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 املبادئ الأ�سا�سية لتط�ير 
منهج تدريب املعلمني 

�س8

كلمة الدكت�ر هزوان ال�ز  وزير الرتبية 
اأمام امل�ؤمتر العام للي�ن�سك�

�س4

 املقاالت واآلراء الواردة يف اجمللة تعرب عن رأي 
أصحاهبــا وال تعــرب بالضرورة عــن رأي اجمللة أو 

الوزارة.
 املقاالت اليت ترد إىل اجمللة التردّ إىل أصحاهبا 

سواء نشرت أم مل تنشر.

جملة ترب�ية ثقافية ق�مية ف�سلية
ت�سدرها وزارة الرتبية 

يف اجلمه�رية العربية ال�س�رية
 ال�سنة ال�ساد�سة وال�ست�ن 

العددان 450-451 خريف - �ستاء 2013
الف�سالن )4-3( 2013

تاأ�س�ست عام 1948
شروط النشر يف املعلم العربي

- أن يعرّف الكاتب بنفسه باختصار ويذكر عنوانه 
ورقم هاتفه.

- أن يوّثق املوضوع باملصادر واملراجع املعتمدة فيه وفق 
 ، وشهرته  املؤلف  اسم  عليه:  املتعارف  التوثيق  أسلوب 
عنوان الكتاب أو البحث، اسم املرتجم يف حال الرتمجة، 

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

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

-  خيضع ترتيب املوضوعات يف اجمللة العتبارات فنية.
حبوثهم  أو  مقاالهتم  إرسال  كّتاهبا  من  اجمللة  ترجو   -

منّضدة على احلاسوب ومراجعتها من قبل الكاتب.

حيــدد االشــراك الســنوي يف اجلمهوريــة 
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 دوالراً يف الوطن العربي، تضاف إليها أجور الربيد.
أجور  إليها  تضاف  العربي،  الوطن  خارج  دوالراً   30

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

اجمللة هبذا التحويل بعد إمتامه.
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إرشاد األطفال باللعب.

استخدام أساسيات اللغة العربية السليمة.
ثقافة الحوار في المؤسسات التربوية.

اإلدارة وكيف تؤثر في العملية التربوية؟
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 كأداة تعليمية
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كلمة وزير الرتبية الدكت�ر هزوان ال�ز   
اأمام امل�ؤمتر العام للي�ن�سك�

  باري�س )8( ت�سرين الثاين 2013

ال�سـيدة املديرة العامة للي�ن�سـك�...
ال�سيد رئي�س امل�ؤمتر العام...

احل�س�ر الكرمي...
يسرني ووفد بالدي سورية املشاركة يف أعمال املؤمتر العام لليونسكو يف دورته 
بتجديد  بوكوفا  إيرينا  السيدة  العامة  املديرة  معايل  وهتنئة  والثالثني،  السابعة 
انتخاهبا، ومعايل رئيس املؤمتر العام السيد هاو بينغ بانتخابه متمنياً له التوفيق 

يف مهامه. 
السيدات والسادة...

شكلت قضايا التقدم واالرتقاء والتنمية للمجتمع البشري هاجساً مستمراً، فتم 
وضع االسرتاتيجيات الوطنية وإعداد املشروعات وبرجمة اخلطط للمضيّ قدماً، 
فتكرست أمهية الرتبية كأفضل استثمار للوصول إىل مستقبل اإلنسانية املنشود. 

وحنن يف سورية، ورغم األزمة الراهنة، نواصل العمل الدؤوب لالرتقاء بالواقع 
اإلنساني واجملتمعي والرتبوي، ونتصدى للتحديات اليت تواجه تنفيذ املشروعات 
التطويرية الوطنية اليت صاغتها وزارة الرتبية ودأبت على تنفيذها وفقاً للتوجهات 
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الوطنية، كان أوهلا وضع املعايري الوطنية للمناهج الرتبوية يف العام 2003، وصوالً 
املركز  بإحداث  الرئاسيان  املرسومان  فيه  صدر  الذي   ،2013 العام  مطلع  إىل 
الوطين لتطوير املناهج الرتبوية، ومركز القياس والتقويم الرتبوي، ومت تطبيق نظام 

االمتحانات اجلديد للشهادات الثانوية )البكالوريا(.
السيدات والسادة ...

