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الرتبية والتنمية الشاملة

املعلم الناجح واملعلم الفعال 

4

8

 املقاالت واآلراء الواردة يف اجمللة تعرب عن رأي 
أصحاهب���ا وال تعرب بالض���رورة عن رأي اجمللة أو 

الوزارة.
 املقاالت اليت ترد إىل اجمللة الترد إىل أصحاهبا 

سواء نشرت أم مل تنشر.

جملة تربوية ثقافية قومية ف�صلية
ت�صدرها وزارة الرتبية 

يف اجلمهورية العربية ال�صورية
 ال�صنة ال�صاد�صة وال�صتون 

 العددان 448 ـ 449 ربيع و�صيف 2013
تاأ�ص�صت عام 1948

شروط النشر يف املعلم العربي
عنوانه  ويذكر  باختصار  بنفسه  الكاتب  يعرّف  أن   -

ورقم هاتفه.
- أن يوّثق املوضوع باملصادر واملراجع املعتمدة فيه وفق 
أسلوب التوثيق املتعارف عليه: اسم املؤلف وشهرته ، 
عنوان الكتاب أو البحث، اسم املرتجم يف حال الرتمجة، 
دار النشر، مكان النشر ، تاريخ النشر، رقم الصفحة.

معد  وغري  سابقاً،  منشور  غري  املوضوع  يكون  أن   -
للنشر يف قناة أخرى.

- أال يزيد البحث أو املقال مع مصادره وهوامشه عن 
مثاني صفحات A4 خبط منرة 14.

-  ختضع املواد املرسلة للمجلة للتقويم قبل النشر.
- حيق للمجلة إجراء بعض التعديالت على املوضوع 

مبا يناسب سياق املوضوع.
إىل  ورودها  تسلسل  حبسب  املوضوعات  تنشر    -

اجمللة، وحبسب أبواهبا ، وحبسب اعتبارات فنية.
العتبارات  اجمللة  يف  املوضوعات  ترتيب  خيضع    -

فنية.
- ترجو اجمللة من كّتاهبا ارسال مقاالهتم أو حبوثهم 

منضدة على احلاسوب ومراجعتها من قبل الكاتب.

حيدد االشرتاك الس���نوي يف اجلمهورية 
العربية السورية على النحو اآلتي:

احلكومية  واملؤسسات  للوزارات  سورية  لرية   350
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.
أجور  إليها  تضاف  العربي،  الوطن  خارج  دوالر   30

الربيد.
واملؤسسات  املدارس  كل  يف  االشرتاك  بدالت  تدفع 
يقومون  والذين  فيها  الرواتب  معتمدي  إىل  الرتبوية، 
لدى  اجلاري  اجمللة  حساب  إىل  بتحويلها  ذلك  بعد 
مصرف سورية املركزي رقم 3481/23 على أن يشعر  

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

�صعر العدد 30 ل.�س

جملة ف�صلية ت�صدرها وزارة الرتبية ـــ ال�صنة ال�صاد�صة وال�صتون  ـــ العددان: 448 - 449 ربيع و�صيف 2013
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- فلسفة التعلم الذاتي ) د. أمحد غنام(
- استخدامات احلاسوب لذوي صعوبات التعلم )د.موسى احلسن(

- الثواب والعقاب يف الرتبية )قحطان أبو صعب(
-  الربجمة اللغوية العصبية ) نور الدين احلسني(

- دور الرتبية يف جمتمع املعلومات )هبة اهلل الغالييين(

- الوطنية واملواطنة يف العملية التعليمية ) د. صفاء قدور(
-  اإلرهاب واملقاومة ) معروف ناصر(

- دراسة نقدية يف القصة القصرية جداً  ) بسام احلسن(
- السرية الشعبية يف أدبنا العربي ) زاهر الشماع(

- استحضار الشخصيات األدبية يف شعر عمر أبو ريشة )سالم تركماني(

  - من يربي أبناءنا؟ لعبد العزيز اخلضراء )عرض : عدنان مصطفى العلي(

- أبو املعاطي ، قصة قصرية  ) نزار بدور(
- مالذة العيش لوال فسحة األمل،  قصة قصرية )راغدة عيد(

-  وقفة مع الذاكرة ، قصة قصرية )ليال سلمون(

   - معهد اللغة العربية لغري الناطقني هبا ) جنود عطا اهلل(

- إقبال قارصلي سيدة رائدة يف الفن التشكيلي )ريم احلمش(
- الرتاث الشعيب السوري وأمهيته احمللية والعاملية ) نزار األسود(

- املوسيقا بني االستهالك واالستالب ) بليغ سويد(
- ذاكرة اجمللة: األستاذ سليمان اخلش ) اجمللة(

- أخبار تربوية )املكتب الصحفي(
- من ذاكرة املكان: بيت جربي ) أمينة التحرير(

- آخر الكلمات )مدير التحرير (   

- الصندوق األسود ) حممد حسام شاالتي(
-  التداوي باأللوان ) صفاء شاهني(
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ذلك  اإلنسان،  واالرتقاء مبستوى  االجتماعي  التطور  بأهنا  التَّنمية  الباحثني  بعض  يُعرِّف 
االرتقاء الذي يتحّقق من خالل استمرار حتريره من العجز عن إشباع حاجاته األولية، حبيث 
يستطيع االنطالق إىل إشباع املزيد من احتياجاته العقلية والروحية، أي تلك االحتياجات اليت 

تُميّزه من غريه من الكائنات احلية.

أمَّا املتتبِّع ملفهوم التَّنمية التَّربوية فسيجدُ أنَّ هذا املفهوم تطور بتطور كٍل منْ التَّنمية والتَّربية، 
فكلَّما تطورت وظيفة التَّنمية وعملياهتا؛ خضعت التَّربية لتحوٍل مناظٍر يف الوظيفة والعمليات، 
مراحل  تلخيص  يُمكن  أنه  بيّنت  الرتبوية،و  التنمية  دراسة حديثة حول  ذلك  إىل  أشارت  وقد 
تطور مفهوم التنمية الرتبوية خالل القرن املنصرم يف ثالث مراحل: املرحلة األوىل بدأت بعد 
احلرب العاملية الثانية، وفيها انبثق املفهوم األصلي للتنمية حينما اكتشف العلماء االجتماعيون 
إنتاجها  السنوية يف  املنتظمة  الزيادة  أنَّ بعض اجملتمعات الصناعية قد اكتسبت مقدرة على 
القومي اإلمجايل بشكٍل جعلها قادرة على حتسني األوضاع املعيشية لسكاهنا بطريقة مؤّكدة من 
دون تغيري يف البناء االجتماعي، فتبلور مفهوم التنمية بوصفها عملية تطور اقتصادي وحلَّ تقين 
يقوم على أساس عمليات اقتصادية تُحدِث تغيريات هيكلية يف البنية االقتصادية للمجتمع، ويف 
أساليب اإلنتاج املستخدمة، وكذلك توزيع عناصر اإلنتاج بني القطاعات االقتصادية املختلفة. 
وقد لفت هذا األمر االنتباه إىل الرتبية اليت توحدت مع التعليم النظامي بوصفها أداة إلحداث 
التنمية  ويُعجِّل يف دفع  يدعم  الرتبوية نشاطاً  التنمية  يُمكن، وصارت  ما  بأسرع  التنمية  تلك 
من خالل التوسُّع يف املؤسسات التعليمية إلعداد جيل من العمالة املاهرة يف قطاعات اإلنتاج 

واخلدمات كلِّها، وتعزيز املعرفة يف امليادين النظرية والتطبيقية وإنتاجها واالستفادة منها.

التريبة والتنمية الشاملة

* د. هزوان الوز
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يرى الباحث الدكتور »خليل إبراهيم السعادات« أنه ويف ضوء هذا التَّصور مّت إعادة تنظيم 
املؤسّسات التعليمية، خاصًة التعليم العايل والتعليم الفين واملهين، على حنٍو يتناسب مع كون 

التعليم العصا السحرية للتنمية. 

أما املرحلة الثانية اليت بدأت يف هناية الستينيات من القرن املاضي، فقد تزايدت خالهلا 
العريضة من  الغالبية  إىل  نتائجها  للتنمية، حيث مل تصل  االقتصادي  املفهوم  الشكوك حول 
اجلماهري املستهدفة بل تفاقم فقر هذه اجلماهري. ومل تتحّقق العدالة االجتماعية، ومل تُشارك 
اجلماهري يف صناعة القرارات التنموية، وزادت معدالت األمية وقد كشفت هذه النتائج أنَّ الرتبية 
عجزت عن حتقيق أهدافها احلقيقية، كما أهنا مل تُحافظ على اهلوية الثقافية جملتمعاهتا؛ بل 
تقمّصت مناذج ثقافية غربية. وحيال هذه االنتقادات أصبح من الضروري تكميل املفهوم األويل 
للتنمية والتنمية الرتبوية بفكرة التوزيع العادل للثروة اجلديدة بني اجلماعات السكانية املختلفة، 
كما برز اجتاه لتأكيد مناهج التعليم على اإلجنازات الثقافية للمجتمع. كل هذا يف سياق تنموي 
يشمل مشاركة مالئمة يف صناعة القرار للجماعات املسامهة يف األنشطة التنموية، واحلفاظ 

على اهلوية الذاتية والثقافية للمجتمعات.

أما املرحلة الثالثة فظهرت يف السبعينيات حينما تبلور تفسري نظري بديل لعملية التنمية 
قوامه مراجعات نظرية نقدية، وفحواه أنَّ االسرتاتيجيات التقليدية للتنمية قد استنفدت املوارد 
وأهنا  اخلارج،  احللول يف  من  تشكيلة  إىل  تستند  وأهنا  بشكٍل خطري،  املتجدّدة  غري  الطبيعية 
الناتج عن  الثقافة املعنوية للمجتمع من الداخل، وأنَّ الفاقد الصناعي  جمرد تطوير لعناصر 
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قد  أنه  الدراسة  وتذكر  البيئة.  لوث  قد  اإلنتاجية  األغراض  يف  والتكنولوجيا  العلوم  تطبيق 
الزيادة الكمية أم يف حتسني نوعية احلياة؟  التنمية: أيكون يف  طرحت تساؤالت حول هدف 
كما أظهرت تلك املراجعات أنَّ التنمية تفتقد التطور التارخيي، فاملستوى الذي وصلت إليه يف 
بعض اجملتمعات املتقدمة كان على حساب جمتمعات أخرى ختلّفت، وهذا ما يُحّتم على اجلهود 

املبذولة يف هذا االجتاه أنْ تُصحّح عدم التوازن يف التوزيع العاملي لفوائد التنمية.

 وطبقاً هلذا التحليل ظهر يف أواسط السبعينيات مفهوم: أنَّ التنمية عملية عاملية للتغيّر 
مات الدولية،  اجملتمعي، تتميّز بأهنا خمططة بصورة تتعاون فيها احلكومات مع الشعوب واملنظَّ
الناتج  يف  املطردة  الزيادة  على  القدرة  ومتتلك  النفس،  على  اجلماعي  االعتماد  على  وتقوم 
م حبكمة استهالك املوارد غري  اإلمجايل القومي، وتُحافظ على اهلوية الثقافية جملتمعاهتا، وتُنظِّ
املتجدّدة، وتؤّكد على إعادة ظهور املوارد املتجدّدة، وتعطي نصيباً عادالً من الثروة اجلديدة لكل 

املشاركني يف إنتاجها.

 ويف هذه احلدود ظهرت الدعوة لتنمية تربوية شاملة تشارك يف حتقيق تنمية بشرية ذاتية 
وحريته  لفكره  العنان  وإطالق  لإلنسان،  األساسية  وغري  األساسية  احلاجات  لتلبية  التنظيم 

وطاقاته اإلبداعية. 
وتؤّكد الدراسة أنَّ اإلنسان هو غاية التنمية الرتبوية احلالية، تلك التنمية اليت تتكامل مع 
مجيع جمهودات التنمية اجملتمعية، حيث تسعى إىل املشاركة يف حل االختالفات االقتصادية 
حبفز روح اإلبداع لدى املتعلمني واملتدربني، وتطوير اخلصوصية الثقافية، واإلسهام يف التنمية 
لنظم  جديدة  سبل  عن  والبحث  والراشدين،  الكبار  لتعليم  أولوية  وإعطاء  املتجدّدة،  الذاتية 
والرتكيز يف  بكاملها،  الوطنية  للعمالة  التعليم  توجيه  وإعادة  املدرسي،  وغري  املدرسي  التعليم 
الشعبية  العلم والتكنولوجيا باحلياة، وتعبئة اجلهود واملبادرات  الدراسية على عالقة  املناهج 
التعليم وفعاليته معاً، هذا إىل جانب تطوير دور جديد لإلعالم الرتبوي  لتحقيق دميقراطية 
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املستنري املسهم يف قضايا التنمية. كل هذا يف ظل تعاون إقليمي وعاملي مشرتك.
إنَّ الرتبية، كما يقول الباحث الدكتور »إبراهيم العبد اهلل« هي الوسيلة األساسية إنْ مل تكن 
الوحيدة ملواجهة حتدّيات التنمية، وهي استثمار ذو عائدٍ اقتصادي، وهي قوة ومصدر للتقدّم 
الرتبية من  تُقدّم  التكنولوجي، ودفع عجلة اإلنتاج يف اجملتمع، وبقدر ما  االجتماعي والتطور 
وسائل فعالة يف تنشئة اإلنسان، تكون نوعية اجملتمع وفاعليته أفضل، فهي من أهم الوسائل 
وقد أصبحت مسؤولة عن ختلف اجملتمعات  البشرية،  ثقته مبستقبل  العامل  بنى عليها  اليت 
أو تقدّمها، وإليها تتجه أصابع االهتام إذا حلت نكسة أو هزمية. وملواجهة حتديات احلاضر 
وإرهاصات املستقبل ال بدَّ من إعادة هيكلة املنظومة الرتبوية مبا يتماشى مع اإلجراءات اهليكلية 
تطوير  على  وقدرة  وتدريب  خربات  كسب  من  الواسع  مبعناه  فالتعليم  االقتصاد،  إصالح  يف 
اإلمكانات وتطويعها لتحقيق األهداف، والذي أصبح ذا أبعاد دولية متعدّدة اجلوانب، يتطلَّب 
مهارات وقدرات عقلية رفيعة املستوى مطلوبة عاملياً، هو السبيل الوحيد لتطوير احلياة وهو 
القاطرة اليت تشد اجملتمع إىل املستقبل، فجودة التعليم ورفع كفاءته اإلنتاجية عوامل أساسية 
يف  اسرتاتيجي  حتول  إىل  حيتاج  الرتبوية  املنظومة  إصالح  وإنَّ  املستدامة،  الشاملة  للتنمية 
فلسفتها وأهدافها وهياكلها ومضامينها وطرائقها وأدواهتا، إلعداد املواطن املتقن فن التَّكيف 

مع احلياة، الذي يعيش غده ومستقبله وفق أفضل ظروف ممكنة. 

وربطهما  والعمل،  باحلياة  املقرتنَيْن  املستمرَّيْن  والتَّدريب  بالتَّعليم  االهتمام  جانب  إىل 
القوى  جلميع  املستمرة  املهنية  بالتنمية  والنهوض  واإلنتاج  العمل  وسوق  التنمية  مبتطلّبات 
العاملة يف اجملتمع، ورفع الكفاءة العلمية واملهنية هلا، سواء أكانت هذه القوى تعمل يف القطاع 
اخلاص أم يف  القطاع العام، وكذلك فئة العاطلني عن العمل حتى تستطيع تلك القوى التكيف 
بثقة ودراية مع متغيّرات سوق العمل، وتتمّكن من التجويد الدائم للخربة واملعرفة واملهارة، وتعمل 
املستدامة، فاهلدف  الشاملة  بالتنمية  العاملي وتنهض  االقتصادي  النظام  بشكل فعّال يف ظل 

األمسى للتعليم يبقى على الدوام هو بناء رأس مال بشري راقي النوعية.
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العملية   مكونات  من  هام  مكون  هو  املعلم 
باهتمام  املعلم  معنى  استأثر  ولقد  الرتبوية، 
واملعاصرة،  القدمية  الرتبوية  الفلسفات 
املنهج وطريقة  األمهية على  اليت  قدمته يف 

التدريس.
أمني،  مرتجم  املعلم  أن  الواقعية  وترى   
مهمته أن يضع أمام الطالب املعرفة الواضحة 
بطريقة  العلمي  املنهج  يعرض  وأن  واملميزة، 

موضوعية بعيداً عن كل ذاتية شخصية.
لتحديد  يده  يف  تظل  املبادرة  فإن  وهكذا 
الطالب  يتعلمها  أن  ينبغي  اليت  املعرفة 
والطريق األفضل إلشباع اهتمام املتعلم وحب 
استطالعه. أما الفلسفة الطبيعية فإهنا جعلت 

املعلم مرشداً وموجهاً.
واعتربت الرباغماتية أن وظيفة املعلم هي أن 
يعلِّم طالبه كيف يفكرون ويتعلمون بأنفسهم، 
واعتربت الفلسفة الوجودية أن مهمة املعلم هي 
تقديم املساعدة الشخصية للطلبة يف سعيهم 
عدم  على  وتشجيعهم  الذات  حتقيق  إىل 
فحص  دون  من  رأي  ألي  والتسليم  االنصياع 
العميق يف  للتأمل  وإثارة ميوهلم  أو متحيص، 
كل جانب من جوانب البناء املعريف حتى تغدو 

جزءاً من كياهنم الشخصي.
يف حني أن فلسفة الرتبية اإلسالمية ترى 
والعقل،  والعلم  األدب  مصدر  هو  املعلم  أن 
وأن من يشغل هذه الوظيفة ينبغي أن يتصف 
يف  يؤديها  اليت  الرسالة  إىل  ترقى  بصفات 

حياته.

المعلم الناجح والمعلم الفعال

الرتبوية  املبادرة  فاعتربت  اجلوهرية  أما 
من جانب املعلم ال من جانب التلميذ باعتباره 

حمور العملية التعليمية والتعلمية.
فدور املعلم ال يقتصر على الناحية املهنية 
بوصفه  يؤديه  أساسي   دور  مثة  بل  فحسب 

مربياً.
على  امللقاة  الرئيسية  املهمة  كانت  فإذا 
جيداً  إعداداً  درسه  بإعداد  يقوم  أن  عاتقه 
وينِّوع  واضحاً  عرضاً  العلمية  مادته  ويعرض 
أن يكيّف طريقته  فعالياته الصفية،فإن عليه 
والقدرات  املستويات  لتالئم  التدريسية 
املختلفة لطالبه، وأن يستخدم كل ما لديه من 
بالدرس  الطلبة  اهتمام  إلثارة  مهارة  أو  خربة 
وجذب كل طالب للنشاط الصفي، وعليه إثارة 

رغبة الطالب يف الدرس وتشويقهم إليه.
أما دور املعلم بوصفه مربياً فهو يف غاية 
الذين  الطلبة  عن  مسؤوالً  كونه  األمهية 
فتقع  اجملتمع  يف  األساسية  اللبنة  يشكلون 
عليه مسؤولية تربوية- اجتماعية- وأخالقية 
لتنشئة اجليل، وهذا يتطلب منه التعرف إىل 
واالقتصادية  االجتماعية  وأحواهلم  ظروفهم 
واستعدادهم  عوائلهم  بأفراد  وعالقتهم 
الطلبة إىل  أقراهنم  لالختالط واالنسجام مع 
غري ذلك من األمور اليت تساعده على كشف 
خمالفاهتم  وراء  الكامنة  والدوافع  األسباب 

ومشكالهتم.
تطور  أن  املعلم  مسؤولية  م  يضخِّ ومما   
احلياة االجتماعية واالقتصادية جعل املدرسة 

* د.جميدة بدور
رئيسة التحرير
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مركزاً مهماً من مراكز اإلصالح، وجعل املعلم 
عامالً من عوامل النهضة، تعتمد عليه الدول يف 
حتقيق أهدافها وبلوغ غاياهتا، فاملعلم مسؤول 
عن  ومسؤول  اجملتمعية  احلياة  استقرار  عن 
وتوجيهه  االجتماعي  الرتاث  وحفظ  حتسني 
حنو املثل العليا والقيم اإلنسانية اليت تتطلبها 

احلياة احلديثة.
 فاملعلم  له دور أساسي يف تربية النشء 
ملاله من مكانة وثقة أوالها األهل له، وهو أيضاً 
بتوجيهه  اجملتمع  عن  فيه  ينوب  دوراً  يؤدي 
وإرشاده يف مجيع نواحي تربيته بشكل يسمح 
له التوفيق واملالءمة بني نفسه و بيئته، واملعلم  
اآلخرين  مساعدة   يف  كربى  مسؤولية  حيمل 
خمتلفة  بطريقة  والتصرف  التعلم  على 

وجديدة.
حمكماً  تزويداً  يزود  أن  جيب  لذلك   
امللبية  احلديثة  الرتبوية  وباألساليب  باملعرفة 
أن  أردنا  وإذا  املتجددة،  الطلبة  حلاجات 
يتحلى  أن  فالبد  وفعاالً  ناجحاً  املعلم  يكون 
بصفات وخصائص شخصية معينة وأساسية 
كاحلماسة - والدفء وروح الدعابة - والثقة 
 - للنجاح  العالية  والتوقعات   - املتبادلة 
العمل-  والتوجه حنو   - واملساندة  والتشجيع 

والتكيف واملرونة - وسعة املعرفة.
وبالرغم من توفر هذه السمات األساسية 
يف شخصية املعلم اليت ذكرناها آنفاً البد من 
دور جديد للمعلم الناجح والفعال يف عصرنا 
احلايل وذلك مبا يتناسب مع تغيري متطلبات 
احلياة العصرية، فبينما كانت وظيفة املعلم يف 
املاضي هي نقل املعلومات إىل أذهان املتعلمني، 
فقد أصبحت يف عصرنا احلاضر تتطلب منه 
املتكاملة  السوية  اإلنسانية  الشخصية  بناء 
والقيادة  البحث  وممارسة  جوانبها،  كل  يف 

وهذا  والتوجيه،  اإلرشاد  والتقصي وممارسة 
يف  يعيش  الذي  العصري  املعلم  من  يتطلب 
عامل يتصف بالتغري السريع والتطور، أن يكون 
لديه الكثري من اإلمكانات والقدرات واملهارات 
واالهتمامات  واالجتاهات  والقيم  والسمات 
اإلجيابية بشكل ميكنه من القيام بأدوار كثرية 
تناسب  اليت  الرتبية  األجيال  لرتبية  واجبة 
احلادي  القرن  يف  وحنن  العصر  متغريات 
اإلحاطة  املعلم  يستطيع  أن  ومنها  والعشرين، 
بينها  املقاربة  العصر وكيفية  بكل متناقضات 

على سبيل املثال: 
الكلي  بني  واحمللي،  العاملي  بني 
بني  واحلداثة،  التقليد  بني  واخلصوصي، 
على  اإلنسان  وقدرة  اهلائل  املعريف  التدفق 
واجلانب  الوجداني  اجلانب  بني  استيعاهبا، 

املادي وغريها.
النظرية الرتبوية  لتقدم  ومما سبق ونظراً 
وتطبيقات  وجتارب  أسس  من  أنتجته  وما 

مستمرة يف املواقف الصفية ميكن القول: 
إن دور املعلم متغري بتغري املواقف وتعددها 
وهذا مرتبط مبا تضيفه املستجدات الرتبوية، 
وبالتايل يرتتب على املعلم أدوارٌ كثرية ويرتتب 
إعداد  برامج  يف  النظر  إعادة  أيضاً  عليه 
وتأهيل املعلمني لتتوافق شخصيته مع األدوار 
منطياً  يكون  ال  حتى  منه  املطلوبة  املتجددة 
الناحية  من  ليس  فاعل  غري  قاصراً  تقليدياً 
الرتبوية فحسب بل تعليمياً وإدارياً واجتماعياً 
إعداداً  الطالب  إعداد  يف  ليساهم  وإنسانياً 
وأخالقياً  وصحياً  وجسدياً  عقلياً  متوازناً 

وعلمياً وإنسانياً.
هتيئ  أن  الرتبوية  املؤسسات  على  وجيب 
وتأهيله  لتدريبه  الالزمة  اإلمكانات  للمعلم 

ليكون فاعالً وناجحاً يف مدرسته وجمتمعه.
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فلسفة التعلم الذاتي
د. أمحد غنام*

التعلم ن�ساط ذاتي يقوم به املتعلم ليح�سل على ا�ستجابات ويكون 
م�ساكل يف  من  يعرت�سه  ما  كل  يجابه  اأن  بو�ساطتها  ي�ستطيع  مواقف 
اإمنا هو متكني املتعلم من  الرتبوية كلها  بالعملية  احلياة . واملق�سود 

احل�سول على اال�ستجابات املنا�سبة واملواقف املالئمة . 

* املوجه األول ملادة الفلسفة يف وزارة الرتبية.
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وما الطرائق الرتبوية املختلفة وما األعمال 
املدرسية – على اختالف أنواعها – إال وسائط 
تستثري املتعلم وتوجه عملياته التعليمية . وقيمة 
هذه الطرائق واألعمال إمنا تقاس مبقدار ما 
تستثري فاعلية املتعلم وتوصله إىل االستجابات 

واملواقف اليت يعدها اجملتمع صحيحة .
تغرياً  السلوك  تغري  بأنه  التعلم  ويعرف 
تقدمياً يتصف من جهة بتمثل مستمر للوضع 
ويتصف من جهة أخرى جبهود متكررة يبذهلا 
الفرد لالستجابة هلذا الوضع استجابة مثمرة.

طبيعة  على  حدوثه  يف  التعلم  ويعتمد 
فالطفل منذ   ، واالستجابة  املثري  العالقة بني 
والدته يستجيب للمثريات احلسية اليت يتعرض 
هلا . إذ يف بداية األمر يتعلم عن طريق احلس 
ألنه أبسط وأسرع طريق ، فهو يستخدم مجيع 
 ، وفحصها  األشياء  إىل  التعرف  يف  حواسه 
كما أنه مير خبربات وجتارب حيسها ويدركها 
اكتسبها  له  حصيلة  وخيتزهنا  فيستوعبها 
ثانية  نفسه  للمثري  تعرض  ما  فإذا   ، وتعلمها 
اسرتجع خربته السابقة واستجاب االستجابة .

من  وتنتقل  تدرجيياً  تتم  التعلم  وعملية 
تعلم  يكون  البداية  ويف   ، املعقد  إىل  البسيط 
الطفل حسياً ، ثم ينتقل إىل اإلدراك الذي هو 

إضافة اإلحساس إىل التفكري فالذاكرة .
األساسية  املهارات  أحد  الذاتي  التعلم 
املهمة للتعلم الفعال املرجو يف جمتمع يهدف 
وهو   ، التقدم  ومواكبة  املستدامة  املعرفة  إىل 
العملية اليت يقوم هبا املتعلمون لتعليم أنفسهم، 
لتحقيق  تناسبهم  معينة  طرائق  مستخدمني 
بأي  للفرد  الواعي  النشاط  فهو   ... أهدافهم 
على  تعمل  معينة  أهداف  لتحقيق  كان  عمر 

تنمية فكره وشخصيته .
التعلم  اسرتاتيجيات  هو  الذاتي  والتعلم 
والتعليم الفعالة يف مواجهة كثري من املشكالت 
واالنفتاح  احلايل  العصر  ،ومواجهة  الرتبوية 

املتدفق  املعريف اهلائل  الكم  العامل وعلى  على 
عرب وسائل اإلعالم والوسائل التكنولوجية، فهو 
االعتماد  كيفية  على  األفراد  لتدريب  ضرورة 
 ، والعلم  املعرفة  حتصيل  يف  أنفسهم  على 
يف  جهداً  الفرد  يبذل  اليت  املعرفة  إن  حيث 
سبيل احلصول عليها هي اليت حتدث التعلم 
احلقيقي ،أما جمرد تلقي املعلومة من اآلخرين 
فإنه جيعل اآلخر هو الفاعل يف عملية التعلم 
تعلماً غري ذي  ال الشخص نفسه ،وهذا يعين 

معنى ، وسريع النسيان بأقرب وقت .
والتعلم الذاتي بدأ تارخيياً ، واستمر على 
مرّ العصور من خالل حماوالت اإلنسان البحث 
بنفسه  واإلبداعات  واملعلومات  املعرفة  عن 
املسؤولون  اكتشف  ..فقد  الذاتي  وجبهده 
التعلم األمثل واحملفز  أن  الرتبية والتعليم  عن 
لإلبداع هو الذي جيعل املتعلم فاعالً نشيطاً 
واكتشف   ، بنفسه  واملعرفة  العلم  عن  باحثاً 
تعديل طرائق  عليهم  أن  املدارس  املعلمون يف 

تعليمهم ،وإشراك الطلبة يف عملية التعلم . 
التعليمية  العملية  جيعل  الذاتي  فالتعلم 
نفسه ال حول  املتعلم  التعلمية متمركزة حول 
املعلم ، حبيث يكون املتعلم حراً يف اختيار ما 
يريد تعلمه ، ومتى وأين وكيف يتعلم ، وهذا 
جيعل التعلم أفضل وأكثر دميومة يف الذهن، 
يبحث  أن  على  يعتمد  التعلم  من  النوع  فهذا 
عن   - عمره   كان  مهما   - بنفسه  الشخص 
فاعل  بشكل  عقله  يف  ويعاجلها  املعلومة 
 ، يريد  ما  ويرتك  يريد  ما  منها  فيختار   ،
وبالتايل   ، إجباريا  ال  مقصوداً  التعلم  فيكون 
للفرد وللمجتمع ، وما ينطبق على  أكثر نفعاً 
املعلمني ينطبق على اآلباء يف البيوت ، فليس 
عليهم أن يقدموا املعلومة جاهزة لطفلهم ، بل 
بنفسه  عنها  بالبحث  البنهم  السماح  عليهم 
املعينة  للظروف  هتيئتهم  مع   ، فيها  والتفكري 
املتعلمون  يرتك  أن  يعين  ال  فهذا   . ذلك  على 
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من  هائمني على وجوههم   واألطفال خاصة 
دون توجيه ، بل إن هناك دوراً فاعالً للمعلم 
والوالدين واحمليطني باألشخاص يف توجيههم 
، كأن يوفر املعلم لطلبته يف الصف والوالدان 
ألطفاهلم يف البيت األلعاب اهلادفة ، واألنشطة 
عليهم  اليت  واملشاكل  واملواقف   ، التعليمية 
الذاتي  والتعلم   ، معها  والتفاعل  فيها  التفكري 
واألدوات  املواد  توفري  وكذلك   ، خالهلا  من 
يف  آخذين   ، للتفكري  الكايف  والوقت  الالزمة 
العقلية  املتعلم  وخصائص  مقومات  االعتبار 
والشخصية والنفسية والسلوكية واالجتماعية 
والعمرية ، كما أنه يتطلب توفري دافع وأسلوب 
وبيئة حتفز التعلم الذاتي ... كتقديم التعزيز 
املادي واملعنوي عند النجاح يف املهام التعلمية 
من  بد  ال  ولذا   ، الصغار  لألطفال  خاصة   ،
التعليم  طرائق  يف  جذرية  تغيريات  إحداث 
والفاعلية  باملرونة  تتسم  حبيث   ، والتفكري 

واجلاذبية لألفراد ، وذلك يعين أساليب تعلم 
أكثر متعة وفائدة للمتعلمني .

فالتعلم الذاتي هو تغريدائم ومستمر حنو 
األفضل يشعر الفرد بقيمته وكيانه ونشاطه يف 
احلياة . وقد أثار عامل النفس ماسلو صاحب 
أمهية  والتعليم  التعلم  يف  اإلنساني  االجتاه 
واحرتاماً  إنسانية  أكثر  التعلم  عملية  جعل 
لقيمة وذات املتعلم وإمكاناته وقدراته ، ونادى 
بأنه على املعلمني أن يثقوا بطلبتهم وقدراهتم 
املعلم  ، وأن يهيئ  ، وأن حيرتموا شخصياهتم 
أثناء  يف    – لألفراد  البيت  يف  الوالدان  أو 
عملية تعلمهم – اجلو الذي تسوده اإلجيابية 
التعلم  أجل  من   ، والقبول  والدميوقراطية 
األفضل ، مع ضرورة اعتقادهم بأن كل متعلم 
وأن   ... واستعداداته  فريد يف خصائصه  هو 

ما  إذا  اإلبداع  على  القدرة  إنسان  لكل 
واليت   ، األمثل  التعلم  له فرص  أتيحت 
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من أمهها توفري فرص التعلم الذاتي املخطط 
له بشكل جيد ، وذلك أمالً يف حتقيق األفضل 
لنفسه وجملتمعه من خالل ما ميلك من علم 

ومعرفة وإبداع .

ميزات التعلم الذاتي :
 ، األفراد  بني  الفردية  الفروق  مراعاة   -
واستعداداته  قدراته  وفق  يتعلم  متعلم  فكل 

وأهدافه وسرعته .
أطول  إىل  الذاكرة  يف  املعلومة  دميومة   -

مدة لالستفادة منها مستقبالً .
واالعتماد  باملسؤولية  اإلحساس  تنمية   -
على الذات عند أبنائنا ، وهذا ما حنتاجه يف 

واقع احلياة من أجل التطور واإلنتاجية .
- إعداد األبناء للمستقبل ، وزيادة قدرهتم 

على حل املشكالت .
للفرد  التعلم  أكثر يف وقت  - توفري حتكم 
ومكانه وأدواته وأساليبه وحمتواه ، وهذا يعين 

تعلماً فاعالً مفيداً .

- يعد أسلوب التعلم األفضل ، ألنه حيقق 
لقدراته وإمكاناته  التعلم األمثل وفقاً  للمتعلم 

وميوله ورغباته .
- املساعدة على مراقبة أداء الفرد لنفسه 
له  اآلخرين  وتوجيه  وتقييم   ، أدائه  وتقييم   ،

كالوالدين أو املعلم .
ومنظماً  موجهاً  فيه  املعلم  دور  يكون   -
دور  وكذلك   ، التعليمية  للعملية  ومسهالً 

الوالدين .
ومن أشهر طرائق التعلم الذاتي اليت ميكن 
مجيع  ...يف  استخدامها  واملعلمني  للمتعلمني 

األعمار :
التعلم املربمج :

أو  املعلم  حيدد  أن  على  فكرته  تقوم   -
معينة  مهمة  التعليم  عملية  على  املشرف 
للطالب ، ويقوم بتكليفه هبذه املهمة بالطريقة 
، واليت تراعي قدرات  له مسبقاً  اليت أعدها 
املهمة  املعلم  يقسم  حبيث   ، املتعلم  ومستوى 
الكلية إىل مهام جزئية تيسر على املتعلم عملية 
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التعلم خطوة خطوة ، وصوالً إىل النهاية ، فال 
يستطيع املتعلم االنتقال إىل مهمة تالية ما مل 
ينفذ املهمة اليت قبلها وفقاً خلرباته ومستواه، 
كما يف حل املسائل الرياضية والفيزيائية ، أو 
التعلم املربمج باحلاسوب ملهام تعليمية ، كأن 
يقوم الطفل باللعب بألعاب حاسوب )كمبيوتر( 
معدة مسبقاً من املعلم ، وحتقق أهدافاً تربوية 

حمددة .
ومن ميزات هذا التعلم أنه يراعي الفروق 
 ، التعلم  يف  اخلاصة  املتعلم  وسرعة  الفردية 

وفقاً لقدراته وذكائه ومعلوماته .

استخدام مصادر اإلنرتنت والوسائل 
التكنولوجية :

والتكنولوجي  اإللكرتوني  التعلم  هذا 
يتضمن البحث عن املعلومة عرب شبكة اإلنرتنت 
يف أكثر من موقع ، وكتابتها بلغة املتعلم ، مع 
توثيق مصدر املعلومة ، وال يشمل ذلك فقط 
حصول املتعلم على املعلومات اللفظية املكتوبة 
واحلوارات  واملقاالت  املتفرقة  كاملعلومات   ،
أيضاً  يشمل  .....بل  واألحباث  والدراسات 
 ، والبصرية  السمعية  الربامج  على  حصوله 
كأفالم الفيديو والسمعيات املدعمة للموضوع 
عرب  حمادثات  إجرائه  خالل  من  التعلم  أو   ،
متخصصني  أشخاص  مع  العنكبوتية  الشبكة 
حول املوضوع املراد تعلمه ، ويشمل هذا النوع 
عرب  ويسمع  الشخص  يشاهد  ما  التعلم  من 

التلفاز واملذياع .

التعلم باالستقصاء واالكتشاف :
يُعدُّ هنجُ االستقصاءِ واالستكشافِ أساسيّاً 
بالبحثِ عن أجوبةٍ  يتميَّزُ  الفعّاِل؛ ألّنه  للتعلُِّم 
بسلسلةٍ  قيامهِ  خالِل  من  الطالبُ  هبا  يأتي 
املشكلُة  تصبحُ  حبيثُ  العقليَّةِ،  العمليّاتِ  من 
النفسيَُّة أو االجتماعيَُّة أو الفلسفيَُّة املعروضُة 

زُ  يركِّ االستقصاءَ  فإنَّ  وهلذا  مفهومًة،  عليهِ 
اّتجاهِهِ  يف  وسريِهِ  الطالِب  مبادرةِ  على 
يف  ويوضعُ  التعليميَّةِ،  خرباتِهِ  يف  اخلاصِّ 
سؤاٌل  أو  مشكلةٍ  عنوانُ  عادةً  االستقصاءِ 
اهتمامَهُ،  يثريُ  أو  فيهِ،  املتعلم  يرغبُ  قد  عمّا 
وحبِّ  الطالِب،  اهتماِم  بإثارةِ  التدريسُ  ويبدأُ 
يكونُ  وقد  للسؤاِل،  استطالعِهِ إلجيادِ جواب 
ذلكَ على شكِل مناقشةٍ نظريَّةٍ، وقد يتضمَّنُ 
وعندها  جتريبيّاً،  عمليّاً  نشاطاً  االستقصاءُ 

يُسَمَّى استكشافاً.
أشكالِهِ  أبسطِ  يف  االستقصاءُ  يكونُ  وقد 
جمموعًة منَ األسئلةِ اليت تعتمدُ على خرباتِ 
الطلبة السابقةِ عن موضوٍع من احلياةِ أو منَ 
يوجِّهُها  املتعلمون،  عليها  مرَّ  قد  كان  املنهِج 
املدرّس، وتتطلَّبُ التحليَل والربَط واالستنتاجَ؛ 
ظواهرَ  عن  استقصاءٍ  أسئلُة  تُوجَّه  كأن 
اجتماعيَّةٍ أو نفسيَّةٍ أو أفكاٍر فلسفيَّةٍ، ويستنتج 
أو  تعريفاتٍ  أو  تعميماتٍ  خاللِها  من  الطلبُة 

تفسريَ مبادئَ ونظرياتٍ.
وقد يكونُ االستقصاءُ استكشافاً يف أبسطِ 
أشكالِهِ، يعتمدُ جمموعًة من األسئلةِ تُسْتَْكشَفُ 
، يقومُ به الطلبُة عن  إجاباتُها عربَ حبثٍ ميدانيٍّ
املدرّسُ  يوجِّهُها  نفسيَّةٍ،  أو  اجتماعيَّةٍ  ظاهرةٍ 
وقد  العمليَّ،  واالستكشافَ  البحثَ  وتتطلَّبُ 
تُسْتَْكشَفُ  اليت  األسئلةِ  من  جمموعًة  يكونُ 
شريطٍ  أو   ، بيانيٍّ رسٍم  أو  حسيَّةٍ  صورةٍ  من 
املدرّس ويوجِّهُ حنوها  )فلٍم( قصريٍ، يعرُضها 
واالستكشافَ،  البحثَ  وتتطلَّبُ  األسئلَة، 

وتسجيَل النتائِج يف جداوَل.
أو  االجتماعيََّة  املشكلَة  نعاجَل  أنْ  وميكنُ 
بشكٍل  االستقصاءِ  يف  الفلسفيََّة  أو  النفسيََّة 
املشاركةِ  خالِل  من  وذلكَ   ، تعاونيٍّ أو  فرديٍّ 
الفرضيّاتِ،  ووضِع  واملناقشةِ،  التخطيطِ،  يف 
التعميِم  يف  االستنتاِج  وحماوالتِ  والتحليِل، 

ومالحظةِ  الرقميَّةِ،  القوائِم  خالِل  من 
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العالقاتِ بينَها. 
تطويِر  إىل  االستقصاءِ  هنجُ  ويهدفُ 
وفقَ  الدارسنيَ،  لدى  ومهاراتٍ  اجتاهاتٍ، 

مناذجَ عديدةٍ منها النموذجُ اآلتي:
1- حتديدُ املشكلةِ  2- وضعُ إجابةٍ حمتملةٍ 
)وضعُ الفرضيَّةِ ( 3- اختبارُ اإلجابةِ احملتملةِ  

4- وضعُ االستنتاِج  5- تطبيقُ االستنتاِج.
يقرِّرُ املتعلمون يف اخلطوةِ األخريةِ تطبيقَ 
حبَسِب  وذلكَ  اخلاصَّةِ،  حياتِهم  يف  احللِّ 
عن  فيعبِّرونَ  املشكلةِ،  بأطرافِ  عالقتِهم 
الذي  تعلَّموه يف اجلانِب  ما  بتطبيِق  التزامِهم 
بالتعبريِ  الطلبةِ  بعضُ  ويكتفي  خيصُّهم، 
اجلديدةِ،  املعارفِ  على  باملوافقةِ  اللفظيِّ 
حماولةِ  و  حاليّاً،  عليهم  تنطبقُ  ال  بوصفها 
حياتِهم  يف  ميرُّونَ  حنيَ  مستقبالً  تطبيقِها 

بظروفٍ مماثلةٍ.
خالل  من  املعلومة  عن  البحث  هو  إذاً 
املراد  املعلومة  عن  بنفسه  املتعلم  استقصاء 
تعلمها ، فيمكن أن يبحث يف الكتب واجملالت 
والصحف ووسائل اإلعالم املختلفة ، أو بسؤال 
اآلخرين ، أو من خالل التجريب ، كأن يقوم 
الشخصية  التجارب  بإجراء  بنفسه  املتعلم 
باالستقصاء  فالتعلم   ، واحلياتية  واملخربية 
هو وسيلة رائعة للتعلم ال تتعارض مع إشراف 
املعلم أو الكبار ، يف حني يتميز األطفال حبب 
هذا  طريق  عن  والتعلم  واملغامرة  االكتشاف 

األسلوب الذي جبلوا عليه .

احلقائب التعليمية :
املعلم  يهيئها  التنظيم  برامج حمكمة  وهي 
مسبقاً ، وتتميز هذه احلقائب بوضوح أهدافها 
وجاهزيتها من حيث األنشطة التعليمية واملواد 
كجاهزية   ، الفردي  للتعلم  الالزمة  واألدوات 
األشرطة  أو  املختربية  واألدوات  العمل  أوراق 
جيب  اليت  والنصوص   ، والبصرية  السمعية 

املراد  واألهداف  واملهام  واألسئلة   ، قراءهتا 
االسرتاتيجيات  توضيحها  مع   ، حتقيقها 
الالزمة للتعلم ، باإلضافة إىل تقدميها لوسائل 
تقوميية مناسبة ملدى حتقق التعلم . فاحلقيبة 
التعليمية تعد وسيلة فعالة يف حتقيق عملية 
التعلم الذاتي للفرد ، تسهم يف اتقان التعلم ، 
ألنه ال ينتقل إىل هدف تال ما مل حيقق اهلدف 
متسلسل  من خالهلا  التعلم  ألن   ، قبله  الذي 

بأهدافه .

حل املشكالت :
استخدام أسلوب حل املشكالت هو أسلوب 
، وهنا  والذاتي  التفكري اإلبداعي  لتنمية  رائع 
يقوم املعلم أو الوالدان بتقديم مشكلة للمتعلم 
من واقعه ، أو افرتاضية أو مبشاركة زمالئه يف 
جلسات العصف الذهين حلل املشكلة ، واليت 

تنتج أفكاراً وحلوالً أكثر وأفضل .
تتيحُ طريقة حل املشكالت تنميَة حساسيَّةِ 
هلم  تتيحُ  كما   ، املشكالتِ  جتاهَ  املتعلِّمنيَ 
يف  واملوازنَة  املشكلةِ،  وجودِ  عن  الكشفَ 
املشرتَكةِ،  احللوِل  واقرتاحَ  املختلفةِ،  املواقفِ 
لدى  اإلبداعيَّ  التفكريَ  ينمِّي  وهذا  وتقوميَها، 
لتوليدِ مزيدٍ من  أدمغتُهم  املتعلِّمنيَ، فتُعصَفُ 
األفكاِر بشأِن املشكلةِ، واملهمُّ يف هذهِ الطريقةِ 
التعلُِّم؛   عمليَّةِ  يف  إجيابيٍّ  بدوٍر  املتعلِِّم  قيامُ 

وهذا جيعُل ما يتعلَّمُهُ وثيقَ الصلةِ حبياتِهِ.
وميكننا أن نصنف املشكالت إىل نوعني :

أ- املشكالتُ التقليديَُّة: هي اليت سبقَ أن 
وتتطلَّبُ  هلا،  حلوالً  االختصاصيُّونَ  اكتشفَ 
من املتعلِّمنيَ مجعَ املعلوماتِ من املصادِر عن 
افرتاضاتٍ  من  ِق  للتحقُّ احللوِل؛  هذه  طبيعةِ 

روا فيها.  فكَّ
 مثل: كيفَ تُحَلُّ مشكلُة البطالةِ؟ أو كيفَ 

عوجلت مشكلُة القلِق االمتحانيِّ؟
املشكالتُ  املشكالتُ احلقيقيَُّة: هي  ب - 
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وتتطلَّبُ  أكثرَ،  أو  منطقًة  تواجهُ  اليت  احلاليَُّة 
الِع  مجعَ املعلوماتِ عنها، وقيامَ املتعلِّمنيَ باالطِّ
باملنطقةِ  املتعلِّقةِ  املرتاكمةِ  املعلوماتِ  على 
للمشكلةِ،  حلوٍل  واقرتاِح  وحتليلِها،  املعنيَّةِ، 
من  للمشكلةِ  مناسبًة  األكثِر  احللِّ  واختياِر 
كيفَ  مثَل:  وُِجدَتْ؛  إنْ  املطروحةِ  احللوِل  بنيِ 
لدى  املهينِّ  االختياِر  مشكلةِ  حلَّ  نستطيعُ 
الشباِب؟  أو كيفَ نستطيعُ حلَّ مشكلةِ القبوِل 

اجلامعيِّ وَْفقَ رغباتِ املتعلِّمنيَ؟

خطوات حل املشكلة :
لنفرتضْ موضوعَ املشكلةِ )صراعُ األجياِل( 

ملعاجلتها  يتطلَّبُ تنفيَذ اخلطواتِ اآلتيةِ:
يتطلَّبُ  وحتديدُها:  باملشكلةِ  اإلحساسُ 
بأنَّ  يشعروا  أنْ  باملشكلةِ  املتعلمني  إحساسُ 
قضيَّة  لفهِم  كافيةٍ  غريُ  السابقَة  معلوماتِهم 
حبريةٍ  يشعروا  أو  األجياِل(،  صراِع  )أسبابُ 
فمثالً  املشكلةِ؛  أمامَ هذه  تعثٍُّر  أو  واضطراٍب 
قد تثريُ هذه القضيَُّة تساؤالتٍ من املتعلمني أو 
منَ املعلم، وقد يعطي املعلم إجاباتٍ متنوِّعًة، 
يبيِّنُ هلم من خالهلا أنَّهم حباجةٍ إىل معلوماتٍ 
دُ  يتأكَّ وحنيَ  إجاباتِهم،  إىل  يستمعُ  أو  أخرى، 
لفهِم مشكلةِ  كافيةٍ  السابقَة غريُ  أنَّ معارَفهم 

القوُل:  ميكنُ  صراٍع(  إىل  العالقةِ  )حتوُِّل 
املعلم  يطلبُ  وحينَها  باملشكلةِ،  أحسُّوا  إنَّهم 
املطروحةِ،  القضيَّةِ  يف  التفكريَ  املتعلمني  إىل 
حتديدَ  ثمَّ  أوَّالً،  واضٍح  سؤاٍل  يف  وصوَغها 
عناصِر هذه املشكلةِ؛ أي: املتغيِّراتِ اليت ميكنُ 
كأنْ  املشكلةِ،  هذه  فهِم  يف  دورٌ  هلا  يكونَ  أن 
يكونَ سؤاُل املشكلةِ ) ما أسبابُ حتوُِّل العالقةِ 
عن  يتفرَّعُ  وقد  ؟(،  صراٍع  إىل  األجياِل  بنيَ 
سؤاِل املشكلةِ عناصرُ، أو أسئلٌة فرعيٌَّة؛ مثَل:

ما أسبابُ االختالفِ بنيَ األجياِل؟
ما أسبابُ اخلالفِ بنيَ األجياِل؟

ما آثارُ احلواِر يف العالقةِ بنيَ األجياِل؟
ما أسبابُ حتوُِّل االختالفِ إىل صراٍع؟

ةٍ  بدقَّ الفرعيَّةِ  املشكالتِ  حتديدَ  ويتطلَّبُ 
أنْ  منْ  املتعلمني  نُ  متكِّ ألنَّها  أيضاً،  وعنايةٍ 
جديدةً  وأفكاراً  معلوماتٍ  منها  يستخرجوا 

تتعلَّقُ باملشكلةِ.
صوُغ الفرضيّاتِ: هنا يُوَضعُ سؤاُل مشكلةِ 
املتعلمني يف  أمامَ  الفرعيَُّة  أسئلتُهُ  أو  البحثِ، 
جلسةِ عصفِ دماٍغ وما تتضمَّنُهُ من مناقشةٍ 
موجَّهةٍ، وتأتي إجاباتٌ مُفرتَضٌة من املتعلمني 
فرديًَّة أو عربَ جمموعاتٍ، وقد يكونُ ذلكَ على 

النَّحو اآلتي:

عاتِ إجاباتِ املتعلمنيِ عن سؤاِل املشكلةِ  شكُل توقُّ

ما أسباب االختالف 
بني االجيال

التغري االجتماعي

الفارق يف العمر

التغري االقتصادي

التعصب للحداثة

دور التنشئة االجتماعية 
االسرية

حاجة األبناء إىل شخصية 
مستقلة

التعصب لألصالة
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عن  املعطياتِ  مجعُ  يتمُّ  املعلوماتِ:  مجعُ 
املشكلةِ وفقَ مستوياتٍ، تبدأُ عن طريِق املسِح 
جمتمعِهم  يف  أنفسُهم  املتعلمون  جيريهِ  الذي 
احملليِّ، ثمَّ ينتقلونَ إىل دراسةِ بيئةٍ أكربَ، على 
مستوى احملافظةِ، أو الدولةِ، وجلمِع البياناتِ 
واملعلوماتِ عِن اجملتمِع احملليِّ طرائقُ وأساليبُ 
متعدِّدةٌ؛ مثَل: االستبانةِ، واملقابلةِ، واملالحظةِ، 

ودراسةِ احلالةِ.
البياناتُ  تُستخدمُ  الفرضيَّاتِ:  اختبارُ 

وتُعالَجُ  وتفريُغها،  وتنظيمُها،  اليت متَّ مجعُها، 
السابِق  مثالنا  األمرُ، ويف  تطلَّبَ  إن  إحصائيّاً 
جمموعاتٍ  على  املتعلمون  عَ  يُوزَّ أن  ميكنُ 
أو  ِق من صحَّةِ فرضيَّةٍ  بالتحقُّ تقومُ كلٌّ منها 
ُل  تشكِّ ماال  الفرضيَّاتِ  من  فتستبعدُ  اثنتنيِ، 
تتناقشُ  ثمَّ  األجياِل،  بنيَ  لالختالفِ  سبباً 
فرضيَّاتٍ  من  إليهِ  توصَّلَتْ  فيما  اجملموعاتُ 
صحيحةٍ وتعدُّ أسباباً لالختالفِ بنيَ األجياِل، 
ممّا  أخرى  مرَّةً  دُ  التأكُّ للمتعلمني  وميكنُ 

توصّلوا إليهِ. 
إنَّ  والتعميماتِ:  النتائِج  إىل  الوصوُل 
استنتاجاتٍ،  تصبحُ  الصحيحَة  الفرضيّاتِ 
وميكنُ تأكيدُ االستنتاِج ليصبحَ تعميماً؛ ففي 
مثالِنا السابِق ميكنُ الوصوُل إىل التعميِم اآلتي 

من الفرضيّاتِ اليت ثبتَت صحتُها :
األجياِل  بنيَ  االختالفِ  أسبابُ  صُ  تتلخَّ  (

يف اآلتي: 1-....2-......3-.......(.

التعلم من خالل اللعب :
  التعلم من خالل اللعب ، وذلك بأن يوفر 
تربوية  ألعاباً  املدرسة  يف  املعلم  أو  الوالدان 
أومجاعية ، وألعاباً منظمة هتدف إىل حتقيق 
نتائج معينة ، حيث يعد اللعب طريقة ممتعة 
فاعلة تساعد الطفل على التعلم الذاتي احلر .

التعلم عن طريق التمثيل والدراما :
يف  جذاب  أسلوب  والدراما  التمثيل    
التعلم الذاتي ، حيث يطلب من املتعلم متثيل 
املراد  للمادة  متثيلي  مقطع  أو  مسرحي  نص 
تعلمها من تأليف املتعلم نفسه ، أو مبشاركة 
يكون  أن  ميكن  كما   ، املتعلمني  من  جمموعة 
فهذه   ، الوالدين  أحد  أو  املعلم  تأليف  من 
التعلم  أهداف  على حتقيق  تعمل  اسرتاتيجية 
بطريقة ممتعة ، حيث ال حيتاج املعلم ألن يقف 
الدرس  معلومات  عليهم  ويسرد  الطلبة  أمام 
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بطريقة تقليدية ، فالتعلم عن طريق التمثيل 
مبدعاً  نشيطاً  فاعالً  املتعلم  جيعل  والدراما 
يف تعلمه ، وبالتايل فإن اخلربات املتعلمة هبذه 

االسرتاتيجية ال ميكن أن تنسى بسهولة .
طريقة العصف الذهين :

ميكنُ أن تسريَ جلسُة العصفِ الذهينِّ على 
النَّحِو اآلتي:

إثارةُ املشكلةِ بدعوةِ املتعلِّمنيَ إىل التفكريِ يف 
السؤاِل املُقرتَِح من نوِع )ماذا، ماذا لو؟، كيف؟، 
على  يساعدُ  األسئلةِ  من  النوعُ  فهذا  ملاذا؟(؛ 
املستقبِل  احملتملَة يف  التأثرياتِ  املتعلِِّم  تصوُِّر 
البشريِّ،  للسلوكِ  أو  االجتماعيَّةِ،  للظاهرةِ 
وعرِض اآلراءِ املتباينةِ املثريةِ لالهتماِم، وحتليِل 
أسباِب الظاهراتِ االجتماعيَّةِ، وتقويِم سلوكِ 
االجتماعيَّةِ،  الظاهراتِ  تشكيِل  يف  اإلنساِن 

وتصوُِّر نتائِج بعِض املمارساتِ، مثَل:
يف  اقتصدوا  لو  الناسُ  يَكسبُ  ماذا   -

استهالكِ املياهِ؟
- ملاذا يف رأيك جيبُ ربُط التفكريِ الفلسفيِّ 

بالوعِي البشريِّ؟
أو  اإلجاباتِ  منَ  مُمكٍِن  عددٍ  أكربِ  توليدُ 
احللوِل من كلِّ متعلٍِّم عن السؤاِل املطروِح حللِّ 

هذا املوقفِ أو تلكَ املشكلةِ.
وقبولُها؛  مجيعِها  باإلجاباتِ  الرتحيبُ 
وتأكيدِ  وتسجيلِها،  تعزيِزها،  إىل  يؤدّي  ممّا 

أمهيَّتِها، وتسهيِل مراجعتِها.
وتصنيُفها،  املرتاكمةِ،  اإلجاباتِ  مجعُ 
وغربلتُها يف فئاتٍ؛ لتصبحَ مبنزلةِ مقرتحاتٍ، 
أو إجاباتٍ، أو قراراتٍ متعدِّدةٍ للسؤاِل الواحدِ.

كثريةٍ  حلوٍل  املُقرتَحةِ ضمنَ  احللوِل  وضعُ 
كي تُجرَّبَ فيما بعدُ.

عدداً  الذهينِّ  العصفِ  تقنيَُّة  تتيحُ  وهكذا 
من  االجتماعيَّةِ  للمشكالتِ  احللوِل  منَ  أكربَ 
تعزيزاً  وتتيحُ  املتعلِّمنيَ،  منَ  عددٍ  أكربِ  قِبَل 
احللَّ  بأنَّ  شعوِرهم  خالِل  من  للمشاركنيَ 

النهائيَّ جاءَ من تفكريِهم.
اجملتمع  هو  للمعرفة  املالك  اجملتمع  إن 
 ، العامل  يف  القوى  مصادر  على  املسيطر 
واجملتمعات املتقدمة هتتم اليوم بالتعلم القائم 
على املتعلم ذاته يف حتصيل املعرفة ال املعتمد 
الذاتي  التعلم  الهتمام  وذلك   ، اآلخرين  على 
للمتعلمني  الفردية  والسمات  باخلصائص 
واستعداداهتم  وميوهلم  ومهارهتم  وقدراهتم 
التعاون  منظمة   « تقرير  ويؤكد   . وأهدافهم 
إدارة  حول   »2011 االقتصادية  والتنمية 
أن جناح   .... املتقدمة  املعرفة يف اجملتمعات 
يعكس  واجملتمعات  واملؤسسات  األفراد 
لذا   ، التعلم  على  الذاتية  قدراهتم  بالضرورة 
تعد » مهارات جمتمع املعرفة » هي األساسات 
، ويأتي  املتعلمني  اجلديدة للمجتمع وألفراده 
الناقد اإلبداعي  التفكري  يف مقدمتها مهارات 
والتعلم   ، املشكالت  ، وحل  الناقد  والتفكري   ،
مهارات  فهي   ..... الذاتي  والتعلم   ، املستمر 

التعلم الفعال .
لذا ال بد من الرتكيز على التمكن من هذه 
املهارات منذ البداية ، حتى يكون التعلم فعاالً 
ويؤتي أكله ، بدالً من أن يرتك جمتمع املعرفة 

ينتظر طويالً ليحقق هذه املهارات .

املراجع :
- عاقل، د. فاخر 1967  :  التعلم ونظرياته ، دار العلم للماليني ، بريوت .

- مشاس، د. عيسى 2004 : موسوعة الرتبية األسرية لألطفال ، ط1 ، وزارة األطفال ، دمشق .
- وزارة الرتبية 2010 : املدخل إىل الفلسفة وعلم االجتماع وعلم النفس ،املؤسسة العامة للطباعة  .
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استخدامات الحاسوب في العملية التربوية والتعليمية 

لذوي صعوبات التعّلم

     د. موسى احلسن

كبرية،  بقدرة  يتميز  فهو  املجال  هذا  يف  كبرياً  دوراً  للحا�سوب  اإن 
بالن�سبة لعملية تعليم ذوي االحتياجات اخلا�سة، من حيث ال�رسعة والدقة 
وال�سيطرة يف تقدمي املادة التعليمية، كذلك ي�ساعد يف عمليات التقومي 
العالج  وو�سف  وتوجيهه  باأول،  اأواًل  التلميذ  ا�ستجابات  وت�سحيح  امل�ستمر 
وفورية  راجعة  بتغذية  التلميذ  د  يمُ ما  وهذا  التلميذ،  الأخطاء  املنا�سب 
فرداً  التلميذ  لطبيعة  املنا�سب  التعلّم  تقدمي  �سانها  من  يكون   وفعالة، 
م�ستقاًل له م�ستواه اخلا�ص، واهتماماته و�رسعته وذلك يجعل من احلا�سوب 

و�سيلة جيدة للتعلّم.
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املقدمة  احلاسوب  برامج  تعترب  هنا  ومن 
مع  املتفقة  التعلم  صعوبات  ذوي  لتعليم 
تعليمهم  أساليب  ويف  وخصائصهم  قدراهتم 
النمو  مدارج  على  هبم  ترتقي  لكي  وسيلة 
ذواهتم  حتقيق  إىل  يؤدي  الذي  السليم 
وإشعارهم بدورهم وإنسانيتهم هبدف الوصول 
هبم إىل أقصى مدى ممكن تسمح به قدراهتم 
يهتم  أن  أناشد كل جمتمع وكل معلّم  لذلك   ،
بتعليم األجيال تعليماً سليماً باستخدام مجيع 
يف  تساعد  اليت  املتطورة  التكنولوجيا  وسائل 
حتسني عملية التعلم لكي يعدوا جيالً مبدعاً 
مثقفاً يسهم يف تقدم اجملتمع وتطوره ليواكب 

اجملتمعات املتقدمة.
الستخدام  متعددة  جماالت  هناك 

احلاسوب يف العملية التعليمية، نذكر منها:
اخلاص:  احلاسوبي  املعلم  أسلوب   -

.)tutoria mode(
- أسلوب التدريب واملمارسة:

.)Drill and practice mode ( 
- أسلوب النمذجة واحملاكاة:

.)modeling and simulation ( 
املشكالت:  وحل  الربجمة  أسلوب   -
 programming and proplem(

.)sloving
- أسلوب األلعاب احلاسوبية:

)computer Games(
احلاسوب:  مبساعدة  الذكي  التعلّم   -

)intelligent ACI(
مبزايا  باحلاسوب  التعلم  أنظمة  تتسم 
الفعلي  للتطبيق  نتيجة  ظاهرة  تبدو  مهمة 

للحاسوب يف التعليم ومن أهم هذه املزايا :
للمتعلم  كافية  فرصاً  احلاسوب  يوفر   -
مفهوم  من  يقرب  ما  وهذا  بسرعة،   للعمل 
للمتعلم  يسمح  فاحلاسوب  التعليم،  تفريد 
ميضي  الذي  االستجابة  وقت  يف  بالتحكم 

بني عرض املادة التعليمية على الشاشة ملتعلم 
املادة  بتكرار  يسمح  وكذلك  هلا،  واستجابته 
املادة،  هبا  تعرض  اليت  والسرعة  التعليمية، 
وكمية املادة اليت يتعلمها املتعلم، والوقت الذي 
جيب أن جيلس فيه املتعلم أمام احلاسوب، كل 
أداة تساعد  األمور جتعل من احلاسوب  هذه 

على تفريد التعليم.
راجعة  بتغذية  املتعلم  احلاسوب  يزود   -

)Feed Back( فورية.
من  التشويق  يعترب  حيث  التشويق:   -
أن  املهم  التعلم، ومن  املهمة يف جناح  العوامل 
حتتوي الربامج التعليمية على صفات وعناصر 
التشويق:  عناصر  ومن  التشويق،  على  تبعث 
املرونة، قوة التغذية الراجعة، عرض األشكال 

وحتريكها، األلعاب التعليمية.
استجابات  لتخزين  احلاسوب  قابلية   -
املتعلم ورصد ردود أفعاله، وهذا يُساعد على 
جماالت  وتشخيص  املتعلم  مستوى  حتديد 
الصعوبة اليت تعرتضه، بدالً من مراقبة مدى 

تقدمه يف عملية التعلم.
- التغلب على الفروق الفردية: حيث توجد 
التالميذ  قدرات  تراعي  برامج  احلاسوب  يف 

وسرعتهم يف االستجابة وغريها . . . 
- حيقق توفري اجلهد للمتعلّم واملعلم.
- يساعد يف زيادة ثقة املتعلم بنفسه.

حب  املتعلم  عند  احلاسوب  ينمي   -
االستطالع.

من  الطالب وخيلصهم  انتباه  من  يزيد   -
التشتت.

صعوبات  من  صعوبة  هو  الدسلكسني  إن 
التعلم احملددة نامجة عن اختالف يف تركيب 
اضطراب  إىل  ويؤدي  ووظائفه،  الدماغ 
تربز  حيث  اللغوية،  املعاجلة  يف  صعوبة  أو 
مشكالت األفراد الذين يعانون من الدسلكسني 

يف ترمجة اللغة إىل تفكري كما يف القراءة 
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التفكري إىل لغة كما  واالستماع، أو يف حتويل 
يف الكتابة والكالم.

