء  الكارثة  عنه 
خالل  املوقف  مواجهة  يف  والصحيح  الفوري 
عامالً  يعدُّ  اخلطرية،  احلوادث  أو  الكوارث 
حامساً يقرر احلياة أو املوت . وكثرياً ما جيد 
إدارات  فيه  تغيب  موقف  يف  نفسه  املواطن 
اخلدمات احملرتفة أو قد حتول الظروف دون 
وصوهلا إليه. هلذا كان الدفاع املدني واحلماية 
املدنية واجباً على اجلميع أن  ينهضوا بعبئه، 

إدارات أو أجهزة معنية وأفراداً ومواطنني.

تعريف الدفاع املدني:
وتأمني  املدنيني  وقاية  هو  املدني  الدفاع 
ومحاية  واملواصالت  االتصاالت  سالمة 
املباني واملنشآت واملؤسسات واملشاريع العامة 
الفنية  التحف  وصيانة  اخلاصة  واملمتلكات 
واألثرية والوطنية من أخطار الغارات اجلوية 
ختفيف  وكذلك  التخريبية  األعمال  وخطر 
آثارها إذا وقعت، ومواجهة الكوارث الطبيعية 
ضمان  هو  عامة  وبصفة   . منها  والوقاية 
استمرار سري العمل بانتظام يف املرافق العامة 
سواء يف حاالت احلرب أو يف حاالت الكوارث 
املعنوية  الروح  بقاء  على  واحلرص  الطبيعية 

للمواطنني عالية.

مفهوم الدفاع املدني وأهدافه:
النفس  محاية  هو  املدني  الدفاع 
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واملمتلكات من مجيع األخطار واحملافظة على 
بوضع  املدني  الدفاع  ويقوم  القومي.  الرتاث 
ومؤسساهتا  الدولة  لوزارات  األمنية  التدابري 
وتشكيل جلان أمنية هبا. كما أن الدفاع املدني 
ويتطلب  احلياة  تقتضيه  إنساني  واجب  هو 
على  مدربة  بشرية  عناصر  إجياد  حتقيقه 
ويعدُّ  واإلسعاف.  واإلنقاذ  اإلطفاء  عمليات 
الدفاع املدني وقاية للمدنيني وتأمني سالمة 
بالدولة  واملرافق  املنشآت  مجيع  ومحاية 
باإلضافة إىل املمتلكات اخلاصة . األمر الذي 
جعل منه منظمة شاملة غايتها توعية املواطن 
وتوفري سبل احلماية له ، وضمان استمرار أداء 

املنشآت ، وحتقيق التنمية يف البالد.

الشعيب  القطاع  يف  املدني  الدفاع  ومفهوم 
واإلسعاف  اإلنقاذ  بأعمال  املوظفني  قيام  هو 
األنقاض،  ورفع  وآفاته  احلريق  من  والوقاية 
الدفاع  مسؤوليات  تتمم  املسؤولية  وهذه 
العسكري عن الوطن وتدعمها لتكون هلا سنداً 

وظهرياً.

واألهداف اإلنسانية للمنظمة الدولية 
للحماية املدنية تتمثل يف:

احلماية  بتدابري  املتعلقة  األحباث  تنسيق   �1
املدنية.

2� توفري املراجع الفنية املناسبة لتمكني أجهزة 
احلماية املدنية الوطنية من أداء مهامها.
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3� تطوير سبل تعليم إجراءات وتدابري الدفاع 
املدني يف مجيع املراحل التعليمية. 

لتنظيم  واملقرتحات  املناسبة  الصيغ  وضع   �4
باملنشآت  اخلاصة  الذاتية  احلماية  أجهزة 
الصناعية والتجارية واإلدارية ، واملنشآت اليت 

تستقبل اجلمهور يف املباني الشاهقة.
حياة  هتدد  اليت  النوعية  األخطار  دراسة   �5
والزالزل،  كالفيضانات  واملمتلكات  األفراد 
 ، الرتبة  وحترك  وانزالق   ، واألعاصري 
 ، واالنفجارات  واألوبئة،  الثلجية  واالهنيارات 
والتلوث ، وبعض احلرائق اخلاصة : كحرائق 
املباني  وحرائق   ، واهليدروكربونات   ، الغابات 

الشاهقة.

حاالت  يف  اإلقليمية  املساعدة  تنظيم    �6
الكوارث. 

اإلقليمية  واهليئات  املنظمات  مع  التعاون   �7
والدولية األخرى ذات األهداف املماثلة.

 ، اإلنسان  حبماية  معين  املدني  الدفاع  إن 
منجزاته  وصيانة  وثرواته،  الطبيعية  وموارده 
الصناعية واالقتصادية . وهو من هذا املنطلق 

أداة فاعلة من أدوات التنمية.  
احلوادث   كانت  حيثما   � املدني  والدفاع 
اليت هترع  األجهزة  أوائل  من  والكوارث جنده 
إىل املكان بكل قواها املادية والبشرية ، وجند 
أجل  من  بأرواحهم  يضحون  الرجال  هؤالء 
الوطن واملواطن ، وإن دل ذلك على شيء فإمنا 
بأن  العاملني يف هذا اجلهاز  يدل على إميان 
السالمة مسؤوليتهم يف شتى نواحي احلياة ، 
وأهنم يقدرون تلك املسؤولية ويقومون بواجبهم 
أم  احلرب  زمن  يف  سواء   ، وجه  أحسن  على 
يضطلع  املدني  الدفاع  جهاز  أن  كما   ، السلم 
له األسباب  تتوافر  أن  ينبغي على  بدوره كما 

اآلتية:
أوال: ما خيص اجلهاز:

واملدربة  املؤهلة  البشرية  الكوادر  توافر   �1
تدريباً كامالً.

توفر  مع  والسليمة  القوية  اآللة  توفر   �2
صيانتها وقطع غيارها.

ألي  األساسية  الدعامة  وهو  املال  توفر   �3
الدولة  تتحمل  أن  هذا  معنى  وليس  عمل. 
اخلاص  القطاع  على  بل   ، األعباء  مجيع  
مسؤولية املسامهة يف تطوير عملية التقدم ملا 

يعود عليه هو بالفائدة. 
املعلومات  على  املبين  السليم  التخطيط   �4

اإلحصائية الدقيقة واإلمكانات املتاحة.
ثانيا: ما خيص املواطن:

1� الوعي الكامل لدى اجلميع بطرق وأساليب 
الوقاية ووسائل توفرها.
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الدقيق والتطبيق الصحيح لقواعد  2� االتباع 
السالمة واإلرشادات املتوالية.

وطلبه  املدني  بالدفاع  السريعة  االستعانة   �3
عند احلاجة من دون تردد، وكذلك طلب توفري 
املعلومة من رجال الدفاع املدني ، فجميعهم يف 

خدمة السالمة.

وظائف الدفاع املدني وأمهيته لألفراد 
واملنشآت:

لقد واكب التقدم احلضاري والتقين مردودات 
مفهومه  من  املدني  الدفاع  أخرجت  سلبية 
التقليدي احملصور يف واجبات حمددة ترتبط 
احلروب  أخطار  من  بالوقاية  أساسية  بصفة 
مشوال  أوسع  مفهوم  إىل   ، احلرائق  ومقاومة 
مبا  العصرية  احلياة  مع  يتواءم  واقعية  وأكثر 
تشمله من تطور ، وما يصاحبها من خماطر 
هتدد اإلجنازات احملققة يف خمتلف اجملاالت، 
وتعرض حياة اإلنسان ذاته وممتلكاته للخطر، 
حياتنا  يف  نالحظه  ما  علينا  خاف  وغري 
اليومية من خماطر حتيط بنا منها احلوادث، 
وخماطر نقل وتداول املواد ، وخماطر العمليات 
تلوث  ، وخماطر  املباني  واهنيارات  الصناعية 
الكوارث  إىل  باإلضافة   ، وغريها  البيئة 
الطبيعية اليت حيتمل حدوثها يف صور متعددة 
واألعاصري  والعواصف  والرباكني  كالزالزل 

والسيول والفيضانات.
لذلك فإن الدفاع املدني أصبح يشكل جمموعة 
السكان  الالزمة حلماية  واألعمال  اإلجراءات 
أخطار  من  واخلاصة  العامة  واملمتلكات 
 ، واحلوادث  واحلروب  والكوارث  احلرائق 
املواصالت  وتأمني سالمة   ، املنكوبني  وإغاثة 
املرافق  يف  العمل  سري  وسالمة  واالتصاالت، 
العامة ، ومحاية مصادر الثروة الوطنية سواء 
يف وقت السلم أو يف حاالت احلرب والطوارئ.

الدول  حرصت  املدني  للدفاع  األمهية  وهلذه 

األجهزة  بإنشاء  املدني  بالدفاع  العناية  على 
الالزمة  بالوسائل  وتزويدها  به  املختصة 
اليت  التشريعات  إصدار  مع   ، مهامه  لتأدية 
تلزم أفراد ومجاعات اجملتمع بتطبيق تعليماته 
العامة  واملنشآت  واملمتلكات  لألرواح  محاية 

واخلاصة. 
فاملواطن � وأخذاً باملثل املعروف »الوقاية خري 
من العالج« � جيب أن يلتزم بتعليمات الدفاع 
الطارئة،  أو  العادية  الظروف  املدني سواء يف 
يف  للسالمة  الالزمة  االحتياجات  ويوّفر 
منزله، ويعمل على توعية أفراد أسرته حبسن 
، خاصة   املنزلية  واألدوات  األجهزة  استخدام 
يرتبط  وما  والكهرباء  واإلشعال  الغاز  أجهزة 
األعمال  على  التدريب  إىل  باإلضافة   ، هبا 
األولية  كاإلسعافات  املدني  للدفاع  األولية 
األعمال  من  وغريها  احلريق  مقاومة  وسبل 
من  األسرة  له  تتعرض  قد  ما  تواجه  اليت 

خماطر. 
أما بالنسبة للمنشآت على اختالف أنواعها ، 
فإن مراعاة واجبات األمن والسالمة جيب أن 
تكون هلا األولوية يف االهتمام يف مجيع مراحل 
التخطيط  بدء  منذ  وذلك  والعمل،  اإلنشاء 
إلنشاء املشروع حتى انتظام العمل واستمرار 
املدني  الدفاع  جملس  أصدر  وقد   . التشغيل 
العديد من اللوائح اليت حتدد شروط وقواعد 
السالمة الواجب توافرها يف خمتلف األنشطة 
واملهن  والزراعية،  والتجارية  الصناعية 
األرواح  يكفل محاية  مبا   ، واملباني  واألعمال 
ومواجهة  احلياة  سبل  وتوفري  واملمتلكات 
األخطار والطوارئ ، ومن الضروري التزام كل 

املنشآت هبذه اللوائح. 
املدني  الدفاع  وظائف  جنمل  أن  ونستطيع 

بصورة عامة يف فقرات أربعة:
الوسائل  وإجياد  الالزمة  احليطة  اختاذ   � أ 

الدفاعية املناسبة:
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الالزمة  احليطة  الختاذ  وسائل  هنالك 
تنظيم   : وأمهها  املناسبة  الدفاعية  والوسائل 
أجهزة اإلنذار ، إجياد مالجئ كافية ، إخالء 
قسم من السكان ، إخالء املستشفيات بعيداً 
عن مناطق األهداف احملتملة ، محاية املصانع 
احليوية وتوزيعها، التمويه، إجياد مصادر مياه 
القصوى.  احلاجة  عند  لتستعمل  احتياطية 
ختفيف  الوسائل  هذه  حتقيق  من  والغاية 
املدني وجعل  الدفاع  امللقى على عاتق  العبء 
أهدافه وحتقيق  إصابة  على  قادر  العدو غري 

أغراضه إال بصعوبة.
اجلوية  الغارات  أخطار  ضد  الكفاح   � ب 

والكوارث:
عناصر  وجود  يتطلب  املهمة  هبذه  القيام  إن 
جيداً  تدريباً  ومدربة  دقيقاً  تنظيماً  منظمة 

وجمهزة بتجهيزات مالئمة. 

وعناصر  الشرطة  مالك  توسيع  هذا، وجيب 
بواسطتها  نستطيع  لكي  اللزوم  عند  اإلطفاء 
املصابة يف  املناطق  إىل   الالزم  العون  تقديم 

الوقت املالئم. 
وإننا لنرى أيضاً بأنه يف كل منطقة من املناطق 
الرئيسية توجد عدة مؤسسات مستقلة، ومن 
الطبيعي بأن الدفاع عن تلك املناطق لن يكلل 
يقود  الذي  الضابط  يتعاون  مل  ما  بالنجاح 
فيها  املدني  للدفاع  احمللية  الفرق  عمليات 
تعاونا وثيقاً مع رؤساء تلك املؤسسات املستقلة 
تعبوي  وفق خمطط  معركتهم  ليقودوا مجيعا 
موحد. هذا وإن هناك منبعاً معيناً آخر جتدر 
اإلشارة  إليه حني تتأزم احلالة وتصبح حرجة 
 ، املسلحة  القوات  املعني هو  املنبع  وهذا  جداً 
وإن تقرير طلب املعونة من تلك القوات يعود 

على  تشرف  اليت  القيادة  هيئات  إىل 
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املراجع واملصادر املعتمدة:
 

1� جملة )الكوييت( � الكويت � العدد /1188/ � ديسمرب 1999م
2� جملة )اجليل( � السعودية � إصدار خاص مبناسبة اليوم العاملي للدفاع املدني � 27 مارس 

 . 1994
3� كتيب »مفاهيم � ومتطلبات الدفاع املدني« � وزارة الداخلية � إدارة العالقات العامة � الكويت 

/1996/ م.
عام  ألقيت   ، بريطانيا  املدني يف  الدفاع  عام  مفتش   هودسل«  جون  السر   « ل�  4� حماضرة 

/1953/ م .

أعمال الدفاع املدني وتراقب احلالة عن كثب.
ج � إعادة ما تضرر إىل حالته الطبيعية:

املباشرة  النتائج  معاجلة  من  االنتهاء  بعد 
طويالً   وقتاً  يتطلب  وهذا   ، اجلوي  للقصف 
الثالثة وهي مرحلة  املرحلة  أمام  أنفسنا  نرى 
إعادة كل شيء إىل ما كان عليه .إن تنفيذ هذه 
الدفاع  مهمة  ضمن  حكماً  يدخل  ال  املرحلة 
، وعلينا سحب  له  املساعدة  املدني واملصاحل 
رجال الدفاع املدني عقب االنتهاء من األعمال 
الثانية وإعطاؤهم قسطاً  املرحلة  املذكورة يف 
من الراحة ثم إعدادهم جمدداً ملالقاة هجوم 
إىل  شيء  كل  إعادة  مهمة  وأما  جديد.  جوي 
أخرى  هيئات  بتنفيذها  فتقوم  عليه  كان  ما 
واهليئات   ، احمللية  السلطات  منها:  نعدد 
كلٌّ    ، العامة  اخلدمات  وهيئات  الصناعية، 

ضمن إمكانياته.
تنجم  اليت  األضرار  وكثرة  لفداحة  وبالنظر 
أفضليات  هنالك  تكون  اجلوي  القصف  عن 
أوال  هبا  يباشر  اليت  فالرتميمات   ، بالرتميم 
يكون  ما  وهذا  قصوى،  ضرورة  ذات  تكون 
أي  ترميمها  حيتمل  ال  اليت  للمنشآت  غالباً 

تأخري.
يف  للشعب  املعنوية  الروح  على  احملافظة   � د 

أرفع مستوى ممكن:

مبا أن الدفاع املدني يساعد جداً على محاية 
معنويات اجلمهور كان على ذلك الدفاع لكي 
به  اجلمهور  ثقة  يكسب  أن  مهمته  يف  ينجح 
أم  وتنظيمه  تشكيله  حيث  من  أكان  سواء 
قيمة  تتكون  وال  أشخاصه،  قيمة  حيث  من 
األشخاص يف شجاعتهم وتفانيهم يف الواجب 
امللقى على عاتقهم فقط بل تتكون تلك القيمة 
ملهمتهم  ومعرفتهم  خربهتم  مقدار  من  أيضاً 
الدفاع  رجال  أن  من  واثقاً  اجلمهور  فيكون 
املدني قادرون على القيام بواجبهم بنجاح تام.