على مدى أربع سنوات كان لنا شرف تبوؤ عضوية اجمللس التنفيذي ملنظمتنا 
اليونسكو، وعملنا معاً للوصول إىل النتائج األفضل، ونؤكد جمدداً أننا يف سورية 
املنظمة  مستقبل  رسم  يف  الفاعلة  املساندة  وتقديم  اجلهود  ملواصلة  جاهزون 

وحتصينها يف وجه األزمات اليت ميكن أن تعصف هبا. 
لقد دعمنا جهود اإلصالح البنيوية اليت طالت املنظمة مع حرصنا على احرتام 

مبادئ ميثاقها التأسيسي واالتفاقيات الدولية املؤسسة لعملنا اجلماعي، فكان:
املتوازنة وصياغة الربجمة  البشرية  املوارد   برنامج اإلصالح اإلداري وسياسة 

على أساس تنفيذ وإعادة اهليكلة حسب امليزانية.
أولويتا إفريقيا واملساواة بني اجلنسني، والتعليم للجميع، ومبادرات: التعليم أوالً، 
املستدامة،  للتنمية  العلمي  والتعلم ذو اجلودة مدى احلياة، واجمللس االستشاري 

وتدريب املعلمني وبرامج الشباب ومكافحة الفقر وتعليم الفتيات. 
وكما أعلنّا رمسياً من منرب »منتدى القادة« نلتزم بدعم جهود املنظمة ملواجهة 
حتديات التنمية املستدامة ما بعد الـ 2015، ويف مقدمتها حتقيق السلم واألمن 

والتصدي لإلرهاب.  
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العربية  باألراضي  املتعلقة  القرارات  حيال  املبدئية  مواقفنا  جندد  أننا  كما   
احملتلة، مؤكدين أن العامل متوافق على نبذ ممارسات سلطات االحتالل اإلسرائيلية 
واعتداءاته اليومية على أبناء شعبنا يف فلسطني العربية احملتلة واجلوالن السوري 
احملتل وتدمري تراثه التارخيي والديين ونسيجه اجملتمعي وبنية مؤسساته التعليمية 
والثقافية وإلغاء دورها يف حفظ اهلوية الوطنية، األمر الذي يبدو جلياً من خالل 
مواصلة عدم تطبيق السلطات اإلسرائيلية لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة 

واستمرارها بتهويد القدس واالستيطان غري الشرعي وحماصرة غزة.
 وحنن اليوم، أكثر من أي وقت مضى، نؤكد التزامنا ودعمنا للقضايا العادلة 

لدول الـ )77( والصني وحركة عدم االحنياز، ولدول الربيكس. 
 نناشد الدول األعضاء دعم منظمتنا للعمل معاً على التطبيق امللزم التفاقيات 
اليونسكو حول محاية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي، والرتاث الثقايف غري املادي، 
ومكافحة االجتار غري املشروع باملمتلكات الثقافية وتعزيز إعادهتا وردّها إىل بالدها 

األصلية يف حالة االستيالء غري املشروع. 

احل�س�ر الكرمي...
أكثر من سنتني ونصف وشعبنا يف سورية خيوض معركة شرسة ضد مؤامرة، 
وامتداده جبهة  القاعدة  بتنظيم  املتمثل  املسلح  واإلجرام  التكفريي،  الفكر  أدواهتا 
التدخل  واستجالب  الوطين،  السيادي  قرارها  على  للهيمنة  النصرة، يف حماولة 
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البناء  مسرية  وتعطيل  ومبادئها،  املقاوم  هنجها  عن  بالدي  وحرف  اخلارجي، 
والتطوير اليت شهدهتا خالل العقد األخري. فأتت خطواتنا ثابتة وأهدافنا واضحة، 
فأطلقنا مشروعاً إصالحياً يليب املطالب اجملتمعية احملقة ويستند إىل حوار وطين 
واسع ومشاركة شعبية واسعة للنهوض بوطننا، وهو ما عبّر عنه جبالء )الربنامج 
اجلمهورية  رئيس  األسد  بشار  الرئيس  السيد  أطلقه  الذي  الشامل(  السياسي 

العربية السورية يف السادس من كانون الثاني 2013.
 2013/8/26 بتاريخ  الروسية  أزفستيا  صحيفة  مع  الحقة  مقابلة  يف  وأكد   
اليت  الدول  اآلتي: )حنن دولة مستقلة، سنحارب اإلرهاب، وسنبين عالقاتنا مع 

نريدها بكل حرية ومبا حيقق مصاحل الشعب السوري(.
لقد أعلنت بالدي سورية استعدادها للمشاركة يف مؤمتر جنيف2 دون شروط 
مسبقة مؤكدة أن حل األزمة يتم من خالل احلوار بني السوريني بقيادة سورية دون 
تدخالت أو إمالءات خارجية، مشددة على أن جناح أي حل سياسي يستوجب إلزام 
واإلعالمي  واللوجسيت  والعسكري  املادي  الدعم  بوقف  لإلرهاب  الداعمة  الدول 