نتيجة مباشرة ألي من  ليس  الدسلكسني 
اإلعاقات املعروفة أو تدني الوضع االقتصادي 
فرص  وجود  عدم  أو  للفرد  االجتماعي  أو 
الشخص  لدى  الذكاء  يكون  وعادة  للتعلم، 
عادياً، وقد يوجد الدسلكسني لدى املتفوقني 
يف  مبدعون  منهم  بعضاً  أن  كما  واملوهوبني، 
بعض اجملاالت، وميكن أن نذكر من املشاهري 
الرياضيات  عامل  دسلكسني  لديهم  الذين 
دافنشي  ليوناردو  والفنان  انشتاين  آلربت 
كالي  علي  حممد  املشهور  املالكم  وكذلك 
والكاتبة الشهرية آجاتاكرسيت واملخرتع توماس 
أديسون. ولقد أثبتت الدراسات أن للحاسوب 
األساسية  املهارات  تعلم  يف  وفاعليته  أمهيته 
ملن يعانون من الدسلكسني، إضافة إىل تقديم 
من  الفئة  هذه  أفراد  متكن  اليت  اخلصائص 
أو  منها  يعانون  اليت  الصعوبات  على  التغلب 
مساعدهتم  وبالتايل  حدهتا،  من  التخفيف 
على مواجهة متطلبات التعلم والعمل واحلياة 

اليومية.
فعلى سبيل املثال، جند أن للحاسوب دوراً 
يف ختفيف الصعوبات املتعلقة بالكتابة، حيث 
أن الستخدام معاجلات النصوص أثراً إجيابياً 
احلاسوب  فيتيح  الكتابة،  مهارات  بعض  على 
إمكانية إجراء التعديالت وتصحيح األخطاء، 
جيعل  الشاشة  على  اخلط  وضوح  أن  كما 
ألخطائه  واكتشافاً  لعمله  مراقبة  أكثر  الفرد 
أما بالنسبة للقراءة فبإمكان احلاسوب إعطاء 
الكلمات  وقراءة  للفرد  لفظية  راجعة  تغذية 
اليت ال يستطيع قراءهتا وجتهيز النص بالشكل 

الذي يتناسب مع قدرات الفرد.
مدى  حتقق  على  دراسة  أجريت  ولقد   
تنمية حتصيل  األلعاب احلاسوبية يف  فعالية 
مفاهيم العلوم لدى عينة من التالميذ معسري 

 )Dyslexic Puplis الدسلكسني   ( القراءة 
العربية  اململكة  يف  املتوسطة  باملرحلة 

السعودية.
التالميذ  خصائص  أهم  حتديد  وبعد 
إعداد  يف  ذلك  توظيف  مت  القراءة،  معسري 
أعدها  اليت  التشخيصية  األدوات  بعض 
للتشخيص  مالحظة  بطاقة  وهي:  الباحث 
شطب  واختبار  الدسلكسي،  للتلميذ  األوىل 
يف  حتصيلي  واختبار  واألشكال،  الكلمات 

وحدة خواص املادة.
للعسر  التشخيصية  األدوات  تطبيق  ومّت 
عن  النتائج  كشفت  تلميذاً،   60 على  القرائي 
وجود مخسة تالميذ منهم يعانون من صعوبات 

مثلوا العينة التجريبية.
وقد أعد الباحث برناجماً حاسوبياً تضمن 
مخس ألعاب مت جتريبها على العينة التجريبية 
وقد عوجلت  لديهم،  التعلّم  لتيسري صعوبات 
على  دالة  قيمة  فأظهرت  إحصائياً  النتائج 
تنمية حتصيل  األلعاب احلاسوبية يف  فعالية 
العلمية  للمفاهيم  التجريبية  العينة  تالميذ 
بوحدة خواص املادة ) د. ضياء الدين مطاوع 

- كلية الرتبية- جامعة امللك خالد(.
ونذكر بعضاً من الربجميات اليت ميكن أن 

يستخدمها الذين يعانون من الدسلكسني:
- برامج قارئات الشاشة:

بتحويل  تقوم  اليت    Screen readers
النص املكتوب إىل نص منطوق بصوت مركب 
أقرب ما يكون إىل الصوت البشري الطبيعي، 
حيث متكن خاصية النطق اآليل للنصوص مَنْ 
لديه صعوبات يف القراءة من الوصول للنص 
إذا استعصت قراءته، كما أن بعضاً منها يقدم 
لربط  القراءة  أثناء  يف  النص  تظليل  خاصية 
تظليل  فعملية  باملسموعة،  املقروءة  الكلمة 
بلون  القراءة  مؤشر  إليها  وصل  اليت  الفقرة 

معيّن يساعد الشخص على التتبع والرتكيز.
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الكتابة يف برامج  أما من لديهم صعوبات 
وورد،  ميكروسوفت  مثل  النصوص،  معاجلة 
فهي تساعد يف الكتابة، حيث تتيح للمستخدم 
التصحيح  النص،كما توجد هبا ميزات  تعديل 

اإلمالئي.
)برنامج  الذهنية  اخلرائط  برامج   -
لديه  من  تساعد  فهي  فيزيو(  ميكروسوفت 
الكتابي  للتخطيط  الكتابة  يف  صعوبات 
لنص  اخلريطة   لعناصر  اآليل  والتحويل 
مَنْ  أيضاً  وتساعد  حتريره،  ميكن  إلكرتوني 
تلخيص  القرائي يف  الفهم  لديه صعوبات يف 
احملاضرات  أو  املطبوعة  للدروس  احملتوى 
استخداماً  الربامج  أكثر  ومن  املسموعة، 
 )  Inspiration  ( برنامج  اجملال  هذا  يف 
لألطفال  خمصصة  نسخة  منه  يوجد  الذي 

.)Kidspiration(
أما الصعوبات املتعلقة بالرياضيات فهناك 
احلاسبة  اآللة  مثل  احلاسبة  اآلالت  برامج 
لألرقام  مسموعة  قراءة  توفر  اليت  الناطقة، 
أثناء إدخال البيانات على احلاسوب، كما  يف 
العمليات احلسابية ومصممة  مراحل  تعرض 
ملن  املتاحة  اخلصائص  لتمييز  ملونة  بأزرار 

لديه صعوبات يف التمييز البصري.
يف  املفاتيح  لوحة  استخدام  أن  كما 
احلاسوب يسهل األداء على الذين يعانون من 
واستخدام  اليدين  حركة  يف  التحكم  صعوبة 
التنسيق  ضعف  تراعي  متخصصة  أجهزة 

احلركي لدى الذين يعانون منه .
هو  احلاسوب  إن  القول  ميكن  وأخرياً 
حمددة،  صعوبات  أو  صعوبة  لتخطي  وسيلة 
وهو جزء مهم من نظام الدعم املتكامل الذي 
ملا  الصعوبات  يعاني من  الذي  الفرد  حيتاجه 
له من فائدة كبرية يف حتسني قدرات التالميذ 
على تلقي العلوم، إضافة إىل التشويق واإلثارة 
على  املساعدة  املثريات  بعض  إلدخال  نتيجة 
جذب االنتباه، ومن املهم مراعاة االحتياجات 
الدسلكسني حبيث  يعانون من  للذين  الفردية 
احلاسوب  وجتهيز  الربامج  اختبار  يكون 
مراعياً لقدراهتم والصعوبات اليت يعانون منها 
ختتلف  الدسلكسني  أعراض  وأن  خصوصاً 
متفاوتة  بدرجات  وتظهر  آلخر  شخص  من 
توفري  الضروري  من  أنه  كما  األفراد،  لدى 
الدعم والتدريب هلم على استخدام احلاسوب 

بالشكل الصحيح وبأسلوب التعلم املناسب.
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23املعلم العربي / العدد 449-448 / 2013

المعلم العربي



  الثواب والعقاب في التربية

  قحطان أبو صعب

هناك العديد من االآليات والطرائق التي يكن اعتمادها يف عملية 
الطرائق  هذه  اأهم  تكون  ورمبا  اخلاطئة،  ال�سلوكات  وتعديل  الرتبية 
املكافاآت والعقوبات، ومن الوا�سح اأن هذه الطرائق يف عملية الرتبية 
لي�ست اكت�سافات جديدة، بل هي اإحدى الو�سائل القدية قدم التاريخ 
يف عملية �سبط ال�سلوك وتوجيهه عرب الزمان  ويف خمتلف املجتمعات 

تمدت هذه االأ�ساليب يف التن�سئة وتربية االأجيال اعمُ
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جمال  جتاوزت  قد  الطرائق  هذه  وحتى 
لتشكيل  خمتلفة  جماالت  إىل  الناشئة  تربية 

سلوك األفراد مثل: 
اجملال االقتصادي واالجتماعي والسياسي 
وتقوم  واحدة،  السلوك  تكون  آلية  أن  باعتبار 
على أسس متشاهبة إىل حدٍ كبري، وعلى ضوء 
التطورات العلمية واألحباث يف جماالت الرتبية 
هذه  مثل  فإن  والسلوكية،  النفسية  والعلوم 
اآلليات قد نالت حظاً البأس به من الدراسة 
والتحليل والتطوير، بغية حتقيق أفضل النتائج 

املمكنة من خالل تطبيقها لتعديل السلوك.
إثابة  بأن  يتلخص  والعقاب  الثواب  ومبدأ 
وتقويته،  تكراره  إىل  تؤدي  وتعزيزه  السلوك 
بينما العقاب يؤدي إىل كف السلوك والتقليل 
نتائج  من حدوثه، ويف كثري من احلاالت فإن 
زيادة  إىل  تؤدي  اليت  هي  اإلجيابية  السلوك 
تكراره، والنتائج السلبية لسلوك ما تؤدي إىل 
التقليل من حدوثه، والذي حيصل على مستوى 
السلوك البشري ويف اجملتمعات اإلنسانية، أن 
هناك العديد من الشروط والعوامل املتداخلة 
السلوك، ومن هنا جند  تؤثر يف تشكيل  اليت 
الرتبية  يف  واحدة  طريقة  اعتماد  يف  صعوبة 
عامة،  مببادئ  نأخذ  أن  أو  السلوك،  وتعديل 
لذلك البد من اخلوض ببعض التفصيالت يف 
األهداف  حنقق  حتى  والعقاب  الثواب  جمال 

املطلوبة.
السلوك  مشكالت  من  يعاني  من  أكثر  إن 
أنفسهم،  األبناء  بعد  واملدرسون،  األهل  هم 
تكيفهم  دون  حتول  تلك  مشكالهتم  أن  حيث 
مع اآلخرين، وتؤثر يف منوهم االنفعايل الذي 
هذه  يف  ولعل  متقدمة،  مراحل  يف  يظهر  قد 
هذه  من  احلد  يف  العون  بعض  املعلومات 

املشكالت السلوكية.
يف  أو  الرتبية  يف  املستخدمة  املكافآت  إن 
خمتلفة،  أنواع  ذوات  ودعمه،  السلوك  تعزيز 

حسب اجملتمعات والثقافات املتنوعة، إضافة 
األطفال  أو  األفراد  عند  الفردية  الفروق  إىل 
فيما ميكن أن يثري اهتمام وانتباه أحدهم بينما 
العموم  وعلى  لآلخر،  بالنسبة  كذلك  اليكون 

ميكن تقسيم املكافآت إىل:
- املكافآت االجتماعية: وهي ما يعبّر عنها 
من خالل التواصل االجتماعي مثل: االبتسامة 

- الربت على الكتف - املدح.
اإلجيابية  والتعبريات  االهتمام  إظهار   -
استخدام مثل هذه  التشجيع، وجيب  وكلمات 

املعززات بعد السلوك املطلوب
 مباشرة مثالً: عندما يكون جواب التلميذ 
اجلواب  هذا  بتعزيز  نبادر  أن  صحيحاً جيب 
أو  ممتاز  جيد-   - أحسنت   ( مثل:  بعبارة 
املعززات  وتعترب  اإلجيابية(  التلميحات  بعض 
تثبيت  يف  الفعّالة  الطرائق  من  االجتماعية 
وتقوية السلوكات املطلوبة، وخصوصاً تالميذ 
قبل  من  استخدامه  لسهولة  وذلك  املدارس، 

املعلمني واألهل على السواء.
ولكن قد اليكون التعزيز االجتماعي فعّاالً 
السلوكية  املشكالت  مثل  احلاالت  مجيع  يف 
إىل طرائق  العادات حيث حتتاج  أو  املرتسخة 

وأساليب أخرى.
واألعمال  النشاطات  خالل  من  مكافآت 

احملببة مثل: 
إتاحة   - اللعب    - والزيارات  الرحالت 
ميكن  مثال:  األطفال،  حيبها  ألعمال  فرص 
اصطحاب األم لطفلها يف زيارة حيبها إذا أجنز 
الطفل  إعطاء  أو ميكن  غرفته،  ترتيب  مهمة 

وقتاً ليلعب بعد أن ينجز مهمته الدراسية.
والنقود  اهلدايا  مثل  املادية:  املكافآت 
اليت  امللصقات  بعض  أو  النجوم  أو  واحللوى 
تربط  أن  لألم  فيمكن  التشجيع  يف  تفيد 
حصول الطفل على احللوى إذا كانت معاملته 

ألخيه جيدة- أو ميكن لصق جنمة على 
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سجل خاص إذا أجنز مهمة دراسية بسيطة، 
مثل ) إعادة مجلة - إعطاء ناتج حاصل ضرب 

عددين( ... اخل
ميكن  املختلفة  املعززات  هذه  خالل  من 
للمربي أن خيتار ما يناسب السلوك املطلوب 
املتاحة  والظروف  البيئة  يناسب  وما  تعزيزه، 
لذلك  وتبعاً  اآلخر،  دون  من  نوع  الختيار 
يف  مؤثرة  عوامل  هناك جمموعة  أن  نالحظ 

عملية التعزيز واملكافأة وأمهها:
على  ذلك  ويتوقف  التعزيز،  تكرار  مدى 
نوع السلوك املطلوب، فمثالً إن إكساب الطفل 
عادة سلوكية دائمة حيتاج إىل تعزيز دائم لكل 
من  فاحلد  العادة،  هذه  مع  ينسجم  سلوك 
وتعزيز  دعم  يتطلب  ما  طفل  عند  العدوانية 
يبديه  وحمبة  وصداقة  تعاون  فيه  سلوك  أي 

للطفل.
لعملية  املناسب  الوقت  هو  الثاني  العامل 
فورياً  التعزيز  يكون  أن  جيب  حيث  التعزيز، 
بعد السلوك املطلوب والميكن أن يكون التعزيز 
مؤجالً لفرتة طويلة، ومن هنا فالوعود املتكررة 
إىل  يؤدي  ال  قد  املكافأة  وتأخري  لألطفال، 

النتائج املطلوبة.
للمعززات  بالنسبة  ثالث  عامل  وهناك 
جيب  حيث  األطفال،  مع  املستخدمة  املادية 
لألطفال  مؤذية  أو  الثمن  غالية  التكون  أن 

جسدياً.
معززات  هناك  حيث  واجلنس،  السن 
ألعمار  مناسبة  وغري  معينة  لسن  مناسبة 
مناسبة  حلوى  من  املادية  فاملعززات  أخرى، 
لألطفال قبل سن املدرسة، يف حني قد تكون 
املتقدمة،  لألعمار  بالنسبة  حمدودة  نتائجها 
بينما قد يفيد التعزيز االجتماعي مثل: املدح 
سن  بني  األطفال  عند  التشجيع  وعبارات 
11-15 سنة، أما بالنسبة لإلناث، فإن املدح 
من  نوعاً  يثري  الزمالء ألنه  بوجود  غري حمبذ 

اخلجل بعكس الذكور.
معزز  فتقديم  باستمرار،  املعززات  تنويع 
امللل واالعتياد، وهذا ما يؤدي  واحد قد يثري 
إىل فقدان أمهية هذا املعزز يف دعم السلوك 
املطلوب، لذلك كان البد من اعتماد أكثر من 

شكل من املكافآت.
املكافأة  نظام  يف  اجلزئيات  هذه  مثل  إن 
هي يف غاية األمهية، وقد يقع األهل أو املربون 
املكافأت،  تطبيق  أثناء  يف  بأخطاء  عموماً 
إكساب عادات خاطئة  أو  الزائد  الدالل  مثل: 
السلوك  العملية وعدم حتديد  يف سياق هذه 
املطلوب تعزيزه بدقة، وعلى سبيل املثال: فإن 
األم ختطىء عندما تريد أن يتوقف ابنها عن 
أثناء  يف  يريد  اليت  اللعبة  بإعطائه  الصراخ 
صراخه، ألهنا بذلك تعزز وتدعم هذا السلوك 
يُعطى مايريد بعد  أن  الصراخ واألفضل  وهو 
يعتاد  الصراخ، حتى  أو  البكاء  يتوقف عن  أن 
لذلك  مطالبه،  له  الحيقق  الصراخ  أن  االبن 
فإن حتديد السلوك املطلوب تعزيزه ومكافأته 
واختيار اللحظة املناسبة للتعزيز، من العوامل 

املهمة يف حتقيق الغرض املطلوب.
مكمل  جزء  فإنه  العقاب  صعيد  على  أما 
لعملية التعزيز فالثواب والعقاب مها شكالن 
السلوك،  وتعديل  الرتبية  عملية  يف  أساسيان 
العقاب  منه  اليقصد  العقاب  فإن  وبداية 
احلالة  على  يرتكها  اليت  اآلثار  ألن  اجلسدي 
النفسية للطفل التتناسب مع نتائجه بأي شكل 
األحباث  فإن  أخرى  جهة  ومن  األشكال،  من 
الثواب أجدى من  أن  أكدت  والعملية  النظرية 
العقاب يف استجرار السلوك املطلوب، وهناك 
فيما  تتمثل  للعقاب  احملاذير  من  جمموعة 

يأتي:
العقاب قد يسهم يف كف أو إيقاف سلوك 
بديل  سلوك  تعلّم  فرصة  اليوفر  لكنه  ما، 
العقاب  يكون  قد  الناحية  فمن هذه  مناسب، 

املعلم العربي / العدد 449-448 / 2013 26

دراسات تربوية ونفسية



املبادرة  أو  للتعلم  فرص  إتاحة  أمام  عائقاً 
واالبتعاد،  اإلحجام  مقابل  واإلقدام،  الفردية 
وقد يؤدي إىل جتنب السلوك فقط يف وجود 

الكبار.
وكذلك يف حاالت عديدة قد يكون السلوك 
الذي يقوم به األطفال أو التالميذ، هو نوع من 
لفت االنتباه أو إغاضة الكبار، وعند استخدام 
هدف الطفل يف جذب األنظار إليه أو إزعاج 
هذا  من  احلالة  هذه  يف  يتحقق  اآلخرين 
حدوثه  احتمال  من  يزيد  ما  وذلك  السلوك  

وليس العكس.
ومن حماذير العقاب:

 أنه يف حال تكرار كلمات التوبيخ والنقد 
الصورة  حتطيم  إىل  يؤدي  فذلك  واإلهانة، 

ونظرة  مشاعر  وإىل  الذات،  عن  اإلجيابية 
سلبية عند الطفل والشعور باإلحباط.

فضائل  ظهور  من  العقاب  مينع  وقد 
التبلد  زيادة  الرقة، واحلساسية، مقابل  مثل: 
العقاب  فإن  وكذلك  واخلشونة،  االنفعايل 
األبناء  يؤثر يف منو الضمري عند  املتكرر، قد 
من  اخلشية  وعدم  اآلخرين،  مع  والتعاطف 

انكشاف أخطائهم أو الرغبة يف االلتزام.
قد  لألبناء  منوذجاً  العقاب  ميثل  وأخرياً 

يقلدونه يف حل مشكالهتم.
ميكن  العقاب  من  خمتلفة  أشكال  وهناك 

اللجوء إليها مثل:
يف  أخطأت  تقول  كأن  اللفظي:  التأنيب 

عملك هذا أو التتصرف هبذا الشكل أو 
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احذر وانتبه وكلها عبارات تفيد منع السلوك 
غري املرغوب به.

ومثة شكل آخر من العقاب، وهو عبارة عن 
إيقاف التعزيز؛ أو دعم سلوك ما، مثل وقف 
لفرتة من  الطفل  أو إمهال  التشجيع،  عبارات 
الزمن عندما يقوم بسلوك سيىء مثال: عندما 
إزعاجاً  أو  فوضى  يصدر  الطفل  أن  نالحظ 
استجابة  بأي  النبادر  أن  مفيداً  يكون  فقد 
أو إجيابية وإمهال هذا السلوك ريثما  سلبية 
أن  ميكن  أو  مناسباً-  آخر  سلوكاً  نالحظ 
النصغي أو ننظر للطفل عندما يلح يف طلب 

شيء ما.
إبعاد  خالل  من  العقاب  يكون  أن  وميكن 
الطفل أو التلميذ عن املوقف الذي يوجد فيه، 
وميكن حرمان الطفل من اللعب بلعبة ما، أو 

يهمل  عندما  مثالً:  املصروف،  من  احلرمان 
يُحرم  أن  فيمكن  املدرسية،  واجباته  التلميذ 

من لعبة يفضلها أو من جزء من مصروفه.
وميكن أن يكون العقاب من طبيعة السلوك 
يرمي  عندما   : مثالً  به  املرغوب  غري  ذاته 
منه  يُطلب  فإنه  األوساخ،  الطفل  أو  التلميذ 
الطفل  يقوم  عندما  عقاباً  الغرفة  تنظيف 

بالعبث بالغرفة.
منه  املرجوة  النتائج  العقاب  يؤدي  وحتى 
فهناك جمموعة من الشروط البد أن تتحقق 

وأمهها:
يف  وحده  العقاب  على  االعتماد  الميكن 
من  البد  بل  السلوك،  وتغيري  الرتبوية  العملية 
أن يكون هناك مكافآت للسلوكات اإلجيابية، 
احلاالت  من  كثري  يف  العقاب  أن  وخصوصاً 
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 املراجع:
نزيه محدي  مشكالت  د.  و  داود  ، ترمجة: د. نسيمة  - شيفر، شارلز وميلمان، هوارد، 2001 

األطفال واملراهقني وأساليب املساعدة فيها، منشورات اجلامعة األردنية طبعة ثانية.
- ابراهيم ، د.عبد الستار والدخيل ، د.عبدالعزيز وابراهيم ، د.رضوى، 1993، العالج السلوكي 

للطفل ) أساليبه مناذج من حاالته( الكويت: عامل املعرفة.
 - Turner،s.m Calhoun،K.S& Adams H.E (1992) clinical behavior
therapy new york: John wiley&Sons.

يكون من خالل إيقاف التعزيز أو التشجيع.
 البد أن يكون العقاب متناسباً مع السلوك 
وإمهال  مقاطعة  ميكن  فال  إليه،  أدى  الذي 
طفل لفرتة طويلة من الزمن، جملرد أنه حّطم 
إحدى لعبه- أو حرمان التلميذ من اللعب مع 

زمالئه ملدة طويلة، ألنه أثار الشغب.
من  واحد  شكل  على  االعتماد  عدم 
وبدائل،  اعتماد أشكال خمتلفة  بل  العقوبات، 
من  شكل  يكون  قد  عديدة  حاالت  يف  وألنه 
الطفل،  أو عمر  العقاب اليتناسب مع طبيعة 
من  أكثر  سلبية  جانبية  آثار  له  تكون  قد  أو 
املصروف  من  طفل  حرمان  مثل:  فائدته 
لفرتات طويلة ومتكررة قد يؤدي به إىل اللجوء 
ألساليب ملتوية للحصول على مصروفه، ومن 
هنا كان على املربني أن ينتبهوا إىل مدى تطور 
شكل  إىل  الركون  وعدم  ومتابعته  السلوك، 

واحد من العقاب.
عقابه  املطلوب  السلوك  حتديد  من  البد 
العقاب  اليكون  وأن  وواضح،  دقيق  بشكل 
حمدد  لسلوك  بل  بكليتها،  الطفل  لشخصية 
السلوك  التلميذ  أو  الطفل  يدرك  أن  وجيب 
طفالً  نعاقب  فعندما  عليه،  عوقب  الذي 
عدوانياً مثالً، جيب أن خنربه بأن العقاب ألنه 
تصرف بعدوانية جتاه أخيه، لذلك فإن الفرتة 
حدود  ضمن  تكون  أن  البد  للعقاب  الزمنية 
أو  احلرمان  فرتة  تكون  أن  جيوز  فال  معينة، 
اإلمهال أو أي عقوبة لفرتة طويلة، واألفضل أن 

تكون لفرتة قصرية، وميكن تكرارها كلما ظهر 
السلوك غري املرغوب به.

أو نوعاً  انتقاماً  العقاب  والميكن أن يكون 
الرتبية،  عملية  يف  املعاقب  من  الفعل  رد  من 
فاهلدف منه هو تعديل السلوك اخلاطىء، من 
خالل ربطه بأثر سليب أو نتائج سلبية تتمثل 

بالعقوبة.
طبقت  ما  إذا  اإلجراءات  هذه  مثل  إن 
فإهنا  شروطها  وضمن  صحيحة  بطريقة 
اإلشكاليات  من  العديد  من  احلد  تساعد يف 
السلوكية عند األبناء، حيث إن تلك السلوكات 
هي عادات قد ترسخت من خالل االستمرار 
جداً  املمكن  ومن  طويلة،  لفرتات  والتكرار 
التغلب عليها إذا استطعنا احلد من تكرارها، 
وإجياد عادات بديلة عنها، غري أن الواقع الذي 
نعيشه اليوم يتطلب من املربني بذل املزيد من 
اجلهود، من أجل إجناز املهام الرتبوية، حيث إن 
مصادر متعددة أصبحت تسهم بشكل أو بآخر 
األسرة  إىل  إضافة  الفرد،  سلوك  تشكيل  يف 
واملدرسة واجملتمع - مثل ) االنرتنت والتلفاز( 
انتقال  وسهولة  احلديثة،  االتصال  ووسائل 
املعلومات والعادات وهذا جيعل عملية الرتبية 
ذي  من  صعوبة  أكثر  عملية  السلوك  وضبط 
غري  املناسبني  والعقاب  الثواب  فتقديم  قبل، 
تعدد  من  الظروف  هذه  ضمن  دائماً  متيسر 
العوامل واملصادر اليت تؤثر يف تكوين السلوك 

ويف عملية الرتبية.

29املعلم العربي / العدد 449-448 / 2013

المعلم العربي



البرمجة اللغوية العصبية
 Neuron Linguistic Programming 

نور الدين احلسني

- يتكون الدماغ الب�رسي من 78% من املاء و 8% بروتني وحوايل %14 
مواد ع�سوية متنوعة اجلزء االأكرب منها من الدهون.

الدماغ  هذا  وي�ستهلك  ع�سبية  خلية  مليون  األف  مئة  حوايل  من  ويتاألف 
حوايل 20% من االأوك�سجني الذي نتنف�سه كما ي�ستهلك اأي�ساً 20% من جممل 

الطاقة فهو امل�سري للج�سم واملتحكم يف خمتلف التفاعالت التي تطراأ داخله.
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بالتنمية  األخرية  اآلونة  يف  االهتمام  زاد 
العلماء والباحثون إىل تطوير  البشرية وسعى 
وضعت  منظمة  برامج  عرب  التفكري  مهارات 
تطوير  إىل  هتدف  دقيقة  علمية  أسس  على 
الشخصية من خالل رفع مستوى أداء البشر 
ليصبحوا أكثر فاعلية وانطلقت معظم الربامج 
من اخللية األوىل يف اجملتمع) األسرة( ثم أولوا 
اخلربات  اكتساب  هبدف  باملدرسة  عنايتهم 
به  واالرتقاء  باجملتمع  للنهوض  واملهارات 

مبختلف فئاته ومؤسساته.
العصبية ميكننا  اللغوية  الربجمة  إتقان  إن 
ومواكبة  والتعلم  العلم  مسرية  متابعة  من 
بعلوم  يوم  كل  تطالعنا  اليت  اهلائلة  التطورات 
ظل  يف  وذواتنا  عقولنا  يف  تتغلغل  جديدة 
ثورة االتصاالت واملعلومات اليت حولت الكون 
الواسع إىل قرية صغرية تنعدم فيها املسافات 

ويصبح البعيد فيها قريباً.
ويف هذا السياق وبغية التعرّف إىل الربجمة 
التساؤالت  طرح  من  بدّ  ال  العصبية  اللغوية 

اآلتية:
ما الربجمة اللغوية العصبية؟

كيف نشأت؟ ومن أبرز مؤسسيها؟
مبادئ  وما  العلم؟  هذا  من  اهلدف  ما 

الربجمة اللغوية العصبية؟
 - ما الفنيات اليت يعتمدها هذا العلم؟

أطلق العرب على الربجمة اللغوية العصبية 
الرتمجة  أخذت  وقد  األعصاب(  )برجمة 
وهي:  االنكليزية  اللغة  يف  الكلمة  أصل  من 
  Programming Linguistic Neuron
Linguistic تعين العصيب و Neuron فكلمة

تعين   )Programming( و  اللغوية  تعين 
الربجمة.

برجمة  إعادة  املصطلح  هبذا  ويقصد 
اإلنسان من خالل اللغة ومن خالل األعصاب 
كّل  يف  يتحكم  الذي  هو  العصيب  فاجلهاز 

تفاعالت الفرد السلوكية والفكرية وهو بذلك 
يشبّه اإلنسان جبهاز احلاسب اآليل بشكل ما 
وهذا يعين أن بإمكاننا  برجمة اإلنسان كما هو 

األمر يف برجمة احلاسب اآليل.
أن  العلمية  واألحباث  التجارب  أثبتت 
احلاسب  على  يتفوق  أن  على  قادر  اإلنسان 
حاسوب  أضخم   وهو  كري  فحاسوب  اآليل 
عملية  مليون  أربعمائة  ثانية  كل  يف  ينجز 

حسابية وملدة عام.
العمليات  تلك  البشري  العقل  ينجز  بينما 
خالل دقيقة واحدة فقط هذا ما توصل إليه 
الربوفيسور )مارك ونج( من جامعة كاليفورنيا 
الذي اهتم بدراسة قدرة التخزين لدى الذاكرة 

البشرية.
بناءً على ذلك نقول: 

على  تقوم  العصبية  اللغوية  الربجمة  إن 
»أن اإلنسان قادر على تغيري سلوكه و تفكريه 
و استجابات اآلخرين معه حينما يغري ما يف 

ذهنه« .
اللغوية  الربجمة  ولتس  روبرت  عرّف 
يدرس  الذي  العلم  )هي  بقوله:  العصبية 
الرتاكيب  من  حزمة  وبأهنا  البشري  االمتياز 
املوضوعية ترتك خلفها قاطرة من التقنيات(.

)هندسة  بأهنا  روبنز  أنتوني  ووصفها 
النجاح اإلنساني(.

وعرفها د. إبراهيم الفقيه بأهنا ) فن وعلم 
الوصول باإلنسان إىل درجة االمتياز البشري 
ويرفع  أهدافه  حيقق  أن  يستطيع  هبا  واليت 

دائماً من مستوى حياته(.
وعرّفت أيضاً ) أهنا عملية متعددة األبعاد 
واكتساب  البشرية  القدرات  تطوير  تتضمن 
املرونة السلوكية وتعميق فهم اجلزء )الروحي( 
حول  فقط  تدور  ال  وهي  اإلنسانية  للتجربة 
احلكمة  حول  ولكن  واملهارات  القدرات 

والرؤية(.
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نشأة الربجمة وتارخيها
من  السبعينيات  أوائل  يف  العلم  هذا  نشأ 
القرن املاضي يف الواليات املتحدة االمرييكية 
علماً  وظهر  كاليفورنيا  والية  يف  وحتديداً 
مستقالً يف جامعة سانتاكروز على يد ريتشارد 
باندر )Bandar Richard( أخصائي العالج 
 )Girder  John( جريدر  وجون  السلوكي 

أستاذ اللغويات هناك.
كما قام برفد هذا العلم أشخاص كثريون 
احلصر  ال  املثال  سبيل  على  منهم  نذكر 
)بافلوف- ملتون-إيركسون-فرجينا ساتري...(

ويعد السيد حممد التكرييت  أول من كتب 
عن الربجمة اللغوية العصبية من العرب وعرّب 

مصطلحاهتا.

اهلدف من هذا العلم:
على  العصبية  اللغوية  الربجمة  تعتمد   -
وما  احلقيقية  وقواه  نفسه  اإلنسان  اكتشاف 
ميلكه من قدرات خارقة يستطيع معها أن يغري 

من أمناط حياته سلوكاً وتفكرياً.
الناس  أمناط  بكشف  العلم  هذا  اهتم   -
وتنوعهم  واإلحساس  والسلوك  التفكري  يف 
تقود  أن  باإلمكان  أنه  وتبني  االهتمامات  يف 
اآلخرين بعد أن جتاريهم وتفهمهم بشكل تام .

تستهدف  العصبية  اللغوية  الربجمة  إن   -
كل من لديه رغبة يف التغيري والتطوير وتغيري 

منط حياته لألحسن .
ويستفيد من ذلك يف الغالب من حيتاجون 
املربني  من  باجملموعات  وااللتقاء  لالختالط 

واملرشدين ورجال األعمال...
اللغوية  الربجمة  تطبيق  حال  يف  ميكن   -
لإلنسان  الذهانية  احلاالت  رصد  العصبية 
حاالت  من  وتغيريها  إليها  التعرّف  وميكن 
سلبية إىل حاالت إجيابية وقد أفاد هذا العلم 
يف عالج عدد كبري من احلاالت مثل ) الفوبيا- 

االكتئاب- الوهم- الصرع...(

مبادئ الربجمة اللغوية العصبية:
على  العصبية  اللغوية  الربجمة  تقوم 
أهم  ومن  واالفرتاضات  املبادئ  من  جمموعة 

هذه املبادىء:
1- اخلارطة: ليست هي املنطقة أو الصورة 

الذهنية للعامل، هي ليست العامل:
  ويعين هذا املبدأ أن ما يتشكل يف ذهن 
بكثري من صورته  أقل  أشياء هو  اإلنسان من 
يف الواقع وهو ينعكس يف أذهاننا تبعاً ملؤثرات 
واحلواس  كاللغة  األشياء  هبا  استقبلنا  معينة 
أن  املبدأ  هذا  يعين  وال  والتقاليد  والعادات 
الواقع  يف  عنها  خمتلفة  الذهن  يف  الصورة 
أن ما يصل ألذهاننا  تقل عنها حبكم  ولكنها 
مكتمل  غري  أو  قاصراً  يكون  معلومات  من 
املعلومات  ايصال  عوامل  يف  قصور  بسبب 
فاحلواس تعطي صورة خمادعة وغري حقيقية 
وذلك نعمة من اهلل إذ إن قصور احلواس عن 
إدراك مجيع األشياء يشبه الشوائب يف املاء أو 

امليكروبات يف الغازات واهلواء.
احرتام  يف  الفرضية  هذه  من  ويستفاد 
تباين وجهات النظر بني الناس وعدم التصادم 
املعلومات  أن  االفرتاض  وكذلك  اآلخرين  مع 
نقف على حد  قاصرة وهذا جيعلنا ال  دائماً 
على  قادراً  اإلنسان  فهي جتعل  بطلبها  معني 
تغيري العامل من حوله مبجرد تغيري اخلريطة 

الذهنية.
نفسية  مرونة  لديه  الذي  الشخص   -2
عالية يف التفكري والسلوك تكون لديه سيطرة 

وحتكم أكرب يف األوضاع :
القوي  سالح  هي  احلال  بطبيعة  املرونة   
كل  يف  لإلنسان  وناجح  فاعل  تغيري  إلحداث 
قادراً  الفرد  يكون  أن  وتعين  حياته  نواحي 
وميوهلم  بطبائعهم  اآلخرين  مسايرة  على 
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يف  تكون  فاملرونة  النهاية  يف  قيادهتم  هبدف 
الشخص  متسك  خالل  من  وذلك  التفكري 
بآرائه والتشدد اجتاهها من دون النظر ألراء 
اآلخرين وتكون يف السلوك من خالل مسايرة 

سلوكات اآلخرين احلركية وغري احلركية.
3- إذا كنت تفعل ما تفعله دائماً فستحصل 

على ما حتصل عليه دائماً:
قد يكرر الشخص طريقة معينة حنو بلوغ 
النتيجة ذاهتا تتكرر  أن  هدف منشود و جيد 
أن حياول بطرق  الشخص  يتوجب على  وهنا 
أخرى خمتلفة للوصول إىل هدفه املنشود ومن 
ذلك ما نقل عن توماس أديسون خمرتع التيار 
يف  مرة   999 حاول  إنه  قال  الذي  الكهربائي 
التيار الكهربائي ويف املرة األلف جنح  اخرتاع 
وحينما سئل :« أضعت عمرك يف 999 جتربة 
طريقة   999 استفدت  بل   « فقال:  فاشلة« 

يف  فالتغيري  الكهربائي  التيار  لصنع  خمتلفة 
الطريقة يؤدي إىل تغيري يف النتيجة.

النجاح  حيقق  أن  ميكن  إنسان  كل   -4
اسرتاتيجيات  اتبع  إذا  اآلخرون  حققه  الذي 

الناجحني ذاهتا:
 وتشمل االسرتاتيجيات الناحية الشعورية 
والتفكري والسلوك إذ ميكن أن ينجح الشخص 
مبجرد أن يتبع تلك االسرتاتيجيات اليت اتبعها 
االقتداء  فإن  لتحقيق جناح معني  ما  شخص 
أفعاهلم  من  وتتبع  والناجحني  العظماء  بسري 
لتحقيق  باتباعها  ينصح  اليت  النجاح  أسرار 

النتائج ذاهتا أو ما يقرب منها.
5- ال ميكنك إال أن تتصل بالناس وتتعامل 

معهم.
6- ال يوجد مشكلة ليس هلا حل:

وإذا  ستكرب  باملشكلة  فكرت  إذا 
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فكرت باحللول ستصغر املشكلة وتتجزأ أمام 
احللول الوفرية وهذا يشعرك بالتأنق للوصول 
إىل احلل السليم عليك أن تفكر باملشكلة وأنت 
أهنا  على  إليها  تنظر  أو  اسرتخاء  حالة  يف 
حتدي جيب التغلب عليه و جتاوزه وليس على 

أهنا هناية املطاف.
7- سر احلكمة هو السؤال الصحيح:

ال تقل أبداً لو أو ملاذا أنا بل قل كيف أكون 
وماذا ينقصين ألصل إىل ما أريد أن أكون. 

عندما تقول لو أو تسأل ملاذا أنا ...؟
هل تعلم أن عقلك الباطن سيفتح لك كل 

امللفات السلبية يف حياتك؟ لذلك قل كيف ؟
أن  وتذكر  البدائل  كل  سيعطيك  عندها 
الذكريات  شطب  يعرف  ال  الالواعي  العقل 

ولكنه يتقن ويتقبل استبداهلا.
ختيل شخصاً كلما تذكرته تصاب بالكآبة 
أو ما شابه واآلن ركب له أذنني كبريتني كأذني 

ميكي ماوس هل ستشعر بالكآبة ؟.
  

ما مصادر الربجمة اللغوية العصبية؟.
من  وجتاربنا  ومعايرينا  قيمنا  نبين  حنن 
فيه  نعيش  الذي  للمجتمع  انتمائنا  خالل 
اليت تسود حياتنا ونستمد هذه  الثقافة  ومن 
األصدقاء-  املدرسة-  الوالدين-   ( من  القيم 
واملعايري  القيم  هذه  وتستقر  اإلعالم....اخل( 
مجيعها يف الالشعور وأثبتت األحباث أن %90 
من الربجمة اللغوية العصبية يتكون من امليالد 
عمر  يف  يتم   %5 وأن  7سنوات  عمر  وحتى 
7-18عام و5% منها هو الذي ميكن االنطالق 
منه يف عملية التغيري حنو األفضل وهذا يؤكد 
ضرورة االهتمام والرفق بأبنائنا يف عمر سبع 

السنوات األوىل من أعمارهم.
أركان جناح الربجمة اللغوية العصبية:

أ- حتديد اهلدف
ب- مجع املعلومات

املعلم العربي / العدد 449-448 / 2013 34

دراسات تربوية ونفسية



املراجع:
- أوكانور، جوزيف، )2006( م » التخطيط اللغوي العصيب« ترمجة حممد الواكد ، دمشق ، دار 

عالء الدين.
للتدريب  العصبية«، مستشارات  اللغوية  ،الياس، )2005( م. » مقدمة يف الربجمة  الكريم  - عبد 

والتعليم والتنمية البشرية. 
- كارول، هارسي ، » الربجمة اللغوية العصبية وفن االتصال الالحمدود« ترمجة الفقيه ، إبراهيم، 

مكتبة جرير،مركز الراشد.
- محاد، شوقي )2009( م. برجمة العقل )P-L-N( الربجمة اللغوية العصبية، دار اليازودي العلمية 

للنشر والتوزيع، األردن ،عمان.
- عادلة ، فاتن ، »الربجمة اللغوية العصبية«، صحيفة الثورة السورية العدد 1231 )2005( م دمشق.

ج - الفعل الفوري.
د- املرونة وقوة املالحظة واالنتباه والقابلية 

للتغيري.

القواعد اخلمس لربجمة الذات:
1- جيب أن تكون الرسالة أو العمل الذي 

نقوم به واضحاً وحمدداً
2- جيب أن تكون الرسالة أو يكون العمل 

الذي نقوم به إجيابياً.
الوقت  على  الرسالة  تدل  أن  جيب   -3

احلاضر.
نقوم  اليت  الرسالة  يصاحب  أن  4- جيب 
يتقبلها  حتى  مبضموهنا  قوي  إحساس  هبا 

الالشعور ويربجمها.
5- جيب أن تعاد الرسالة عدة مرات حتى 

تربمج.

أمهية الربجمة اللغوية العصبية 
ومدى االستفادة منها:

كبرية  أمهية  العصبية  اللغوية  للربجمة 
كوهنا تعزز الثقة بالنفس وتساعد على إجياد 
يتعرض  اليت  املشكالت  لبعض  مناسبة  حلول 
هلا الفرد وتعلمنا هذه الطريقة كيفية التفكري 

بالعبارة  نستبدل  فنحن  إجيابية  بطريقة 
أكثر  عبارة  أفشل«  أن  أريد  ال  أنا   « الشائعة 

فعالية » أنا أريد أن أجنح«.
إن استخدام الربجمة اللغوية بشكل صحيح 
نتعرف  فعندما  نريد  ما  يساعد على حتقيق 
براجمهم  على  ونتطلع  األفراد  من  على منط 
اليت  األهداف  إىل  الوصول  نستطيع  العقلية 

وضعناها نصب أعيننا.
العصبية  اللغوية  الربجمة  أن  جند  وهكذا 

هي: 
دراسة جتربة الشخصية وماتنطوي عليه 
على  تستند  وهي  سلوك  أو  اعتقادات  من 
متكن  اليت  واملهارات  النماذج  من  جمموعة 
بشكل  التقنيات  من  االستفادة  من  اجليل 
اللغوية  والربجمة  أكرب  وبسرعة  فعالية  أكثر 
نتعلم  لكي  أساسي  بشكل  وجدت  العصبية 
يف  التأثري  إلحداث  الشفهي  االتصال  كيفية 
اإلنسان وحيتاجها  دماغ  بالتأثري يف  اآلخرين 
كل الناس وتطبق يف كافة اجملاالت وهلا نتائج 
سريعة و فعالة وتعطي وتستفيد من كل العلوم 
اإلنسان  مشاكل  وحتل  علمية  مهارات  وهلا 
وصوالً لفهم الذات والرضا عنها وسهلة التعلم 

والتطبيق وال حتتاج لتخصصات عالية. 
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دور التربية في مجتمع المعلومات

هبة اهلل الغالييين

الرتبية �سواء ب�سفتها متغرياً تابعاً للتحول املجتمعي اأو حمركاً اأولياً 
لهذا التحول هي بحكم دورها وطبيعتها اأكرث جوانب املجتمع عر�سة 
التي ينطوي عليها ع�رس  فاملتغريات احلادة  بناء على ذلك  للتغيري، 
املعلومات �ستحدث بال�رسورة هزات عنيفة يف منظومة الرتبية: فل�سفتها 

و�سيا�ستها ودورها وموؤ�س�ساتها ومناهجها واأ�ساليبها.
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وليس جبديد القول إن كل تغيري جمتمعي، 
األمر،  أن  إال  تربوي،  تغيري  يصاحبه  أن  البد 
عن  النامجة  احلادة  النوعية  للنقلة  نتيجة 
تكنولوجيا املعلومات، ال ميكن وصفه بأقل من 
كونه ثورة شاملة يف عالقة الرتبية باجملتمع. 
النقلة  أن   - معه  - وحنن  يرى  من  هناك  إن 
اجملتمعية اليت ستحدثها تكنولوجيا املعلومات، 
ما هي يف جوهرها إال نقلة تربوية يف املقام 
األول، فعندما تتوارى أمهية املوارد الطبيعية 
مصادر  أهم  بوصفها  املعرفة  وتربز  واملادية 
املوارد  تنمية  عملية  تصبح  االجتماعية  القوة 
البشرية - اليت تنتج هذه املعرفة وتوظفها - 
هي العامل احلاسم يف حتديد قدر اجملتمعات، 
وهكذا تداخلت التنمية والرتبية إىل حد يصل 
إىل شبه الرتادف، وأصبح االستثمار يف جمال 
الرتبية هو أكثر االستثمارات عائدية، بعد أن 
تبوأت »صناعة البشر« قمة اهلرم بصفتها أهم 
صناعات عصر املعلومات على اإلطالق. لقد 
أدرك اجلميع أن مصري األمم هو رهن بإبداع 
ملشاكل  واستجابته«  »حتديه  ومدى  بشرها، 
املاضي،  بدروس  وعينا  إن  ومطالبه.  التغري 
والدور اخلطري الذي ستؤديه الرتبية يف عصر 
هي  الرتبية  بأن  قناعتنا  من  يزيد  املعلومات 
تصنع  أن  عجزت  فإن  احلل،  وهي  املشكلة 
بشراً قادرين على مواجهة التحديات املتوقعة، 
احملتوم  الفشل  إىل  التنمية  جهود  كل  فمآل 

مهما توافرت املوارد الطبيعية واملادية.
جمتمعاتنا،  مصري  أن  سبق  ما  خالصة 
يف  جناحنا  مدى  على  معلق  بأسره  وعاملنا 
النتشار  نتيجة  الرتبوي  التحدي  مواجهة 
تكنولوجيا املعلومات، وما ستتخذه من خيارات 
مصريية إزاء ما تطرحه من إشكاليات تربوية 
فرص  من  تتيحه  وما  مسبوقة،  غري  جديدة 
تطوير  أجل  من  أيضاً،  مسبوقة  غري  هائلة 
أساليب التعليم ورفع إنتاجية مدرسيه وطلبته، 

وزيادة فاعلية إدارته وتعظيم عائديته، جيدر 
بنا، واألمر على هذه الدرجة من األمهية، أن 
نتناول مبزيد من التفصيل والتأصيل العالقة 
وبالتحديد  املعلومات،  وجمتمع  الرتبية  بني 

منشأ هذه العالقة وطبيعتها ومواضعها.
أن  منطقياً  يبدو  منشأها،  خيص  فيما 
بشقي  الرتبية  عالقة  من  تتبعه  يف  ننطلق 
جمتمع املعلومات، أي املعلومات واجملتمع، كل 
خصوصية  إلبراز  متهيداً  وذلك  حدة،  على 
عالقة  تتضح  املدمج.  بكيانه  الرتبية  عالقة 
التعليمي،  جانبها  خاصة  بالرتبية،  املعلومات 
بشكل مباشر عندما ننظر إىل التعليم بصفته 
وتوصيلها  مالحقتها  املعرفة،  اقتناء  فن 
املهام  يف  النظر  أمعنا  حنن  فلو  وتوظيفها، 
املادة  تقديم  حيث  من  للتعليم  األساسية 
وتوجيهه،  الطالب  أداء  وتقويم  وعرضها، 
بالبحوث  والقيام  وتطويرها،  املناهج  وإعداد 
التعليم  عملية  وإدارة  والتطبيقية،  األساسية 
أن  الفور  على  لنا  التضح  سياساته،  ووضع 
جوهرها  يف  التعليمية  املهام  هذه  مجيع 
نظام  اعتبار  درجة  إىل  معلوماتي  طابع  ذات 
يكفينا  املعلومات.  برمته ضمن قطاع  التعليم 
هذا بالنسبة لعالقة الرتبية باملعلومات حالياً 
على األقل، أما فيما خيص عالقتها باجملتمع 
بني  ما  ترتاوح  اليت  اآلراء  فيها  تعددت  فقد 
احملافظة والثورية. حيث يرى أصحاب النظرة 
احملافظة أن مهمة الرتبية األساسية، هي دمج 
الفرد مبجتمعه وإعادة توليد اجملتمع وترسيخ 
ماضي  بني  الربط  أداة  الرتبية  لتصبح  قيمه، 
اجملتمع وحاضره، أو ربط حاضره مبستقبله، 
أما مهمتها كما يراها أصحاب النظرة الثورية 
الوعي  من  درجة  على  األفراد  تنشئة  فهي 
والقدرة تؤهلهم لتغيري واقع اجملتمع والتصدّي 
أخذنا  سواء  أفضل.  حياة  أجل  من  لسلبياته 

واقع  يظل  تلك  أو  هذه  النظر  بوجهة 
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اجملتمع ما جيري بداخله وما يربطه خبارجه 
الرتبية  منه  تستقي  الذي  الثابت  اجملال  هو 
غاياهتا وأهدافها ومادهتا وطرائقها، فمن هذا 
مدخالهتا  تتلقى  وغاياته  ومطالبه  اجملتمع 

وإليه يصب ناجتها.
ومل تكن منظمة اليونسكو مبالغة، عندما 
حتديات  عن  الشهري  تقريرها  عنوان  جعلت 
التعليم يف الدول النامية »تعلم لتكون«، والذي 
أود أن أحلقه هنا مبعكوسه »كن لتتعلم«، وأعين 
لتلبية  وسيلة  جمرد  ليس  التعليم  أن  بذلك، 
مطالب اجملتمع ورغبات أفراده، بل هو نزعة 
لكونه  ذاته،  حد  يف  وهدف  أصيلة،  إنسانية 
فالتعليم  وعمقاً،  ثراء  أكثر  حياة  إىل  املدخل 
ويبقي  األمل  على  ويبعث  البهجة،  يثري  احلق 
مجوده،  من  وخيلصه  اإلنسان  حيوية  على 
من  يفقده  عما  به عمره  تقدم  كلما  ويعوضه 
قدرات، وملكات، ومهارات، وغايات، وأحالم. 

من يل حيدثين عن غايات أهم من هذه؟.
إذاً قضية الرتبية باتت أخطر من أن ترتك 
بل  اجملتمع،  شاغل  فهي  وحدهم،  للرتبويني 
أبعادها املختلفة  العامل بأسره، بعد أن برزت 
األمهية  من  بالغة  درجة  على  ساخنة  قضية 
يفسر  والثقافية،  واالقتصادية،  السياسية، 
يف  حتتله  الذي  البارز  موقعها  ذلك  لنا 
دساتري الشعوب، وبرامج األحزاب السياسية، 
اإلقليمية،  للتكتالت  التطوير  ومشاريع 
نسمع صيحات  وهاحنن  الدولية.  واملنظمات 
من  إلينا  ترد  الرتبوي  والتجديد  اإلصالح 
النظر عن مستواها  العامل، بغض  مجيع دول 
قطب  اليابان  هي  فها  والثقايف،  االقتصادي 
الثورة املعلوماتية، واليت يعزو البعض تقدمها 
التكنولوجي إىل كفاءة نظام تعليمها األساسي، 
شاملة  جتديد  خطة   1976 عام  لتعلن  تبادر 
املعلومات  إىل جمتمع  بأسره  لتهيئة جمتمعها 
يتحدثون  األوروبيون  كان  وبينما   ،2000 عام 

الفجوة  عن  والسبعينيات،  الستينيات  يف 
التعليم  ونظام  تعليمهم،  نظم  بني  األطلنطية 
األمريكي، يتحدث األمريكيون هذه األيام عن 
ما  تعليمهم  نظام  بني  الباسيفيكية،  الفجوة 
قبل اجلامعي، ونظريه الياباني، ويعقد االحتاد 
األوربي عدة مؤمترات لدراسة اآلثار القريبة 
للتخلف  نتيجة  دوله  سائر  على  والبعيدة، 
استنهض  وقد  بالتايل،  والعلمي  التعليمي 
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لتسعى جاهدة  النامية،  الدول  من  كثرياً  ذلك 
للحاق بالركب، حتاول أن جتد موضعاً هلا بني 
املعرفة،  وجماعة  الغذاء،  جماعة  جماعتني: 
مشكلة  حل  أن  اإلدراك،  أشد  تدرك  وهي 
الغذاء وتوفري االحتياجات األساسية لشعوهبا، 
لن يتأتى إال من خالل حسن استغالهلا موارد 

املعرفة العلمية والتكنولوجية.
وعليه، فالرتبية شأهنا شأن جمتمعاهتا متر 

أبرزت مطالب  وقد  مبرحلة مصريية حرجة، 
أزمتها  من  كثرية  جوانب  املعلومات  عصر 
العامل. وتشري أصابع  اليت عانى منها  املزمنة 
وفلسفتها  التعليمية،  املؤسسات  إىل  االهتام 
مبزيد  يوم  كل  تدفع  اليت  السائدة،  الرتبوية 
األغلبية  قطعان  إىل  لالنضمام  البشر  من 
الصامتة، وجحافل جيوش االستهالك، فماذا 

نستفيد لو ملكنا العامل، وفقدنا أرواحنا..!!
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قضايا معاصرة

- الوطنية واملواطنة يف العملية التعليمية .................... د. صفاء قدور

- اإلرهاب واملقاومة .................................................  معروف ناصر
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الوطنية والمواطنة 
في العملية التعليمية

بقلم الدكتورة صفاء قدور 

بداية البد من االإ�سارة اإىل معنى كل من الوطن واملواطن والوطني 
كما ف�رستها معجمات اللغة املختلفة هذه املعاين التي ارتبطت اإىل حد 

ما بتطور مدلوالتها االجتماعية وال�سيا�سية. 
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تفسري  على  التقت  املختلفة  فاملعجمات 
هذه املصطلحات على النحو اآلتي:

الوطن: مكان إقامة اإلنسان ومقره، وإليه 
انتماؤه ولد به أم مل يولد.

املواطن: هو اإلنسان الذي أقام أو نشأ مع 
غريه من األفراد يف وطن واحد، وساواهم يف 

احلقوق والواجبات
بوطنه  يتعلق  الذي  االنسان  هو  الوطين: 

ويدافع عنه.
ومن خالل هذه املعاني نتوصل إىل تعريف 
على  واملواطنة  الوطنية  مصطلحي  من  كل 

الشكل اآلتي:

 أواًل - تعريف الوطنية : 
هي حب الفرد وطنه وإخالصه له والشعور 
باالنتماء إىل األرض والناس والعادات والتقاليد 
والفخر بالتاريخ ، والتفاني يف خدمة الوطن. 

ثانيًا- تعريف املواطنة: 
جغرافية  بيئة  إىل  اإلنسان  انتماء  هي 
بيئة  يف  املتحد  إطار  يف  اإلنسانية  واملشاركة 
األرض  إىل  باالنتماء  واإلحساس  معينة 

واجملتمع واملساواة يف احلقوق والواجبات.
ليست  املواطنة  أن  نستنتج  تقدم  ومما 
اليت  القانونية  واملواد  النصوص  من  جمموعة 
جسدهتا لنا املواثيق واملعاهدات الدولية بقدر 
ماهي راسخة داخل النفس البشرية، يستشعر 
اإلنسان من خالهلا مدى أمهية وجوده داخل 
له حقوق  أصيل  مواطن  ،فهو  اجلماعة،  هذه 
أنه ليس  كما  داخل اجملتمع،  التزامات  وعليه 
جمرد شخص مقيم داخل أرض دولة ومن ثم 
خيضع لنظامها من دون أن يشارك يف صنع 
بشكل  اجملتمع  رفعة  يف  يساهم  بل  القرار، 
البداية  نقطة  يعدُّ  باملواطنة  فالوعي  فعال، 
يف عالقة الشخص بالدولة اليت ينتمي إليها، 

ومنه فممارسة املواطنة بوصفها نشاطاً داخل 
بل  مرحلي  أو  عرضي  بشكل  تتم  ال  اجملتمع 
هي عملية تتم بشكل منتظم ومتواصل وبطرق 
متعددة فهي تعد جزءاً من نسيج حياة الفرد 
وممارستها  باملواطنة  فالوعي  هلذا  اليومية، 
يتطلب الرتبية من البداية على ثقافة املواطنة 
بكل ما حتمله من قيم وما حتتاجه من مهارات.

الوعي  خلق  يف  الرتبية  دور  ثالثًا- 
باملواطنة:

من  املواطنـة  على  الرتبيـة  دور  يتجسد 
الواعي  »املواطن«  اإلنسان  تكويـن  خالل 
املمارس حلقوقـه و واجباته يف إطار اجلماعة 
العمل  يف  يتجسد   كما  إليها،  ينتمي  اليت 
باستمرار،  لديه،  تنَمـّى  أن  أجل  من  املربمج 
منذ مراحله األوىل، القدرات و الطاقات اليت 
تؤهله مستقبالً حلماية خصوصياته و هويته 
وعي  بكل  واجباته  أداء  و  حقوقه  ممارسة  و 
اإلجيابي  للتواصل  يتأهل  حتى  مسؤولية،  و 
الوعي  على  املواطنة  وتتأسس  حميطه،  مع 
باخلصوصيات احلضارية التارخيية والوطنية 
واالستعداد لتنميتها وتوجيهها ، والدفاع عنها 
واملنهجية  واملعرفية  العلمية  الوسائل  بكل 
واملادية، ويف احرتام تام خلصوصيات اآلخرين، 
وانفتاح  التجارب،  مع خمتلف  متميز  وتفاعل 
كل  واع مع  الثقافات، وحوار  كل  متوازن على 
باملواطنة  اإلحساس  ينمو  كما  احلضارات، 
واالنتماء إىل الوطن عن طريق السعي احلثيث 
ثم  أوالً،  لذاته وحميطه  املواطن  اكتشاف  إىل 

عن طريق املعرفة واملعايشة والقرب ثانياً. 
لديه  تتشكل  االكتشاف  هذا  خالل  ومن 
بوجوده،  املرتبطة  والتصورات  القناعات 
احلقوقيــة  األبعاد  مبختلف  والوعي 
واالجتماعية والثقـافية. وهذا ما يساعده بعد 
ذلك على بناء املواقف واالجتاهات ومناقشتها 
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يف ضوء القيم السامية للمواطنة، كما يساعده 
من  متكنه  اليت  واملهارات  القدرات  بناء  على 
تطوير  أجل  من  والتميز  واالبتكار  اإلبداع 
مسرية الوطن وتغذيتها بكل أساليب التشجيع 
والتحفيز، والرتبية على املواطنة ختاطب عقل 
عن  الالزمة  باملعارف  لتمده  املواطن  اإلنسان 
الضرورية  وباملعلومات  بلده وحضارته،  تاريخ 

عن حقوقه وواجباته. 
كما ختاطب وجدان املواطن لتشكل لديـه 
منظومـة قيـم و أخـالق تنمي لديه اإلحسـاس 
العطاء  على  وحتفزه  واالعتزاز،  باالفتخـار 
واإلخالص والتضحية. كما تتوجه إىل حواسه 
اجملاالت  كل  يف  الكافية  باملهارات  لتمده 
التواصلية والتقنية والعلمية اليت جتعله قادراً 
على  وقادراً  جهة،  من  والتميّز  اإلبداع  على 
التعريف حبضارة بلده والدفاع عنها من جهة 

ثانية.. 

رابعًا- املواطنة انفتاح متوازن: 
باعتبارها  املواطنة  عن  نتحدث  حينما 
احلضارية،  وللخصوصيات  للهوية  جتسيد 
هذه  كمال  أن  ثانية،  جهة  من  نقر،  فإننا 
يكمنان  احلقيقية  قيمتها  ومعرفة  املواطنة 
يف وضعها يف حميطها اإلقليمي والدويل عن 
واالطالع  األوطان،  كل  على  االنفتاح  طريق 
احلكمـة  عن  والبحـث  اآلخرين  جتارب  على 
احلضاري  رصيدنا  الغناء  وجدت،  أينمـا 
والثقـايف و تعزيزه، و نقل جتاربنـا إىل اآلخرين 
االنغالق  ألن  هبا  التعريف  و  منهـا  لإلفـادة 
االضمحالل  إىل  التاريخ،  عرب  يؤدي،  اجلامد 
والفناء. والتالحق واالندماج املتزن يؤدي إىل 
التطور واالزدهار. وغاية الرتبية على املواطنة 
هي متكني اإلنسان من آليات التنمية الذاتية 
واالنفتاح املتوازن على احمليط. أي إن املواطنة 
احلصول  يف  ختتزل  أال  ينبغي  نريدها  اليت 

سفر،  جواز  أو  تعريف  بطاقة  على  الشكلي 
وإمنا جيب أن تتجسد يف الغرية على الوطن، 
واالعتزاز باالنتماء إليه، واملشاركة الفاعلة يف 

خمتلف جماالت التنمية .

على  الرتبية  أمهية  خامسًا- 
املواطنة: 

تعيد  أهنا  املواطنة  على  الرتبية  مزايا  من 
عاملي  هو  وما  حملي  هو  ما  بني  التوازن 
عنها  ترتب  وما  العوملة  غلواء  من  للتخفيف 
احمللية  الثقافـات  بني  للحدود  اهنيار  من 
سلبية  آثار  من  ذلك  رافق  وما  والعاملية؛ 
أحيانا؛ وذلك للمحافظة علـى اهلويـة الوطنيـة 
واخلصوصية الثقافية بشكل يضمــن االنتمـاء 
تصادم  دون  من  للمواطن  واحلضاري  الذاتي 
وتتجلى  حميطه،  يف  السائدة  األفكار  مع 
ترسخ  كوهنا  يف  املواطنة،  على  الرتبية  أمهية 
اهلوية الوطنية واحلضارية مبختلف روافدها 
الوطن  حب  ترسخ  كما  املواطن،  وجدان  يف 
يف  الرغبـة  تعزيـز  مع  مبقدساتـه  والتمسك 
خدمته. وتتجلى هذه األمهية أيضاً يف تقوية 
والتكافل  والتعاون  والتطوع  التسامح  قيم 
األساسية  الدعامة  تشكل  اليت  االجتماعي 

للنهوض باملشروع التنموي للمجتمع. 
وبفضل ما تضفي الرتبية على املواطنة من 
روح األمل والتعبئة فإهنا تعدُّ حصناً متيناً ضد 
وتفتح  واالهنزامية.  والتشاؤم  التيئيس  ثقافـة 
مستقبل  استشراف  يف  الثقة  ملؤها  آفاقا 
الصدد  هبذا  التذكري  املفيد  من  ولعل  أفضل 
بأن ممارسة املواطنة ليست مرهونة »بالرشد 
احلياة  يف  املشاركة  خيول  الذي  القانوني« 
بل  االنتخابية،  العمليات  وخاصة  السياسية، 
السنوات األوىل من  من  بدءاً  لكل مرحلة،  إن 
لتلك املمارسة  احلياة، أشكاالً وتعابري وصيغاً 

متى مت تزويد األطفال هبا. وبناءً على 
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ذلك فإن تصور الرتبية على املواطنة من هذا 
املنظار، أي من زاوية ما ميكن أن تنميه حالياً 
من سلوكات مواطنة يومية، متكيفة مع كل فئة 
عمرية، من شأنه أن حيدث، مع مرور الزمن 
الرتاكم  ذلك  أخرى،  قنوات  جهود  وتضافر 
الفكر  تضافر  يف  املواطنة  قيم  يغرس  الذي 
أمراً  وتفعيلها  بلورهتا  من  وجيعل  والوجدان 

طبيعياً، إرادياً متسماً بالدميومة.

على  الرتبية  أهداف  سادسًا- 
املواطنة: 

حتقيق  إىل  املواطنة  على  الرتبية  تسعى 
أهداف تتجلى يف تثبيت قيم اجتماعية وأخرى 

فردية 
أما القيم االجتماعية فتتمثل يف جمموعة 
ويأتي  ترسيخها،  من  البد  املبادئ  من 
الوطنية  باهلوية  اإلحساس  مقدمتها  يف 
من  والتضحية  هبا  واالعتزاز  واحلضارية، 
على  ذاته،  الوقت  يف  االنفتاح،  مع  أجلها، 
من  جو  يف  معها  والتفاعل  األخرى  الثقافات 
واحلوار  والتسامح  واملوضوعية  االنسجام 

املبين على االحرتام وحمبة اإلنسانية. 
ومن يتمتع هبذا اإلحساس يف الواقع تتعزز 
احلقوق  أخذ  قبل  الواجبات  أداء  ثقافة  لديه 
القوانني  احرتام  قيم  عاداته  يف  وترتسخ 

واألعراف املعمول هبا حملياً ودولياً.. 
الفردية  االحتياجات  إىل  بالنسبة  أما 
املواطنة  على  الرتبية  أهداف  فإن  للمواطن، 
تتمثل يف تدعيم جمموعة من املبادئ، منها : 

والتعامـل  الوطـن  مقدسـات  احتـرام   -1
من  عالية  روح  و  إجيابيـة  بقيم  قضاياه  مع 

املسؤولية. 
من  بروح  اجلماعـة  مع  االندماج   -2

التضامـن واإلخاء.
وقبول  الدميقراطي  بالسلوك  التحلي   -3

التعدد.  
يف  أمالً  فيه  والتفاني  العمل  حب   -4
االقتصادية  وإنتاجيته  اجملتمع  مردودية  رفع 
والكرامة   العيش  يف  يرتقي  حتى  والثقافية، 

إىل أعلى مراتب التنافسية العاملية.
بلوغ  املواطنة  على  الرتبية  تتوخى  كما 
على  وكذالك  العملي  املستوى  على  أهداف 

املستوى الوجداني أي بناء املواقف.
بأعمال  القيام  العملي:  املستوى  على  أ- 
قيم  تكرس  بسيطة،  كانت  مهما  ملموسة 

املواطنة الفاعلة. 
التشبع  الوجداني:  املستوى  على  ب- 
احلقوق  يف  املتمثلني  بشقيها  املواطنة  بقيم 

والواجبات بوصفهما وجهني لعملة واحدة.
 

سابعًا- احلقوق والواجبات الناشئة 
عن مبدأ املواطنة:

من  جمموعة  املواطنة  مبدأ  عن  تنشأ 
احلقوق والواجبات اليت تشكل أساس وجوهر 

الوطنية واملواطن الصاحل. 
إىل  احلقوق  تقسيم  ميكن  احلقوق:   -1

ثالثة أنواع هي:
من  جمموعة  وهى   : املدنية  احلقوق  أ- 
احلقوق تتمثل يف حق املواطن يف احلياة وحقه 
يف األمان، وحقه يف امللكية اخلاصة وحقه يف 
االجتماعات،  عقد  يف  وحقه  التنقل،  حرية 
مواطن  كل  وحق  إقامته  مكان  اختيار  وحرية 
يف املساواة أمام القانون، وحقه يف أن يعرتف 
يف  التدخل  وعدم  القانونية  بالشخصية  له 
بيئته  أو  أسرته  شؤون  يف  أو  خصوصياته 
أو  شرفه  على  االعتداء  وعدم  مراسالته  أو 
القانون  محاية  يف  مواطن  كل  وحق  مسعته 
والدين  والعقيدة  الفكر  حرية  يف  وحقه  له، 
وفقاً  والتعبري  الرأي  وحرية  اآلراء  واعتناق 
اكتساب  يف  طفل  كل  وحق  والقانون  للنظام 
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وسوء  للتعذيب  إخضاعه  وعدم  جنسية. 
الالنسانية،   أو  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة 
على  علمية  أو  طبية  أية جتربة  إجراء  وعدم 
أي مواطن دون رضاه، وعدم اسرتقاقه وعدم 

اعتقاله أو حبسه والقبض عليه تعسفياً. 
 ب - احلقوق السياسية

يف  املشاركة  حبق  احلقوق  هذه  وتتمثل 
التشريعية والسلطات  االنتخابات يف السلطة 
احمللية والرتشيح، وحق كل مواطن بالعضوية 
احلمالت  وتنظيم  السياسية  األحزاب  يف 

االنتخابية وتكوين اجلمعيات، ونقد القرارات 
العامة  الوظائف  تقلد  يف  واحلق  السياسية، 
وإدارة  السلمي  التجمع  يف  واحلق  الدولة  يف 
واملساواة  حمايدة  بطريقة  االنتخابية  العملية 
بني املرشحني وسرية التصويت وشفافية فرز 

األصوات..
واالجتماعية  االقتصادية  احلقوق   - ج 

والثقافية: 
كل  حبق  االقتصادية  احلقوق  وتتمثل 

متساوية  ظروف  يف  العمل  يف  مواطن 
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يف  واحلق  النقابات  إىل  االنضمام  وحرية 
االجتماعية  احلقوق  تتمثل  كما  اإلضراب  
الرفاهية  من  أدني  حبد  مواطن  كل  حبق 
احلماية  وتوفري  واالقتصادية  االجتماعية 
االجتماعية،واحلق يف الرعاية الصحية واحلق 
يف الغذاء الكايف واحلق يف التأمني االجتماعي 
واحلق  املساعدة  يف  واحلق  باملسكن  واحلق 
يف  واحلق  نظيفة  بيئة  يف  واحلق  التنمية  يف 
لطلب  للقضاء  اللجوء  يف  واحلق  اخلدمات 
احلقوق  تتمثل  بينما  املهضومة،  حقوقه 
والثقافة  بالتعليم  مواطن  كل  حبق  الثقافية 

وتربية أبنائه تربية صحيحة.
احلقوق  هذه  وجبانب  الواجبات:   -2

هناك واجبات كثرية نذكر منهااآلتي:
للدولة،  الضرائب  دفع  املواطن  على  أ-    

وعدم التملص منها.
  ب- على املواطن تنفيذ القوانني والعمل 

هبا والدفاع عنها عندما تتعرض لإلنتهاك. 
الدولة  عن  يدافع  أن  املواطن  على   - ت 

والوطن بكل قوة ومحاس.
ث -  على املواطن العمل على تنمية الدولة 

والوطن.
ج - على املواطن أن يطالب حبقوقه.

ح - على املواطن احملافظة على ممتلكات 
الدولة والوطن.

الواجبة  اخلدمات  أداء  املواطن  على   - خ 
عليه مثل اخلدمة العسكرية .

طبيعية  نتيجة  املواطن  واجبات  وتعدُّ 
املواطنة،  نظام  ظل  يف  وضرورية  ومنطقية 
اجلميع  فيه  يتساوى  دميقراطي  نظام  وهو 
دون  من  واخلدمات  والواجبات  احلقوق  أمام 

متييز ألي اعتبار.

ثامنًا- ثقافة املواطنة:
أساسية  ركائز  املواطنة على  ثقافة  تقوم   
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منها:
1- القيم: إن مضمون املواطنة يقوم على 
واألساسيات  واملبادئ  القيم  من  جمموعة 
اإلجيابية واألخالقية؛ وبذلك فاملواطنة تشكل 
جهة  من  بينها  فيما  تتفاعل  القيم  من  نسقاً 
أوىل، ومن جهة ثانية تتفاعل مع جمموعة من 
القيم األخرى، وهي قيم تتحرك حنو املواطن 

والوطن والدولة والبيئة والكون. 
وهي تعين قيم املساواة والعدل واإلنصاف 
والتكامل  التنوع  يف  والوحدة  واحلوار  والبناء 
يف  واالندماج  والتضامن  والتآزر  والتضافر 
وحتسينه  وتطويره  إغنائه  أجل  من  اجملتمع 
والتسامح  واملشاركة  والكرامة  واحلرية 
القيم  وهذه   … واالختالف  والدميقراطية 
على  تعمل  واألطفال  النشء  يف  غرسها  بعد 
عنه،  والدفاع  وخدمته  للوطن  االنتماء  تعزيز 
والسعي من أجل العيش املشرتك مع الشريك 
االجتماعي الذي يتقاسم احلياة مع اآلخرين 

يف الوطن. 
والواجبات  احلقوق  ممارسة  حتيط  وهي 
يف  بالتجاوزات  يسمح  ال  أخالقي  بإطار 
املمارسة مهما كان املنفذ للمواطنة أو املستفيد 

منها.
 كما تضمن تلك القيم صريورة املؤسسات 
احرتام  على  القائم  املؤسساتي  والفكر 
واجملتمع  الدولة  يف  ووظيفتها  املؤسسات 
ومدى أمهيتها للمواطن من حيث كوهنا أدوات 
خدماتية لصاحله. وقيم املواطنة تضمن عدم 
احملافظة  جبانب  والواجبات  احلقوق  انتهاك 
عليها وعلى حقوق اإلنسان بل تؤدي إىل احرتام 
املعربة  املختلفة  والرموز  والتشريعات  القوانني 
عن الذات واآلخر والوطن واجملتمع والدولة. 

ألن قيم املواطنة تصبح قيم ذاتية ومكوناً 
واجلماعية  الفردية  الشخصية  مكونات  من 
للمواطن، وتكون نسقاً أخالقياً يضمن فعالية 

املواطنة يف اجملتمع بني مكوناته املتنوعة.
2- الوعي بأمهية القيم: فثقافة املواطنة 
القيم  مبجموع  التامة  املعرفة  فقط  تعين  ال 
بأمهيتها  الوعي  هي  وإمنا  هلا،  املكونة 
واالقتناع  واجملتمعية،  الفردية  احلياة  يف 
أهدافها  حتقيق  ألجل  اجملتمع  يف  بفاعليتها 

املعلنة والضمنية.
الفاعلة  املواطنة  الصاحلة:  التنشئة   -3
الصاحلة  بالتنشئة  إال  الواقع  يف  تستقيم  ال 
املرتكزة على األركان الثالثة املتكاملة للعقيدة 
السمحة والثقافة املنفتحة والرتبية السليمة  . 
كما أن تثبيت قيم املواطنة و السلوك املدني 
مشروعيّة  يعطي  اجملتمع  أفراد  غالبية  لدى 
للمشاركة  املواطن  بنفس  الثقة  إلعطاء 
االجتماعية  احلياة  يف  املؤّثرة  و  النشيطة 

والسياسية و االقتصادية. 
بتقديس  روزنفلون«  ببار   « مسّاه  ما  إنّ 
االقرتاع  على  تنشئته  خالل  من  املواطن 
تنشئة  بعمليات  يكون مسبوقاً  أن  العامّ جيب 
على  يسهّالن  مدني  تثقيف  و  اجتماعية 
معرفة  و  حوله  يدور  ما  استيعاب  املواطن 

حقوقه و واجباته وحدود مسؤولياته. 
أمّا يف غياب هذا الوعي املدني فإنّ ربط 
فيهم  تتوّفر  ال  أفراد  باجتاهات  بالدٍ  مصري 
على  القفز  من  نوعاً  يصبح  املواطن  صفة 

الواقع.
 