الدفاع  بأمهية  التذكري  يأتي  اإلطار  هذا  ويف 
له  املخصص  العاملي  اليوم  يف  ليكون  املدني 
اإلمهال  عامل  يف  ناقوسه  يدق  مؤشر  مبثابة 
أو نسيان توفري وسائل السالمة وإجياد عوامل 
ومستجدات  األحداث  شرور  التقاء  احلذر 

املخاطر حمافظة على األنفس واألموال.
  إن جتنب احلوادث واالنتباه ملسبباهتا ومراعاة 
التعليمات الصادرة هبذا الشأن..واجب وطين 
اليت  املتكررة  احلوادث  طبيعة  متليه  وقومي 
تشكل يف جمموعها حرباً حقيقية يف أبعادها. 
يتطلب دراسة جدية وعلمية  ذاته  وهذا حبد 
جانب  إىل  وقوفاً  املتخصصة  اجلهات  من 
واجباهتا..  أداء  يف  املدني  الدفاع  مديرية 

ومواجهتها هلذه احلرب.
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طرفة بن العبد
شاعر الفخر

  إميان رفعت زريق

نزوع  يف  القوي  أثرها  اجلاهلي  اجملتمع  لطبيعة  كان 
الشاعر اجلاهلي إىل الفخر ففي اجملتمع البدوي يقدّر 
الناس احلميّة واألنفة والعزة وقوة العضل ،والصرب على 
املكاره ،ويتغنون بالشجاعة واالندفاع ومحاية العرض ،والذود عن 

احلمى فتتحول هذه املعاني إىل دستور يلتزمه البدو . 

المعلم
العربي
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فالفخر  باجلنس  مرتبطاً  الغزل  كان  فإذا 
مرتبط بغريزة التقّل عنها قوة وهي حب البقاء 

والصراع يف سبيل احلفاظ على احلياة .
حبب  البقاء  حب  عن  :يعرب  الغزل  كان  وإذا 

املرأة.
فالفخر: يعرب عن هذا احلب حبب النفس.

كالمها نابع من التعلق باحلياة مسخر للحفاظ 
عليها ،دائر يف فلكها ،هادف إىل محايتها من 

الضعف واالنقراض .
و الفخر يف اللغة هو:

»التمدح باخلصال واالفتخار وعدُّ القديم ....
والتفاخر التعاظم ،والتفخر التعظم والتكرب ... 

وهو نشر املناقب وذكر الكرام بالكرم .« )1(
قال ابن رشيق :

الشاعر  أنّ  إال  نفسه  املدح  هو  »االفتخار: 
خيص به نفسه وقومه وكل ما حسن يف املدح 
قبح يف  فيه  قبح  ما  االفتخار،وكل  يف  حسن 

االفتخار .« )2(

والفخر أبرز أغراض الشعر اجلاهلي وأشدها 
،ووصف  كاملدح  األخرى  األغراض  يف  تأثرياً 
هذه  على  يطغى  وجنده  ،والرثاء  احلرب 
فروع  أو  منه  أبعاض  فتظهر،كأهنا  األغراض 

له .
الفخر  جانب  يصور  الذي  الشعر  أمجل  ومن 
»شعر طرفة بن العبد« هو عمرو بن العبد من 
حوايل  ولد  »طرفة«  امللقب  وائل  بن  بكر  بين 
سنة 543 يف البحرين على اخلليج العربي من 
أبوين شريفني : العبد البكري الشاعر ،ووردة 
بنت عبد املسيح  فهو أحد األشراف املعدودين 
يف اجلاهلية ، وطرفة لقب غلب اسم الشاعر 
وكاد يطمسه وقيل: امسه عمرو ،وقيل أيضاً: 
تلقيبه  سبب  إن   : وقالوا   . عبيد  امسه  بل 

بطرفة هو قوله:
رََفاً               التَعِْجال بالبكاءِ اليومَ مُطَّ

                       وال أمِريَيُْكمَا بالداِر إْذ وقفا 
والطرفة واحدة الطر فاء وهي الشجرة .«)3(
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واملختلف من امسه  املؤتلف  اآلمدي يف  وذكر 
طرفة من الشعراء أربعة : ) 4 ( أوهلم: هذا  

والثاني: طرفة بن آالءة بن نضلة.
جذمية  بين  أحد  مي  اجلذ  طرفة   : والثالث 

العبسي.    
والرابع: طرفة أخو بين عامر بن ربيعة. 

أما كنيته )5( فاملشهور أهنا »أبوعمرو« وكناه 
وأبو  إسحاق،  »أبو  هي:  أخرى  بكنى  آخرون 
أحد  أبا  يكن  أنه مل  وأبوسعد« واحلق  فضلة، 
يتزوج ومل  ألنه مل  وال من سواهم  من هؤالء 

ينجب .
بالشعر  النسب  موصول  بيت  يف  نشأ  وقد 
واألصغر  األكرب  املرقشان  وعماه  وأبوه  فجده 
،وخاله املتلمس ،وعمرو بن قميئة ابن عم أبيه 

واخلرنق الشاعرة أخته .
األوىل  الطبقة  شعراء  من  فحالً  شاعراً  كان 
من اجلاهليني ومن نبغاء العرب الذين مل يبلغ 
أحد مرتبته يف مثل هذه السن وكان هجاءً غري 
لسانه يف  على  احلكمة  تفيض  القول  فاحش 
أكثر شعره واشتهرت داليته املعلقة اليت تناوهلا 
كثري من العلماء بالشرح وقيل:أ شعر الشعراء 

بعد امرئ القيس لقوله ) 6(.
خلولَة  أْطالٌل  ِببُرَْقةِ  ثَهْمَدِ               

                  وََقْفتُ هبا أبْكِي وأبْكِي إىل الَغدِ 
بن  بامللك عمرو  واتصل  بقاع جند  وتنقل يف 
إىل  بكتابه  أرسله  ثم  ندمائه  من  فجعله  هند 
املكعرب عامله على البحرين وعُمان يأمر بقتله 
فقتله  هبا  هجاه  طرفة  أنّ  امللك  بلغ  ألبيات 

املكعرب شاباً 
أثرت يف شخصية طرفة عوامل كثرية :

- مات أبوه وهو صغري فكفله أعمامه إال أهنم 
أساءوا تربيته ،وضيّقوا عليه فهضموا حقوق 

أمه وحقه فتهددهم بقوله )7(.
ماتَنُْظرونَ ِبحَقِّ وَرْدَةَ فيكم          

                     صَُغرَ البنون وَرَهُْط وَردَةَ ُغيَّبُ

قد يبعث األمر العظيم صغريه        
                      حتَّى تََظلُّ لَهُ الدِّماءُ تَصَبَّبُ 

لْمُ َفرََّق بَيْنَ حيَّيْ وائٍِل            والظُّ
                          بَْكرٌ تُساقِيها املنايا تَْغلِبُ                                               
يقبل  ال  نفسه  ابن  أبيه  موت  جعله  كما   -
وصاية. وال يصغي إىل نصح أحد لذلك نشأ 
متفرداً بالرأي ،يكره معايشة املنافقني ويرمي 

أصدقاءه باملخادعة يقول :
ُكلُّ  خَليٍل  ُكنْتُ  خَاَللْتُهُ              

                        الترك اهلل لَهُ واضِحَهْ )8(
ُكلُّهم أرْوَُغ  منْ   ثَعْلٍَب            

                      ماأشبَهَ اللّيْلََة بالبارحَهْ ) 9(         
عينيه  يفتح  ماكاد طرفة   : الالهي  الطفل   -
للحياة حتى قذف بذاته يف أحضاهنا يستمتع 
بلذاهتا من غري حرج فسكر ولعب مبذراً حتى 

اإلسراف .
اليرعوي عن  مكابراً  : ظلَّ  الطريد  الغالم   -
تبذيره وطيشه اضطر قومه إىل طرده قائالً:

إىل أنْ حتامَتْنِي العَشريةُ كلُّها        
               وأفردْتُ إفرادَ البَعيِْر املُعَبَّد) 10(

فراح عندئذ على ناقته يضرب البالد ، فتارة 
يغزو وطوراً يأوي إىل مفاوز اجلبال، حتى بلغ 
أطراف جزيرة العرب وقد يكون بلغ احلبشة.

- الشاعر الراعي: بعد أن ذاق من األيام علقماً 
عاد إىل عشريته ويف عزمه أن ينقاد إىل احلياة 
الرشيدة احلكيمة حياة قد هتيأ له أن يعرف 
الغربة  التشرد وذل  ذاق عنت  أن  بعد  قيمتها 

قائالً:
ي رأسهُ            ُكنْتُ فيُْكمْ كاملُغطِّ

               فاجنلى اليوم قِناعي وخُمُرْ )11(
 اضطرته احلال إىل رعي إبل أخيه » معبد« 
بنفسه  الفخور  الشاب  للشاعر  أنى  ولكن 
يرعى  كما  اإلبل  رعاية  حيسن  أن  وبقومه 
العبيد إبل السادة األشراف ،فلم يطق اخلضوع 

ملن يزعم أهنم دونه ،ومل حيتمل خشونة 
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العيش يف الصحراء .
ابن  القيس  المرئ  قيل   :)12( اجلاحظ  روى 
بيضاء  قال  ؟  الدنيا  عيش  ماأطيب   : حجر 
،بالشحم مكروبة !  يب مشبوبة  ،بالطِّ رعبوبة 
وسئل األعشى فقال :صهباء صافية متزجها 
ساقية من صوب غادية! وقيل مثل ذلك لطرفة 
فقال:مطعم شهيٌّ، ومشربٌ روي ،وملبس ديفّ، 

ومركب وطيّ!.
األربع مهه يف احلياة فكيف  كانت هذه  ومن 

يصرب على خشونة العيش يف الصحراء ؟
ففقدت  أخيه  إبل  من  يرعاه  كان  ما  فأمهل 
فطالبه معبد ،فلجأ إىل ابن عم له امسه مالك 

فخذله والمه.
إبل  فرد  امتدحهما  قومه  من  فنصره سيدان 

أخيه وماله .
النهم  لشبابه  ،إرضاءً  والعبث  اللهو  إىل  وعاد 

وكربيائه املستحكمة ،غري آبه لنصح أو زجر .
ومسته احلاجة مرة ثانية فرتك قومه وطاف يف 
البالد ،حتى بلغ بالط احلرية حيث كان خاله 
املتلمس وصهره عبد عمرو بن بشر .فأكرمه 
لسان  أن  .إال  وقربه  هند  بن  عمرو  امللك 
لتصرفه  صهره  هجاء  من  يتورع  مل  الشاعر 
السيئ مع زوجته أخت الشاعر فهجاه بقوله : 

والعَيْبَ  فيه َغيْرَ أنَّ له غِنىً        
            وأنَّ له َكشْحاً ،إذا قام ،أهَْضما )13(

وأنَّ نساءَ احليِّ يَعُْكْفنَ حَوْلَهُ        
            يَُقلْنَ: عَسِيبٌ من سَرارَةِ مَلْهَمَا )14(

وذهب إىل بالط عمرو بن هند ملك احلرية مع 
خاله املتلمس الشاعر الفحل ،وأحد األشراف 
،وآكاله  ،وعايشاه  امللك  ،فجالسا  ربيعة  من 
رحالت  يف  ،ورافقاه  قابوساً  أخاه  ،ونادما 
الصيد .ثمّ لقيا من قابوس استطالة ،فضغنا 
،ونقل  طرفة   ،وهجامها  أخيه  ،وعلى  عليه 
عبد عمرو - وهو صهر طرفة - هذا اهلجاء 
إىل عمرو بن هند، وكان عمرو بن هند شِريراً 

وكان طرفة قال فيه:
لَيْتَ لنا مكانَ املَلك عَمْرو         

                    رَُغوثاً حَوَْل ُقبَّتنَا تَُخورُ ) 15(
لعمرك إنَّ قابوسَ بنَ هِندٍ       

                      لَيَْخلُِط مُلكه نَوٌْك كثريُ )16(
فأضمر ابن هند الشر لشاعريه«فلما كان بعد 
ذلك بيسري قال لطرفة واملتلمس :أظنكما قد 
أكتب  أن  يف  لكما  ،فهل  أهلكما  إىل  اشتقتما 
،قاال  وجائزة  بصلة  البحرين  عامل  إىل  لكما 
:كتب  ،يقال  املكعرب  إىل  كتاباً  لنا  .فكتب  :نعم 
انطلقا  هلما  وقال  نره  ومل  ،وختم  نره  ومل 
إليه فاقبضا جوائزكما ،فخرجا ،وإذ كانا يف 
الطريق شك املتلمس يف كتابه ففضه وإذا فيه 

أمر بقتله .
قال  ثم  هناك  هنر  يف  وألقاه  الكتاب  فمزق 
لطرفة أن يطلع على مضمون كتابه هو أيضاً 
البحرين  ،بل سار حتى قدم عامل  يفعل  فلم 
العامل  قرأ  ملا  إنه  يقال:   . الكتاب  إليه  ودفع 
الصحيفة عرض عليه فقال اخرت قتلة أقتلك 
،فإذا مثلت فافصد  : اسقين مخراً  هبا فقال 
البحرتي  ذلك  وذكر  مات  حتى  ففعل  أكحلي 

.)17 (
وكذلك طرفُة حني أوجس خيْفًة        

             يف الرأس، هان عليه فصد األكحل 
املعلقة أجود  ما نظم طرفة ، وتعد عند كثري 
من النقاد من أفضل الشعر اجلاهلي قال أبو 

عُبيدة :
يتوكأ  ،وهو  بالكوفة  لِنهْدٍ  مبجلس  لبيد  »مرّ 
أن  منهم  فتىً  أمروا  جاوز  ،فلما   ً عصا  على 
يلحقه فيسأله : من أشعر العرب؟ ففعل ،فقال 
له لبيدٌ :امللِكُ الضِلِّّيل ،يعين امرأ القيس فرجع 
؟فرجع  من  :ثمّ  سألته  أال   : ،قالوا  فأخربهم 
فسأله ،فقال ابن العشرين ،بعين طرفة ،فلما 
رجع قالوا : ليتك كنت سألته : ثمّ من ؟فرجع 
فسأله فقال: صاحب املِحْجَن، يعين نفسه« . 
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منها  طرفة  خمرتعات  أكثر  العلماء  عدّ  وقد 
كقوله فيها :

فلوال ثالثٌ هُنّ من عيشةِ الفتى    
         وجَدِّك مل أحْفِْل متى قام عُوَّدي ) 18(

فمنهنّ سبقي العاذالت بشَرْبَةٍ     
             ُكمَيْتٍ متى ما تُعَْل باملاء تُزِْبدِ )19(

وكرِّي ،إذا نادى املُضافُ،حمَنّباً   
                كسيدِ الغضا ،نبَّهْتُهُ املُتَوَِردِ )20(

وتقصري يوِم الدَّجِْن ،والدَّجنُ مُعْجبٌ  
                ببهكنةٍ حتت اخلباء املُعَمدِ )21(

وروى بعضهم يف سبب قوهلا أنه كان لطرفة 
يوماً  يرعياهنا  إبل  هلما  وكان  معبد  امسه  أخ 
معبد  أخوه  قال  *طرفة  أغبها  ،فلما  ويوماً 
أخذت  إن  أّنها  ؟ترى  إبلك  يف  »التسرح«  مل 
قال:فإني الأخرج فيها  أتردها بشعرك هذا؟ 

أبداً حتى تعلم أن شعري سريدها إن أخذت ! 
فرتكها وأخذها ناس من مضر 

معبد  إبل  هي  ضلت  اليت  اإلبل  إن  بل  وقيل 
فسأل طرفة ابن عمه مالكاً أن يعينه يف طلبها 
فالمه .وقال فرطت فيها ثمّ أقبلت تتعب يف 
طلبها فقال قصيدة تربو على مائة بيت تبدأ 

القصيدة:
- مبقدمة طللية ويليها:

- وصف احملبوبة 
- وصف الناقة 

وهو  بنفسه  الشاعر  فخر  األقسام  وأطول   -
موضوعنا يف هذا البحث ويتخلل الفخر وصف 
وتعريض  والنساء  واخلمر  والقينه  الندمان 
ابن  وعتابه  إياه  وحتاميهم  بأقربائه  الشاعر 

عمه وأخاه معبداً .
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- ثم التأمل باحلياة واملوت .
الفخر:

دعامتا الفخر يف الشعر اجلاهلي أمران :
إعجاب الشاعر بنفسه .