لتلك اجملموعات اإلرهابية. 
السيدات والسادة…

إننا، رغم التحديات الراهنة، ملتزمون مبواصلة التعاون التنموي مع اليونسكو 
يف خمتلف امليادين ذات األولوية يف سورية املتجددة، واملسامهة ببناء عامل أكثر 

إنسانية تتحقق فيه تنمية مستدامة منصفة حمورها اإلنسان.
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كفاءة املعلم وجناحه يف عمله مرتبطان 
بعملية التأهيل املستمر اليت يتلقاها خالل 

خدمته.
حتدده  تدريب  إىل  حيتاج  والتأهيل 

االحتياجات التدريبية للمعلم.
والتدريب هو عملية خمططة ومنظمة 
ومستمرة، هتدف إىل تنمية مهارات الفرد 
ومقدراته، وزيادة معلوماته وحتسني سلوكه 
وظيفته  أداء  من  ميّكنه  مبا  واجتاهاته، 

بكفاءة وفعالية.
فهي  التدريبية  االحتياجات  أما 
املعلومات واملهارات واالجتاهات والقدرات 
الفنية والسلوكية اليت يهدف التدريب إىل 
تنميتها  أو  تعديلها  أو  تغيريها  أو  إحداثها 
لدى املتدرب كي يواكب املتغريات املعاصرة.

املبادئ الأ�سا�سية 
لتط�ير منهج تدريب املعلمني يف اأثناء اخلدمة

* د. جميدة بدور
رئيسة التحرير

يف  املعلمني  تدريب  منهج  تطوير  عند 
بعض  من  االستفادة  ميكن  اخلدمة،  أثناء 
إعداد  يف  اليوم  املتبناة  املهمة  االجتاهات 

املنهاج.
»أسلوب  االجتاهات:  هذه  أمثلة  ومن 
النظم« ، » املنحى التحليلي ملهارات التعليم« 
هذه  ومن  الوسائل«  املتعدد  »املنحى  و 
االجتاهات جيب أن تُفهم أهداف الربنامج 
العامة واخلاصة بوضوح، وتكون  التدرييب 

أشبه بإرشادات لواضعي املنهج.
 وعند تقرير األهداف جيب أن تُدرس 

األمور اآلتية بعناية :
إشارة  مع  املدرسية،  الرتبية  أهداف   -
أن  خاصة إىل حاجات اجملتمع اليت جيب 

ختدمها املدارس.
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- حتليل الوظيفة بالنسبة إىل املعلمني 
ومن  تدريبهم،  إىل  الربنامج  يتجه  الذين 
الرتبية  بأهداف  ذلك  يرتبط  أن  الطبيعي 

املدرسية.
والقدرات  واالهتمامات  احلاجات   -

العامة واخلاصة للمتدربني.
املوضوعية  األهداف  تتحقق  حتى 
اإلمكان،  قدر  بفاعلية  التدرييب  للربنامج 
البد من فهم واضح للطرق والوسائل اليت 

ستطبق.
الطرق  بني  ما  والتنسيق  التكامل  إن 
التعليم  يف  املباشرة  غري  والطرق  املباشرة 
والتعلّم، مثالً يعترب خاصة رئيسة للمنحى 

املتعدد الوسائل.
إحدى  هي  الذاتية  الدراسة  أن  ومبا 
الوسائل  املتعدد  للمنحى  الرئيسة  املعامل 
يف  ماثلة  احلقيقة  هذه  تبقى  أن  يتوجب 
املرونة  وتعترب  املنهج،  إعداد  لدى  األذهان 
املمكنة  املختلفة  الوسائل  استخدام  يف 

خاصة أخرى للمنحى املتعدد الوسائل.
اليت  وطرائقه  التعليم  اسرتاتيجيات  إن 
جيب  الربنامج،  يف  استخدامها  ينتظر 
ليس  اإلمكان  قدر  الصلة  وثيقة  تكون  أن 
مبضامينه  وإمنا  فقط  املنهج  بأهداف 

أيضاً.
أن يدخل  التنفيذ فعاالً، حيبذ  وليكون 
والتغذية  للتقويم  منظم  برنامج  بنائه  يف 

القائمني  من  كل  فيه  يسهم  الراجعة 
بالتدريب والدارسني.