تاسعًا-االكتساب: 
ال ميكن للمواطنة وقيمها أن تقوم من دون 
اكتساهبا عرب الرتبية والتنشئة عليها مبختلف 
الوسائل والطرق واألدوات اليت تعمل يف جمال 
باألسرة  بدءاً  كثرية؛  وهي  املواطنة،  إكساب 
اإلعالم  بوسائل  ومروراً  باملدرسة  وانتهاء 
والتكنولوجيا واإلعالميات ومؤسسات اجملتمع 

احمللي.
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هي  األسرة  أن  :باعتبار  األسرة  دور   -1  
عاتقها   على  يقع  التنشئة  األوىل يف  املؤسسة 
دور كبري يف ترسيخ مفهوم املواطنة لدى األبناء 
من خالل تنمية حسهم الوطين وتوجيههم إىل 
سلوكهم  وتوجيه  والقوانني  األنظمة  احرتام 
أنه  إىل  إضافة  والكرب  الصغر  يف  ومراقبتهم 
حسنة  قدوة  يكونا  أن  الوالدين  على  يتوجب 
يقتدي هبا األبناء يف احملافظة على مكتسبات 

الوطن وتعزيز وتكريس مفهوم املواطنة.
احلجر  املدرسة  تعد  املدرسة:  دور   -2
املواطنة  قيم  التالميذ  إكساب  يف  األساس 
املواقف  املواطن وحقوقه من خالل  وواجبات 

التعليمية والرتبوية. 
النسق  إطار  يف  تدخل  املواطنة  أن  ومبا  
والتعلم  التعليم  عملية  فإن  للمجتمع  القيمي 
من  تنبثق  سوف  هبا  اخلاصة  اإلجرائية 
هلا  القيمة  إن  حيث  والتعلم  التعليم  نظريات 
مكوِّن معريف جيب أن تسعى املدرسة لتنميته 
مجلة  توضيح  خالل  من  املواطنة  مبفهوم 
األديان  كل  أقرهتا  اليت  والواجبات  احلقوق 
التالميذ  إدراك  أمهية  وتبني   .. السماوية 
أن تغرس  والواجبات كما جيب  هلذه احلقوق 
اآلخر  احرتام  التالميذ  نفوس  يف  املدرسة 
لقيم  الوجداني  املكون  إطار  ويف  وقبوله، 
مبجموعة  املدرسة  تسعى  أن  جيب  املواطنة 
تشمل  اليت  تلك  سواء  التعليمية  املواقف  من 
اجتاه  لتكوين  الالصفية  أو  الصفية  األنشطة 
القيم  هذه  حنو  التالميذ  نفوس  يف  إجيابي 
حبيث تصبح جزءاً من تكوينهم الوجداني ومن 
أنفسهم ومع زمالئهم، وحيث إن  سلوكهم مع 
اجتماعي  مكون  هلا  قيمة  بوصفها  املواطنة 
يتمثل يف كون اإلنسان كائناً ذا صبغة إنسانية 
هو  بل  مبفرده  العيش  يستطيع  ال  اجتماعية 
حباجة ماسة ألن يعيش وسط جمتمع يتحقق 
فيه الشعور واألساس باالنتماء، وعلى املدرسة 

أن تنمي هذا االنتماء يف نفوس التالميذ وأن 
متكنهم  اليت  األنشطة  من  مجلة  هلم  ختلق 
هبا  واالهتمام  جمتمعهم  قضايا  معرفة  من 
اجملتمعية  األنشطة  يف  املتواضعة  واملسامهة 
اجملتمع  منظمات  مع  االتصال  خالل  من 
دور  ويتحدد   .. الرمسية  واملؤسسات  احمللي 
املدرسة أيضا يف تنمية قيم املواطنة من خالل 
وجود إدارة تربوية تعي مفهوم الرتبية احلديثة، 
ومتارس أسلوباً دميقراطياً يف قيادة املدرسة 
وتعمل على خلق بيئة تعليمية فاعلة من خالل 
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مع  وتربوية  إنسانية  تواصل  عالقات  نسج 
حد  على  األمور  وأولياء  واملتعلمني  املعلمني 

سواء.
وخبصوص دور املعلم يف تنمية قيم املواطنة 
أمام  القدوة احلسنة  يتجسد عن طريق  فإنه 
الذي  الفاضل  املربي  بدور  وقيامه  التالميذ 
تتجسد فيه شخصية تلك القيم فهو أبعد ما 
ودية  عالقة  يكوِّن  بل  الديكتاتورية  عن  يكون 
مع تالميذه ويعطف عليهم ويتلمس مشكالهتم 
وحيرتم آراءهم ويتقبلها حتى يستطيع أن يسهم 

املدرسة  حنو  نفوسهم  يف  االنتماء  تنمية  يف 
الوطين؛  االنتماء  أساس  يشكل  بدوره  والذي 
ومعارفه  قدراته  تطوير  ذلك  يقتضي  كما 

خاصة يف جمال طرق التدريس احلديثة.
3- دور اجملتمع احمللي: يوجد إىل جانب 
اليت  احمللي،  اجملتمع  مؤسسات  املدرسة 
حقوق  جمال  ويف  املواطنة  جمال  يف  تشتغل 
عملية  على  بالرتكيز  مطالبة  وهي  اإلنسان 

يف  املواطنة  إدماج  خالل  من  املواطنة 
هتتم  اليت  اجلمعيات  فمثال:  أنشطتها. 
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بتعريف  معنية  الصناعية  املنتجات  جبودة 
املواطن حبقوقه وواجباته جتاه اجلودة، فحني 
جيد سلعة فاسدة أو منتهية الصالحية عليه 
أن خيرب هبا اجلهات املختصة وأن يندد بذلك، 
الصناعي  املنتج  جبودة  التمتع  حقه  من  ألن 
وصالحية استعماله.. ألن مؤسسات اجملتمع 
احمللي باعتبارها مؤسسات أهلية يفرتض هبا 
أن تكون قريبة من الناس تشكل قنوات تعمل 
مطالبهم  عن  التعبري  من  األفراد  على متكني 
مشاركتهم  وتفعيل  حقوقهم  عن  والدفاع   ،

اجلماعية يف حتقيق متطلباهتم االقتصادية.
متعددة  نشاطات  األفراد  ميارس  هنا 
ومتنوعة ترتكز مجيعها على حمددات ثقافية 
تتجسد يف فلسفة اجملتمع احمللي، اليت تشكل 
للثقافة  املغايرة  املدنية  الثقافة  جمملها  يف 

التقليدية.

عاشرًا- املمارسة: 
ال معنى للمواطنة من غري ممارسة فعلية 
اليت  املمارسة هي  الواقع، ألن  أرض  هلا على 
تعطيها القيمة التداولية ، حيث تصبح بدون 

ممارسة ترفاً فكرياً ال فائدة منه. 
علماً أن العلم هو العلم الذي تستفيد منه 
اإلنسانية يف حل مشاكلها وقضاياها املختلفة. 
واملواطنة من دون ممارسة هتدم ثقافة املواطنة 
لدى  تفقد  ألهنا  الداخل،  من  ذاهتا  واملواطنة 

املواطن قيمتها العملية والنفعية. 
عبد  بن  احملسن  عبد  األستاذ  قارن  لذا 
فوجد  واملواطنة،  الوطنية  بني  املاضي  اهلل 
املواطنة الوجه العملي للوطنية، وهذا ما عرب 
عنه بقوله: » الوطنية شعور واملواطنة ممارسة 
قبول  املواطنة  بينما  ووفاء  حب  والوطنية   ..
» برضا أو بتربم« .. والوطنية حرارة وانفعال 
وجداني أما املواطنة فهي سلوك وتصرفات .. 
العامة..  املناسبات  يف  حيضر  أداء  والوطنية 

للواجبات  الفردي  األداء  فهي  املواطنة  أما 
باألرض  عاطفي  ارتباط  والوطنية  اليومية.. 
عملي..  ارتباط  املواطنة  بينما  واجملتمع، 
أما  داخلي،  ضمريي  قليب  حس  والوطنية 
املواطنة فهي سلوك فعلي ظاهر.. والوطنية ال 
تعدُّد فيها وال تبدُّل، أما املواطنة فهي التكيُّف 
إن  أي  وتبدُّل..  تغيُّر  من  تعنيه  مبا  واملرونة 
وسيلة  املواطنة  بينما  لواقع  نتيجة  الوطنية 

هلدف«.
 نستنتج من هذا  أن الوطنية هي حمصلة 
مواطنة  بدون  جيدة  وطنية  فال  للمواطنة.. 
جيدة، والوطنية ذات عالقة بالتاريخ واهلوية.. 
احلياتي  واإليقاع  التناغم  فهي  املواطنة  أما 
وباجملتمع  باألرض  مرتبطة  الوطنية  اليومي. 
اليومية  باملعيشة  مرتبطة  املواطنة  بينما   ..
يف بلدك، أو بلد غري بلدك.. وتوطني النفس 
يعين تعويدها، وتوطني اجلسد يعين اإلسكان  
واملفاهيم  بالقيم  االلتزام  تشرتط  ال  الوطنية 
التزام  دون  من  مواطنة   ال  بينما  اجملتمعية، 
هبما . وممارسة املواطنة هي الضامن الوحيد 
للدخول إىل داللة دولة احلداثة والدميقراطية 

والعدالة.
 ويف غياب أية ممارسة واقعية معيشة ال 
الوطنية  ألن  املواطنة.  عن  نتحدث  أن  ميكن 
وأفعال  أعمال  وإمنا  فارغة  كلمات  ليست 
وسلوك هلا ناتج يف واقع الفرد والناس والدولة 
واجملتمع والوطن؛ ذلك  أن املسافة بني الوطن 
حمض  جتسدها  وال  حتسرها  ال  واملواطن 
التجسيد  ولكن  وشعارات،  ومشاعر  كلمات 
والتحسري يتمثل يف سلوك املواطن بني حقوقه 
حقيقة  يعكس  الذي  السلوك  وهو  وواجباته، 
هي  احلق  املواطنة  و  وانتماءٌ،  وفاءٌ  املواطنة 
متّثل سلوكي للحقوق والواجبات وعدم تغليب 
املواطنة  إن  اآلخر،  حساب  على  منها  أي 
عنها  يعرب  أن  جيب  وانتماءً  وفاءً  احلقيقية 
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بسلوك وطين منتٍم فعالً ال قوالً،  مُواَطنة .. 
مع  ومتوازن  متواِز  بنسق  الواجبات  تستشعر 
اإلخالص  أن  تستشعر   .. مُواَطنة  احلقوق، 
يف أداء الواجب هي ممارسة حق الوطن جتاه 
من  الرتبوي  تضيء   .. مُواَطنة  آخر،  مواطن 
الداخل برقابة ذاتية وليس وهج ضوء يسلطه 
اآلخرون عليه من اخلارج، إن املواطنة الواعية 
احلقيقي  االنتماء  هي  والواجبات  باحلقوق 

للوطن والذات الفردية واجلماعية. 
هي  واملمارسة  واالكتساب  القيم  هذه  إن 
احلراك  نطاق  يف  بينها  فيما  تتفاعل  اليت 
ثقافة  إلنتاج  اجملتمعي  والتعالق  االجتماعي 
املواطنة، اليت تعدُّ أحد مداخل ترسيخ املواطنة 
بوصفها  ونشرها  واستمرارها،  اجملتمع  يف 
أساساً عملياً للتداول بني الناس وبينهم وبني 

الدولة. 
بأسسها  إال  املواطنة  تستقيم  ال  ثم  ومن 

وشروطها وضرورياهتا. 

على  النشء  تربية  أمهية  تأتي  هنا  ومن 
والقيمة  املعرفية  جتلياهتا  بكل  املواطنة 

والسلوكية، ألهنا القلب النابض يف اجملتمع. 
جسمه،  يف  األكسجني  تدخل  اليت  والرئة 
فعلى املؤسسات الرتبوية بكل أشكاهلا وآلياهتا 
االهتمام ببناء املواطن املدرك ملسؤولياته جتاه 
حتمل  على  وحضه  واجباته  وتأدية  حقوقه 
املسؤولية واملشاركة الفعالة يف خمتلف مناحي 
والتخلي عن  هبا  املشاركة  على  القادر  احلياة 

املواقف السلبية وعدم املباالة. 
العملية  على  القائمني  على  يتوجب  كما 
التالميذ على  تعاملهم مع  أن يكون  التعليمية 
قدم املساواة فذلك حيقق العدل ويعزز وحدة 
اجلماعة الوطنية ويزيل الفوارق بني التالميذ 
يف  اخلالق  والعمل  العطاء  باجتاه  ويدفعهم 
إطار التفاهم والثقة والوحدة الوطنية والقومية 
وهذا  بالتايل ميكننا  من االرتقاء احلضاري 

والقدرة على محاية الوطن والدفاع عنه.
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اإلرهاب والمقاومة
 معروف ناصر

واإىل  الدويل  لالإرهاب  عليه  متفق  تعريف  وجود  عدم  اإىل  ا�ستناداً 
املخت�سني  واجتهادات  الدول  بني  واملواقف  االآراء  يف  الكبري  االختالف 
بالقانون الدويل حيال تعريفه ومفهومه وجماالته وو�سائله وا�سكاله عمدت 
املعادية  االبحاث  ومراكز  والقانون  والثقافة  االإعالم  واأجهزة  الدول  بع�ص 
اإىل  واال�ستقالل  التحرير  اأجل  من  ون�سالها  لل�سعوب  امل�سري  تقرير  حلق 
ال�سعوب �سد  بن�سال  وو�سائل  واأ�سكااًل  وتنفيذاً  فكراً  الدويل  االإرهاب  خلط 
اال�ستعمار واال�ستعمار اجلديد واالحتالل وال�سيطرة والعن�رسية وال�سهيونية 

والظلم االجتماعي.
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وقد استقر العرف الدويل على أن اإلرهاب 
شكل من أشكال العنف والعنف قرين السياسة 
ويف السياسة جماالت عنفية أحياناً واحلرب 
وملا   0 الدول  متارسه  سياسي  عنف  ذاهتا 
فإن  ما  بوجه  للسياسة  امتداداً  كانت احلرب 
اإلرهاب السياسي وهو فعل عنفي هو امتداد 
هلا ايضاً بوجه آخر، وإذا كان مقياس احلكم 
على احلرب من حيث شرعيتها أو عدوانيتها 
على  يعتمد  ظاملة  أو  عادلة  كوهنا  حيث  ومن 
يكون  أن  املنطق  هدف احلرب وأسباهبا فمن 
مرتبطاً  السياسي  اإلرهاب  على  احلكم 
باهلدف من العملية اإلرهابية وبواعثها وكانت 
ومظاهره يف  االستعمار  قومت  املتحدة  األمم 
املستعمرة  للشعوب  أن  وأكدت  اجلرائم  عداد 
حقاً طبيعياً يف النضال بكل الوسائل املتاحة 
األجنبية  والسيطرة  االستعمارية  الدول  ضد 
الذي  املصري  تقرير  يف  حقها  بذلك  ممارسًة 
القانون  مبادئ  وإعالن  امليثاق  به  اعرتف 
 0 الدول  بني  الودية  العالقات  بشأن  الدويل 
تقرير  حق  أجل  من  املناضلون  يكون  وحتى 
املصري وضد السيطرة االستعمارية واألجنبية 
مركز  يف  والصهيونية  والعنصرية  واالحتالل 
الدويل  التنظيم  اطار  يف  به  معرتف  قانوني 
أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة )الدورة 
28 القرار 3103 تاريخ 1973/12/12 ( مبادئ 

اساسية لتثبيت ذلك املركز هذا موجزها : 
ـ إن نضال الشعوب الواقعة حتت السيطرة 
العنصرية  واألنظمة  واألجنبية  االستعمارية 
املصري  تقرير  يف  حقها  حتقيق  سبيل  يف 
واالستقالل هو نضال شرعي ويتفق متاماً مع 

مبادئ القانون الدويل 0
النضال هي  لقمع هذا  أية حماوالت  إن  ـ 
مبادئ  وإعالن  املتحدة   األمم  مليثاق  خمالفة 
الودية  بالعالقات  اخلاصة  الدويل  القانون 

والتعاون بني الدول 0

على  تنطوي  اليت  املسلحة  النزاعات  إن  ـ 
بوصفها  إليها  النظر  جيب  النضال  هذا 
يف  الوارد  باملعنى  مسلحة  دولية  نزاعات 
املسلحة  بالنزاعات  اخلاصة   1949 اتفاقيات 

والوضع القانوني للمتحاربني 0
ـ إن املناضلني ضد السيطرة االستعمارية 
واألجنبية واألنظمة العنصرية إذا ما وقعوا يف 
عليهم  وتنطبق  أسرى  يعدون  أعدائهم  أيدي 
أحكام القانون الدويل املناسبة والسيما اتفاقية 
جنيف اخلاصة مبعاملة أسرىاحلرب1949 0

االستعمارية  األنظمة  استخدام  إن  ـ 
ضد  املرتزقة  للجنود  والعنصرية  واألجنبية 
حركات التحرير الوطين عمل إجرامي ويعامل 

هؤالء معاملة اجملرمني 0
وكانت األمم املتحدة قد أخذت حبق تقرير 
وفيما  ميثاقها  يف  ودونته  للشعوب  املصري 
وقرارات  واتفاقيات  إعالنات  من  عنها  صدر 
كل  إىل  اللجوء  يف  للشعوب  احلق  وأعطت 
أشكال النضال ومنها الكفاح املسلح من أجل 
حترير أوطاهنا أو نيل استقالهلا وقد جاء ذلك 
واضحاً يف الربنامج الذي أقرته اجلمعية العامة 
 ( وعنوانه   )1970/10/12( املتحدة   لألمم 
إلعالن  التام  التنفيذ  أجل  من  العمل  برنامج 
منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة ( 
الصادر  القرار  ويف قرارات أخرى كثرية منها 
 32 الدورة  ذاته  املوضوع  يف   1977 عام  يف 
اجلمعية  تؤكد  األوىل  الفقرتان  هاتان  وفيه 
يف  الشعوب  كفاح  شرعية  جديد  من  العامة 
سبيل االستقالل والسالمة اإلقليمية والوحدة 
االستعمارية  السيطرة  من  والتحرر  الوطنية 
ما  جبميع  االجنيب  التحكم  ومن  واالجنبية 
أتيح هلذه الشعوب من وسائل ويف ذلك الكفاح 
تؤكد   ( ففيها  الثانية  الفقرة  أما   ، املسلح 
وزمبابوي  ناميبيا  لشعيب  ما  العامة  اجلمعية 

الشعوب  وسائر  الفلسطيين  والشعب 
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الواقعة حتت السيطرة األجنبية واالستعمارية 
من حقوق غري قابلة للتصرف يف تقرير املصري 
اإلقليمية  والسالمة  الوطين  واالستقالل 
والوحدة الوطنية والسيادة من دون أي تدخل 
خارجي ( ويستدل من هذا النص ومن نصوص 
الذي  العنف  أن  كثرية  أخرى  مماثلة  دولية 
تأييداً   ) املسلح  الكفاح   ( الشعوب  متارسه 
بالشرعية  حيظى  مصريها  تقرير  يف  حلقها 
ويصب  النفس  عن  دفاعاً  ويأتي  الدولية 
االستعمار  ألن  العاملي  السالم  مصلحة  يف 
واالحتالل والسيطرة والعنصرية والصهيونية 
نقائض للسالم العاملي 0 وعلى هذا ميكن تبني 
مسات العنف املصاحب للكفاح املسلح إعماالً 
العنف  حلق الشعوب يف تقرير مصريها وهو 
الذي يصنفه أعداؤه ومناهضوه حتت مصطلح 
اإلرهاب الدويل ميكن تبني مساته فيما يأتي 
: إنه عنف مجاهريي متارسه مجاعات وأفراد 
يستخدم  اليت  باألهداف  يؤمن  شعب  من 
ضد  موجه  وهو  لتحقيقها  وسيلة  العنف 
لذلك  مستغلة  أو  عنصرية  أو  مستمرة  قوى 
الشعب حقه يف  اسرتداد  إىل  ويهدف  الشعب 
الدولية  بالشرعية  املصري وهو مدعوم  تقرير 
بأنه  وصفه  والميكن  العاملي  السالم  وخيدم 
عدوان على أحد فهو دفاع عن النفس وعنف 
املستعمر  وألن  أكرب  ظامل  عنف  مواجهة  يف 
بل  املستعمرة  األرض  على  وجوده  اليقتصر 
حق  فإن  أخرى  أماكن  إىل  متتد  سيادته  إن 
استخدام الكفاح املسلح ميتد إىل حيث يوجد 
أعطت  املتحدة  األمم  كانت  وإذا   0 املستعمر 
يف  احلق  الفلسطيين  الشعب  ومنها  الشعوب 
اللجوء إىل الكفاح املسلح ضد القوى املستعمرة 
فإهنا مل تتطرق يف قراراهتا إىل جمال حمدد 
ميارس فيه هذا الكفاح املسلح وعلى هذا فإن 
كل ماخيضع لسيادة الدولة املستعمرة يصلح 
ملمارسة الكفاح ضدها 0 وهذه املقولة تتوافق 

مع مفهوم اجلمعية العامة عن اإلرهاب الدويل 
ألخذ  الدولية  االتفاقية  يف  هبا  أخذت  حني 
الرهائن عام 1979 فبعد أن وصفت االتفاقية 
أخذ الرهائن أنه عمل يعرض حياة األشخاص 
اإلنسانية  الكرامة  وينتهك  للخطر  األبرياء 
االتفاقية  هذه  التسري   (  12 املادة  يف  قالت 
يرتكب يف  الرهائن  أخذ  أفعال  فعل من  على 
اتفاقيات  يف  املعرفة  املسلحة  النزاعات  أثناء 
جنيف عام 1949 وبروتوكاالهتا وخيل يف ذلك 
املنازعات املسلحة اليت يرد ذكرها يف الفقرة 
 1977 األول  الربوتوكول  من   10 املادة  من   4
السيطرة  ضد  الشعوب  فيها  تناضل  واليت 
والنظم  األجنيب  واالحتالل  االستعمارية 
العنصرية وممارسة حلقها يف تقرير املصري(0 
واملناضل  اإلرهابي  بني  الفصل  املقياس  إن 
ومها  واحداً  يؤلفان كالً  يتألف من عنصرين 
للقتال  واجملرم  املناضل  يدفع  الذي  السبب 
واهلدف الذي يسعى كل منهما إىل بلوغه ولقد 
أكدت األمم املتحدة يف ميثاقها من حيث املبدأ 
الدولية  واالتفاقيات  املعاهدات  من  كثري  ويف 
األحكام  حيث  من  قراراهتا  ويف  عقدهتا  اليت 
والسياسية  واألخالقية  الشرعية  واملمارسة 
لكفاح التحرير الذي ختوضه الشعوب املقهورة 
وهذا   0 بتصرفها  اليت  الوسائل  مجيع  يف 
مامييز أعمال التحرير الوطين متييزاً واضحاً 
الوطين  الكفاح  أن  ذلك  اإلرهاب  أعمال  من 
يندرج مع الكفاح املسلح يف فئة واحدة ويدخل 
من الناحية القانونية يف نطاق أحكام اتفاقييت 
بالنزاعات  اخلاصتني   1949 للعام  جنيف 
املسلحة وعلى هذا أيضاً الجيوز أن ينتج عن 
الكفاح ضد اإلرهاب الدويل أي تقييد حلقوق 
الشعوب يف نضاهلا ضد االستعمار واالحتالل 
أشكال  مجيع  وضد  والصهيونية  والعنصرية 

القهر السياسي واالجتماعي واالقتصادي 0
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إرهاب الدولة
بأعمال  تقوم  دول  تدعمها  منظمات  مثة 
وقد  السريرة  أو  اجلهرية  يف  سواء  إرهابية 
تستأجر جمموعات من الناس أو األفراد لتأدية 
الدولة  إرهاب  مايسمى  وهذا  األعمال  هذه 
أداة  ألنه  الدويل  اإلرهاب  أشكال  أخطر  وهو 
والسيطرة  والبطش  والعدوان   القوة  سياسة 
للدول األخرى  الداخلية  الشؤون  والتدخل يف 
القوى  إرادة  فرض  إىل  ترمي  سياسة  وهي 
الناس  وقتل  تطوراً  التقنيات  أكثر  باستخدام 
تتمتع باحتكار  اليت  الدول  األبرياء وهلذا فإن 
للسلم  القوة وبسوء استخدامها تؤلف هتديداً 
الدويل  أخطر بكثري من األعمال اليت يرتكبها 
أفراد أو مجاعات إرهابية ويتخذ هذا اإلرهاب 
الضعيفة  الدول  هتديد  مثل  شتى  أشكاالً 
املرتزقة  استخدام  أو  اقتصادياً  أو  عسكرياً 
للقيام بأعمال ختريبية 0 وهلذا يرى كثري من 
الدولة  إرهاب  أن  الدويل  بالقانون  املختصني 
إطار  يف  يدخل  علنياً  يكون  حني  سيما  وال 
اإلرهاب  إطار  إىل  انتسابه  من  أكثر  العدوان 
وأجهزة  وتعريفه  مفهومه  وللعدوان  الدويل 
اإلرهاب  أن  حني  يف  شؤونه  ملعاجلة  دولية 
غري  وتعريفه  غامضاً  مفهومه  اليزال  الدويل 
شؤونه  تعاجل  دولية  أجهزة  والتوجد  حمدد 
قرار  عرفه  كما  العدوان  أن  أخرون  ويرى 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة ذو الرقم 3314 
لعام 1974 هوأخطر أنواع اإلرهاب وال سيما 
احلروب  يف  املستخدمة  األسلحة  ضوء  يف 
آثارها احملاربني لغريهم  تتعدى  اليت  احلديثة 
الدولة  إرهاب  ويعين   0 املساملني  املدنيني  من 
أن تستخدم الدولة نفسها أو اجلماعات اليت 
من  وسائل  هلا  أجرية  هي  أو  بامسها  تعمل 
وقد  الدولة  خارج  يف  اآلخرين  إرهاب  أجل 
يكون هؤالء األخرون دولة أو مجاعة أو أفراداً 
وتستخدم الدولة املرهبة القوة االقتصادية أو 
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السياسية أو اإلعالمية أو العسكرية أو بعضها 
أو كلها 0 

أشكال  عدة  يف  الدولة  إرهاب  ويتمثل 
منها : تقديم الدعم إىل األنظمة االستعمارية 
وتقديم  والفاشية  والعنصرية  واالحتاللية 
بثورة مضادة  تقوم  مسلحة  الدعم جلماعات 
حركات  والوقوف ضد  وطنية  حكومات  على 
حق  أجل  من  تناضل  اليت  الوطين  التحرير 
معينة  وفرض سياسة  لشعوهبا  املصري  تقرير 

على حكومة وطنية ضد إرادة شعبها0 
اإلرهابية  العمليات  سجل  إىل  وبالنظر 
املتحدة  األمم  رمست  الذي  املفهوم  مبنظار 
فئة  يف  يندرج  معظمها  أن  يتبني  مالحمه 
إرهاب الدولة ذلك أن مجيع عمليات حركات 
الواقعة  الشعوب  ونضاالت  الوطين  التحرير 
الصهيونية  أو  العنصرية  أو  االستعمار  حتت 
أو االحتالل تدخل يف إطار تأييد حق تقرير 
املصري واالستقالل والتحرير وأن أسباب هذه 
املستعمرة  الدول  بسياسات  ترتبط  العمليات 
وهي  وممارساهتا  العنصرية  واألنظمة 

املسؤولة عن نشوئها 0 
من  نسبة ضئيلة  هنالك  ذلك  مقابل  ويف 
املباشرة  املسؤولية  تقع  اإلرهابية  العمليات 
قاموا  جمموعات  أو  أفراد  كاهل  على  عنها 
والشعور  األمل  وخيبة  اليأس  بفعل  هبا 
بريئة  بأرواح  التضحية  على  فأقدموا  بالظلم 
وبأرواحهم أيضاً واملسؤولية غري املباشرة عن 
هذه األعمال فرتتد إىل االستعمار والعنصرية 
وهي  االجتماعي  والظلم  األجنيب  واالحتالل 
األسباب الكامنة وراء هذا النوع من اإلرهاب 
األسباب  هذه  جتاهل  أن  فيه  الريب  ومما 
اليت  واملمارسات  السياسات  يف  واالستمرار 
بالدول  يدفعان  اإلرهاب  نشوء  إىل  أدت 
مهاوي  إىل  العنصرية  واألنظمة  املستعمرة 
اإلرهاب ذاته فتقع فريسة له ومتارس إرهاباً 

رمسياً أشد فظاعة من األعمال اإلرهابية اليت 
واجهتها ويذهب ضحية إرهاب الدولة أبرياء 
إرهاب  على  كثرية  أمثلة  وهناك  جداً  كثريون 
الدولة مثل ما أقبلت عليه السلطات الفرنسية 
مدنية  طائرة  اختطفت  حني   1956 عام  يف 
مغربية كان على متنها مخسة من قادة الثورة 
اجلزائرية وكانت هي احلادثة الثانية يف تاريخ 
حادثة خطف  بعد  احلديثة  اجلوية  القرصنة 
الطريان  يد  على  املدنية  السورية  الطائرة 
اإلسرائيلي عام 1954 وحجز ركاهبا ملبادلتهم 
جبواسيس إسرائيليني يف سوريا وبعد عامني 
األمريكية  احلكومة  نظمت   1958/11/3 يف 
إىل  ماأدى  وهو  كوبية  طائرة  خطف  حادثة 
نفسها  احلكومة  وتابعت  شخصاً   17 مصرع 
ومتويالً  تنظيماً  العمليات  من  النوع  هذا 
إذ مت  املدة من 1960إىل 1964  وتشجيعاً يف 
املطارات  كوبية هبطت يف  طائرة   40 خطف 
قوات  أغارت   1986 عام  ويف  األمريكية 
وبنغازي  حبرية وجوية على مدينيت طرابلس 

الليبيتني0 
اجلوية  القوات  أغارت   1968 عام  ويف 
االسرائيلية على مطار بريوت الدويل فدمرت 
االسطول  كل  هي  نقل  طائرة   13 وأحرقت 
اجلوي املدني اللبناني ويف عام 1981 أغارت 
القوات اجلوية االسرائيلية على املفاعل النووي 

العراقي املصمم ألغراض سلمية ودمرته 0
جداً  كثرية  وقائع  من  متفرقة  أمثلة  هذه 
أرتكبتها دول يف إطار ) إرهاب الدولة ( وقد 
تطور مفعول هذا النوع من اإلرهاب حتى أضاف 
بعضهم اليه ضروباً وأعماالً ذات أشكال غري 
عسكرية مثل قطع إمدادات احلبوب والتغذية 
تقديم  على  جمحفة  شروط  أو  قيود  وفرض 
املساعدات والقروض للدول الصغرية وفرض 
الصغرية  للدول  املصنعة  املنتجات  على  قيود 
تنتجها  اليت  األولية  املواد  باسعار  والتالعب 
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هذه الدول وما ماثلها أو شاهبها 0
هذه  املتحدة  الواليات  استخدمت  وقد 
اىل  إضافة  وغريها  العسكرية  كلها  الوسائل 
معسكرات  أراضيها  يف  تقيم   بأهنا  اعرتافها 
دول  جنسيات  من  إرهابية  مجاعات  لتدريب 
العمليات  أخرى وتسلحهم وتنقلهم إىل أماكن 
وعربت اإلدارة األمريكية بلسان وزير خارجيتها 
الذي  اإلرهاب  بأن  اقتناعها  1984/4/3 عن 
أشكال  من  شكالً  يعد  الدول  بعض  تسانده 
احلرب ومل يلق هذا املفهوم القانوني األمريكي 

لإلرهاب أي صدى لدى أي حليف من حلفاء 
الواليات املتحدة إذ نظر اليه على أنه موقف 
واليرقى  أعلنته  اليت  بالدولة  خاص  سياسي 

إىل مفهوم القانون الدويل 0
أعلن  اخلاص  املفهوم  هذا  واستناداًإىل 
 1984/12/9 يف  األمريكي  اخلارجية  وزير 
مستعدة  تكون  أن  املتحدة  الواليات  على  أن 
على  والرد  املخربني  وقائي ضد  لشن هجوم 

يف  قتل  لو  حتى  اإلرهابية  األعمال 
وعلى  أبرياء  مدنييون  العملية  أثناء 

57املعلم العربي / العدد 449-448 / 2013

المعلم العربي



هذا اعتدت الواليات املتحدة على غرينادا ثم 
أن  بطالناً  مدعية   1986 عام  يف  ليبيا  على 
ليبيا تؤوي منظمات ختريبية ووزعت األلغام 
مدنية  نيكاراغوا وخطفت طائرة  يف شواطئ 
العدل  حمكمة  رفضت  وقد   1985 مصرية 
بني  الدعوى  يف  الصادر  حكمها  يف  الدولية 
نيكاراغوا والواليات املتحدة املفهوم األمريكي 
الناحية  وعدت تصرفات واشنطن مدانة من 

القانونية الدولية 0 
ما  كله  العامل  يف  اليوجد  أنه  املؤكد  ومن 

الدولة  إرهاب  ممارستها  يف  إسرائيل  مياثل 
باإلرهاب  تأسست  نفسها  إسرائيل  أن  ذلك 
يؤلف  ألنه  استخدامه  يف  واستمرت  وعليه، 
رئيساًمن مقوماهتا وأساساً من أسس  مقوماً 
من  وما  والسياسية  العسكرية  اسرتاتيجيتها 
مسؤول صهيوني إسرائيلي إال كان إرهابياً يف 
الفكر أو املمارسة أو يف كليهما معاً ومن يراجع 
تاريخ اإلرهاب الصهيوني واإلسرائيلي جيد أن 
معظم القادة  اإلسرائيلني  هم قادة للمنظمات 
أو  مسؤولون  أو  والعلنية  السرية  اإلرهابية 
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عاملون فيها0
من  أكثر  مدى  على  اإلرهاب  كان  ولقد 
االساسية  الفكرية  املقومات  أحد  نصف قرن 
اليت  االساليب  وأحد  الصهيونية  للحركة 
طبقتها الصهيونية لتحقيق غرضها األول وهو 
الكيان  إنشاء  اقرتن  فقد  لذا  اسرائيل  إقامة 
وأفظع   اإلرهاب  أشكال  بأبشع  الصهيوني 
الصهيونية  عن  إسرائيل  أخذت  ثم  أنواعه 
الشعب  لتمارسه ضد  وأسلوباً  فكراً  اإلرهاب 
العربية اجملاورة0  والدول  الفلسطيين  العربي 
حافل  وإسرائيل  الصهيونية  احلركة  وتاريخ 
والقتل  اإلرهاب  أعمال  من  طويلة  بسلسلة 
غين  اإلسرائيلي  الفكري  والرتاث  اجلماعي 
جداً باألعمال الفكرية اليت تعرب عن اإلرهاب 
الصهيونية  قادة  نشر  فقد  ووقائع  عقيدة 
كثرية  مؤلفات  ومفكرومها  إسرائيل  وزعماء 
وسياسة  عقيدة  باإلرهاب  فيها  حبثوا 
اإلرهابية  املنظمات  عن  وحتدثوا  ووسيلة 
وأهدافها  وتنظيمها  ونشوئها  وأيديولوجيتها 

وإجنازاهتا واجلرائم اليت ارتكبتها 0 
وميكن القول: إنه ليس يف العامل  القديم 
ألي  سياسي  أو  عسكري  تراث  املعاصر  أو 
الصهيوني  الرتاث  يشبه  الشعوب  من  شعب 

واإلسرائيلي يف اإلرهاب . 
دولة  إقامة  الصهيونية يف  وعندما فكرت 
لن  أن ذلك  رأت  يهودية خالصة يف فلسطني 
يتم إال بإبادة سكان البالد األصليني أو طردهم 
عن طريق اإلرهاب والتخويف وعلى هذا ألف 
اخلطة  صلب  البداية  منذ  والعنف  اإلرهاب 

الصهيونية الرامية إىل احتالل فلسطني.
غزوها  يف  الصهيونية  استعملت  وهكذا 
حدود  وتوسيع  كياهنا  تثبيت  ويف  فلسطني 
أساليب  أهلها  من  فلسطني  وتفريغ  احتالهلا 
املقاهي  يف  القنابل   : منها  ومتنوعة  كثرية 
الدوائر  وعلى  النقل  وسائط  وعلى  واألسواق 

السياسي داخل  املدنية واحلكومية واالغتيال 
قتلهم  ثم  الرهائن  وأخذ  وخارجها  فلسطني 
ونسف الفنادق واهلجوم على سفارات أجنبية 
اإلسعاف  سيارات  وتلغيم  فلسطني  خارج 
ونسف املصارف والسطو على أمواهلا والرسائل 
بيوت سكنية  ونسف  فلسطني  خارج  امللغومة 
مدنية  أحياء  وضرب  بسكاهنا  سكنية  ومبان 
املدنيني  حلمل  نفسية  حرب  وشن  باملدافع 
على الرحيل وهنب املدن واغتيال موظفي األمم 
املتحدة ومصادرة مجاعية ملمتلكات النازحني 
والغائبني وهدم قرى مواطنني بكاملها وطرد 
مجاعي ملواطنني من البالد واهلجوم على قبائل 
البالد  من  مجاعياً  طردهم  أجل  من  بدوية 
واهلجوم على طائرات ركاب خاصة مع ركاهبا 
وإطالق  املستشفيات  النابامل ضد  واستعمال 
النار على أفواج الالجئني الفلسطينيني وطرد 
املدن  وضرب  واغتياهلم  فلسطينيني  قادة 
واالغتيال  النابامل  بقنابل  املستشفيات  وفيها 
واحتجاز  اخلاصة  السيارات  لغم  بطريقة 
نساء وأطفال من أقرباء املشبوهني رهائن يف 
وقتل سكان قرى عربية  االعتقال  معسكرات 
مثل : مذحبة دير ياسني، مذحبة كفر قاسم 
 ، يونس  خان  يف  الالجئني  خميم  مذحبة   ،

مذحبة خميم الالجئني يف رفح . 
ومثة حقيقة أخرى كشف عنها النقاب يف 
أواخر 1986 تثبت أن خروج القسم األكرب من 
الفلسطينيني من املناطق اليت احتلتها اهلاغاناه 
يف فلسطني يف مرحلة إقامة إسرائيل ، كانت 
نتيجة مباشرة للعمليات اإلرهابية اليت نفذهتا 
وليست  وشترين  إرغون  ومنظمتا  اهلاغاناه 
العليا  العربية  اهليئة  ونداءات  رغبات  نتيجة 
وهي  اجملاورة  العربية  واحلكومات  لفلسطني 
وأجهزة  إسرائيل  هبا  تشبثت  اليت  الدعوى 
اهلجرة  ظاهرة  لتفسري  الصهيونية  االعالم 

مناطق  من  الفلسطينية  اجلماعية 
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مثل  إسرائيليون  كتاب  أكد  وقد  االحتالل 
نشره  كتاب  يف  املقولة  هذه  فالبان(  )مسحا 
 : إسرائيل  والدة   ( بعنوان   1987 عام  أواخر 
حقائق وأكاذيب ( إضافة إىل ذلك تشهد وثائق 
التحقيق  تقارير جلان  وخاصة  املتحدة  األمم 
العامة وجملس األمن على  وقرارات اجلمعية 
أن إسرائيل مل ترتك مبدءاً أو حكماً من مبادئ 
القانون الدويل وأحكامه إال خرقته أو انتهكته 
ومجيع تلك االنتهاكات تتعلق حبقوق اإلنسان 
والوسيلة اليت اتبعتها يف  ذلك هي اإلرهاب وقد 
جرت وقائع ذلك كله ضد الشعب الفلسطيين 
بصورة خاصة إذ قامت إسرائيل بأعمال القتل 
الفردي واجلماعي وإخراج السكان العرب من 
وطردهم  وترحيلهم  ومصادرهتا  أراضيهم 
وتعذيبهم  وسجنهم  واعتقاهلم  وتشريدهم 
اجلماعية  العقوبات  وفرض  املوت  حتى 
ومعتقداهتم  حرياهتم  على  والتعدي  عليهم 
األماكن  هتديم  أو  حرق  وحماولة  الدينية 
واألحياء  املدن  وحصار  وتدنيسها  املقدسة 
هبا  تقوم  أعمال  وهي  التجول  ومنع  والقرى 
املستعمرون  واملستوطنون  االحتالل  سلطات 
تشجيعها  أو  السلطات  مبعرفة  اإلسرائيليون 

أو تغاضيها عن أعماهلم . 
الدولة  إرهاب  أشكال  تنوعت  ولقد 
اجليش  خطف  مثل  إسرائيل  يف  وأساليبه 
ولبنانيني  اإلسرائيلي مخسة ضباط سوريني 
اللبنانية  ) 1972/6/21( كانوا داخل األرض 
ومثل الغارة اجلوية على مقر منطقة التحرير 
وقد   )1985/10/1  ( تونس  يف  الفلسطينية 
وسبعني  نيف  استشهاد  إىل  الغارة  هذه  أدت 
مدنياً تونسياً وفلسطينياً ومثل مذحبة خميمي 
صربا وشاتيال اليت خططت هلا ومحتها قوات 

االحتالل اإلسرائيلي 0 
وهكذا يبدو أن اإلرهاب عامة يشبه حلقة 
مغلقة يدور فيها الظامل واملظلوم والسبيل إىل 

والظلم  القهر  أسباب  بإزالة  إال  منها  اخلروج 
وليس مبنع املظلومني واملقهورين من االحتجاج 

والتمرد حتى املوت0 
اإلرهاب  مكافحة  أمر  يستقيم  وحتى 
نفسه  املصطلح  مراجعة  من  البد  الدويل 
عملية  وروح  بدقة  تعريفه  يف  النظر  وإنعام 
ووضعه  بوضوح  حدوده  ورسم  وموضوعية 
الصحيح ووضع مقاييس أخالقية  يف سياقه 
لتمييز اإلرهاب من كفاح  وسياسية وقانونية 
الشعوب من أجل حتررها واستقالهلا ومن ثم 
وحاالته  اإلرهاب  تولد  اليت  األسباب  دراسة 
تلك  على  القضاء  ألن  بإزالتها  ومعاجلتها 
األسباب هو أساس التدابري ملكافحة اإلرهاب 

 0
دعت اجلمهورية العربية السورية تؤازرها 
إىل  االحنياز  عدم  دول  من  كبرية  جمموعة 
عليه  متفقاً  تعريفاً  يضع  دويل  مؤمتر  عقد 
ودوافعه  أسبابه  يبحث  كما  الدويل  لإلرهاب 
مؤمتر  أي  ضد  كان  واشنطن  موقف  لكن 
سواء  الدويل  لإلرهاب  تعريف  أي  وضد  بل 
مستوى  على  حتى  أو  الدويل  املستوى  على 
يقول  هذا  ويف  األمريكي  االحتادي  التشريع 
فريد الندر Fredlander يف حبث نشر يف 
كانت  األمريكية  اإلدارة  إن   1988 عام  أواخر 
تعبري  تطلق  حتى  هذا  موقفها  على  وماتزال 
اإلرهاب الدويل على العمل املعادي هلا وعلى 
اجلمعية  عن  آخر صدر  قرار  ويف  مرتكبيه0 
 1987 األول  كانون  يف  املتحدة  لألمم  العامة 
املتحدة  األمم  اختذت  رقم 42/159(  قرار   (
حد  إىل  يقرتب  الدويل  اإلرهاب  من  موقفاً 
كبري من موقف دول العامل الثالث فقد أكدت 
وصوره  أشكاله  بشتى  اإلرهاب  نبذها  على 
يف  مبا  أودوافعهم  مرتكبيه  عن  النظر  بغض 
الودية بني  العالقات  اليت هتدد  ذلك األعمال 
الدول أو أمن هذه الدول  وقد عدّت اجلمعية 
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العامة  مكافحة اإلرهاب بوصفه جرمية دولية 
يتوقف على إجياد تعريف له يكون مقبوالً من 
الدول وقررت إعادة دراسة املوضوع يف دورهتا 
عام  أواخر  انعقدت  اليت  واألربعني  الرابعة 
الوصول  أمالً يف  أن مثة  اليبدو  ولكن   1989
قريباً إىل حل هنائي يكون مقبوالً للدول كلها 0  

االحنياز األعمى 
واإلرهاب

والسياسة  عاماً  مخسني  من  أكثر   منذ 
أسلوب  أسرية  األوسط  الشرق  يف  األمريكية 
املكيالني واالحنياز السرائيل ومناورات اللوبي 

املستمرة 0
متنح  املتعاقبة  األمريكية  اإلدارات  فكل 
فلسطني  أرض  على  نشأهتا  ومنذ  اسرائيل 

املال والسالح 000 فلماذا ؟ 
يرى املتتبع لألحداث أن إسرائيل وأمريكا 
العرب  على  اإلرهاب  مبمارسة  يستمتعان 
وتغيري  واعتقاالت واستيطان  من قتل وتدمري 

حقائق 00000
وربط اإلرهاب باملقاومة من قبل الواليات 
تنتهي  املقاومة  ألن  ـ  منطقياً  ليس  املتحدة 
بانتهاء السبب يف وجودها أال وهو ) االحتالل( 
وإن احنياز الذهن الغربي للوبي الصهيوني 
املغايرة  الصهيونية  اإلعالمية  وللدعايات 
كراهية  وإن   0000 كربى  مشكلة  للحقيقة 
الشعوب ألمريكا والغرب هي نتيجة السياسة 
القوة فبدالً من  العرجاء وليس السخط على 
أن تكون القوة باحالل السالم العادل يف العامل 
الضعيف  إخضاع  أجل  من  قوة  إىل  حتولت 
بفخ  واقعة  أمريكا  ستظل  متى  فإىل  للقوي 
الوقت  حان  أما  إلسرائيل؟  األعمى  االحنياز 
واألخذ  الدولية  الشرعية  فيه  تطبق  الذي 
باملبدأ الصحيح الذي يوصل إىل احلل العادل 

والدائم 000000

اإلرهاب و املقاومة قانونيًا
على  احلرب  املتحدة  الواليات  أعلنت 
اإلرهاب بعد أحداث 11 أيلول 2001 ........

و من حيث املبدأ جند لذلك مسوغاً ) ميثاق 
األمم املتحدة ( دستور العالقات الدولية مادة 
املشروع  الدفاع  الدول حق  اليت منحت  و   51
ضد أي عدوان ترتكبه دولة أو قوة مسلحة و 
إىل حدود اعتبار العمل املعادي إخالال باألمن 
التكاتف  يستدعي  وهذا  الدوليني  السلم  و 

الدويل للقيام بالعمل الردعي الالزم ........
و لكن الواقع غري ذلك فقد جعلت الواليات 
جعلت  و  و خصماً  حكماً  نفسها  من  املتحدة 
من هذه احلروب و كأهنا حمكمة ملن تريد أن 
علم  فقد  اإلرهاب  حبجة  العامل  يف  حتاكمه 
تريد  أمريكا  بأن  العامل  يف  الكبري  و  الصغري 
بسط سيطرهتا على بعض املناطق و خرجت 
عليه  نصت  الذي  الصحيح  الطريق  عن 
املواثيق الدولية وقد كان لبعض الدول الغربية 
حتفظات على عشوائية احلرب ألهنا أساءت 

فيها للمدنيني و األماكن املدنية . 
املقاومة  و  اإلرهاب  بني  التفريق  لعدم  إن 
اتفاق  من   4 فقرة   11 فاملادة  كبرية  خطورة 
على  الشرعية  تسبغ   1977 لعام  جنيف 
نضاال  باعتبارها  اللبنانية  الوطنية  املقاومة 
من   4 املادة  و نصت  األرض  أجل حترير  من 
القوة  اعتبار  على   1949 جنيف  اتفاقية 
املسلحة قوة حقة و هلا شروط قانونية العتبار 
مشروعيتها ومن هذه الشروط ـ وجود تنظيم 
وجود  ـ  علناً  السالح  محل  ـ  مسؤولة  بقيادة 
زي خاص و شارة على اللباس ـ التزام قوانني 

احلرب وعاداهتا .
و هذا كله ينطبق على مقاتلي حزب اهلل 
لبنان  مثالً و كذلك دعم سوريا للمقاومة يف 
يعدٍُّ شرعياً و قانونياً عالوة على كونه موقفاً 

قومياً و أخالقياً .
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أدب ونقد

 - دراسة نقدية يف القصة القصرية جداً  ........................ بسام احلسن

 - السرية الشعبية يف أدبنا العربي ................................. زاهر الشماع

- استحضار الشخصيات األدبية يف شعر عمر أبو ريشة ....... سالم تركماني
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در��صة نقدّية يف �لق�صة �لق�صرية جّدً� .. ر�أي وحتليل
سحر اإليحاء .. عبقرية اللغة

بسام احلسن

وحمّددات  �سمات  يخ�ص  فيما  وتقعيداً  تنظرياً  والتحديد  اجلزم  املخاطرة  من 
الق�سة الق�سرية جّداً الأ�سباب عديدة منها : 
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1- أن النقد مازال متأخّرا عن اإلبداع يف 
هذا الفن اجلديد »النوع »

2- الن بعض ركائز القصة القصرية جدّاً 
مازال إشكاليّاً بدءاً من االسم الذي حييل فيما 
حييل إىل اجلانب الكمّي »مساحة النص على 
الورق« وهذا غري حمدّد بعد ، كما حييل إىل 

أمومة القصة ...
األدبية  األنواع  كباقي  الفن  هذا  3-خروج 
احلداثية عن القواعد ، ومجوحه حنو التجريب 
الفن  هذا  الكتابات يف  من  الكبري  4-الكم 
، واليت جينح قسم كبري منها حنو االستسهال 
التعتيم  ذاته  الوقت  ويف   ، املفاهيم  وتداخل 
على احملاوالت اإلبداعية اجّلادة يف هذا الفن 
النوع  هذا  خصوم  يزيد  ما  وهذا   ، الصعب 
ويعّقد املسألة ملن أراد أن يستخلص السمات 
املشرتكة يف النتاج اإلبداعي املنشور حتى اآلن.

5-ال بدّ من التنويه ، كي ال أقع يف مغالطة 
استسهال النقد واليت أُعيبها يف اآلخرين ، فأنا 
سأقدّم وجهة نظر قاص ، بتجربة متواضعة 
كانت حصيلتها أربع جمموعات ، اثنتان منها 
حماولة  ...جعلتين  جدّاً  القصرية  القصة  يف 
طويلة  سنوات  عرب  اللغة  وحماورة  الكتابة 
مأخوذاً هبذا الفن الساحر الذي حياكي روعة 
اللغة ، وعبقرية االختزال ، فشّكلتُ باختياري 

وجهة نظر أظنّ أنّ فيها جديداً وإضافة ...

تقديم وتأريخ :
يتفق كثريون ممّن ينّظرون للقصة القصرية 

جداً أن من أهم مساهتا وحمدّداهتا  :
1- االقتصاد يف األحداث والشخصيّات

2- االقتصاد يف اللغة 
3- الرتكيز الزمين 

4- اعتماد التكثيف االنفعايل
5- التوقع

6- املفارقة واإلدهاش 

7- اإلحياء
8- ومن األساليب : االستفهام ، التعجب ، 

االعتماد على مشاركة القارئ ...إخل

أمّا عن اجلذور:
 فسواء كانت عربية يف الرسائل الصوفية 
اليت تسِمها البالغة والرمز والوجازة ، أم يف 
حكايات كليلة ودمنة املرتمجة اليت هتتم بالرمز 
واإلحياء واخليال الذي ال ينايف بساطتها ، أم 
واحلكم   األساطري  أم يف   ، نوادر اجلاحظ  يف 
الديين  املوروث  يف  أم   ، الشعبية  والطرائف 
والوعظي ، كما يؤسس البعض فاملالحظ أن 
أصل أشكال النثر العربي مجيعاً تنتسب إليها

ثم   ، أوالً  هذا   ، املشارب  أحد  بوصفها 
عنها  خمتلفة  كانت  يومها  النص  شواغل  إن 
 ،  « دينيّة...إخل   ، فلسفية   ، وعظية   « اليوم 
جداً  قصرية  قصة  يسمى  ما  هناك  يكن  ومل 
أحد  بوصفها  اللغة  أن  ذلك  من  واألهم   ،
حامالً  وبوصفها   ، اإلنساني  الفكر  مكوّنات 
وحديثها  قدميها  الكتابة   فنون  لكل  أساساً 
ممتدّة  اللغة  هذه   ، واألصيل  منه  املرتجَم   ،
علماً   ، البشري  اجلنس  باستمرار  ومستمرة 
أننا يف املنطقة العربية غري منفصلني عن آداب 
الشعوب األخرى املغرقة يف القدم مثل قصص 
والتكثيف   ، الزنّ  ، وحكايات  اهلندية  احلكمة 
الفلسفي اليوناني ، وأذكر هنا ما قاله سقراط 
يف زوجته املستبدة يف إحدى ثورات غضبها  : 
أبرقت ، فأرعدت ، فأمطرت » ...! فلو أضفنا 
»زوجة مستبدة ، أو زوجة  هلذا النصّ عنواناً 
فاضلة« ، سيصبح قصة قصرية جدّاً و رائعة 
، ولكن شواغل سقراط كانت خمتلفة حتماًً ، 
وحتى ال يُفهم أنين أعترب االقتصاد يف الكالم 
لتكثيف  نتيجة  أعتربه  فأنا   ، أساسية  مسة 
لغة  خالل  من  النظر  وجهة  وتعميق   ، الزمن 
موحية تتقن اإلحالة إىل ما تريد ، وسأفصّل 
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يف ذلك الحقاّ ...
أنا أعتقد أن خماض القصة القصرية جدّاً 
بدأ يتصاعد يف السنوات القليلة األخرية منذ 
بداية هذا القرن مع كثرة الكتابات اإلبداعيّة 
،  َفرََضه إيقاع احلياة املتسارع يف كل حقول 
 ، للتجديد  اإلنسان   وتوق   ، واإلبداع  املعرفة 
حتدّي  فكرة  إىل  باإلضافة   ، وإبداعاً  قرّاءة 
احلياة   « اخللود  مبوضوعة  املرتبطة  الزمن 

واملوت« ...
جملّة  تأسيس  أمحد  خلف  حاول  لقد 

عراقية عام 1974 نَّظر فيها للقصة القصرية 
ولكن مل   ، أيضاً  تامر  زكريّا  فيها  وكتب  جداً 
زكريّا  أن  و خصوصا  احلياة  للمشروع  يُكتب 
يف  بعد  فيما  قصصه  نشر  حني  نفسه  تامر 
النمور يف اليوم العاشر خصوصاً ، مل يسمّها 
علي  حممود  ونشر   ، جداً  قصرية  قصص 
جمموعة   1968 عام  يف  سورية  يف  السعيد 
حتمل عنوان قصص قصرية جدّاً ، ونشر أيضاً 

توفيق يوسف عوّاد حتت اسم حكايات 
جمموعة  من  فصل   1966 صغرية 
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ونشر   ، داربريوت  عن  الصادرة  )العذارى( 
مههمات   « جمموعته  احلسني  جاسم  أمحد 
تبعها  عام 1996  ذاكرة« قصص قصرية جدّاً 

كتاب نقدي عام 1997 ...
ولكن ما وسم التنظري يف الكتابات السابقة 
 ، القصرية  القصة  بعباءة  يتمسّك  كان  أّنه 
فراحوا   ، اجلديد  الوليد  على  فيقايسها 
يبحثون عن احلكاية والشخصيّة ، واحلبكة ، 
واإلطار ، واخلامتة يف الكائن اجلديد ، رغم 

تنظري بعضهم لوالدة جديدة 

لعل األكثر جرأة وإنصافاً كان إدوار اخلرّاط 
الذي اقرتح تسمية » كتابة عابرة للنوع« ومسّى 
مبدعيها أصحاب احلساسية اجلديدة ، وذكر 
حممّد   ، عثمان  اعتدال   ، الديب  بدر  منهم 
املخزجني ، منتصر القفاش  ، حييى الطاهر 

عبدهلل ، ناصر احللواني ، نبيل نعّوم ...
أظنّ أّننا أحوج ما نكون اليوم إىل التخلّي عن 
الكثري من مقتنياتنا القدمية املرتبطة حبكايات 
اجلدّة ، والقص التقليدي ، وأن نسعى جادّين 
جديدة  بتقنيات  والكتابة  واإلصغاء  للعمل 
تناسب هذا الكائن اجلديد ، بوصفه مستقالًّ 
يشتق  بأن  يقارهبا   ، األدبية  األنواع  بقية  عن 
احد مساهتا فيوّظفه جيّداً ، ولكنه يبتعد عن 
رواية   ، قصّة   « أحدها  إىل  الصرف  االنتماء 
يتطلب  طبعاً  وهذا  نثر«  قصيدة   ، مسرح   ،
اجلرأة يف امتالك املوقف النفسي أيضا و يف 
احملموالت  عن  بعيداً   ، اجلديد  جتاه  املرونة 
اجلاهزة والتشكيك بوفادته ، وتضييق الدائرة 
اليت اعتدنا أّنها ال تتسع سوى لواحد بدءاً من 
الفرد إىل الفكرة إىل اإلبداع ...البد من ترك 
 ، التجريب  للمزيد من حاالت  الباب مفتوحاً 
 ، إجنازه  مّت  ما  ويقعّد  الحقاً  النقد  وسيأتي 
فحني أتى الفراهيدي كان الشعر راسخاً عند 
العرب ، وقد يستغرق ذلك عشرات السنوات 
 ، القديم  يُلِغ  مل  اجلديد  دام  ما  يضري  فال   ،
وال ضري أيضاً إذا ثبت أنه أكثر جدارة باحلياة 
بقوانينه  يأتي  الذي  هو  احلقيقي  فاإلبداع   ،
على  وقدرته   ، فينا  تأثريه  عرب  لنا  فيسوّغها 
 ، واجلمايل  املعريف  ومقتنانا   ، ذائقتنا  تغيري 
وبقائه  حضوره  معجزة  باجرتاح  املعين  وهو 

طويالً ...

زمن الالّمكان » عبور الزمن«
الزمان   ، األزل  منذ  القائمة  الثنائية  لعل 
البشري  اإلبداع  أحد حمدّدات  هي   ، واملكان 
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املوّلد  وهي   ، األوىل  اخللق  للعبة  املقلّد   ،
توهّجت  ومنها   ، ناء  بالَفَ املرتبط  األوّل  للقلق 
ذاكرة احلّكاءة األوىل فراحت تستذكر املاضي 
املخاتل  الزمن  بذلك  لإلمساك   حماولة  يف 
خياهلا  وراح   ، احملتومة  النهاية  حنو  اهلارب 
أميل  فكانت  املدهشة  النهايات  لصوغ  يتوّقد 
عالء  ومصباح  السحر  أتى  ثمّ   ، للمأساوية 
كل  يف  ولكنها   ، فرحاً  أكثر  ليجعلها  الدين 
ذلك كانت حتاكي الزمن املوضوعي »الواقعي« 
أتت  ثم   ، خيال  من  فيه  ما  رغم  سردها  يف 
االسطورة«   « اخليال  مابني  لتوائم   ، امللحمة 
والواقع يف حماولة أيضاً للخلود وشطر الزمن 
يُدرك  الذي  النفسي  الزمن  باستخدام   «
باإلحساس وال ميكن قياسه » ثم أتت الرواية 
يف  يبحث  البشري  العقل  مازال  و  والقصة 

الوعيه املبدع عن احلل.
 ولعّل فكرة قطار أنشتاين االفرتاضي كانت 
أحد اإلبداعات لإلمساك  بالزمن املوضوعي  
 ، السحرية  الواقعية  أصحاب  أن  واعتقد   ،
وكذلك أصحاب تيّار الوعي كانوا األقرب حنو 
حتطيم الزمن ، ولكن املشكلة مازالت قائمة يف 
عصر التسارع املذهل يف كل مناحي احلياة ، 
ويف خلد الكائن البشري التوّاق لالنعتاق لعليّن 
توّقفت قليالً مع موضوعة الزمن لرؤييت أهنا 
القصرية  القصة  األقوى بني حمدّدات  احملدّد 
يف  أحداثها  حتيك  الرواية  كانت  فإذا   ، جدّاً 
واحد   يوم  حتى  أو  سنوات  ميتد  قد  زمن 
فالقصة   ، وولف  لفرجنيا  دالوي«  »كمسز 
متتد أليام أو ساعات أو دقائق أو حتى حلظة 
بورخيس  خورخي   عند  السرية  كاملعجزة 
القصرية جداًّ  القصة  ، لكن  النفسي«  »الزمن 
متر من أجزاء هذه اللحظة ، ومن زمن نفسي 
حبت ، فإذا كان ميكن للرواية أن تتكئ  على 
الزمن الذي ميكن قياسه » املوضوعي« وكذلك 
القصة ميكن أن تتكئ قليالً من خالل احلكاية 

القصة  فإن   ، الزمن  هذا  مبوازاة  املتنامية 
القصرية جدّاً زمنها نفسي صرف وقد توهم 

إيهاماً عابراً بالزمن املوضوعي ...
أجزاء  عرب  مير  نسبياً  الزمن  كان  فإذا 
اللحظة أو اخلاطر فإن معظم عناصر القص 
خالل  من  عابراً  حضوراً  حتضر  التقليدي 
خالل  من  إحياءً«   « إليها  اإلحالة  تتقن  لغة 
استعارهتا جملاز الشعر مع احملافظة على خيط 
خفي للسرد ، فلم يعد احلدث املرتبط باملكان 
القصرية  القصة  يف  أن  أظن  وأنا   ، أولوية  ذا 
جدا ًتغليب للفكرة على احلدث ، الفكرة اليت 
ختتبئ خلف اللغة املوحية واليت قد تكتمل يف 
وهذه  هبا  التصريح  دون  من  املتلقي  إحساس 
على  وقدرته  القاص  نظر  بوجهة  ترتبط 
اليت  اخلاصة  لغته  من خالل   ، إليها  اإلحالة 

هي حبال أحد أسرار اإلبداع القصصي ...
2- اللغة أداة لتحسني آداء العقل املبدع :

إمسيّة  ليست مجلة  أقصدها  اليت  فاللغة 
أو فعليّة فقط ، بل أداة جتريب عظيمة للعقل 
املبدع ، فلعبة الزمن السابقة ال ميكن أن تكون 
ناجحة متاماً إاّل من خالل لغة طيّعة بيد قاص 
ميتلك ناصية فنّه ، ألن القصة القصرية جدّاً 
الشعر  وموهبة   ، القص  موهبة  فيها  جتتمع 
، و قاموس لُغوي ومعريف كثري الغنى وشديد 

اخلصوصية ...
استخراج  استسهال  العبث  فمن  لذلك 
طاقات اللغة يف نوع جديد من الكتابة جيتزئ 
 ، فيقارهبا  بعض مساهتا  األخرى  األنواع  من 
ولكنه حيافظ على خصوصيته فيتفرّد هبا ...

وجهة  حتمل  برأيي  املميزة  الكتابات  كل 
النظر يف  ، ولكن ما مييّز وجهة  نظر مميزة 
حالة  مع  تتماشى  أّنها  جدّا  القصرية  القصّة 
التكثيف يف النصّ ، فهي إذاً وجهة نظر كامنة 
من  عليها  يستدل  بل   ، غالباً  هبا  يصرح  ال 

خالل لغة حتيل إليها ، تضمرها وتلمّح 
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هبا فتوحي ، وهي بذلك ختز من دون أن تدمي 
وتؤثر يف أجزاء النفس ال بكلّيتها فهي تستند 
إىل استنباط الكثري من طاقات اللغة املدهشة 
لذات  اخلالّق  القلق  من  الكثري  تثري  قد  اليت 

متتلك حساسيّتها اخلاصة ...
جيب  أو   ، تنطلق  السابقة  النظر  وجهة   
ومدروسة  واعية  قصديّة  من  تنطلق  أن 
اإليقاع يف قصيدة  كما يف قصديّة   ، للكاتب 
والرواية  القصّة  يف  السرد  وقصدية  النثر 
حتمل  مبعظمها  جدّاً  القصرية  والقصّة   ،
كما  فهي   « لغة  هبا  توحي  أو  السرد  قصدية 
توحي للحدث بتنامي التأثري للصورة اللغوية ، 
كذلك تستخدم األفعال يف اجلملة لتستضمن  
السرد ، وبالتايل تشري من بعيد إىل الزمن : 
وهنا  سيحدث«  أو  حيدث  أو  حدث  مثل  من 
املسترت«  »الفاعل  مضمرة  الشخصية  تظل 
الذي ينفتح على أكثر من مدلول ، كأن نقول 

مثالً ظهر هناك ، أو مضى حنو مصريه ...
الراوي  ليتحمل   ، مضيتُ  أو   ، ظهرتُ  أو 

العليم عبء احلكاية ...
أنا هنا أقرتح فقط ، من قناعيت بأن اللغة 
مرونة  أكثر  تصبح  مدلوهلا  تُضمر  عندما 
وحضاريّة ألّنها حترتم تأويل املتلّقي وال تقسره 
بالطاقة  مرتبط  وهذا   ، واحد  مدلول  على 

التعبريية للّغة ...
 ومن الطبيعي أاّل تشتغل القصة القصرية 
تكون  أن  فيمكن   ، واحد  شكل  على  جدّا 
على جماز  تعمل  أو  العناصر،  مكتملة  حكاية 
القصيدة ، أو على الشكل اخلربي ، أو اللوحة 
املشهديّة ، أو احلوار املكّثف ، وأشكال أخرى 
سآتي على بعضها ، وقد تتخلّى بقصديّة عن 
بعض عناصر القصّ كاحلدث أو الشخصيّة أو 
احلكاية املكتملة » اليت تكتمل يف ذهن املتلّقي« 
نزوعاً حنو أفق التجريب ، الذي أظنّ أنه يف 
القصة القصرية جدّاً واسع جدّاً وممتع ) وتظل 

موضوعة الزمن ، ووجهة النظر املستبطنة بلغة 
مكثفة تتقن اإلحالة إىل غاياهتا من دون حشو 
وتفصيل أحد أهم السمات اليت تشي حبضور 
إىل  امتدّت  وإن  حّتى   ، جدّاً  القصرية  القصة 

صفحتني أو أكثر ( ...

حول التسمية :
موضوع  جدّاً  قصرية  قصة  تسمية  لعّل 
إدوار  دعا  ما  وهذا   ، اآلن  حتى  إشكايل 
 ، القصيدة  القصة  تسمية  القرتاح  اخلرّاط 
اإليقاع  مالمح  وبعض  السرد  حلضور  نظراً 
الناتج عن التكثيف ، وقد شاعت اليوم تسمية 
حتيل  التسمية  وهذه   ، جدّاً  قصرية  قصة 
الكلمات  عدد   « الكمّي  اجلانب  إىل  مباشرة 
»  من خالل كلمة جدّاً ، وحتافظ على مسة 
بديهي  وهذا   ، قصة  كلمة  خالل  من  السرد 

للوهلة األوىل ...
التسمية  يُكتب حتت هذه  ملا  املتابع  ولكن 
إىل  متتدّ  القصص  من  كبرياً  كمّاً  أن  جيد 
ولكنّها حتافظ  أو صفحتني  أكثر من صفحة 
وانفراد  اللغة  يف  االقتصاد  و  التكثيف  على 
التفصيل  عن  والبعد  غياهبا  أو  الشخصيّة 
جدّاً  مكّثف  زمن  عرب  احلدث  يف  واإلسهاب 
، وبالتايل ميكن أن يكون املتَقن منها قصص 
إليها  يسيء  أن  دون  من  ممتازة  جدا  قصرية 
أن  برأيي  أنا  إذاً  والقصر،  الطول  موضوع 

املسألة ليست مسألة طول وقصر ، 
كما هو حاضر يف أذهاننا ، وأظنّ أنه أكثر 
صواباً أنّ كلمة جدّاً حتيل إىل التكثيف الكبري 
اللغة  طاقات  على  اللعب  خالل  من  بالزمن 
القصري  والزمن   ، اإلحياء  وأمهّها   ، الكامنة 
جدّاً هو السمة األكثر متييزاً للقصة القصرية 

جدّاً من وجهة نظري ...
القصرية  القصة  كانت  إذا   : أنه  رأيي  يف 
تقتنص املشهد العابر ، أو اللحظات من حياة 
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القصة  ، فإن  أو تقتطف تويج زهرة   ، طويلة 
القصرية جدّاً تقتنص أجزاء اللحظة واخلاطر 

وتقطر عبري تويج تلك الزهرة ...
أنا أظن أن القصة القصرية جداً هي أدب 
من  الكثري  على  تقوم  ألّنها  مستقبلي  حداثي 
الغموض اخلالّق الذي ينفتح على فضاء داليل 
واسع من التفسري والتأويل وهو بذلك  حيتاج 
إىل قارئ مبدع ، وقلّّّّّّّّّّّّّّّّّّما تعتمد القصة الوضوح 

املعادل للسطحية واملباشرة ...