واعتزازه بقومه .
منهما ،ولذلك  وقد أوتي طرفة حظاً عظيماً 

زخر شعره بالفخر الفردي والفخر القبلي . 

الفخر الفردي : 
مل تكن صلة الشاعر بأعمامه مبنية على املودة 
والوئام ألن الظلم الذي حلقه وحلق أمه نشأه 
مايغضب  وجعل  بنفسه  ففخر  الغضب  على 
قومه مفخرة ترضى عنها نفسه وجعل حلياته 
أغراضاَ ثالثة لوالها ملا حفل باحلياة والاهتم 
املستغيث -  هلا وهي شرب اخلمر - وجندة 

واالستمتاع باملرأة.
وربط الشاعر اخلمر بالكرم وزعم أن اخلمر 
التضعف مكانته بني الناس فهو السيد الذي 
يتصدر احملافل ، والشاعر املقبل على احلياة 

من طلبه وجده وأصاب من مائدته 
وإن تَبْغِين يف حَلقةِ الَقوِم تَلَْقين        

              وإن تَلْتَمِسْين يف احلوانيتِ تَصَْطدِ 
متى تَْأتين أصِْبحْكَ كأساً رَويّة        

                وإن ُكنتَ عنها غانياً فاْغنَ وازدَد
إذا كانت اخلمر تلوي الرؤوس وتفتك بالعقول 
فطرفة ذكي التفسده اخلمر فهو دائم اليقظة 

اليفارق سيفه . 
ربُ الذي تَعِْرُفونَه     أنا الرّجُُل الضَّ

دِ)22(                خشاشٌ كرأِس احليّةِ املُتَوَقِّ
فآليْتُ اليَنَْفكَّ كشحي بطانةٍ            

              لِعَْضٍب رقيق الشَّْفرَتنيِ مُهَنَّدِ)23(
فهو  سجيّة  عن  وكرمه  كريم  فهو  عنرتة  أما 
حيسن استعمال املال يف هلوه فيشرب اخلمر 
ويستهلك ماله وإذا دعا داعي الندى والعطاء 

أجاب بقلب رحب ويد مبسوطة .
فإذا شَِربتُ فإّنين مُستَهلِكٌ         

                     مايل ،وعرضي وافرٌ مل يُكلَِم 
وإذا صَحَوتُ فما أُقصِّرُ عن ندىً       

                    وكما عَلِمتِ مشائلي وتكرُّمي 
كان  وإذا  الصحو،  يف  العطاء  اشرتط  عنرتة 
أصحاب طرفة قد تفرقوا عنه فليس لنقيصة 
ومكانته  منزلته  درك  عن  لقصورهم  بل  فيه 

وهو معتز بنفسه اليهتم ملن يعاديه قائالً:
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فلو ُكنْتُ وَْغالً يف الرجال لََضرّني      
             عَداوةُ ذي األصحاب واملُتَوَحِّدِ)24(

ولكنْ نفى عين الرجاَل جراءتي      
        عليهم وإقدامي وصدقي ومَحْتِدِي)25(

بعد أن صور طرفة نفسه وإقباهلا على اللهو 
والشراب ،إذا به يصور هناية هذا اإلقبال ،الذي 
أموال  من  يداه  وماملكت  ثروته،  دونه  أنفق 
ورثها عن أبيه وأخرى مجعها يف شبابه حتى 
بات فقرياً معدماً، فنبذته قبيلته ،وتنكرت له .

وما زاَل تَشْرابي اخُلمورَ ولَّذتي         
          وبيْعي وإنفاقي َطريفي ومَتْلَدي )26(

مل  ولكنهم  فهمه  حياولوا  مل  آخرون  وهناك 
الفقراء احملتاجون  ينكروه على كل حال وهم 
إىل عونه وإعانته ، واألشراف املكربون لسؤدده 
ومكانته ،أولئك يفزعون إليه فامسع إليه كيف 
يسرع إىل احلرب أداء للواجب وذوداً عن قومه 

يقول :
أال أيُّهذا الال ئمي أشهدَ الوَغى      

             وأن أحضر اللَّذاتِ هْل أنت مُْخلِدِي 
فإن ُكنتَ التَسْطيعُ دَْفعَ منييت          

                   فدعين أبادِرْها مبا ملكت يدي 
وإذا كان املوت ملماً بالفقري والغين ،وباجلواد 
اخلري  ،فليس  واجلبان  ،وبالشجاع  والبخيل 
النفس  بلذات  احلياة  هذه  يف  املرء  يأخذ  أن 
واجلسم مجيعاً ،فريضي نفسه بأداء الواجب 
ويرضي جسمه باألخذ بأعظم نصيب ممكن 

مما يتاح له من اللذة واملتاع .      
لعمرَك إن املوتَ ماأخْطَأ الفتى      

وِل املُرْخَى وثِنْياهُ باليدِ )27(              لكالطِّ
متى ما يشأ يوماً يَُقدْهُ لِحَتْفِهِ         

                      ومن يَكُ يف حبل املنيَّةِ يَنَْقدِ 
امللهوف  وإغاثة  بالشجاعة  طرفة  مفاخرة 
والذكاء والكرم والنسب الشريف أكثر الفضائل 
دوراناً يف شعره هذه الفضائل جتعل طرفة يف 

عني نفسه الفارس الشهم ذا الفتوة واملروءة.

الفخر القبلي:
يصل  الذي  العريق  النسب  مفاخره  فأبرز 
طرفة ببكر وتغلب ثم الشجاعة والنجدة اللتان 
حتمالن فرسان قومه شباباً وكهوالً إىل حلبات 

الوغى ليدفعوا األذى كأهنم أسود .
وَتََفرّعْنا من ابنَيْ وائٍِل           

                       هَامَة العِزِّ وخُرطوم الَكرَ م 
ُقدُ ماً ننضو إىل الدَّاعي إذا          

                       خلَّل الدَّاعي ِبدَعْوَى ثمَّ عمّْ 
بشباٍب   وُكهُوٍل   نُهُدٍ        

                          كلُيوثٍ بني عِرِّيِس األجَمْ
فهم  أغنياء  أم  فقراء  كانوا  سواء  وقومه 
عقوهلم  حتكمهم  إجناد  أجالد  احلالني  يف 
الراسخة ال العواطف املتقلبة ، وهذه جعلتهم 
فضائلهم  ألن  بالعفو  املخطئ  ذنب  يتغمدون 

فطرة فيهم الحاجة إىل التشدق والتبجح .
إن نصادف مُنْفِساً ال تُلْفِنا        

رْ )28(                    ُفرُحَ اخلريِ والنكبو لضِّ
هُمْ يف َقومِهم              ثُمَّ َزادوا أنَّ

                        ُغُفر   َذنبُهُمْ   َغيْرُ   ُفُخرْ  
أما كرمهم فعام وأما عشرهتم فلينة وإذا دعوا 
فتحوا  بل  األقربني  الناس  من  خيتاروا  مل 
باحللم  جرياهنم  وخصوا  كافة  للناس  بيوهتم 

والعفو وسعة الصدر .
لَى       نَحْنُ يف املَشْتاةِ ندعو اجَلفَّ

                    الترى اآلدبَ فينا ينْتَقِرْ )29(
ُفُضٌل أحالمُهُم  عنْ جاِرهِمْ        

                    رُحُبُ األْذرُِع باخلريِ أُمُرْ )30(
ولعّل أجود مايف فخر طرفة القبلي هذه الروح 
الرتبوية اليت جتعل قومه حراصاً على السلوك 
املذنب  ومساحمة  املقدرة  عند  فالعفو  القويم 

وكف اجلاهل وردعه عن جهله يقول:
نَزَعُ اجلاهَِل يف مَجْلسِنا            

                 فرتى اجمللِسَ فينا كاحَلرَمُ )31(
رمبا هذه املسحة احلضرية املهّذبة أحد 
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العوامل اليت أحنقت عليه قومه وهم يرونه يف 
احلانات. كان الفخر يف العصر اجلاهلي يعد 
فإذا  اجلاهلي  العربي  لإلنسان  األعلى  املثل 
هبا  يتباهى  اليت  واملآثر  الفضائل  استخلصنا 
شعراء الفخر بنوعيه الفردي والقبلي وضعنا 
الشعر  منها  صنع  اليت  العناصر  على  أيدينا 
تنتقل  ظلّت  اليت  والقيم«  »األخالق  اجلاهلي 

من جيل إىل جيل والناس يتلقوهنا باإلكبار .
وال نبالغ إن قلنا إنّ كثرياً من القيم اجلاهلية 
أعماق  العصر احلاضر يف  تعيش حتى  ظلت 

النفس العربية. 
يتجلى لنا طرفة مما تقدم شاعراً جليل األثر 
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1368ه�- 3
1949م .

4- تاريخ آداب العرب ،مصطفى صادق الرافعي، أخرجه حممد سعيد العريان الطبعة الثانية- 
مطبعة االستقامة بالقاهرة ، 1954م .

5- األدب اجلاهلي ، طليمات ، مصدر سابق.
6- املصدر نفسه .

7 - تاريخ األدب العربي ، حنا الفاخوري ، ط3- املطبعة البولسية 1960م.
8- الترك اهلل له واضحة : الترك اهلل له سناً واضحة والوضح البياض .

9- الروغان : امليل واالحنراف .
10- املُعبَّد : املطلي بالقطران جلرب .

11- اخُلمر : األستار .
12- تاريخ  آداب العرب، الرافعي ، مصدر سابق.

13- األهضم : النحيف اللطيف .
14- ملهم : قرية باليمامة موصوفة بكثرة النخل ، سرارة الوادي : أفضل موضع فيه .

15- الرغوث : الناقة احللوب .
16- النَّوك: احُلمق .

17- تاريخ آداب العرب ، الرافعي، مصدر سابق .

على قلة ما بقي لنا من شعره وطرفة الحيب 
املوت  يرى  إذ  منها  يائس  ألنه  للحياة  احلياة 
اليبقي على أحد ، وهو حزين بسبب سرعتها 
وزواهلا وهو مفكر الينقاد حلزنه واالنعطاف 

عليه والبكاء الطويل الذي الجيديه نفعاً . 
واليت  اليت حيبها  لذة احلياة  يعمد إىل  لذلك 
ألن  سريعاً  انصرافاً  إليها  ينصرف  أن  يريد 
ثانوية وهي قائمة  اللذة  احلياة قصرية وهذه 
على العب من امللذات وهو يرتكها حاملا يدعوه 
واجب اجتماعي ألن األخالق اليت نشأ عليها 
املوت  والسعي إىل  تدفعه إىل ركوب األخطار 

يف سبيل الواجب .
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18-ثالث : ثالث خالل . وجدِّك :قسم معناه وحقك ،قام عودي : ألن املريض إذا أوشك أن 
ميوت خرج عوّده .

19- العاذالت : الالئمات ، تُعلى : يصب عليها .
20- وكري : عطفي ، املضاف : الذي أحاط به العدو ، الغضا : شجر وذئب الغضا أخبثها 

.املتورد: الذي يطلب املاء .
21- الدجن : الغيم أو املطر ، البهكنة : اجلارية اخلفيفة الروح الطيبة الرائحة ،املعمد : املرفوع 

على عمد .
*- أَغبَّها : سقاها املاء وتقال يف اإلبل اليت تشرب عن أيام عدة .

22- املتوقد : الذكي الكثري احلركة ، اخلشاش : املاضي يف األمور الذكي .
23 - الكشح : اخلاصرة وماانضم عليه األضالع ،العضب : القاطع .

24- الوغل : الضعيف .
25- صدقي : أي صربه يف اللقاء واحلرب ، احملتد : األصل .

26- الطريف : املال املكتسب ،املتلد والتليد : املوروث.
27- الّطول: احلبل تربط به الدابة ، وثنياه : طرفاه .

28- منفس : نفيس متنافس فيه وأراد هنا املال والغنى . نكبو :نستكن ونذل .
29 - املَشاة : زمن الشتاء والربد ، اجلفلى:أن يعم بدعوته إىل الطعام وال خيص واحداً دون آخر، 

اآلدب الذي يدعو إىل املأدبة ،ينتقر : خيصّ . 
30- رحب األذرع: قادرون على املعروف.

31 - نَزع : نكف وننهى ، كاحلرم : أي ال يتكلم يف جملسنا باخلنا وال يؤتى فيه أذى وال جيهل 
فيه فهو كحرم البيت احلرام .  

    املراجع :
1-ديوان طرفة بن العبد، شرح األعلم الشَّنتمري،  حتقيق : درية اخلطيب - لطفي الصّقال 

مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق   -1975م .
2- األدب تاريخ العربي ، حنا الفاخوري،  ط3- املطبعة البولسية 1960م .

3-الشعراء األعالم، عبد اهلل أنيس الطباع، منشورات مكتبة املعارف يف بريوت  ،1949م .
4-حديث األربعاء،  طه حسني ، دار املعارف مبصر،  اجلزء 1، 1925.

5-األدب اجلاهلي، د.غازي طليمات ، عرفان األشقر  دار الفكر املعاصر بريوت - لبنان ،دار 
الفكر دمشق - سوريا  الطبعة األوىل ،2002م.

 1966  ، املعارف مبصر  دار   ، قتيبة، حتقيق أمحد حممد شاكر  ، البن  والشعراء  6-الشعر 
اجلزء  1.

7-تاريخ آداب العرب ، مصطفى صادق الرافعي، أخرجه حممد سعيد العريان ، الطبعة الثانية 
- مطبعة االستقامة بالقاهرة ،1954م .

8-اجلمهرة  ، حممد مهدي اجلواهري ،  حتقيق :عدنان درويش  اجلزء األول ، منشورات وزارة 
الثقافة يف اجلمهورية العربية السورية 1985 .
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يف  خالد  اسم  الرمحن محور  عبد 
ذاكرة جملتنا ) املعلم العربي( شغل 
بني  سنوات  سبع  حتريرها  رئاسة 

عامي 1963-1956.
معروف  مؤلف  دؤوب،  ونقابي  قديم،  معلم 
قدم  نشيط  تربوي  ومرتجم  املدرسية،  للكتب 

للمكتبة الرتبوية عدداً من الكتب اهلامة.
ولد األستاذ عبد الرمحن بن جنم الدين محور 
عام  يزبك«   - الصاحلية  حي   « دمشق  يف 
ويف  األوىل،  شهاداته  ونال  فيها  درس   1915
السورية-  البكالوريا  شهادة  نال   1939 عام 

قسم العلوم.
املتوسطة  الشهادة  نيله  وبعد  ذلك  قبل  لكنه 
)االعدادية( بدأ حياته العملية معلماً وكيالً يف 
 ،1937-1936 عامي  محص  يف  تارين  قرية 
وبعدها انتقل إىل قرية البويضة الرحيانية يف 

ريف محص.
ويف عام 1937 نقل معلماً إىل بلدة ) العال( يف 
اجلوالن جنوباً،ثم ما لبث عام 1938 أن نقل 
مشاالً إىل الكسوة فبقي فيها ثالثة أعوام ،ثم 
عام  ويف   -1941 عام  القابون  قرية  إىل  نقل 
1942 عاد إىل مدينته دمشق، فعني معلماً يف 
مدرسة خالد بن الوليد االبتدائية ثم ما لبث 
أن نقل إىل مدرسة امللك  الظاهر عام 1943 
حيث بقي فيها أربع سنوات، انتقل بعدها عام 

األستاذ عبد الرحمن حمور
1963-1915

ثالث رئيس حترير جمللة املعلم العربي  
اجمللة*

مدرسة  إىل   1947
ثم  قريش  صقر 
أبي  مدرسة  إىل 
مدرسة  ثم  بكر 
عام  حتى  الفاروق 

.1954
وكان شغل يف هذه 
سر  أمانة  الفرتة 
يف  املعلمني  نقابة 

دمشق.
يف عام 1954 أوفدته وزارة املعارف إىل معهد 
باريس  الفرنسية  العاصمة  يف  كلو(  )سان 
ليتلقى الدراسات العملية يف الرتبية والتفتيش 
فبقي فيها عامني وعاد إىل دمشق يف 1 متوز 
1956 حيث وضع حتت تصرف وزارة املعارف، 
ويف ذات السنة )1956( مت تثبيته يف الوزارة 
العربي )رئاسة  وكلّف بأمانة سر جملة املعلم 
على  مشرفاً  عمله  إىل  إضافًة   ... التحرير( 
الوثائق  شعبة  عن  ومسؤوالً  الوزارة  مكتبة 