للتقويم  املنظم  الربنامج  هذا  مثل  إن 
جيب أن يتصل مبدخالت الربنامج التدرييب 
) املضمون املنهجي، املواد التعليمية، طرائق 
نتاجاته  أو  ومبخرجاته  ..اخل(  التعليم 
واالجتاهات،  واملهارات،  الفهم  )املعرفة، 
بشكل  املتدربون  اكتسبها  اليت  والقيم 
أساسي، وكذلك تلك اليت اكتسبها القائمون 

بالتدريب(.
واهتماماهتم  املتدربني  حاجات  إن 
أن  جيب  واخلاصة  العامة  وقدراهتم 
الربنامج  يكون  أن  فيجب  بعناية،  تعاجل 
الذين  للمتدربني  الرتبوية  للخلفية  مناسباً 
ومناسباً  التدرييب  بالربنامج  سيلحقون 

أيضاً لقدراهتم.
وجيب أن يكون املنهج مراعياً احلاجات 
مبستوى  يتصل  فيما  للمتدربني  اخلاصة 

مسؤولياهتم التعليمية.
التدرييب  الربنامج  يكون  ألن  داعي  وال 
يف  متواضعاً  وال  الالزم  من  أكثر  طموحاً 
املعلمون  يلبيها  أن  ميكن  اليت  متطلباته 
توازن  إىل حتقيق  فهناك حاجة  العاملون، 

معقول يف املنهج.
جيب أن يكون املعلمون العاملون الذين 
هم  اخلدمة  أثناء  يف  بالتدريب  يلتحقون 
ومن  املعلمني،  الطالب/  من  نضجاً  أكثر 
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يف  املباشرة  خرباهتم  على  البناء  ميكن  ثم 
فخربة  األطفال،  مع  التعامل  ويف  التعليم، 
املعلمني العاملني ببعض املشكالت لتدريب 
املعلمني يف أثناء اخلدمة جتعل من السهل 
تضمني الربنامج البحث اإلجرائي البسيط 

املوجه حنو حتسني العمل الدراسي.
والبد للمنهج من مراعاة مبادئ تتصل 

باجلوانب النظرية فيما خيص:
الثقافة  مواد  بني  التوازن  حتقيق   -

العامة والدراسات املهنية.
- تزويد املتدربني بفلسفة تربوية علمية 
أدوارهم  أكثر  بوضوح  يروا  أن  يف  تساهم 
بوصفها  املدرسة  ودور  أفراداً،  بوصفهم 
التنمية  يف  ودورها  تربوية،  مؤسسة 

اجملتمعية.
فهم  على  املتدربني  مساعدة   -
يتعاملون،  وكيف  ينمون؟  كيف  تالميذهم 

وماهي حاجاهتم النمائية؟
االجتماع  علم  إسهامات  إبراز   -
والعلوم الرتبوية األخرى، على حنو يساعد 
أن يصبحوا أعضاء فعالني  املتدربني على 
يف مدارسهم وجمتمعاهتم وكذلك يف توجيه 

تالميذهم يف منوهم االجتماعي.
الرتبوية  االجتاهات  على  الرتكيز   -
املستدامة،  الرتبية  بينها  ومن  احلديثة، 

العلوم  تعليم  والعمليات يف  املفاهيم  وعلى 
الرتبية،  اقتصاديات  وعلى  االجتماعية، 
واألمية العلمية، وعلى التكامل بني التعليم 

النظامي والتعليم غري النظامي.
اجلديدة  االجتاهات  على  الرتكيز   -
املنهجية  املضامني  ويف  املنهج  تطوير  يف 
مثل  املدرسة  مستوى  على  اجلديدة 
والرتبية  البيئية  الرتبية  موضوعات: 
والسكانية  واألسرية  والغذائية  الصحية 

والرتبية الوقائية من املخدرات.
والتفكري  التقصي  طرق  دراسة   -
املعرفية ألن هذه  النظم  من  لكل  املناسبة 
يربطوا  أن  على  املعلمني  تساعد  الدراسة 
العقلي  بالتطور  املعرفية   النظم  متطلبات 
اجملال  يف  وخباصة  )األطفال(  للتالميذ 
على  قدرهتم  حتسن  أهنا  كما  اإلدراكي، 
فيما  لتالميذهم  والفعال  املنظم  التوجيه 

يقومون به من دراسة.
- تأسيس املنهج على املنحى التكاملي 
على  يساعد  الذي  األمر  املعرفية  للنظم 
املختلفة  اجملاالت  بني  التكامل  حتقيق 
للدراسة و يساعد على جتنب التكرار غري 

اجملدي.
يشجع  أن  على  املنهج  يف  الرتكيز   -
واملواقف  العادات  املتدربني  لدى  وينمي 
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املتصلة بالتجريب والتعلم الذاتي والتقويم 
الذاتي.