التجريب على الشكل 
انطالقاً من وجهة النظر الكامنة ، تنطلق 
أيضاً قصديّة التشكيل لغة على مساحة الورق 
سواء  النص  مبقولة  اإلحياء  و  التأثري  بغاية 
كانت هذه املقولة فنيّة : من مثل اللعب على 
أو   ، بصرياً  ترجيعاً  بوصفه  اللوحة  موضوع 
إليها  وتلمّح  القاص  نظر  فكرية حتمل وجهة 

املتلّقي  ذهن  يف  حترّضه  ما  تأثري  خالل  من 
، فيمكن أن تتوّزع القصة على مساحة الورق 
والقصر  الطول  خمتلفة  مجل  أو  مقاطع  يف 
بغاية التكثيف االنفعايل للنص لدى املتلّقي من 
خالل الرتجيع البصري ، واللعب على اإليقاع 
النفسي ، وتراسل احلواس، أو تنتهي اجلملة 
سطراً  يكون  قد  أو   ، الفكرة  أجزاء  بانتهاء 
من  شطبه  رقابة  مقص  كأن  متاماً  حمذوفاً 
لشد  أو  كالم  دون  من  ما  لغاية  اإلحالة  أجل 
القطع  لغاية  أو   ، كلمات حمدّدة  االنتباه حنو 
حني  احلوار  ألمهية  أو   ، والتجاوز  الزمين 
تستخدم  وقد   ، املسرح  لغة  القصة  تستعري 
السخرية املرّة والرمز واألسطورة ، وغالباً ما 
يأتي العنوان مكمّالً للقصّة إضافة ألغراضه 
للنّص  وشاية  أو  وغواية  تقديم  مثل  األخرى 
األخرية  جمموعيت  يف  أنا  استخدمت  وقد   ،

مكمّل  تصدير  وهي  جديدة  حماولة 
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وكذلك   ، العنوان  يليها  أوىل  وعتبة   ، للنّص 
اجملموعة  بداية  يف  واحدة   قصّتني  قدّمت 
عتبة لكل النصوص وأخرى يف آخر اجملموعة 
وتتحد  البداية  قصة  وتكمّل  اخلامتة  تشّكل 

معها
النهاية  مع  البداية  تربط  دورانية  حبركة 
تقسيم  إىل  إضافة   ، الكتاب  مقولة  وتكثف 
القصة إىل مخس مقاطع يربطها خيط واحد 
لتشكل قصة واحدة  وغري ذلك مما ميكن أن 
يستخدم يف األنواع األدبية األخرى ولكنه هنا 
أكثر تركيزاً وإحياء ، وهنا تأتي أمهيّة عالمات 

الرتقيم ، والتنقيط املتوايل ...
جداً  القصرية  فالقصة  األحوال  بكل 
حتتمل  وال   ، الظل  خفيف  املرور  تعتمد 
وُجدت  وإن  القصة  والتفصيل كما يف  الشرح 
التفاصيل فهي موظفة من خالل وجهة النظر 

اليت حتمل قصديّة حمدّدة ...
ومهما تعدّدت األشكال ، تظل وحدة العمل 
األساليب  تنوعت  ومهما   ، األجزاء  كل  تنظم 
وامتدّ النص كمّاً ، لصفحة أو صفحتني يظل 
إليه  يقصد  ما  إىل  يعود  هناك خيط شفيف 
الكاتب و يرمي إىل وجهة نظره ، ليظل النص 
املعريف  تأثريه  ويؤكد   ، القوي  يشي حبضوره 
والفنّي واجلمايل ، ليقول لنا إّنه قصة قصرية 

جدّاً وليس شيئاً آخر...
توضيحاً ملا سبق أُحيل إىل قصة الديناصور 

للغواتيمايل أوغوستو مونتريوسو:
ال  الديناصور  أن  وجد  استيقظ  )عندما 

يزال هناك (
ذلك طويالً  يوسا يف  بارغاس  وقد فصّل 
كذلك   ، شاب(  روائي  إىل  )رسائل  كتابه  يف 
 « بورخيس  خلورخي  السرية(  )املعجزة 

صفحتني ونصف«
على  )حادث  بريس  امربوس  قصة  كذلك 

هنر البومة( 

كذلك معظم قصص إدواردو غاليانو الذي 
جدّا  القصرية  للقصة  األمجل  النموذج  أظنّه 

الرائعة )كلمات متجوّلة ، معانقات ( 
هلاريف  )االعرتاف(  قصة  عند  سأتوقف   

ستانبو  :
- باركين يا أبيت ألّنين أخطأت

- كم مضى على آخر اعرتاف لك
- سنتان

- متنيت املوت لرجل 
ومل تنّفذ رغبتك هذه 

حتى اآلن ؟ ال
- من هو هذا الشخص ...؟
- إنه خيونين مع زوجيت ...

شحب وجه الكاهن ، فقال : إّنين أغفر لك
فأطلقت عليه عياراً نارياّ من وراء الستارة.

احلواري  املشهد  تعتمد  القصة  هذه 
على  حتافظ  أهنا  كما  بامتياز  »املسرحي« 
نالحظ   ، تستبطنها  أو  السرد  عناصر 
 ، كنيسة  هو  للقصة   املكاني  اإلطار  أن 
والشخصيّات هي الراوي ، والكاهن ، والزوجة 
لقد   ، تضميناً  إليها  اإلشارة  مّت  اليت  الغائبة 
مّت جرّنا إىل القصة عرب حوار هادئ ، ولكنّه 
خمادع مشحون بالتوّتر والقلق عبّر فيها عن 
رغبته مبوت شخص ما ، يتحوّل هذا الشخص 
الذي  الكاهن  إىل شخص  مباشرة  احلل  قبل 
تغيّر لون وجهه ، واإلحياء هنا كان قويّاً حبيث 
تذنيبه  بعد  الكاهن  بقتل  اجلائر  احلل  سوّغ 
وثانياً  لونه«  » شحب  القراء  أمامنا حنن  أوالً 

أمام بطل القصة  » إنين أغفر لك« 
الساخنة  اللحظة  القصة من  كذلك بدأت 
مباشرة من دون تقديم ، » فلم نقل إّنه ذهب 

إىل الكنيسة يف صباح أحدٍ ربيعيّ مثالّ« 
كذلك الصراع كان ضمنيّاً »خيانة الزوجة« 
تنامى يف خميّلة الزوج ، ثمّ تغيُّر وجه الكاهن 
النار من  املباغت إطالق  أدى إىل احلل  الذي 
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أو  الشرطة  أخذه رجال  نقول  كأن  زيادة  دون 
وسارع  ميت  مل  الكاهن  أن  أو  السجن  أودع 
للصفح عنه كعادته ...اخل ، بل جعلنا الكاتب 
عن  نتساءل  ومل  النهاية  عن  بالرضا  نشعر 

تفاصيل أخرى .
بديلة  أخرى  هناية  هناك  هل  أتساءل  أنا 

للقصة ...؟
السطر  ونبدّل  ستانربو   غياب  لنستغل 

األخري :
» وأنا أغفر لك« بدل فأطلقت عليه النار...

طبعاً هذا ال جيوز ، ولكنّين أرت أن أوضح 
موضوع اإلحياء ووجهة النظر 

تغيّر  الذي  ما  ولكن  قويّتان  النهايتني  لعل 
...؟

أعتقد أن الذي تغري كلّيا هو وجهة النظر 
عنيفة  األوىل  كانت  فبينما   ، النصّ  داخل 
متسرّعة ، بادلت الشر بالشر من دون تروّ ، 
كانت الثانية مساملة مرتوّية ضمناً ومتساحمة 
أكثر من  ، وحوّلت الشخصيّة إىل حالة مسوٍّ 

الكاهن نفسه 
الذي يقدّم الغفران عادة ...!

قصة التنّورة ملروان املصري » أحالم عامل 
املطبعة«

سأهلا مسّان احلارة :
من صنع لك هذه التنورة العجيبة يا ابنيت 

..؟
الريح وأبواي

ماذا ..؟
أسقطت الريح العاتية الكثري من الالفتات 
كما تعلم ، فأحضر أبي واحدة ، خاطتها أمي 

تنورة يل ..
من  الشعارات  جعل  بوسعها  يكن  أمل 

الداخل ..؟
شخص  أوّل  أنين  تعلم  لكنك   ، حق  معك 

يقرأ يف األسرة..

تابعت الفتاة سريها بني الضحك واملمازحة 
وترديد شعارات التنورة، وصرخ مسّان احلارة:

متحوها  ما  سرعان  ابنيت  يا  الهتتمّي 
الشمس واملطر .   

قصةعبد اهلل املتقي :
»شتاء األطفال«

مكانة  الصغرية  قلوبنا  يف  للمطر،  كان 
احللوى

كان يبلّل وجوهنا ...
يدغدغ مسامنا اليت نشفت من اجلفاف

كنا خنرج الستقباله ، كما لوكان عائداً من 
سفر

كان املطريلسع أجسادنا الصغرية
ينام معنا يف الفراش

مكانة  الصغرية  قلوبنا  يف  للشتاء  و...كان 
اخلبز والشاي

»طفولة الشتاء«
مكانة   ... الصغرية  قلوبنا  يف  للمطر  كان 
املغشوش..كان  العسل  يف  املغموسة  احللوى 
الرتاب.. برائحة  اجلو  يعطر   .. يبلل وجوهنا 

من  نشفت  اليت  الصغرية  مسامنا  ويدغدغ 
كان  لو  كما  الستقباله  خنرج  كنا  القحط.. 
عائدا من الطليان ..ينّقط باردا فوق جلودنا 
العارية .. يتسلّل عرب ثقوب السقف وينام معنا 

يف الفراش..
...لّذة  الصغرية  قلوبنا  يف  للمطر  وكان 
الشاي البارد واخلبز احلايف.                                 

لعل النماذج اليت سقتها هي جزء من مناذج 
كثرية استهوتين فعمّقت التأمّل فيها ،عرضت 
بعضه يف هذه الدراسة وأترك البعض اآلخر 

لقارئ عارف حمب يتابع احملاولة ..........
قصص 

طائر الصنوبر: قصص قصرية جدّاً
وهج سراجها : قصص قصرية جدّاً

تسألين حبّاً : شعر
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وقفة عند )السيرة الشعبية( 
في أدبنا العربي

 زاهر حممد الشماع*

م هذا الوقفةمُ اإ�ساءًة على لوٍن من األوان االأدب العربي معروٍف با�سم:  َقدِّ تمُ
ته وانت�ساره  )ال�سرية ال�سعبية(. وعلى الرغم من �سيوع هذا اللون االأدبي و�سعبيَّ
الراهن، وعلى الرغم من مزاياه الفنية  يف جميع البلدان العربية حتى وقتنا 
قة و�سال�سة لغته و�سهولتها، فقد ظلَّ هذا اجلزء  البديعة وطرافة مو�سوعاته ال�سيِّ
ة طويلة ومن دون درا�سة وال �سيما يف اأوا�سط   هَماًل ملدَّ الكبري من االأدب العربي ممُ
ه اإىل هذا الفن عدد من الدار�سني ـ على  القرون الو�سطى واأواخرها، اإىل اأن َتَنبَّ

ِقلَّتهم ـ يف العقود االأخرية من القرن الع�رسين.

* دارس لتاريخ األدب العربي، وباحث، له: أشعار أمراء الدولة األموية يف املشرق، دمشق 2012.
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ودراسات  حبوث  من  جمموعة  ظهرت  إذ 
أهم  ومن  الشعبية(.  )السرية  ألدب  مكرَّسة 
إذ  خورشيد(،  )فاروق  الفن:  هبذا  املهتمِّني 
السرية  بفن  خاصةٍ  دراسةٍ  من  أكثر  أفرد 
شاركه  الذي  ذهين(  )حممود  ويليه  الشعبية، 
مشس  )أمحد  و  الدراسات،  تلك  إحدى  يف 
الدين احلجاجي( و)إلفة اإلدليب( و)عبد اهلل 
الذين  اآلخرين  الباحثني  وبعض  إبراهيم(، 
ضمَّنوا دراساهتم شيئاً من احلديث عن السرية 

الشعبية. )1(
من  يبدأ  أمَّةٍ  أيِّ  أدبَ  أنَّ  املعروف  ومن 
األسطورة الشعبية وامللحمة الشعبية والرواية 
أدواته  ويستكمل  ويتطوَّر  ينمو  ثم  الشعبية، 
ووسائله حتى يصل إىل  أدب واضح السمات 

واملعامل.
الوحيد  هو  العربي  أدبنا  أنَّ  »والعجيب 
الذي جتاهل فيه الدارسون البداية الطبيعية 
واضح  األدب  من  أي  القمَّة  من  وبدؤوا  له، 

السمات ظاهر املَعَالِم« )2(.
بطريقة  أدبنا  اكتشفنا  قد  نكون  وهبذا، 
عكسية، فبدل أن نبدأ من حيث يكون ضمري 
اجلماعات والشعوب، بدأنا من حيث كان جهد 

األفراد املميَّزين املبِّرزين. 
السرية  دراسة  أمهية  تأتي  هنا  ومن 
الشعيب،  األدب  ألوان  من  لوناً  كوهنا  الشعبية 
»يعكس يف صدق  بأنه:  غريه  من  يتميَّز  وهو 
العربي  الشعب  تفكري  حقيقة  وإخالص 

والصورة الصادقة لتعبريه عن نفسه« )3(.
يعبِّر عن جزء  العربي مل  الشعيب  فاألدب 
من أجزاء األمة العربية، وإمنا عبَّر عن الشعب 

1- انظر أمساء املؤلفني يف قائمة املراجع اليت 
أفدنا منها يف هذا املقال.

2- فن كتابة السرية الشعبيةـ  فاروق خورشيد، 
وحممود ذهين: ص15

3- املصدر السابق.

وعناصره  املختلفة  مبكوِّناته  كله  العربي 
فيه  صبَّت  اليت  والثقافات  املتعدِّدة  اجلنسية 

قبل اإلسالم وبعده.

موقع السرية الشعبية من األدب 
الشعيب العربي:

العربية خبصائص  الشعبية  السرية  تتميَّز 
له  بذاته  مستقالً  فنّاً  منها  جتعل  وصفات 
به  اخلاص  الفين  بناؤه  وله  وأصوله  قواعده 
والسياسية  واالجتماعية  الفنية  أهدافه  وله 
اليت استقلَّ هبا ومتيَّز، وهلذا ال ميكن إدراجها 
اليت  املعروفة  األخرى  الشعبية  اآلداب  ضمن 
وُِجدَتْ عند كل الشعوب )كاحلكايات الشعبية 
اخلاصة  الشعبية  واحلكايات  اخلرافية، 
بالبطولة(، فهي وإن محلت الكثري من مالمح 
هذين النوعني إال أهنا متيَّزَتْ مبنهج خاص هبا 
أَْفرَدَها عن االنضواء حتت لواء األدب الشعيب 
العام املتوارث واملعروف وجَعََل هلا خصوصيًة 

متفرِّدةً بذاهتا.
وقد جعل )حممود ذهين( يف كتابه )األدب 
أقسام  من  الشعبيَة  السريةَ  العربي(  الشعيب 
األدب العربي حني قسَّمه تقسيماً مياثل تقسيم 
التقسيم  أرسطو لألدب األوروبي، فكان على 
اآلتي: السرية الشعبية ـ املقامة ـ احلكاية، يف 
مقابل أقسام األدب األوروبي: امللحمة ـ الرواية 
من  جزءاً  الشعبيَة  السريةَ  عَدَّ  كما  القصة.  ـ 
يقع  الذي  األدب  ذلك  العربي؛  الشعيب  األدب 
وقال يف  الرمسي.  واألدب  العامِّي  األدب  بني 

ذلك:
»إنَّ األدب الشعيب يتميَّز بسمتني أساسيتني 
العامِّي(،  األدب  يفتقده  )الذي  البقاء  ومها: 
الرمسي(،  األدب  يفتقدها  )اليت  والسريورة 
الثالثة  أنَّ عملية الفصل بني هذه األلوان  إال 
أو التمييز بينها عملية صعبة للغاية، ذلك أن 

اإلنتاج األدبي الواضح االنتماء إىل لوٍن 
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اإلنتاج  أنَّ  حني  يف  للغاية،  قليل  منها  معيٍَّن 
الذي خيلط بينها كثري للغاية.« )4(

الشعبيَة  السريةَ  الدارسني  بعضُ  ويعدُّ 
الصورة  وأهنا  أدبي،  لتطوُّر  طبيعياً  مولوداً 
عن  العربي  الشعب  هبا  عبَّر  اليت  احلقيقية 

نفسه. وقال )فاروق خورشيد( يف ذلك:
الشعب  حقيقة  نفهم  أن  نستطيع  »لن 
العربي ومكوِّناته من دون فهمنا ألمهية هذه 

السِّيَر، واحرتامنا لقيمتها األدبية.« )5(
يف  مهماً  مكاناً  حتتل  الشعبية  فالسرية 
خبصائص  تتمتَّع  وهي  األدبي،  تارخينا 
أوسع  من  األدب  ميدان  تُدخِلها  ومضامني 

أبوابه، ومن هذه اخلصائص واملضامني:
العام،  االجتماعي  املضمون  وجود   -1
مبعنى أنَّ كل سرية من هذه السِّيَر إمنا ُكتِبَت 
الشعب  قضايا  من  هامة  قضية  عن  للدفاع 

العربي العادلة.
القضية  أو  الفين  املضمون  وجود   -2
هذه  من  موضوع  كل  وراء  العامة  اإلنسانية 

املوضوعات.
3- ترابط العمل من صفحته األوىل حتى 
صفحته األخرية، ال يف املوضوع فحسب، وإمنا 
يف مناء الشخصيات وتطوُّر هذه الشخصيات 

تطوُّراً طبيعياً على الزمن ومع األحداث.
الرئيسية  الشخصيات  وضوح   -4
والفرعية، حبيث يُمثِّل كل منها موقفاً إنسانياً 
حمدداً، وحبيث خيدم هذا التحديد العمل من 

ناحيتَيّ املوضوع واملضمون معاً. )6(
مدروسة  فنية  قواعد  هناك  أن  كما 
بالناس  البطل  ربط  يف  تتمثل  السرية  لكتابة 

4-األدب الشعيب العربي: مفهومه ومضمونه ـ 
حممود ذهين: ص117

فاروق  ـ  الشعبية  السرية  على  5-أضواء 
خورشيد: ص23

6-  املصدر السابق ذاته: ص25-24

الرمز  إليضاح  وإمَّا  يُمثِّلها  اليت  للقضية  إمَّا 
الذي يعنيه، وتتمثل يف دقة رسم الشخصيات 
اجلانبية، ثم تتمثل يف احلركة الدائمة وإطار 
اخللقية  السمات  على  تعتمد  اليت  املغامرات 
بني  الربط  يف  أيضاً  تتمثل  كما  واجلسدية، 
العمل  جزء  كل  خيدم  حبيث  الرواية  أجزاء 

ككل. )7(
وهذا كله جيعل من السرية الشعبية املثاَل 
األبْيَنَ عن اإلبداع العربي الذي يزخر باخليال، 
مبا حيمله  متثيل  خري  العربي  الشعب  وميثِّل 

من أبعاد ملحمية ودرامية.
األعمال  تلك  يقطني(  )سعيد  ويعدُّ 

العظيمة:
القصة  فن  مراحل  من  ملرحلة  »مناذج 
من  بنوٍع  عندها  الوقوف  وينبغي  العربية، 
من  وبنوٍع  فيها،  بُذِل  الذي  للجهد  االحرتام 
التقدير ملن بذلوا عمرهم يف كتابتها ليتيحوا 
لنا فرصًة حقيقيًة للتعرُّف إىل ضمري شعبنا.« 

)8(
نشوء السرية الشعبية: 

أسباب النشوء � مراحل التطوُّر:
الشعبية  السِّيَر  نشوء  إنَّ  القول:  نستطيع 
كان تلبيًة حلاجةٍ مجاهرييَّةٍ ملحَّة، وقد ظهرت 
السِّيَر الشعبية لتَُقدِّم للشعب غذاءه الروحي، 
واالجتماعية  السياسية  للحياة  فالدارس 
اهلجري  الرابع  القرن  بدءاًمن  العربية  لألمة 
آنذاك  وأحداث  تغيُّرات  من  وقع  ما  أنَّ  جيد 
تطلَّبَ بالفعل هذا اإلنتاج الفين الشعيب الذي 
من  حيمل  ألنه  إليه،  ويرتاح  الشعب  حيتاجه 
املضامني واألهداف ما يلتقي بنزعات الناس، 
ليس يف ذلك الزمان فحسب، وإمنا بكل جيل 

فاروق  ـ  الشعبية  السرية  كتابة  فن  انظر:   -7
خورشيد، وحممود ذهين: ص253

ـ  العربي  للسرد  مقدمة  واخلرب:  الكالم   -8
سعيد يقطني: ص91
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يف كل عصر. فإذا ألقينا نظرةً على األوضاع 
آنذاك  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
وجدنا فيها من السوء ما ال يُطاق، فاحلروب 
الدمار  من  الكثري  خلَّفت  قد  كانت  الصليبية 
ثم  التتار  ثم جاء غزو  واخلراب واالحنطاط، 
املماليك واألتراك والعجم واإلسبان وما سبَّبوه 
نظرنا  فإذا  كثرية.  ومآٍس  من مهوم  مجيعهم 
إىل الوضع االقتصادي وجدنا الغنى حمصوراً 
يف فئةٍ من دون الفئات األخرى، كما أننا جند 
وهنب  األموال  ومصادرة  الضرائب  ارتفاع 
خرياً  فليس  االجتماعي  الوضع  أما  الشعوب. 
تعصُّب  إىل   ديين  تعصُّب  فمن  سابَقيه،  من 
وانتشار  األخالق  يف  احنراف  إىل  سياسي 
السرقة والكدية وظهور عادات وتقاليد جديدة 

نامجة عن دخول الشعوبيني إىل اجملتمع.
يف  توقٍ  »منوِّ  إىل:  أدَّت  األمور  تلك  كل 
أصيل  عربيّ  لبطٍل  شديدين  وتلهُّفٍ  النفوس 
ينتصر على الدخالء ويعيد إىل الشعب العربي 
حقوقه املسلوبة وأجماده الغابرة ثم ينقذه من 

القهر والذل والفقر.« )9(
العربية   الشعبية  السرية  ظهور  أنَّ  ورغم 
العصور  حتى  تأخَّر  شعبياً  أدباً  بوصفها 
بني  ربطاً  السِّيَر  يف  جند  أننا  إال  اإلسالمية 
املرحلة اإلسالمية وبني املاضي الثقايف الوافد 
واملوروث معاً، فالسرية الشعبية استفادت الكثري 
من املوروث الشعيب كاحلكايات اخلرافية اليت 
استفادت  أهنا  كما  وتداولوها،  الناس  حفظها 
من ثقافات وافدة يف زمن مضى لكنها دخلت 

خمزون الثقافة العربية فيما بعد.
فالسرية الشعبية هي يف احلقيقة تعبري فين 
شعيب ارتبط باألحداث اليت مرَّت باملنطقة كلها 
قبل ظهور اإلسالم وبعده، ولكنها عبَّرت عن 
الوجود اإلسالمي يف املنطقة بالدرجة األوىل، 
مع  الوافد  باملوروث  ارتباطها  فإنَّ  ولذلك 

9- نظرة يف أدبنا الشعيبـ  إلفة اإلدليب: ص85

الشعوب اليت دخلت اإلسالم خََضعَ لِمَا أمساه 
اإلسالمية«.  »املصفاة  بـ:  خورشيد(  )فاروق 
)املصفاة  التعبري  »وهذا  قال:  ذلك  ويف 
اإلسالمية( هو أقرب مصطلح ميكن أن يُطلَق 
على ما فعله الفنَّانون الشعبيون الذين صاغوا 
السرية الشعبية العربية يف شكلها الفين الذي 
العربية  باللغة  يُكتَب  أدب  فهذا  إلينا.  وصل 

اليت هي لغة  احلضارة اإلسالمية.« )10(
ملراحل  فنياً  والسِّيَر الشعبية كانت تطوراً 
فنية أخرى سبقتها يف الوجود، ذلك أنَّ تارخينا 
األدبي ينقل لنا يف أوىل مراحل حياتنا األدبية 
العربي  العالَم  تدور حول  من حكايات  أشتاتاً 
القديم قبل اإلسالم، ورمبا كانت بقايا أساطري 
عاشت يف ضمري شعبنا العربي وتناقلها جيالً 
بعد جيل، وخاصة ما كان منها يتعلق مبلوك 
جنوب اجلزيرة من محرييني وتبابعة وما كانت 

ألعماهلم يف العالَم القديم من أمهية كربى.
هلذه  أصداء  نلمح  الكريم  القرآن  ويف 
من  قصصه  يف  جاء  ما  ضمن  احلكايات 
أيضاً  الروايات  هذه  يف  نلمح  كما  الروايات، 
وما  العربي  الشمال  عن  حلكايات  أصداء 
تناقلته العرب عن العماليق واجلرامهة ثم عن 

إبراهيم وعن إمساعيل عليهما السالم.
لديهم حكايات هي أصداء  فالعرب كانت 
ألساطري قدمية عرفوها قبل اإلسالم، وسواء 
تُدوَّن  مل  أم  دوِّنت  قد  احلكايات  هذه  أكانت 
فإن هذه احلكايات قد وُِجدَتْ مع اإلسالم يف 
اإلسالميني  القصَّاصني  لدى  ثم  ذاته  القرآن 
هذه  تسلَّلت  ثم  وغريه.  الداري  متيم  مثل 
لتحكي  املدوَّنات  من  آخر  نوع  إىل  احلكايات 
وتاريخ  والسالم  الصالة  عليه  الرسول  تاريخ 
مغازيه، ثم لتجد هلا جذوراً تارخيية فيما كان 

ـ فاروق خورشيد:  الشعبية  10- أدب السرية 
ص54
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بني العرب قبل اإلسالم من أيام ومواقع. وظهر 
كثريون من أصحاب املغازي والسِّيَر مثل أبان 
بن عثمان بن عفان، وعروة بن الزبري، وكعب 
األحبار، ودغفل النسابة البكري، وعبد اهلل بن 
عباس، وهؤالء رووا حكاياهتم عن رواة آخرين 
جمهولني، إال أنَّ عملهم هذا هو أوَّل ما عرفناه 
من مدوَّنات هلا ارتباط هبذا النوع من الكتابة.

يف هذه الفرتة بالذات، ظهر ميٌل عند كبار 
حيكوهنا  اليت  أقاصيصهم  ربط  إىل  املؤلِّفني 
عن معاصريهم باحلكايات القدمية واألساطري 

املتوارثة.
وهذه املراحل كانت البدايات األوىل للسري 
ومما  العربي،  اخليال  أنتجها  اليت  الشعبية 
تُعَدُّ ذخريةً  السِّيَر الشعبية اليت  أنَّ  يُؤسَف له 
وصل  وإمنا  كلها،  إلينا  تصل  مل  كبريةً  أدبيًة 
إلينا منها جمموعة قليلة هي: عنرتة بن شداد، 
اهلاللية  والسِّيَر  اليمن،  وفتوح  اهلمة،  وذات 
بيربس،  والظاهر  ومتعدِّدة(،  كثرية  )وهي 
وفريوز  البهلوان،  يزن، ومحزة  ذي  بن  وسيف 
وغريها  الزيبق،  وعلي  الدنف،  وأمحد  شاه، 
نضع  ومل  الدارسني،  من  كثري  إليه  أشار  مما 

أيدينا على خمطوطاهتا بعد. )11(
السرية  تطوُّر  مراحل  عن  احلديث  ويف 
يف  الشفوي(  )التناقل  أثر  يربز  الشعبية 
فيها،  إبداعي  دور  العنصر  فلهذا  تطوُّرها، 
الشعورية  ـ  االختيارات  ضوء  يف  وذلك 
ما  بني  الناقل  هبا  يقوم  اليت  ـ  والالشعورية 
التارخيية، وما يعدّه  من األحداث  يعدُّه مهمّاً 
أو  هتمُّه  اليت  التارخيية  األحداث  عن  خارجاً 
تتنوَّع  املبدع  الدور  وبذلك  شحناته.  حتمل 
البنية  جتميع  حماولة  من  الراوي  وظيفة 
العناصر  ر خمتلف  تذكُّ إىل  للسرية  األساسية 
العميق  إدراكه  إليها  اليت تتكوَّن منها، يضاف 

ـ  الشعبية  السرية  على  أضواء  انظر:   -11
فاروق خورشيد: ص20-19-18

والثقافية  والسياسية  االجتماعية  للتحوُّالت 
مع معطيات عصره  يتفاعل  يف عصره حيث 
ويقوم بعملية تعويض دالالت العناصر املروية 

بدالالت جديدة معاصرة له. )12(

مكوِّنات السرية الشعبية: املؤلِّف � 
الراوي � البطل � األحداث � اللغة:

1- املؤلِّف:
مل حيفظ لنا التاريخ أمساء مؤلِّفي السِّيَر 
الشعبية بل مل حيمل لنا امساً حمدداً ملؤلِّفٍ من 
مؤلِّفي السِّيَر، لذلك فقد أخذ الدارسون األمر 
الشعبية  السِّيَر  إنَّ  وقالوا:  السهل  جانبه  من 
جهد شعيب مثله كمثل )ألف ليلة وليلة( بدأ يف 
عصر ثم أضاف إليه كل عصر من عنده حتى 
اليت  النهائية  األمر يف صورهتا  آخر  جتمعت 

نشهدها اليوم.
رأَيَا  ذهين  وحممود  خورشيد  فاروق  لكنَّ 
إذ  حمدَّداً،  مؤلِّفاً  السِّيَر  من  سرية  لكل  أنَّ 
»أنَّ  الشعبية  السِّيَر  دراسة  خالل  من  وَجَدَا 
لكل سرية مضموناً وهدفاً قد خيتلف بل وقد 
املؤلف  السِّيَر، فلو كان  يتعارض مع غريه من 
عصور  يف  يتتابعون  الناس  من  مجهرة  هو 
متوالية ويعكسون فهم الشعب بعامة ملا حدث 
مثل هذا االختالف الواضح يف هدف عملني، 
وإمنا يأتي هذا االختالف يف اهلدف من وجود 
ومناهجهم،  املؤلفني  شخصية  يف  االختالف 
وملؤلف سيف  ومنهجه،  فلمؤلف عنرتة هدفه 
هو  السريتني  بني  ما  وفرق  ومنهجه،  هدفه 
اجتماعياً  ثقافة ووضعاً  املؤلِّفني  فرق ما بني 

وموقفاً سياسياً.« )13(
يف  مدروسة  فنية  قواعد  هناك  أنَّ  كما 

اخلطاب  يف  الشعبية  الرؤيا  انظر:   -12
امللحمي عند العرب ـ يوسف إمساعيل: ص17

فاروق  ـ  الشعبية  السرية  كتابة  فن   -13
خورشيد، وحممود ذهين: ص251
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سابق  موضع  يف  أسلفنا  كما  ـ  السرية  كتابة 
يف  وتتمثل  بالناس،  البطل  ربط  يف  تتمثل  ـ 
دقة رسم الشخصيات اجلانبية، ثم تتمثل يف 
تعتمد  اليت  املغامرات  وإطار  الدائمة  احلركة 
تتمثل  السمات اخللقية واجلسدية، كما  على 
أيضاً يف الربط بني أجزاء الرواية حبيث خيدم 

كل جزء العمل ككل.)14(
السرية  كاتب  أنَّ  نستنتج:  كله  ذلك  ومن 
الشعبية إما فرد، وإما جمموعة أفراد يكوِّنون 
ما يشبه اللجنة ويطبعون عملهم بطابع موحَّد 

مميَّز.
2- الراوي:

ميكن تقسيم الرواة يف السرية الشعبية إىل 
قسمني:

القسم األول: هم نسَّاخ النصوص املطبوعة 
مل  النساخ  وهؤالء  العربي،  القارئ  أيدي  بني 
وإمنا  احلاالت  معظم  يف  أمساءهم  يدوِّنوا 
فيها  اختلط  وقد  آخرين،  رواة  أمساء  دوَّنوا 

لفظ التأليف بلفظ الرواية والعكس كذلك.
مادهتم  أُخِذت  الرواة:  من  اآلخر  والقسم 
مدوَّنة تدويناً علمياً دقيقاً من باحثني نشروا 
نصوصاً من أفواه رواهتم. فعلى سبيل املثال: 
يذكر مدوِّن )سرية عنرتة( عدداً ليس بالقليل 
بن  امللك  )عبد  رأسهم  على  يضع  رواهتا  من 
)جهينة  و  عبيدة(  )أبا  و  األصمعي(  قريب 
املثنى اليمين( و )البلخي( و )محاد( و )سيار 
الغساني  )الكاهن  و  الفزاري(  قحطة  بن 
يف  ويذكر  النبهاني(،  خداش  )ابن  و  الثقفي( 
املنت: »ذكر الرواة احلفظة عن وهب بن منبه 
محد  بعد  السرية  وتبدأ  األحبار«،  كعب  وعن 
سلسلة  بذكر  وآله  النيب  على  والصالة  اهلل 
من الرواة الذين تسلسلت عنهم الرواية حتى 
وصلت إىل النيب عليه الصالة والسالم، غري أنَّ 
السلسلة انقطعت يف منتصفها، وداخل النص 

14- املصدر ذاته: ص253
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يتكرر قوله: )قال الراوي( دون حتديدٍ المسه. 
حمدَّد،  لراوية  امساً  املهلهل  سرية  تذكر  وال 
وكذلك سرية بين هالل وسرية محزة البهلوان، 
لكن سرية محزة تذكر يف طبعةٍ أنَّ راويها ابن 
)قال  عبارة  تذكر  ال  أهنا  كما  اجلزري،  األثري 
الراوي( اليت تُستَخدَمُ عادةً يف السِّيَر الشعبية 
إال يف موضعني، أما يف باقي املواضع فُذكِرَتْ 

كلمة )قال( اليت تعين )قال الراوي(. 
أما الراوي الشعيب األمِّي الذي يروي النص 
فهؤالء  آخر،  شأن  فله  على مجهوره  مباشرة 
الرواة ال يقدِّمون مجيع فصول السرية فهم ال 
تتكسَّر،  السرية  يعرفوهنا كاملة، لذلك أخذت 
رواية  يف  متمرِّساً  الراوي  يكون  ما  كثرياً  إذ 
أكثر ال جييده  أو  أنَّ هناك فصالً  إال  السرية 
بعضَ  الراوي  يُحدِث  أداءه.وقد  حيسن  ال  أو 
التغيريات  وهذه  السرية،  نص  يف  التغيريات 
تعتمد على األوصاف النمطية احملفوظة عن 
أن يضيفها  البطل وهي كثرية، وميكن  وصف 
أبطاله، وكذلك فإنَّ صوره عن  أليِّ بطل من 
وصف اجلو تتكرر يف املواقف، تطول وتقصر 
حسب إحساسه برغبة مجهوره الذي يشرتك 
يف عملية األداء اشرتاكاً فعلياً. فالنص الشفوي 
يُعاد تأليفه ساعة األداء، ويتمُّ يف عملية جدلية 
بني الراوي واملتلقي. إذ ليس من السهل على 
الراوي أن حيفظ كامل السرية اليت تطول طوالً 
متسعاً، إنه حيفظ األساس ثم يبين عليه بناءً 
يف  النصُّ  فيأخذ  وحسِّه،  وصفه  من  جديداً 
لنوع أدبي امسه  التوالد والبناء ليتكامل نصاً 

فن السرية. )15(
مصطلحات  أحياناً  الشعبية  السِّيَر  وتوِردُ 
)املؤلِّف(  مثل:  أيضاً  الراوي  على  تدل  رديفة 
املؤلِّف(... و)الراوي  و)الناقل(  و)املصنِّف( 

15- انظر: مولد البطل يف السرية الشعبية ـ 
احلجاجي: ص16-15-14- الدين  أمحد مشس 

37

)16(
3- البطل:

مكوِّنات  من  أساسي  مكوِّن  هو  البطل 
مجيع  يف  الرتكيز  متَّ  وعليه  الشعبية،  السِّيَر 
اليت  العالقات  حقيقة  يعكس  وهو  السِّيَر، 
تربط أفراد اجلماعة يف اجملتمع الذي أُنشِئ 
ما  حقيقة  أيضاً  ويعكس  األدبي،  العمل  فيه 
يسود هذا اجملتمع من نشاط، إما حنو البناء 
والتطوير وإما حنو اهلدم والتخريب، ومن هنا 

كانت األمهية الكربى لبطل السرية الشعبية.
وقد قلنا يف أسباب نشوء السِّيَر الشعبية 
أهنا جاءت تلبيًة حلاجة مجاهريية ملحَّة نتيجة 
اجملتمعات  بعض  على  مرَّت  سيئة  ظروف 
ذلك  عن  وجنم  الزمان،  من  فرتة  يف  العربية 
»توق يف النفوس وتلهُّف شديدان لبطٍل عربيٍّ 
أصيٍل ينتصر على الدخالء ويعيد إىل الشعب 
ثم  الغابرة  وأجماده  املسلوبة  حقوقه  العربي 
ينقذه من القهر والذل والفقر.« )17( فال غرو 
ق  بعد ذلك أن يكون بطل السرية متفائالً حيقِّ
كلُّ  وتساند  تساعد  وأن  اهلزمية،  ال  النصر 
ق  القوى الغيبية وغري الغيبية هذا البطَل ليحقِّ
نصره، ولذلك فقد اختفت السمات املأساوية 
السرية  البطل، وهذا كله جعل بطل  من حياة 
الشعبية بطالً أسطورياً، »فالبطل يعكس آمال 
اجملموعة وأحالمها؛ بل إنه ميثل يف احلقيقة 
البطل  يقيد  مبا  يتقيد  ال  واحللم  حلمها، 
حمدودة.«  وقدرات  مواضعات  من  البشري 

)18(

16- انظر: السردية العربية: حبث يف البنية 
اهلل  عبد  ـ  العربي  احلكائي  للموروث  السردية 

إبراهيم: ص143
اإلدليب:  إلفة  ـ  الشعيب  أدبنا  يف  نظرة   -17

ص85
فاروق  ـ  الشعبية  السرية  كتابة  فن   -18
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فهاهو عنرتة يربز بطالً من أبطال السرية 
الشعبية وحيمل املالمح األسطورية من حيث 
التقيد  عدم  حيث  ومن  اخلارقة  القدرات 
بالزمان وال باملكان، ولكن أيضاً حيمل رسالة 
املساواة بني الناس بصرف النظر عن ألواهنم 
عنرتة  حيقق  وحينما  اجلنسية.  أحواهلم  أو 
قوى  دائماً  وراءه  تقف  أعدائه  على  نصره 
كفاحه  وتعضد  أزره  من  وتشدُّ  تسنده  غيبية 
البطل هنا  النصر، ونصر  ق  أن حيقِّ أجل  من 

قه جملتمعه. إمنا هو تكامل فين حيقِّ
وهاهو سيف بن ذي يزن ـ امللك التارخيي 
ـ ينتصر مبعاونة قوى السحر والكهانة واجلن 
ذاك  نصره  يف  وهو  الراحلني،  من  والطيِّبني 
كان  ما  يرضي  تكامالً  الواقع  يف  حيقق  إمنا 
أمام  ذليل  موقف  من  العربي  الشعب  حيسُّه 

تلك اهلزمية التارخيية.
ر اجلنَّ هلا، كما أن  واألمرية ذات اهلمة تسخِّ
السرية  بأمهية يف  تستأثر  السحرية  األعمال 
بيربس  الظاهر  أعمال  من  وكثري  اهلاللية، 

خارقة.
نوعني:  على  الشعبية  السرية  يف  والبطل 
أصل  له  واآلخر  تارخيي،  أصل  له  أحدمها 
النسقان  النسقان مها  وهذان  شعيب حمض، 
السرية  يف  البطل  مناذج  كل  يف  السائدان 
من  مستدعى  بطل  أمام  إمَّا  فنحن  الشعبية. 
عمق التاريخ املعروف، وإمَّا أمام بطل مستدعى 
من عمق الوجدان الشعيب والرغبات الشعبية 
الدفينة واملتأصِّلة اليت جتد ترمجتها يف العمل 
بن  سيف  األول:  النوع  فمن  الشعيب.  باألدب 
ذي يزن، والظاهر بيربس. والبطل يف الظاهر 
بيربس مستدعى من العالَم املضطرب الغريب، 
من  مكان،  كل  من  اجمللوبني  املماليك  عالَم 
أواسط آسيا ومن جنوب أوروبا ومن شواطئ 
األناضول... فالبطل هنا رمز جتمُّع كل هذه 
على  تضافرت  اليت  األصل  اجملهولة  القوى 

نصرة اإلسالم.
وعلي  اهلمة،  ذات  فمنه:  الثاني  النوع  أما 
اجلذور  من  نبعا  البطالن  وهذان  الزيبق. 
أن  دون  من  الشعيب  احلكي  لتداول  الشعبية 

تكون هلما أصول تارخيية معروفة. )19(
الشعبية  السِّيَر  من  سرية  ختلو  تكاد  وال 
أن  فقبل  البطل،  بنسب  االهتمام  من  العربية 
ملرياثه  صورةً  ترسم  البطل  عن  السرية  تتكلَّم 
املكوِّنة  العناصر  خالل  من  والنفسي  العرقي 
هلذا الرتاث، فالبطل ال يقود مجاعته إال وهو 
واالهتمام  أعراقها،  أعرق  ومن  صلبها  من 

بالنسب معروف لدى العرب منذ القدم.
وقد اختذت السرية الشعبية مساراً واضحاً 
وتارةً  توجز،  تارةً  فهي  أبطاهلا،  نسب  حيدِّد 
أخرى تُسِهب. فهناك أبطال مل تتحدث السرية 
البهلوان،  محزة  األمري  مثل  آبائهم،  عن  إال 
واألمري سيف، والظاهر بيربس. وقد تَُفصِّل يف 
احلديث عن نسب البطل كما يف سِيَر املهلهل 

وعنرتة وذات اهلمة.
ذات  األمرية  تُفصِح  املثال:  سبيل  وعلى 

اهلمة عن نسبها قائلًة:
الصحصاح  بن  مظلوم  بنت  فاطمة  »أنا 
ملوك  ملك  الكالبي؛  احلارث  بن  جندبة  بن 
صاحب  والنسب،  احلسب  ذي  كالب  بين 
القول الصواب، والصدق يف الضراب.« )20( 
وتارخيياً  قومياً  السرية  بطل  نسب  وتأصيل 
ضرورة ملزمة يف السرية الشعبية، فهو فضالً 
أجداده  إىل  بنسبه  يرتفع  عربياً،  كونه  عن 
وتارخيياً  دينياً  يرتبط  فنجده  األُوَل،  العرب 
لو  وإبراهيم، حتى  آدم ونوح  األنبياء:  بساللة 
الظاهر  مثل  عربياً  كونه  عدم  تارخيياً  ثبت 

فاروق  ـ  الشعبية  السرية  أدب  انظر:   -19
خورشيد: ص107-104-98-97
20- سرية األمرية ذات اهلمة 
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بيربس، فالرواة كانوا على دراية وهم يؤصِّلون 
أنساب األبطال يف السِّيَر، ألنَّ الوجدان القومي 

يرفض بطالً غريباً عنه. )21(
ومن صفات بطل السِّيَر الشعبية أنه منذ 
اللحظة األوىل مليالده وهو يعاني يف داخله من 
فالغربة  جمتمعه،  وبني  بينه  التوازن  فقدان 
واالغرتاب مها السمتان األساسيتان للبطل يف 
السرية الشعبية، والغربة تعين البعد اجلسدي 
للبطل عن عالَمه وجمتمعه، أما االغرتاب فهو 

الغربة الروحية النفسية عن اجلماعة.
واالعرتاف،  التعرُّف  مرحلة  تأتي  ثم 
عاشه  الذي  للصراع  تتوجياً  يُعَدُّ  فالتعرُّف 
يف  امسه  لوضع  الطريق  بداية  وميثِّل  البطل 
إال  بطالً  به  االعرتاف  يتمُّ  وال  البطولة،  عامل 
بعد عبوره من اغرتابه وغربته، فالبطل الذي 
يغرتب عن قومه يف السرية الشعبية البد من أن 
يعود إليهم مرة أخرى لتتمَّ املواجهة، فالغربة 

يتبعها لقاء واللقاء تتبعه مواجهة حربية.
عن  بعيداً  ليُدرَّب  ضرورة  البطل  وغربة 
لتحقيق  حيرِّكه  الذي  الدافع  وليملك  أهله 
مواجهته  يف  وهو  البطولية،  بأعماله  ذاته 
لقبيلته يقف موازياً هلا، فقومه يواجهونه بكل 
تفوُّقه  ويُثبت  اللقاء  هذا  يف  ليقف  رجاالهتم 

ق بطولته. )22( وتتحقَّ
رسالته  أداء  من  البطل  يفرغ  أن  وبعد 
وخيضع اجلميع إلرادته وتنتفي ضرورة وجوده 
ميوت وحيداً. ومن ذلك: مقتل عنرتة، ومقتل 
ومقتل  سيف،  وموت  األمرية،  وموت  بيربس، 

أبي زيد.

21- السردية العربية: حبث يف البنية السردية 
إبراهيم:  اهلل  عبد  ـ  العربي  احلكائي  للموروث 

ص164
22- انظر: مولد البطل يف السرية الشعبية ـ 
احلجاجي: ص97-96-94- الدين  أمحد مشس 
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لكنَّ رسالة البطل الفكرية ال تنتهي مبوته 
البنها  األمر  ترتك  فاألمرية  أوالده،  بل خيلفه 
وختلفُ  ظامل،  البنه  يرتكه  وهو  الوهاب  عبد 
عنرتةَ بعد موته ابنتُه عنيرتة لتواصل رسالته، 
واملمالك  مصر  يديرون  أوالده  يرتك  وسيف 
اجملاورة، واليتامى يرثون أبطال اهلاللية.)23(

4- األحداث وعالقتها بالتاريخ )بني 
الواقعية واخليال(:

أحداث  بطبيعتها  الشعبية  السرية  أحداث 
يفوق  اليت  البطولة  بأعمال  مليئة  ملتهبة 
بعضها مظاهر البطولة العادية، وهي بالتايل 
أن  واليت البد  والعراك  القتال  بأحداث  مليئة 
تقود إىل القتل وسفك الدماء، وهذه املواقف 
بالذات ثبت لدى أصحاب السرية الشعبية أهنا 
ني فأكثروا منها وأغرقوا  تستهوي مجاهري املتلقِّ
فيها وشغلوا صفحات عديدة بالوصف املشوِّق 
تنتهي  واليت  الدامية  القتالية  املواقف  هلذه 
بنشيد املنتصر ودموع املهزوم وأقارب القتلى 
السرية  يف  األحداث  املعركة.وتتميَّز  وصرعى 
الشعبية باملبالغة اليت تفوق حدَّ الواقع أحياناً، 
فيقتل  اليمني  على  بسيفه  يضرب  فعنرتة 
عشرة، ثم يضرب بسيفه على الشمال فيقتل 
عشرة، ويكرُّ وحده على مئة فارس فينهزمون 

من أمامه. 
اهتمت  الذي  األساسي  البطل  وجبوار 
البطل  يربز  االهتمام،  كلَّ  الشعبية  السرية  به 
يف  واضحة  مساحة  يغطي  الذي  املساعد 
العمل القصصي باملواقف املضحكة والطرائف 
غراماً  العربي  الشعب  هبا  يغرم  اليت  والنوادر 

كبرياً. 
ال  السِّيَر  أنَّ  إىل  سابقاً  أشرنا  أننا  بيد 
تُكتَب: »للتعبري  تُكتَب للحكاية والتسلية وإمنا 

البنية  يف  العربية: حبث  السردية  23-انظر: 
اهلل  عبد  ـ  العربي  احلكائي  للموروث  السردية 

إبراهيم : ص168

عن أهداف معينة يقصد الكاتب إليها قصداً 
صلة  أكثر  لتكون  الروائي  القالب  هلا  وخيتار 
بضمري الناس، وليسهل عليه إيصال ما يريد 

إىل قلوهبم.« )24(
ومن هنا، تضمَّنت السِّيَر الشعبية قضايا 
جمتمعية هتمُّ اجملتمع والشعوب، فسرية عنرتة 
تعاجل قضية الشعوبية وموقف العرب من أبناء 
بطلَه  املؤلِّفُ  يصوِّر  وهلذا  األخرى،  األجناس 
رغم  األسود  اللون  وأسري  العبودية  ُذلِّ  أسري 
فضائله اليت تؤهِّله ملركز الصدارة يف القبيلة، 
فهو فارس شجاع وهو يف الوقت نفسه شاعر 
كبري ميلك ناصية الفعل والقول مجيعاً. ومن 

ذلك ما جاء يف سرية عنرتة:
»قال أبو عبلة )مالك( خماطباً عنرتة: يا بن 
أخي، اهجم على هؤالء األعداء فنحن نعتربك 
العذاب.  تنتمي إىل نسبنا، وأنقذ قبيلتك من 
أجابه عنرتة: يا سيدي، إنين أعترب نفسي عبداً 
حقرياً، وتأكدتُ من أن ال قيمة وال أي أمهية 
يل يف نظركم، وأريد أن خيطفين أعداؤكم مع 
الغنائم، وعندئذ سيخطفونك أيضاً، وستعرف 

مَن الفائز وما أريد أن أفعله بك.« )25(
فتشغل  اهلمة  ذات  األمرية  سرية  أما 
أحداثها حقبة تارخيية متتد من أواخر العصر 
الواثق يف أواخر  اجلاهلي حتى عهد اخلليفة 
الدولة العباسية، فهي من ناحية الزمن تشغل 
سرية  انتهاء  بعد  تبدأ  اليت  التارخيية  املرحلة 

عنرتة بن شداد.
روائياً  اهلمة صدىً  ذات  عُدَّتْ سريةُ  وقد 
بني  دارت  اليت  اهلامة  التارخيية  لألحداث 
الذي  الطويل  صراعهما  يف  والروم  العرب 
دار حول السيادة على منطقة البحر األبيض 

فاروق  ـ  الشعبية  السرية  كتابة  24-فن 
خورشيد، وحممود ذهين: ص252

25- سرية عنرتة بن شداد ـ 
اجمللد األول: ص181
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املتوسط، وعُدَّتْ أحداثُها نوعاً من الوثائق اليت 
ميكن أن تدلَّ إىل حدٍّ ما على سَيْر الصراع بني 
الدولتني وأصداء هذا الصراع يف نفوس أبناء 

املنطقة وأثره يف حياهتم.
لكنَّ هذه السرية ال ترتبط بالتاريخ ارتباط 
أحداثٍ تارخيية وإمنا ارتباطاً اجتماعياً، فهي 
ترسم املهاد االجتماعي الذي دارت يف إطاره 

األحداث التارخيية.
»وإذا كنا نستطيع أن نقول إن سرية عنرتة 
تعكس صراع العرب أمام اجلاليتني الفارسية 
سرية  إنَّ  نقول  أن  نستطيع  فإننا  والرومية، 
ذات اهلمة تعكس صراع األمة العربية بكاملها 
اهلمة  ذات  سرية  أنَّ  إال  األجنيب.  الغزو  جتاه 
عن  خطراً  يقل  ال  كبري  إنساني  مضمون  هلا 
فبينما  عنرتة،  سرية  يف  اإلنساني  املضمون 
نستطيع أن نسمي سرية عنرتة الوثيقة الفنية 
نستطيع  العنصرية،  والتفرقة  العبودية  ضد 
أن نسمي سرية ذات اهلمة الوثيقة الفنية اليت 
تثبت حقَّ املرأة العربية يف مكان املساواة من 

اجملتمع العربي.« )26(
أما سرية الظاهر بيربس فتكاد تكون امتداداً 
لسرية ذات اهلمة من ناحية الفرتة الزمنية اليت 
تعاجلها، وكما نالحظ فُكتَّاب السِّيَر يربطون 
مرحلة،  إثر  مرحلًة  العربي  التاريخ  مراحل 
منذ عنرتة يف اجلاهلية، فسرية ذات اهلمة يف 
يف  تدخل  حتى  والعباسية  األموية  الدولتني 
العصر العباسي الثاني، فسرية الظاهر بيربس 
العباسي  العصر  زمنية يف  نقطة  من  تبدأ  إذ 
قليلة عند احلروب  بعد فصول  لتقف  الثاني 
الصليبية يف هناية أيامها يف العصر اململوكي 
يف  ثم  أيوب  الصاحل  امللك  عهد  يف  وخاصة 

عهد الظاهر بيربس.
سرية  تعاجلها  اليت  اجملتمعية  والقضية 

فاروق  ـ  الشعبية  السرية  على  أضواء   -26
خورشيد: ص48

الظاهر هي موقف العرب من الصليبيني، كما 
أهنا تعاجل قضية توحُّد العرب على أساس من 
اليت  االجتماعية  والعدالة  املتساوية  الفرص 
هذه  أنَّ  كما  نفسه،  جمتمعهم  داخل  ق  تتحقَّ
من  تبدو  كبرية  إنسانية  قضية  تعاجل  السرية 
وهذه  أبطاهلا،  وحركة  السرية  أحداث  خالل 
إذ  الَقدَر،  من  اإلنسان  موقف  هي  القضية 
عن  روائية  إجابة  الظاهر  سرية  تكون  تكاد 
املسبقة،  اإلرادة  من  اإلنسان  موقف  مشكلة 
وهذه السرية تقدِّم هلذه املشكلة حالً إسالمياً 
مستقبله  ختطيط  يف  حُرٌّ  اإلنسانَ  أنَّ  د  يؤكِّ
ومُريد يف حتديد طريقه، ولكنه يتحرَّك داخل 
إرادة أخرى سبقت إىل حتديد مصريه وتقرير 

هنايته.
مع  السِّيَر  يف  الزمنية  السلسلة  وتتتابع 
القاهرة  تتعلق حبياة  الزيبق، فهي  سرية علي 
يف  أحداثها  وتدور  اململوكي،  العصر  يف 
حياة  من  صوراً  لنا  وتنقل  تها  وأزقَّ حواريها 
السياسية  اجملتمع  وظروف  فيها  الناس 
واالقتصادية واالجتماعية. وسرية علي الزيبق 
االجتماعية  باحلالة  حقيقياً  تعريضاً  حتمل 
لعصر املؤلِّف ونقداً روائياً للفساد املستشري 
يف أجهزة احلكم، كما حتمل أيضاً يف أحداثها 
السلطة  أصحاب  على  مباشراً  هجوماً 
اللصوص  من  جمموعة  ترمسهم  إذ  أنفسهم، 
السلطة عن طريق  الطرق وصلوا إىل  اع  وُقطَّ
التفوُّق يف السرقة واإلمعان يف البطش والغدر 

واملهارة يف اللصوصية.
أما عن سرية سيف بن ذي يزن اليت احتلَّت 
وحظيت  الشعبية  السِّيَر  بني  مرموقاً  مكاناً 
الشعيب،  التلقي  جماالت  يف  واسعة  بشهرة 
وتقع  اجلاهلي،  العصر  يف  تدور  فأحداثها 
أحداثها بني اجلزيرة العربية واحلبشة ووادي 
السماوية  األديان  قبل  ما  عصر  يف  النيل 
من  النجوم  عَبَدَةِ  بني  حرب  هي  إذ  الثالثة، 
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اخلليل  دين  على  باهلل  واملؤمنني  األحباش 
هذا،  من  الرغم  وعلى  العرب.  من  إبراهيم 
يشري  ما  وأحداثها  السرية  واقع  من  فهناك 
فعالً يف  وقعت  روائي ألحداث  انعكاس  بأهنا 
السرية(، ذلك  تأليف  اململوكي )عصر  العصر 
أنَّ أحداث السرية حرب حقيقية بني األحباش 
والعرب، يدخل فيها عنصر التعصُّب الديين، 
وقد كان العصر اململوكي شهد جتدُّد العداوة 
قد  كان  وإن  والعرب،  احلبشة  بني  التقليدية 
فسرية  كاملة.  دينية  صبغة  املرة  هذه  أخذ 
السِّيَر  من  واحدة  هي  إذاً  يزن  ذي  بن  سيف 
أهنا  إال  املماليك،  عصر  وليدة  كانت  اليت 
تناوهلا  عدم  يف  األعمال  باقي  عن  ختتلف 
إىل  جلوئها  ويف  واضحة  تارخيية  حلقبة 

التاريخ القديم مسرحاً ألحداثها. )27(
الشعبية  السِّيَر  ارتباط  من  الرغم  وعلى 
بالتاريخ الواقعي إال أننا جند فيها من اخليال 
الشيء الكثري، فالبالد يف سرية سيف بن ذي 
باملردة  غنيَّة  والكهانة  بالسحر  مليئة  يزن 
والسحرة،  بالغيالن  عامرة  والشياطني 
يكتفون  ال  الشعبية  السِّيَر  فأبطال  وكذلك 
تساعدهم  وإمنا  فقط  الشخصية  بقواهم 
وكانت  متعددة.  غيبية  قوى  انتصاراهتم  يف 
الغيبية املوجودة  اخلوارق واخلرافات واألمور 
األساطري  كتب  وليدة  الشعبية  السِّيَر  يف 
خرافية  حكايات  من  املؤلِّفون  توارثه  وما 
التخييلي  إبداعه  ميزج  فاملؤلِّف  وأسطورية، 
عمالً  منهما  وخيلق  التارخيي  الواقع  مع 
حقيقي  تارخيي  واقع  عن  يعبِّر  خيالياً  فنياً 
الناس مبختلف  اجتماعية هتمُّ  ويعاجل قضايا 

مستوياهتم وأجناسهم.
5- اللغة: 

الشعبية  للسِّيَر  األوَّل  التداول  جرى  لقد 

27-انظر: أضواء على السرية الشعبيةـ  فاروق 
خورشيد: ص65 وما بعد.

بن  عنرتة  فسرية  الفصيحة،  باللغة  العربية 
العشر  املعلَّقات  ثناياها  شداد مثالً تضمُّ بني 
ومعظم ديوان عنرتة الشعري وقدراً غري قليل 
من القصائد اجلاهلية املعروفة، كما أنَّ هذه 
السرية بفصوهلا اخلمسة والثالثني يف طبعتها 
يف  أو  احلجازية(  )السرية  املسمَّاة  املصرية 
أيِّ  من  خالية  العراقية،  أو  الشامية  طبعتها 
عربي  كلُّ  يفهمها  ال  كلمة  أو  مصطلح حملِّي 
وجود  أما  األمَّة.  أقاليم  من  إقليم  أيِّ  يف 
الدارجة،  باللهجات  الشعبية  للسِّيَر  طبعات 
شأهنا  ـ  السِّيَر  هذه  أنَّ  هو  فيه  السبب  فإنَّ 
جيري  ـ  الشعيب  األدب  معظم  شأن  ذلك  يف 
اجلزء األكرب من تداوهلا مشافهًة، إذ تُستَخدم 
يف ذلك اللغُة املسهَّلُة املُسقِطُة لإلعراب فتبدو 

أقرب ما تكون إىل العامِّيَّة. 
بيد أنَّ اللغة يف السرية الشعبية خترج عن 
قيود الفصحى والعامِّيَّة، وتستقلُّ بكيان متغيِّر 
تقارب  حتى  الفصحى  يُبسِّط  بينهما  ل  متنقِّ
العامِّيَّة ويرتفع بالعامِّيَّة لتأخذ صفة الشمول 
وتبتعد عن احمللِّيَّة لتأخذ سَمْتَ اللغة املشرتكة 

بالنسبة للشعب العربي كله.
أو  بالفصحى  يتميَّز  ال  الشعيب  »فاألدب 
العامِّيَّة وال يقال إنه يلتزم بواحدة منهما، وإمنا 
األَوْىل أن يقال: إنَّ له لغًة خاصًة به حتمل من 
التوصيل  على  قادرة  وتصبح  مساته وصفاته 
واإلبالغ لكل فرد من أفراد األمة بقدر ما هي 
كل  يف  والتأثري  واإلبداع  التصوير  على  قادرة 

فرد من أفراد األمة.« )28(
فلغة السرية الشعبية هي لغة ثالثة، ليست 
عامِّيَّة  وليست  اإلعرابي  باملعنى  فصحى 
بني  مزيج  هي  بل  الضيِّق،  اإلقليمي  باملعنى 
ح ذلك  ة العامِّيَّة. ووضَّ صِحَّة الفصحى وبني ِرقَّ
)فاروق خورشيد( إذ قال: »إنَّ السرية الشعبية 

28-األدب الشعيب العربي: 
مفهومه ومضمونه ـ حممود ذهين: ص60
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املنطقة،  أبناء  كل  بني  املشرتكَة  اللغَة  خلقت 
تبعد  وال  املختلفة  العامِّيات  مسات  حتمل 
كثرياً عن الفصحى حبسِّها اللغوي وعبقريتها 
املدن  لعامِّيَّات  اللغة  هذه  واتسعت  العرفية. 
وهلجات األقاليم، كما اتسعت للهجات احلرَف 
ولغات الطوائف، واتسعت أيضاً للغات أعجمية 
إمَّا  هبا  االختالط  متَّ  اليت  الشعوب  أبناء  من 
كامالً وإمَّا جماورةً ومعايشًة، وسنلمح  اقرتاباً 
والشوام  واألفارقة  املغاربة  لكنات  السِّيَر  يف 
ونلمح  اليمن،  وأبناء  والبغداديني  والقاهريني 
والزعر  والشطار  الصيادين  عامِّيَّات  أيضاً 
والبنائني والعطارين والشيالني... إخل، ونلمح 
أيضاً لغات الروم والعجم واليهود والقساوسة 
املَُغنِّني  عامِّيَّات  وكذلك  والرهبان،  واملرازبة 
املالعيب  وأصحاب  واملسامرين  واملُهَرِّجني 
السِّيَر  واستطاعت  إخل،  واملصارعني... 
اإلقليمية  حاجز  تكسر  أن  هبذا  الشعبية 
مجود  عائق  على  ذاته  الوقت  يف  تتغلَّب  وأن 
بالذات  الفرتات  هذه  يف  وابتعادها  الفصحى 
عن االستجابة ملتطلبات املتفجرات الدائمة يف 
احلياة واملمارسات والقيم، وبذلك تكون السِّيَر 
اللغوي  التطويع  بعملية  قامت  قد  الشعبية 

والفين.« )29(
السِّيَر  يف  اللغوي  األسلوب  إىل  وبالنظر   

الشعبية فإننا نستطيع القول: 
إنَّ  إذ  نثري،  فن  هي  الشعبية  السرية  إنَّ 
لالستدالل  يأتي  فيها  الشعري  االستعمال 
واالستشهاد أو يأتي أداة صراع داخل املعركة 
قبل  كالمية  معارك  األبطال  خيوض  حني 
معارك السيف ويكون ذلك عن طريق الشعر، 
»واستعمال الشعر يف احلوار بني األبطال أمر 
ويأتي   )30( كلها.«  الشعبية  السِّيَر  يف  شائع 

خورشيد:  فاروق  ـ  الشعيب  29-املوروث 
ص167

فاروق  ـ  الشعبية  السرية  كتابة  فن   -30

لرسم  األبطال  لسان  على  كذلك  الشعر 
موقفهم من األحداث، أي إنَّ املؤلِّف يستعمله 
املواقف  يف  النفسية  االنفعاالت  عن  للتعبري 
وأبعد  داللًة  أصدق  فيها  الشعر  يكون  اليت 
هذه  بوظائفه  الشعر  لكنَّ  تأثرياً،  وأشد  أثراً 
يساعده  وإمنا  األصلي  العمل  على  يطغى  ال 
بصفة  األعمال  تلك  حتتفظ  ولذلك  وحيلِّيه، 
النثرية على الرغم من وجود الشعر فيها. فإذا 
نظرنا إىل األسلوب النثري يف السِّيَر الشعبية 

وجدناه على نوعني خمتلفني:
أحدمها مسجوع، واآلخر مُرسَل بعيد عن 

التصنُّع والتكلُّف.
أما السجع فنالحظ استخدامه بكثرة يف 
مثاالً  عنه  ونضرب  الشعبية،  السِّيَر  حكايات 
األمري  »من  البهلوان:  محزة  األمري  سرية  من 
الزمان،  هذا  فرسان  فارس  البهلوان،  محزة 
كسرى  امللك  إىل  والشجعان،  اجلبابرة  ومُذِلِّ 

أنوشروان، صاحب التخت واإليوان.« )31(
الشعبية،  السِّيَر  املُرسَل يف  وأما األسلوب 
جداً  واقعي  بشكل  صيغ  الذي  األسلوب  فهو 
وبعيد عن التكلُّف، ومن ذلك ما جاء يف سرية 
امللك الظاهر بيربس: »ذات يوم، وبعد انصراف 
إىل قسم  السلطان  ذهب  الديوان،  من  الناس 
صاخباً  مثالً  سعيداً  ابنه  رأى  حيث  النساء 
يشتم اجلاريات والعبيد، فاستشاط السلطان 
غضباً، فأخذ عصا اخليزران وراح يضرب به 
ابنه سعيداً على رأسه وجسده، حتى تدخَّلت 

والدته ووقفت بينهما.« )32(
وبعد ..

فتلك كانت إضاءة على لوٍن من ألوان األدب 

خورشيد، وحممود ذهين: ص254
فارس  البهلوان:  محزة  األمري  سرية   -31
األول:  اجمللد  ـ  العرب  برية احلجاز وسلطان 

ص246
32-سرية امللك الظاهر بيربس: ص240
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املصادر واملراجع:

1- أدب السرية الشعبية – فاروق خورشيد – مكتبة لبنان – بريوت – ط1 – 1994
العربي: مفهومه ومضمونه – حممود ذهين – مكتبة األجنلو  2- األدب الشعيب 

املصرية – مصر – 1972
3- أضواء على السرية الشعبية – فاروق خورشيد – منشورات اقرأ – بريوت – 

د.ت
4- الرؤيا الشعبية يف اخلطاب امللحمي عند العرب – يوسف إمساعيل – احتاد 

الكتَّاب العرب – دمشق – 2004
5- السردية العربية: حبث يف البنية السردية للموروث احلكائي العربي – عبد 

اهلل إبراهيم – املركز الثقايف العربي – بريوت – د.ت 
املكتبة   – العرب  وسلطان  احلجاز  برية  فارس  البهلوان:  األمري محزة  سرية   -6

السعيدية – القاهرة – د.ت
7- سرية األمرية ذات اهلمة وولدها عبد الوهاب – املكتبة الثقافية – بريوت – 

1980
8- سرية عنرتة بن شداد – املكتبة الثقافية – بريوت – 1979

9- سرية امللك الظاهر بيربس – دار اهلدى الوطنية – بريوت – 1983
منشورات  فاروق خورشيد، وحممود ذهين –   – الشعبية  السرية  كتابة  فن   -10

اقرأ – بريوت – ط2 – 1980
11- الكالم واخلرب: مقدمة للسرد العربي – سعيد يقطني – املركز الثقايف العربي 

– بريوت – ط1 – 1997
12- املوروث الشعيب – فاروق خورشيد – دار الشروق – القاهرة – ط1 – 1992

13- مولد البطل يف السرية الشعبية – أمحد مشس الدين احلجاجي – دار اهلالل 
– مصر – سلسلة اهلالل، العدد 484 – ط2 – 1991

العرب – دمشق –  الكتَّاب  إلفة اإلدليب – احتاد  أدبنا الشعيب –  14- نظرة يف 
 1974

العربي، له من األمهية  ملّا يُكشَف النقاب عنها 
اليت  احلديثة  الدراسات  من  الرغم  على  بَعْدُ 

ظهرت حول هذا األدب.
اليت  القاعدة  هو  الشعبية  السرية  فأدب 
أن  إىل  الالحقة  األدبية  املراحل  عليها  بُنيت 
وصل األدب إىل مراحل سامية بعد أن استكمل 

بناءه وأدواته وخصائصه.
ترفد  إضافًة   تكون  أن  الوقفة  ولعلَّ هذه 
الشعبية(  )السرية  أدب  يف  الباحثني  دراسات 
تكون  وأن  امليدان،  هذا  يف  مسريهتم  وتتابع 
مصدر إغناءٍ وتنويٍر للقارئ الكريم حول هذا 

الفن األدبي.
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استحضار الشخصيات األدبية العربية 
في شعر عمر أبو ريشة 

يعّد �سعر )عمر اأبو ري�سة ( �سجرة دائمة اخل�رسة يف ب�ستان ال�سعر العربّي ، 
تغّذت هذه ال�سجرة من تربة خليط من م�سادر احل�سارة العربّية و معامل الثقافة 
العاملّية و اأنبتت ثماراً يانعة للقطاف والدرا�سة و التاأمل  يف خمتلف ف�سول ال�سنة 

، ثماراً متنّوعة املنا�سبات و االأهداف .