فيها.
مهامه  إىل  إضافًة  1958 عني  16 شباط  يف 
أصبحت  اليت  الوزارة  يف  للديوان  رئيساً  تلك 
)رئيس  أصبح  ثم  والتعليم(  الرتبية  )وزارة 

دائرة( مطلع 1960.
الوزارة  األستاذ محور  ترك   1963/7/15 يف 
 28 يف  بأيام  بعدها  تويف  صحية،  إجازة  يف 

المعلم
العربي

* أعد هذه املادة مدير التحرير.
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يف  ابنها  دمشق  احتضنت  حيث   1963 متوز 
وداع حزين لتضمه إىل قائمة أبنائها اخلالدين 
الذين تركوا بصمة ال تُمحى يف عامل الثقافة 

والرتبية والعلم والتعليم.
وزارة  يف  وزميله  باريس  بعثة  يف  رفيقه  كتب 
املعارف عضو جلنة جملة املعلم العربي أمحد 

كمال القادري يقول يف وداعه:
وطهارة،  ذكاء  من  شعلة  الرمحن  عبد  كان   «
ويف  املغامر  طموح  حيمل  كان  جواحنه  ويف 
قلبه عواطف املعلم، لكن قلب املعلم كان على 
الدوام ينتصر على طموح املغامر، لذلك بقي 
يف  ومعلماً  املدرسة  يف  معلماً  الرمحن  عبد 
اليت كان  باريس( ومعلماً يف اجمللة  املعهد)يف 
على  املشرفة  اللجان  بني  الوصل  مهزة  فيها 
وشباك  واملطبعة  احملررين  والكتاب  التحرير 
الربيد. كانت غرفته يف الوزارة ملتقى األساتذة 
واملربني رغم أهنا كانت بال جدران وبال باب 
كصوته  كانت  متى شاؤوا،  الناس  كل  يدخلها 

الفسيح وروحه املنطلقة من القيود.
يتابع القادري:  كتب عبد الرمحن يف الرتبية 
كان  والكبار،  الصغار  وعلّم   ، للتالميذ  وألف 

مربياً فناناً وفوق كل هذا كان حمباً للجميع.
وكان   ، البغضاء  وال  احلقد  يوماً  يعرف  مل 
هذه  إىل  جاء  والبخل،  اخلوف  عن  أبعدهم 
وترك   ، بومضة  عنها  وذهب  بومضة،  الدنيا 
املوشحة  دائماً  املبتسمة  الوديعة  صورته  لنا 

باألسى أسانا حنن«.
بعده يف غصون شجرته  األستاذ محور  ترك 
بنات  وثالث  وخالد،  نزار  ولدين مها  الطيبة 
الذي  نزار  يتقدمهم  ورباب  وهانيا  رباح  هن: 

تعرفه أوساط التجارة واخلري يف دمشق.
الكتب  من  عددًا  محور  األستاذ  ألف 

املدرسية منها:
عام  األول  اجلزء  التعليم،  وطرائق  املعلم   -

1953 باالشرتاك مع أديب يوسف.
 1959 عام  االبتدائي  للسادس  القراءة   -
وعفة وصال  : خالد قوطرش  مع  باالشرتاك 

محزة.
القراءة و االستظهار، للسادس  - اجلديد يف 
حممد  مع:  باالشرتاك   1962 عام  االبتدائي 

علي السباعي ومجيل سلطان.
الكتب  من  عددًا  الفرنسية  إىل  ترجم 

منها:
 ،1957 عام  بوتنيه،  جولييت  األطفال،  رسوم 
باالشرتاك مع خالد قوطرش وحممود جالل.

عام  روبن،  جلبري  العسرين،  األطفال  تربية 
1958 باالشرتاك مع حافظ اجلمايل وتيسري 
املنشورة  املقاالت  وله عدد من  األرض.  شيخ 

يف اجملالت وخاصة جملة املعلم العربي.

ذاكرة المجلة  

 املصادر:
- أرشيف وزارة الرتبية

- فهارس مكتبة األسد الوطنية.
الفكر، دمشق،1985  القادر عياش، دار  العشرين، عبد  القرن  املؤلفني السوريني يف  - معجم 

ص152.
- جملة املعلم العربي العدد: كانون ثاني شباط 1964 »يف ذكرى املرحوم عبد الرمحن محور، 

أمحد كمال القادري«.
- لقاء مع السيد نزار محور االبن األكرب لألستاذ محور- دمشق،2007، الذي تقدم له أسرة 

اجمللة الشكر اجلزيل.
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 فارس السيف و القلم 
محمود سامي البارودي

 إميان عاليا
ميثله  األول  وجهان:  البارودي  سامي  حملمود 
الطراز  من  املصري  الوطين  السياسي  ذلك 
اليت  الثورة  وزارة  شكل  الذي  فهو  الرفيع 

عينت أمحد عرابي وزيرًا للحربية.
احلديث،  العربي  الشعر  رواد  من  رائد  أنه  والثاني   
بعده  على جيل جاء  أثرًا عميقًا  ترك  شاعر جمدد 

من الشعراء.
ذات  شركسية  أسرة  من  البارودي  سامي  حممود  ولد 

أمراء املدفعية  البارودي كان من  جاه ونسب قديم فأبوه حسن حسين 
يف  وهو  صغريًا  البارودي  تيتم   . املماليك  حكام  إىل  أجداده  وينتسب 
السابعة من عمره وتلقى دروسه األوىل يف البيت حتى بلغ الثانية عشرة 
و  الشراكسة  أمثاله من  باملدرسة احلربية مع  التحق  وبعدها  من عمره 
الفنون  متقنًا  ضابطًا  فيها  فتخرج  احلاكمة  الطبقة  وأبناء  األتراك 
احلربية و مولعًا مع ذلك باألدب و املطالعة فقرأ دواوين الشعراء وخالط 
الفصاحة  على  لسانه  وتقوّم  شاعريته  فقويت  األدباء  من  عاصره  من 

فنظم الشعر وهو يف حنو العشرين من عمره .

المعلم
العربي
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الشعر  أن يعرض عن قول  للبارودي  وما كان 
وقد  شاعر  طبع  ففيه  مااستطاع  حاول  ولو 

ملك أدواته اللغوية املعربة : 
تكلمت كاملاضني قبلي مبا جرت     

                        به عادة اإلنسان أن يتكلما 
فال يعمدني باإلس��اءة غاف�ل     

                      فال بد البن األيك أن يرتمنا
ويف هذا رد على من كان يعيب عليه قول الشعر 
من أبناء طبقته ولكن مصر ضاقت به أو ضاق 
هبا حيث مل جيد لدى الدولة ما حيقق آماله 
العثمانية  السلطنة  مقر  اآلستانة  إىل  فسافر 
والتحق بوزارة اخلارجية و هناك أتقن الرتكية 
و تعلم الفارسية و درس آداهبما وحفظ كثرياً 
إمساعيل  باخلديوي  واتصل  أشعارمها  من 
يف  يرتقي  البارودي  وظل  مصر  إىل  به  فعاد 
مناصب اجليش ويف فرسان احلرس اخلاص 
وحتقق   ) قائمقام   ( رتبة  إىل  وصل  حتى 
جزيرة  ثورة  إمخاد  يف  باالشرتاك  مناه  له 
أقريطش ) كريت ( عام 1865 اليت ثارت ضد 
قد فنت  و  احلني  ذلك  العثماني يف  السلطان 
باملناظر اخلالبة و مناظر املعارك فسجل ذلك 

يف شعره :
يف كل م�ربأة وكل ثنيّ�ة      

                       هتدار سامرة وعزف قيان
تسنت عاديٌة ويصهل أجردٌ      

                    وتصيح أحراسٌ ويهتف عاني 
 قومٌ أبى الشيطان إال خسرهم      

                     فتس�للوا من طاعة السلطان
أثبت  عامني  مدة  املهمة  تلك  يف  واستمر 
وتقلب  نادرة  بطولة  و  عالية  شجاعة  فيهما 
حظوة  ذا  وكان  الدولة  مناصب  يف  البارودي 
يف  وسافر  سره  كامت  فاختذه  امساعيل  لدى 
مهمة  يف  اآلستانة  إىل  سياسيتني  رحلتني 
عشرة  اثنيت  إمساعيل  مكث جبوار  و  خاصة 
سنة يشاركه يف حكم مصر وتدبري شؤوهنا ويف 

تركيا  أعلنت روسيا احلرب على  سنة 1878 
يف  السلطان  يعاون  جيشاً  إمساعيل  فأرسل 
حربه على عدوه وسافر البارودي مع اجليش 
وأبلى يف املعارك بالء حسناً فأنعم عليه برتبة 
يف  لوجوده  وكان  أومسة  عدة  ونال  )اللواء( 
دور  اخلالبة  للمناظر  ورؤيته   القتال  ميدان 
كبري يف إهلامه وتدفق شاعريته فوصفها بشعر 
يهتف  فراح  الوصف  يف  الذروة  به  بلغ  أخاذ 
باسم مصر وحين إىل األهل و الوطن فانبعث 

منه الشعر قوياً مليئاً باحلياة .
مت  البلقان  حرب  من  البارودي  عودة  وبعد 
إبريل  يف  الشرقية  حملافظة  مديراً  تعيينه 
للقاهرة  حمافظاً  مانقل  وسرعان  1878م 
وكانت مصر يف هذه الفرتة متر مبرحلة حرجة 
الديون  البالد يف  أن غرقت  بعد  تارخيها  من 
السياسة  توجيه  يف  وفرنسا  إنكلرتا  وتدخلت 
املصرية بعد أن صار هلما وزيران يف احلكومة 
املصرية ونتيجة لذلك نشطت احلركة الوطنية 
و حتركت الصحافة و ظهر تيار الوعي الذي 
العامل  إلنقاذ   ) األفغاني  الدين  يقوده )مجال 
األجواء  هذه  ويف  االستعمار  من  اإلسالمي 
املشتعلة تنطلق قيثارته بقصيدة ثائرة تصرخ 
وهي  الغافل  وتنبه  النائم  لتوقظ   ، أمته  يف 

قصيدة طويلة منها :
حلبت أش�طر هذا الده�ر جتربة    

             وذقت مافيه من ص�افٍ ومن عس�ل 
 فما وج�دت على األي�ام باقي�ة    

              أشهى إىل النف�س من حرية العم�ل 
لكنن�ا غرض للش�ر يف الزم�ن     

                أه�ل العق�ول به يف طاعة احلم�ل 
قامت به من رجال الس�وء طائفة     

           أدهى على النفس من بؤس على نك�ل 
 ذلت هبم مصر بعد العز و اضطربت     

                  قواعد امل�لك حتى ظ�ل يف خ�لل
رئيس  باشا  شريف  كان حممد  وبينما 
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جملس النظار حياول أن يضع للبالد دستوراً 
فارضاً  كرامتها  يرد  و  أحواهلا  يصلح  قومياً 
به  تقوم  ما  كل  عن  مسؤوليتها  الوزارة  على 
باحلكومة  إذا   ، النواب  شورى  جملس  أمام 
للخديوي  تكيدان  والفرنسية  اإلنكليزية 
أقصى  ألنه  العثمانية  الدولة  عند  إمساعيل 
وإسناد   ، الوزارة  عن  األجنبيني  الوزيرين 
 ، الغيور  الوطين  باشا  شريف  إىل  نظارهتا 
وأمثرت مساعيهما ، فصدر قرار من الدولة 
العثمانية خبلع إمساعيل وتولية ابنه توفيق . 

وملا توىل اخلديوي توفيق احلكم سنة  1879م 
أسند نظارة الوزارة إىل شريف باشا ، فأدخل 
و  للمعارف  ناظراً  البارودي  الوزارة  يف  معه 
األوقاف ، ونرى البارودي يُحيّي توفيقاً بواليته 
على مصر ، ويستحثه إىل إصدار الدستور و 

تأييد الشورى ، فيقول : 
 سنَّ املش�ورة وهي أكرم خّطة      

                      جيري عليها كل راع مرش�د 
هي عصمة الدين اليت أوحى هبا       

                       رب العب�اد إىل النيب حمم�د 
فمن اس�تعان هب�ا تأيّ�د ملكه     

                       ومن است�هان هبا مل يرش��د 
غري أن اخلديوي توفيق نكص على عقبيه بعد 
أن تعلقت به اآلمال يف اإلصالح ، فقبض على 
مجال الدين األفغاني ونفاه من البالد ، وشرد 
على  باشا  شريف  وأجرب   ، ومريديه  أنصاره 
تقديم استقالته ، وقبض هو على زمام الوزارة 
يف  البارودي  وأبقى   ، رئاسته  حتت  وشكلها 
بعدها   ، األوقاف  و  للمعارف  وزيراً  منصبه 

صار وزيراً لألوقاف يف وزارة رياض باشا.
نقح  و  األوقاف  بوزارة  البارودي  هنض  وقد 
قوانينها ، وكون جلنة من العلماء و املهندسني 
اجملهولة،  األوقاف  عن  للبحث  واملؤرخني 
يف  املوقوفة  واملخطوطات  الكتب  ومجع 
وكانت   ، واحد  مكان  يف  ووضعها   ، املساجد 

أنشأها  اليت  الكتب  دار  نواة  اجملموعة  هذه 
وكون  العربية  باآلثار  عُين  كما  مبارك«  »علي 
يف  مجعت  ما  فوضعت   ، جلمعها  جلنة  هلا 
 ، خاصة  دار  هلا  تُبنى  حتى  احلاكم  مسجد 
عبده«  حممد   « صديقه  يوىل  أن  يف  جنح  و 
حترير الوقائع املصرية ، فبدأت الصحافة يف 

مصر عهداً جديداً . 
ثم توىل البارودي وزارة احلربية خلفاً لرفقي 
باشا إىل جانب وزارته لألوقاف ، بعد مطالبة 
بعزل  عرابي  بقيادة  الوطنية  اجليش  حركة 
القوانني  إصالح  يف  البارودي  وبدأ   ، رفقي 
العسكرية مع زيادة رواتب الضباط و اجلند ، 
لكنه مل يستمر يف املنصب طويالً ، فخرج من 
الوزارة بعد تقديم استقالته يف 22 أغسطس 
رياض  وبني  بينه  العالقة  لسوء  نظراً   1881
عند  له  دس  الذي   ، الوزراء  رئيس  باشا 

اخلديوي .
وزارة الثورة :

احلربية  نظارة  إىل  أخرى  مرة  البارودي  عاد 
و البحرية يف الوزارة اليت شكلها شريف باشا 
عقب مظاهرة عابدين اليت قام هبا اجليش يف 
9 سبتمرب1881، لكن الوزارة مل تستمر طويالً، 
وشكل البارودي الوزارة اجلديدة يف 24 فرباير 
1882م  وعني » أمحد عرابي«  وزيراً للحربية 
و »حممود فهمي« لألشغال ، ولذا أطلق على 
وزارة البارودي وزارة الثورة ، ألهنا ضمت ثالثة 

من زعمائها . 
الدستور،  بإعداد  أعماهلا  الوزارة  وافتتحت 
األمة،  آلمال  موائماً  يكون  حبيث  ووضعته 
وحمققاً أهدافها ،وحافظاً كرامتها واستقالهلا، 
ومحل البارودي نص الدستور إىل اخلديوي ، 
فلم يسعه إال أن يضع خامته عليه بالتصديق، 

ثم عرضه على جملس النواب .  
الثورة العرابية : 

الضباط   بعض  هبا  قام  مؤامرة  كشف  مت 
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تشكيل  ومت   ، عرابي  و  البارودي  الغتيال 
فقضت  املتهمني،  حملاكمة  عسكرية  حمكمة 
أقاصي  إىل  ونفيهم  رتبهم  من  بتجريدهم 
إىل  احلكم  »البارودي«  رفع  وملا   ، السودان 
رفض   ، عليه  للتصديق  توفيق  اخلديوي 
بتحريض من قنصلي إنكلرتا وفرنسا ، فغضب 
البارودي وعرض األمر على جملس النظار ، 
يرفض  أن  اخلديوي  حق  من  ليس  أنه  فقرر 
قرار احملكمة العسكرية العليا وفقاً للدستور ، 
ثم عرضت الوزارة األمر على جملس النواب ، 
فاجتمع أعضاؤه يف منزل البارودي ، و أعلنوا 
تضامنهم مع الوزارة وضرورة خلع اخلديوي و 