ومبا أن التدريب يشمل جانبني )نظري 
وعملي(، فكل ما سبق أن ذكرنا يركز على 
العملي  اجلانب  يف  أما  النظري،  اجلانب 
متوازناً  يكون  أن  العملي  التدريب  فعلى 
الساعات  أو  الوقت  حيث  من  مالئماً 
املعتمدة وأن يكون برناجماً متدرجاً حبيث 
العملية  والتدريبات  األنشطة  تقديم  يتم 
إىل  تعقيداً  األكثر  إىل  بساطة  األكثر  من 
يف  املوجه  للتدريب  فرص  تقديم  جانب 
إعداد الدروس وحتفيزها، وأن تتاح فرص 
من  صور  ملشاهدة  للمتدربني  مناسبة 
التعليم اجليد مدعومة خبربات يف التعليم 
املصغر بوصفه وسيلة لتنمية كفاياهتم يف 

املهارات املكونة لعملية التعليم.
ولن ننسى الرتكيز يف الربنامج التدرييب 
للوسائل  الفعال  االستخدام  على  العملي 
واللوحة  كالسبورة  التقليدية،  البصرية 
الوبرية ولوحة اجليوب وملصقات احلائط 
واللوحة القالبة إىل الوسائل األكثر حداثة 
التسجيل  وأجهزة  والتلفاز  )الراديو  مثل 

الصوتي املرئي(.
خبربات  املتدربون  يُزوّد  أن  جيب  كما 
لبعض طرق  الفعال  االستخدام  عملية يف 

التعليم والتعلّم وتقنياهتا من أمثلة: 
العمل املسرحي - رواية القص ومسرح 

الدمى.
يف  اجلديدة   لالجتاهات  بالنسبة  أما 
تقنيات الرتبية فيجب الرتكيز يف املنهج على 
التلفاز  اللغة -  املربمج - خمتربات  التعليم 

املغلق الدارة - االتصاالت عرب األقمار.
يوفر  أن  التدرييب  الربنامج  وجيب على 
إرشاداً أو خربات عملية يف بعض األنشطة 

اخلاصة مثل:
التعليم يف الصفوف اجملمعة، واستخدام 

التعليم الرمزي يف املدارس.
مراعاة  وجوب  نذكر  أن  علينا  بقي 
الفردية  للفروق  العملي  التدرييب  الربنامج 
األداء  ألصحاب  وخاصة  املتدربني  بني 
الضعيف بواسطة إشراف أكثر وأوثق على 
للتعليم  أكثر  وتوظيف  الصفي،  تعليمهم 
أكثر  ومساعدة  تدريب  وتوفري  املصغر، 
والبصرية  السمعية  الوسائل  إعداد  يف 
البيئية ..  واالختبارات الصفية، واألعمال 

اخل
فمهمة برنامج التدريب العملي أن يشمل 
على تدريب كافٍ يف األنشطة واملسؤوليات 
التعليم  وخاصة  باملعلم  املنوطة  املختلفة 

داخل الصف.
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دراسات تربوية ونفسية

- املخاوف من االضطرابات لدى األطفال ................... د. معمر اهلوارنة

- توظيف خريطة املفاهيم يف تدريس التاريخ  ............. د. ناديا الغزويل

- تأثري اإلدارة يف العملية الربوية ....................... باسم أبو حسون

- طريقة تعلّم اجملموعات الصغرية  .............................. فاطمة عمر

- كيف تصبح قارئًا سريعاً .................................. عبد احلميد الغزي

- احلقيبة الدرسية .................................. ليلى عبد الرمحن سلطان
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د. معمر نواف اهلوارنة *

اإىل  الإخ�ساب  حلظة  من  متتد  ط�يلة  مرحلة  الطف�لة  مرحلة 
اأ�سعف  ه�  امليالد  عند  الطفل  اأنَّ  علميًا  امل�ؤكد  ومن  �سنة،   )12( �سن 
وذلك  ط�يلة،  ل�سن�ات  ال�الدين  من  رعاية  اإىل  يحتاج  اإذ  الكائنات، 
اإ�سباع حاجاتها  ذاتها يف  تعتمد على  التي  الأخرى  بالكائنات  ق�رن  اإذا 

الأولية، وذلك بعد امليالد بفرتة وجيزة.

* باحث وعضو هيئة تدريسية بقسم علم النفس - جامعة دمشق.