سالم خالد الرتكماني

أدب ونقد
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من هذه الثمار اليت قطفتها يف هذا البحث 
ظاهرة ) استحضاره للشخصيّات العربيّة ( ، 
هذهِ الظاهرة اليت شاعت يف الثلثِ األخريِ 
من القرِن املاضي يف شعرنا وما كانت معروفًة 
بارزةً  أو مسًة  تعد ميزةً  اليوم  من قبُل، وهي 
من مسات الشعر العربي احلديث.                 

ومن الشخصيّات العربيّة اليت استحضرها 
يف نتاجه األدبيّ الشخصيّات الفنيّة و األدبيّة.                                     
ليس غريباً أن تكون الشّخصيات األدبيّة و 
اليت  استحضاراً  الشّخصيّات  أكثر  الفنيّة من 
باعتبارها  ريشة«  أبو  »عمر  شعر  يف  جتلّت 
اليت  ذاته  الشعريّ  الوحي  كأس  من  شربت 
الفينّ  الرحم  وترعرعت يف   ، هو  منها  شرب 
أكثر  من  الشّعراء  فشخصيّات   « فـ  ذاته 
الشخصيّات شـــيوعاً يف شــعرنا املعاصر ، و 
فـي الوقت ذاته من أكـثرها طواعيّة للشّــاعر 
املعاصـر و قدرة على استيعاب أبعاد جتربته 

املختلفة »1 .
وقد شكلت هذه الشّخصيّات يف قصائده 
جوقة متنوعة املستويات و االنتماءات ، طوّعها 
يف خدمة قصائده إمّا رمزاً أو فكرة أو وصفاً . 

1- أبو العالء املعرّيّ :
قصيدة ) مع املعرّيّ ( ألقيت عام 1944م 
املعرّة.   لرحيل فيلسوف   ّ األلفي  املهرجان  يف 
عبّر من خالهلا عمر أبو ريشة عن حالة اّتحاد 
مع املعرّيّ عرب ثالث مراحل :                                                                                              
 (  ، العنوان  يف  ظهرت   : األوىل  املرحلة 
مع املعرّيّ ( ، فلفظة ) مع ( بّثت جوّاً نفسيّاً 
مالئماً لرغبة أبو ريشة باالحتادّ مع شخصيّة 
الرفيعة  األدبيّة  ملنزلته  االرتقاء  و  املعرّيّ 
باعتباره رمزاً ثقافيّاً يقتدى به.                                                                                     
بني  ريشة  أبو  عمر  يوازن   : الثانية  ويف 
اجملتمع الذي عاش فيه املعرّيّ و اجملتمع الذي 
،فاألخالق  البّتة  فرقاً  جيد  فال  فيه،  يعيش 

الناس يف جمتمع عمر  اّتسم هبا  اليت  السيئة 
منها  تذمّر  اليت  األخالق  ذاهتا  ريشة هي  أبو 
 ، أصحاهبا  عن  ابتعد  و  جمتمعه  يف  املعرّيّ 
يقول عمر أبو ريشة :                                                 

أسرجوا صهوة املذّلة و انقضوا      
                          على مثخن اجلراح طعانا             

و استباحوا مال الّضعيف عتوّاً          
                        و أهـانوا حرماته طغيانا                       

ما أظنّ العصور مرّت عليها           
                       فتلفـّت أمـا تراهـا اآلنا 2                                        
عدّاد  بإنّ  للمعرّيّ  يقول  أن  يريد  وكأّنه 
األيّام توّقف عند هؤالء البشر األشرار وامتنع 
حالة  تظهر   : الثالثة  ويف   ، قدماً  السري  عن 
أبو  فعمر   ، املناجاة  خالل  من  جليّة  االحتادّ 
يعده   ، الشّــعراء  فيلســوف  يناجي  ريشـة 
صديـقاً قريباً  ، حياول أن يتقرب منه ليالمس 
أفكاره و معتقداته ،  يقول :                                                                                                    

أأناجيك يا جنيّ الدراريّ       
           و أغنيك أغنياتي احلسانا 3              
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  وهكذا جند أنّ استحضار عمر أبو ريشة 
نوعٌ  هو  املعرّيّ  كشخصيّة  عظيمة  لشخصيّة 
يف  الشّاعر  هذا  بقيمة  العرفان  أنواع  من 

الّذكرى األلفيّة لوفاته .              

2- أبو الّطيّب املتنيبّ :
يف  ألقيت  شاعر(  و  )شاعر  قصيدة 
اجلامعة السوريّة بدمشق يف املهرجــان األلفيّ 
ألبي الطيّب املتنيبّ .                                                                             
املتنيبّ  بني  و  بيــنه  ريشة  أبو  عمر  مجع 
املوجودة  الواو  من خالل  احلكم  و  املنزلة  يف 
يف  »مشركة  باعتبارها  القصيدة   عنوان  يف 
مجهور  مذهب  ويرى   ، احلكم  و  اإلعراب 
بالتايل  و   ،4 املطلق«  للجمع  أّنها  النحويني 
اجتمعا معاً بالعظمة واملكانة الراقية اليت ناهلا 

أدبيّاً عرب األزمنة .
إىل  )الواو(  العطف  حرف  من  ينطلق  و 
  ، فيه  املتنيبّ  مع  جيتمع  أن  حماوالً  احلكم 

وهذا ما يتسنّى للقارئ أن يلمحه يف مقدمة 
نســــج  يف  بذخ  ريشة  فأبو   ، القصيدة  هذه 
ناهلا  اليت  باملكانة  تليق  عظيمة  توصيـفات 

املتنيبّ يف حياته و بعدها :  
شاخص الطرف يف رحاب الفضاء        

                       فوق طود عايل املناكب ناء                                          
شاعر خافق اجلوانح باحلبّ              

                   بعيد عن عامل الضوضاء 5                                                
فاملتنيبّ نسر قويّ حيلّق شامخ الرأس فوق 
ميتلك  أّنه  إىل  باإلضافة   ، املرتفعة  اجلبال 
ذاك اإلحساس الشعريّ املرهف الذي خيتلف 
عن غريه ، و كأنّ عمر أبو ريشة يتحدّث عن 
حسّه  عن  و  املتنيبّ  عظمة  عن  ال  عظمته 
الشعريّ ال عن حسّ املتنيبّ . كما نالحظ أنّ 
عمر أبو ريشة يف هذه القصيدة يتناوب على 
الّطبيعة  أنّ  فنرى   ، الطبيعة  مع  الرّثاء  منرب 
اتسمت  بصوٍر  املتنيبّ  لفراق  حزهنا  عن  تعبّر 
، فها هو  الغلوّ   الفينّ مع قليل من  باالغتناء 
الفجر أثقل عناءً بوقع املصاب اجللل  و احننت 
الورود إجالالً لعظمة املتنيبّ ، يقول عمر أبو 
ريشة على لسان الّطبيعة :                                                                                      

هنض الفجر مـثقالً يتلوّى              
                    فوق صدر الطبيعة اخلرساء                                                                

هبط السهل و اهلجرية تنفضّ          
                       و تطوي مطارف األفياء                                           
و رؤوس األزهار مطرقة تنسّل              

                         منها انتفاضة الكربياء 6                                                             
خيتتم طالباً السّماح منه إن أحسّ بشعور 
احلزن يتسلل إىل نظمه من دون قصد ، فهو 
تلك  تشبه  ال  يعيشها  اليت  األيّام  ألنّ  حزين 
عاشها  اليت  باألجماد  املليئة  اخلوايل  األيّام 
املتنيبّ ، و احلّكام حتوّلوا إىل طغاة ال ميتون 
بصلة إىل احلّكام الذين عاش يف بالطهم:             

شاعر العُرب ، غضّ طرفك           
              فالعرب حيارى يف قبضة عسراء     
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أين ملك يف ظلّه ترقص النعمى        
                         وتشــــــدو شبّابة العلياء                      

فاعذرن إن سرت خالل نشـيدي     
                        حبّـــة من تفجّــع و عناء7                                                                     
يشري  االعتذار  هبذا  القصيدة  فاختتام 
املتنيبّ رمزاً  أبو ريشة استحضر  أنّ عمر  إىل 

شعريّاً و قدوةً عربيًّة عظيمًة .

3- أمحد شوقي :                                                             
تنتمي   ) شوقي  أمحد   ( قصيدة  أنّ  مع 
أبو  عمر  جند  أّننا  إال  االجتماعيّ  للواجب 
ريشة عرض رثاءه لشوقي بطريقة ال نستطيع 
أن نصفها بالفريدة و إّنما باملختلفة ، فنلمحه 
يف بدايتها يرميه حبجارة مصنوعة من لوٍم و 
عتٍب ، و كأّنه نصّب نفسه حكماً على مشواره 
بعد  الزمه  الذي  غروره  على  يلومه   ، األدبيّ 
جناحه :                                                                              

فعراه شبه الغرور وما
                     كان ليصغي إال لرجع ربابه                                 

كسفني هوجاء جنّ هبا الركب       
                       و أفق األنواء يف تصخابه                         

فرماها على الصّخور فكانت         
                    لقمة مزقت على أنيابه 8                       
بصورة مجيلة  غروره   عرض  ذلك  ومع   
و  الرّكب  هبا  »ازدحم  بسفينة  شبّهه  عندما 
أحاطت هبا األمواج من كّل جانب متالعبة هبا 
ومل   ،  9 الصّخور«  على  ألقيت حمّطمة  حّتى 
إّنما  و  احلكم  ريشة مبنصب  أبو  عمر  يكتف 
حقيقة  عن  يفّتش  حمّققاً  أيضاً  نفسه  نصّب 
 ، عنه  جييب  و  شوقي  يسأل  ؟  جمهولة  ما 
القرب   زوايا  يسكن  الذي  اجملهول  عن  يسأله 
نال من سعادة  ينال فيه ما  أن  وهل استطاع 
يف حياته الدنيا ؟ :                                                                                     

هوّة الرّمس قد بلغت مداها          
                     أجنان وراءها أم صحارى               

هل ملمت الشتات فيها ألنس         
                   ونثرت األشعار و األوتارا 10            
مكان  القرب  بأنّ  ريشة  أبو  عمر  وجييب 
أحد  يستطيع  ، ال  اهلل عزّوجّل  قدرة  حتكمه 
أن يعلم عنها و لو مبقدار ذرّة :                                                                   
بل هو الرمس ظلمة تتدجّى                 

                  ضرب الدود طيّها أوكارا 11                   
و بعد أبيات قليلة جند أنّ عمر أبو ريشة 
يتخلى عن نربة اللوم اليت الزمته عندما نصّب 
 ، احلقائق  عن  يبحث  و حمّققاً  حكماً  نفسه 
ليتحدّث بنربة جديدة نربة صديق حزين على 
وفاة زميل املهنة )شوقي( ، يطلب منه أن يعود 
للحياة الدنيا و لو ساعة كي يطمأنّ على خلود 
آثاره األدبيّة ، و يف الوقت ذاته يستسمح منه 
يف  الغلوّ  عن  بعيدة  صادقة  واقعيّة  ملس  إن 
رثائه له ، و ابتعد عن سخف رثاء الشاعرين 
)ابن هانئ األندلسيّ ومعن بن أوس ( فهو رثاء 
على  املبالغة  ثوب  يرتدي  مايرى-  حبسب   -
املفقود املرثيّ و يبتعد عن الواقعيّة ، يقول يف 

ذلك :                                           
أطلق الروح ساعة    

                                أيّها اخلالد األثر                                                           
إن جتدني أقول ما مل يقله                     

                    فيك الشّـرق نادب و ثكول                                                 
فألّني كرهت سخف ابن هانئ                  

                  و ابن أوس   ومن به تدجيل                                
أعذب الشّعر مايشعّ به الصّدق              

                  ومتشي على خطاه العقول 12                                    
 وهكذا ينهي عمر أبو ريشة رثاءه حبكمة 
حتمل يف أركاهنا فحوى اآلية الكرمية » كّل من 
عليها فان« 13 ، يقول :                                                                
أمّة الضاد هذه                                

                           حكمة اهلل يف البشر                           
 مات شوقي وقبله                           

                   ماتت القادة الكرب  14
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4- حافظ إبراهيم :                                                                        
للشاعر  ريشة  أبو  عمر  استحضار  جاء 
حافظ إبراهيم يف قصيدة رثاء بدافع الواجب 
بيتاً  ستني  يف  تقع   ، أكثر  ليس  االجتماعيّ 
نشرها عام 1932م ،لوّهنا حبزن يشمل مسرية 
حياته الشقيّة اليت فارقها من دون أن ينال ما 
كان يتوق إليه ، و و كان حيلم باألفضل و ينشد 
إليه  ، لكنّ احلياة عارضته و أرسلت  األمجل 
أشرس مصائبه ، يقول عمر أبو ريشة :                                                                    

مّحل النّفس فوق ما حتمل النفـ     
                    س فناءت فـي عبئها ترتامى                               

نثرت حوله شتيت األماني            
                            و أرته خياله البسّـــــاما                             

فسعى غري جاهل بأمانيه            
                 و لــكن عن كذهبا قد تعامى                       

كغريـق يف جّلة النّوم جذال        
             ن طروب يستعرض األحالما  15                                                                   
عزّى عمر أبو ريشة روح إبراهيم و سدّد 
النعيم السماويّ و كأّنه ينثر على  خطاه حنو 
الصوفيّة  املعاني  أحد  متقلّداً  سّكراً  املوت 
بقوله :                                              

أيّها الشّاعر الذي       
                          نازل الدهر فانكسر

شاعر النيل قد شقيت طويالً          
                 فانعم اليوم بعد طول شقاء 16

بالراحة  نعم  بوفاته  إبراهيم  أنّ  يرى  فهو 
األبديّة و ارتفع عن  معاني اجلسد حنو مسوّ 
الروح .                                                                                       

حافظ  لشخصيّة  عمر  استحضار  إنّ 
للقراءة  يظهر   ، رثاء  إبراهيم  ضمن قصيدة 
تقليداً  و   ، األسالف  للشعراء  اتباعاً  األوىل 
خالل  من  عربيّة  رثاء  لقصيدة  العامّ  للجوّ 
الفقيد ، فشاعر  اإلسراف يف عرض صفات 
النيل يف قصيدة عمر أبو ريشة نبيل النفس ، 
أبيّ الكرامة :                                                                      

شاعر النيل قد ثوى  
                            ويبقى ذكره العطر                                               

كان حلوّ اللسان يرمحه اهلل         
                 كريم األخالق أنس الندامى                                

 و أبيّاً مل خيفض اجلنح يوماً         
                    لعيتّ و ال اسـتباح ذماما   17                                                         
للقراءة  يظهر  االستحضار  هذا  أنّ  إال 
املتأملة متضمناً إشارات جتديد كما يف املعنى 

الصويفّ الذي أشرنا إليه آنفاً .

5- ديك اجلنّ احلمصيّ :             
قصيدة )كأس( نشرها عمر أبو ريشة عام 
ديك  الشّاعر  فيها قصّة  استحضر   ، 1940م 
أحرقها  اليت  ورد  مع جاريته  اجلنّ احلمصيّ 
 ، مخراً  منه  حيسو  كأساً  رمادها  من  وصنع 
اجلرمية  هذه  سبب  حول  اآلراء  تضاربت  و 
إّنه اكتشف عالقة بني اجلارية  » فمن قائل  
بلوثة من  إّنه أصيب  و غالم له ، و من قائل 
الشّكّ اجلنونيّ . لكنّ شاعرنا عمر أبو ريشة 
جتاه  اجلنّ  ديك  أصاب  شكّ  إىل  ذلك  أرجع 
اجلارية بسبب التفاوت يف العمر بينهما«18، 
ففارق العمر بينهما جعله يفقد الثقة بقدرته 
اجلسديّة .                                                                                       
)كأس(  قصيدة  ريشة يف  أبو  عمر  تنحّى 
بطولتها  قيادة  اجلنّ  ديك  سلّم  و   ، جانباً 
مبشاعر  منسوجة  و  بلسانه  منظومًة  فكانت 
أبو ريشة على لسان ديك  ، يقول عمر  ندمه 

اجلنّ مربراً فعلته املشينة :  
ما غرّها منّي ؟ و ماذا               

                               أبقت األيّـــــام منّي                                       
الشّـــيب مرّ بلميت               

                     و أقام يف عجزي ووهين                                  
و الشوق ، أحالم خمّضبة          

                               متـوت وراء جفين 19             
 ، نادم على ما حصل  فها هو ديك اجلنّ 
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و قد أيقن أنّ ورداً بريئة من شكوكه و مل هتوَ 
غريه قط ، و بالتايل يأخذ عمر أبو ريشة على 
جمتمع  إىل  اجلنّ  ديك  رسالة  إيصال  عاتقه 
األدب ليعفو عنه ، و يشري إىل ذلك يف بداية 

القصيدة عندما يقول على لسانه :      
دعها ! فهذي الكأس ما                      

                     مرّت على شفيت نديم 20     
و خيتتمها أيضاً باإلشارة ذاهتا ليؤّكد براءة 

ورد و عّفتها قائالً : 
فاشرب ودعها ، فهي ما                     
                 مرّت على شفيت نديم !! 21

 والبدّ أن نشري إىل أنّ الكثري من الشّعراء 
استحضروا قصّة ديك اجلنّ يف أشعارهم مع 
مرفوضة  شخصيّة  اجلنّ  ديك  شخصيّة  أنّ 
خيال   أهلبت   « القصّة  فهذه   ، اجتماعيّاً 
شعرائنا و جعلتهم يستعريون هذه الشّخصيّة و 
يسقطون عليها أبعاداً من جتارهبم املعاصرة« 
القصّة  هذه  ريشة  أبو  عمر  فاستعار   ،  22
مؤديّاً دور حماٍم يثق بقدرته اإلقناعيّة ، فقد 
» جتوّل أبو ريشة حبريّة فنيّة واسعة نسبيّاً و 
مل يقتصر بضوابط احلكاية »23 فهو صاغها 
أمام  الصفح  له  ليضمن  اخلاصّة  بطريقته 
متلقي األدب ، و من احلبّ ما قتل ... ، يقول :

فحملتُ شــلو ضحييت                     
                         و النّار حـمراء األديم                             

و جبلتُ من تلك اجلذى           
                     كأسي ومن تلك الكلوم 24

6- أمحد الصايف النجفيّ 25: 
نظم عمر أبو ريشة قصيدة )أمحد الصّايف 
النجفيّ  للشّاعر  تكرمييّ  حفل  يف   ) النجفيّ 
،يروي فيها قصّة  أقيم يف حلب عام 1933م 
إّنما  و  التقدير  و  باالهتمام  حيَظ  مل  شاعر 
األعداء  و  احلسّاد  من  مبجموعة  حظي 
ترمى  املثمرة  الشّجرة  بأنّ  ذلك  له  مسوّغاً 

دائماً باحلجارة ، بقوله :     
أنكرت قدرك الشـآم و أزرت              

                   بك حّتى  مل يُحمل اإلزراء                           
حاربتك احلسّاد عهداً و ال بد             

                        ع فداء احلسّاد داء عياء                           
منتهى الفخر أن تعادى  فلوال                 

                   العبقريّات مل تكُ األعداء 26                           
من  هائالً  كمّاً  أهدته  و  األيّام  حاربته 
احلسّاد و احلّظ  العاثر ، يقول عمر أبو ريشة 

يف ذلك :                      
أيّها الشّاعر الذي                     

                                 أترعت كأسه سقم                                 
مل أجد مثلك امرءاً              

                           حّظه عاثر القدم 27
عن  النجاح  تنحّي  من  اندهاشه  ويظهر 
قيمة أدب النجفيّ بالرغم من أّنه أدب يكتنز 
بأفكار قيّمة و حكمة رزينة ، و ذلك ألنّ ناظمه 
عمر  يقول   ، املنطق  و  بالفلسفة  املولعني  من 

أبو ريشة :  
يعصر القلب حكمًة فريوّي                 

               تربة الفكر من عصارة 
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قلبه 28   
ومبا أنّ احلياة قصّرت حبقّ هذا الشاعر 
، وجد عمر أبو ريشة أّنه من الواجب أن يرثيه 
 ، شعره  مسات  من  بعضاً  تعرض  بقصيدة 

فذكر أّنه شاعر فكاهة :
و على ثغرك ابتسامة هزء                

                    طبعتها من شؤمها األيّام 29
املتأّثرين  أكثر  من  النجفيّ  أنّ  ينس  مل  و 

بشعر عمر اخليّام ، يقول :
قد قرأت » اخليّام« يف شعرك العذب                
                فخلت اخليّام فيك يشام 30

وممّا جتدر اإلشارة إليه أنّ عمر أبو ريشة 
يناجي النجفيّ و يشكوه ما وصل إليه شعراء 
عصره ، فقد خلت أشعارهم – حسب مايرى – 
ممّا هو قيّم و اكتظت مبا هو سخيف سطحيّ 
، حيث شغلهم السّري على خطا األقدمني من 

دون أن يعوا  قواعد عمود الشعر : 
شـعراء الزمان يا ثاقب الرأي       

نعاني                               ما  أمرهم  من  نعاني             
مل يكدّوا حناجر الشّـعر إال          

                  يف سخيف من فكرة و معان 
اليزالـون يندبون وقوفاً               

البنيان                                سـالف  أطالل  فوق           
كيف يبكي األطالل شاعر عصر     

               فيه ما فيه من سنا العمران 31
و هكذا جند أنّ استحضار عمر أبو ريشة 
األدب  كتب  به  حتفل  مل  شاعر  لشخصيّة 
يدّل  فإّنه  شيء  على  دّل  إن   ، كثرياً  النقد  و 
و  مشهورهم  العرب  للشّعراء  سفري  أّنه  على 
أثري  عرب  يهديهم   ، سواء  حدّ  على  مغمورهم 
األدبيّة  جهودهم  على  تقديراً  و  مكانًة  شعره 

بطريقة فريدة متميّزة . 

7- األخطل الصغري ..أمري الشّعراء:   
كثرياً ما كان عمر أبو ريشة يقدّم لقصائده 

بتوطئة نثريّة تقود القارئ إىل اخلطوة األوىل 
لفهمها .   

قدّم لقصيدة )بنات الشّاعر ( اليت ألقاها 
يف رثاء األخطل عام 1969م »كّل الناس يعلمون 
مبوت الشّاعر إال بناته القصائد » ، متخيّالً أنّ 
كّل من حوله يعلم بوفاته عدا بناته »قصائده« 
و مبا أنّ معظم شعره يف اهلوى و اخلمر فمن 
فتيات  قصائده  أي  بناته  تكون  أن  الطبيعيّ 
أال  لذا يطلب من األخطل   ، الهيات مرحات 
يلومها على بسمتها فهي ال تعلم بوفاة والدها:

بنات وحيك ، يف أرجائه زمر          
               يهزّها املرتفان ، الزهوّ و اخلفر !

رواقص ، حتمل السلوى و تسكبها       
            وليس تعلم ما الدّنيا و ما القدر

فال تلمها إذا مل ختب بسـمتها         
                 و مل يعّكر صـدى أحلاهنا كدر

مل يبلغ اخلرب الناعي مسامعها         
         عن مثل هذي اليتامى يُكتم اخلرب32 
خمتلفة  شخصيات  ريشة  أبو  شخصيات 
من  استلها  فهو  أدبيّ  عصر  إىل  انتمائها  يف 
شجرة اإلبداع من دون أن يتقيّد بعصر حمدّد، 
و خمتلفة أيضاً يف إنتاجها و قيمتها يف جمتمع 
الفنّ و األدب ، لكنّها التقت عندما استخدمها 
عمر أبو ريشة عنصراً حيويّاً فاعالً يف إنتاجه 
الشعريّ باعتبارها ركناً هاماً من أركان مصادر 
احلضارة العربيّة اليت ارتوى منها شاعرنا .  
استحضرها بدوره من خالل ثالثة دوافع :

األوّل : دافع االقتداء الثقايفّ ، ويشمل هذا 
الدافع استحضاره لـ )املعرّي ، املتنيبّ و ديك 

اجلنّ احلمصيّ ( .
الثانيّ : دافع الواجب االجتماعيّ ، ويشمل 
استحضاره لـ ) أمحد شوقي ،   حافظ إبراهيم 

و أمحد الصايف النّجفيّ ( .
الثالث : دافع الصداقة ، و فيه استحضاره 

لـ )  األخطل الصغري( .
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أبو المعاطي 
    * نزار بدور

ن تنهيدة طويلة لكاأنها تر�سم  تنّهد ) اأبو �سامل( الرّجل الطاعن يف ال�سِّ
خطا بيانياً لفلم طاملا  مرَّ اأمام ناظريه ليتوقَّف عند م�سهد قائاًل : مل يكن )اأبو 
ه ، فيما �سبق اأن ي�سك  املعاطي( ليعرف من اأين توؤكل الكتف ؟ فجلُّ همِّ
جوعه االأزيل ، لكن دلع احلظوظ على م�ساطب ال�سنني اأو�سعت له يف املجال 
ليكون �ساحب ق�سب ال�سبق يف ا�ستيالد ما جتود به اأرحام الظروف ، فزغردت 
له االأيام لريى ذاته وجهاً اإىل وجهٍ  يف كيا�سة مكان  ، هو فيه االآمر الناهي . 
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وفطنة  درايًة  األكثر  أقرانه  من  والكثريون 
اليت  ة  احلقَّ املتاعب  فرح  خارج   منه  ورتابة 
فقر  لكنَّ    . املهرولني  نفاق  ضباب  غّطاها 
اليت  األقران  أولئك  تطلعات  قيّد  األحزان 
اليباس  أقعدها  أغصان  على  يباباً  استحالت 
وهم   ، الدروب  أحادية  ممرات  رهن  ليغدو 
حيثوهنا كداً وعمال عاصرين قدودهم املياسة 
على ضفاف العمر ، عسى حبات العرق تروي 
أبا   « صنوهم  لكن  أحالمهم،  مواجع  ظمأ 
خارج  يغرِّد  أن  األقدار  له  سنحت   « املعاطي 
نتف  وقد   ، الغنائم  مزهواً جبناحي   السِّرب 
ريش الواقع ما سنحت له انتهازيته فِعَل ذلك، 
لترتامى أمامه طرائدُ اصطادها بشباك اللف 
والدوران عِقداً فعِقداً على أرجوحةٍ يتقامسها 
قرنٌ مضى، وآخر ُ أتى ، من دون أن ميرَّ عليه 
حرٌّ يف تعب أو قرٌّ يف معاناة ، لذلك أقسم على 
غري عادته أال يرتك حقال أو مفصال من دون 
الدانيات،  قطوفه  برحيق  فمه  ميضمض  أن 
يتزحلق على  أن  املعاطي«  »أبو  يشأ  لذلك مل 
ع  قطَّ وقد  منه،  الناس  لرييح  الظروف  رخام 
أوصال عشرات السنني بكثري من عرق العافية 
نال  أن  فمنذ   ، السعادة   خممل  على  يتقلَّب 
فتحت  الحقة   أسطر  بعض  وقرأ   ، الثانوية 
له احلياة ذراعيها لريقد مطمئن البال ، هانئ 
احلال يف أحضاهنا قرير العني  وهذا ما جعله 
يعيش سلسلة أحالم من تطلعات حاضرة على 
شرفات الرغائب ،  لكنها لقمة العيش املتمنِّعة 

يف أشداق فاغرة لآلهات والريح .. 
قدّه  يتحسس  أن  مينعه  مل  هذا   ُّ كل   
الشاقويل احملمّل على أكتاف البؤساء فأدرك 
أنه فيما اكتشف أنه أمام ذات مبدعة ، ولقيا » 

نيوتن »، وكيف ال وقد وجد نفسه ؟!0
انشرح خاطر« أبي املعاطي«  ومتّطط ماداً 
واحدة   بكل  يرتادف  أن  أراد  لكأنه  بثقة  يديه 
منهما مع  ذروة القطب يف الشمال واألخرى 

يف القطب  اجلنوبي، واالبتسامة تعلو شفتيه 
أبو   « توهم  وراح يف شرود عميق.  امللتويتني، 
املعاطي« أنه شخصية معدَّة لتكون مثل عباءة 
سيما  وال   ، اآلخرين  كل  احتضان  تستطيع 
املتعبني ، فهو ذو قلٍب عطوف رقيق ، وصدره 
واسع الحتواء املشاكسني املتورطني بالكثري من 
الفهم ، إذ إن ناموسهم يؤمله رؤية منافق أشر 
على حساب جدل السنني يف مكابدة متاعب 

ما غادرهتم يوماً 000
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كتفيه  بني  وميتلك   ، أوسع  قلٍب  ذو  وهو 
لكنه  مهشم  زيت  إبريق  إىل  أقرب  صندوقاً  
بنى يف خاطر اآلخرين الذين ما عرفوه إال أقل 
من إنسان عادي ، لكنهم تصاحلوا مع أنفسهم 
، وقد وجدوه  ميدد من كرسي إىل طاولة ومن 
طاولة إىل كرسي ، ومثة مباركون فقد تعودت    
من  يده  وملت   ، التهنئة  مسفونية  على  أذناه 
وجوه  من  عيناه  وضجرت   ، املصافحة  كثرة 
نفاق  وأدماها   ، أمامه  السعادة  إدعاء  أثقلها 

األيام ، لكأنه حيسُّها.
فيما  أنه  يوماً  املعاطي«  »أبو  يشعر   مل 
قدّه  مساحة  يعلو  مثبت  صندوق  من  ميتلك 
ففي  املعرفة  وواسع   ، التجربة  غين  وأنه  إال 
رأسه إشعاعات وعي تفوق قدرة مفاعل نووي 
وزمن  زمن  منذ  العمر  سنوات  أمضى  لذلك 
يقدّم  و   ، املناصب  أغصان  على  وهو حيجل 
االبتسامات  بعض  ينسى  وال   ، نظره  وجهات 

ورقي   ، الضيافة  حسن  كياسة  وفق 
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األتكيت املعلّب يف زجاجات عطر مثنُها دائماً 
من جيوب غريه 0 

ختوّف بعض البسطاء املتملقني على »أبي 
وليمة  يف  البارعني  بعض  ،وعرف  املعاطي« 
وراحوا   ، عالقاته  سعة  الكتف  تُؤكل  أين  من 
ال  مرجعيتها  يف  تعود  اليت  جبُمَله  يتندرون 
، وإمنا إىل زمن  الطباشري لربخيت  دائرة  إىل 
/ رباب ختيط الثوب ، وبوران حتّضر الشاي 
أكثر  00/ ومع ذلك فكم من زائر ملكتبه عاد 
من  مع  أو  معه  تطيب حبديث  وقد   ، فحولة 
إضاءات  أخجلت  وعيه  فإضاءات   !! مياثله 
من  هو  يقوله  فما    « اديسون   « مصباح  
عباراتٍ دماؤُها يف رقبته لكثرة ما الكها، وإن 
عَيي  أنه  تعرف  ال  لكنها   ، تظلمه  هي  كانت 
ٌعن إدراكها، وعلى الرغم من كل ذلك أضحت 
 ، يف أوكار ذاكرة بعض الشطار مَْضربَ املثل 
هَمهَم   ، تردادها  لكثرة  نفسها  فرضت  فقد 
أحدُهم قائالً : حنن حفظناها ألنّ ال جديدَ 
فيها يفاجئنا ، فعلى ما يبدو عدّة الشخصية 
، ولرمبا حتى  أكثر من ذلك  قد ال تستوجب 
هذه الكلمات كثرية علينا !غريب على ما يبدو،  
حنن طماعون،  وال نشبع ، وأمزجتنا تتعبنا ! 
أن  احلاضرين حماوالً  من  آخرُ  زميٌل  ناصره 
يسبقه يف منسوب اجملاملة قائالً : أحسنت ، 
صدقين إن ما يقوله يف كل اجتماع هو عسل 
يا أخي ! فسعة  لكن حنن ال نستطيع تذوقه 
حالوة  تستشعر  بالكاد  الذوقية  حُليماتِنا 
الدبس ،انظر إليه ، ما شاء اهلل ! يشعُّ وجهه 
حاجات  يف  ومطلوب   ، موقع  ذو  إنه  نضارة، 
مواطن  عريق يف  فهو  وله عالقات،  الناس،  
إدارة  يف  سنوات  بضع  ميضي  إن  ما   ، العز 
معمل املناجل حتى يُكرَّم مبهمة إدارة  متاحف 
األلفاظ ، وما إن يضع عينه على حمطة شحن 
مسامري الكبس حتى يتلقفه املغنمُ املوعودُ 00 

إنه 000

اليوم يف  على كل حال لدينا اجتماع هذا 
استطراده  : يف معرض   « زيد   « قاهلا  مكتبه 

إعجابا » بأبي املعاطي » 0
 ، اليوم  ، هذا   « »إياد  رأسه   رافعاً  التفت 
نعم ، هذا اليوم : ما الذي سيقوله ؟ األغنية 
القدمية ذاهتاعلى إيقاع ).. تعزيز ، جتسيد ، 
 ، ولذلك  هنا  ومن   ، ،علينا  االهتمام  السهر، 

فنحن 000(
يا للروعة ! كّل هذا ، نعم ! 

هنض » جابر« من مكانه ومشى خطوتني 
املعاطي«  »فأبو   ، عليه  متخوّف  إني   : وقال 
املعتق واملخضرم يف خوابي املسؤولية وصاحب 
الذهن الوقاد كما الحظنا، وكما نعرفه  ، رمبا 
والتليسكوبات  املناظري  كل  أنظار  حتت  يكون 
/ وهو حمط  غاليليو   / منذ  أنه  أعرف  فأنا 
صنع  فيما  /غاليليو/  يكون  وقد   ، متابعة 
نتيجة إدراكه ألمهية عقل » بوران« لذلك ،ال 
الذرية ، وإن  غرابة أن ترتصَّدهُ وكالة الطاقة 
تُعلّق عليه  يكون مشجباً  به فرمبا  اسرتمحت 
كل تصدعات الكرة األرضية اليت ما عاد قرن 
وال  املعاطي«  أبي   « عبقرية  بل  الثور حيملها 

سيما حنن على أعتاب األلفية الثالثة . 
مل يستطع » بدر« أن يبقى ساكناً فما كان 
منه إال أن أخذ على عاتقه سرد سرية  »أبي 
اليت قدمها،  فقد  املعاطي« ومدى اخلدمات 
لذوي  فوالذ  من  سيقاناً  ب  ركَّ أنه  له  حكوا 
سيقان خشبية فساعد فالناً وفالناً وغريمها 
. واهلل لواله ما كان عدد ال بأس به يف مواضع 
عدة ، لقد جعلهم يرتكون أعماهلم احلقيقية ، 
من  أكثر  إىل  أعمال ال حتتاج  نعيم  ويعيشون 

لعقة اجتهاد من : قال وقيل 000
كما  أحفادهم،  سيساعد  باملناسبة  وهو، 

ساعد آباءهم ،إنه صاحب يد بيضاء 
قطع اجللسة الطويلة دخول » ظافر« الذي 
أحرجه أن خيربهم أن« أبا املعاطي« صار على 
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عُثِرَ  وقد   ، اإلذاعية  احملطات  إحدى  لسان 
للمرة  وهو   ، ضرسه  يف  بأمل  متلبساً  عليه 

األوىل منذ مخسني عاماً، لكن اطمأنوا.
أسناناً  أن  أوضح  اخلرب  على  التعليق  إن   
هُ السفلي يتحسسها 0 هذا يعين  لبنية بدأ فكُّ
خنرب  أن  ذلك  0وبرنامج  ينادينا  الواجب  أن 
احملبني ، ونعد ما يقتضيه الواجب ففضلُهُ يف 

أعناقنا 000
 ، مههماته  بلع  وواصل  ممدوح«   « تنهد 
واهلل ما أتذكر إال وحنن نولغ بكالمنا املداهن 
مسمعيه ، وننقل إىل بيته ما نتمناه لبيوتنا ، 
الساعُة  املُلتقى  مساءً  إذاً   ! احلياة  يالفظاعة 
 ، اجلميع  انفضَّ   .. شتاء  الدنيا   .. السابعة 
من  عليه  ما  أخذ  وكلٌّ   ، منزله  إىل  كلٌّ  وعاد 
وظائف .لبَّى عقرب الساعة ما عقدوا العزم 
عليه  ، هاهم كثريون تغصُّ هبم اجلادة ، وتتأوه 
األرصفة مما حيملون لكن تأوه  »أبي املعاطي« 
أشد من األرصفة فضرسُهُ يؤمله ، وهو مل يعتدِ 
هبا  يهدهد  كان  تُخمة  بعض  عدا  يوماً  األمَل 
كرشه الذي تقوّس كمنقلة علبة اهلندسة اليت 

تشابه تقوّس ظهور أحالمنا 0000
، وقد  الزحام  املارين هذا  استغرب بعض 
ضج املكان بتمازج األصوات اليت كان البخار 
جيسّدها، فالطقس بارد، لكن املتدربني على 
رُوِّضوا  أناس  من  االستقبال  حسن  كياسة 
ليكونوا أمهر من سائسي خيل ، كانوا جمهدين 
لشدة إخالصهم يف أداء واجبهم ، وكان العرق 
أحد  توهم  حتى  ظهورهم  بني  من  يزرب 
من  بعضاً  يغنم  كي  يأتي جبام   أن  املساكني 
لن   / البوكمال  تيس   / فحليب  العرق  ذاك 
يفوق عرق الغزال احملتفى به » أبي املعاطي« 
فكم اقشعرت ساعداه من كثرة العمل !! عاد 
ومّحى  الربد  من  يرجتف  كان  الذي  جهاد«   «
هذه  لكن    ، ثانية  مههماته  ليبتلع  النفاق 
 ، كلمات  ثالث  أو  كلمتني  ، جمرّدُ  أقلُّ الوجبة 

ضحك » جمتهد »عابر ، ولعن قهر السنني ، 
وهز رأسه ، فانفتحت شفتاه بألف ليلة وليلة 
من حكايات وكلمات ، ياللعجب من زمن بوران 
إىل الشبكة العنكبوتية واحلتمية التكنولوجية 
و«أبو املعاطي« يغرّب ويشرّق ويقلب لسانه يف 

كل علم وفن !! . 
دخل الصالون الكبري عدد كبري من الذين 
حتطمت قلوهبم على وجع »أبي املعاطي« وقد 
بدا  الذي  البيت   أثاث  بني  نظراهتم  ضاعت 
وال حرج  املمرات حدّث  ويف   . دُمى  أو  تُحفاً 
وما  املزرعة  عن  املوقع،عدا  صيد  غنائم  من 
فيها فقد يطول الشرح وال تتسع له الكلمات، 
فتاريخ تعبه ال تستطيع موسوعة /غينس/ أن 

حتتويه 000
تعربش  وقد  مرحِّباً،  املعاطي«  »أبو  خرج 
بشر  أشباه  بقايا  من  نتوءات  بعض  بتالبيبه 
اليت  كاألقنعة  بألوان  االبتسامات  موزعاً 
اعتادها ،  لكن الذي ما غاب عن لسانه هو 
 ، له  قدمها  لبنة  من  كم  يعرف  الذي  الوطن 
من  اقتنصها  ومعنوية  مادية  غنائم  من  وكم 
لرؤياه  الكثريون  ابتسم  ليالً  ليله  يف  شرفه 
سيفرتش  أنه  نفسه  مينّي  واحد  كل  وراح 
احلبلى  الوعود  األحالم على وسادات  صوف 
عتبات  تتجاوز  لن  اليت  والتمنيات  بالرغائب 
هبو ا لصالون الكبري، لكن هيهات أن تتجسد 
األحالم واقعاً غري بعض كلمات، حرارة  نطقها 
أفسدها برد الشتاء ، وبرودة النخوة يف خبايا 

إبريق الزيت 0 
على  مشلوحة  أصورة  يف  الكلمات  تراءت 
تالفيف الذاكرة، وبعض وجوه ليطلَّ منها » أبو 
املعاطي« حممَّال على كراسي التواصي يف ذمة 
األيام غري آبهٍ جبعجعة املفردات نثرا أم شعرا 
، و ال  العالء« شيئا  أبو   « له  ، لذلك ال يعين 
»شيلي« يف داللة » الريح الغربية« فهذا اهلراء 

مل يلزمه يوماً ،
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ما لذة العيش 
لوال فسحة األمل

  راغدة عيد

اعتدت املجيء اإىل هذا املكان يف كثري من االأوقات فثمة عالقة جميلة 
تربطنا، يجمعنا �سيء غريب  ف�سورته خمزنًة يف ذاكرتي الدائمة اأ�ستعيدها 
وقت ما اأريد لقد احتفظت ب�سورة فوتوغرافية �رسية له يف األبوم �سوري اخلا�ص 
اأو  التاأمل ...  اأتفقدها يف حلظات احلزن وحلظات  اأحد �سواي  بحيث اليراها 
الذكريات وا�ستعادة االأوقات احللوة التي اأمتنى االحتفاظ بها وعد م ن�سيانها 

لذا تراين اأم�سح عنها دوماً الغبار غبار الزمن... 
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هناك  خميليت  مع  أسرح  مرة  كل  ويف 
اجلميل  املاضي  أستعيد  اجلميع،  عن  بعيداً 
ذاته  اخلشيب  فاملقعد  الرائعة  طفوليت  أيام 
حيث  الصورة  يف  تبدوان  نفسها  والشجرة 
بدفءٍ  ذارعيها  تلفين  أمي  حبضين  ألتصق  
وحنان ال ميكن وصفه يؤكد محيمية العالقة 
وأالمس  أتفحصها  ونبلها.  األمومة  وصدق 
ذلك  ليعود  واجلراح،  األمل  رغم  فيها  ما  كل 
السنوات  بعد  رغم  أمٍل  من  مافيه  بكل  اليوم  
تفاصيله  لكن  ونيف،  عليه عقدٌ  انقضى  لقد 
يف  منحوتة  ككتابة  وقليب  ذاكرتي  يف  حفرت 

صخٍر تقاوم الزمن وتأبى النسيان.
وجهي  أمي  مسحت  األيام،  كل  مثل  بدا 
وجنيتّ  على  قبلًة  واضعًة  اللطيفة  بأناملها 
قائلة: استيقظي رهف كيال تتأخري أسرعي 
الفطور  شيء...  كل  أحضرت  حبيبيت 
كنت  كم  والدالل  الغنج  أتذكر  والشطائر، 
أن  لو  أمتنى  ماما  احلركات...  بتلك  أستمتع 
وال  النوم  من  أكرب  قسطاً  آلخذ  عطلة  اليوم 
أهنض حتى آخذ قبلة أخرى. ليعود توسل أمي 
رهف أرجوك ال وقت لدينا، تساعدني يف كل 
شيء، ارتداء املالبس وضفر اجلديلة، لننطلق 
معاً وعند باب املدرسة نفرتق على أمل اللقاء 
مدرستها  إىل  أمي  تتوجه  الدوام.  هناية  يف 
القريبة رافعة يدها معلنة حلظة الوداع وأدخل 
املدرسة مرددة بصوت مسموع  بعدها ساحة 
األيام  اليشبه  أنه  أتذكر  مازلت  اللقاء...  إىل 
خاص  وقع  له  كان  اليوم  ذلك  سبقته،  اليت 
وشكل خاص، مل أنس اليد اليت رفعت مودعًة 
ومل أدر إال فيما بعد أي شعور انتابين حلظة 
الفراق فبدل أن أدخل املدرسة وقفت للحظة 
أراقب خطوات أمي ومن ثم دخلت إىل الساحة 
أي  إهلي  يا  جبناحيه،  يرفرف   محام  كطائر 
دمعة  وتنساب  نفسي  أسأل  تعاودني  ذكرى 

حرة من دون خجل معلنة حتديها يل.
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آه... حلقات من احلزن تتكشف   زفرت  
واحدة تلو األخرى! أستطيع ختيل ذلك اليوم 
الزمين،  البعد  رغم  اآلن  كأنه  تفاصيله  بكل 
أشارت  التحية  وبعد  الصف  املعلمة  دخلت 
إيلّ: رهف قفي أثنت على جهودي لقد نالت 
اجلميع  من  وطلبت  الدرجات  أعلى  رفيقتكم 
جلهودي  امتناهنا  عن  تعبرياً  بقوة  التصفيق 

أريد منكم أن تتمثلوا هبا.
حيث مهست  زميالتي  غرية  كالمها  بعث 
املعلمة  إن  طفولية  برباءة  مرح  أذن  يف  ندى 
تنال عندها الدرجات  صديقة أمها لذا دوماً 

املرتفعة.
مل أهتم لتعليقاهتم لقد اعتدت عليها، طار 
أريد  ًمتثاقالً،  بطيئا  الزمن  وبدا  فرحاً  قليب 
فرحيت  عن  ألعرب  بسرعة  البيت  إىل  العودة 
القدر كان أسرع  وأقص ألمي كل شيء. لكن 

وقف يل باملرصاد.
خفيفة...  بطرقات  الصف  باب  قرع 
ياللهول فالطارق خاليت مل تستطع ابتسامتها 
مهست  وارتباكها،  حزهنا  إخفاء  املصطنعة 
توجهتا حنوي  مفهومة،  غري  بكلمات  للمعلمة 
ربتت املعلمة على كتفي وقبلتين، ماذا حيدث 

املعلم العربي / العدد 449-448 / 2013 102

إبداعات



تساءلت يف نفسي أي خطب هذا؟!.  
ساحة  بدت  لوازمي  مع  اصطحبتين 
املدرسة مقفرة بائسة خمتلفة عما كنت أراها 
اخلطى  خاليت  حثت  طويالً،  حزيناً  والشارع 
صامتة عابسة، نظرت إليها بعينني متسائلتني 

ماذا هناك؟ 
أشاحت عينيها عين متجاهلة سؤايل وبدا 

صمتها صخباً مأل املكان!.
كان  جواب  دون  ألمي؟  مكروه  حدث  هل 
كل  فهمت  املنزل  إىل  الوصول  وعند  سؤايل، 
دون  ممددة  أمي  املكان  مألن  نسوة  شيء 

اللون  ...أكره  أبيض  قماش  يلفها  حراك 
األبيض وأحقد عليه رغم نقائه.

الصمت  كاسرا جدار  ارتفع صوت خاليت 
األم  فقدت  املكان  يضج  حتى  سوياً  لنبك 
ويعلو  بكائي  ليبدأ   ! واألم  األخت  وفقدت 

حنيب النسوة.
مرت األيام والسنون فالفرح واحلزن سواء، 
سيان عندي حتى النجاح مل أشعر به بعد ذلك 
اليوم، رمبا عقدت مع احلزن معاهدة طويلة 

ليس بإمكاني نقضها أو النكوث هبا!
اخلروج  أستطع  مل  مرة  من  أكثر  حاولت 
من عزليت وحزني، لقد طاردتين وعاشت يف 
هيكلة  تعيد  فالصدمات  الدوام  على  داخلي 
الدماغ كما تريد رمبا  ال ميكننا اخلروج منها 

إال بصدمات أشدّ منها!
صديقي،  واحلزن  توأمي  الصمت  أصبح 
وعناده  وإحلاحه  هبدوئه  استطاع  هذا  رغم 
اخرتاق صميت وانتشايل من قاع هذا احلزن، 
ليكون  جديدة  صفحة  فتح  على  تعاهدنا 

املاضي ذكرى فقط ال تأثري سليب له.
باألشياء  مليئة  واحلياة  العامل أمجل  وبدا 
احللوة وعجلة الزمن رغم اجلراح متشي فوق 
كل األحزان ال تأبه لنا وال تقف عند أحزاننا 

متشي من دون النظر إىل الوراء.
لكن القدر عاد مرةً أخرى يبدو أن انقطاع 
سلسلة احلزن وحلقات املعاناة عندي مل ترق 
له فعاد بوجه آخر هذه املرة ألحتسس صدري 
اخلاص  طبييب  أصارح  غريب،  بشيء  وأشعر 
بعدها  ويقرر  الفحوصات  بعض  مين  ليطلب 

اقتطاع الثدي ألنه مصاب بـ ..........
اخلشيب  مقعدي  إىل  جديد  من  ألعود 

مصطحبة صورتي القدمية.
 لكنه عثر علي راضيا بقدره وعاقداً العزم 
على املضي معاً إىل آخر حلظة، لتعود إشراقة 

يوم جديد بشمس أمجـل وأمجـل.
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وقفة مع الذاكرة

ليال سلمون

القدمني احلافيتني، ترتامى  اأمام تلكما  تتتاىل املوجات حيارى وت�سقط تباعا 
الن�سمات واحدة تلو االأخرى لتداعب  ذاك اجل�سد حينا وحينا لتحاول اقتالعه كما 

تقتلع االأ�سجار من جذورها.
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ويبقى جسده املنهك الذي شردته اهلموم 
صامداً ... وتغور قدماه يف الرمل أكثر ومها 
ميشي  فمحمد  مكان،  يف  آن  كل  ترتاقصان 
تتقصد  ...والشمس  مسريه  اجلمر يف  ويتقد 
التشرد  بأعباء  املثقل  اجلبني  ذاك  إيالم 
مرارة  عينيه  تقرأ يف  الذي  بوجهه  والضياع  
الشمس  فتزيد حرارة  األمل...  إليك  يسبقها 
السبيل إىل قلب  ال يعرف  انتقاماً  الشوق  أمل 
حممد. هذا الطفل الذي عاد من مدرسته بعد 
مروره على مدى عشرة أمتار جبانب جبل من 
األسالك الشائكة روى له أبوه أن خلفها يعيش 
شهيدا... اجلد  أجله  من  ارتقى  الذي   احللم 

عاد والسعادة تغمر قلبه فقد خطا أول خطوة 
السني يف فلسطني  بتعلمه  النضال  يف طريق 
يتعلم  حني  أنه  آمال  مكان  كل  يف  يكتبها 
»سننتصر  املعتدين  وجه  يف  سيكملها  اهلجاء 

وستهزمون«.
وبني كل سني وسني تغص الدمعة يف عيين 
الذي أدمن اخلوف لكنه ال ميل  ذاك الصغري 
يتذكر عبارة والده: »لو عرفنا اخلوف واهلزمية 

حلظة لكنا خارج حدود الزمن«.
طفل صغري  به  يتسلح  الذي  اإلميان  ذاك 
يضعنا يف )خانة اليك( ... ماذا قدمنا حملمد؟!

هذا  قطعها  اليت  املسافات  سباق  بعد 
على  يطبع  وهو  وآخر  حاجز  بني  الصغري 
جبني احلجارة قبلة النصر ليهدئ من روعها 
برباءة طفولته، وصل إىل حيث سرييح ذاكرته 
من األوجاع اليت رافقته يف رحلة العودة،ومن 
خيوض  حتى  ينتظرها  كان  اليت  األحالم 
صوت  من  التخلص  فأراد  الكربى  العودة 
الرصاص املطبوع يف ذاكرته كلما اقرتبت منه 
احلدود....! ومن أمل تلكما العينني املبصرتني 
اآلخر.  تلو  شهيداً  الوطن  أبناء  يسقط  كيف 

غفا على حلم النصر ليوقظه صوت والده:
الصغري  الرجل  أيها  رافقين  قم  »حممد 

قم  الغاصبني  بوجود  احلياة  تقف  فلن 
من  له  ونرتك  شهيد  كل  نزور ضريح  رافقين 
ليتذكرنا يف جنته قم  الفاحتة ما يكفي  عبق 
لنغين هلم نشيد النصر الذي شاقهم مساعه 
ومدرستك...« نضالك  عن  ألعمامك   واحكِ 

) طرّاحة(  كان  والذي  مرقده  من  قام حممد 
تعانق أرضا باردة يسرتها غطاء صغري مزقته 
غزوات  من  قدميه  ليخبئ  يكفيه  ال  السنون 
الربد الغادرة... محل قلمه بكل عزم وشجاعة 
يف  سالحه  محل  كمن  شيئا  يهاب  ال  وجرى 
الغادرة،  للرصاصات  اهتماما  يعري  ال  معركة 
هو  وها  تعلّم  ما  اجلدراِن  على  سيكتب  اآلن 

أبوه معه سيعينه إلمتام حلمه.
ومضيا ال يعرف أحدمها أن يف هناية هذا 
هبما  وانتهى  اجلنة  إىل  آخر  طريق  الطريق 
من  بالقرب  الدين  صالح  شارع  إىل  املطاف 
نتساريم تلك املستوطنة اإلسرائيلية املزروعة 

على حدود غزة.
مبتغانا  عن  نبعد  كم  »أبي  ويقول حممد: 
فاألصوات جتعلين أخشى أال يُكتبَ يل أن أغين 
 ألعمامي وأروي هلم قصة انتهاجي هنجهم...«

جييب مجال بصوت خافت يرتقب فيه خطوات 
بني  تستقر  طائشة  رصاصة  من  حذرا  ابنه 

ذكرياته...
بني  نسمعها  اليت  الرصاصات  تلك  »إن 
اليت  ذاهتا  البنادق  تطلقها  واألخرى  الفينة 
إخوتي  بعدهم  ومن  ورفاقه  أبي  محلها 
وأخوالك.... والرصاصات األخرى يا صغريي 
أمك يف  اختطفت  اليت  ذاهتا  البنادق  أطلقتها 
شباهبا ... ها حنن على مفرتق الطريق بيننا 
! وبندقية...   وبني جثامني شهدائنا شارعان 

 وسنكمل مسرينا فمهما تغري املناضلون تبقى 
القضية«.

وَيُسِرُّ حممد ألبيه:
حروف  أتعلم  كي  شَوٌق  ِبيْ  »أَتَعْلَم 
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ثم  وبكل فخر«  تاريخ فلسطني  اهلجاء ألكتب 
مناضل عاد من حربه وعالمة  تنهيدة  يتنهد 
النصر على يديه وبريقه يف عينيه بعد عناء 

مناورات امتدت لسنني...!!
وتزداد األصوات مع سريمها وتعلو فتشعر 
أن الرصاصة ختطئ سريها فال حتظى حبياة 

حممد...
مجال  ظهر  على  ارمتى  اهلموم  من  جبل 
أرض  يف   كهذا  طفال  ينتظر  مستقبل  أي 

تشتعل...!
وحتول شهر كانون األول من شهر نضال 
فحرف  الوجدان  تفارق  ال  ذكرى  إىل  كغريه 
إىل  منا  سرقه  حممد  تعلمه  الذي  السني 
بوداعه  كتبت  يغين قصيدة  كان  كأنه  أحالمه 

تكاد تكون تاريخ األرض الذي كتبه حممد:
»امحين يا أبي من الطريان إىل فوق!

 إن جناحي صغري على الريح والضوء أسود«
صعب  وبعضها  متقطعة  حبروف  يغين  كان 
عليه قوله فتجاوزه ومل يقف عنده وهو يبتسم 
للحلم،كان يريد الرجوع إىل بيته ليكمل دروسه 
ويكمل عمره رويداً رويداً ويف الطريق إىل من 
يراهم قدوته ويسري على هنجهم اعرتضه أزيز 
القنابل فاحتمى حتت جناح  الرصاص ودوي 
ملطلقي  مشرياً  يديه  رفع  حاول  الذي  والده 
النار بالتوقف ولكن ما من جميب ترصدت يد 
ال  أرهبه شيء  تثاقل خطوات طفل  الغادرين 
يدركه وإذا بالرصاصة تتبعه إىل حضن والده 
وتغتاهلما معاً فريتقي لزيارة القادة واملناضلني 
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يف جناهتم.
وحيداً  حممد  يرحل  أن  األقدار  وشاءت 
قبل  حتى  فيها  رَوْحَ  ال  حياةَ  يف  أباه  ويرتك 
فلسطني  وجغرافية  حروف  يتهجى  أن 
أن  وقبل  احلجر  أنامله شكل  ترسم  أن  وقبل 
للمرة  رفاقه  مع  باحلجارة  أرضه  عن  يدافع 
سيحلم  »وأين  السؤال...  األخرية...ويبقى 
ومعبد.؟!!!« جرح  واألرض  احللم  جاءه   لو 

فقد  احلقيقة  أمامه  تعرّت  رمزا  فغدا حممد 
يب من أحضان والده على مرأى من  سرق الظَّ
عرب  استشهاده  قصة  عاشوا  الذين  املاليني 
رد  ويالشناعة  ساكنا،  حركوا  وما  الشاشات 
الغزاة لقد حموا مسرح اجلرمية عن خريطة 
كمن  دباباهتم  معامله  داست  أن  بعد  فلسطني 

اهنم  منهم  ويسري يف جنازته ظنا  قتيال  يقتل 
رفاقه يف  البطل...والذي تاله  ذاك  سينسونا 
قلبها  دم  ودفعت  ألجله  دافعت  شقيقة  بالد 
والعدو  األماكن  فتعددت  األرض  لعيين  كرمى 
من  اآلالف  غفت  وآخر  وبني حممد  واحد... 
امتدت  واليت  واملعاناة....  االغرتاب  حكايا 

حلاضرنا وسكنت تفاصيله...
ومخسة  عاماً  عشر  ثالثة  أطفالنا  مهال 
وأربعون عاما1ًوال يزال ... الغضب الســـــاطع 

آتٍ..!!

1- ثالثة عشر عاماً تاريخ يشري إىل ما مضى 
على االنتفاضة الثانية عام 2000 ومخسة وأربعون 
عاماً يشري إىل تاريخ االحتالل اإلسرائيلي ملا تبقى 

من فلسطني عام 1967.
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كتاب العدد

 - من يربي أبناءنا؟ لعبد العزيز اخلضراء............. عرض : عدنان العلي
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منْ يربي أبناءنا؟
كتاب لعبد العزيز الخضراء

عرض: عدنان مصطفى العلي

ما اأكرث امل�سادر واملراجع التي تناولت تربية االأبناء عرب ال�سحف واملراجع 
والكتب، لكنها تظل مبعرثة ال ينظمها ناظم اإىل اأن يتهياأ لها عقل منظم ين�سق 
اأزهارها وي�سمها يف طاقة، ويجمع �ستاتها يف وحدة منهجية عرب كتاب متخ�س�ص، 
ربي اأبناءنا  وهو جهد قام به املربي »عبد العزيز اخل�رساء« يف كتابه )َمْن يمُ
يف هذا الزمن؟(، حمتذياً �سنن ال�سلف يف تنظيم املعرفة االإن�سانية املتنامية 

عرب الزمن، ومن خالل التفّجر املعريف يف ع�رسنا.
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وقد استلهم املربي اخلضراء عنوان كتابه 
له  مهّدوا  تربويني  ملبدعني  عناوين  من مجلة 
الطريق، وهذا ال يهم مادام املضمون واحداً، 
ففي ثبت املراجع اليت سردها بعد كل فصل 

من فصوله يف مضمون واحد مثل: 
تأليف  أبنائك...  مع  تتعاملني  كيف   -

مجال الكاشف.
الزمان...  هذا  يف  أبناءك  تربي  كيف   -

تأليف: د.إحسان مشسي باشا.
طفلك..  حياة  يف  تربوية  مشكالت   -

تأليف: حممد رشيد العويد. 
عكاشة   : إعداد  األطفال..  تنشئة  فن   -

عبد املنان الطييب.
كوسيت  تأليف:  أوالدنا..  من  مواقفنا   -

بنديل.. وغريها.
عنوان  مع  مراجعه  عناوين  تتطابق  وكما   
الفرعية  كتابه نالحظ متاثل عناوين فصوله 
مع عناوين املراجع اليت استند إليها، والكتاب 
واجملالت  الصحف  متابعة مضنية وحبث يف 
والكتب املتفرقة، وفيه ما يشعر بعقل ومنهج 
حشد  اإلنسانية  املعرفة  تنظيم  يف  حداثي 

الكاتب هلا وسائل الثقافة العصرية. 
للكاتب »حممد  الكتاب من مقدمة  يتألف 
للمؤلف، حيدّد  مداخل  وثالثة  مراد«،  مروان 
الراهنة  والظروف  املستجدة  التطورات  فيها 
والعشرين  احلادي  القرن  جمتمع  تواجه  اليت 
اليت  املعاصرة  واملتغريات  األوالد،  تربية  يف 
اليت  واملؤسسات  التقنيات  وحيدد  أفرزهتا، 
واالجتاهات  العربي،  الطفل  تربية  يف  تسهم 
بعض  حمو  تستهدف  اليت  احلديثة  الرتبوية 
ثم  القدمية.  التقليدية  الرتبية  سلبيات 
يستعرض يف مخسة فصول التقنيات العصرية 
اهلاتف  األطفال وهي:  تربية  اليت تدخلت يف 
واأللعاب  والتلفزيون،  واإلنرتنت،  اجلوال، 
ظاهرة  أي  البديالت  واألمهات  اإللكرتونية، 
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لرتبية  األمهات  بدل  اخلادمات  استخدام 
األطفال وتوسعها بعد خروج املرأة للعمل خارج 
املنزل، فيربز اجلوانب اإلجيابية والسلبية هلذه 
ما  إىل  استناداً  هلا  احللول  ويقرتح  الظواهر، 
والعاملية،  العربية  الرتبوية  الدراسات  يف  ورد 

ورأي املربني فيها... 
ويتناول يف مخسة فصول الحقة األوساط 
العرب  األبناء  تربية  يف  املؤثرة  االجتماعية 
الرفاق،  ومجاعة  واملدرسة،  األسرة،  وهي: 
ووسائل اإلعالم، والنوادي، واجلمعيات، ودور 
أمهية  عن  بفصل  الكتاب  وخيتم  العبادة. 
احلوار وأثره يف تربية األبناء وتقنيات احلوار 
وطرقه وآفاقه، ودواعي انعدامه يف ممارسات 
تربية  يف  احلزم  وأمهية  الرتبوية،  جمتمعاتنا 
عواقب  من  ختلصاً  باللني  املمتزج  األوالد 
تدليل الطفل واخلضوع لرغباته، وذلك حسب 

رأي املربني العرب.
يربي  )مَنْ  عنوان:  حتت  املؤلف  حتدث 
أبناءنا؟(، عن مشكلة قائمة يف حياتنا الرتبوية 
العربية وهي )صراع األجيال(، فاآلباء يرغبون 
أمر  وهو  عنهم،  صورة  أوالدهم  يكون  أن  يف 
فأوالدنا  احلياة،  تطور  بسبب  مناله  يعسر 
ظل  يف  تتجدد،  واحلياة  احلياة،  أبناء  هم 
بالرتبية،  التحكم  زمام  األسرة  سلبت  عوملة 
والصراع بني األجيال يف عصرنا خيتلف عنه 
النقلة، وصعوبة  أفق  يف ماضي األمة التساع 
ففي  واملكان،  الزمان  مستوى  يف  حتدّيها 
قرية  األرضية  الكرة  أصبحت  املكان  مستوى 
أصداؤها  وترتدد  حضارهتا،  تفرض  كونية 
األسرة  مفهوم  وتبدل  املعمورة،  جوانب  يف 
بعد أن كان أقرب قدمياً إىل مفهوم العشرية، 
الغربية  احلضارة  وّفرت  فقد  الزمان  وأما 
ما  والراحة  الرتفيه  ووسائل  املخرتعات  من 
مثلما  إليها.  وجيذبه  باحتذائها  اجليل  يغري 
كانت  نزعات  وتفجّرت  الفردية  الروح  منت 

مكبوتة كالصراع بني الكبار والصغار، والدعوة 
للجيل  الزائفة  احلرية  ووفرت  املرأة،  لتحرير 
املادية  النزعات  وتغلّبت  ومفاسد،  مباذل 
وتقلّصت  الروح،  قيم  على  واالستهالكية 
إنسان  رمست  اليت  واحلنان  احلب  مساحة 
املدن،  يف  فرتكز  اإلنتاج  وتبدل منط  األمس، 
وخضع  الضخمة،  واملؤسسات  املعامل  يف 
ملؤانسة  وقتاً  جيد  يعد  فلم  لقيمه،  اإلنسان 
احلب  من  بفيض  عاطفياً  ورعايتهم  أوالده 
املاضي،  يف  اإلنسان  ومسا  اللذين  واحلنان 
املدن،  يف  فرتكزت  اإلنتاج  طريقة  وتبدلت 
وخضع  الضخمة،  واملؤسسات  املعامل  ويف 
وقتاً  جيد  يعد  فلم  لقيمه،  أيضاً  اإلنسان 
وانعكست  عاطفياً،  ورعايتهم  أوالده  ملؤانسة 
هذه النقلة جلياً على الرتبية، فتبدلت قناعات 
والتساهل،  )املرونة،  بنود:  أربعة  الناس حتت 

والدميقراطية، والتسليم للواقع يف املعاملة(.
العوملة  زرعت  الدميقراطية  شعار  وحتت 
حالة من التمرد على املاضي واملوروث... وال 
يعين ذلك أن ندير ظهرنا إىل كل ما قدمته لنا 
والتشبث  باحلفاظ  ونتمسك  اليوم  احلضارة 
التقدم  لنواميس  إلغاء  ذلك  باملاضي، ألن يف 
املاضي،  رحم  من  يولد  فاحلاضر  والتغيري، 
كياهنا  العربية  لألسرة  يظل  أن  اهلدف  وإمنا 
وقيمها، وترابط أفرادها، وأن نفيد من مظاهر 
التحديث ما يعزز متاسك األسرة العربية اليت 

مازالت حتتفظ بكثري من مساهتا وهويتها. 
بعض  املربني  آراء  من  املؤلف  وخيتار 
لتبقى  واألمهات  لآلباء  يعرضها  النصائح 
أوالدهم  وبني  بينهم  قائمة  التواصل  جسور 

وهي:
1 – إقامة جسور من الصداقة. 

2 – احلوار اهلادئ البنّاء، فقد انتهى زمن 
األوامر والنواهي والزواجر والفوقية.

املواقف  يف  األطفال  تشجيع   –  3
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اإلجيابية.
4 – تعزيز الثقة املتبادلة.

إجيابية  قناعات  وتكوين  الصرب..   –  5
لديهم.

ومبادراهتم  سلوكهم  على  الثناء   –  6
السليمة. 

أالَّ يقطعوا الصلة هبم  7 – احلرص على 
واالبتعاد عن املواقف العنيفة واملتصلبة.

والسعي  ملشكالهتم  الفعّال  اإلصغاء   –  8
ملعاجلتها. 

تواصلهم  يف  واحلب  احلنان  إسباغ   –  9
معهم.

وميكن تلخيص هذه النصائح مببدأ واحد 
هو أن يكون األهل صارمني بال قسوة، وحمبني 
من دون تساهل ومسايرة وتنازل أمام األطفال 
املثمر  واإلصغاء  باحلوار  إال  ذلك  يتأّتى  وال 

الذي هو لتكوين القناعات. 
)التقنيات  فيه  تناول  الثاني،  الفصل  ويف 
من  فانطلق  األبناء(  تربية  يف  تدخلت  اليت 
ظاهرة انتشار اهلاتف اجلوّال ومزاياه وأخطاره 
هذا  تكنولوجيا  تقدمت  فقد  الطفل،  على 
االخرتاع، وتنافست الشركات يف تقديم أجيال 
مبواكبة  تغري  ميزات  جيل  كل  حيقق  منه، 
بدأ  والربح،  االستغالل  دافع  حتت  حتديثه، 
اجليل األول منه ليليب حاجة فئة حمدودة من 
الناس فرضت عليهم ظروفهم التواصل فيما 
بينهم، ثم أصبح وسيلة للتفاخر يستخدمه مَنْ 
األطفال...  ومنهم  له،  ملحة  نفعية  حاجة  ال 
اهلاتف  سلبيات  بتتبّع  املؤلف  ويستعرض 
عرب  اإلنسان  على  إشعاعاته  وأثر  اجلوال 
يف  وردتْ  ومتضاربة  متشعبة  كثرية  دراسات 
تصرحيات العلماء واملهتمني بالعلوم املعاصرة.

بالنسبة  اجلوال  اهلاتف  فائدة  وحيصر 
وسيلة  استخدامه  ميكن  بأنه  لألطفال: 
أو  الطوارئ  حاالت  بأهله يف  الطفل  التصال 

اخلطر أما أضراره فأكثر من أن حتصى على 
الطفل. 