حماكمته إذا استمر على دسائسه .  
انتهزت إنكلرتا وفرنسا هذا اخلالف ، وحشدتا 
أسطوليهما يف اإلسكندرية ، منذرتني حبماية 
 25 يف   مذكرة  قنصالمها  وقدم   ، األجانب 
مايو 1882م  بضرورة استقالة الوزارة ، ونفي 
عرابي ، ومت حتديد إقامة بعض زمالئه ، وقد 
قابلت وزارة البارودي  هذه املطالب بالرفض 
ومل   ، توفيق  اخلديوي  قبلها  الذي  الوقت  يف 
يكن أمام البارودي سوى االستقالة ، ثم تطورت 
األحداث ، وانتهت بدخول اإلنكليز مصر ، و 
القبض على زعماء الثورة العرابية وكبار القادة 
املشرتكني هبا ، وحُكم على البارودي وستة من 
ديسمرب   3 يف  خُفف  ثم   ، باإلعدام  زمالئه 
سرنديب  جزيرة  إىل  املؤبد  النفي  إىل   1882

) سري النكا ( .
البارودي يف املنفى : 

عاماً  عشر  سبعة  اجلزيرة  يف  البارودي  أقام 
كولومبو  يف  زمالئه  مع  وأقام  العام  بعض  و 
أمضى  و  كندي  إىل  فارقهم  ثم  أعوام  سبعة 
اخلالفات  دبت  أن  بعد  أعوام  عشرة  فيها 
بينهم و ألقى كل واحد منهم فشل الثورة على 
أخيه ، ويف املنفى شغل البارودي نفسه بتعلم 
تعليم  إىل  وانصرف  أتقنها  حتى  اإلنكليزية 

أهل اجلزيرة اللغة العربية ليعرفوا لغة دينهم 
احلنيف وإىل اعتالء املنابر يف مساجد املدينة 

ليفقه أهلها شعائر اإلسالم.
املنفى قال قصائده اخلالدة اليت يسكب  ويف 
كل  ويصف  الوطن  إىل  وحنينه  آالمه  فيها 
بالده  أخبار  ويتتبع  األدباء  ويراسل  حوله  ما 
ويرثي من مات من أهله و أحبابه وأصدقائه 
ويتذكر أيام شبابه وما آل إليه حاله، ومضت 
به أيامه يف املنفى ثقيلة واجتمعت عليه علل 
األمراض من كف البصر وضعف السمع ووهن 
اجلسم وزاد أمره بؤساً أن املوت خطف ابنته 
وزوجته و أصدقاءه فساءت صحته واشتدت 
وطأة املرض عليه ثم مسح له بالعودة بعد أن 
تنادت األصوات وتعالت بضرورة رجوعه إىل 
 1899 سبتمرب   12 يف  مصر  إىل  فعاد  مصر 
وكانت فرحته غامرة بعودته إىل الوطن وأنشد 

أنشودة العودة اليت قال يف مستهلها :
 أبابل مرأى العني أم هذه مصر ؟      

               فإني أرى فيها عيوناً هي السحر 
وكانت  وترحاب  حظوة  بكل  مصر  واستقبلته 

عودته عيداً لألدب الرفيع .
شعر البارودي: 

العصر  يف  العربي  الشعر  رائد  البارودي  يعد 
يكن  مل  عالية  وثبة  به  وثب  حيث  احلديث 
حيلم هبا معاصروه فأعاد له  ديباجته القوية 
وفصاحة عباراته وفكه من القيود و األغالل 
اليت كان يرسف فيها يف حقبة  كبلتها احللى 
الفكر  وراءمها  اختفى  املعنوية  و  اللفظية 
املبتذل و املعنى الغث و عقم اخليال، فوصله 
وربطه  احملكمة  وصياغتها  القدمية  بروائعه 
حبياته وحياة أمته وعلى الرغم من أن البارودي 
و  الغرض  القدماء يف شعرهم من حيث  قلد 
األسلوب وبناء القصيدة فإن شخصيته كانت 
وبيئته يف وضوح  متميزة حيث جسد عصره 

كل  من  يستفد  مل  وإن  وهو  وجالء 
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الثقافات املوجودة يف عصره ومن اللغات اليت 
واضح يف شعره  أثر  ذات  كبرية  فائدة  عرفها 
بصدق  النقص  هذا  عوض  أنه   إال  ومذهبه 
ونصاعة  وإحساسه  شعره  ووضوح  عاطفته 
استطاعته يف  التجديد قدر  بيانه ومبحاولته 
معانيه و أخيلته و موضوعاته وما ينفعل به من 
تأثر بالطبيعة و احلنني إىل الوطن وما يتصل 

مبشاعره يف احلب و الزهد و االغرتاب: 
وأصبحت يف أرض حياربُها القطا    

                    وترهبها اجلنّانُ وهي سوارحُ 
تصيحُ هبا األصداءُ يف غسِق الدُّجى  

                   صياح الثكاىل هيًّجتها النوائحُ 
مدافعنا نص�ب العِ�دى ومش�اتُنا   

                    قيامٌ تليها الصافناتُ القوارحُ 
أوالدها  و  الصاخبة  اجلارة  ماقاله يف  وإليك 

املشاجرين : 
 إىل اهلل أشكو طول ليلي وجارةً   

                  تبيتُ إىل وقت الص�باح بإعواِل 
هلا صبيٌة ال بارك اهلل فيهم    

                قباحُ النواصي ال ينمنَ على حاِل
كأهنمُ مما تن�ازعن أكل�بٌ     

                  طرُقنَ على حنيِ املس�اء برئباِل
فهجنَ مجيعاً هيجًة فزعت هلا     

              كالبُ القرى مابني سهٍل و أجباِل
ولقد أثر البارودي يف الشعراء الذين أتوا بعده 
ومثالً  حيتذى  منوذجاً  واختذوه  كبرياً  تأثرياً 
و  إمساعيل صربي  أمثال   من  إليه  يتطلعون 
حافظ إبراهيم والرافعي وغريهم وتتميز هذه 
وسالمة  األسلوب  وقوة  بالرصانة  املدرسة 
القافية ومتانتها و االحتفال بالنغم املوسيقي 
الصورة  و  املعنى  ووضوح  املنتقى  اللفظ  و 
والسري على هنج القدماء يف أسلوب القصيدة 
و أغراض الشعر إال ما اقتضته ظروف البيئة 

و العصر و احلوادث .
وقد نظم الشعر يف كل أغراضه املعروفة من 

غزل و مديح وفخر وهجاء ورثاء مرتسماً هنج 
الشعر العربي القديم غري أن شخصيته كانت 
واضحة يف كل مانظم فهو الضابط الشجاع و 
الثائر على الظلم و املغرتب عن الوطن و الزوج 

احلاني و األب الشفيق و الصديق الويف .

أثاره :  
يتضمن  جزءين  يف  شعر  ديوان  للبارودي 
وفخر  ونسيب  مدح  من  تقليدية  موضوعات 
وهجاء  وأوصاف  وسياسيات  ومحاسة 

اجتماعي .
وله أربع جمموعات شعرية تعرف ) مبختارات 
لثالثني  مقتطفات  فيها  مجع  البارودي( 
العباسي وله خمتارات من  الشعر  من  شاعراً 
النثر مساها ) قيد األوابد ( وبعض الرسائل 
املنفى  إىل  رحلته  فيها  كاليت وصف  الطريفة 
نثره  على  يغلب  ولكن  ديوانه  مقدمة  ومثل 
باالستعارات  الغرام  و  التكلف  و  السجع 

واحملسنات .
ونظم البارودي يف مدح الرسول العربي )ص( 
مطولته  نتاجه  من  وكان  الشعر  من  الكثري 
فواصل   ) األمة  سيد  مدح  يف  الغمة  )كشف 
بذلك خطة من سبقه ولكن يف قوة و إحساس 
يف  إمامه  وكان  جديد  حنو  على  عمله  بفنية 
يف  هشام  ابن  سرية  ومتخذاً  البوصريي  ذلك 
من  يريد  وال  منها  يستوحي  له  ملهماً   النيب 

ذلك إال التقرب .
وقافية  وزن  على  بيتاً  يف447  املطولة  تقع 
الرسول  حبروب  فيها  عين  البوصريي 

ومعجزاته و غزواته و بطوالت أصحابه .
مدح النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال :

يارائدَ الب�رق ميّم دارة العلِم       
                 واحدُ الغم�ام إىل حٍي بذي سلِم 

وحبذا ليلة اإلسراء حني سرى      
               ليالً من املسجد األقصى بال أَمم  
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على الرغم من أن البارودي كان مطبوعاً على 
قول الشعر ال يتعسف يف نظمه بل يتدفق على 
الفن  بأن  املؤمنني  فقد كان من  لسانه تدفقاً 
هتذيب وصقل وجهد متصل وحتسني مستمر 
وأن الطبع وحده ال يكفي ولذلك كان يتعهده 
بالتهذيب و الرعاية فقد روي أنه رتب ديوانه 
عقب عودته من املنفى و أعاد النظر فيما قاله 
من القصائد وحذف األبيات اليت مل ترقه حتى 
الشعر اجليد املصقول  إال  ال خيلف لألجيال 
لفظاً ومعنى و كان ينشد شعره لنفسه قبل أن 
خيرجه للناس ويصغي إليه ليتبني ما فيه من 
فيصلح  األلفاظ   وانسجام  املوسيقى  عيوب 
القلقة و احلشو إىل  القافية  املعنوي و  اخللل 
غري ذلك من عيوب الشعر وكان خيتار األلفاظ 
املناسبة للمعاني فريق ويلطف يف مقام الرقة 
لفظه  وجيلجل  شعره   جيزل  و  اللطف  و 
ويشتد أسره حني ينشد يف  احلماسة و الفخر 

واملديح.
الذي  املقلد  الشاعر  وجه  وجهان  وللبارودي 
وقف على األطالل و أتى بشعر جاهلي الروح 
و املعنى و الوجه و الزي شعر الميت إىل عصره 
و عصر احلضارة بصلة فتغزل باملرأة معتمداً 

يف ذلك على التشبيهات القدمية احملفوظة :
غصنُ باٍن قد أطلع احلسنُ فيه    

                          بيد السحر جلناراً ووردا 
الشعري  التاريخ  فنظم  الصنعة  شعراء  وقلد 

كما أرخ القدماء ولكن هذا قليل يف شعره قال 
السلطنة  من  إمساعيل  اخلديوي  عودة  يؤرخ 

العثمانية عام 1289ه�:
رجع اخلديو ملصره         

                                وأتت طالئعُ نصره
فلتبتهج أوط�انُ�ه            

                                  حبل�وله يف قصره 
اجملدد  الشاعر  هو  للبارودي  الثاني  والوجه 
املقلدين  عن  شخصيته  باستقالل  وذلك 
شعوره  عن  عرب  فقد  املواقف  من  كثري  يف 
ومشاهداته فله معان جديدة وصور مل يسبق 
إليها ومن جتديده افتتانه بالطبيعة حيث أكثر 
من  عدَّ  حتى  عندها  الوقوف  و  وصفها  من 

أكثر شعراء العربية وصفاً. 

وفاته : 
بعد عودته إىل القاهرة ترك العمل السياسي 
إليهم  يستمع  الشعراء  و  لألدباء  بيته  وفتح 
ويسمعون منه وكان على رأسهم شوقي وحافظ 
به  تأثروا  قد  و  صربي  وإمساعيل  مطران  و 
ونسجوا على منواله فخطوا بالشعر خطوات 
واسعة و أطلق عليهم مدرسة النهضة أو مدرسة 
اإلحياء والبعث ومل تطل احلياة بالبارودي بعد 
رجوعه فما لبثت روحه أن فاضت إىل بارئها 
و أسلم هذه الشعلة املتوهجة يف 12 ديسمرب 
)كانون الثاني(، 1904 إىل األجيال من بعده .

املراجع : 
- حممود سامي البارودي - عمر الدسوقي - سلسلة نوابغ الفكر العربي 

- تاريخ الشعر العربي احلديث - أمحد قبش - دار اجليل بريوت 
- شوقي ضيف - البارودي رائد الشعر احلديث - دار املعارف - القاهرة 1988م 

 www .marefa .org -
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قلم التحرير*

 السلوك العدواني
 Aggressive Behavior 

ماهو ؟

المعلم
العربي

يعد العدوان  من املشكالت النفسية 
كبرية  بصورة  املنتشرة  االجتماعية 
بني أوساط الطلبة وهذا ما أشارت 
نسبته  إذ جاءت  الدراسات  عليه  وأكدت  إليه 
األعلى بني جمموع املشكالت السلوكية )فائقة 

حممد بدر، 2004:17(
السلوك العدواني:

إىل  يؤدي  الذي  السلوك  بأنه  شيفر  عرفه 
إحلاق األذى الشخصي باآلخرين، وقد يكون 
ومليمان،  )شيفر  جسدياً  أو  نفسياً  األذى 

.)1989:353
أما بركات فيعرفه بأنه »ذلك السلوك املقصود 
من  مبجموعة  )أو  ما  بشخص  ينزل  الذي 
األشخاص( أذى أو معاناة، أملاً أو ضرراً بعضو 
أو  حبياته  أو  بصحته  أو  جسده  أعضاء  من 
بأي حق من حقوقه  أو  أو مبمتلكاته  حبريته 
اليت ال يسمح للفاعل بانتقاصها« . ) د. مطاع 

بركات، 1994:8(.
العبيدي(  )د.عفراء  الباحثة  تعريف  أما 
الصادر  السلوك  فهو  العدواني،  للسلوك 
األذى  إيقاع  املتضمن  الشخص  من  واملوجه 
أو  الذات  كليهما( على  أو   ( املعنوي  أو  املادي 

اآلخرين.

 بعض وجهات نظر يف تفسري السلوك 
العدواني:

 إن السلوك العدواني الينبغي أن يفسّر برؤية 
معيّنة  نظر  وجهة  تبين  أي  اجلانب،  أحادية 
بتفاعل  األخذ  يفرتض  بل  األخرى،  وترك 
وتكامل وجهات النظر على اعتبار أن السلوك 
العدواني شأنه شأن أي سلوك إنساني،  متعدد 
)فرويد(  ويرجع  املتغيّرات  ومتشابك  األبعاد، 
تكييف  عن  األنا  إىل عجز  العدواني  السلوك 
النزعات الفطرية الغريزية مع مطالب اجملتمع 
وقيمه ومثله ومعايريه، أو عجز هذه األنا عن 
القيام بعملية التسامي، أي استبدال األنشطة 
املقبولة اجتماعياً بالنزعات الفطرية ، وعندما 
يكون األنا األعلى ضعيفاً فإن امليول الغريزية 
تنطلق إىل حيث تتلمس اإلشباع، ويعدُّ السلوك 
فوزية   ( اإلشباع  طرق  من  واحداً  العدواني 
)روتر(  أمَّا   ،)45-43  :1985 الستار،  عبد 

الرتبوية  للعلوم  دمشق  جامعة  جملة 
والنفسية اجمللد 27 العدد الثالث والرابع 
بني  االرتباطية  العالقة  طبيعة   ،2011
عفراء  د.  العدواني،  والسلوك  التعاطف 

العبيدي، جامعة بغداد ص 131.