المخاوف من االضطرابات 
األكثر شيوعًا لدى األطفال

المعلم العربي
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وحيث إنَّ الطفل حيتاج إىل عملية تنشئة 
يشوهبا  قد  العملية  فهذه  اجتماعي،  وتطبيع 
العديد  ينتج عنه  القصور مما  كثري من أوجه 
من املشكالت، واملشكلة يف النمو هي احنراف 
املألوف« يف  أو  العادي   « الطبيعي  عن املعدل 
جانب  يف  أو  النمو،  مظاهر  من  معني  مظهر 

معني من جوانب النمو. 
وقد يتعرض الطفل للعديد من املشكالت 
النفسية اليت ميكن أن تغشى مسلك األطفال 
يزول  ما  املشكالت  ومن  الطفولة.  يف مرحلة 
الطفل  مع  يستمر  ما  ومنها  وجيزة  فرتة  بعد 
نتعامل  عندما  أنَّنا  والواقع  طويلة.  لسنوات 
مع األطفال جيب أن نأخذ يف اعتبارنا تباين 
هذه  يف  والتباين  واختالفها،  شخصياهتم 
احلالة وسيلة من وسائل تفهم سلوك األطفال 

موجزة  دراسة  يأتي  وفيما  ومشكالهتم. 
للمخاوف عند األطفال.

املخاوف:
الشعور باخلوف انفعال له أساس فطري، 
األخطار،  من  يفر  كي  اإلنسان  به  اهلل  زود 
وحيمي نفسه من كل ما يهددها، فنحن مجيعاً 
هتديداً  فيها  ندرك  اليت  املواقف  يف  خناف 
حلياتنا، أو نتوقع أن يكون فيها ما يهدد أمننا 
جتعل   ، محيدة  صفة  فاخلوف  واستقرارنا. 
نفسه  ليحمي  يؤذيه،  ما  كل  يفر من  اإلنسان 
اإلنسان  أن خياف  أما  حياته.  على  وحيافظ 
من أشياء أو مواقف ال تثري اخلوف لدى عامة 

الناس، فهذا خوف مرضي.
وتُعرَّف املخاوف املرضية أيضاً بأهنا خوف 
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حاد غري واقعي يتعارض مع قدرة الفرد على 
والعملية  االجتماعية  األنشطة  يف  املشاركة 
أو ممارسة احلياة اليومية؛ وذلك خلوفه من 
.)2003 .Martin, P( حدث أو موقف معني

من  خوف  أو  قلق  هو  املرضي  واخلوف 
يستثري  ال  أو  يستحق  ال  شيء  أو  موضوع 
يتفق  ال  حيث  الناس،  عامة  لدى  اخلوف 
املتضمن  اخلطر  مقدار  مع  اخلوف  حجم 
خوف  فالفوبيا  عليه،  يزيد  وإمنا  املثري،  يف 
الشخص  يدرك  منطقي  غري  أو  عقالني  ال 
نفسه أنه خوف غري عقالني، ولكنه مع ذلك 
اكتسب  هنا  ومن  منه.  التخلص  يستطيع  ال 
طابعه املرضي »كاخلوف من األماكن املفتوحة 
Agoraphobia«، ويبدو يف خوف املريض 
دخل  ما  فإذا  مفتوحة،  أماكن  يف  البقاء  من 
منزالً ال يسرتيح إال إذا أغلق الباب، وإذا جلس 
يف غرفة يظل قلقاً حتى تغلق منافذها، وإذا 
سار يف الشارع أو خرج إىل األماكن الفسيحة 

انتابه الفزع والضيق.
وكما أنَّ هناك مرضى خيافون من األماكن 
عكسهم  على  مرضى  أيضاً  هناك  املفتوحة، 
املغلقة  األماكن  من  باخلوف  مصابون  متاماً 
تغلق  تكاد  فال   ،  »Claustrophobia«
يصاب  حتى  فيها  جيلسون  اليت  الغرفة  باب 
يف  ويظل  والفزع،  باخلوف  منهم  الشخص 
تفتح  أو  الغرفة  من  خيرج  حتى  احلالة  هذه 

منافذها.
املرضية،  املخاوف  وأنواع  أشكال  وتتعدد 
األماكن   « ذلك اخلوف من  األمثلة على  ومن 
واملفتوحة،  واملزدمحة،  واملنخفضة،  العالية، 
والبحر، والغرباء، والتلوث، والكالم، واملرض، 
والتسمم، والظالم، والنوم، واملدرسة، واملعلمة، 
والنار،  واحليوانات،  واحلشرات،  والطيور، 
الرعدية،  والعواصف  والغابات،  واملواصالت، 
واألصوات  واملطر،  والرياح،  الدم،  ورؤية 

رجال  ومن  واجلسور،  واألنفاق،  العالية، 
الشرطة ....«.