فيعرض  املربني،  آراء  املؤلف  وجيمع 
األطفال،  على  وسلبياته  اإلنرتنت  إجيابيات 
من  هاماً  الشبكة مصدراً  فقد أصبحت هذه 
تسهّل  مرئية،  أو  مسموعة  املعرفة  مصادر 
الطالب،  وخباصة  املعلومة  عن  البحث  سبل 
على  النفتاحها  املدرسية  براجمهم  وتعزز 

ثقافات العامل ومشوهلا..
ومن مسات هذه الشبكة اإلجيابية حسب 

ما ورد يف كتب الرتبية وعلم االجتماع:
احلاسب  استخدام  مهارات  تنمية   –  1
أهله  على  يتفوق  قد  الذي  الطفل  لدى  اآليل 

يف هذا اجملال.
وعقد صداقات  أقرانه  مع  التواصل   –  2
الباحثني  مع  والتواصل  آخرين،  أطفال  مع 
بتحصيلهم  يتصل  فيما  واملتخصصني 

الدراسي.
هواية  وتنمية  املقررة  املناهج  تعزيز   –  3
حتصيل  يف  والسرعة  واملطالعة  االطالع 

املعلومة، وتنمية قدرات التعليم الذاتي. 
واملستجدات  التطورات  مع  التواصل   –  4

يف جماالت العلم املختلفة.
أما سلبياهتا فهي:

من  طويلة  ساعات  للطفل  تتيح   –  1
كما  اإلرهاق  له  يُسبب  مما  أمامها  اجللوس 
ومعلومات  برامج  على  باالطالع  له  تسمح 

بعيداً عن رقابة األهل. 
2 – للوقاية من خطر اإلنرتنيت على األبناء، 
واضحة  خطة  وضع  يف  األسرة  دور  تفعيل 
واملوضوعات  األهداف  حيث  من  الستخدامه 

واألوقات اليومية ومراقبة تنفيذها.
هذه  حول  حوارات  إقامة  ضرورة   –  3

املوضوعات تعدل من آثارها السلبية.
الربيد  حسابات  فتح  األهل  جتنب   –  4
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اإللكرتوني لألبناء قبل بلوغ سن الرشد.
5 – حتديد مكان جلهاز االنرتنيت ليسهل 
مراقبته من األهل، وحمادثة األبناء وحماورهتم 
حول موضوعات يفرض عليها اجملتمع »تابو« 

بصراحة لتصويب سلوكهم حياهلا. 
ظاهرة  أن  إىل  الرتبوية  الدراسات  وتشري 
باستخدامه  الناشئة  لدى  االنرتنيت  إدمان 
استخداماً مفرطاً يعرّض األجيال إىل مالزمته 
واإلدمان عليه إدماناً نفسياً، ال يقل خطره عن 
يرافق  وما  والتدخني  الكحول  على  اإلدمان 
املدمن من قلق واضطراب نفسي إن نأى عنه 
ذلك من خالل  ويربز  الشبكة،  انقطاع  بسبب 
حركات عصبية مفرطة وأرق وآالم يف الظهر 

والرقبة.
وحتت عنوان )أطفالنا والتلفزيون( تعيدني 
الذي  الباشا  املربي مرزوق  كتاب  إىل  الذاكرة 
صحة  يف  التلفزيون  أثر  عن  بإسهاب  حتدث 

تأليف:  والتلفزيون«  »الطفل  وكتاب  األطفال، 
»مرييه شالفون« ويعتمد املؤلف على عدة كتب 
هلا عالقة وطيدة بالتلفزيون ومايتمتع به من 
الصوت  تالزم  بسبب  األطفال  تشدّ  جاذبية 
والصورة واجتماع حاسيت البصر والسمع يف 
وهو  الطفل،  على  سلطة  فهو ميلك  متابعته، 
دوافع  يعزّز  مجايل،  وتذوق  معرفة  مصدر 
الكشف واالطالع واملتابعة، وتعرّف العامل، وله 
جوانب  سلبية يف حياة الطفل واألسرة، منها 
أنه يضعف التواصل اللغوي بني أفراد األسرة 
ويفوّت  مشاهدته  حني  الصمت  ألفوا  الذين 
للكبار  بالنسبة  أمهيته  على  احلوار  فرص 
والصغار، ومن آثاره اإلجيابية على الطفل أنه 
يفتح له آفاقاً جديدة للمعرفة والتخيل، وينمّي 
لديه روح التفاعل االجتماعي، ويصقل وجدانه 

العقلية  ملكاته  وينمي  خرباته  ويوسّع 
وإرشادات  وخربات  مبعارف  ويزوّده 
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صحية.
)األلعاب  عن  احلديث  إىل  املؤلف  وينتقل 
اإللكرتونية( وإجيابياهتا وسلبياهتا وأثرها على 

الطفل نفسياً إذا أدمن عليها وتفرغ كلياً هلا.
تربية  يف  البديلة  األم  عن  يتحدث  ثم 
األطفال وهي يف جمتمعنا الشرقي »اخلادمة« 
وهي ظاهرة بارزة يف الرتاث العربي من خالل 
إرضاعه،  أو  الطفل  لرتبية  اإلماء  استخدام 
وإرسال األطفال إىل البوادي ليكتسبوا العادات 
والقيم األصيلة، وقد استفحلت هذه الظاهرة 
للعمل  املرأة  خروج  إليها  ودفع  عصرنا،  يف 
البديلة،  األم  اخلادمة  فتغدو  البيت،  خارج 
منها  عدة  خماطر  اخلادمات  والستخدام 
القيم  واختالف  الدينية،  بالعقيدة  مايتصل 
و  واألسرة،  األجنبية  اخلادمة  بني  واملفاهيم 

منها اخلطر على اللغة...
ومبا أن وجود اخلادمة أصبح حاجة ملحّة 
العصرية،  املرأة  وتبعات  احلياة  تطور  بعد 

فالبدَّ من حسن اختيار األمهات البديالت من 
الفتيات بالتثبت من سالمة ماضيهن، وحسن 
رعاية  ممارسة  على  وتدريبهن  أخالقهن، 
للتدريب  مراكز  تربوية يف  أسس  وفق  الطفل 

تعدّ هلذا الغرض. 
عنوان  وحتت  األخري،  الفصل  ويف 
تربية  يف  املسامهة  االجتماعية  »املؤسسات 
واجلمعيات  النوادي  دور  يستعرض  األبناء«، 
ودور العبادة، وهي مؤسسات تكمل دور الرتبية 
التدريب  من  آفاقاً  للطفل  وتوفر  النظامية، 
املستمر، وحتقيق ميوله االجتماعية أو الفنية، 
وتنظم عالقته باألقران ممن ميارسون هواية 
رسالتها  تعزز  واجلمعيات  فاألندية  واحدة، 
عادة برعاية نشاطات فرعية داعمة كاملطالعة 
واملهرجانات واللقاءات واحملاضرات والندوات، 
وأن  مؤثر  فرد  أنه  إليها  املنتمي  يشعر  حيث 
هوايته  تشغله  أالَّ  على  وهدفاً،  معنى  حلياته 

عن متابعة دراسته وأداء واجباته احلياتية. 
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عن  نبذة  األخري  بالفصل  املؤلف  ويلحق 
اليت  املواقف  يف  الطفل  مسايرة  عدم  أمهية 
تدليله  ألن  لرغباته،  ورفضاً  حزماً  تتطلب 
سيعود عليه بالعواقب؛ إذ يصبح السيد املطاع 
لتنفيذ رغباته، جيب أن يفهم الطفل أن لرغباته 
وتصرفاته حدوداً ال جيوز جتاوزها، على أالَّ 
ولكن  وشدة،  بقسوة  بالرفض  الطفل  جيابه 
بيان أسباب رفض مطلبه بوضوح  بلطف مع 
يفضي إىل إقناعه، فكثري من اآلباء ال يعرفون 
نقول  )ومتى  نعم  للطفل  نقول  أن  متى جيب 
له ال( وكيف نقوهلما، وقد يتدرج األهل هبذا 
الرفض فيلبون مطلبه ثم يشعرونه أهنا التلبية 
له،   يشرحوهنا  اليت  لألسباب  لرغبته  األخرية 
وهذا ما خيفف أثر الصدمة يف نفسه... ومع 
تقديري البالغ جلهد املؤلف يف اجلمع والنقل 
ليكون  الكتاب  الرأي وإعداد  وإبداء  والتنسيق 
مرجعاً مفيداً للمعنيني بالرتبية، ال يسعين إالَّ 
إبداء بعض املالحظات اليت كان ميكن تالفيها 

ليكون الكتاب أقرب إىل الكمال منها:
1 – خلل ملحوظ يف تبويب الكتاب أدى إىل 
احلديث  بني  كالفصل  فصوله.  بني  التداخل 
عن التلفاز واإلنرتنيت ووسائل اإلعالم املرئية 

والسمعية، ما شّتت وحدة املوضوع. 
االجتماعية  املؤسسات  بني  الفصل   –  2
تعد  كلها  وهي  واألسرة  واملدرسية  الرتبوية 

مؤسسات اجتماعية تربوية.
3 – إغفال دور املنظمات يف إعداد اجليل 

وتوجيهه قومياً ووطنياً.
السلفية  الرتبية  بني  الربط  حماولة   –  4
غري  من  املعاصرة  احلديثة  والرتبية  التقليدية 
الرتبية  ومتيز  الرتبيتني،  بني  الفارق  إبراز 
الزواجر  احلديثة من خالل تبين احلوار بدل 
املساجد  دور  بأمهية  يسلّم  فهو  والنواهي، 
الزواجر  على  يقوم  تربوي  أداء  بتقديم 
منطلقات  مع  يتناقض  ذلك  أن  مع  والنواهي 

الطفل،  ختويف  ترفض  اليت  السليمة  الرتبية 
ذاتية  قناعات  بتكوين  الرتبية  جناح  وتقرن 

مبنية على احلوار. 
ورعاية  النفسية  الرقابة  دور  إغفال   –  5
علم  دراسات  إىل  استناداً  األطفال  ميول 
النفسي  املوجه  أصبح  فقد  املعاصر،  النفس 
يف املدرسة املرشد والناصح بتوجيه الطالب 

وحل مشكالهتم.
الرتبوية  الدراسات  بعض  اعتماد   –  6
مغايرة  جمتمعات  تستهدف  اليت  الغربية 
قابلة  غري  فهي  وظروفه،  العربي  للمجتمع 

للتعميم.
فرعية  عناوين  وضع  يف  اإلفراط   –  7
الرتبوية  الدراسات  وجتزئة  الفصول  يف 
واالستفادة من فقراهتا مقطعة وهذا ما جيور 

على وحدهتا ومشوهلا.
8 – كان حرياً باملؤلف أن يشري إىل النظرة 
الدونية للخادمات، وجتاهل معاملتهن معاملة 
دونية، وحتميلهن مسؤوليات متشعبة ومرهقة 

يف كثري من اجملتمعات العربية.
التعميم، فربّ  الكتاب يف خطر  يقع   – 9
بأمومتها  مستهرتة  أمٍّ  أطفاَل  ترعى  خادمة 
التعميم  أخطار  ومن  ملباذهلا..  ومتفرغة 
أهنا  العربية على  األسرة  إىل  النظر  يف  أيضاً 
الشرقية  منط واحد، فثمة أمناط من األسر 
تتنوع مبقدار تنوع وضعها املادي واالقتصادي 

والثقايف والبيئي. 
يف  هامة  مؤثرات  املؤلف  إغفال   –  10
الزوجات  وتعدد  كالطالق  األسرية  الرتبية 

واختيار شريك احلياة والزواج من األقارب.
العرض  يف  اإلنشائية  الصيغ   –  11
وبالرغم  الفقرات...  بني  والتكرار  والتداخل 
مشول  ننفي  ال  فإننا  املالحظات  هذه  من 
الكتاب وحماولة تغطيته آفاق الرتبية وحبرها 

الواسع، وأمهيته لكل معين بشؤون الرتبية.
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معهد تعليم اللغة العربية
لغير الناطقين بها

  جنود عطااهلل1

1  مديرة معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، ماجستري يف الرتبية.

اجلمهورية  يف  بها  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  تعليم  بدايات  تعود    
العربية ال�سورية اإىل عام 1963، وذلك ح�سب املر�سوم الت�رسيعي رقم )65( 
تاريخ 1963/1/16؛ اإذ ن�ست املادة االأوىل منه على اإحداث مدر�سة لتعليم  

االأجانب اللغة العربية يف كلية االآداب بجامعة دم�سق.
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اجلمهورية  يف  الرتبية  وزارة  ألقت  ثم 
تعليم  السورية على عاتقها مسؤولية  العربية 
اللغة العربية لغري الناطقني هبا؛ وذلك بإحداث 
العربية مبوجب  اللغة  األجانب  تعليم  مدرسة 
بتاريخ  الصادر   )72( رقم  التشريعي  املرسوم 
منه  الرابعة  املادة  ألغت  حيث   ،1973/9/30
املادتان  أما   ،  )65( رقم  السابق  املرسومَ 
إحداث  على  نصتا  فقد  منه  والثانية   األوىل 
على  الرتبية،  بوزارة  وارتباطها  املدرسة  هذه 
األحكام  فيها  العاملني  وعلى  عليها  تطبق  أن 
)اجلمهورية  الثانوية.  املدارس  على  املطبقة 
العربية السورية، املرسوم التشريعي رقم )72( 

تاريخ 1973/9/30(
  ثم  صدر القانون رقم )15( تاريخ 10/ 
تعليم  معهد  إحداث  املتضمن   2001  /  3
حمل  ليحل  هبا  الناطقني  لغري  العربية  اللغة 
ومقره  العربية،  اللغة  األجانب  تعليم  مدرسة 
 – شرقية  فيالت  مزة   – دمشق  يف  احلايل 
القانون  هذا  ومبوجب  املنورة.  املدينة  شارع 
ويرتبط  االعتبارية  بالشخصية  املعهد  يتمتع 
بالوزير. وللمعهد مالكه العددي  واملعاد توزيع 
وظائفه والبالغ عددها )75( وظيفة باملرسوم 
رقم )452( تاريخ 20 / 2011/11، وللمعهد 
نظام داخلي خاص به منذ 30 /2002/6 وهو 
فيه،  املوجودة  الثغرات  لتاليف  التعديل  قيد 
باإلضافة  به،  خاصاً  شعاراً  أيضاً  له  أن  كما 
إىل جملس إدارة برئاسة السيد وزير الرتبية، 
ومؤلف من أعضاء ميثلون عدة وزارات منها: 
التعليم   - الداخلية   - اخلارجية  الرتبية-   (
 - اإلعالم   - الثقافة   - السياحة   - العايل 
اللجنة القومية للمغرتبني العرب (. جيتمع هذا 
وختضع  األقل،  على  الشهر  يف  مرة  اجمللس 
الرئيس  أما  الوزير،  من  تصديق  إىل  قراراته 
لشؤون  الوزير  معاون  فهو  للمعهد  املباشر 

املناهج. 

وزارة  يف  الوحيد  املركز  هو  املعهد  وهذا 
الرتبية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا 
تابعة  أخرى  مراكز  توجد  ولكن  سورية،  يف 
لوزارات وهيئات متعددة، ويعد املعهد منافساً 
قوياً هلا ولغريها من املراكز العربية والدولية؛ 
والراغبني  طالبه  عدد  حيث  من  سواء 
اخلربات  تقديم  حيث  من  أو  إليه  باالنتساب 
واملدارس  املراكز  من  للعديد  واالستشارات 
العاملية اليت تعلم العربية لغري الناطقني هبا كما 
يف سلطنة عمان حيث قدم املعهد استشارات 
كاملة جلامعة السلطان قابوس بن سعيد اليت 
يف  النوع  هذا  من  مركز  افتتاح  بصدد  كانت 
السلطنة، كما قدم اخلربة لوفد مدرسي اللغة 
العربية يف مدارس السويد الرمسية الذي زار 
إىل  باإلضافة  الرتبية،  وزارة  بإشراف  املعهد 
املغرتبني  وزارة  تبنتها  خاصة  ملناهج  تقييمه 
االغرتاب  دول  يف  أبنائها  أيدي  بني  لتضعها 
أنه  كما  صالحيتها،  مدى  املعهد  بني  حيث 
والتعليم  واملغرتبني  اإلعالم  وزارات  ساهم مع 
العايل بإعداد حلقات تلفزيونية يف تعليم اللغة 

العربية ألبنائها املغرتبني. 
خمرب  املعهد  فإن  ذكر  ما  إىل  باإلضافة 
يعدون  الذين  دمشق  جامعة  لطلبة  متميز 
تعليم  جمال  يف  والدكتوراة  املاجستري  رسائل 
اللغة العربية لغري الناطقني هبا؛ حيث جيرون 
دراساهتم التجريبية يف املعهد نظراً ملا فيه من 

تنوع وتعدد للعينات.   

أهداف املعهد: 
حددت أهداف املعهد يف قانون إحداثه ويف 

نظامه الداخلي وفق اآلتي:
تدريس  يتعلق  بشؤون  ما  كل  حتقيق   _1
األجانب  من  هبا  الناطقني  لغري  العربية  اللغة 
ظروفهم  متكنهم  مل  الذين  املغرتبني  والعرب 
نشر  وإىل  العربية،  اللغة  تعلم  من  اخلاصة 
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والطرائق  السبل  مبختلف  تعليمها  وسائل 
الرتبوية احلديثة. 

2 _ إعداد البحوث والدراسات املتخصصة 
لغري  العربية  اللغة  تعليم  جماالت  كل  يف 

الناطقني هبا وطبعها ونشرها.
اللغوية  املهارات  املتعلم  إكساب   _3
العربية حيث يتواصل مع  اللغة  األساسية يف 
بصورة  ويقرأ  كتابياً  ويعرب  شفوياً  اآلخرين 

سليمة ويفهم ما يستمع إليه.
ومعاجم  تعليمية  ومواد  كتب  تأليف   _4
لغري  العربية  اللغة  لتدريس  متخصصة 
التعليمية  املستويات  كل  تناسب  الناطقني هبا 
وطبع هذه املؤلفات واملواد واملعاجم ونشرها.

اإلنسانية  اجلوانب  الدارسني  تعريف   _5
يف حضارتنا العربية والرتاث العربي وقضايانا 
العربية من مصادرها األصلية اليت تقدم هلم 

املعرفة خالية من التشويه والتزييف. 

وبيان ما قدمته هذه احلضارة من فوائد 
إغناء  يف  ودورها  اإلنساني  للفكر  وخدمة 
على  الدارسني  هؤالء  وحفز  احلضارات، 

متابعة االطالع واالستزادة من املعرفة.
6_ تعريف الدارسني معامل بالدنا الشاهدة 
على حضارتنا، ومتكينهم من االطالع على ما 
من  السورية  العربية  اجلمهورية  إليه  وصلت 
تقدم علمي وثقايف واجتماعي وحضاري، وما 
تضطلع به من دور قومي وحضاري وإنساني.

واملنظمات  املؤسسات  مع  التعاون   _7
املماثلة خارج القطر لالرتقاء يف كل جماالت 
تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، والعمل 
وتبادل اخلربات  انتشارها،  رقعة  توسيع  على 
واخلرباء، وحضور املؤمترات والندوات املتعلقة 

هبذا اجملال والدعوة إليها.
املؤسسات  رغبات  تلبية   _8
واهليئات اليت هتتم بتعليم اللغة العربية 
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داخل البلد وخارجه.
9_ اإلفادة من نتائج األحباث والدراسات 
تعليم  أساليب  جمال  يف  العامل  يف  العلمية 
اللغات األجنبية وتقنياته.)اجلمهورية العربية 
لغري  العربية  اللغة  تعليم  معهد  السورية، 
الناطقني هبا ، النظام الداخلي ،2002/6/30 

املادة الثانية، ص1(. 

املناهج:
املعهد  منهج  ارتكز  املنهج:  أهداف   _1
واخلاصة  العامة  األهداف  على جمموعة من 

وفق اآلتي :
أ_األهداف العامة: وتتمثل يف:

الناطقني  لغري  العربية  اللغة  تعليم  تسهيل 
هبا بأيسر الطرائق.

متكني الدارسني من مهارات اللغة العربية 
حبسب  الكتابة(  القراءة،  الكالم،  )االستماع، 
املستويات التعليمية لكل مرحلة وإيصاهلم إىل 
من  مناذج  على  االطالع  من  ميكنهم  مستوى 
اإلسالمية  العربية  واحلضارة  العربي  الرتاث 
األدبية  والفنون  املختلفة،  العصور  خالل 
العربية  استخدام  من  ومتكينهم   ، احلديثة 
للحوار والتواصل مع أبنائها يف جماالت احلياة 

والعمل املختلفة.
االنتقال هبم من مرحلة التعليم إىل التعلم.

حفز الدارسني على متابعة الدرس للوصول 
ونقل  الرتمجة  إجراء  من  إىل مستوى ميكنهم 
نقل  والقدرة على  لغاهتم  إىل  العربية  الثقافة 

ثقافاهتم إىل العربية.
الوطن  عن  مبعارف  الدارسني  تزويد 
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العربية  اجلمهورية  وعن  عامة،  العربي 
ودورها  احلديثة  وهنضتها  خاصة  السورية 
ورفد  اإلجيابية،  العاملية  املواقف  يف  الفاعل 

ذلك مبا تقدمه وسائل اإلعالم احمللية.
يف  اإلنسانية  اجلوانب  الدارسني  تعريف 
املختلفة،  العلوم  تقدم  يف  ودورها  حضارتنا 
صداقات  كسب  هبدف  القومية،  وبقضايانا 

ومواقف موضوعية منها.
يشمل  حبيث  املنهج  مشولية  اعتماد 
أهداف املتعلمني من التعلم اجلمهورية العربية 

السورية، 
ب_ األهداف اخلاصة:

 حتدد األهداف اخلاصة للمناهج  حبسب 
السادس،  إىل  األول  من  التعليمية  املستويات 

على أن حتقق هذه األهداف ما يلي:
الطليقة  اجلهرية  القراءة  على  القدرة   -

املقرتنة بالفهم.
والقدرة  الصامتة  القراءة  على  القدرة   -
على تلخيص املقروء واستثماره واحلكم عليه.

بينها  فيما  اجلمل  ربط  على  القدرة   -
وحتليل حمتويات كل مجلة.

جذورها  إىل  املفردات  رد  على  القدرة   -
للغة  االشتقاقية  اخلصائص  من  واالستفادة 

العربية.
- القدرة على استخدام املعاجم العربية.

اللغة  من  املسموع  فهم  على  القدرة   -
الفصيحة.

العربية  باللغة  الكتابة  على  القدرة   -
بطريقة صحيحة.

السليم  الشفوي  التعبري  على  القدرة   -
خمتلف  يف  واآلراء  واملشاعر  احلاجات  عن 

اجملاالت.
- القدرة على فهم قواعد اللغة العربية يف 
األساليب  فهم  وتوظيفها يف  والصرف  النحو 

اللغوية والقياس عليه .

الدراسة  تقسم  الدرسية:  اخلطة   _2  
على  موزعة  مستويات  ستة  إىل  املعهد  يف 

مرحلتني:
األربعة  املستويات  وتضم  األوىل:  املرحلة 

األوىل من األول إىل الرابع.
املرحلة الثانية: وتضم املستويني اخلامس 

والسادس.
يوزع الطلبة ضمن هذه الصفوف يف بداية 
املستوى  حتديد  اختبار  على  بناءً  دورة  كل 
االمتحانات  نتائج  وعلى  املستجدين،  للطلبة 
النهائية النظامية والتكميلية للطلبة القدامى 
يف املستويات كافة، ويتبع املعهد نظام الدورات 
ففيه ثالث دورات متساوية مدة كل منها ثالثة 
شتويتني  دورتني  على  موزعة  ونصف؛  أشهر 
ودورة صيفية، تلي كل دورة منها عطلة مدهتا 
يستأنف  فيما  للطلبة،  يوماً  عشر  مخسة 
العاملون عملهم بعد عطلة مدهتا عشرة أيام 
ليبدأ التسجيل من جديد للدورة التالية وإجراء 
االمتحانات التكميلية وحتديد املستوى وتوزيع 
ملستواهم  املناسبة  الصفوف  ضمن  الطلبة 
اللغوي، آخذين بعني االعتبار وضع طالب من 
الواحدة؛ هبدف  الشعبة  جنسيات خمتلفة يف 
التكلم  من  وملنعهم  أوالً،  بينهم  فيما  التقارب 
بلغتهم األم ثانياً، وبذلك يتم تعويدهم التكلم 
بينهم  الوحيد  الرابط  ألهنا  مباشرة  بالعربية 

بسسبب تعدد اللغات يف الشعبة ذاهتا.
أما مواعيد هذه الدورات فهي كما يلي:   

 10/1 يف  تبدأ  األوىل:  الشتوية  الدورة   -
وتنتهي يف 1/15 من كل عام.

  2/1 يف  تبدأ  الثانية:  الشتوية  الدورة   -
وتنتهي يف 5/15 من كل عام.

- الدورة الصيفية: تبدأ يف 6/1 وتنتهي يف 
9/15 من كل عام.

باإلضافة إىل الدورات السابقة فإن املعهد 
يقيم دورات خاصة خارج أوقات الدوام 
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ومناهج  خاصة  وبرسوم  يرغب  ملن  الرمسي 
خاصة ترتبط بأهداف الطلبة وتليب حاجاهتم.

الدورات  عدد  تعديل  على  املعهد  ويعمل 
إىل  املستويات  عدد  وزيادة  منها  كل  ومدة 
مثانية حبيث يصبح املستويان السابع والثامن 
تعليم  يسمى  ما  ضمن  ختصصية  مرحلة 
العربية ألغراض خاصة، باإلضافة إىل  اللغة 
العربية  اللغة  العليا إلعداد معلمي  الدراسات 

لغري الناطقني هبا وأصول تدريسها.
يبدأ الدوام يف الساعة التاسعة من صباح 
عشرة  الثانية  الساعة  يف  وينتهي  يوم  كل 
فهما  والسبت  اجلمعة  يومي  عدا  والنصف 

عطلة أسبوعية.
3_ املناهج والكتب الدراسية: 

على  بناءً  الوزير   من  بقرار  جلان  تشكل 
اقرتاح من املدير، على أن يراعى فيها حتقيق 
لكل  واخلاصة  للمعهد،  العامة  األهداف 
كتباً  املعهد  اعتمد  وقد  مادة،  ولكل  مستوى، 
أعدهتا وزارة الرتبية ومت جتريبها ثم عدلت يف 

ضوء ذلك التجريب منها:
- تعليم األجانب اللغة العربية: وهو كتاب 
وتدور  والقراءة  العربية  احلروف  تعليم  يف 
موضوعاته حول مواقف احلياة اليومية العامة، 
للمستوى  بداية  الكتاب  هذا  خصص  وقد 
األول، ولكن بعد التطبيق العملي على الطلبة، 
ختصيصه  تقرر  املدرسني  آراء  واستطالع 
آخر  بكتاب  عنه  واستعيض  الثاني  للمستوى 
من إعداد مدرسي املعهد ذوي اخلربة يف هذا 
اجملال، وهو عبارة عن نصوص حوارية تدور 
الطلبة  به  يتعلم  اليومية  احلياة  مواقف  حول 
وقواعد  واحلركات  العربية  احلروف  خالهلا 
النحو والصرف البسيطة عن طريق األمناط 

اللغوية الوظيفية.
- تعليم األجانب اللغة العربية: وهو كتاب 
قراءة للمستوى الثالث، تدور موضوعاته حول 

العربي،  الوطن  يف  واألدب  والرتاث  احلضارة 
واحدة  منهجية  وفق  نصوصه  عرضت  وقد 
وهي: تقديم النص، شرح املفردات، احملادثة، 
العرض  طريقة  أما  اإلمالء،  وأخرياً  القواعد، 
املتبعة يف تقديم النصوص فهي السرد غالباً. 
- تعليم األجانب اللغة العربية: وهو كتاب 
حول  دروسه  تدور  الرابع،  للمستوى  قراءة 
وتراثية  وحضارية  اجتماعية  موضوعات 

وأدبية. 
- تعليم األجانب اللغة العربية: وهو كتاب 
مواضيعه  تنوعت  اخلامس،  للمستوى  قراءة 
بني الثقافة والرتاث واألدب واتبعت فيه طريقة 

السرد. 
هذه  أعدت  السادس:  املستوى  كتب   -
وذوي  املعهد  مدرسي  بني  بالتعاون  الكتب 

اخلربة من خارجه، وهي أربعة كتب كما يلي:
- األدب العربي القديم.

- نصوص القراءة واألدب احلديث.
- القواعد.

- اإلمالء والبالغة واملعاجم.
باإلضافة إىل جمموعة من املواد اإلثرائية 
الرائعة؛ يف اإلعالم املرئي، واملسموع، واملقروء، 
ونصوص استماع متنوعة؛ تتضمن موضوعات 
وقصائد  وأدبية،  وتراثية  وحضارية  ثقافية 
مغناة مشهورة لشعراء كتبوا باللغة الفصيحة 
أعدها مدرسو املعهد بشكل مدروس ومنهجي 
شائق، أضف إىل ذلك جمموعة من القصص 

الصغرية من األدبني احلديث والقديم.
بصدد  املعهد  أن  إىل  هنا  اإلشارة  وجتدر 
لتالئم  املعهد  ملناهج  وتطوير  تغيري  إجراء 
اعتمد  وقد  حاجاهتم   وتليب  الطلبة  أهداف 
بذلك على وثيقة املعايري الرتبوية اليت اعتمدهتا 

وزارة الرتبية يف تأليف كتبها اجلديدة. 
حيث أعدت قوائم مفردات أساسية خاصة 
لكل مستوى باإلضافة إىل موضوعات الدروس 
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واملباحث النحوية والصرفية واإلمالئية، وقد 
يف  السابقة  الدراسات  إىل  ذلك  كل  استند 
هبا،  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  تعليم  جمال 
باإلضافة إىل خربة املعهد املهمة واملتميزة يف 

هذا اجملال.
يف  األسبوعي  الربنامج  إىل  بالنسبة  أما 
املعهد فهو اآلتي: جمموع احلصص األسبوعية 
لكل مستوى عشرون حصة مدة كل منها مخس 

وأربعون دقيقة توزع كما يلي:
- املستويات الثالثة األوىل: األول والثاني 

والثالث: توزع فيه احلصص وفق اآلتي:
- عشر حصص للكتاب املدرسي.

- حصتان للتعبري الكتابي.
- حصتان للقواعد.
- حصتان لإلمالء.

- حصتان احملادثة.
- حصتان للنشاط املرئي واملسموع.

- املستويان الرابع واخلامس: 
- ست حصص للكتاب املدرسي.

- حصتان للتعبري الكتابي.
- حصتان لإلعالم.

- أربع حصص للقواعد.
- حصتان لإلمالء.

- حصتان للتعبري الشفوي.
- حصتان للنشاط املرئي واملسموع.

املستوى السادس:
- أربع حصص لألدب القديم.

والتعبري  احلديث  لألدب  حصص  أربع   -
الكتابي.

- حصتان لإلعالم.
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- أربع حصص للقواعد.
- حصتان لإلمالء.

- حصتان للبالغة واملعاجم.
- حصتان للتعبري الشفوي والنشاط املرئي 

واملسموع.
وطرائق  التعليمية  الوسائل   _4

التدريس:
واضحة  طرائق  ثالث  املعهد  يف  تتبع 
أبرزها الطريقة املباشرة، والرتكيز على اهلدف 
األساسي منها وهو: تنمية قدرة  الدارس على 
وتأكيد  األم،  بلغته  وليس  بالعربية  يفكر  أن 
دون  ذاهتا  العربية  خالل  من  العربية  تعليم 
أية لغة وسيطة  وذلك عن طريق احلوار بني 
البدايات  يف  الدارس  تعرض  حيث  األفراد؛ 
كاملة  مجل  إىل  فيها  يستمع  ملواقف  األوىل 
إدراكها.  يستطيع  ودالالت  واضح  معنى  ذات 
ويعد النحو وفق هذه الطريقة وسيلة لتنظيم 
التعبري اللغوي وضبطه وترفض هذه الطريقة 

الرتمجة من وإىل اللغة العربية.

  كما اعتمدت يف البداية الطريقة السمعية 
اليت  لإلمكانات  مالءمة  أكثر  ألهنا  الشفوية 
السمعية  الطريقة  أدخلت  ثم  متوفرة،  كانت 
التلفاز  بأجهزة  يستعان  حيث  البصرية 
واملسجالت؛   )   DVD( الـ  وقارئ  والفيديو 
حيث جهزت لكل هذه الوسائل مواد تعليمية 
تسجيل.  أشرطة  و  مدجمة  أقراص  على 
باإلضافة إىل وسائل تعليمية مساعدة السيما 
جمسمات  عن  عبارة  وهي  األوىل  للصفوف 
وأشكال وصور وخرائط.باإلضافة إىل مكتبة 
تضم جمموعة من الكتب والقصص واملعاجم 
تشرين  )البعث،  السورية  الرمسية  والصحف 

، الثورة (.
5_ التقويم: 

تتم عملية التقويم يف املعهد وفق اآلتي:
هذا  يقسم   : املستوى  حتديد  اختبار  أ_ 

االختبار إىل قسمني:
كتابي: وجيرى له تعديل مستمر بناءً على 
واملراقبني  املدرسني  من  متجددة  مالحظات 
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واملتابعني واملشرفني عليه، وقد مت إعداد أكثر 
من منوذج واحد هلذا االختبار، وهو على درجة 
عالية من القياس ويقف على أدق الفروق بني 

املستويات.
جلنة  أمام  االمتحان  هذا  جيرى  شفوي: 
خمتلفة،  مستويات  من  مدرسني  ثالثة  تضم 
يضع كل منهم الدرجة اخلاصة به، ثم جتمع 
الدرجات معاً وتقسم على عدد املدرسني، ومن 
ثم يضاف املعدل إىل درجة االختبار الكتابي؛ 
وبناءً على مجع الدرجتني معاً حيدد املستوى 
اللغوي املناسب للطالب حبيث ال يشعر بامللل 
من املستوى األدنى وال بالصعوبة من املستوى 

األعلى له.
جتري  حيث   : الشهرية  االختبارات  ب_ 
الشهرين  من  كل  هناية  يف  شهرية  اختبارات 
اختبارات  وهي  الدورة  من  والثاني  األول 

حتريرية وشفوية.
النظامية  النهائية  االمتحانات   _ ج 
برئاسته  جلاناً  املدير  يشكل  والتكميلية: 
لوضع أسئلة االختبارات واالمتحانات الكتابية 
والشفوية والتصحيح والتدقيق، وتعد إجراءات 
االمتحانات والنتائج ذات طابع سري، وتقسم 
الدرجات كما يلي:  50% لالمتحانات الكتابية 
 %20 الشفوية،  لالمتحانات   %  30 النهائية، 
ميتحن  اليت  الدورة  خالل  الطالب  ألعمال 
الشهرية  االختبارات  بني  مناصفة  توزع  فيها 
الشفوية  اللجان  عن  أما  الصفي،  والنشاط 
عن  جلنة  كل  أعضاء  عدد  يقل  أال  فيجب 
املتوسطة  الشهادتني  امتحانات  يف  ثالثة 
االنتقالية  املستويات  يف  وعضوين  والعليا، 
ويعد الطالب مكمالً إذا رسب يف مادة واحدة، 
وراسباً إذا رسب يف مادتني أو أكثر، أومل ينل 

أكثر من 50% من املعدل العام.
وشهادات  والتقدير  النجاح  وثائق  د_ 
والتقدير  النجاح  وثائق  حتدد  التخرج: 

واملراحل  الصفوف  التخرج حبسب  وشهادات 
الدراسية؛ حيث مينح الطالب الذي ينجح يف 
الدرجات  فيها  وثيقة جناح مبني  كل مستوى 
العام  ومعدله  مادة  كل  يف  عليها  حصل  اليت 
من مئة، ومينح الطالب األول يف صفه شهادة 

تقدير. 
أما شهادات التخرج فتحدد تبعاً للمراحل 

الدراسية كما يلي:
مينح  دورات،  أربع  مدهتا  األوىل:  املرحلة 
املستوى  امتحانات  يف  ينجح  الذي  الطالب 
الرابع شهادة خترج متوسطة موقعة من املدير 
الشهادة  هذه  وال متنح  الوزير،  من  ومصدقة 
هذه  من  األخريين  املستويني  يف  جنح  ملن  إال 
املرحلة )الثالث والرابع (، ويكون معدل خترجه 
يف هذه الشهادة حمصلة امتحاناته يف هذين 

املستويني.
املرحلة الثانية: مدهتا دورتان مينح الطالب 
السادس  املستوى  امتحانات  يف  ينجح  الذي 
شهادة خترج عليا موقعة من املدير ومصدقة 
من الوزير، وال متنح هذه الشهادة إال ملن جنح 
يف مستويي هذه املرحلة )اخلامس والسادس(، 
ويكون معدل خترجه يف هذه الشهادة حمصلة 
امتحاناته يف هذين املستويني، وقد بلغ جمموع 
الشهادات املتوسطة املمنوحة بني عامي 2007 
و2012)  723 ( شهادة، وعدد الشهادات العليا 

بني هذين العامني بلغ )  490  ( شهادة.

التسجيل والرسوم واإلقامة :
أ_التسجيل:

الذين جتاوزوا  الكبار  الطلبة  املعهد  يقبل 
الذين  والعرب  األجانب،  من  السادسة عشرة 

مل متكنهم ظروفهم من تعلم العربية.
إقامته  يف  خمالف  غري  طالب  كل  يقبل 
وخال من األمراض املعدية، إضافة إىل الطلبة 

عن  الرتبية  وزارة  قبل  من  املمنوحني 
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طريق التبادل الثقايف .
أما األوراق املطلوبة للتسجيل فهي:

- إشعار بدفع الرسوم من املصرف ) بناءً 
على إحالة من املعهد إىل املصرف(.
- مخس صور شخصية ملونة.

لكل صفحة  السفر  جواز  عن  - صورتان 
مستعملة.

- إشعار بدفع الرسوم.
- صورتان مصدقتان عن نتيجيت فحصي 
طالبه  إىل  املعهد  يقدم  حيث  والسل،  اإليدز 

إحالة جمانية هلذين الفحصني.
- صورة عن آخر شهادة علمية للطالب.

شخصي  تعهد  مع  االنتساب  استمارة   -
بااللتزام بنظام املعهد.

املعهد  يف  املسجلني  الطلبة  عدد  عن  أما 
للعام  األوىل  )الشتوية  احلالية  الدورة  حتى 
 )14283( بلغ  فقد   ) الدراسي2013/2012 
طالباً موزعني على أكثر من مخسني جنسية 
من مجيع أحناء العامل، ونورد فيما يلي خمططاً 
بيانياً يوضح أعداد الطلبة يف السنوات العشر 

األخرية.
من  يستوفى  التسجيل:  رسوم   - ب 
املسجل رسم تسجيل قدره )15000  الطالب 
ل.س( جلميع اجلنسيات يف كل من الدورتني 
قدره  ورمساً  والثانية،  األوىل  الشتويتني 
)17500 ل.س( يف الدورة الصيفية، ويستثنى 
والسوريات  السوريني  أبناء  املبالغ  هذه  من 
الدورتني  من  كل  يف  يدفعون  حيث  املغرتبني؛ 
 ،) ل.س   5000( قدره  رمساً  والثانية  األوىل 
أما يف الدورة الصيفية فيدفعون رمساً قدره 
تشـجيعهم  أجل  من  ذلك  و  ل.س(؛   6000(
على تعلم لغتهم األم وربطهم ببلدهم والفخر 

باالنتماء له.
يف  املسجل  الطالب  مينح  اإلقامة:   - ج 
املعهد حق اإلقامة يف سورية طوال فرتة الدورة؛ 

شريطة تقديم األوراق الثبوتية املطلوبة.

العاملون يف املعهد:
من  خنبة  املعهد  يف  تعمل  املدرسون: 
واخلربة يف جمال  الكفاءة  ذوي  من  املدرسني 
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الذين  هبا  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  تعليم 
من  وكلهم  املستوى،  رفيعة  ملقابالت  خضعوا 
ومعظمهم  العربية،  اللغة  يف  اإلجازة  محلة 
حاصل على شهادة املاجستري يف هذا اجملال.

للمدرس  األسبوعي  التدريسي  النصاب  أما 
فهو ست عشرة ساعة؛ وخيفض هذا النصاب 
واألربعني،  اخلامسة  إمتامه  حني  ساعتني 

وساعتني أخريني حني إمتامه اخلمسني. 
اإلداريون: يوزعون على دائرتني مها:

متابعة  ومهمتها  والبحوث:  املناهج  دائرة 
على  والعمل  وتقييمها،  املدرسني  أعمال 
اخلطط  واقرتاح  الرتبوية،  األهداف  حتقيق 
ووضع  تنفيذها،  على  واإلشراف  الدرسية 
التدريس  طرائق  بشأن  الالزمة  املقرتحات 
إعداد  يف  واملشاركة  تطويرها،  على  والعمل 
البحوث واألمايل والكتب، وإجراء اإلحصاءات 
الدارسني  بأوضاع  واالهتمام  للمعهد  الالزمة 
التعليمية واستيعاب اجلدد منهم، والعمل على 
املعهد على مجيع األصعدة واجملاالت  تطوير 

وخاصة ما يتعلق بأمور املعلوماتية. 

شعبة  مها:  شعبتني  الدائرة  هذه  وتضم 
مكتب  وتضم  والدراسات؛  العلمي  البحث 
والثانية  والتدريب،  والتخطيط  االمتحانات 
احلاسوب  مكتب  ويتبعها  املناهج،  شعبة 

والوسائل التعليمية.
دائرة الشؤون اإلدارية والقانونية واملالية: 

التعاميم  إعداد  يف  مهمتها  وتتمثل 
واألوامر  والكتب  والبالغات  والقرارات 
فيه،  والعاملني  املعهد  لعمل  الالزمة  اإلدارية 
واقرتاح خطط العمل اإلداري، وإعداد الردود 
أمام اجلهات  القانونية  القضايا  الالزمة على 
املختصة باإلضافة إىل ما يتعلق باألمور املالية 
من مشروع املوازنة وأجور وتعويضات ...إخل. 
شعبة  مها:  شعبتني  الدائرة  هذه  وتضم 
مكتيب  وتضم  والقانونية،  اإلدارية  الشؤون 
القضايا  ومكتب  واخلدمات،  العاملني  شؤون 
هي  الثانية  والشعبة  القانونية،  والدراسات 
واألجور  الرواتب  مكتيب  وتضم  احملاسبة، 

والتأمينات، ومكتب العقود واإليرادات.

نشاطات املعهد :
 يقيم املعهد احتفاالت باملناسبات الوطنية 
والدينية، ونشاطات ثقافية متنوعة كان آخرها 
االحتفال بأعياد آذار2011 ) الثامن من آذار، 
اللغة  ويوم   ، األم  عيد   ، العربي  املعلم  عيد 
املزة  حتت  ثقايف  مركز  وذلك يف   ،) العربية 
الثقافات  ملتقى   ، سورية  يف  )العامل  عنوان 
من  الطلبة  فيه  شارك  احلضارات(  أرض  يف 
وذلك  اخلمسني  على  عددها  يزيد  جنسيات 
بتقديم أنشطة متنوعة باللغة العربية أوالً، ثم 
بلغتهم األم. باإلضافة إىل ذلك فإن املعهد ينظم 
زيارات ورحالت للمتاحف واألماكن األثرية يف 
البلد  هذا  حبضارة  الطالب  لتعريف  سورية 
ومعارض  نشاطات  إليها  يضاف  العريق، 

ثقافية وترفيهية داخل املعهد. 
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بيئة وعلوم

- الصندوق األسود   .......................................  حممد حسام شاالتي

- التداوي باأللوان ................................................... صفاء شاهني
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كل شيء عن صندوق األسرار 
 الصندوق األسود

حممد حسام شاالتي*

ال�سندوق االأ�سود... تلك العلبة التي تعد اأغلى قطعة يف الطائرة، و 
ل تقدماً علمياً و تقنياً اأ�سبة ما يكون باخليال، و متثِّل الناجي الوحيد،  ت�سكِّ
بل الدليل و ال�ساهد االأوحد الذي يزوِّد املحققني باملعلومات املطلوبة بعد 

حتطم الطائرة و الواجب توافرها بعد احلادث ملعرفة اأ�سباب وقوع الكارثة.

* صحفي و باحث يف علوم الطريان، له عدة كتب يف هذا اجملال : 
رياضات الطريان دمشق 2004، رياضة الطريان الشراعي 2005، رياضات 

 املظالت 2011 .
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أسباب  لتحليل  املخصص  الصندوق  ذلك 
عنه  احلديث  كثر  الذي  و  الطائرات،  حوادث 
حوادث  تكرر  ضوء  يف  األخرية  اآلونة  يف 
البعض  أن  من  الرغم  على  الذي  و  الطريان، 
خالل  تراجعت  قد  أمهيته  أن  يتصور  قد 
املتكرر  الفشل  بعد  خاصة  األخرية،  الفرتة 
الذي تعرضت له عمليات البحث عن أسباب 
أن املختصني ما  إال  الطائرات،  سقوط بعض 
زالوا يؤكدون على األمهية الكبرية اليت يؤديها 
ذلك الصندوق يف التعرف إىل النسبة الغالبة 
االزدياد  يف  أخذت  اليت  الطريان  حوادث  من 

خالل السنوات األخرية.
ما   و  الصندوق؟،  هذا  ما  معاً  لنرى 
فوائده؟، و متى متَّ اخرتاعه؟، و كيف يعمل؟، و 

ما  مراحل تطوُّره؟
ما الصندوق األسود؟

يف الواقع، إن الصندوق األسود هي تسمية 
عامة تطلق على الصندوقني املسجلني لبيانات 
ُقمرة  يف  جتري  اليت  لألصوات  و  الطريان 
)كبينة( القيادة. حيث ال ميكن للمحققني أن 
البيانات  أسباب احلادث من مسجل  حيددوا 
فقط، و لكن من املمكن عند تسجيل حمادثات 
طاقم الطائرة و االستماع إليها، ثم يدجموهنا 
مع بيانات الرحلة املسجَّلة، لكي يعرفوا سبب 

احلادث.
أو  الطريان  بيانات  لصندوق  بالنسبة 
»مسجِّل بيانات الرحلة«، ففي األصل جند أن 
مسجالت البيانات قد صنعت باستخدام بكرة 
لشرائط من صلب ال تصدأ أو أسالك واسطة 
للتسجيل. أما الصندوق الذي توضع به أجهزة 
»التيتانيوم«  معدن  من  فمصنوع  التسجيل، 
اإلشارات  و  للحرارة،  عازلة  مبادة  ن  مُبطَّ و 
على  تسجل  متنوعة  حموالت  من  مصنوعة 

أسالك أو شريط كل ثانية بنموذج متكرر.
و  العلماء  قام  املتحدة،  الواليات  يف  و 

بدالً  املمغنط  الشريط  باستخدام  املهندسون 
من الصلب لصندوق مسجِّل بيانات الطريان، 
أن  عليهم  رئيسية  مشكلة  أمامهم  أصبح  و 
يتغلبوا عليها، أال و هي عدم مقاومة الشريط 
مبدة  احتفاظه  مزية  يضمن  حتى  للنريان 
تسجيل أطول باملقارنة مع السلك الصلب. و 
مع التطور يف اهلياكل العريضة للطائرات مثل 
»بوينغ – 747« و »دي سي – 10« اليت تسمح 
حبموالت إضافية من الركاب، كان هناك قلق 
من وقوع حوادث ال ميكن تفسري أسباهبا نظراً 
و  بالتسجيل،  تقوم  اليت  املتغريات  يف  للنقص 
هذا ما دفع احلكومة الربيطانية إىل أن جتري 
تغريات يف مواصفات أجهزة تسجيل البيانات، 
حبيث تسجل قراءات ما بني 17 إىل 32 متغرياً 
يتمكن  ثانية، و كان ذلك عام 1967، كي  كل 
احلوادث  أسباب  إجياد  من  احلوادث  حمققو 

بسهولة أكثر.
و حديثاً، متَّ تطوير أجهزة تسجيل بيانات 
الطريان من الوحدات الصلبة، ليقوم بتخزين 
املوصالت  أشباه  من  ذاكرات  يف  البيانات 
طرق  استعمال  من  بدالً  متكاملة،  دوائر  أو 
من  النوع  هذا  إن  حيث  ميكانيكية،  كهربائية 
األجهزة ال حيتاج إىل صيانة دورية أو إصالح، 
إىل  يصل  أن  يف  للمستخدم  تسمح  بذلك  و 

املعلومات يف غضون دقائق.
و فيما يأتي املواصفات احلالية لصندوق 

بيانات الطريان:
 - مستمرة  ساعة   25 املسجَّل:  الزمن 
مساحية   -  30 إىل   5 املتغريات:  قراءة  عدد 
 - ثانية  مل   6٫5  / جم   3400 االصطدام: 
دقيقة   30 ملدة  درجة   1100 النريان:  مقاومة 
- مقاومة ضغط املاء: يغطس حتى 20٫000 
دون  من  االرجتاجي  االهتزاز  مقاومة   - قدم 
 – فقداهنا  أو  املسجلة  املعلومات  إىل  اإلساءة 
ربع  بعرض  املعلومات  تسجيل  شريط  حيوي 
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 25 ملدة  مستمرة  تسجيل  قابلية  و  بوصة 
ساعة متواصلة قابلة للتسجيل من جديد بعد 
انتهاء املدة فوق املعلومات القدمية اليت متسح 
و  املاء  املوقع حتت  إشارات  مرسل   - تلقائياً 
بطارية:   - هرتز  كيلو   37٫5 الكثيفة:  الثلوج 

تعمل ملدة 6 سنوات.
القيادة،  ُقمرة  ملسجل صوت  بالنسبة  أما 
مساعده،  و  الطيار  حمادثات  يسجل  فهو 
و  اجلوية  املراقبة  اتصاالت  إىل  باإلضافة 
إعالنات الركاب و تشويشات الطائرة. و يعمل 
ملدة ثالثني دقيقة مستمرة، األمر الذي يسمح 
الساعة  لنصف  يستمع  بأن  التحقيق  لفريق 
و  الطائرة،  اليت حتدث يف  تغرياهتا  و  األخرية 
اليت تعطيهم دالئل حيَّة ملاذا وقع احلادث؟ فال 
ميكن للمحققني أن حيددوا أسباب احلادث من 
مسجل البيانات فقط، و لكن من املمكن عند 
االستماع  و  الطائرة  طاقم  حمادثات  تسجيل 
إليها أن يعرفوا سبب احلادث، من هنا كانت 

فكرة تسجيل الصوت داخل ُقمرة القيادة.
لالستماع  ضرورة  هناك  تكون  حني  و 
يتم  فإنه  القيادة،  ُقمرة  صوت  مسجل  إىل 
الطريان  سلطة  أعضاء  من  جلنة  تشكيل 
و  املستخدم  و  الطائرة  مصنعي  و  الوطنية 
مصنِّعي احملركات و احتاد و نقابة الطيارين، 
االتصاالت  من  نسخة  بكتابة  اللجنة  تقوم  و 
ليستخدمها  القيادة،  ُقمرة  داخل  الشفوية 
صوتي  مسجل  تصنيع  مت  و  التحقيق.  فريق 
و  انتشاراً  أكثر  ليصبح   »Fairchild«
بشكل  املعلومات  ختزين  يتم  و  استخداماً. 
و  بسهولة.  شفرهتا  فك  ميكن  حتى  رقمي 
هناك أكثر من مثامنائة حادث وقع على مدار 
الصناديق  تلك  انتشال  مت  وقد  عاماً،  ثالثني 

يف كل حادث. 
الصلبة،  الوحدة  ذو  الصوت  مسجل  أما 
فقد متَّ تطويره مؤخراً نظراً للحاجة إىل ذاكرة 

ذات سعة أكرب. و يف عام 1992، أصبح مسجل 
مبدة  متوفراً  الصلبة  الوحدة  ذو  الصوت 
مطوَّر  نوع  تاله  دقيقة.  ثالثني  تبلغ  تسجيل 

مبدة ساعتني للتسجيل، عام 1995.
و فيما يلي مواصفات مسجِّل الطريان:

دقيقة   120 إىل   30 من  املسجل:  الزمن 
و  الرقمية  للوحدات  ساعتان  مستمرة، 
 - 4 : القنوات  الصلبة - عدد  الوحدة  ذوات 
مل   6٫5 جم/   3400 االصطدام:  مساحية 
ثانية - مقاومة النريان: 1100 درجة يطلقها 
ى بالوقود ملدة 30 دقيقة - مقاومة  هلب مُغذَّ
 - قدم   20٫000 حتى  غطس  املاء:  ضغط 
آيلو   37٫5 املاء:  املوقع حتت  إشارات  مرسل 
هرتز – بطارية: تعمل ملدة 6 سنوات - مدة 
بقاء املعلومات طويلة )ختزين املعلومات على 

شريط مغنطيسي أو ذاكرة وميضية(.
جديرٌ بالذكر، أن موضع مسجلي البيانات و 
الصوت ضمن الطائرة، هو يف مؤخرة الطائرة، 
ألن املقدمة عادة تأخذ قوة االصطدام الكربى، 
و لذلك فالذيل و املؤخرة أفضل حاالً. و هناك 
أسهم على السطح اخلارجي جلسم الطائرة، 
)وحدتا  األسود  الصندوق  مكان  إىل  تشري 

التسجيل(.
الفعالة  الوسيلة  األسود  الصندوق  يعد  و 
ل  يشكِّ هو  و  الطريان،  حوادث  سبب  لتحديد 
سبباً و دافعاً لتطوير صناعة الطريان و سالمة 

النقل اجلوي.
اخلاص  األسود  الصندوق  تاريخ 

بالطائرات
وجود  ضرورة  يف  التفكري  بداية  كانت 
األخرية  اللحظات  تسجيل  مبهمة  يقوم  جهاز 
الثانية،  العاملية  ألي حادث طريان يف احلرب 
حيث ظهر تطور سريع يف املالحة اجلوية، و 
النفاثة،  الطائرات  تطوير  إىل  األمر  أدى هذا 

الكثري من  لكن يف املقابل أصبح هناك 
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احلوادث اليت ال ميكن تفسري أسباهبا، و من ثمَّ 
أصبحت سالمة الطريان مهددة بأسباب غري 

معروفة يف ذلك الوقت.
يف  يفكر  اإلنسان  بدأ  الستينيات  منذ  و 
م  حتطُّ و  االنفجارات  حتمل  يستطيع  جهاز 
يف  املكوث  حتمُّل  و  النريان  و  الطائرات 
احمليطات، والسقوط من عشرات - بل آالف 

- الكيلو مرتات.
الطريان  خرباء  كان   ،1953 العام  ففي 
حوادث  أسباب  معرفة  سبيل  يف  جياهدون 
سقوط عدد من طائرات شركة »كوميت« اليت 
بدأت تلقي ظالل الشك على مستقبل الطريان 
طريان  عامل  اقرتح  عام  بعد  و  برمته.  املدني 
معامل  )من  وارن«  »ديفيد  يدعى  أسرتايل 
بأسرتاليا(  ملبورن  اجلوية يف  املالحة  أحباث 
صنع جهاز لتسجيل تفاصيل رحالت الطريان. 
و  اليد،  حجم  من  أكرب  األول  اجلهاز  كان  و 
من  ساعات  أربع  تسجيل حنو  يستطيع  لكنه 
القيادة  داخل مقصورة  اليت جتري  األحاديث 

و  الطائرة.  أجهزة  أداء  قراءات  و  تفاصيل  و 
و ميكن  التلف،  و  احلوادث  اجلهاز ضد  هذا 
استخدام  و  عليه  احلصول  احلادث  بعد 
املعلومات املخزنة فيه، ملساعدة فرق التحقيق 
يف أثناء البحث للتعرُّف على أسباب احلادث، 
تقرير  بطباعة  »وارن«  قام  العام،  ذلك  يف  و 
إال أنه مل حيظ باالستقبال املطلوب. و أُصيب 
الدكتور وارن بالدهشة عندما رفضت سلطات 
الطريان األسرتالية جهازه، و قالت إنه »عديم 
الفائدة يف جمال الطريان املدني« و أطلق عليه 
يتجسس  الذي  الكبري«  »األخ  اسم  الطيارون 
على أحاديثهم. و هنا قرر »وارن« عمل أمنوذج 
»توم  أعماله  مدير  مبساعدة  املبدئي  للجهاز 
و  مريفيلر«،  »ت.  األجهزة  مهندس  و  آيبل« 
قاموا بصنع الوحدة اليت أمسوها »وحدة ذاكرة 
و  اجلوية«.  املالحة  أحباث  ملعامل  الطريان 
استخدم سلك صلب ليكون وساطة تسجيلية 
على أساس أنه مقاوم للنريان، و له قدرة على 
قائد  لصوت  ساعات  أربع  حتى  التسجيل 
مثاني  مبعدل  األجهزة  قراءات  و  الطائرات 
الثانية، باإلضافة إىل قدرته على  قراءات يف 
القدمية،  التسجيالت  فوق  تلقائياً  يسجل  أن 
و بذلك ميكن للسلك أن يستعمل مرة أخرى. 
ثم  بنجاح،  اختبار اجلهاز يف اجلو  بعدها  متَّ 
سلطات  من  عدد  قِبل  من  استخدامه  ُطلب 
الطريان، و لكن لسوء احلظ مل تكن االستجابة 
جملس  أمني  قام   ،1958 عام  يف  و  جيدة. 
»روبرت  السيد  الربيطاني  اجلوي  التسجيل 
املالحة  أحباث  معامل  بزيارة  هاردينجهام« 
اجلوية بأسرتاليا، و شاهد مسجل الطريان، و 
حتمَّس الرجل إلمكانيات اجلهاز، و رتَّب ألن 
بتقديم  ليقوم  إنكلرتا،  »وارن« معه  إىل  يأخذ 
مشجعاً  الربيطاني  الرد  كان  اجلهاز.  هذا 
الالزم.   الدعم  للجهاز  فقدموا  املصنعني،  من 
وبعد أن بثت إذاعة »بي بي سي« تقريراً حول 
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اجلهاز، تقدَّمت الشركات بعروضها لتطويره و 
صناعته، أتبع ذلك فرض مسجل الطريان على 
»وارن«  قام  ثم  الربيطانية.  الطائرات  مجيع 
مبساعدة من »أالن سري« و »آن فرازر« و »والرت 
أصبح  حيث  املبكر،  جهازه  بتطوير  بوسول« 
األمنوذج املطوَّر يعمل بدرجة عالية من الدقة، 
و سجَّل 24 قراءة يف الثانية، و قامت الشركة 
باحلصول  أوالده«  و  دافال  »سز  الربيطانية 

على حق اإلنتاج ملسجل الطريان.
يتم  آخر  جهاز  كان  ذلك،  غضون  يف  و 

تطويره يف الواليات املتحدة.
و يف العام 1960، بدأت اإلجراءات األوىل 
أمراً  الطائرات  جلعل وضع اجلهاز على منت 
إلزامياً. و مع مرور السنني و تقدم التكنولوجيا 
املغناطيسية  باألشرطة  استبدلت  احلديثة، 
أكثر  األجهزة  أصبحت  و  كومبيوتر،  أجهزة 
من  أكرب  كمية  تسجيل  تستطيع  تطوراً، حيث 
املعلومات و البيانات و أن تتحمل الصدمات و 

البقاء يف أسوأ الظروف الطبيعية.
و يف أسرتاليا أدى حتطم طائرة الـ »فوكر« يف 
»ماكاي« بأرض امللكات عام 1960، إىل صدور 
األسرتالية  الطائرات  بتجهيز  قضائي  أمر 
أمريكية  شركة  قامت  و  الطريان.  مبسجل 
تُدعى »املتحدة للتحكم يف املعلومات«، بتطوير 
هذه األجهزة يف الطائرات األسرتالية، و غيَّرت 
وسط التسجيل إىل شريط مغناطيسي، إال أن 
أدى  و  للنريان،  مقاوماً  يكن  مل  الشريط  هذا 
هذا إىل إبطاء يف تطوير اجلهاز. و على الرغم 
عام  أصبحت  أسرتاليا  فإن  اإلبطاء،  هذا  من 
1967 أول دولة تفرض تركيب جهاز تسجيل 
أمرت  و  طائراهتا.  يف  الصوت  و  البيانات 
وكالة الطريان االحتادية حبمل مسجل رقمي 
املاضي،  القرن  من  السبعينيات  بداية  منذ 
 17 عن  يقل  ال  ما  تسجيل  على  قادر  هو  و 
املسجالت  تطور  بعد  و  املعلومات.  من  نوعاً 

النظرية و الرقمية تستطيع تسجيل ما ال يقل 
واحد،  وقت  يف  املعلومات  من  نوع   100 عن 
املعلومات عن طريق  تلقي  ذلك عن طريق  و 
أجهزة التجسس املوجودة بداخلها من سرعة 
الرياح و االرتفاع و البوصلة و الساعة الزمنية 
و درجة احلرارة خارج الطائرة و وضع الطائرة 
تسجيل  بإبرة  يرتبط  هذا  كل  و  اجلو...  يف 
تقوم بتسجيل كل الضغوط الواقعة و الطارئة، 

و هي شبيهة بإبرة رسم ختطيط القلب.
و اآلن أصبحت كل الطائرات جمهزة بتلك 
بأن  احلوادث  حملققي  مسحت  اليت  األجهزة 

جيدوا أسباباً للعديد من حوادث الطريان.
استخدامات الصندوق األسود و فوائده

األسود  الصندوق  استخدام  عن  فضالً 
هندسة  دوائر  قبل  من  الطريان  جمال  يف 
و تطويرها، و  الطائرات  أداء  الطريان لرصد 
مستوى  و حتسني  مستوى صيانتها،  حتسني 
السالمة و األمان، و حتسني تدريب و كفاءة 
الطيارين، و تزويد املدربني بسيناريوهات أكثر 
ذاهتا...  السوداء  الصناديق  تطوير  و  واقعية، 
ودوائر  األسود  الصندوق  معلومات  تستخدم 
املالحني،  مبستوى  للرُّقي  الطريان  مالحي 
مستوى  لرفع  الطائرات  وصناعة  شركات  و 
القدمية.  و  احلديثة  الطائرات  يف  السالمة 
الصندوق  يف  املوجودة  املعلومات  تفيد  كما 
األسود خرباء األرصاد اجلوية، فهي تقدِّم هلم 
معلومات دقيقة عن الظواهر اجلوية اخلطرة، 
اهلوائية  االنفجارات  و  اجلوية  املقصاة  مثل 

الصغرية.
أما خارج جمال الطريان، فقد بُدِئ مؤخراً 
بباصات  خاصة  سوداء  صناديق  باستخدام 
من  للحدِّ  السيارات،  و  الشاحنات  و  النقل 

احلوادث املرورية.
اخلاص  األسود  الصندوق  عمل  آلية 

بالطائرات
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طائرة  كل  يف  يوجد  فإنه  ذكرنا،  كما 
صندوقان يقبعان يف مؤخرة الطائرة، يسجالن 
ما حيدث للطائرة طول فرتة سفرها. وتقتضي 
وظيفة الصندوق األسود األول حفظ البيانات 
الرقمية و القيم الفيزيائية )الوقت، السرعة، 
الثاني،  األسود  الصندوق  أما  االجتاه...(. 
)مشاحنات،  األصوات  تسجيل  فوظيفته 
الصندوقان  استنجاد، حوارات...(. و يتشابه 
باملظهر اخلارجي، و خيتلفان يف الرتكيب من 
الصندوقني 20  كل من  يبلغ طول  و  الداخل، 
بوصة.  7 ارتفاع  و  بوصة،   5 بعرض  بوصة، 

أشرطة  على  السوداء  الصناديق  وتعتمد 
استخدامها  بدأ  وقد  للتسجيل،  ممغنطة 
اليت  اإللكرتونية  الكروت  أو   ،1960 عام  منذ 
استُحدثت عام 1990. و يوضح »رون كروتي« 
من شركة »هنيويل« املنتجة للصناديق السوداء، 
أن االجتاه احلايل يسري حنو استخدام الرقائق 
و  أسهل  صيانتها  ألن  للتسجيل،  اإللكرتونية 
كفاءهتا أعلى و ال تتلف عند حتطم الطائرة، 
التسجيالت  من  ساعتني  ختزين  وميكنها 
البيانات عن رحلة  و 25 ساعة من  الصوتية 

الطريان. 
بأجهزة  مزودة   الطائرات  مجيع   إن 
استشعار جلمع البيانات، مثل معدل السرعة 
و سرعة الرياح و االرتفاع و وضع األجنحة و 
احلرارة اخلارجية و حرارة الكابينة و الضغط 
فالشرائط  احملركات،  أداء  و  الطائرة  داخل 
تسجل  بينما  عامل،  مئة  تسجل  املمغنطة 
مجيع  و  عامل.   700 اإللكرتونية  الرقائق 
و  الطائرة  من  جتميعها  يتم  اليت  البيانات 
الرحلة يتم إرساهلا إىل وحدة جتميع البيانات 
يف مقدمة الطائرة، و اليت ترسلها بدورها إىل 

الصندوق األسود. 
تشغيلهما  يتم  األسودان  الصندوقان  و 
بوساطة مولدات كهربائية توجد داخل حمرك 

الطائرة، و عادة يوجد مولدان يف كل طائرة، 
أحدمها يولِّد تياراً كهربائياً مرتدداً جبهد 115 
فولت و ذبذبة 400 هرتز، و اآلخر يولِّد تياراً 
التسجيل  يتم  و  فولت.   28 جبهد  مستمراً 
معظم  يف  توجد  حيث   الكابينة،  داخل 
داخل  ميكروفونات  عدة  التجارية  الطائرات 
كابينة الطائرة لتسجيل احملادثات بني الطاقم 
تشغيل  أصوات  تسجيل  كذلك  و  اجلوي، 
املفاتيح بفتحها أو إغالقها. و يف الغالب توجد 
مجيعها  الكابينة،  داخل  ميكروفونات  أربعة 
ميكروفون  و  األسود،  بالصندوق  متصلة 
آخر يف مساعة  و  الطائرة،  قائد  يف مساعة 
الثالث  املساعد  مع  ثالث  و  الطيار،  مساعد 
الكابينة.  منتصف  يف  الرابع  و  وُجد،  إن   -
آخر  ختزن  املمغنطة  التسجيالت  معظم  و 
ثالثني دقيقة من زمن الرحلة، أي حتى توقف 
الطائرة عن العمل. حيث يسجِّل الصندوق كل 
ما يقع يف مداه، مبا يف ذالك طنني 400 هريتز 
الصادر عن الشبكة اليت تبلغ قوهتا 28 فولت، 
االهتزازات  حتى  و  التربيد،  مراوح  أصوات  و 

الضعيفة.
فيتم  الثابتة(  )العوامل  الرحلة  بيانات  أما 
توجد  حيث  الطريان،  نظام  من  تسجيلها 
و متصلة  الطائرة،  عة داخل  مستشعرات موزَّ
إغالق  أو  فتح  فعند  البيانات.  بوحدة ختزين 
العملية.  هذه  تسجيل  يتم  فإنه  مفتاح،  أي 
الطريان  »هيئة  فإن  املتحدة  الواليات  يف  و 
 29 إىل   11 من  تسجيل  تشرتط  الفيدرالية« 
بياناً طبقاً لنوع الطائرة، ويف 17 يوليو 1997م 
 88 تسجيل  الفيدرالية  الطريان  هيئة  قررت 
 ،2002 عام  بعد  أنتجت  اليت  للطائرات  بياناً 
الوقت و الضغط و االرتفاع و سرعة  و منها 
الرياح و معدل سرعة االرتفاع و كمية الوقود 
تغيُّر  سرعة  و  الوقود  استهالك  مقدار  و 
االرتفاع و اجتاه سري الطائرة و وضعية أجهزة 
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التحكم يف الطائرة و قراءة عدادات احملركات 
يف  األزرار  وضعية  و  املالحة  أجهزة  قراءة  و 
ُقمرة القيادة و وضعية عجالت اهلبوط و أداء 
توازن  على  احلفاظ  يف  املستخدمة  األجهزة 
الطائرة... و كلما زادت البيانات املسجلة فإن 

التحليالت تكون أكثر دقة. 
و يف معظم حوادث الطريان، فإن األجهزة 
رقائق  هي  التدمري  من  تنجو  اليت  الوحيدة 
التسجيل لكابينة الطائرة و بيانات الرحلة، و 
ذلك لوجودها داخل اسطوانة شديدة الصالبة 
تتحمل احلرارة العالية و الصدمات العنيفة و 

مئات األطنان من الضغط. 
حتفظ أجهزة الصندوق األسود يف قوالب 
مثل  قوية،  مواد  من  مصنوعة  للغاية  متينة 
عازلة  مادة  حتيطها  و  التيتانيوم،  عنصر 
قوة  أضعاف  قوهتا  تبلغ  صدمات  لتتحمل 
تفوق  حرارة  لتتحمل  و  األرضية،  اجلاذبية 
1000 درجة مئوية و ضغطاً قوياً يعادل ضغط 
و  البحر.  املياه على عمق 20000 قدم حتت 
تُلف قطع التسجيل عادة مبادة عازلة حتميها 
كذلك  و  عليها،  املسجلة  املعلومات  مسح  من 
من العطب و التآكل من جراء مياه البحر ملدة 
30 يوماً. فالصندوق األسود يتكون من ثالث 

طبقات من املواد حتيط برقائق التسجيل: 
األملنيوم  من  غالف  هي  األوىل:  الطبقة 

حول الرقائق. 
الطبقة الثانية: عازل حراري من السيليكا 
على  حيافظ  هو  و  بوصة،  بسمك  اجلافة 

الرقائق يف حالة احلرائق. 
الطبقة الثالثة: و هي مصنوعة من الصلب 
وقد  البوصة.  ربع  بسماكة  يصدأ،  ال  الذي 
التيتانيوم لصناعة هذا الدرع الذي  يستخدم 

حييط بالسيليكا العازلة. 
الختبارات  األسود  الصندوق  ويتعرض 
شديدة لضمان حتمله، و من هذه االختبارات: 

الصندوق  يُلقى  حيث  الصدمة:  اختبار 
مقداره  لضغط  ليتعرض  مدفع  يف  األسود 

ثالثة آالف وزنه. 
الصندوق  قدرة  االخرتاق: الختبار  اختبار 
على مقاومة االخرتاق، حيث يتعرض الصندوق 
و  طن  ربع  وزنه  الصلب  من  لقضيب  األسود 
أمتار   3 ارتفاع  بوصة، يسقط من  ربع  قطره 

على جدار الصندوق. 
يتعرض  حيث  اإلستاتيكي:  الضغط 
الصندوق األسود لضغط مقداره 350 كجم /

سم2 ملدة مخس دقائق. 
الصندوق  يوضع  حيث  احلريق:  اختبار 
 1100 إىل  تصل  حرارته  فرن  داخل  األسود 

درجة مئوية ملدة ساعة كاملة. 
الصندوق  يوضع  و  املاء:  ضغط  اختبار 
األسود ملدة 24 ساعة يف خزان من املاء املاحل 

حتت ضغط عال. 
الصندوق  يوضع  و  املاحل:  املاء  مقاومة 

األسود يف املاء املاحل ملدة 30 يوماً. 
الصندوق  يوضع  و  الكيماويات:  مقاومة 
األسود يف السوائل اليت تستخدم يف الطائرات، 

مثل الوقود و الزيوت، الختبار مقاومته 
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تسميتهما  أن  من  الرغم  وعلى  للتآكل. 
من  الرغم  على  و  األسودين،  بالصندوقني 
أسود،  لوهنما  بأن  السائد  اخلاطئ  االعتقاد 
إال أن لوهنما برتقايل المع، و ذلك لتمييزمها 
بني حطام الطائرة. و ال يزال سبب التسمية 
أنه  إىل  البعض  ذهب  فقد  تارخيياً،  غامض 
و  اجلوية  بالكوارث  الرتباطه  باألسود  مسي 
آخر  رأي  هناك  و  الطائرات.  حتطم  حوادث 
املعلومـات  مسجـالت  أن  إلـى  بالتسمية  يعود 
سوداء  و  اللون  عامتة  كانت  نفسها  األولـى 
مــن  الضـوئـية  التسريبات  ملنـع  الداخـل،  من 
غـرف  يف  كمـا  التسجــيل،  شـريـط  تــدميـر 
هناك  أن  كمـا  الـفوتـوغـرافـي.  التصويــر 
كـانت  مبــقابلة  يتـعلق  للســبب،  آخر  تفسري 
بني صحفي وخبري حوادث الطائرات الدكتور 
 a is This« :وارن«، حـني قال له الصحفي«
الصندوقان  و   .»box  black  wonderful
ذلك  و  عاكسة،  بأشرطة  مغطيان  األسودان 
إذا  خاصة  و  احلادثة،  بعد  مكاهنما  لتحديد 
كانت احلادثة سقوطاً يف املاء. و باإلضافة إىل 
لون الصندوق الزاهي والشريط العاكس، فإن 
الصندوق األسود مزوَّد جبهاز إلرسال موجات 
فوق الصوتية ال يسمعها البشر، تساعد على 
العثور عليه. كما أن أجهزة السونار و أجهزة 
ذلك  مكانه،  الصوتيات ميكنها حتديد  رصد 
تشبه  استشعار  برقيقة  مزوَّد  الصندوق  أن 
الواسعة، تصدر املوجات فوق الصوتية  العني 
عندما متسّها املياه. و يبلغ تردد املوجات فوق 
الصوتية املنطلقة من الصندوق األسود 37٫5 
عمق  على  من  رصدها  ميكن  و  هرتز،  كيلو 
4000 مرت حتت سطح املاء، و يظل الصندوق 
يوماً، مبعدل نبضة  يرسل اإلشارات ملدة 30 
عطب  حيدث  نادرة  حاالت  يف  و  ثانية،  كل 

جلهاز إرسال املوجات الصوتية.
يُعدُّ العثور على الصندوقني األسودين لكل 

مة و استعادهتما عمالً هاماً جداً،  طائرة حمطَّ
ليس فقط إليضاح مالبساتِ احلادث و طمأنة 
احلادث  أسباب  ملعرفة  بل  الضحايا،  أهايل 
بشكٍل خاص و حتسني السالمة اجلوية بشكل 
عامي  بني  أنه  اإلحصائيات  دلَّت  فقد  عام. 
احتمال وقوع حادث، يف  كان  1960 و1980، 
بداية كل رحلة، هو 1 على 500. و يعدُّ ذلك 
تقدماً مذهالً، يعود الفضل فيه بدرجة كبرية 
جداً إىل الصناديق السوداء الشهرية. و لذلك 
ليس غريباً أن جتنَّد كل وسائل البحث املمكنة 
آليات...  و  سيارات  و  عمودية  طائرات  من 
للبحث عن الصندوقني األسودين لكل طائرة 
مة. و إذا كان احلادث قد وقع يف البحر،  حمطَّ
و  اهلجومية،  النووية  الغواصات  تستخدم 
العمودية،  الطائرات  حامالت  و  الفرقاطات، 
و  الطائرات  و  احمليطات،  أحباث  وسفن 
الغواصة املوجَّهة عن بُعد و اخلاصة باألعماق 
الصندوقني  مكاني  حتديد  بعد  و  السحيقة. 
األسودين يف حوادث الطائرات، فإن احملققني 
يستخرجون املعلومات و التسجيالت من رقائق 
التسجيل، و إعادة تكوين السيناريو و الظروف 
مبساعدة  الطائرة،  حادثة  فيها  وقعت  اليت 
أجهزة الكومبيوتر و حماكيات الطريان. و من 
الشائع أن يستغرق هذا األمر من عدة أسابيع 
السوداء  الصناديق  إرسال  يتم  و  شهور.  إىل 
املكلَّفة  اللجنة  )أو  النقل  سالمة  هيئة  إىل 
تعرضها  لتجنب  شديدة،  بعناية  بالتحقيق( 
لتلف زائد. بقي أن نشري إىل أن سعر الصندوق 
األسود يرتاوح بني 10 و 30 ألف دوالر تقريباً.