* أعد هذه املادة مدير التحرير.
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حصاد الفكر التربوي فرتى أن سلوك العدوان، سلوك مكتسب بفعل 
والتعزيز  االجتماعية  العوامل  من  جمموعة 
هلا ) patrick،1983،ص:105(، ويعد)دوالر 
ومساعدوه( من أبرز منظري نظرية اإلحباط 
- العدوان، اليت ترى أنَّ اإلنسان ليس عدوانياً 
بطبعه، وإمنا يصبح كذلك نتيجة لإلحباط، أي 
إن أساس  السلوك العدواني يعدّ نتيجة حتمية 
لإلحباط، فإذا ما أحبط الفرد، فإنه يلجأ إىل 
الذي  املصدر  إىل  موجهة  عدوانية  حماوالت 
العدوان، وتقوى  سبب اإلحباط، وتزداد شدة 
حدته كلما زاد اإلحباط وتكرر حدوثه،  ويرى 
الناتج عن اإلحباط ال  )بركويتز( أن االنفعال 
يرتتب عليه بالضرورة نوع من العدوان دائماً، 
وإمنا  استعداد له، كما أنَّه يويل أمهية كبرية 
خلصائص املوقف الذي حيصل فيه السلوك 
أنه  العدواني يف تفسريه ملنشئه وتطوره، ومع 
ال يقلل من مكانة اإلحباط يف نشوء العدوان، 
على  املهمة  العناصر  من  عدداً  يدخل  لكنه 
يؤدي  اإلحباط  إنَّ  القائلة:  البسيطة  املعادلة 
الغضب،  العناصر  هذه  ومن  العدوان،  إىل 
الذي  للشخص  مميزة  مسة  الغضب  يعدّ  إذ 
 )1994:13 بركات،   ( عدوانياً.  سلوكاً  يسلك 
من  عدوان  وال  إحباط،  دون  من  عدوان  فال 
دون عوامل وخربات منفرة مؤملة، وال عدوان 
من دون وجود حد أدنى من االستعداد له، و 
العدوان من دون مشاهدة وتعلم من اآلخرين، 

والعدوان من دون تعزيز.
العدواني  السلوك  تناولت  دراسات  ومثة 

وعالقته ببعض املتغريات:

دراسة ) Kinard( كينارد) 1978(:
إىل  التعرف  كينارد(   ( دراسة  استهدفت 
طبيعة العالقة بني السلوك العدواني وتقدير 
بتطبيق  الباحث  قام  األطفال،  لدى  الذات 
أدوات الدراسة، وهي مقياس لقياس السلوك 

العدواني، ومقياس لقياس تقدير الذات، وبعد 
استخدام الوسائل اإلحصائية املناسبة أظهرت 
بني  سالبة  ارتباطية  عالقة  وجود  النتائج 
للذات  اإلجيابي  والتقدير  العدواني  السلوك 
)Kinard، لدى أفراد عيِّنة البحث. ) 1978و

.)1995 ( Jortpetpr & crick دراسة
استهدفت الدراسة التعرف إىل طبيعة العالقة 
والسلوك  االجتماعي  النفسي  التوافق  بني 
العدواني، وبعد تطبيق أدوات الدراسة وحتليل 
املناسبة،  اإلحصائية  بالوسائل  البيانات 
كان  العدوانية  مستوى  أن  النتائج  أظهرت 
كما  بالذكور،  موازنة  اإلناث  لدى  مرتفعاً 
يرتفع  العدوانية  مستوى  أن  النتائج  أوضحت 
 & Crck( التالمذة مع تقدم أعمارهم لدى 

Jortpertpr، 1995،ص: 722-710(
دراسة بدر )2004(.

 استهدفت الدراسة التعرف إىل طبيعة عالقة 
بالسلوك  الوالدي  الرفض  القبول/  إدراك 
العالقة  إىل  التعرف  عن  فضالً  العدواني، 
بني مفهوم الذات، والسلوك العدواني، طبّقت 
وهي  بالدراسة،  اخلاصة  األدوات  الباحثة 
الوالدي،  الرفض  القبول/  مقياس   من  كّل 
مقياس مفهوم الذات، ومقياس تقدير سلوك 
التلميذات، وبعد استخدام الوسائل اإلحصائية 
املناسبة أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة 
إحصائية يف السلوك العدواني بني التلميذات 
صغريات السن والكبار، وكانت الفروق لصاحل 
وجود  عن  فضالً  بالسن،  الكبار  التلميذات 
عالقة ارتباطية سالبة بني السلوك العدواني 
البحث  عيّنة  أفراد  لدى  الذات  ومفهوم 

)بدر،2004(.
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العامل  يف  الرتبوية  اجملالت  تلزم 
بتعليمات  التّقيد  العربية  والبالد 
هيئة علم النفس األمريكية املسماة 
يوقع  قد  االلتزام  هذا  ولكن   APAًاختصارا
املراجع  وقائمة  املنت  يف  بأخطاء  الباحث 
باملنت  يذكر  أن  فالصحيح  واحملتوى  بالشكل 
البحث،  نشره  وسنة  الباحث،  عائلة  اسم   (
إليها(  استند  اليت  الصفحات  أو  والصفحة 
يعرضها يف  اليت  باألفكار  احلريف  باالقتباس 

دراسته، وتقرير حبثه.
تتعلق  املراجع  قائمة  يف  األخطاء  ومعظم 
البحث  ويكون  الوعاء،  تسويد  مثل  بالتنفيذ، 
عادة كتاباً أو جملة ) دورية( يسجل فيها رقم 
اجمللد، وعدد اجمللة وسنة النشر،واسم الناشر 
وبلد النشر، وصفحات كاتب البحث من بدايته 
إىل هنايته ويفصل بني كل مكون وآخر بفاصلة  
بالعربية أو باألجنبية، والتستخدم النقطة إال 

للمختصرات.
عديدة  تعليمات  الرتبوية  األدبيات  يف  تتوافر 
لطريقة التوثيق APA  قد توضع يف كتب أو 

أقراص حاسوب.
لفكرة  عديدة  مراجع  الباحث  يستخدم  قد 
ما تكون هذه املراجع العديدة  واحدة، وغالباً 
رسائل  من  وخاصة  آخرين،  حبوث  من 
الباحث من  اّطلع عليها  والدكتوراه  املاجستري 
دراسة باحثني آخرين، فذكرها يف تقريره كأن 
ينقلها من رسائل الدراسات العليا اليت أشرف 
عليها ، ويُفضل يف هذه احلالة حذف املراجع 
املتعددة واالقتصار على مرجع واحد منشور، 

وموثوق بصدقه.
 إن أكثر البحوث غري احملرتمة هي:

أخطاء التوثيق في البحث التربوي

غري  ألهنا  والدكتوراه  املاجستري  رسائل  أ- 
منشورة، لذلك الجيوز وضع صفحتها.

تكون  قد  ألهنا  اإلنرتنت،  يف  حبوث   - ب 
لإلعالم، والتوثق بالصفحة، وقد تقبل إذا ذكر 

.Retrieved تاريخ اسرتجاعها بعبارة
الدكتوراه  ت - كما ترفض ملخصات رسائل 
يكتبها  من  ألن  اإلجنليزية  أو  بالعربية 
املوثق  أو  املكتيب  بل   ، األصلي  الباحث  ليس 

للملخصات، وهو غري الباحث.
كانت تصدر عن مؤسسة  اليت  البحوث   - ث 
رسائل  ملخصات  تشبه  وهي    ERIC

الدكتوراه.
ج - بعض البحوث املقدمة للندوات واملؤمترات 
لقبول  متخصصاً  أو  جلنة  ختصص  ال  اليت 
املؤمتر  أو  للندوة  املقدمة  البحوث  رفض  أو 

العلمي.
املرجع  كتابة  شكل  يف  االلتباس  بعض  هناك 
بالقائمة، مثل قيام الباحث  مبراجعة حبثني، 
ذاهتا،  السنة  يف  واحد  شخص  هبما  قام 
املنت  يف  )أ،ب(  حريف  وضع  عندها  ويُفضل 

وقائمة املراجع.
من  بالقائمة  ورد  شخص  من  أكثر  يكون  قد 
عائلة هلا االسم ذاته عندها يفضل  أن يذكر 
يف املنت  اسم الشخص بعد اسم العائلة وسنة 

البحث.

المعلم
العدد 579 كانون العربي السورية  املعرفة  جملة 

امليدانية  الدراسات  أخطاء   ،2011 أول 
واملعرفة   املعلومات  عصر  يف  الرتبوية 

د.فخر الدين القال ص 106.
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المعلم
العربي

الصرح  داخل  الذين  كل  هل   
غرفة  أمهية  يدركون  املدرسي 

مصادر التعلم؟.
مركز مصادر التعلم هو القلب النابض للعملية 
حتوي  تعليمية  بيئة  يعترب  ألنه  التعليمية، 
يتعامل  املعلومات  مصادر  من  متعددة  أنواعاً 
معها املتعلم وتتيح له فرص اكتساب املهارات 
التعلم  طريق  عن  معارفه  وإثراء  واخلربات 
ملراكز  األهداف  من  عدد  وهناك  الذاتي، 

مصادر املعلومات منها:
- توفري اإلمكانات الالزمة للبحث العلمي.

مصادر  طريق  عن  الدراسي  املنهج  دعم   -
التعلم.

- يسهم يف مواجهة التفجر املعريف.
- تنمية مهارة البحث واالستكشاف والتفكري 

وحل املشكالت لدى املتعلم.
- تزويد املتعلم مبهارات وأدوات جتعله قادراً 

على التكيف واالستفادة من هذه التطورات.
- مساعدة املعلم يف تنوع أساليب تدريسه.

- مساعدة املعلمني يف تبادل اخلربات والتعاون 
يف تطوير املادة.

- إتاحة الفرصة للتعلم الذاتي.
- تلبية احتياجات الفروق الفردية.

- إكساب الطالب اهتمامات جديدة والكشف 
لدى  الفعالة  والقدرات  احلقيقية  امليول  عن 

الطالب.
على  احلصول  يف  الطالب  قدرات  تنمية   -

املعلومات من مصادر خمتلفة.
وكل ذلك بسبب توفر مصادر املعلومات داخل 

غرف مصادر التعلم 
ووظيفة البحث العلمي

الشكل  أو  املطبوع  أكانت بشكلها  املركز سواء 
غري املطبوع ) إلكرتوني( هلذا وجب على مجيع 
أكان  سواء  املدرسي  الصرح  داخل  املوجودين 
موظفاً أو  إدارياً أو معلماً أو منسقاً أو حارساً 
من  يستفيد  أن  املدرسة  داخل  طالباً  كان  أم 
بل وتعدى  للجميع،  املركز وهذا حق  خدمات 
هذا  يف  املختصني  بعض  يقوم  أن  إىل  ذلك 
جمال  توسيع  إىل  هتدف  بدراسات  اجملال 

خدمات مراكز مصادر التعلم إىل خارج 
الصرح املدرسي.

) )العمانية  الرتبوي  التطوير  جملة 
مصادر  مركز   ،2011 ابريل   63 العدد 
املدرسة،  يف  النابض  القلب  هو  التعلم 

حممد الشعيلي، ص67.
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 أشارت إحصاءات التعليم يف الدول 
التعليمي  اهلدر  أن  إىل  العربية 
يستحوذ على أكثر من 20% من جممل 
ما ينفق سنوياً على التعليم يف هذه الدول وال 
ختتص مشكلة اهلدر التعليمي بالدول العربية 
معظم  تعانيها  عاملية  ظاهرة  إهنا  إذ  فقط 
اهلدر يف  بنسب متفاوتة،  ولكن  العامل،  بلدان 
األصل مصطلح يدخل يف لغة رجال األعمال 
الرتبوي  اجملال  دخل  أنه  إال  االقتصاد،  وأهل 
أهم  من  تعد  أصبحت  الرتبية  أن  منطلق  من 
لإلمكانات  نظراً  االقتصادية  االستثمارات 
واملوارد اليت تستخدم يف سبيلها، وإىل اإلنفاق 
حيث  اجملال،  هذا  لالستثمار يف  يبذل  الذي 
العامة  التعليم من املوازنة  بلغت نسبة موازنة 
للدولة عام 2009 حبسب اجملموعة اإلحصائية 
18.9% أي ما يُساوي تقريباً/13/ مليار لرية 
السابقة  بالسنوات   باملقارنة  مرتفعة  سورية 
من  تتجاوز%6.8  مل  حيث  التسعينيات  منذ 
املوازنة العامة ولذلك فإن النظرة إىل العملية 
الرتبوية أصبحت غري قاصرة على كوهنا خدمة 

للمجتمع وإمنا هي استثمار له عائده.
استغالل  عدم  نتيجة  هو  التعليمي  اهلدر 
عجز  يف  املتمثلة  الرتبوية  العملية  طاقات 
بامللتحقني  االحتفاظ  عن  التعليمي  النظام 
التسرب  حيدث  حيث  دراستهم  إلمتام  به 
وعجزه أيضاً عن متكني الدارسني من متابعة 
الرسوب،  حيدث  حيث  العلمي  حتصيلهم 
بعدين  يتخذ  التعليمي  اهلدر  فإن  هذا  وعلى 
مها: الرسوب والتسرب، وميكن تعريفه على 

 14322 العدد  السورية،  البعث  صحيفة 
قياس  من  حنن  أين   ،2011 آب   29 تاريخ 
التعليمي يف سورية؟، نضال طالب  اهلدر 

ص 15.

الهدر التعليمي .. 
أين نحن من تقدير حجم المشكلة؟

الرسوب  نتيجة  التعليم  من  الفاقد  حجم  أنه 
وألي  الصفوف  من  صف  أي  يف  والتسرب 

سبب من األسباب.
 يف سورية حبسب تقرير التنمية البشرية لعام 
املدارس  من  التسرب  نسبة  اخنفضت   2010
الفرتة   خالل   %3.3 إىل  املراحل  مجيع  يف 
2005-2009 يف حني كانت هذه النسبة عام 
2002 تساوي 22% من إمجايل عدد التالميذ.

 معدل الرسوب يف مجيع املراحل خالل الفرتة 
ذاهتا بلغ 7.5% كما أن نسبة )33%(  تقريباً من 

طالبنا اليتابعون تعليمهم الثانوي النظامي.
إن كل ما يسببه اهلدر من آثار سلبية حتيط 
بالطالب واألسرة واملؤسسة التعليمية واجملتمع 
ترتبط بعوامل عدة منها: العوامل الرتبوية ذات 
اإلدارة  واليت تشمل  الرتبوي  العالقة باحمليط 
ونظام  التدريس  وطرائق  واملعلمني  املدرسية 
واإلرشاد  املدرسية  والتجهيزات  االختبارات 
يف  املؤثرة  االجتماعية  والعوامل  الطالبي 
واملرتبطة  للمعهد  تركه  أو  الطالب  رسوب 
وتقاليده  جمتمعه  وقيم  وبيئته  بأسرته 
والعوامل االقتصادية اليت ترتبط بقدرة العائلة 
على االعتماد على نفسها وعدم االعتماد على 
الطالب يف النهوض بأعبائها، وهناك العوامل 

المعلم
العربي
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املستويات  اخنفاض  تشمل  اليت  االقتصادية 
السائدة واحلاجة  املعيشية وأمناط االقتصاد 
جانب  إىل  عاملة  قوى  بوصفهم  الطالب  إىل 
الطالب  شخصية  جبوانب  تتعلق  عوامل 
النفسية  وقدراته  ومهاراته  واستعداداته 
ذات  التسرب  نسب  وتبلغ  والصحية  والعقلية 
يلي   %  48.6 إىل  والرتبوي  املدرسي  املنشأ 
بنسبة  االقتصادي  املنشأ  ذات  األسباب  ذلك 
بنسبة  االجتماعية  األسباب  ويليه   %27.6
وصلت  فقد  الشخصية  العوامل  أما   %18.7

إىل %7.1 .
إن مشكلة اهلدر التعليمي يف سورية بصورتيه 
املادية  اخلسارة  تتمثل يف  والتسرب  الرسوب 

الطالب  كلفة  حبساب  تقديرها  ميكن  اليت 
احتاجها  اليت  السنوات  الواحد وحساب عدد 
املتسربني  عدد  وحساب  لتخرجهم  الراسبون 
من  التعليم  سن  يف  الفرد  نصيب  يبلغ  حيث 
يف سورية حوايل  التعليم سنوياً  على  اإلنفاق 
السعودية  العربية  اململكة  ويف  دوالر   400
شك  بال  وهو   !! ريال  ألف   40 سنوياً  تبلغ 
من  تعترب  اليت  الكويت  دولة  ويف  خيايل  مبلغ 
 1200 القيمة  تبلغ  عاملياً  كلفة  األكثر  الدول 
البلدان  يف  القيمة  هذه  أن  حني  يف  دينار 
عدة  هناك  دوالر   6500 إىل  تصل  املصنعة 