أو  معني  موقف  بالفوبيا  مريض  لكلِّ 
وال  خييفه،  الذي  هو  أكثر  أو  معني  موضوع 
يظهر عليه الفزع والقلق والضيق إال إذا ظهر 
املريض  يظل  حبيث  أمامه،  خوفه  موضوع 
املرض  أعراض  تظهر عليه  ال  بالفوبيا عادياً 
إال يف حالة ظهور موضوع خوفه. هذا وختتلف 
درجة اخلوف املرضي من مريض بالفوبيا إىل 
والفزع  اخلوف  عليه  يظهر  فالبعض  آخر، 
الشديدان إذا ظهر موضوع خوفه، بينما يكون 
أقل خوفاً وفزعاً إذا مل يظهر موضوع خوفه.

تنشأ وختتفي،  األطفال  لدى  املخاوف  إن 
ولكن )90%( تقريباً من األطفال تنشأ لديهم 
الثالثة،  فأطفال  وأعمارهم،  تتناسب  خماوف 
خيالية  حبياة  يتمتعون  واخلامسة  والرابعة، 
الكائنات  من  اخلوف  فيهم  تولد  خصبة 
إسقاط  على  أيضاً  قادرون  وهم  املتخيلة، 
أيّ  مع  والتوحد  اآلخرين،  على  مشاعرهم 
املخاوف.  من  العديد  ويعيشون  يرونه،  شيء 
وميكن القول إنّ األطفال يف هذا العمر أبعد ما 
يكونون عن الواقعية، فهم غالباً ما خيافون من 
أخطار غري حقيقية، بينما ال يعريون األخطار 

احلقيقية سوى القليل من اهتماماهتم.

احملكات التشخيصية للمخاوف 
املرضية:

- يعرف الشخص أنَّ اخلوف مبالغ فيه أو 
غري معقول.

األسى  أو  املقلقة  التوقعات  أو  التجنب   -
تعطل  املخيفة  املواقف  أو  املوقف  النفسي يف 
للشخص،  العادية  الروتينية  املهام  بوضوح 
األنشطة  أو  األكادميية  أو  الوظيفية  واملهام 
وجود  أو  االجتماعية  أو عالقاته  االجتماعية 

من  ينتابه  ما  واضح حول  نفسي  أسى 
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خماوف مرضية.
األمر  للخوف  املسبب  للمثري  التعرض   -
الذي  يولد عادة وبشكل متباين استجابة قلق 
مباشرة، تأخُذ شكَل نوبةِ هلٍع مرتبطة مبوقف 

أو يهيئها موقف لنوبة اهللع.
- يف األشخاص دون الثمانية عشر عاماً 
يكون استمرار االضطراب أو مدة بقائه ستة 

شهور على األقل.
- خوف متواصل وملحوظ مبالغ فيه وغري 
معتدل حيدث بسبب وجود أو توقع موضوع أو 

موقف حمدد.
- املوقف أو التوقعات املخيفة يتم جتنبها 
أو حتملها بشكل ما مع القلق البالغ أو األسى 
 American psychiatric( النفسي 

.)1994 - Association
قلقاً،  مهموماً  اخلواف  الشخص  يبدو   -
يصرف طاقاته النفسية واجلسمية يف جتنب 

األشياء واملواقف اليت ختيفه بشتى الوسائل.
ملواجهة  اخلواف  الشخص  اضطر  إذا 
وشعر  والفزع،  اهللع  انتابه  املخيفة  املواقف 
بالعجز، وظهرت عليه أعراض مرضية نفسية، 
القيء، واإلسهال، والعرق، واضطراب   « منها 
والتبول  القلب،  ضربات  وسرعة  التنفس، 

الالإرادي، وتقلصات األحشاء الداخلية«.

أسباب اخلوف املرضي:
- أسباب مرتبطة بعالقة الطفل بالوالدين، 

كاخلوف من توقع االنفصال عن الوالدين.
أو  الصارم  بالعقاب  متعلقة  أسباب   -

التهديد الدائم بالعقاب.
أو  اجلسمي  بالضعف  متعلقة  أسباب   -
أو  كاملرض  الطفل،  لدى  اجلسمية  اإلعاقة 
يشعره  املرض  هذا  ألن  اجلسمية؛  اإلعاقة 

بضعف الثقة بالذات.
من  الطفل  حبرمان  مرتبطة  أسباب   -

األسرة  ترزق  كما قد حيدث عندما  العطف، 
أو  عنايتها  كل  له  وتوجه  جديد  آخر  مبولود 

إشعاره باحلرمان من الوالدين.
واحملاكاة،  بالتقليد  مرتبطة  أسباب   -
فالطفل الذي ينحدر من أبوين خيافان خوفاً 
شديداً قد يقلدمها هو اآلخر وخياف مثلهما.