ما اجلديد يف جمال حتليل حوادث 
الطائرات؟

الطريان  صناعة  جمال  يف  اخلرباء  يتوقع 
الصندوق  ثالث ملنظومة  تتم إضافة جهاز  أن 
األسود احلالية، و اليت تتكون من جهازين - 
الثالث  اجلهاز  هذا  يتوىل  حبيث  ذكرنا،  كما 
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التقاط شريط مصور )فيديو( لُقمرة القيادة 
من  ذلك  و  فيها،  املالحية  األجهزة  لوحة  و 
ُقمرة  يف  رقمية  تصوير  آلة  تركيب  خالل 
للحكم على  إتاحة اجملال  إىل  يهدف  القيادة، 
األوامر  مع  األجهزة  ترددات  تطابق  مدى 
الكمبيوترات  استجابة  صحة  مع  و  املعطاة، 
إحدى  تكون  أن  و  هلا،  املالحية  األجهزة  و 
بعد  القيادة  ُقمرة  ملراقبة  األمنية  اإلجراءات 
و   .2001 سبتمرب  من  عشر  احلادي  أحداث 
يف حماولة لوقف البحث عن صندوق الطائرة 
األسود، و الذي يشغل اهتمام احملللني و جلان 
ابتكر  الطائرات،  سقوط  عقب  التحقيقات 
مركز »آي آي تي« لسالمة الطريان يف أسرتاليا 
جاسوس جوي على الطائرات احمللقة املدنية و 
العسكرية  على أهنا نوع  من مراقبة الطائرات 
باألقمار الصناعية، ملعرفة كل التفاصيل اليت 
األخرية  الدقائق  الطائرات، خاصة  جتري يف 

عقب سقوط أو اقتحام الطائرات.
و يعتمد اجلاسوس على اتصال الصندوق 
عالية  ببوصالت  الصناعية  باألقمار  األسود 
يتم  اليت  التسجيالت  تفريغ  هبدف  التقنية، 
تسجيلها على منت الطائرة، خاصة يف كابينة 
مبعرفة  و  مباشرة  مناقشاهتم،  و  الطيارين 
بذلك  و  اجلوي،  بامليناء  املراقبة  وحدات 
يسهل على احملققني معرفة التفاصيل األخرية 
جننيوت«  »بيري  يرى  و  املنكوبة.  بالطائرات 
املدير العام للمركز، أن اهلدف من اجلاسوس 
اليت  التفاصيل  كل  عن  الكشف  هو  اجلوي 
تدور بالطائرة خاصة و أن الصندوق األسود 
يصعب الوصول إليه يف حالة سقوط الطائرة 
اجلبلية،  املناطق  أو  احمليطات  أو  البحار  يف 
األمر الذي يكلف الكثري من العناء يف البحث 
عنه، كما يعرِّض تسجيالته للتلف. و يضيف 
يف  سيفيد  اجلوي  اجلاسوس  إن  »جننيوت« 
التدابري األمنية للتعامل مع خمتطفي الطائرات 

تصاعد  مع  خاصة  اإلرهابية،  اجلماعات  أو 
واليت  الطريان،  حوادث  من  العاملية  اخلسائر 
وصلت حتى العام 2004 إىل 25 بليون دوالر 
أو سقوط  إرهاب  أو  اختطاف  نتيجة حوادث 
»جننيوت«  يتوقع  و  فنية.  ألعطال  الطائرات 
عقب  اجلوي  اجلاسوس  يف  الصناعة  بدء 
اليت  و  الدولية،  اجلوي  النقل  موافقة مجعية 

تقوم بدراسته اآلن. 
يذكر أن أسرتاليا تسعى باخرتاعها اجلديد 
االبتكارات  يف  ريادهتا  على  احملافظة  إىل 
الطريان،  سالمة  يف  املتخصصة  التكنولوجية 
خصوصاً أن الصندوق األسود – و كما ذكرنا 
وارن«  »ديفيد  األسرتايل  العامل  اخرتاع  من   -

بغرض معرفة أسباب حوادث الطائرات.
خدمات  األسود  الصندوق  قدَّم  أخرياً، 
جليلة يف جمال حتليل حوادث الطريان، و ذلك 
من  حصل  ما  حقيقة  على  الوقوف  أجل  من 
حلظة تدوير حمركات الطائرة و حتى حلظة 
حتطمها أو هبوطها. و يتم قراءة معطيات هذا 
الصندوق عن طريق أجهزة تشفري خاصة تقوم 
سجلت  اليت  اإلليكرتونية  األوامر  على حتليل 
من  األوامر  هذه  و ختتلف  الطريان،  أثناء  يف 
اليت  األوامر  عدد  يصل  وقد  ألخرى،  طائرة 
 250 يقارب  ما  إىل  الصندوق  هذا  يسجلها 
الكارثة  بعد  الصندوق  هذا  إجياد  فعند  أمر. 
على  حصل  شيء  كل  معرفة  ميكن  اجلوية 
الكهربائية،  الدارات  يف  أخطاء  من  متنها 
من  الكثري  و  الطاقم  حمادثات  إىل  وصوالً 
املعلومات،  وهذا ما يساعد خرباء احلوادث يف 
الوقوف على حقيقة سبب الكارثة اجلوية، و 
جتنُّب األخطاء اليت حدثت لالستفادة منها يف 
الرحالت اجلوية األخرى اليت نتمنى أال تتكرر 
فيها تلك احلوادث. ليبقى النقل اجلوي – و 
حبسب إحصائيات املنظمات الدولية للنقل – 

آمن وسائل النقل.

137املعلم العربي / العدد 449-448 / 2013

المعلم العربي



التداوي باأللوان  
ثورة في عالم الطب البديل 

  صفاء شاهني  

غني عن القول اإن لالألوان تاريخاً طوياًل مع االإن�سان ، فمنذ اأن تفتحت عيناه 
وهو يرى ما حوله باألوانه املختلفة ، وبعد اأن بداأ يحبو عرف من االألوان ال�سيء 
الكثري ، وبعد اأن اأقلته قدماه واأخذ بامل�سري عرف ما حوله باألوانه العديدة ، ومل 
يلبث طويال حتى بداأ ي�سافر وينتقل على قدميه عرب الغابات وعلى حواف االأودية 
باألوانها  واالأ�سجار  واالأغ�سان  والورود  االأزهار  وراأى   ، االأنهار  وجماري  والبحريات 
املختلفة والنادرة ، وبداأت عالقته باالألوان تزداد قوة ومتانة ، ومهما حتدثنا عن 

عالقة االإن�سان باالألوان فلن نفي املو�سوع حقه .
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تطورات  البديل  الطب  عامل  شهد  وقد 
عالج  يف  اللون  استخدام  بينها  من  مستمرة 
االهتمام  بدأ  وقد   . اإلنسان  أمراض  بعض 
 )  Chromo Therapy  ( باللون  بالتداوي 
يف أوروبا والواليات املتحدة يف النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر . وإن كان العرب قد 
اهتموا بآثار األلوان العالجية قبل الغرب بقرون 
، فقد جاء يف كتاب » القانون« للعالمة العربي 
ابن سينا إشارة إىل تأثري األلوان الرئيسية على 
اإلنسان ، فوجد أن األمحر على سبيل املثال 
يثري الدم بينما األزرق يهدئه . أما أول كتاب 
ألغراض  الضوء  استخدام  حول  وُضعَ  غربي 
عالجية فكان بعنوان » الضوء وأشعته كدواء« 
ونشر يف  بانكوست«    . س   « الدكتور  ملؤلفه 
تأثري  على  الكتاب  حبث  وركز   ،  1877 العام 
األشعة حتت احلمراء والزرقاء املنبهتني على 
جسم اإلنسان. ويف عام 1896 نشر الدكتور » 
إيدوين بابيت« كتابه البحثي املهم بعنوان » قوة 
الضوء  واللون« أوصى فيه باتباع عدة تقنيات 
وأساليب الستخدام اللون بغرض العالج . غري 
أن العامل كان عليه االنتظار حتى العام 1933 
ليتعرف إىل املبادئ العلمية اليت تفسر السبب 
والكيفية اليت يستطيع هبا لون ضوئي معني أن 
يؤثر بشكل عالجي على الكائن احلي ، وذلك 
مع نشر العامل » دينشاه غاديايل« كتابه املهم 
 « العنوان  حيمل  والذي  االختصاص  هذا  يف 

موسوعة قياس ألوان  الطيف« . 
تاريخ العالج باأللوان

تاريخ  أن  الطبية  العلوم  أدبيات  تؤكد 
طويلة  قرون  إىل  ميتد  األلوان  بأشعة  العالج 
، وأن اإلنسان قد اهتم هبذا النوع من العالج 
وتشكل  اإلنساني  وعيه  مبكرة من  يف مرحلة 
معارفه األولية . وقد أوردت تلك األدبيات قوال 
للفيلسوف اليوناني » دميقراطيس« جاء فيه : 
هي  التداوي  يف  األلوان  استعمال  نتائج  إن   «

يتأتى من  إثارهتا  ... لكن مكمن  للغاية  مثرية 
أهنا حتدث نتائج مقنعة ومرحية ، وإن اإلنسان 
العالج  أنواع  النهاية أن كل  جيب أن يؤمن يف 
تبدأ وتنتهي باللون .. » . وقد كشفت الوثائق 
والرقم واللقى األثرية املأخوذة من األهرامات 
، وكذلك املخطوطات األخرى اليت عثر عليها 
السورية  واملمالك  الرافدين  وبالد  مصر  يف 
اإلغريق  وبالد  والصني  واهلند  القدمية  
عند  العالج  يف  األلوان  استعمال  وثوقية  عن 
القدماء ، وأن املعاجلني من الكهنة واملتمرسني 
كانت لديهم أساليب منهجية وطرائق جتريبية 
واملعرفة  امللحوظ  التقدم  على  تدل  ناجعة 
األدبيات  تلك  وتشري   . األلوان  بعلم  الدقيقة 
الروزيكرشوان«   « مجاعة  أن  إىل  املوثقة 
 ، الواسعة  الطبيعية  مبعارفها  اشتهرت  اليت 

قد   ، الراقية  املوضوعية  وبتعاليمها 

139املعلم العربي / العدد 449-448 / 2013

المعلم العربي



منذ  بنجاح  األلوان  بأشعة  العالج  استعملت 
علمية  مجعية  وهي   ، عشر  اخلامس  القرن 
معرفية اهتمت باحلكمة القدمية وباملصريات. 

ق�وة الض�وء والل�ون 
عشر  التاسع  القرن  من  األخري  العقد  يف 
كتب الدكتور » إيدوين بابيت« مؤلفه املوسوعي 
وهو   ، واللون«  الضوء  قوة   « املوسوم  الشهري 
وتطبيقي  نظري   ، علمي ضخم  كتاب حبثي 
الفوائد  عن  شديد  بإسهاب  فيه  حتدث   ،
األمراض  لعالج  األلوان  تقدمها  اليت  الكثرية 
املراجع  أحد  الكتاب  هذا  ويعدُّ  اإلنسانية. 
العلم  هلذا  التأسيس  يف  أسهمت  اليت  املهمة 
من  األول  العقد  ويف   . احلديث  العصر  يف 
دينشاه   « الدكتور  أضاف  العشرين  القرن 
موضوع  إىل  الكثري  الشيء  جاديايل«  بشادي 
العالج باللون ، وأدخل إليه مفاهيم ومضامني 

العلمية  التطورات  بكل  تتعلق  جديدة  وأبعاداً 
العلوم  جماالت  يف  خصوصاً   ، الصلة  ذات 

الفيزيائية والكيميائية والطبية . 
وجناح  اهلائل  التقدم  من  وبالرغم  ولكن 
األمراض  من  كثري  عالج  يف  اللون  استخدام 
تلك  أن  إال   ، العامل  من  خمتلفة  أماكن  ويف 
األكادمييات  نطاق  خارج  ظلت  اإلجنازات 
واملؤسسات العلمية اليت مل تتوقف عند رفض 
العالج  يف  األساليب  تلك  وجدوى  موضوعية 
 ، واسعة  تشهري  محلة  عليها  شنت  إهنا  بل   ،
معتربة كل ما تطرحه من أفكار ، وما متارسه 
من أنشطة ، هو مبثابة شعوذة حقيقية يضرب 
هبا عرض احلائط ما وصلت إليه العلوم الطبية 
املختصة  السلطات  دفع  الذي  األمر   ، آنذاك 
األنشطة  وتوصيات مبنع  قرارات  إصدار  إىل 
يف  اللون  يستخدمون  الذين  ألولئك  العلنية 
إال   . موصوفة  عقوبات  طائلة  حتت  العالج 
أن تلك احلملة الشعواء ما لبثت أن احنسرت 
من  املهم  احلقل  هذا  القى  أن  بعد  بسرعة 
البحث العلمي اجلاد دعما ومساندة من قبل 
علماء وأطباء وهيئات علمية مرموقة ، وعادت 
كربيات األكادمييات واملؤسسات العلمية تفتح 

أبواهبا وخمترباهتا للبحث والدراسة . 
إدغار   « ومؤلفات  دراسات  جاءت  وقد 
كايس« و » دونالد أوسيلي« لتقدم دالئل موثقة 
اللون  أن  على  إضافية  ميدانية  وتأكيدات 
توظيفها  ميكن  كثرية  عالجية  خصائص  له 
ما  كل  مع  جنب  إىل  جنباً   ، أدواهتا  وتطوير 
حتقق للعلوم الطبية من اكتشافات وإجنازات 
، لتوسيع مساحة القدرات االبتكارية ملواجهة 
بالوسائل  العالج  أن  خصوصا   ، األمراض 
مرموقة  مكانة  حيتل  كان  آنذاك  الطبيعية 
الدراسات  توالت  وهكذا   . الطب  عامل  يف 
من  التالية  العقود  يف  والكشوفات  واملؤلفات 
القرن العشرين لتربهن بوضوح على أن هناك 
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الكثري من اخلصائص يف اللون ، أبعد من أنه 
جمرد شيء يبهجك أن تنظر إليه ، كما أعطت 
الدراسات امليدانية واخلربة املرتاكمة على مدى 
السنني الفرص املناسبة املضافة لتقدم مناهج 
وأساليب التداوي بأشعة اللون وسلطت الضوء 

على أمهيته وقيمته العلمية . 
تتجاوز  مل  نسبياً  قصرياً  فرتة  وخالل 
العشرين عاما أثبتت الدراسات امليدانية املكثفة 
الربوفيسور  قادها  اليت  الدراسة  خصوصاً   ،
»ماك كومي« مع فريقه العلمي املتخصص يف 
 : الربيطانية   كولومبيا  الصحة جبامعة  كلية 
»أن اللون هو شيء خارق يف كل نشاط عضوي 
من  أي شكل  على  بالضرورة  ينسحب  وهو   ،
أو  الصدمات  أو  اجلراحة  أو  التداوي  أشكال 
أعراض  أية  وبدون   ، بالكيميائيات  التداوي 
الكبري  الدعم  وكان   . اإلطالق«  على  جانبية 
»ألربت  العامل  من  جاء  قد  األطروحات  لتلك 
أينشتاين« الذي كان قد أطلق نظريته الشهرية 
حول العالقة بني الطاقة، وكتلة اجلسم واليت 
بازدياد  تتمم  اجلسم  كتلة  ازدياد  إن   : تقول 
سرعتها ، وإن الكتلة تتحول إىل طاقة والطاقة 
إىل مادة .. وإن الضوء هو إشعاع ، وإن اإلشعاع 
أحد صور الطاقة ، وهذه هلا كتلة والكتلة تتأثر 
الكائنات  هبا  تتأثر  اليت  األرضية  باجلاذبية 
احلية ويف مقدمتها اإلنسان . ويضيف : » إن 
كل أشكال املادة هي موجات ضوئية متحركة ، 
وإن مجيع األلوان تظهر طاقة موجات الضوء 
وتوصيف  قياسها  ميكن  معينة  بدرجات 
األلوان  وإن   ، الكائنات  على  وتأثرياهتا  قوهتا 
إال  هو  ما  اللون  وإن   ، اخلليقة  ذبذبات  هي 
نتيجة تفاعل كيميائي ينتج بالضرورة تفاعالً 

كيميائياً ومادة .«
التداوي باأللوان

 « بلوتينيك  ويليام   « الدكتور  ويؤكد 
الطب  كلية  يف  األعضاء  وظائف  مادة  أستاذ 

يف  نشرها  دراسة  يف  ماريالند  جبامعة 
يعدُّ  اللون  إن   :  1982 ) فرباير )شباط  شهر 
مؤثرا  وترياقاً   ، املناعة  هائالً جلهاز  منشطاً 
 .. اجلرثومي  والتلوث  االلتهاب  حاالت  يف 
الدراسات  وكذلك  القدمية  املخطوطات  وإن 
ما  املرض  أن  بوضوح  لنا  تكشف  املعاصرة 
اجلسم  داخل  التوافق  إعادة  رغبة يف  إال  هو 
األجهزة  يف  التوازن  فقدان  على  وداللة   ،
الوظيفية اجلسمية .. وإن الفكرة وراء التداوي 
باللون هي إعادة التوازن بتوجيه أشعة الضوء 
بلون معني إىل جسم املريض . ومن هنا فقد  
خاصة.  عالجية  مميزات  لون  لكل  أعطي 
بأنه  يصنف  اللون  بأشعة  التداوي  أن  كما 
مثل  مثله  التقليدي  للطب  املكملة  الطرق  من 
والروائح  واملغناطيسيات  باألعشاب  التداوي 
والعالج الطبيعي وسواها . ويوظف املمارسون 
مصباح  مثل  بسيطا  جهازا  الطريقة  هلذه 
كهربائي ملون باللون املطلوب يعلق على حامل 
متحرك ذي عجالت أو بعض قطع الزجاج أو 
البالستيك الشفاف امللون توضع أمام مصباح 
الصور  آلة عرض  أو خالل   ، أبيض  كهربائي 
توجه إىل جسم املريض أو إىل اجلزء املصاب 
الضوء على  يكون مصدر  ، حبيث  منه عارياً 
بعد أربعة إىل مثانية أقدام من جسم املريض . 
أما القيمة املتعاظمة لطب األلوان فإهنا تكمن 
تأثري  اللون  مع  له  الذي  الضوء  نفاذ  قوة  يف 
مباشر على بروتوبالزما اجلسم ) املادة احلية 

يف خاليا اجلسم ( .
ما اللون ؟

اللون ببساطة هو ضوء ذو أطوال موجية 
طاقة  مبوجات  حماطون  فنحن   ، خمتلفة 
صغرياً  جزءاً  اللون  يعدُّ  و   ، كهرومغناطيسية 
منها ، فجميع األشعة الكهرومغناطيسية غري 
املوجات   « من  ابتداء   ، البشرية  للعني  مرئية 

الكونية« يف أعلى جهاز الطيف الضوئي 
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املوجة  باستثناء  الراديو«  مبوجات   « وهناية 
اليت تقع يف منتصف جهاز الطيف ،واليت تقع 
فالرسم  السبعة،  الطيف  ألوان  منتصفها  يف 
اهلرمي يظهر أن ألوان الطيف السبعة مرتبة 
وفقا لرتدداهتا ، أي إن اللون البنفسجي يقع يف 
أنه صاحب أقصر  بالرغم من    ، أعلى اهلرم 
طول موجي وأعلى تردد ، واألمحر يف القاعدة 
أنه صاحب أعلى طول موجي وأقل تردد  مع 
طريق  عن  مشاهدهتا  ميكن  األلوان  وهذه   ،
 ، املوشور  خالل  من  األبيض  الضوء  مترير 
اهلرم )  أعلى  اليت يف  الثالثة  األلوان  وتسمى 
البنفسجي ، األزرق ، النيلي ( األلوان الباردة 
بشكل  هادئة  وهي   ، اإللكرتونية  األلوان  أو 
عام . أما األلوان الثالثة السفلية ) األصفر ، 
الربتقايل ، واألمحر ( فتسمى األلوان الدافئة 
أو األلوان املغناطيسية ، وهي بشكل عام دافئة 
اللون  هو  األخضر  اللون  ويعدُّ   ، ومنشطة 

املوازن بني األشعة الدافئة والباردة . 
تأثري األلوان 

األلوان  أن  احلديثة  الدراسات  أظهرت 
 ، تأثريات خمتلفة  العصيب  اجلهاز  على  تؤثر 
ويقول » دونالد واطسون« يف كتابه » قاموس 
تقسيمها  ميكن  األلوان  إن   : والبدن«  العقل 
إىل جمموعتني : األوىل » األلوان احلارة« مثل 
مقربة  وهي   ، واألصفر  والربتقايل  األمحر 
مثل  الباردة«  األلوان   « والثانية   . وعدوانية 
قابضة  وتعدُّ  والبنفسجي  واألخضر  األزرق 
يف  أجريت  دراسة  أظهرت  وقد   . وسلبية 
أن  املتحدة  بالواليات  إنغالند  نيو  مستشفي 
بالضوء  مضاء  محام  يف  الشخص  استحمام 
بينما   ، القلب  ضربات  معدل  يرفع  األمحر 
مستوى  األزرق  باللون  مماثل  محام  خيفض 
كامربدج  جامعة  أجرت  كما   . الدم  ضغط 
على  األلوان  تأثري  على  دراسة  بريطانيا  يف 
األمحر  الضوء  أن  فوجدت   ، احليوانات 

خيفض عتبة األمل ) أي يزيد الشعور هبا ( ، 
وأكدت الدراسة على أنه لكل عضو يف جسم 
الكبد  فمثال   ، لعالجه  معيناً  لوناً  اإلنسان 
هلا  يصلح  والكلى   ، األخضر  اللون  له  يصلح 
األبيض  باللون  الرئة  وعالج   ، األزرق  اللون 
والقلب باللون الوردي ، والعمود الفقري باللون 
اإلنسان  يفضلها  اليت  األلوان  ،وأكثر  األمحر 
حسب عدد من استطالعات الرأي هو األزرق 
بسبب تأثريه املهدئ والذي خيفض حتى معدل 
الشهيق والزفري ، وهو هلذا واسع االنتشار يف 
أماكن العالج . أما أكثر األلوان املكروهة على 
اإلطالق فهو األصفر ، ألن الفائض منه يسبب 
الرتكيز  ونقص  احلركة  وثقل  بالقلق  الشعور 

وفقدان اإلحساس باهلدف . 
سيكولوجية األلوان 

أكدت نتائج الدراسات اليت قام هبا علماء 
يعكس  شخص  لكل  املفضل  اللون  أن  األلوان 
 ، شخصيته  من  جوانب  بعض  ما  حد  إىل 
ويساعد على فهمها وحتليلها وبناء على ذلك 
بعض مالمح  يفهم  أن  اإلنسان  يستطيع  فقد 
ويؤكد   ، لديه  املفضلة  األلوان  من  شخصيته 
أن  جيب  كالعقاقري  األلوان  أن  النفس  علماء 
عواقبها  كانت  وإال   ، معينة  مبقادير  تؤخذ 
األلوان  عن  سريعة  حملة  وهذه   ، وخيمة 

الرئيسة : 
لونان  ومها   : واألسود  األبيض  اللونان 
متضادان ، يتنازعان عرش السيادة يف األلوان 
 ، الفن  مفاهيم  يف  أساسيني  غري  لونان   ،

ويصنفان على أهنما لونان حمايدان . 
-  اللون األبيض : يزعم أنه سيد األلوان ، 
وأنه الضياء والنور والوضوح والصفاء ويؤكد 
» أرسطو طاليس )384 – 322 ق . م ( : » 
بينما  والنقاء  البساطة  هو  األبيض  اللون  أن 
اللون القامت ناجم عن املادة األرضية ، فعندما 
ميتزج النقاء بالظالم ينتج اللون ، فقليل من 
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العتم يسبب األمحر وأكثر منه يسبب األزرق .« 
أما اللون األسود : فقد استخدمه اإلنسان لوناً 
، ورمبا  األلوان  من بني جمموعة من  رئيسياً 
الفحم  أن  ويعتقد   ، مادة عضوية  من  به  أتى 
وقد   ، األسود  اللون  لفرتة طويلة مصدر  ظل 
استخدم منذ ظهور ثقافة العبيد يف منتصف 
األلف السادس قبل امليالد ، وكان احلرفيون 
مجيع  على  األسود  اللون  يفضلون  القدماء 
عالية  لنسبة  تشكيله  من  استدالالً  األلوان 
الفخارية  األواني  تظهر على  اليت  األلوان  من 
. ويف  املختلفة  العامل  مناطق  اليت مجعت يف 
اللون األسود هو  أن  العلماء  أيامنا هذه يؤكد 
لون حمايد يف اجملموعة  وهو   ، األلوان  سيد 
اللونية ، وله تأثري ماص للضوء ، وبالتايل يقلل 
من احلجم ، وهو يناسب البدينات ، كما أنه 
يعطي إمياء بالقرب ، أما تأثريه النفسي فهو 

عموما يوحي بالكآبة واحلزن والغموض ، وهو 
لون األناقة والرقة خصوصاً إذا ما استخدمت 
االكسسوارات الذهبية معه ، وغالباً ما خيتار 
 ، ملونة  النقوش  تكون  بينما  للقماش  خلفية 
 ، والشباب  والقرب  باحليوية  يوحي  وهذا 

وعندها يتناسب مع النحيالت القوام . 
من  اللون  هذا  يعد   : األمحر  اللون    -
 ، اجلميع  انتباه  تسرتعي  اليت  املثرية  األلوان 
العاملي«  باللون   « دعي  وقد  إعجاهبم  وحيوز 
لدى  مفضالً  كان  القدمية  العصور  ففي 
اليوم  وهناك   ، والنساء  والرجال  األطفال 
وقوع  لدى  بارتياح  تشعر  كثرية  مجاعات 
مجاعات  وهناك   ، اللون  هذا  على  بصرهم 
أخرى تكره هذا اللون ، ويعود ذلك إىل أسباب 
سيكولوجية أمهها : حوادث مزعجة وخميفة 

عهد  يف  اجلماعات  هذه  بأفراد  مرت 
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الطفولة ، وهلذا اللون عالقة وثيقة هبا ، ويؤكد 
علماء النفس أن اللون األمحر ال يوافق مزاج 
التأثر  شديدي  احلس  مرهفي  األشخاص 
احلزينة  النفوس  لذوي  النفع  جزيل  ولكنه   ،
والتحريض وجيعل  اإلثارة  كبري يف  دور  وله   ،
الزوج يهتم بزوجته  بشكل مل يسبق له مثيل 
أكدت دراسة حديثة صادرة عن قسم  ، وقد 
الطب النفسي جبامعة القاهرة أن الذي يهوى 
ومستقيماً  ماهراً  عادة  يكون  األمحر  اللون 
وقوي اإلرادة ومعطاء ، ويرمز هذا اللون إىل 
على  احلفاظ  يف  ويساعد   ، والعاطفة  القوة 
 ، التعب  إىل  يؤدي  أن  ميكن  ولكنه   ، التيقظ 
لذلك يتوجب استعماله يف الغرف اليت تشهد 

الكثري من األنشطة . 
-   اللون األصفر : يقول العلماء إن اللون 
األصفر سهل االستعمال ، وإن أقل إمهال يف 
وإن   ، منه  املتوخاة  النتائج  يفسد  استخدامه 
املعنويات ويبعث احليوية يف  يرفع  اللون  هذا 
الغرف  استخدامه يف  األفضل  ومن   ، النفس 
اجللوس  غرفة  مثل  العائلة  فيها  اليت جتتمع 
املنطقة  حيفز  ألنه  املكتب  يف  مثايل  وهو   ،
فإن  أخرى  ناحية  ومن   ، الدماغ  من  اليسرى 
اللون ، حتى  الناس ينزعجون من هذا  بعض 
إن بعضهم يعتقد أنه جيلب إليهم األمراض ، 
ومن املؤكد أن اللون األصفر يزعج املسافرين 
يف  اضطرابات  هلم  ويسبب   ، خاصة  بصورة 
 ، التقيؤ  على  وحيملهم   ، اهلضمي  اجلهاز 
اللون  الذي حيب  الشخص  أن  العلماء  ويؤكد 
األصفر هو متألق المع مليء بالبهجة متعدد 
املواهب ، لكن ال ميكن االعتماد عليه كثرياً يف 
حتى  جهداً  يبذل  أن  وعليه   ، األحيان  بعض 

يستطيع كسب ثقة اآلخرين . 
أن  النفس  : يرى علماء  األزرق  اللون     -
أقلها  من  بل   ، األلوان  أفرت  من  األزرق  اللون 
إجيابية ، ويستخدم للتخفيف من حدة حاالت 

من  مسكن  الناحية  هذه  من  فهو   ، اهلياج 
الطراز األول ، لكنْ له تأثري على ذوي األمزجة 
 ، والكمد  الكآبة  عليهم  تغلب  الذين  السوداء 
التخلص من  أن على هؤالء  العلماء  ونصيحة 
بكل  أنفسهم  حييطوا  وأن   ، أزرق  هو  ما  كل 
أن  الدراسات احلديثة  ، وأكدت  ما هو أمحر 
اللون األزرق هو لون االسرتخاء ، ومن املناسب 
استخدامه يف غرف النوم ، ألنه يساعد على 
النوم العميق واملريح ، ومفيد يف التواصل بني 
املكاتب  يف  استخدامه  ولذلك ميكن   ، الناس 
إذا كان اإلنسان يعمل يف مهنة تتطلب الكثري 
وبالنسبة   . الناس  مع  املباشر  التعامل  من 
لأللوان األخرى فقد أكدت الدراسات احلديثة 
يف  الربتقايل  اللون  استخدام  من  التحذير 
املطبخ ألنه يفتح الشهية ، ولكن ميكن إدخاله 
 ، االستقبال  غرفة  وديكورات  مفروشات  يف 
ألنه يقوي الروح االجتماعية والود والصداقة . 
-   أما اللون األخضر فيساهم يف هتدئة 
خللق  استخدامه  وميكن   ، وتلطيفها  األجواء 
البين  اللون  أما   ، وانسجاماً  تناغماً  أكثر  جو 
هذا  يهوى  الذي  أن  الدراسات  أكدت  فقد 
اللون يتمتع بشخصية رومانسية ، وهو متقلب 
كالبحر ، وينصح العلماء السائقني باستخدام 
متكن  ألهنا  البين  باللون  امللونة  العدسات 
السائق من رؤية العوائق على الطرق بوضوح. 
الدعاية  صناعة  يف  األلوان  استخدام  أما 
واإلعالن فهو أمر مهم جدا ألن األلوان تؤدي 
أدل  وليس   ، العمالء  جذب  يف  أساسيا  دورا 
املؤسسات  إحدى  به  قامت  مما  ذلك  على 
التجارية ، فقد طلت املؤسسة جدران إحدى 
باللون  البضائع  فيها  تعرض  اليت  القاعات 
األزرق بعد أن كان أبيضاً ، فكثرت احتجاجات 
الزبائن على أن القاعة املذكورة باردة إىل درجة 
املؤسسة  أدهش مهندس  ما  ، وهذا  تطاق  ال 
القاعة  حرارة  أن  جيدا  يعلم  الذي  اخلاص 
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أشهر  منذ  عليه  كانت  عما  تتبدل  مل  نفسها 
نفسها  اجلدران  بطالء  وأمر  بتجربة،  فقام   ،
بلون أمحر امتزج مع األزرق ، فبدت اجلدران 
برتقالية اللون ، كما طليت املقاعد هبذا اللون 
اجلديد ، فعادت االحتجاجات ولكن الشكوى 
كانت هذه املرة من حرارة جو القاعة بالرغم 
من أن درجة احلرارة األصلية مل تتبدل ، فلما 
وزالت  الغرفة  جو  اعتدل  املقاعد  لون  غريوا 
الشكوى ، كما الحظ علماء النفس أن ازدياد 
ذات  األلوان  بعض  استخدام  عن  ناتج  املبيع 
التأثري البسيكولوجي من دون سائر اإلعالنات 
اللون  أن  واإلحصاءات على  التجارب  ودلت   ،
والربتقايل  أنواعه  اختالف  على  األمحر 
واألخضر هي خري األلوان لإلعالن ، وأن اللون 
األزرق والبنفسجي ال يصلحان للدعاية حبال 
املعطيات  هذه  إىل  واستنادا   ، األحوال  من 
يعرفوا  أن  التجارية  احملالت  أصحاب  فعلى 
كيف يوزعون األلوان لئال يسيئوا إىل حمالهتم 

من حيث ال يدرون . 
جوهر العالج باأللوان

بأنه   باأللوان  العالج  جوهر  إجياز  ميكن 
إحداث رد فعل جزئي يف اجلسم احلي ، أو يف 
املراكز احليوية بوساطة الشعاع ، وهبذا الصدد 
فإنه ينبغي التأكيد على أن الضوء ليس قوة أو 
طاقة خارج كياناتنا ، بل إنه يدخل إىل مركز 

كل خلية وعصب ونسيج يف أجسامنا . 

املراجع :
- لكل مرض لون يساهم يف شفائه ، حسان خليفة ، جملة الكويت ، العدد 279 ، كانون األول 2007. 

- العالج باأللوان ، إنصاف زكي ، ملحق جملة جريدة اجلزيرة ، عدد 64 ، 2005 .
- تقنيات الطب البديل يف القرن الواحد والعشرين ، بنجامني هرموت ، ترمجة حممود كيايل ، جملة 

العلوم ، عدد آذار - نيسان 2008 . 
- التداوي باأللوان .. يستند إىل نظرية اهلالة اهلندية ، د . فؤاد أسعد ، جريدة االحتاد – دنيا ، 

 . 20011/6/21
- أسرار األلوان ، د . مطر اخلالدي ، جملة آفاق علمية ، عدد تشرين الثاني – كانون األول 2003 . 

الدكتور  حسب  باأللوان  التداوي  علم  إن 
الوظائف  مادة  أستاذ  بلوتينيك«  ويليام   «
ماريالند  جبامعة  الطب  كلية  يف  واألعضاء 
بساطته  معجزة يف  وهو  راق  سام  علم  هو   ،
 ، أو خدعة كبرية  ، وليس بدعة  وموضوعيته 
الذبذبات  ذات  الطبيعة  قوى  مع  يتعامل  فهو 
والقوة  القدرات  كل  األعلى من خالل مصدر 
طياته  يف  حيمل  والذي  الضوء  وهو  أال   ،
واملشكلة   ، األلوان  من  املنتظمة  األطياف 
بطريقة تراتبية تقوم على قوة وشدة كل لون. 
ولتوضيح أكثر يورد الدكتور » بلوتينيك » يف 
دراسته جدوالً مقسماً إىل ثالثة أقسام يشتمل 
واأللوان  املختلفة  اإلنسان  حياة  نواحي  على 
املناسبة إلعادة التوازن إليها . ويقول اجلدول: 
الفريوزي – األزرق –   : الباردة  إن األلوان    
النيلي – البنفسجي – األرجواني ، تستعمل يف 
عالج احلاالت احلادة مثل احلميات واحلروق 
وااللتهابات والتقلصات وما ينتج عنها من آالم. 
وكذلك يف النواحي العصبية يستخدم األلوان 
الربتقايل –  القرمزي – األمحر –  الساخنة: 
األخضر   : األلوان  أما   . الليموني   – األصفر 
والزهري  الفاتح فيستعمالن بالتبادل مع كال 
على   األلوان  تأثري  لتقوية  السابقني  النوعني 
اجلسم ، ألهنما يقعان يف منطقة الوسط بني 
اجلسم  وليهيئان   ، والساخنة  الباردة  األلوان 

لالستفادة التامة من بقية األلوان . 
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إقبال ناجي قارصلي

�أول فنانة �صورية تقيم معر�صًا فرديًا
�صيدة ر�ئدة يف �لفن �لت�صكيلي �ل�صوري 1996-1925

ريم احلمش 

واأدوات جعلتها حمبوبة من  مرهفاً  امراأة من بالدي منحها اهلل ح�ساً  هي 
اجلميع خدمت جمتمعها وبنات بلدها بتفان واإخال�ص، ومتتع الكثريون من 
من  الكثري  يف  �ساركت  حيث  بلوحاتها،  عام  ب�سكل  الت�سكيلي  الفن  حمبي 
املعار�ص داخل وخارج �سورية،حتى اأطلق النقاد واملهتمون بالفن الت�سكيلي 
رائدات  اإحدى  كانت  التي  املتميزة  ال�سيدة  كري�ستال  امراأة من  ت�سمية  عليها 
للرجال فكيف  ال�سوري يف زمن كان امتهان الفن فيه �سعباً  الت�سكيلي  الفن 
لكنها حتدت  املا�سي  القرن  منت�سف  �سعبية يف  بيئة  داخل  ال�سيما  المراأة؟ 

امل�ساعب والعقبات معربة عن موهبة اإبداعية اأ�سيلة.
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يف طفولتها ، تنقلت ما بني دمر والزبداني 
ودوما ودمشق وغوطتها ، وعاشت يف أحضان 
اجلمال، واختزنت ذاكرهتا الفنية صور الطبيعة 
معها  وتفاعلت  فأحبتها   املتعددة  مبناظرها 
وتعانقت بالوطن وعشقته ، وقد أتاح هلا زواجها 
عمرها  من  عشرة  اخلامسة  يف  وهي  املبكر، 
طموحاهتا  مع  جتاوب   ، متفهماً  أسرياً  جواً 
الفنية وشجعها ، و هكذا قضت عشر سنوات 
وهج  والرتاث،وحيث  التاريخ  حيث  تدمر،  يف 
الصحراء العربية ، فاختزن خياهلا مزيداً من 
الصور واإلحياءات املعربة عن عمق االنتماء ، 
من  املستمدة  التأثريات  بعض  إليها  وأضافت 
فنان فرنسي ، أقام يف املنزل الذي استأجره 
زوجها يف تدمر1940-1950 ، وترك فيه عند 
رحيله عام 1946 رسوماً جدارية ولوحات له 

ولعدد من الفنانني األوربيني . 
إىل  باحلاجة  شعرت  أن  لبثت  ما  لكنها 
على  فأقبلت  الفنية  وجتربتها  ثقافتها  إغناء 
اجلواهري  معهد  وراسلت  واملطالعة  القراءة 
األسس  بعض  من  تتمكن  علها   ، القاهرة  يف 
التقنية املفيدة يف ممارسة هوايتها وتطويرها.

ترسم  قارصلي  ناجي  إقبال  تكن  مل 
لنفسها ، بل كانت ترسم للناس ، ألهنا تنتمي 
وطن   ، واألصالة  والشمس  اجلمال  وطن  إىل 
والقيم  العليا  باملثل  ويؤمن   ، للحضارة  يبين 

األخالقية واملبادئ اإلنسانية. 
احلياة  يف  واندجمت   ، الواقع  عاشت 
االجتماعية ، وسجلت األحداث ، وأحلت على 
املفهوم الواقعي الطبيعي االجتماعي ، شغلتها 
الوطن  ، والتحوالت يف  التفاعالت السياسية 
العربي ، وانعكس اإلحساس القومي يف بعض 
التعذيب  أقبية  حريد،  بو  مجيلة   : لوحاهتا 
ظفار  ثوار   ، الالجئ   ، الفدائي   ، العراق  يف 
من  يشع  السورية  الثورة  لرجاالت  بورتريه   ،

عيوهنم ألق النضال.

مأساة حزيران 1967 ، أثرت على املسار 
احلملة  يف  شاركت  حيث   ، للفنانة  اإلبداعي 
التشكيليون  الفنانون  قادها  اليت  اإلعالمية 
التعبئة  إىل  فيها  ودعوا   ، النكسة  أعقاب  يف 
معرضاً  تقيم  امرأة  أول  كانت  واملقاومة،كما 
وفاهتا  قبل   ،  1969 الثورة  مدينة  يف  فنياً 

بشهور قليلة ، وهو املعرض الفردي الرابع. 
حني ودعت احلياة مبكرة عام 1969، يف 
الرابعة واألربعني من عمرها كانت قد رمست 
أكثر من )750( لوحة ، توزعت يف العامل ، بعد 
أن شاركت هبا يف العديد من املعارض الفردية 
عشر  مخسة  مدى  على  ونالت   ، واجلماعية 

عاماً 1954-1969الكثري من اجلوائز. 
حب  زرعت  وقد  الدنيا،  هذه  غادرت 
اجلمال فيما حوهلا ، وغرست لبنة الفنون يف 

أبنائها.
يقول  الفنان فاتح املدرس : 

العظيمة  السورية  السيدة  هذه  قيمة  إن 
املرأة  هبا  تتمتع  اليت  املهمة  الطاقة  يف  تكمن 
السورية املثقفة يف جمتمع درج بشجاعة على 
اخلمسينيات  أواسط  يف  االستقالل  هضاب 
بعد ركود دام قروناً إهنا من الطليعة املهمة .. 
كانت قوية متفائلة ، ومل مينحها القدر فرصة. 
حممد  املسرحي  املخرج  ابنها  قول  أما 
قارصلي إن أمه كانت تعمل على تطوير أدواهتا 
مفردات  كل  امتالك  وحتاول  والتقنية  الفنية 
فنها.. كانت تقرأ كثرياً وتشاهد كل ما يعرض 
من أفالم ومسرحيات.. كان الكتاب ال يفارقها 
ترسم  وكانت  اليومي..  طقسها  والصحيفة 
والسياسية  الوطنية  باملسؤولية  بإحساس 
واالجتماعية00 أذكرها عائدة من محلة التربع 
لعالج  متطوعة  أذكرها  الشعبية..  للمقاومة 
املساعدات  جتمع  أذكرها  احلرب..  جرحى 
األمية..  تعليم  دروس  وعائدة من  للنازحني.. 
دروساً  تعلمهن  وهي  الفتيات  وحوهلا  أذكرها 
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والفنون  والتطريز  والتفصيل  اخلياطة  يف 
التطبيقية.

إقبال أن أحب كل ما يبدعه  علمتين أمي 
يبدعه  ما  وراء  ما  أرى  أن  وعلمتين  اإلنسان 
على  قادر  وطن  حب  علمتين  وهبذا  اإلنسان 

إجناب امرأة كإقبال.
قال:    فقد  قشالن  ممدوح  الفنان   أما 
تعاجله،  مل  موضوعاً  ترتك  مل  إقبال  الفنانة 
والوجوه  املناظر  إىل  الصامتة  الطبيعة  من 
كان  القومية،  املوضوعات  وحتى  الشخصية 
هلا جهد واضح فيها، ومن أمجل ما قدمت يف 

هذا اجملال »إىل متى..؟««  
حياهتا  مطلع  يف   : تقول  فرحة  وصال 
الفنية رمست إقبال الطبيعة صديقها الوحيد 
يف غربتها الروحية ، وبعد أن عايشت بسطاء 
الناس عرفت أن اإلنسان هو أمجل نتاج هلذه 
الطبيعة ، فازدادت لوحاهتا بالوجوه البشرية 
الفنية ، والسواعد القوية  أبرز شيء يف الوجوه 
اليت رمستها إقبال هو العيون اليت حتكي ، يف 

عيون البدوية ، الفالحة ، العاملة ...والطفل 
املدرسة  إىل  ينتمي  نتاجها  فجاء  يرتدد   ...
 ( بـ  ميتاز  خاص  بأسلوب  وانفردت  الواقعية 
األلوان  تلك   ، األلوان  يف  الكبرية   ) اهلرمونية 
سورية  بشمس  املمزوجة  املتفائلة  املرحة 
الصافية ..أرادت إقبال أن تدخل الشمس إىل 

الغرف املظلمة لتلفها بالدفء واحلنان .
الدكتور  فيقول  عملها  أسلوب  عن  أما 
سهيل مالذي: تعرتف إقبال بأن مثة اجتاهات 
فنية معينة ، ال ميكن إنكارها تسمى مدارس 
بواحدة  نفسها  اإللزام  لكنها مل جتد ضرورة 
منها ، فالفن الصحيح يف نظرها هو انعكاس 
للظروف واإلحساسات ، وال ميكن له أن يتقيد 
بعد  نشأت  قد  املدارس  ألن  معينة  مبدرسة 

الرسم ال قبله 
بعيداً عن التكعيبية والسريالية والتجريدية 
... فإهنا مالت إىل االنطباعية إحساساً وألواناً 
وأسلوباً والواقعية موضوعاً والتعبريية طابعاً.

االنطباعية  إطار  يف  ترسم  إهنا 

فدائيون عام 1968
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باحلياة  الفنان  تفاعل  تعكس  اليت   ، الواقعية 
واجملتمع ، وتعترب الطبيعة معلمها األول ، ألهنا 
كما تقول تأسرها وتستأثر بإحساساهتا أكثر 

من أي شيء آخر. 
واتقاهنا  للطبيعة  عشقها  من  وانطالقاً 
التفصيالت  بكل  اهتمت  اليدوي  للتطريز 

املكونة للطبيعة وطرزهتا بألواهنا املفرحة.  
وحول عالقة الفن باإلنسان كتبت الفنانة 
اإلنسان  يربط  ما  أن  مذكراهتا..  يف  إقبال 
بالفن هو تلك احلاجة للتعبري اإلبداعي واليت 
احلية  الكائنات  كل  عن  اإلنسان  هبا  يتفرد 
واملشاعر  العواطف  عن  للتعبري  أداة  ..فالفن 
اإلنسانية ..والفنان احلقيقي يرى فعالً أن كل 
واقع معاش له ارتباط بالفن وكل ما يف الفن 

له ارتباط وثيق باحلياة.
وحتت عنوان فنانة من دمشق كتبت جملة 
اجليل عام 1958 أن الفن شيء هام يف حياة 
بوجودها  أشعرها  قارصلي  إقبال  الفنانة 

وإنسانيتها.. يدها الناعمة اليت متسك بفرشاة 
الرسم بعد منتصف الليل هي اليد ذاهتا اليت 
تنظف البيت صباحاً وتشعل »بابور« الكاز يف 
الضحى ومتسك إبرة التطريز أو جتلس وراء 
قبل  املكواة  حتمل  أو  مساء  اخلياطة  ماكينة 

ذهاهبا إىل غرفة املرسم.
مزقت إقبال مالءة بيضاء نشرت على شرفة 
إحدى اجلارات ومضت هبا إىل امللعب البلدي 
 لكي تضمد جراح جنود عادوا من نكسة 1967. 
لإلنسانة  مثاالً  الفريدة،  املرأة  هذه  زالت  ما 
املتواضعة املبدعة واملعطاءة يف فنها وموقفها 

من السياسة واألخالق والفن.
السرية الذاتية 

ولدت الفنانة إقبال حممد ناجي ) السيدة 
قارصلي ( يف دمشق عام 1925

عاشت طفولتها متنقلة بني دمر والزبداني 
ودوما ودمشق حبكم طبيعة عمل والدها املعلم 

يف املدارس. 

البجعات عام 1959
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تزوجت يف اخلامسة عشرة من عمرها ، 
انتقلت بعد زواجها إىل تدمر حيث عاشت فيها 
مع زوجها املوظف ملدة أحد عشر عاماً 1940-

1950 ، وقد كان هلذه الفرتة اليت قضتها يف 
تدمر األثر الكبري يف تكوين شخصيتها الفنية 
احلياتية  ومواقفها  ومعارفها  ثقافتها  إثراء  و 

واإلنسانية . 
إضافة إىل قراءاهتا الفنية الكثرية واملكثفة 
سورية  داخل  يف  الفنية  للحركة  وتتبعها   ،
دراسة  متابعة  يف  منها  ورغبة   ، وخارجها 
فنية منتظمة ، فقد انتسبت ملعهد اجلواهري 
حيث   ، باملراسلة  الفنون  لدراسة  مصر  يف 
استمرت يف الدراسة فيه ملدة عامني 1956- 

. 1958
يف  املشاركة  على  دأبت   1969  -1954
والدولية  واحمللية  اجلماعية  املعارض  مجيع 
ملهمة  مسابقات  يف  اشرتكت  كما   ، والعاملية 
ونالت  والقطن  الزهور  ومعارض  الفنانني 
 1964 عام  أقامت   ، اجلوائز  من  العديد 
معرضها الفردي األول يف صالة الفن احلديث 
بدمشق وكانت أول فنانة سورية تقيم معرضاً 
الفردي  معرضها  أقامت   1966 عام   ، فردياً 
الثاني يف صالة املركز الثقايف العربي بدمشق  
عام 1968 أقامت معرضها الفردي الثالث يف 
مدينة روستوك ومدينة غرايغزوالد يف أملانيا 
معرضها  أقامت   1969 عام   ، الدميقراطية 
الرابع يف مدينة الطبقة ) مدينة السد الثورة( 
قمة  يف  بدمشق  توفيت   1969 عام  ويف   ،
يف  جديدة  مرحلة  بداية  ويف  الفين  عطائها 
تطورها وتبلور تقنية جديدة طورهتا ، و كانت 
تزمع إقامة معرض خمصص ألسلوهبا اجلديد 
يف العام نفسه ، كان مرضها ناجتاً عن تسمم 
الزيتية  األلوان  املتواجد يف  بالرصاص  مزمن 

اليت كانت تستخدمها 
منذ عام 1963 ، وحتى وفاهتا كانت تعرض 

لوحاهتا يف املعرض الدائم ببريوت املعروف بـ 
لبلدان  أعماهلا  سوق  والذي   ) ون  غالريي   (
أوروبا الغربية و أمريكا وكندا وأسرتاليا ، ويف 
عام 1971 أقيم معرضها الشخصي اخلامس 
الثقايف  املركز  يف  لوفاهتا  الثانية  الذكرى  يف 

العربي بدمشق حتت إشراف وزارة الثقافة.
من  مشكورة  ومببادرة   ،  1985 عام  ويف 
وزارة  وتشجيع  ودعم  اجلميلة  الفنون  نقابة 
وكان  أقيم معرض شخصي ألعماهلا  الثقافة 
الذكرى  السادس ومبناسبة  الفردي  معرضها 
السادسة عشرة لوفاهتا،أعماهلا موزعة ضمن 
املقتنيات الشخصية واملتحف الوطين وجممع 
سورية  يف  الثقافة  ووزارة  الثقايف  الباسل 
أملانيا،  لبنان،مصر،روسية،  يف  وكذلك   ،
أمريكا، كندا، و أسرتالية وغريها ، ويف 8 أيار 
السابع مبناسبة  الفردي  معرضها  1999يقام 
الذكرى الثالثني لوفاهتا ومببادرة مشكورة من 
املركز الثقايف العربي بدمشق ، ودعم وتشجيع 

وزارة الثقافة ونقابة الفنون اجلميلة.

فالحة وشجرة عام 1969
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 التراث الشعبي السوري
 وأهميته المحلية والعالمية

  نزار األسود*

الرتاث ال�سعبي هو كل ما �سّطره االأجداد عرب القرون املا�سية، اإنه 
وثقافتها  واالقت�سادي،  واجلغرايف  ال�سيا�سي  وتاريخها  االأمة  ح�سارة 
واالأدبية،  االجتماعية  الع�سور  عرب  االأمة  اأجيال  وجتارب  ال�سعبية، 

ونحن اليوم اأبناء املا�سي.

وبفقده   2011/12/29 يف  األسود  نزار  املرحوم  األستاذ  تويف   *
خسرت جملة املعلم العربي أحد أصدقائها وكتاهبا املميزين.

ثقافة وفنون
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والرتاث الشعيب نوعان :
- تراث شعيب ملموس تشاهده العني وهو 

الرتاث املادي.
- تراث شعيب غري ملموس يقال عنه الرتاث 

غري املادي أو الرتاث الشفهي.
العادات  فيشمل  الشفهي  الرتاث  أما 
مثل  الشعبية  والفنون  االجتماعية،  والتقاليد 
 . الشعيب.  والرسم  الظل  وخيال  احلكواتي 
والسهرات  واحلفالت  الدينية  والطقوس 
الشعبية  واحلكايات  األمثال  ثم  العائلية، 
كذلك  التارخيية،  واملرويات  األطفال  وألعاب 

الشعر الشعيب وأنواعه وأوزانه وتارخيه.
القدمية  الدور  به  يقصد  املادي  والرتاث 
وحصون  وقالع  مدن  من  واآلثار  واحلديثة 
شعبية  وفنون  صيد،  وسفن  حربية  وسفن 
احلجر  وحنت  اخلشب،  على  احلفر  فن  مثل 
وحصرية الرخام، والبحرة ومصب الرخام وفن 
امللونة  والزخارف باألحجار  العجمي،  الدهان 
مع  املادي  الرتاث  يتداخل  وقد  الفيسفساء، 

الرتاث غري املادي.
فن  مبدرسة  نعجب  حنن  ذلك:  مثال 
فسيفساء املسجد األموي، والسؤال هنا: ماذا 
تعين هذه القصور الفارهة واألهنار اليت حتف 

هبا واألشجار اليت تظللها؟
نعيم،«  من  املؤمن  ينتظر  مبا  توحي  إهنا   
إذا كان هذا اجلمال يف الدنيا فكيف اجلمال 

يف اجلنة.«
  ضرورة مجع الرتاث:

الشعيب  الرتاث  جلمع  ضرورة  هناك   
إلغناء  وذلك  الضياع،  قبل  مجيعاً  بأنواعه 
احلضارة احمللية واحلضارة العاملية، ولتساهم 
منه  ولتستفيد  اإلنسانية  رقي  يف  سورية 
األجيال السورية والعربية الصاعدة فاملاضي 
الشعبية  احلكاية  من  احلاضر  مرآة  هو 
األطفال  وألعاب  األمثال  وحكايات  واألمثال 

الشعبية،  والسهرة  واحلزازير  الباعة  ونداء 
الشعيب  وشعرها  ومتثيلياهتا  السهرة  وألعاب 
والعادات والتقاليد، والسيما األكالت الشامية 

اليت تعاني من التغريب.
سورية مهد احلضارة العاملية:

 اكتشف يف  مدينة أوغاريت مشال مدينة 
مشوية  آجرة  والرقيم  الرّقم  ألوف  الالذقية 
األوغاريتية  باللغة  مكتوبة  األحجام  خمتلفة 
أو احلورية .. وهذه الرّقم هي راوية العصور 
هذه  تتحدث  وحضارهتا،  القدمية  السورية 
هوز(،  )أجبد  أجبدية  وأقدم  أول  عن  الرقم 

أدت إىل رقي اإلنسانية..
املوسيقي  السلّم  عن  الرقم  ختربنا  كذلك 
أساس  هو  السلم  وهذا  األياتوني  السباعي 
املوسيقى العاملية، وقد عُرف هذا السلّّم قبل 

ألف عام من ظهورها على يد فيثاغورث.
زراعي،  نظام  أقدم  عن  الرّقم،  وحتدثنا 
للّغات  معجم  وجود  مع  لغوي  نظام  وأعرق 
احليّة لذلك الزمن، إن تربية املواشي وزراعة 
يف  التاريخ  يف  مرّة  ألول  قامت  قد  احلبوب 

سورية.
إيبال،  وختربنا املمالك السورية يف مملكة 
ويف الشمال مملكة آالالخ عن طراز بناء البيوت 
وأدوات  واملنزيل،  امللكي  واألثاث  والقصور 
والسيوف،  والسهام  العربات  من  احلرب 

واأللبسة وأنواع األقمشة ..
الشمايل  الكبري  ويف حفريات ضفاف هنر 
مليون سنة،  منذ  إنسان سوري  آثار  اكتشفت 
العصر  عن  مهمة  شواهد  اكتشفت  كذلك 

النياندرتايل والعصر احلجري القديم.
اليت  الرقم  على  حنافظ  أن  املهم  من 
من  جيالً  وخنرج   .. اآلالف  بعشرات  ّتعد 
وحيسنون  القدمية،  اللغات  حيسنون  العلماء 
أخبار  من  إلينا  تقدمه  وما  الرّقم  هذه  قراءة 

اقتصادية وسياسية وثقافية .
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 الرتاث الشفهي:
هناك ضرورة ماسة جلمع الرتاث الشفهي، 
وقد بدأ يف سورية جبهد فردي من قبل عدد 
من اهلواة، وقد آن األوان لعمل مجاعي وبرنامج 
متكامل جلمع التُراث الشعيب وتوثيقه وحفظه 
يف  والبحث  وعاملياً،  حملياً  دراسته  ثم  ومن 

صلته باألدب الشعيب العاملي.
أوالً يف سبيل مجع  يكون  ان  العمل جيب 

التُراث الالمادي وتوثيقه.
ملعرفة  الطريق  هو  الشفهي  التُراث  هذا 
حياة اآلباء واألجداد، إنه ذاكرة األمة، وحديث 
الطب  يف  الشعبية  ومعارفها  املاضية،  أيامها 
عرب  األجيال  لقد صقلته  والفنون،  والصيدلة 

العصور حتى وصل ناضجاً إلينا.
 مجع األدب الشعيب:

من  عدداً  يتطلب  الشعيب  األدب  مجع   
الذي  الرواية  جامع  أمهها  املهمة،  اخلطوات 
جيب أن يتحلى بالصرب، والتعاون مع اجلمعيات 
ثقة  يكسب  كيف  ويعرف  الرتاث،  جامعي  من 
بأمهية  تعريفهم  وبالتايل  ومودهتم،  الناس 
تبادل  ثم  مواده  يقوم جبمع  الذي  العمل  هذا 
اخلربات بني جامعي الروايات، ورسم خرائط 
ونوعيته  الشعيب  األدب  وجود  ألماكن  تراثية 
وكثافته وأمهيته، والسبيل للوصول إىل الرواة 
كل شيء  وقبل  أوالً  يكون  أن  كما جيب  فيه. 
هاوياً حمباً حقيقياً للرتاث، وهو يعرف القيمة 
احلقيقية لعمله، وأمهية ما جيمعه من الرتاث، 
والصرب عليه والبذل من أجله اجلهد والوقت 

واملال.
وعلى جامع الرواية متابعة الرواية من راو 
إىل راو حتى يصل إىل الراوي األخري أي البعد 
الزمين املنظور للرواية، وما املراحل اليت مرّت 
وصلت  حتى  واملكان  الزمان  من  الرواية  هبا 

إلينا.
اجلمع يكون لكل ما يرى اجلامع ويسمعه، 
إجراء  املفيد  ومن  عالّته،  وعلى  هو،  وكما 
احلرف  يف  الفنانني  مع  مطوّلة  مقابالت 
اليدوية، والفنون الزخرفية والبنائية للحفاظ 
على هذه األعمال الفنية اليت تدر على اخلزينة 
الذهب األمحر وتطويرها مثل قماش الربوكار 

والدامسكو والقاشاني ..
اخلرباء  مع  بالتعاون  الرواية  جامع  ويتابع 
الدمشقي  القيشاني  فنّ  توقف  سبب  ملعرفة 
عن العطاء مرة بعد مرة، ثم توقف هذا الفن 
العريق بيد آل الغفري عن العطاء منذ ثالث 
مئة عام، ومن ثم إعادة هذا الفن إىل الوجود، 

وشواهده البديعة يف املساجد واحلمامات.
املؤرخ يدون احلال السياسي واالجتماعي 
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وجامع  الرواية،  مجع  لزمن  واالقتصادي 
األزمة  مثالً  الواقع،  هذا  مع  يتعامل  الرواية 
احلرب  يف  بالبالد  عصفت  اليت  االقتصادية 
العامة األوىل والثانية أثرت يف طبيعة املرويات 

ويف أصحاهبا.
مثالً الفنان أبو صبحي التيناوي، وله عمل 
يف  يعمل مصوبناً  كان  اللوفر  متحف  فين يف 
العشرين،  القرن  بداية  منذ  القيشاني  محام 

ويبيع يف دكانه األدوات املنزلية!!
الفكري  وحمتواها  الرواية،  داللة  أما 
واالجتماعي واالقتصادي .. فهو عمل اخلبري 
الذي يدرس الروايات ويصنفها، ويقارن بينها، 
ويعيدها إىل أصوهلا األولية ويتساءل الدارس: 
ما معنى وجود جزئية بابلية يف مدينة محص 

يف بئر األماني؟ 
الرصاص  صب  عادة  انتشار  معنى  وما 
وحتوهلا  الرافدين،  بني  وما  الشام  بالد  يف 
واحلسد  األمراض  من  للشفاء  متيمة  إىل 
واألمراض النفسية، وقد وصلت حتى استنبول 

بتقاليد متعددة؟.
صب الرصاص يف أصوله األوىل آشوري، 
لتلصق  الدار  باب  على  عجينة  لصق  كذلك 

العروس بدار زوجها.
إن معرفة األصول األوىل للعادات والتقاليد 
والتمائم والسحر مهم للباحث واملؤرخ، ومهمة 
ومكانياً  زمنياً  ترتيباً  ترتيبها  اجلمع  جلنة 
وعرقياً للوصول إىل أصوهلا األوىل، وسنعرف 

كيف كان يعيش اإلنسان السوري األول.
ومن املفيد القول إن الرتاث الشعيب السوري 

له طابع أصيل متفرد بذاته.
اجملتمع  وتنويعة  الشعيب  الرتاث   

السوري:
االختالط  الرتاث  جامع  واجب  من 
ودائماً يف   ( تعيش يف سورية  اليت  باألقليات 
جامع  يكون  أن  واألفضل  الطبيعية(  حدودها 

الرتاث من هذه األقليات ليسهل عمله وطريقة 
اختلطت  أقليات  وهناك  وتدوينه،  مجعه 
متفاوتة،  بدرجات  هبا  حلّت  اليت  باجملتمعات 
وتوزع كنز رواياهتم بني املاضي واحلاضر، وما 
صلة املرويات احلديثة بتاريخ القومية القديم؟ 

وما التطور الذي حّل هبذه القوميات؟.
غين  شعيب  تُراث   ، األرناؤوط  لدى  مثالً 
واملطبخ   .. األمثال  وحكايات  األمثال  من 
األرناؤوطي شهري، إن أصالة تفكريهم واتصال 
يظهر  الشامي  الشعيب  املوروث  مع  رواياهتم 
تالقح األفكار، واتصال األدب الشعيب بنسيج 
فكري واحد يتمثل يف وحدة الوجدان واآلمال 

والتطلّع إىل املستقبل.
بادية الشام:

 جامع الرواية من بادية الشام البد أن يكون 
من البدو، إن حياة الرتحال مع البدو، واحلياة 
يف البادية حتتاج إىل معاناة وصرب على احلياة 
البدوي  الشعر  لفهم  حاجة  وهناك  القاسية، 

مثل:
 الشاعر سليم السلوم  الذي يهدي األمري 
فاعور عام 1904 قصيدة من الشعر النبطي 

لشهرته بالكرم واجلود، يقول فيها:
غب القلم من مجلة احلرب لسّاس    

    يطرس معاني القاف من فوق قرطاس
حبر الذكا سيّال ما ورد للناس    

          كل مني شرب ذخّر جواهر وأملاس
ولكن  ومفهومة،  واضحة  القصيدة  كلمات 
وشعور  عاطفة  من  فيه  وما  العام  املعنى 
من  مطوّل  إىل شرح  ومعان حيتاج  وإحساس 

شيوخ القبيلة.
وهناك صور بدوية بيئية، وتعابري اليعرفها 
تواجه جامع  اليت  الصعوبة  و  البادية،  ابن  إال 
بدوية  تراكيب  على  حصوله  عند  الرواية 
اليعرف مدى علمها إال كبار السن، وأحيانا ال 

يعرف عنها شيء.
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 الراوي:
  يكتب كل شيء عن الراوي امسه وعمره 
وعيه  مدى  و  أنثى،  أم  هو  وذكر  وثقافته، 
للرواية، أهو راٍو متمرسٌ بالرواية، أم صاحب 

رواية مفردة؟.
ودرجته  عددها؟  وما  أسرته؟  أخبار  وما 
بني أفراد أسرته؟ وزمن مساعه الرواية باليوم 
والشهر والسنة؟ وهل هو واٍع هلا؟ ومّمن مسع 
الرواية؟ ويتبع جامع الرواية صاحب الرواية، 
وتسلسل رواة املروية إىل أن يصل إىل الراوية 

األول هلا، ويُسجل زمن تثبيت الرواية.
السن، فيزوق  الراوي حديث  يكون  أحياناً 
ويسرد  منها،  جزئيات  عن  ويسهو  الرواية، 
جيب  الرواية  البيئية،  لغتها  متجاوزاً  الرواية 
أن تُكتب باللغة الشعبية اليت قيلت فيها، فهي 

جزء منها، إهنا نكهة البيئة.
لدينا  خمزون  هو  مبا  الرواية  مقارنة  إن 
ولدى جامع الرواية من روايات متعددة، وأيضا 
الروايات،  بتقاطع  يُعرف  مبا  الرواية  مقارنة 
الروايات الشعبية الشامية الشهرية  وجزئيات 

يظهر أي زيادة أو نقص يف املروية.
منذ  يستطيع  املتمرس  الرواية  وجامع 
البداية تقييم الراوي، وحسن روايته وما هبا من 
حتريف أو زيادة أو نقص، أو حديث موضوع، 
إن العمل الدؤوب لدى جامع الرواية يولد عنده 
هذا احلس والشعور املرهف يف تقييم الرواية 

الشفهية منذ الكلمات األوىل للرواية.
الراوية:

احلاد،  بالذكاء  الشامية  الراوية  متتاز     
حافظة  وللراوية  وممارستها،  الرواية  وحبّ 
قوية ختتزن عدداً كبرياً من املرويات املتعددة، 
فصّلت  احلكاية،  روت  وكلما  تنسى،  ال  وهي 
فيها حادثة مهمة تسرُّ السامع، ويف كل رواية 
السامع،  إحساس جديد وشعور جديد الميلُّ 
أخرى  بعد  مرة  الراوية  من  األطفال  ويطلب 

أمهية  على  دليل  وهذا  ذاهتا،  احلكاية  إعادة 
للمستمع  والتقاطه  وأصالته  الشعيب  األدب 

والتأثري فيه، إنه علم احلكاية الشعبية.
التشويق  يف  اخلاص  أسلوهبا  وللراوية   
وقد  وتروي،  تقول  مبا  السامع  والتقاط 
أصبحت مع املمارسة تعرف مايريده السامع، 
وما يُحب مساعه، و ما يثريه، إهنا كنز شعيب 

من املرويات وأسلوب إيصاهلا إىل املستمع.
مساع  حيب  عمن  تبحث  دائماً  والراوية 
روايتها، وحتبّ أيضاً أن تسمع بعمق ما يرويه 

الناس.
ويف كل األحوال تنعم الراوية مبنزل مريح، 
وأسرة ثرية، وحياةٍ سعيدة تتيح هلا االهتمام 
أمهيته-  تعي  ال  كانت  وإن  الشعيب-  باألدب 
سهراته  ويف  مروياته  ويف  فيه  تعيش  أهنا  إال 
الشامية املتعددة، وتتبارى النسوة يف سهرات 
مدينة دمشق، والسهرات هلا مخسة أنواع وهي: 
سهرة ليلية، وسهرة عائلية، وسهرة اخلميس، 

وسهرة االستقبال، وسهرات رمضان.
ويسلم  أحلى  حكايتها  مَنْ  تتبارى  النساء 
و  والزغاريد  باألمثال  مباراة  كذلك  هالتم، 
أنواع  وللتمثيليات  والتمثيليات،  احلزازير 

متعددة يف دمشق وحلب.
إزاي  لعبة  مثل  األلعاب  السهرة  ويف 
عروسيت، ولعبة الضراير واملروحة .. فالسهرة 

كنز للمرويات الشعبية.
لألطفال  احلكاية  بتمثيل  الراوية  ومتتاز 
خاصة- الراوية متثل غدر الذئب أوالد العنزة، 
وخداع  أطفاهلا،  باسرتداد  العنزة  وشجاعة 
القط هارون بالفئران وهناية احلمار الكذاب، 
واحلية ناكرة اجلميل واملعروف، وتقلد الراوية 

صوت القط واحلمار والذئب والثعلب املّكار.
فن التقرب من الراوي أو الراوية

 هناك فن تقرب جامع الرواية من الراوي 
) أو الراوية( وذلك بعد دراسة واعية للراوي 
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أن  الراوي  إفهام  ثم  روايته،  وتقييم  وتقييمه 
روايته  وثائقية وأّنه يؤدي واجباً وطنياً وعليه 
مفصّل  شرح  من  والبأس  يستطيع،  ما  بذل 
يف  الثقة  بعث  إىل  يؤدي  الرتاث، مما  ألمهية 

نفس الراوي ودفعه راضياً إىل املزيد.
زيارات متعددة الستخالص ما  والبد من 
عند الراوي، واحلديث معه كأنه حديث مؤنس 
بني صديق وصديق مع كأس من الشاي، ورمبا 
أشار الراوي إىل وجود راٍو آخر يف أسرته أو 
صديق له، وهناك راٍو صعب اإلرضاء، اليعرف 
ماذا يريد، واليريد االسرتسال باحلديث، ومن 
املمكن أخذ ماعنده من أحفاده وأفراد أسرته.