حجم  لتحديد  اتباعها  ميكن  طرائق 
هذه  من  أي  واعتماد  التعليمي،  اهلدر 
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مدى  على  األوىل  بالدرجة  يرتبط  الطرائق 
التعليمية وحبسب  اإلحصائية  البيانات  توفر 
الرتبوي يف  اهلدر  كلفة  تصل  تقديرية  بيانات 
مؤسسات التعليم السورية إىل ما يقارب %18 
من امليزانية املعتمدة للقطاع التعليمي وتتجلى 
التعليم  من  التسرب  خالل  من  الكلفة  هذه 
األساسي بنسبة 3% وسنوات رسوب الطالب 
إضافًة إىل عزوف )41.2%( من عدد الطالب 
الثانوي  األول  الصف  يف  املقبولني  الشباب 
فيه،  التسجيل  عن جمرد   2009 للعام  املهين 
دون  من  العمل  سوق  يف  االخنراط  خمتارين 
مراهنني  أو  نظامية  مهارات  أو  مهين  تعليم 
على النجاح يف الدراسة الثانوية العامة احلرة 
لتصل نسبة الفاقد اإلمجايل من الصف األول 
ونسبة   )%45.98( إىل  وحده  املهين  الثانوي 
الفاقد يف معاهد التعليم املتوسط اليت تصل 
به هبدف  امللتحقني شكلياً  إىل 69% من عدد 
التأجيل  أو  اإلعادة  أو  احتياطي  مقعد  توفري 
من اخلدمة اإللزامية وكذلك ظاهرة املعيدين 
المتحانات الشهادة الثانوية العامة واليت تعد 
ارتفعت  املرئية حيث  غري  اهلدر  مظاهر  أبرز 
نسبتها من 13% يف 2002 إىل 20% خالل عام 

2009
الفاقد  وقيمة  التعليمي  اهلدر  أن  الشك 
احلاصل  اهلدر  عن  أمهية  تقل  ال  التدريسي 
يستدعي  الذي  األمر  اإلنتاجية  قطاعاتنا  يف 
النظر باحللول املناسبة واليت ميكن أن تتجلى 
بتوثيق الصلة بني املدرسة والطالب من خالل 
التعليم  أمهية  األهل جتاه  وعي  مستوى  رفع 
األبناء  تزويج  واالمتناع عن  لألبناء وألسرهم 
واملعرفة  بالعلم  التسلح  قبل  مبكرة  سن  يف 
املستوى  رفع  إىل  إضافة  احلياتية،  واخلربة 
التأهيل  نظام  اتباع  مع  للمعلمني  املعيشي 
النفسي  املرشد  دور  وتفعيل  هلم  املستمر 

واالجتماعي يف املدرسة.
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  كان املربون يشككون يف مدى فائدة 
األكادميي  التقدم  حول  املعلمني 
لألطفال يف املدارس  وهذا ما أثر 
سلباً على عطاء الطالب بيد أنه يف احلقيقة 
يتضح األمر من خالل وجود معلم فعّال ومعلم 
غري فعّال، حيث حيرز الطلبة تقدماً ملحوظاً 
أن  فاملعلم البد  الفعال،  املعلم  يف حالة وجود 
يتقن فن التدريس، والبد أن تتوافر فيه ثالث 

خصائص للتدريس الفعال وهي:
- استخدام اسرتاتيجيات تعليمية فعالة.

إلدارة  فعالة  اسرتاتيجيات  استخدام   -
الصفوف.

- تصميم فعال للمناهج الدراسية للصفوف
 ليحقق املعلم األهداف التعليمية ويتابع تقدم 

طالبه، البد له أن يهتم بثالثة عناصر وهي:
- حتديد األهداف التعليمية وحتقيقها.

- تتبع تقدم الطالب.
- الثناء على جناحهم.

صياغة  يف  طالبه  املعلم  يشرك  أن  البد   
وعلى  الدرس،  حول  هبم  اخلاصة  األهداف 
املعلم متابعة ذلك، كذلك يتم تسجيل درجات 
حتى  والنهاية  والوسط  البداية  يف  الطالب 
يالحظ الطالب مدى تقدمهم، وميكن أن نرى 

التحسن واضحاً يف هناية الوحدة.
ذلك  أكان  سواء  مهماً  التكويين  التقويم  يُعد 
أو  الدراسي  العام  طول  على  أو  احلصة  يف 
يف هناية العام، ومن خالل هذا التقويم ينبغي 
الثناء على الطالب يف أثناء  لنا أال نغفل أمر 
التقويم والثناء قد يكون عن طريق الدرجات 

أو شفوياً أو مادياً.
هدف  حتقيق  على  معينة  مقدرة  طالب  لكل 

  فن التدريس والتدريس الفعال 

معني، وينبغي أال نرغمهم على حتقيق أهداف 
ذاته  الوقت  يف  ولكن  حيققوها،  أن  ميكن  ال 
األهداف  حتقيق  على  املقدرة  تتساوى  قد 
وقد يساعد بعضهم بعضاً، ولذا عندما نلجأ 
تقوميي  منهج  باستخدام  الطالب  تقويم  إىل 
تكويين مثالً البد لنا من مراعاة ما ميكن ان 
إىل جنب مع  أو جنباً  الطالب مبفرده  يتعلمه 
يف  متدنية  النتائج  كانت  ومهما  اجملموعة، 
نتجه  جيعلنا  السليم  النهج  أن  إال  األمر  أول 
إىل قياسات بيانية عالية ومستويات مرتفعة 
ميكن أن يرمسها الطالب أنفسهم ملستوياهتم 

من خالل عملية التقويم.
نراعي  أن  البد  مرضية  نتيجة  إىل  ولنصل 
أشياء  عدة  التعليمية  األهداف  حتقيق  عند 
والنشاط  التعليمي  اهلدف  بني  التمييز  منها: 
التقويم  باستخدام  الطلبة  ومتابعة  التعليمي، 
التكويين، والثناء على جناح الطالب وتقديرهم

أجل  من  الطالب  ألساعد  أفعل  ماذا 
التفاعل اجليد مع املعارف اجلديدة؟

املعلومات  تناول  أن  إىل  الدراسات  تشري 
يف   املسامهة  إىل  يؤدي  اجلديدة  واملعارف 
ولذلك فإن تقسيم  القارىء،  تكوين شخصية 
احملتوى إىل قطع صغرية يؤدي إىل عملية فهم 

أكرب حملتوى الدرس.
كما أن لتدوين املالحظات وعمل التلخيصات 

التدريس ومع  فائدة عظيمة يف عملية 

المعلم
العدد العربي العمانية«   « الرتبية  رسالة  جملة 

ج  روبرت  كتاب:  عن   ،2011 مارس   32
مارزانو: فن وعلم التدريس ص 140.
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أهنما- املالحظات والتلخيصات - يكونان عرب 
وسيط اللغة إال أهنما ميكن أن يكونا من خالل 
هبدف  مثالً  كالرسومات  لغوية  غري  أشكال 

تقريب الصور الذهنية.
املفيدة  األمور  من  االستنتاجية  األسئلة  وتعد 
وإعمال  التفكري  إىل  تدعو  وهي  احلصة  يف 
التعاوني  بالتعلم  االستعانة  ميكن  كما  العقل، 

لتحقيق األهداف املرجوة.
العمل بصورة مرضية وفق  يتم إجناز  لكي  و 
بتحديد  نبدأ  فإننا  الثاني  الفصل  سؤال 
باستعراض  ثم  للدرس  التمهيدية  األنشطة 
احملتوى قبل النشاط التمهيدي وذلك بسؤال 
سيواجهون  مبا  معرفتهم  مدى  عن  الطالب 
يف أثناء الدرس يليها عرض للمحتوى بعدها 

وسيلة  كوهنا  االستعراض  أسئلة  تستخدم 
املعلم  يعرض  بعدها  احملتوى  لعرض  فاعلة 
ملخصه املوجز  بوصفه أداة استعراض أيضاً 
أنه  على  االستنتاج   استخدام  ميكن  وأخرياً 

نشاط لالستعراض.
وبعد ذلك ميكن تقسيم الطالب إىل جمموعات 
لتعزيز املعاجلة الفاعلة، وهنا ميكن العودة إىل 
واحدة  ومناقشتها  الصغرية  املعلومات  أخذ 

فأخرى مع عدم إمهال عملية التعزيز.
كما ميكن استخدام أسلوب التدريس التباديل 
ما  لنص  الطالب  توقع  طريق  عن  وذلك 
يتم  األسئلة  من  جمموعة  طرح  خالل  من 
توضيح  اجملموعة  أفراد  ويتوىل  مناقشتها، 
توسيع  لنا  كما ميكن  فيها،  الصعبة  املفاهيم 
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املفاهيم باملعارف اجلديدة عن طريق األسئلة 
االستنتاجية، وأسئلة التفكري املتمايز والرسوم 

البيانية والتمثيل البياني.
ماذا أفعل ألشرك طالبي معي؟

التعليمية من  العملية  الطالب يف  اشرتاك  إن 
األمور املهمة اليت حتفز الطالب على اإلجناز 
وإمتامها  الناقصة  املعلومة  عن  البحث  وعلى 
النظام  بإشباع  ذلك  ويكون  بآخر،  أو  بشكل 
إىل  باإلضافة  األعلى  باألنا  املتعلق  النفسي 
واعتبار  لطيف  بأسلوب  واملناقشة  اجلدل 

العملية التعليمية لعبة مسلية.
ماذا أفعل ألحقق وأحافظ على قواعد 

وإجراءات الفصل؟
  إن احلاجة للقواعد واإلجراءات داخل الفصل 
أمر ملح للغاية فضبط الفصل من األمور اليت 
تساعد على جناح العملية التعليمية وال يتأتى 
ذلك إال من خالل العناية برتتيب غرفة الفصل  
وهذا ما يتيح تفاعالً واضحاً ومؤثراًَ بني املعلم 
يف  للمعينات  الوصول  إىل  يؤدي  واملتعلمني، 
وخارجه-  الفصل  داخل  التدريس  عملية 
سهالً  وصوالً   - وحنوه  التعلم  مصادر  مركز 
زخرفة  هنمل  أن  والميكننا  عوائق،  دون  من 
وتريح  النفس  لتبهج  وتزيينها  الفصل  غرفة 
أماكنها  البال، وووضع اآلالت واحلاجيات يف 

املخصصة هلا.
ماذا أفعل ألقر وأعرتف بااللتزام وعدم 

االلتزام بقواعد وإجراءات الفصل؟
يف  ضروريان  أمران  والعقاب  الثواب  إن 
التزام  يف  كبري  دور  وهلما  التعليمية،  العملية 
ما  وهذا  الرتبوية   واألنظمة  باللوائح  الطالب 
بسهولة  التعليم  عملية  إلمتام  الفرصة  يتيح 
على  الثواب  يقتصر  أن  ينبغي  وال  ويسر، 
اجلوائز  إىل  يتعداه  بل  فقط  الدرجات  أمر 
الثواب مجاعياً  أكان  املادية سواء  التشجيعية 
التقدير  يف  البيت  إشراك  وينبغي  فردياً  أم 

اإلجيابي  واألداء  بالسلوك  واإلشادة  واملديح 
أو اإلخطار بالتقصري وذلك عن طريق وسائل  
االتصال القدمية واحلديثة. أما يف حالة عدم 
املواجهة  واللوائح فيمكن  االستجابة لألنظمة 
بالعقاب الفوري أو العزل املؤقت للمتسبب يف 
اخرتاق اللوائح والنظم، كما ميكن وضع خطة 

عالجية يتم إشراك ويل األمر فيها.
ماذا أفعل ألحقق وأحافظ على عالقات 

جيدة وفعالة مع الطالب؟
واألنظمة  القوانني  الطلبة  بعض  خيرق 
معلميهم  مع  عالقتهم  سوء  بسبب  املدرسية 
احلصة،  على  السيطرة  إىل  يسعون  الذين 
أمهية  عن  غافلني  الفصل  فوضى  من  للحد 
منهم  والقرب  واحتوائهم  الطلبة  قلوب  كسب 
تساعد  اليت  اخلاصة  أمورهم  بعض  ومعرفة 

يف بناء عالقة طيبة إجيابية.
ماذا أفعل ألحقق توقعات عليا جلميع 

الطالب؟
جناحهم  بتوقع  بطالبه  املعلم  عالقة  تتأثر 
ورسوهبم ولكن يبقى للغة حديث املعلم معهم 
أقصى  يبذلون  جعلهم  يف  جيندها  سحرها، 
جناحهم،  توقع  ملرحلة  ليصلوا  ممكن  جهد 
اجمليدين  الطلبة  خطاب  طريقة  مراعاة  مع 
من  جيدها  ايل  الفعل  فردة  واملتأخرين 

اجمليدين ختتلف عن ردة فعل املتأخرين.
ماذا أفعل ألقوم بدروس فعالة منتظمة 

ضمن وحدة تعليمية متماسكة؟
ولكن  لتدريسها  معينة  وحدات  وضع  يتم 
وفق  هلا  آخر  تقسيم  تصميم  للمعلم  ميكن 
خطة يضعها هو، وتعد الوحدة اليت يصممها 
الرتكيز  خالهلا  يتم  بذاته  قائماً  كياناً  املعلم 
الطلبة  يطورها  أن  ميكن  اليت  املعارف  على 
يؤديان  اللذين  والتقصي  البحث  خالل  من 
بالطالب إىل اكتشاف  معرفة ما مبساعدة من 

معلمه.
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القناة  مدير  مع   2012/10/21 بتاريخ  الرتبية  وزير  الوز  هزوان  الدكتور  استعرض 
من  اليت  واملقرتحات  والصعوبات  القناة  يف  العمل  واقع  السورية  الرتبوية  الفضائية 

شأهنا النهوض هبا وتطويرها.
وأشار وزير الرتبية خالل االجتماع الذي عقده يف مبنى القناة وضم عدداً من العاملني فيها 
إىل ضرورة تطوير آليات العمل وبذل املزيد من اجلهود لتجاوز الصعوبات اليت تواجه القناة 
منذ تأسيسها وضرورة استثمار األطر العاملة فيها بالشكل األمثل  ووعد بتقديم الدعم الالزم 
توزيع  الثاني  الدراسي  الفصل  بداية   مع  سيتم  أنه  إىل  الفتاً  هلا  متميزة  انطالقة  لتحقيق 
القناة  مشاهدة  نسبة  إىل  للتعرف  احملافظات  إىل خمتلف  املدارس مجيعها   على  استبانات 

ونقاط القوة والضعف فيها ليكون أساساً لتقويم مستمر لعمل القناة واالرتقاء هبا.
ودعا وزير الرتبية العاملني يف القناة إىل النزول للميدان الرتبوي وتوثيق كثري من األعمال الفنية 
والنشاطات اليت تقدمها خمتلف املدارس يف مديريات الرتبية وعرضها على القناة فضالً عن 

تعرف مشاكل الواقع الرتبوي للوصول إىل إعالم تربوي مطلوب .

جولة السيد الوزير في الفضائية التربوية

المعلم
العربي
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أخبار تربوية

وزير  الوز  هزوان  الدكتور  قام 
جبولة    2012/10/14 الرتبية 
التعليمي  اجملمع  مشروع  يف 
على  الذي ميتد  اجلديدة  قدسيا  بضاحية 

مساحة 40000 م 2 .
واستمع من  املدير العام للهيئة العامة ألبنية 
التعليم ومدير املشروع لشرح عن واقع تنفيذ 
املشروع واخلطوات اليت قطعها والصعوبات 

اليت تعرتض العمل .
ثم جتول يف املشروع الذي يتألف من سبعة مباٍن تضم أربع كتل تعليمية ) مدارس( و128 صفاً 
و8 قاعات للحاسوب و8 خمابر و4 قاعات متعددة االستعماالت وغرفاً إدارية ، ومبنى إدارياً 
مبساحة 2000م 2 يضم غرفاً إدارية للمجمع و 3 قاعات خمابر مركزية ومكتبة شاملة رقمية 

والكرتونية باإلضافة إىل مسرح وصالة رياضية مغلقة ومالعب ومدرج خارجي.
وقد أثنى السيد الوزير يف هناية اجلولة على اجلهود املبذولة داعياً إىل متابعة العمل خبطوات 
حثيثة ليكون اجملمع قيد االستثمار مطلع العام الدراسي القادم . ويف تصريح للصحفيني بيّن 
السيد وزير الرتبية أن الوزارة تتجه حالياً حنو بناء اجملمعات املدرسية يف املناطق ذات الكثافة 
السكانية املرتفعة ، وأضاف أن الوزارة تعمل على  بناء أربعة جممعات تتوزع  يف حميط دمشق: 
) عدرا ، جنها ، قدسيا ، أشرفية صحنايا ( ، كما تعمل على إشادة بناء جممع تعليمي يف كل 

من احلسكة و حلب بعد إجناز جممعي طرطوس والالذقية ووضعهما يف اخلدمة.