مرويات احلكاية:
تعددت أماكن املرويات الشعبية يف سورية، 
املراكب  بأغاني  متتاز  السوري  الساحل  يف 

وأغاني البحر.

دكان  مرويات   اشتهرت  حلب  مدينة  يف 
الزبون إىل  يتبع  أحياناً  الراوي  وكان  احلالق، 

احلمام ليتم روايته.
تشرتكن  الصبايا  كانت  محص  مدينة  يف 
يف أغنية مجاعية خالل كبكبة الكبة وشيّها، 
واشتهرت راوية حصاد القمح يف بيادر محص.

املسافرين  سهرات  كانت  القديم  يف   
النازلني يف اخلان مصدر حكايات هاماً، ورمبا 
كانت روايات األسفار أصحب حكايات ممتعة 
ينشدها  واجلمّال  السري  يف  جتدّ  واجلمال 

وحيدو هلا أبياتاً من حبر الرجز:
ال  الذي  احلكايات  نبع  السهرة  وتبقى 

ينضب
أو  اخليمة  فتكون يف  البادية  مرويات  أما 
يف املضافة، وهلذه احلكايات حلنٌ خاص هبا 

املوضوع،  حيث  ومن  األداء،  حيث  من 
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ألف  مروياهتا  عمر  يتجاوز  البادية  مرويات 
املالبس  حتى  عام،  آالف  أربعة  إىل  سنة 
امللكة  عهد  منذ  اليوم  إىل  تزال  ما  التدمرية 
تشتهر  دمشق  غوطة  يف  تدمر.  ملكة  زينب 
النساء وهن جيرزن  البستنة، ترويها  مرويات 
مير  املرويات  وهبذه   .. والبقدونس  الفجل 
أو  بامللل  دون شعور  من  العمل  وينجز  الوقت 

التعب.
البيئة:

عن  واضحة  صورة  الرواية  جامع  يرسم   
الراوي، ومدى  فيه  الذي عاش  واحليّ  البيئة 

تأثري ذلك على الرواية.
من  حي  هو  الشحم  مئذنة  حي   : مثالً 
األحياء اليت يسكنها األغنياء يف مدينة دمشق 
منذ بداية القرن العشرين وهناية القرن التاسع 
وأصحاب  التجار  من  سكانه  واكثر  عشر، 
حكاياه  جمموعة  يف  جند  لذلك  املناصب، 

امللوك واألمراء واجلواري واملآكل الشهية.
الفقراء  من  فسكانه  الصاحلية:  حيّ  أمّا 
واملساجد  التكايا  تكثر  لذلك  الصاحلني، 
املدينة،  عن  منعزل  احلي  وهذا  واملدارس، 
مدينة  إىل  أهله  ينزل  فيه،  غريبة  الرجل 
دمشق يف طلب العمل، ويعيش على الصناعات 
احمللية كاحلالقة والسمانة والنجارة .. لذلك 
إىل  والدعوة  الصالح  احليّ  جند يف حكايات 
الصدق ، وحبّ عمل اخلري، والتطلّع إىل املثل 

العليا واألخالق الكرمية.
الرواية تلبس ثوب البيئة اليت تعيش فيها، 
وقد تتعدد رواية احلكاية الواحدة من حيّ إىل 
آخر؛ من حي امليدان إىل حي املزة، ومن مدينة 
إىل  يضاف  وقد  محص،  مدينة  إىل  دمشق 

املروية أو حيدف منها.
اللغة:

 هناك كثري من األدباء واملثقفني يدافعون 
لغة  هي  الفصحى  اللغة  الفصحى،  اللغة  عن 

العرب  توحد  اليت  اللغة  وهي  الكريم،  القرآن 
أينما كانوا، وهي لغة األدب والعلم مل يدخلها 
منذ  وعلماؤنا  السنني،  مئات  منذ  تغيري  أي 
اللغة  خدمة  يف  الكتب  ألوف  وضعوا  القديم 
 ، مفرداهتا  وكثرة  وفصاحتها  بالغتها  وبيان 

واعتمادها على االشتقاق ...
 ولكن األدب الشعيب اليُكتبُ إال بلغة  بيئته 
حقيقة  وهذه  الراوي،  بلغةِ  أي  كانت  مهما 
ال  الشعبية  واللغة  اجلميع،  يَعرفها  أن  جيب 
تقتصر على سورية وبالد الشام .. بل هي لغة 
العامل  دول  مجيع  يف  الشعيب  واألدب  عاملية، 
باللغة  كتب  وإذا  الشعبية،  باللغة  إال  اليكتب 
الفصحى كان ذلك قتالً للحكاية حيث تتحول 
البيئة  نكهة  تفقد  وبذلك  قصرية،  قصة  إىل 
املتعددة. احلكاية  ومدلوالت  احلكاية،  وعامل 

أما املثل الشعيب فمن املستحيل أن يكتب باللغة 
الفصحى، وكل شيء يف احلياة جنده يف املثل، 
فكيف نُقيد املثل ونفقده مدلوله، ويف احلقيقة 
فإن اللغة الشعبية يف بالد الشام وسورية هي 

أقرب اللغات الشعبية إىل اللغة الفصحى.
  تصنيف املرويات:

والسيما  الشفهية  املرويات  تصنيف    
أن  جيب  احلكاية  نوع  كان  مهما  احلكايات 
يكون حبسب الراوي .. وجمموع املرويات تكون 
نسيجاً متكامالً، هذا النسيج الرتاثي الشفاهي 

فيه ألوان البيئة واحلارة اليت روي فيها.
مرحة،  حكايات  احلكايات:  ترتيب  أمّا 
وحكايات للطفل وحكايات أسطورية وحكايات 
الدارس  بيد  هو  التصنيف  هذا  احليوان، 
الراوي  أن  والباحث وليس بيد اجلامع. علماً 
قد جيمع عدة أنواع من الروايات، كأن يروي 
وأمثاالً  تارخيية،  حادثة  ثم  اجتماعية  حادثة 
مسعها من أمه، وأخباراً مسعها من أبيه وجدّه.

تتجزأ،  ال  كاملة  وحدة  تعدّ  املرويات  هذه 
يلون  وحاهلا  البيئة  وزمان  الراوي،  حال  إن 
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املرويات بلوهنا اخلاص.
واألفضل أن تُجمع مرويات البيئة مجيعاً، 
الباحث  يفعل  ذلك  وبعد  اجلمع  أساس  وتعدّ 

مايشاء.
املرويات التارخيية:

األمهية  بالغة  التارخيية  املرويات    
الروايات  وتقاطع  املتعددة،  فالروايات 
السياسية  احلالة  تصور  من  الباحث  متكن 
واالجتماعية واالقتصادية لزمن الرواية، وتعدُّ 
سجالً  أو  تارخيية،  وثيقة  التارخيية  الرواية 
أخبار  لدينا  املثال  قيماً، وعلى سبيل  وثائقياً 

تارخيية سورية منها:
مرويات أظهرت عبقرية اإلنسان السوري 
الشاغور  حيّ  ففي  فرنسا،  على  ثورته  يف 
الويل  قرب  حتت  قرباً  حيفرون  الثوار  بدمشق 
القرب  يف  يوضع  السالح  به،  السالح  وخيفون 
عند الصالة على اجلنازة، وعند الدفن- دفن 
قرب  من  القريبة  املقربة  يف  املزعوم  املرحوم 
الويل ثم خيرج السالح من التابوت ويوزع على 

الثوار.
الثوار يصنعون فتيالً من القنابل الفرنسية 

اليت مل تنفجر ، ويزرعوهنا يف طرق الغوطة.
رفعته  بستان  ناطور  كان  اخلراط،  حسن 
فأخذ  الزعامة  مصاف  إىل  السورية  الثورة 
السامي   املندوب  ساراي  اجلنرال  خياطب 

الفرنسي خطاب النّد للند.
متوز   24 ميسلون)  معركة  أبطال  ومن 
1920( أربعون بدوياً حجازياً وضعوا مجاهلم 
أكثرهم،  استشهد  حتى  وقاتلوا  هلم،  متاريس 

وُقتلت نوقهم أيضاً.
وهو  ميسلون  إىل  العظمة  يوسف  وذهب 
اخلرباء  وبشهادة  يستشهد،  سوف  أنه  يعرف 
أو  فرنسي  جنرال  أي  من  أفضل  يوسف 
وتضحية  وشجاعة  وخربة  معرفة  إنكليزي 
باعرتاف  دبلوماسي  أفضل  القوتلي  وشكري 

مرويات  ويف  إنكلرتا،  وزراء  رئيس  تشرشل 
الثورة معجزات ال تصدق منها نظري النشواتي 
يف محص وقد جنا مبعجزة، كذلك اجملاهد من 
أسرة كرمية يف برزة الذي جنا من املوت من 
ساحة اإلعدام ومن رصاصة الرمحة، وعاش 
بعد ذلك؟ وقصة وكيل الضابط  أربعني عاماً 
عدنان مدور من حامية اجمللس النيابي الذي 
أنه  عنه  وكتب   ، احلي  الشهيد  باسم  عُرف 

شهيد ومازال ينجب.
املرويات الشفاهية العثمانية 

وأمهيتها التارخيية:
  لدينا مرويات عن الدولة العثمانية؛ من 
وسجانني،  فارين  وجمندين  سوريني،  ضباط 
يتعلق  ما  وكل  فرن  وعمال  مسجد  وحرّاس 
والبد  العثمانية،  الدولة  زمن  احلياة  بنواحي 
ليكون  الروايات  هذه  إىل  يعود  أن  مؤرخ  ألي 

عمله متكامالً وموثقاً.
الترتيك  هجمة  مرويات  ذلك  إىل  يضاف 
اليت يُقصد هبا القضاء على الدولة العثمانية 
وذلك الستحالة تنفيذها، ومن تعدد الروايات 
تقاطع  ومن  والفقر  اجملاعة  عن  والسيما 

الروايات يصل املؤرخ إىل احلقيقة.
هتمه  نزيه  إنسان  دائماً  الرواية  جامع 
وقد  هلا،  وإخالص  بشرف  ويعمل  احلقيقة، 
من  الطلب  إىل  رواية  جامع  بوصفي  عمدت 
الراوي التعليق بإسهاب على موضوع الرواية.

لوايل  مأساوية   هناية  عن  أخبار  ولدينا   
دمشق املصلح ) ناظم باشا( وأيضاً عن هناية 

أسرة السلطنة بعد اهنيارها يف استنبول.
 ختاماً األدب الشعيب لغة قيمة تساوي أي 
األدب  أو عباسي، هذا  أموي  أو  أدب جاهلي 
خمتصني  قبل  من  ودراسته  مجعه  ينبغي 
األدب  وهذا  الشعيب،  لألدب  ومتفرغني 
عليه،  أن حنافظ  والواجب  للتغريب،  يتعرض 

إنه واجب جيب أن يشرتك به اجلميع.
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الموسيقا 
بين االستهالك واالستالب

 بليغ سويد

فقد  ال�سنني  اآالف  منذ  واجتماعياً  اأ�سا�سياً  دوراً  املو�سيقا  مار�ست 
راأى)كونفو�سيو�ص( منذ القرن ال�ساد�ص ق.م- اأنه البد من ا�ستخدام 
التي  تلك  هي  امل�ستحبة  املو�سيقا  اأن  وراأى  التعليم،  يف  املو�سيقا 

تعلم النا�ص، وتنظم املجتمع، وتقوي ال�سلطة.
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كذلك ورد يف كتاب ) يوتشي( الذي يرجع 
إىل القرن األول ق.م) لذا فإن امللوك األوائل مل 
واملوسيقا إلرضاء حواسنا،  الطقوس  يبتكروا 

إمنا ابتكروها ليعلموا الناس(.
هينزه(  فرنر  هانز   ( كتب  أملانيا  يف   ....
مع  التعاطف  على  حترض  درامية  موسيقا 
عبد   ( قصة  خالل  من  واملظلومني  الفقراء 
عصرنا  يف   : املؤلف  يقول  هارب..(  كوبي 
ينبغي   على الفنان أن يساعد يف تشكيل وعي 
أمة وظيفة  أية  للفن يف عصر  وليس  الناس، 

أخرى، هذا هو تعريف الفن.
ومن هذه املقدمة حيق لنا توجيه السؤال 
اآلتي عن معنى املوسيقا يف بالدنا وعن دورها 
وعن مشاكلها، وملاذا مل تعد أداة تربية ووعي 
وحضارة ..؟ ويف هذا نقف على أسباب عديدة 
هذا  غرب  الذي  االرجتال  مسألة  أمهها: 
مسألة  كذلك  الداخل،  من  وأجهضه  اجملال 
ارجتال  فن  يعدُّ  التقليدي،  املوسيقي  التعليم 
ظاهرة  وهو  اآلتي،  املوسيقي  التأليف  من 
لصيقة باملوسيقا العربية اآللية والغنائية على 
املوسيقي  أو  الغنائي  فاالرجتال  سواء،  حد 
نقطة يلتقي فيها اإلحساس بالثقافة السمعية 
 ... اجلغرافية  الثقافية  اهلوية  مع  املختزنة، 
ومطربني  مؤلفني   ( األول  الرعيل  عند  وهو 
على  والتلمذة  الرتاث  بتعلم  رهن  وعازفني( 
بفوضى  يتم  اليوم  لكنه  الكبار  األساتذة  يد 
وال  أصيل،  تراثي  مؤثر  لكل  حقيقي  وتغييب 
بوصفه  باالرجتال  يعرتف  أن  للمجتمع  ميكن 
إال  املألوف  عن  واخلروج  االنفراد  من  نوعاً 
إذا اجتمع يف هذا الفن ) األصالة والرتاث مع 
من  الخوف  الناحية  هذه  من  التجديد(  روح 
دوراً  يؤدي  أن  يف  عليه  خوف  وال  االرجتال 
سلبياً يف املوسيقا.. إمنا اخلوف على اعتماده 
هنجاً وترسيخه يف الذاكرة الثقافية، وظاهرة 
أو   العود  آلة  االستماع إىل عازف منفرد على 

مبفرده  أمسية  حييي   ... الناي  أو  القانون 
هي ظاهرة مستوردة أتت هبا املراكز الثقافية 
السمع  يف  غنية  فرأهتا  بالدنا  يف  األجنبية 
العتمادها أصالً على ظاهرة العازف املنفرد 
الذي يقدم أمسية يعزف من خالهلا املوسيقا 

الكالسيكية.
خطورهتا  تزداد  اليوم  االرجتال  وظاهرة 
حمفوظة  أصبحت  حبيث  التكنولوجيا  بفعل 
بل  وعقله،  الفرد  املوسيقي  قلب  يف  ليس 
سيتناقلها املتعلمون مسعياً من جيل إىل جيل 
) مسجلة أو مرئية( األمر الذي مل يعد يشجع 
على التعلم عن طريق الدراسة احملرضة على 
وسيلة  إىل  حتويلها  حنو  يتجه  وهذا  اإلبداع 
تعلم سلبية ... واالرجتال يف شكله ومضمونه 
نعيش  أن  مبعنى  والرتداد  التكرار  نقيض 

وإجيابياهتا(  بسلبياهتا   ( كلها  اللحظة 
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ومن مجاليات االرجتال ) بصفته صيغة فردية 
يف  يتم  أنه  حمددين(  وزمان  مبكان  مرتبطة 
حاالت  أقصى  يعيش  مستمع  حضور مجهور 
عندما  التحقيق  صعبة  احلالة  وهذه  التجلي 
بارد  يكون  حيث  استوديو  يف  العازف  يرجتل 
األحاسيس وهنا خيرج االرجتال عن ما هيته 
يف التعايش والتفاعل املرتد الذي يشرتك فيه 
املبدع  العازف  يوجد  حيث  املتلقي  مع  املبدع 
نقبل  فقط  احلالة  هذه  يف  املبدع  واملتلقي 
تعلم  يف  هنجاً  بوصفه  حناربه   وال  االرجتال 

املوسيقا وانتشارها.
 من الطريف أن الطرق التقليدية يف تعليم 
املوسيقا تعتمد مبدأ حفظ املقطوعات وأدائها 
غنائياً كانت أم آلية وال تعتمد مبدأ التدريس 
برامج  وإمنا  حتفيز  فيها  فليس  للتدريب، 
مريديه  أمام  أدائها  من  املعلم  متكن  ألعمال 
زالهتم  هلم  فيصوب  أمامه  يؤدوهنا  الذين 
العمل) غناء  أداء  وعثراهتم حتى يستقيم هلم 

كان أم عزفاً(.
 الفكرة إذاً أن الطريقة التقليدية يف تعليم 
والتدريبات  التمارين  مبدأ  تعتمد  ال  املوسيقا 
 ، املوروث  حفظ  على  تقتصر  وإمنا  التقنية، 
وترى أن صقل املوهبة يأتي عن طريق التقليد 
أيضاً  وتعتمد  والزمن  والتكرار  واحملاكاة 
حالة  يف  واملتلقي  املعلم  بني  ما  العالقة  على 
اآلخر  بكفاءة  كل طرف  اقتناع  قوامها  ثنائية 
أستاذه  معارف  من  املتعلم  ينهل   .. وموهبته 
)القيمة لألساليب العصرية العلمية املنهجية 
ملزاجية  خيضع  هنا  شيء  وكل  تعليمه(  يف 
املعلم، وهبذا تكون بعيدة كل البعد عن الطرق 
التدريب والصقل  اليت ترتكز على  األكادميية 
األعمال  أداء  إىل  بعدها  لتفضي  املستمرين 
العامل  يبقى  وهنا  الغنائية،  أو  املوسيقية 
واملعيار  التجرييب، احلكم  الفطري  الشخصي 

واملوجه الناظم..

جتريديتها(   ( رغم  املوسيقا  متكنت  لقد 
بوصفها لغة فنية عاملية من أداء دور سياسي 
اجتماعي هام خالل القرن العشرين سواء من 
أو مبجرد  املسرح  أو  بالنص  االستعانة  حيث 
الرتميز الصوتي، لكن هذا مل يكن دورها الوحيد 
... فاملوسيقا قبل كل شيء هي: تعبري فردي 
شخصي ... وبالرغم من أهنا بدأت تتنازل عن 
بعض من فرديتها لكنها غري قادرة عن التخلي 
عنها متاماً والبد أن يستمر التعايش بني الفن 
تعبرياً شخصياً والفن امللتزم وحرمان املوسيقا 
من معناها الشخصي الفردي هو حرماننا من 
خصوصياتنا وفردياتنا، ومن هنا تأتي أمهية 
إعداد الفرد املبدع على أسس تربوية وتعليمية 
لتكون  فرديته  تفعيل  يف  وأكادميية  ممنهجة 
الفردية  الشخصية  تنمية  وان  صوتنا مجيعاً، 

يف الفن يعزز املوسيقا الوطنية اجلماعية.
هذا يتطابق مع توصيات مهرجان ومؤمتر 
يف  أقيم  الذي  عشر  الثاني  العربية  املوسيقا 
القاهرة 10/1 كانون ثاٍن 2003 م حيث أوصى 

املؤمتر يف جمال الرتبية املوسيقية بالتايل:
شخصية  إبراز  عن  البحث  ضرورة   -
يف  منطلقاً  جبعلها  وذلك  العربية  املوسيقا 
التأثريات  من  ومحايتها  املوسيقية  الرتبية 
هذه  تضعف  أن  ميكنها  اليت  اخلارجية 
العربية  املوسيقا  مربو  يكون  وان  الشخصية، 

على دراية بسمات الشخصية العربية.
إعداداً  املوسيقية  الرتبية  إعداد مدرس   -
عصرياً بالوسائل السمعية والبصرية احلديثة 

وتشجيع الدراسات اخل . .. .
أسلوب  استخدام  يف  النظر  تعميق   -
املوسيقية  اآلثار  توثيق  يف  املوسيقي  التدوين 
على  احلفاظ  ضرورة  مع  الرتاثية  العربية 

خصوصية هذه اآلثار.
خرباء  لتعيني  العربية  احلكومات  دعوة   -
يف املوسيقا العربية ) للرقابة والتوجيه يف أي 
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مشروع فين إعالمي وكذلك يف التحكيم ضمن 
الربامج اليت تدعي اكتشاف املواهب(.

العود  بآلة  باالهتمام  املؤمتر  ونادى    
متلك  آلة  و  صرفة  عربية  آلة  بصفتها 

شخصيتنا املوسيقية، فأوصى باآلتي:
اخلرباء  كبار  من  فنية  جلنة  تشكيل   -
قضاياه  لبحث  العربي(  والعود  املوسيقا)  يف 

وتعليمه وصناعته.
- تشجيع املؤلفني على كتابة مؤلفات هلذه 

اآللة لتوسيع العزف عليها وإظهار إمكاناهتا.
من  للعود  ومدارس  عمل،  ورش  تنظيم   -
أجل تعريف العازفني بأساليب العزف العربي.

والكليات  املعاهد  مبناهج  االهتمام   -
املوسيقية لالرتقاء بتعليم آلة العود.

يف  العود  على  العزف  مسابقات  زيادة   -
الوطن العربي.

- حث رؤساء الفرق املوسيقية على وضع 
آلة العود يف مكاهنا الالئق.

- تعليم تاريخ وتطور هذه اآللة عرب القرون 
الطويلة.

آلة  على  واالبتكار  باالرجتال  االهتمام   -
العود) بطريقة ممنهجة وحرة(

أزمة املوسيقا من خالل وسائل 
اإلعالم:

مازلنا حنتاج إىل دراسات كثرية هتتم ببحث 
لدى  املوسيقية  املشاكل  يف  التفصيالت  هذه 
جمال  يف  خاصة  العربية،  البالد  يف  الشباب 
املوسيقا احلديثة . . .  اليت انتشرت إيقاعاهتا 
املوسيقا  انتشار  مع  ودالالهتا  معانيها  وليس 
الغربية الشائعة اآلن من خالل وسائل اإلعالم 
اليت يتعرض هلا الشباب من كال ) اجلنسني( 

املشاهدة  خالل  من  مباشر  حنو  على 
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وبرامج  قنوات  أو  أجنبية  قنوات  عرب  الفعلية 
حملية معنية بنقل األغاني األجنبية والعربية 
اهلابطة وتروجيها عن طريق البث املباشر، أو 
الكاسيت  وأشرطة  والسيديات  التسجيالت 
امللحنون  إليه  يلجأ  الذي  واالقتباس  والنسخ 

املدعون.
واملطلوب حسب حماورة فلسفية ألفالطون 
يعود  )أن  الفين  العمل  مجال  إىل  أشار  حني 
والنقص  واملبالغة  التطرف  عن  ابتعاده   إىل 
بعقالنية  التعامل  املطلوب:  إذاً  واالستعارة( 
بعلمية  اإلعالم  وسائل  عرب  األغاني  بث  مع 
املوسيقا  أن  الدراسات  أظهرت  حيث  ودراية 
أو  الشاشة  خالل  من  لإلعالنات  املصاحبة 
املذياع، أصبحت تشغل جانباً من ذوق وتذوق 
املشاهد وذلك ألن الناس يفضلون املستويات 
على حنو منوذجي  تستثريهم  اليت  املوسيقية 
شراء  خيص  كان  وإن  معني  ملوقف  ومالئم 

سلعة جتارية.
البد  جداً  مهم  أمر  املوقف  فموسيقا  إذاً 

من وضعه باالعتبار عند التعامل مع التأليف 
املوسيقي.

اهلدف من االستثارة املوسيقية:
ولكن  شك  بدون  مهمة  االستثارة  إن 
تكون  قد  ورائها  من  نرجوها  اليت  األهداف 
املوسيقا  فنحن خنفض صوت   ( أمهية  أكثر 
يف موقف ونرفعه يف موقف آخر وكذا األمر 
املقطوعة  هي  املؤثرة  املوسيقية  فاملقطوعة 
الوهلة األوىل  الواضحة واليت نعجب هبا منذ 
وكثرياً  واحدة(  دفعة  ندرك كل جوانبها  واليت 
مساعها  تكرار  بعد  اجلمال  هذا  تفقد  ما 
اليت  املقطوعة  أما  ممجوجة  مملة  وتصبح 
جند يف بعض عناصرها غموضاً غري مألوف 
مساعها  بتكرار  مجاالً  تزداد  أهنا  فالغالب 
البساطة  إن  القول:  إىل  يقودنا  وهذا   ...
يف  ولكنها  عيباً  ليس  املوسيقي  اللحن  يف 
الشعور  فقدان  إىل  تؤدي  قد  احلالة  هذه 
صبغ  وإىل  املستحدثة،  األحلان  يف  باجلدل 
وامللل  والتجانس  التشابه  بصيغ  األحلان  كل 
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لفقدان عنصر التنويع فيها، وليس من العسري 
املوسيقا يسري على  أن يظل حمرتف  إطالقاً) 
سالمل موسيقية خبطوات متدرجة متالصقة 
وإمنا   ) كل صوت  زمن  يسري ضمن  تنوع  يف 
السري هنا: أن يؤلف حلناً قوامه كثرة القفزات 
الصوتية اجلريئة اليت يتكون منها اللحن كما 
يف املوسيقا الغربية، وهنا وحبق تظهر املقدرة 

واملوهبة  واإلبداع.
املوسيقا والتعبري عن احلياة:

وسيلة  املوسيقا  يعدون  املراهقني  بعض   
للتعبري عن اجتاهاهتم العامة حنو احلياة وهي 
اجتاهات قد تتسم باملعارضة والتمرد واخلروج 
ذلك يف شكل مالبسهم  ويظهر  املألوف  على 
ومبالغتهم  لشعورهم  تصفيفهم  وطريقة 
من  ذلك  وغري  والكالم  واحلركة  األداء  يف 
اخلصائص املميزة هلذه الثقافة الدخيلة. وقد 
الشباب  بعض  تفضيل  حول  دراسة  أظهرت 
للموسيقا الصاخبة ) اهلارد روك والراب...(

أن التحصيل الدراسي هلؤالء ) منخفض ، مع 
وتعاطي  للمجتمع،  واملضاد  اجلانح  السلوك 
ميول  مع  والالمباالة  والتهور  املخدرات 
كانت  الذين  زمالئهم  مع  مقارنة  انتحارية( 

تفضيالهتم املوسيقية متوازنة.
لن  النتائج  هذه  ملثل  املناسب  التفسري  إن 
يكون ممكناً إال يف ظل دراسات وبيانات كافية 
الشخصية  مسات  مثل  أخرى  عوامل  حول 
والثقافة  والتعليم  االجتماعية  والطبقة 
ويقول   .. املراهق  إليها  ينتمي  اليت  النوعية 
بعض الباحثني ) إن الذوق املوسيقي هو واحد 
 ، الطبقي  االنتماء  حيددها  عدة  عوامل  من 
التفضيل  يف  يؤثر  الطبقي  االنتماء  كان  فإذا 

   املراجع:
املوسيقا كأداة سياسية: زينة العظمة، احلياة املوسيقية عدد 32.
 أمهية الرتبية املوسيقية: د. نبيل اللو، احلياة املوسيقية عدد 32.

املوسيقي فإن هذا التفضيل يعدّ كذلك بدوره 
بينهما  فالعالقة  االنتماء،  هذا  على  مؤشراً 

تبادلية(.
املوسيقا لغة:

املوسيقا لغة اإلنسانية وهي غري لغة الكالم 
البيولوجية  الوظائف  من  العديد  اللغة  وهلذه 
البد  لذلك  واالجتماعية،  والسيكولوجية 
يف  بوظائفها  لتقوم  املوسيقا  مع  التعامل  من 
التعبري  خالل:  من  وذلك  والتواصل  التعبري 
مهمة  وسيلة  فاملوسيقا  والعقلي،  االنفعايل 
واخلربة  وجتسيدها  األفكار  عن  التعبري  يف 
أعمق  من  هي  للموسيقا  املصاحبة  اجلمالية 
أن  لنا  يبدو  اإلنسانية.  اجلمالية  اخلربات 
األمة العربية اليوم تعيش حالة من االستالب 
إىل طمس  تؤدي  قد  تارخينا  هلا يف  مثيل  ال 
وما  واألخالقية،  والقومية  الثقافية  هويتنا 
وغياب  العربي  السبات  ذلك،  يساعدها على 
املثقف امللتزم بقضايا الوطن واجليل املصريية، 
هذه املرحلة من الصراع األحادي اجلانب يفرز 
للمبادئ والقيم واملُثل اليت  جتاوزات وتشويهاً 
الطويل،  التاريخ  بارزة ألمتنا عرب  كانت صفة 
واحدة  يداً  للعمل  احلاجة  بأمس  لذلك حنن 
من  الوافدة  القيود  كل  من  اإلنسان  لتحرير 
يبدع  أن  املوسيقي  على  احملرم  ومن  اخلارج، 
خارج اجملال التارخيي وأن يقدم) يف كل يوم 
عمالً جديداً مزجياً من التقاليد املوروثة ومن 
التجديدات( ذلك ألن كل مؤلف موسيقي يتابع 
مجيع من سبقوه ويؤصل ما انتهوا إليه، على 
أن يتقبل اللغة املوسيقية اليت آلت إليه ويعمل 
الفنان  أن  وكما  واحد  آن  يف  تطويرها  على 

يرتبط باملاضي فعليه أن ميهد للمستقبل.
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األستاذ سليمان الخش
1991-1926

ر�بع رئي�س حترير ملجلة �ملعلم �لعربي *

االأ�ستاذ �سليمان اخل�ص  ،�سيا�سي ومرب كبري ،وقبل ذلك وبعده �ساعر واأديب 
رئا�سة حترير  اخل�ص  االأ�ستاذ  ت�سلم  حمور  الرحمن  عبد  االأ�ستاذ  وفاة   .بعد  معروف 

املعلم العربي فرتة ق�سرية عام 1964، فكان رابع رئي�ص حترير لهذه  املجلة 
عام  حماة  ملحافظة  التابعة  م�سياف  مدينة  يف  اخل�ص  �سليمان  االأ�ستاذ  ولد 
من  اأجيال  عرفته  ومعلماً  اإماماً  كان  اخل�ص   جنيب  املعلم  ال�سيخ  1926،والده 
املتعلمني االأوائل يف منطقة م�سياف يف ثالثينيات القرن املن�رسم من الذين تعلموا 
اإىل دم�سق  والده  اأر�سله  ثم  م�سياف  االأوىل يف  �سليمان درو�سه  تلقى   . ّتابه  كمُ يف 
ليلتحق بالثانوية ال�رسعية فتخرج فيها ثم التحق بدار املعلمني االبتدائية ،و اأ�سبح 

بعدها معلماً عام 1946.

ذاكرة المجلة

* أعد هذه املادة مدير التحرير .
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يف أواخر األربعينيات التحق بكلية اآلداب 
العربية  اللغة  قسم   ، السورية  اجلامعة  يف 
وخترج فيها عام 1952 ليصبح بعدها مدرساً 
السويداء  ثانويات  بني  متنقالً  العربية  للغة 

والالذقية واحلسكة  عشر سنوات كاملة .
املركزية  اإلدارة  إىل  انتقل   1964 عام  يف 
العا م  الرتبية وتسلم يف مطلع ذلك  يف وزارة 
فيها  وبقي  العربي  املعلم  رئاسة حترير جملة 
أمني  حكومة  يف  للثقافة  وزيرا  تعيينه  حتى 

احلافظ يف 3 تشرين األول1964 .
ويف 1965/9/1 اختري عضواً يف اجمللس 
لإلعالم  ،ثم عني وزيراً  الثورة  لقيادة  الوطين 
كما  أيلول 1965،  بالوكالة يف  للثقافة  ووزيراً 
صحيفة  حترير  رئاسة  العام  ذلك  يف  تسلم 
األستاذ  أصبح   1966/10/16 يف  البعث. 
للرتبية  وبقي فيها أربع سنوات  اخلش وزيراً 

حتى 1969/5/29 .
 يف عام 1969 شارك األستاذ اخلش يف 
تأسيس احتاد الكتاب العرب يف سورية وتسلم 

رئاسته األوىل .
يف عام 1976 عني أستاذاً حماضراً يف قسم 
دمشق  جامعة  اآلداب يف  بكلية  العربية  اللغة 
حتى عام 1984 درّس فيها األدب اجلاهلي ثم 
أدب صدر اإلسالم واألدب األموي. بعد ذلك 
ومتابعة  الشعر  وكتابة  األدبي  للبحث  تفرغ 
قد  األستاذ  اخلش   وكان   ’ السياسي  الفكر 
يف  خمتلفة  شعرية  مهرجانات  يف  شارك 

العديد من العواصم  العربية .
نيسان 1991توقف  قلب األستاذ عن  يف 
اخلفقان  وأغمض عينيه  ورحل تاركاً شجرة  
مباركة من األبناء والبنات األوفياء لنهجه يف 
حب األدب  تتقدمهم  األديبة  الروائية أميمة، 
املخطوطات  من  كماً  أيضاً  وراءه  وخملفاً 
ير  ملا  السياسية  والفكرية  واألدبية  الشعرية 

برسم  ذلك  عن  السؤال  ونرتك  بعد،  النور 
األديبة  صاحبة دار ايزيس.**

مؤلفات األستاذ اخلش و تراثه:
كان سليمان اخلش شغوفاً بالشعر واألدب 
، يف شعره نفس ملحمي  تارخيي وحس بطويل  

وجهارة خطابية »كما  قال أحد معجبيه« .
 : جمالت  يف  القصائد  من  الكثري  نشر 
وله  والنقاد،  العربي  واملعلم  اللبنانية  األديب 

ديوانا شعر ال يزاالن خمطوطني .
هلا  متحمساً  للعربية  حمباً  األستاذ  وكان 
أخذ  وقد  الشرس  املقاتل  دفاع  عنها  مدافعاً 
عام 1967  الشديد  بعضهم  محاسه   عليه  
املدارس  إلغالق  للرتبية   وزيراً  كان  عندما 
باللغات  التعليم   ومنع  اخلاصة  »اإلرسالية« 
اخلاصة  التعليمية  املؤسسات  يف  األجنبية 
كتاباً  األستاذ  اجلامعة وضع  . يف  يف سورية 
جامعياً بعنوان »مقتطفات من األدب اإلسالمي 
من  العديد  ،وله   1982 عام  األموي«. طبع  و 
األمايل اجلامعية اليت  ال تزال خمطوطة حول 
:أدب الدعوة اإلسالمية ،أدب الفتوحات ،أدب 
اخلوارج ،الغزل العذري الغزل الالهي . وكان 
األستاذ اخلش  قد ترجم عام 1974 كتابا عن 
الفرنسية  بعنوان »تاريخ احلروب الصليبية«. 
شهرة  نال  الذي  كتابه  طبع   1994 عام  ويف 

كبرية بني دارسي ونقاد األدب : 
»الفتح العربي اإلسالمي يف سرية مالك بن 
الريب«. إضافة إىل ذلك ترك األستاذ اخلش 
عدداً من املخطوطات يف موضوعات سياسية 
وفكرية خمتلفة  منها :الصراع حول العراق - 

نقد املاركسية - بني العروبة واالشرتاكية.
ومن فضائله أيضاً أنه كان واحداً من أبرز 
السورية  الصحافة  السياسي يف  املقال  كتاب 
»آخر  اليومي  الصحفي  عموده  اشتهر  وقد   ،

الدواء الكي«.

** صاحبة مكتبة ودار إيزيس ابنة األستاذ سليمان اخلش الروائية األدبية أميمة اخلش.
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أوضح الدكتور هزوان الوز وزير الرتبية يف 
تصريح لإلعالميني أن تعديل بعض التعليمات 
لعام   /55/ التشريعي  للمرسوم  التنفيذية 
التعليمية  املؤسسات  إلنشاء  الناظم   2004
ما  مع  انسجاماً  يأتي  أدناه  املبينة  اخلاصة 
ترتب على صدور املراسيم التشريعية املعدلة 
للمرسوم التشريعي املذكور، وما نتج عن صدور 
قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 والقرارات 
والبالغات الوزارية اليت صدرت خالل الفرتة 
لسري  الظروف  أفضل  توفري  هبدف  السابقة؛ 
الرتبوية من خالل إجياد فرص عمل  العملية 
على  اخلاص  القطاع  وتشجيع  للخرجيني، 
االستثمار الفتتاح مؤسسات تعليمية خاصة .

أن  أنه ميكن  الرتبية  وزير  السيد  وأضاف 
القطاع  مبثابة  تكون  تعليمية  مؤسسات  تقام 
  %  51 بنسبة  الدولة  فيها  تشارك  املشرتك  
على أن تتخذ شكل شركة مسامهة مغفلة أو 
املؤسسات  معاملة  وتعامل  املسؤولية  حمدودة 

التعليمية اخلاصة . 
تلك  على  التعديالت  أهم  يأتي  وفيما 

التعليمات: 
- تقليص املساحة املخصصة للطالب يف 
واملخابر  والثانوي  األساسي  التعليم  صفوف 
اللغوية لتصبح  /1/ م2 بدالً من /1،2 / م2.

- تقليص املساحة املخصصة للطالب يف 
والثانوي  األساسي  والتعليم  الرياض  باحة 

لتصبح /1،5/م2 بدال من/ 2/ م2.  
يف  الصفية  الشعبة  مساحة  حتديد   -

الرياض بـ /20/ م2 والباحة /90/ م2.  
يف  الصفية  الشعبة  مساحة  حتديد   -
التعليم األساسي والثانوي يف األبنية اجلاهزة 
اخلاصة  التعليمية  املؤسسات  ويف  /20/م2 

/30/م2 .  

تعديل التعليمات التنفيذية 
للمر�صوم �لناظم لرتخي�س �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية �خلا�صة

الصفية  القاعة  زيادة عدد األطفال يف   -
يف الرياض /35/ طفالً بدالً من /30/ طفالً 
طالباً  والثانوي/40/  األساسي  التعليم  ويف 

بدال من /35/ طالباً.  
- تغيري نسبة التظليل يف الباحة املرصوفة 
لتصبح /15-35 / % بدالً من /20-30 /% مع 
السماح باحتساب املساحات الرملية والعشبية 

من مساحة الباحة.  
باحة  يف  الرمبات  ميل  نسبة  زيادة   -

الرياض لتصبح 10% بدالً من %6.  
- حتديد عرض الدرج بـ /3 / م وارتفاع 

الدرجة بـ / 15-17 / سم .  
العلوم  خمربي  مساحة  ختفيض   -
واحلاسوب إىل /24 /م2 بدالً من/40/ م2.  

- السماح باستخدام القبو يف حال توافر 
ومكتبة  خمابر  الطبيعية  والتهوية  اإلضاءة 

وغرف إدارية .  
الفرع  أو  باألصل  بالتوسع  السماح   -
للمؤسسات التعليمية اخلاصة يف احملافظات 

األخرى حسب توافر شروط البناء.  
- إمكانية إعادة النظر بأقساط املؤسسات 
التعليمية اخلاصة بعد مرور سنتني بزيادة %5.  
- تعديل شروط قبول الطلبة يف املؤسسات 
بإضافة  الدولية  واهليئات  للسفارات  العائدة 

بند /احلاالت اليت تقدرها الوزارة/.  
املدرسية  األبنية  دائرة  رئيس  إضافة   -

عضواً يف اللجنة الفرعية.  
مقابل  التعويض  عقوبة  مقدار  تعديل   -
اللجنة  قبل  من  فرضها  الواجب  الضرر 
الفرعية من 15 إىل 200 ألف لرية سورية بدالً 

من 25 إىل 100 ألف لرية.  
- حذف املواد /87-88-89-90/ املتعلقة 

مبساءلة العاملني.  
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منظمة  مع  بالتعاون  نفذت  اليت  املشاريع 
ومناقشة  2012وتقييمها،  لعام  اليونيسيف 
خطة عام 2013  كان حمور االجتماع الذي عقد 
بني  الدكتور هزوان الوز وزير الرتبية والسيدة 
ماريا كاليفيس مديرة املكتب اإلقليمي ملنطقة 
منظمة  يف  أفريقيا  ومشال  األوسط  الشرق 
اليونيسيف يف مبنى الوزارة يف 2013/3/17.

أكد السيد الوزير يف هذا االجتماع أمهية 
ظل  يف  واملنظمة  الوزارة  بني  القائم  التعاون 
سورية  تعيشها  اليت  االستثنائية  الظروف 
واليت  املتضررة  املدارس  تأهيل  بإعادة  وذلك 
مل تتم صيانتها إلعادهتا إىل العمل الرتبوي يف 
املناطق اليت أصبحت آمنة، ووضع خطة لدعم 
املدارس؛ عن طريق  إىل  الطالب  عودة بعض 
تعويضهم عن دروسهم الفائتة وتقديم برامج 
دروس التقوية املكثفة، وتقديم الدعم النفسي 
دورات  إقامة  خالل  من  هلم،  واالجتماعي 
واالجتماعي  النفسي  الدعم  حول  تدريبية 

السيد الوزير 
ي�صتقبل مديرة �ملكتب �لإقليمي يف �ليوني�صيف

واملرشدين  والتدريسية  اإلدارية  لألطر 
النفسيني باعتبارهم األداة الفعالة يف العملية 
الرتبوية، إضافة إىل ضرورة التوسع يف افتتاح 
نوادٍ مدرسية تتضمن صفوف تقوية وأنشطة 
ال صفية، وتقديم بعض التجهيزات للمدارس 
 / وسحب  تصوير   آالت  املكتبية/  وخاصًة 

والتقنيات التعليمية  /حواسيب وغريها 
كما قدم عرضاً موجزاً عن األضرار اليت 
أصابت القطاع الرتبوي يف سورية خالل األزمة 

يف العامني املاضيني.
اإلقليمي  املكتب  مديرة  أكدت  بدورها   
أن  إفريقيا  ومشال  األوسط  الشرق  ملنطقة 
اخلطط والربامج اليت تنفذها املنظمة بالتعاون 
مع الوزارة  تسري على حنو جيد؛ هبدف ضمان 
إىل  باملدارس الفتة  الطالب  التحاق  استمرار 
افتتاح  على  الرتكيز  احلايل يف  املنظمة  توجه 
النفسي  الدعم  وتقديم  املدرسية  النوادي 

للطالب. 
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تستهدف  اليت  املعادية  احلملة  إطار  يف 
منظمة  يف  عضويتها  لتجميد  سورية  صمود 
األمم  منظومة  يف  نشاطها  وعزل  اليونسكو 

املتحدة.
الدورة  أعمال  انعقاد  خالل  تركيا  قامت 
وبدعم  لليونسكو  التنفيذي  للمجلس   191
وكندا  األمريكية  املتحدة  الواليات  من  مباشر 
يف  سورية  فيه  تدين  بيان  مترير  مبحاولة 
اليونسكو؛  يف  عضويتها  لتجميد  حماولة 
حيث اهتمت احلكومة السورية بتدمري الرتاث 
السوري، واملواقع الرتاثية يف سورية، وال سيما 
العاملي،  الرتاث  الئحة  على  منها  املدرجة 
وانتهاك  واملمتلكات،  األرواح  على  واالعتداء 
الصحفيني  وقتل  السوريني،  املواطنني  حقوق 
االتفاقيات  مبضامني  بالتزاماهتا  واإلخالل 
املتحدة  األمم  ملنظمات  الدولية  واملواثيق 
االتفاقيات  مقدمتها  ويف  عليها؛  املوقعة 
الصلة  ذات  اليونسكو  منظمة  مع  املوقعة 
املديرة  مطالبني  اختصاصاهتا،  مبجاالت 
صارمة  إجراءات  باختاذ  لليونسكو  العامة 

حيال سورية.
رمسية  مذكرة  السوري  الوفد  قدم  وقد   
رئاسة  إىل  لسورية  الدائمة  املندوبية  باسم 
على  رده  إطار   يف  التنفيذي، وذلك  اجمللس 
وكشف  ادعاءاته،  فيها  فند  الرتكي؛  الوفد 
ضد  حتاك  اليت  املؤامرة  خيوط  عن  النقاب 
سورية يف أروقة اليونسكو، واليت تعد هلا كل 
الدول  وبعض  وحلفائها  أمريكا  و  تركيا  من 

العربية واألطلسية والكيان الصهيوني.
وأوضحت املذكرة، صمود سورية وتصديها 

لإلرهاب وللفكر السلفي الظالمي الذي يعيث 
للرتاث  وتدمرياً  وقتالً  هنباً  سورية  أرض  يف 
واآلثار ، واملوقف العقائدي السليب هلذا الفكر 
اإلنسانية  واحلضارة  اإلنساني  الرتاث  من 

وأوابدها.
الرتكية  احلكومة  تورط  املذكرة  بينت  كما 
السورية  باآلثار  املشروع  غري  االجتار  يف 
وانتهاك احملرمات يف خميمات إيواء الالجئني 
الدول  من  العديد  دفع  ما  وهذا  السوريني. 
يف  جاء  ملا  تأييداً  الكلمة  طلب  األعضاء 
مداخلة الوفد السوري، حيث ساندت وفود كل 
من روسيا االحتادية والصني وفنزويال وكوبا 
بصفة  اإلسالمية  إيران  ومجهورية  والغابون 
بوقف  مجيعها  وطالبت  مراقب  عضو  دولة 
العنف يف سورية، واللجوء إىل احلل السياسي، 
له  املساندة  والدول  الرتكي  التهجم  وعدت 

المشاركة السورية في اجتماعات الدورة 191 
للمجل�س �لتنفيذي لليون�صكو �ملنعقدة يف باري�س 
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مؤسس  عضو  دولة  شؤون  يف  سافراً  تدخالً 
من  كل  وفود  ساندت  حني   يف  لليونسكو،  
الواليات املتحدة األمريكية واليابان وباكستان 

ومصر الوفد الرتكي .
دول  وجمموعة  العربية  اجملموعة  وأدلت 
مبداخالت  وأفغانستان  األوروبي  االحتاد 
باحلفاظ  النزاع  أطراف  مجيع  فيها  طالبوا 

على اإلنسان السوري واآلثار السورية.
ايرينا  لليونسكو  العامة  املديرة  واختذت 
أبرزت فيه اجلهود اليت بذلتها  بوكوفا موقفاً 
مبينة  سوريا،  يف  األزمة  بدء  منذ  اليونسكو 
الذي  والدبلوماسي  السياسي  احلراك  حجم 
واالعتداء  العنف  أعمال  إلدانة  به  قامت 
وخاصة  السوري  الرتاث  مواقع  على  املمنهج 
املدرج منها على الئحة الرتاث العاملي،  وأكدت 
أن عمل اليونسكو هو واجب أخالقي تفرضه 

هو  استثنائي  ثقايف  تراث  صون  مسؤولية 
لإلنسانية مجعاء .

كما قالت أن املواقع األثرية السورية روت 
احلوار بني الثقافات واحلضارات .

وناشدت املديرة العامة الدول األعضاء يف 
املنظمة  ملساندة  جهودها  استنفار  اليونسكو 
اإلنساني  الرتاث  على  للحفاظ  مساعيها  يف 
مسؤولياهتا  من  جزءاً  يعد  الذي  سورية  يف 
أمام اجملتمع الدويل، يف حني  طالبت رئيسة 
الدول  كومينز  اليساندرا  التنفيذي  اجمللس 
االستقطاب  حالة  من  باخلروج  األعضاء 

السياسي املهددة لقيم اليونسكو.
اجلمعة  يوم  مساء  اختتمت  وقد 
للمجلس  الدورة 191  أعمال     2013/4/26

التنفيذي اليت عقدت  يف مقر منظمة 
اليونسكو بباريس.
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السيدة رئيس اجمللس التنفيذي...
السيدة رئيس املؤمتر العام...

السيدة املدير العام لليونسكو...
أنقل إليكم حتيات معايل الدكتور هزوان الوز وزير الرتبية رئيس اللجنة الوطنية السورية 
للرتبية والعلوم والثقافة / عضو اجمللس التنفيذي لليونسكو وأمانيه القلبية ألعمالنا بالنجاح، 
مؤكدين تأييد جهود معايل املدير العام السيدة بوكوفا وتقدير مراحل التقدم اليت حتققت يف 

رؤيتها إلصالح اليونسكو عرب سياسات وخطط وبرامج أكثر استجابة للتحديات الراهنة. 
السيدة الرئيسة...  

إننا ندرك ونقدر الصعوبات اليت تعرتض سعي اليونسكو حنو حتقيق أهدافها يف ظل األزمة 
املالية اليت تشهدها، ومن هنا يتجلى حرصنا على تعزيز دور املنظمة بتسديد مسامهتنا املالية 
لديها مع تسجيل حتفظنا على االرتفاع الكبري لنسبة املسامهة الناتج عن امتناع دولة عضو 
عن تسديد مسامهاهتا السنوية والضغط على املنظمة بعد قرارها قبول فلسطني: دولة كاملة 
العضوية يف اليونسكو، فيما تذهب يف مكان آخر لدعم اإلرهاب واجلماعات املسلحة يف إطار 
الشؤون  يف  سافر  وتدخل  املزدوجة  للمعايري  تكريس صريح  إنه  فيه:  يقال  ما  أبسط  سلوك 
التعاون الدويل ويلحق الضرر بأسسه وأركانه،  الداخلية لدول أخرى، األمر الذي قد يقوض 

وحنن اليوم ندين التفجري الذي حصل يف مدينة بوسطن.
الربامج  إطار  يف  اجلهود  واستمرار  أوال«  التعليم   « العام  األمني  ملبادرة  تأييدنا  نعلن  كما 
السالم  التعليم إلحالل  » تسخري  األول  الرئيسي  للربنامج  إيالئنا عناية أساسية  اخلمسة مع 
وحتقيق التنمية املستدامة«، ونؤكد حرصنا على أن تعكس اإلسرتاتيجية املتوسطة األجل /م 4/ 
وخارطة الطريق /م 5 /اخلطوات اإلصالحية اليت تقوم هبا السيدة املدير العام على أال تفقد 
العاملي  اليونسكو جودهتا واألهداف اليت قامت عليها، وننوه بالدور اهلام ملركز الرتاث  برامج 

واهليئات الدولية املنبثقة عنه.
ونرى يف دورات اجمللس التنفيذي فرصاً مهمة للتشاور مع الدول األعضاء للبحث يف مراحل 

تقدم تطبيق القرارات وتنفيذ االسرتاتيجيات واخلطط والربامج.
كما نؤكد جمدداً دعمنا القضايا العادلة جملموعة الـ77 والصني ودول حركة عدم االحنياز 
لدى اليونسكو، مقدرين هلم املواقف اإلنسانية واملوضوعية من تداعيات األزمة السورية الطارئة 

وآثارها املدمرة يف بالدي.
سيدتي الرئيسة - نرى لزاماً على اليونسكو بعد العرقلة املتعمدة واملمنهجة من سلطات 
العربية  باألراضي  املتعلقة  اخلمسة  القرارات  بتنفيذ  املباشرة  ضرورة  االسرائيلي  االحتالل 

ن�س �لكلمة �لتي �ألقاها �لدكتور فرح �صليمان �ملطلق معاون 
وزير �لرتبية نيابة عن �ل�صيد وزير �لرتبية �أمام �جتماع �ملجل�س 

�لتنفيذي لليون�صكو �ملنعقد يف باري�س
 بني 10-26 ني�صان 2013
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احملتلة يف فلسطني واجلوالن السوري احملتل، 
بتشكيل جلان اخلرباء وإرساهلا  والبدء عملياً 
لرصد وتوثيق التعديات السافرة على املسجد 
األقصى والرتاث الثقايف ملدينة القدس القدمية 
ولتقصي حقائق ممارسات سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي العدوانية اليومية حبق املؤسسات 
الثقافية والتعليمية يف اجلوالن السورى احملتل 

واألراضي العربية احملتلة.
          السيدات والسادة...

عالقات  على  احلريصة  سورية  بلدي  إن 
الدولية  األسرة  مع  والصداقة  التعاون 
ومبادئ  املتحدة  األمم  مبواثيق  احملكومة 
الدول  استقالل  احرتام  حول  الدويل  القانون 
وسيادهتا فوق أراضيها وعدم جواز التدخل يف 
شؤوهنا الداخلية، وهي تأسف ألن األزمة يف 
سورية أظهرت تورطاً رخيصاً لدول ومنظمات 
ومجاعات يف تنفيذ وأداء مهام وأدوار مصممة 
ومتويالً  حتريضاً  خارجية  ألجندات  تبعاً 
من  والنيل  السوري،  الدم  لسفك  وتسليحاً 
السيادي  قرارها  واستقالل  الدولة  استقرار 

يف  املشروعة  وحقوقها  املقاوم  والسياسي 
استعادة أراضيها احملتلة.

     السيدات والسادة...
ملعاجلة  حكوميت  وتوجهات  خطوات  إن 
األزمة وجتاوز آثارها، تستند إىل برنامج احلل 
الشامل  الوطين  احلوار  وإطالق  السياسي 
األسد  بشار  الرئيس  السيد  به  وجه  الذي 
مؤخراً، للوصول إىل ميثاق وطين مطروح على 
السياسي  املستقبل  يرسم  الشعيب،  االستفتاء 
واالجتماعي للدولة ويتمسك بسيادهتا ووحدة 
فضالً  جديداً،  دستوراً  وينتج  أراضيها  كامل 
لنظام  الالزمة  اجلديدة  القوانني  تقديم  عن 
واقتصادي،  وانتخابي  وقضائي  دستوري 
يضمن أوسع مشاركة شعبية ويليب متطلبات 
احلياة الكرمية ألبنائها، ونؤكد يف هذا اإلطار 
أن احلكومة تبذل اجلهود لتحقيق تلك الرؤى 
على الرغم من استمرار اجملموعات اإلرهابية 
املسلحة بارتكاب العنف واإلجرام حبق املدنيني 

األبرياء.
السورية  لألزمة  حيادياً  متابعاً  إن 
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يؤكد تعاون اإلرادة السياسية العليا فيها مع اجلهود الصادقة وانفتاحها على كل مبادرة غري 
مشروطة تنسجم وتتسق مع روحية مبادرة السيد الرئيس بشار األسد للحل السياسي املستندة 
البدء حبوار وطين  إىل  بالدعوة  السوريني، فضالً عن جديتها احلقيقية  إىل مصلحة  أساساً 
وإجياد  الراهنة  اللحظة  لتخطي  واملستعدين  السورية  املعارضة  أطياف  من  الراغبني  جيمع 

احللول اليت حتفظ الوحدة الوطنية وتعزز مكانة الشعب السوري التارخيية.
وقد صدر اليوم املرسوم /23/ القاضي مبنح عفو عن اجلرائم املرتكبة قبل هذا اليوم وهو 

العفو الرئاسي اخلامس منذ بدء األزمة.
السيدات والسادة...

الوطين  املركز  بإحداث  القاضيني  2013م  العام  مطلع  اجلديدين  املرسومني  إصدار  إن   
لتطوير املناهج الرتبوية ومركز القياس والتقويم ومتابعة مراحل تقدم املشروعات األخرى يف 

وزارة الرتبية، يؤكد عزم احلكومة على تنفيذ اإلسرتاتيجات الرتبوية الوطنية رغم األزمة.
ولكن صورة اخلسائر واألضرار اليت حلقت بالقطاع الرتبوي تنذر حبجم املأساة، من جتنيد 
اإلرهابيني لألطفال يف األنشطة العسكرية وختريب /2535/ مدرسة بعضها حيتاج إىل إعادة 
للمهجرين  إيواء  مراكز  إىل  أخرى  مدرسة   /1992/ حتويل  إىل  الدولة  وجلوء  بالكامل،  بناء 
تزال /1400/ ما  إذ  السافر  املسلحة  إجرام اجملموعات  بيوهتم ومدهنم جراء  والنازحني من 

مدرسة منها تأوي األسر النازحة حتى اآلن، فضالً عن استشهاد املئات من الطلبة والعاملني يف 
قطاع الرتبية وتدمري العديد من اآلليات والتجهيزات التعليمية ليصل تقدير أضرار هذا القطاع 
وحده إىل /59٫177٫455٫000/ مليار لرية سورية فقدهتا خطط التنمية الشاملة اليت أطلقتها 
احلكومة، فضالً عن إحلاق األذى والضرر باجلامعات واملؤسسات اإلعالمية وقتل الصحفيني 
والتخريب املتعمد للبنى التحتية واستهداف الرتاث الثقايف واحلضاري لسورية والتنقيب غري 
الشرعي يف مواقع الرتاث وهتريب اآلثار وسرقة املصانع ونقلها إىل دول اجلوار وشل احلركة 

السياحية مع ما يرتك ذلك من آثار سلبية يف حياة العاملني يف هذه القطاعات وأسرهم.
6/كانون  بتاريخ  ألقاه  الذي  اخلطاب  خالل  األسد  بشار  الرئيس  سيادة  وصف  لقد 
فقط.. داخلية  ليست  أخرى  أبعاداً  لألزمة  »...لكن  قال:  األزمة، حني   أبعاد  الثاني/2013م 

فما جيري بالداخل بات واضحاً ملن يريد الرؤية.. أما إقليمياً فهناك من يسعى لتقسيم سورية 
بالدعم  اآلخر  والبعض  والسالح  باملال  اجملرمني  ميد  بعضها  إلضعافها..  يسعون  وآخرون 
والتدريب..دول عدوة بنيت على االحتالل والعدوان ال نستغرب ما قامت به وما تقوم به..ودول 
جارة جارت على سورية وشعبها لتضعفه وهتيمن عليه..ودول حبثت عن موقع هلا يف تاريخ ال 
متتلكه..فكتبته بدماء األبرياء من الشعب العربي..والسوري حتديداً.. وتابع سيادته مؤكداً أن: 

.. سورية وشعبها أقوى وأصلب. ويعدهم بأنه لن ينسى...«.
وماضون  وتداخالهتا مصممون  األزمة  تعقيدات  من  الرغم  وعلى  واليوم حنن يف سورية 

بعزمية إلجناز إصالح حقيقي يليب طموحات شعبنا ويقدر تضحيات شهدائه. 
سورية  مساندة  خالل  من  أسسه  وتوطيد  اليونسكو  مع  بالتعاون  اعتزازنا  نؤكد  ختاماً، 

وشعبها يف مواجهة تداعيات األزمة الراهنة  .
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بيت جربي من أقدم البيوت الدمشقية وقد 
مت بناؤه عام 1737.

وثالث  طابقني  من  البيت   هذا  يتألف 
والبحرة  الرئيسي  البهو  مع  غرفة  وعشرين 

الدمشقية والليوان  يزيدان من زهو املكان .
مزين  دمشقي  بيت   كأي  البيت  هذا 

بالفسيفساء واملوزاييك الشرقي التقليدي 
على  تدل  حقيقية  ثروة  يعترب  والذي 

أصالتها ومتيزها .
ويروي احد أفراد العائلة قصة هذا البيت 
آغا  نعمان  بن  طلعت  حممد  اشرتاه  عندما 

جربي من السيد درويش أفندي .
حتى   1905 عام  منذ  فيه  العائلة  عاشت 

عام 1977 حني اضطرت العمات لرتكه.
أخذ  البيت  هجران  من  سنوات  وبعد   
يتصدع وبدأت أجزاؤه تنهار حتت ثقل اإلمهال 
، ويوما حضرت فكرة حتويل البيت إىل مطعم 
وجهد  والواقع  احللم  بني  كبرية  معاناة  وبعد 
هبذا  وإقناعهم  الورثة  مجيع  مع  التواصل  يف 
املشروع فتحت أبوابه للزوار تزامنا مع ترميم  

بطيئ .
إال  عام  مكان  إىل  البيت  حتويل  ورغم 
البيوت  أصالة  على  حافظ  جربي  بيت  أن 
الدمشقية وعلى التقسيم املميز لتلك البيوت.

الداخلية   الغرف  بزيارة  للزوار  يسمح 
للبيت .

الفنية  للمعارض  قاعة  خصصت  وقد 
شعرية  وأمسيات  ثقافية  ندوات  وأقيمت 
املكان طابعاً  أعطى  متواتر  بشكل  وموسيقية 

ثقافياً .

ذاكرة المكان

  نضال شرابيبيت جبري

بالرغم  البيت  هذا  عن  الكتابة  اخرتت 
من قلة املصادر فلم أجد إال ما ذكر صاحب 
البيت ولكنك عند دخولك تشعر بدفء املكان 
وروحانيته  وعبق التاريخ الشامي يطل من كل 
برائحة  املكان ممزوجاً  هذا  ونافذة يف  زاوية 
فيضيف  املكان  ذاكرة  يف  املتجّذر  اليامسني 
من  فيضاً  األصيل  البيت  هذا  صورة  على 

الصفاء واإلشراق والبهجة.
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وهو  األخرية  السنوات  يف  اليت صدرت  املهمة  الكتب  من  واحد  قراءة  أعيد  كنت  أيام  منذ 
كتاب جدير بالقراءة بامتياز ، عنوانه » العقل العربي و جمتمع املعرفة« للباحث االستشرايف 
العربية  ثقافتنا  البل  مكتبتنا  رفد  قد  كان  الذي  علي  نبيل  املعروف  املصري  واالسرتاتيجي 
العربية و عصر  »الثقافة  الزمن بكتاب آخر شديد األمهية عنوانه:  قبل ذلك بنحو عقد من 
املعلومات« 0يف كتابه األخري عن العرب و جمتمع املعرفة استوقفتين عبارة للدكتور نبيل علي 
ذات وقع و داللة كبريين ، و قد جاءت يف سياق حديثه عن املنظور العربي للتفكري يف التعليم 
، يقول : التعليم اجلامعي يف العامل العربي مشله هو اآلخر داء التلقني فما عاد يشغل نفسه 
بالتفكري ، فال يوجد يف أي من جامعاتنا العربية مقرر واحد للتفكري النقدي ، ثم يتابع فيقول 
: إن مقرراً واحداً لتدريس التفكري النقدي ألجدى نفعاً من أربع سنوات من التعليم اجلامعي .

كالم نبيل علي هذا يلفت انتباهنا بقوة إىل مسألة مرتبطة مبنظومة التعليم و مناهجه يف 
بالدنا ، و هي غياب الروح النقدية و الفكر النقدي عن مجيع جوانب حياتنا الفكرية و الثقافية 
و السياسية ، بالرغم من أمهية هذه املسألة اليت تدخل يف عمق أزمتنا احلاضرة يف عاملنا 
العربي ، وهي أزمة إخفاق تارخيي مستمر وعجز عربي مجاعي عن دخول عتبة احلداثة ، 

وعدم متكن العرب حتى اليوم من بناء املؤسسات والقيم املنتجة للتقدم .
ال أشعر أننا حباجة كي نتحدث كثرياً هنا عن أمهية وخطورة هذا اخللل الذي أورثه غياب 

التفكري النقدي عن ذهنيتنا وفكرنا وعقلنا العربي 0
لكن يكفي أن نشري إىل ماقاله كارل بوبر :« إنه يف زمن بات فيه تقدم املعرفة اليتأتى إال من 

خالل التفنيد والتكذيب ،السبيل لتلمس احلقيقة إال من خالل النقد«0
والخيفى أن مقولة أو سؤال التقدم بكليته يكاد يكون مرتبطاً بالتفكري النقدي بوصفه منهجاً، 

وأنه الحرية والفعالية من دون ممارسة النقد 0 
فثمة ضرورة التتقدم عليها أخرى أن نربي أبناءنا  يف املدرسة العربية  على التفكري النقدي 
والروح النقدية يف مجيع مراحل التعليم ، وأن نعلم جيلنا اجلديد كيف حيلل ويركب ويتأمل 

ويقارن ويشك ويرفض ويستبعد وحيتمل 0 
نربي جيالً يستطيع أن يقرأ الواقع واإلجناز والعمل واملرحلة واملعطى والظروف واملمكنات 
بشكل صحيح كي يستطيع أن يبين بشكل صحيح ويطور بشكل صحيح ويتقدم إىل األمام على 

أرض صلبة 0 
حنن حباجة أن نعلم طالبنا أن النقد احلقيقي يقتضي نقد مفهومنا للحقيقة قبل أي نقد 
الدوام بفعل  أن نقوم على  ،أي  والعقل والوعي  والفكر  الذات  املنتج هو نقد  النقد  ، ألن  آخر 
)املراجعة  النقدية ( للفكر والسلوك فنعيد النظر بكل الصور والنماذج اليت نعي من خالهلا 

ذواتنا ثم نعيد بناءها يف ضوء وقائع العامل ومتغرياته 0 
القديم  السؤال  كافية لإلجابة عن  أليست  العربي   والعجز  اإلخفاق  مائة سنة من   : أخرياً 

املتجدد: ملاذا تقدم اآلخرون غرباً وشرقاً وختلفنا حنن ؟ !  0

سؤال التقدم وبعض علله..مرة أخرى
مدير التحرير
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