زيارة مجمع قدسيا
المعلم
العربي
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مجلة تربوية جديدة
التعليم  جملة  من  األول  العدد  صدر 
وهي   ،)2012 األول  كانون   ( واجملتمع 
جملة تعليمية ثقافية اجتماعية تصدر 
امتيازها ورئيس  كل شهرين يف دمشق صاحب 

حتريرها الدكتور ياسر حورية.
وهي أول جملة تربوية خاصة تصدر يف سورية 

تضمن العدد موضوعات تربوية عديدة منها:
الرتبوية  املناهج   - العربي  التعليم  حتديات 
اجلديدة - التعليم اإللكرتوني - الرتبية املدنية 
واإلصالح االجتماعي - العنف وتأثرياته على 

األطفال.
وزير  السيد  مع  حواراً  العدد  تضمن  كما 
الرتبية الدكتور هزوان الوز حتدث فيه عن 
مهوم الواقع الرتبوي وأجاب على العديد من 

األسئلة املرتبطة هبذا الواقع ومشكالته.

المعلم
العربي
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اجلمهورية  عضوية  تعليق  بعد 
التعاون  السورية يف منظمة  العربية 
الفرعية  واملنظمات  اإلسالمي 
التابعة هلا . عمدت املنظمة اإلسالمية للرتبية 
تنظيم  إىل  )االيسيسكو(  والثقافة  والعلوم 
بالتنسيق  بالطارئة  تصفها  وأنشطة  فعاليات 
موضوعات  ملناقشة  العربية  الدول  بعض  مع 
وملفات ختص بلدنا وتدعو سوريني للمشاركة 
اجتماع  والسيما  رمسي  وغري  أحادي  بشكل 
القاهرة  جامعة  يف  مؤخراً  نظم  الذي  اخلرباء 
حلب  يف  احلضاري  الرتاث  محاية  سبل  حول 
الوطنية  اللجنة  مع  مسبق  توافق  دون  ومن 
وجه   . املعنية  الوطنية  واملؤسسات  السورية 
الدكتور هزوان الوز وزير الرتبية رئيس اللجنة 
الوطنية السورية للرتبية والعلوم والثقافة رسالة 
التوجيري  عثمان  بن  العزيز  عبد  الدكتور  إىل 

إننا نرى يف هذا اإلجراء  العام للمنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة قال فيها:  املدير 
عمالً استفزازياً ، وتدخالً غري مرحب به  يف الشؤون الداخلية لسورية الدولة العضو املؤسس 
والداعم ملنظمتنا العتيدة من جهة ، وخمالفاً مليثاقها التأسيسي ونظامها األساسي وللقواعد 
الناظمة لعالقات الدول مع املنظمة من جهة ثانية ، فضالً عن اعتقادنا أنه يلحق الضرر واألذى 

بتاريخ ونوعية العالقة اليت رعيناها معاً . وأكد السيد الوزير يف رسالته على:
أوالً- عدم التدخل يف األزمة الداخلية السورية، ورفض سياسات التحريض ومواقف االستفزاز 

، مبا يعيق خطا املنظمة حنو نشر رسالتها وتطوير براجمها وخططها .
ثانياً - تبين املعلومات واحلقائق موثوقة املصدر ، واليت تقدمها السلطات السورية دائماً عرب 

رسائل رمسية ودورية إىل اجلهات الدولية واملنظمات اإلنسانية املعنية .
ثالثاً - تأكيد مهنية املنظمة ، وعدم إقحامها يف ملفات سياسية تشوه دورها وخصوصيتها ، 

وتسمح باستغالهلا ألغراض وجتاذبات حتت عباءة الرتبية والعلوم والثقافة .
رابعاً - بذل اجلهد املناسب واملتسق مع اهتمامات املنظمة ، لتعديل مواقف بعض الدول  اليت 

حتاول عسكرة األزمة وإطالة أمدها ، وتؤثر سلباً يف سلوك بعض أطياف املعارضة .
خامساً - ضرورة التواصل والتنسيق مع اللجنة الوطنية السورية عند ختطيط وتنفيذ األنشطة 

والفعاليات اليت ختص القطر .
املكتب الصحفي يف وزارة الرتبية

رسالة إلى اإليسسكو
المعلم
العربي
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المتحف الوطني بدمشق
 ذاكرة سورية الحية

    إعداد: نضال شرابي

ترك  و  1936م   عام  وافتتح رمسيًا  دمشق   متحف  مبنى  شيد 
افتتاحه  صدى كبريًا وذلك بعد أن طالب السوريون بتأسيس 
والرتبوية  العلمية  بوظائفه  ويقوم  اثارهم  حيفظ  متحف 
والقومية والسياحية فتكرمت العائالت الكرمية يف سورية باهداء ديوان 
املعارف الذي تأسس بعد خروج العثمانني والذي خصصت له إحدى غرف 

مدرسة العادلية فشكلت بذلك نواة متحف دمشق عام1920م 

المعلم
العربي
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آلثار  األمر  بادئ  يف  دمشق  متحف  خصص 
سورية يف عهود اليونان والرومان وآلثار الفن 
أجنحة  بقية  شيدت  ثم  اإلسالمي  العربي 
الوطين  املتحف  وأصبح  مراحل  على  املتحف 
مخسة  ويضم  املهمة  املتاحف  من  بدمشق 

أقسام هي : 
قسم آثار ماقبل التاريخ : 

وبعض  وعظمية  أدوات صوانية  فيه  عرضت 
العظام االنسانية واحليوانية من مواقع ماقبل 
ومن  الرماد  تل   ، الكوم  مثل  السورية  التاريخ 
أهم معروضاته هيكل عظمي اكتشف مؤخراً 
يف كهف الديدرية مبنطقة عفرين  يعود لعصر 

الياندرتال .
قسم اآلثار السورية القدمية: 

مشرا(  )رأس  أوغاريت  يف  املكتشفة  اآلثار 
مرديخ(  )تل  وإبال  احلريري(  )تل  وماري 
وأرفاد ) تل رفعت ( وتل سوكاس وتل خويرة 
والداخلية  والوسطى  الساحلية  املناطق  وآثار 
عهود  يف  السورية  اآلثار  قسم  سورية  يف 
آثار  وتضم   : والبيزنطيني  والرومان  اليونان 

تدمر وحمافظيت درعا والسويداء وتعرض فيه 
املنحوتات واملنسوجات واملسكوكات واألسلحة 
والنصب  احلجرية  املنحوتات  وروائع  واحللي 
واملدافن وقطع الزجاج والفخار والفسيفساء .

قسم اآلثار العربية اإلسالمية :
 ويضم واجهة وآثار قصر احلري الغربي األموي 
وزخارف  وخزف  وفخار  ومحاه  الرقة  آثار  و 
والقاعة  ومنسوجات  وحمفوظات  جصية  

الشامية ....اخل .
قسم الفن احلديث واملعاصر: 

عرضت فيه لوحات الفنانني الرواد منذ بداية 
وحممود  حتسني  سعيد  مثل  العشرين  القرن 
جالل وميشيل كرشه وناظم اجلعفري ونصري 
شورى، كما تضم منحوتات وروائع فنية حديثة 

)خزف وزجاج( .
حديقة املتحف : 

اليت تبدو بآثارها  )متحفاً يف اهلواء الطلق(. 
قاعة أوغاريت ) رأس مشرا(: 

تكمن أمهية أوغاريت يف تقدميها الكثري 
من الوثائق الكتابية  اليت تتعلق بأصل 

من ذاكرةالمكان  
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وبذلك قدمت  أثري،   أعظم كشف  األجبدية 
أصالة الفكر الذي كان له اثر حضاري وثقايف 

واجتماعي .
قاعة ماري )تل احلريري( : 

األلف  خالل  عظمى  مدينة  ماري  عاشت 
املدن  لظهور  األوىل  الفرتة  أي يف  ق.م  الثالث 
يف  لوجودها  وذلك   ، كبرية  ثروة  ذات  وكانت 
والتحكم باحلركة  السيطرة  موقع ميكنها من 
التجارية بسبب وجود قنوات املياه اليت كانت 

تستخدم للري ومرور املراكب.
قاعة إيبال )تل مرديخ( : 

تعدّ مملكة إيبال من املواقع األثرية املهمة يف 
منطقة الشرق القديم حيث اكتشف يف القصر 
الثالث  تعود لأللف  اليت  امللكية  املكتبة  امللكي 
املعمارية  العناصر  وأبرز  أهم  من  وتعدّ  ق.م 

والعلمية . 
قاعة حضارة سورية الداخلية :

نصب   - اخلويرة  تل   - )أرفاد(  رفعت  تل   
السفرية اآلرامي 

قاعة حضارة سورية الساحلية :
أوروبوس - مدفن   تل سوكاس- كنيس دورا 

يرحاي التدمري

جناح احللي الذهيب :
والتنقيب يف خمتلف  احلفر  أعمال  نتاج  إن   
على  برهنت  السوري  العربي  القطر  مناطق 
الصائغ  ذلك  وتفنن  الصياغة  فن  ازدهار 
من  وعديدة  جديدة  مناذج  إبداع  يف  السوري 
الكرمية  األحجار  الذهبية  مستخدماً  احللي 
واملشابك  واألقراط  األطواق  ترصيع  يف 

واألساور واخلوامت .
جناح الفن البيزنطي :

املتحف  يف  املسيحي  العربي  الفن  جناح  إن   
الوطين بدمشق يسهم يف إعطاء الزائر فكرة 
املسيحي  الفن  نشوء  يف  بالدنا  إسهام  عن 
وازدهار إشعاعه ويتألف هذا اجلناح من أربع 
قاعات هي قاعة اآلثار الفنية، وقاعة احللي، 
املخطوطات  وقاعة  البيزنطية،  والدنانري 
التدمرية  املنسوجات  وقاعة  السريانية، 

والقبطية .
قصر احلري الغربي : 

بناها  اليت   ، املهمة  القصور  من  واحد 
الشام  بادية  يف  األمويون  واألمراء  اخللفاء 
قصور   ، الشرقي  احلري  قصر  منها:  واألردن 
الرصافة... وكان اخللفاء يبنون هذه القصور 
يف أماكن حساسة من البادية لتكون هلم منازل 
يف أسفارهم وكانت هذه القصور تؤدي أدواراً 
على  اإلشراف   ، البادية  عمران  منها  عديدة 
النظام واألمن ، تسهيل السفر بإجياد حمطات 

فيها ، االحتكاك بالقبائل البدوية .
إىل  الضخمة  احلجرية  القصر  بوابة  نقلت 
متحف دمشق وأعيد بناؤها إىل جانب واجهة 
قصر احلري الغربي يف احلديقة ، ومثة نقش 
على ساكفها باخلط الكويف استدللنا منه على 

قصر احلري الغربي واسم بانيه .
املصدر: 

.www.dgam. Gov.sy -
- دليل سورية السياحي - اعداد : محدان مكارم . 



 حسب ظين مل ميتلك العرب ) وعياً تارخيياً( جيعلهم 
واحلاضر  املاضي  يف  التاريخ  حركة  بني  يربطون 
إىل  املفكرين  بعض  يرى  كما  ذلك  ويعود  واملستقبل، 
التاريخ( يف   ( و  الزمن(   ( واضحة حول  وفلسفة  مفهوم  غياب 

الرتاث العربي.
 وكما يقول املفكر املستقبلي العربي املرموق املرحوم قسطنطني 
وهذه  التارخيي،  بالوعي  مرتبطة  اجملتمعية  الدينامية   « زريق: 
الدينامية »حسب رأيه«  تكون أقوى وأفعل عندما تتجه الشعوب 
بالتساؤل  املستقبل  هذا  صنع  حنو  ومتضي  مستقبلها  حنو 

واالرتياد واإلجناز.
  وتكون يف املقابل يف احلضيض عندما تقع تلك الشعوب حتت 
سطوة ماضيها ملتفتة إليه، مكتفية به، غري شاعرة باحلاجة إىل 

ختطيه«.
التارخيية  املرجعية  ضعف  تفسري  على  القول  هذا  يساعد  قد 
مراحل  يف  كونه  بسبب  العربي  الرتاث  يف  املستقبلية(   ( لفكرة 
كثرية بقي غارقاً يف  )ماضوية( سدت آفاق التطلع إىل املستقبل 

املختلف.
املستقبل  فكرة  جعلت  اليت  األسباب  أهم  أحد  ذلك  يكون  رمبا 
عند العرب عموماً غري واضحة وغري قادرة على محل مدلوالت 
والتحرر  التجاوز  على  يقوم  وعي جديد  امتالك  عقالنية حول 

واالستكشاف.
ويف مثال ذي داللة على ذلك أحصينا وجود تسع صحف وجمالت 
فقط، حتمل يف امسها كلمة ) املستقبل( أو )الغد( صدرت بني 
عامي 1900-1950 يف البالد العربية بطوهلا وعرضها من بني 
مئات الصحف واجملالت اليت صدرت يف هذه احلقبة. وأحصينا 
أيضاً وجود 18 كتاباً فقط حتمل يف عنواهنا كلمة ) املستقبل( 

من بني عشرات آالف الكتب اليت وضعها العرب بني عامي 
1900 و 1970.

 أين نحن من التفكير 
المستقبلي؟!

 مدير التحرير
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وهذه األرقام تقدم بشكل أو بآخر صورة عن حجم ذلك احليز الذي 
كانت متثله فكرة اإلنشغال باملستقبل يف تفكري العرب وثقافتهم.

الغرب  يف  علماً  )املستقبل(  أصبح  العشرين  القرن  عشرينيات  يف 
وبات  الثانية،  العاملية  احلرب  بعد  بقوة  ذلك  وتعزز  مرة،  ألول 
الباحثون املهتمون اهتماماً جاداً باملستقبل هناك يصنفون بوصفهم 
يشكل  باملستقبل  االهتمام  هذا  وبات   ،Futurists )مستقبليني( 
املستقبل  أو علم  )املستقبلية(  يُسمى  أو علماً  خاصاً  معرفياً  نسقاً 

.Futurology
  أما عندنا حنن العرب فتعود أوىل هذه االهتمامات إىل عام 1974، 
وحتى يومنا ال تزال هذه التوجهات حمدودة وضيقة جداً وتعاني من 
غياب الدعم والتمويل، واألخطر أهنا بعيدة عن اهتمام احلكومات 

واجلهات الرمسية إال فيما ندر.
وما يبعث على األمل واحلسرة أن عاملنا العربي مل يعرف يف اخلمسني 
السياسيني  من  الساحقة  الغالبية  عند  يعتد   ومل  املاضية  سنة 
يستبق  الذي  املستقبلي  التفكري  منط  النخب  وحتى  واحلكومات، 
وقوع األزمات واملشكالت اجملتمعية الكربى، فيتحضر هلا من خالل 
دراسات علمية استشرافية تطرح البدائل واملمكنات اليت تستطيع أن 
والتكيف واالستسالم  الكربى، فكان االرجتال  املتغريات  تواكب هذه 
والتبعية والقلق السليب هو سيد املواقف يف بالدنا العربية، وقد أدى 
ذلك كله إىل تتايل اهلزائم وتعثر التنمية وتضخم املدن وازدياد الفقر 
املتواصل  واإلخفاق  والغذائي  املائي  لألمن  واالفتقار  املوارد  وهدر 
للتعليم ومناهجه يف خلق جيل مبدع مؤمن بالفكر العلمي قادر على 

نقل العرب إىل عتبة احلداثة.
  وللحقيقة أن إخفاق العرب يف اختبار احلداثة يف القرن املنصرم 
هذه  فسحة  تضيق  واجتماعية  وثقافية  سياسية  كربى  أسباب  له 
الصفحة عن احلديث عنها ، لكن امللفت أن غياب  التفكري املستقبلي 
يومنا  حتى  اإلخفاق  هذا  مراحل  رافقت  اليت  األبرز  الظاهرة  هو 

وعربت عنه بقوة.
الكربى  انشغاالتنا  من  بالرغم  العرب  نفكر حنن  كله هل  هذا  أمام 
اليوم بأمهية إدخال مادة دراسية حول )املستقبلية( ومناهج التفكري 
املستقبلي يف مناهجنا املدرسية لعلها تساهم من بني خطوات أخرى 
مطلوبة يف تربية الذهنية العربية على االرتياد والتخطيط والتساؤل 
والنقد وتأسيس عقلية عربية متأصلة يف العقالنية عرب تعميم املنهج 

العلمي املوضوعي االستشرايف يف التفكري؟!.
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