اليت تسقط  بالضغوط  - أسباب مرتبطة 
إضافًة  ذاته،  باحرتام  الشخص  شعور  وهتدد 
أو  املتعارضة  أو  املتصارعة  النزعات  إىل 

الدوافع املتصارعة.

التفسري احليوي للخوف املرضي:
اخلوف  لتطور  هتيئنا  الوراثية  العوامل  إنَّ 
بني  املقارنة  الدراسات  وجدت  فقد   ، لدينا 
يف  تشاهباً  أكثر  املتطابقة  التوائم  أنَّ  التوائم 
واخلوف  واخلجل  االنفعايل  التعبري  مقاييس 
مقاييس  يف  نفسها  التشابه  بدرجة  بنفس 

ضغط الدم. 
 »1971 .Seligman, M« ولقد افرتض
اخلوف  لتطوير  بيولوجياً  مهيؤون  البشر  أنَّ 
فهم   ، املثريات  من  معينة  ألنواع  الفوبيا  أو 
املرتفعة،  األماكن  من  اخلوف  يف  يشرتكون 
والطريان، واحليوانات، يف حني ال توجد عادة 

خماوف من األزهار أو املنازل.     
القضية حمل خالف  هذه  تناول  زال  وما 
حول ما إذا كان ذلك إرثاً بيولوجياً أم أنه شكل 

من أشكال التعلم الثقايف. 

التفسري املعريف السلوكي: 
طبقاً للتفسري املعريف السلوكي فإن املرضى 
مبواقف  لديهم  ارتبطت  قد  حمددة  بفوبيا 
االرتباط  وهذا  مهددة،  أحداث  أو  أشياء  أو 
املخيف ميكن أن يتم تعلمه عن طريق االرتباط 
املواقف  أو  الشيء  يرتبط  عندما  الكالسيكي 
بأحداث مثرية. فاألم اليت حتكي لطفلها قصة 
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سوف  الظالم  يف  النوم  قبل  ليلة  كلَّ  خميفة 
تكسبه بعد ذلك اخلوف من الظالم، والطفل 
القطط  من  اخلدش  أو  للعض  تعرض  الذي 
أصواهتا.  ترعبه  وقد  بل  منها  خياف  سوف 
كما ميكن أن يكتسب اخلوف عن طريق التعلم 
اليت  فاألم  والتقليد،  املالحظة  أو  باملالحظة 
سوف  طفلها  أمام  الكالب  من  خوفها  تظهر 

تنقل هذا اخلوف إليه عن طريق النمذجة.

التفسري السيكودينامي: 
يف  خمتلفة  وجهة  التفسري  هذا  يتخُذ 
تفسري الفوبيا، وطبقاً هلذا املنظور فإنَّ الفوبيا 
ببساطة هي طريقة لنقل القلق العصابي من 
داخل النفس وبطريقة ال شعورية إىل مصدر 
مبعنى  أو  معني.  موقف  أو  حمدد  خارجي 

آخر وهو أننا نعرب عما لدينا من صراعات ال 
شعورية باخلوف الالعقالني من أشياء معينة 
أو مواقف من دون وعي منا بذلك. وقد ترجع 
هذه احلالة إىل إسقاط الصراعات اليت عجز 
الشخص يف حلها وإسقاطها لتظهر على شكل 

خماوف من أشياء ال تثري اخلوف بطبيعتها. 
التحليل  يف  »فرويد«  لنظرية   وطبقاً 
املرضية  املخاوف  أو  الفوبيا  تنشأ  النفسي 
الطفل  كبتها  فيها،  مرغوب  غري  رغبات  من 
لينساها، وعندما تفشل » األنا« يف كبت هذه 
الرغبات يف الظهور، وتدرك » األنا« التهديد، 
تشعر باخلوف الزائد من ظهورها، ثم تسقط 
أو  القط،   « مثل  أشياء  على  اخلوف  هذا 
الثعبان وغريها. ومن ذلك مثالً  أو  احلصان، 

الصراع بني نوازعه وغرائزه من ناحية، 
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أخرى،  ناحية  من  اجملتمع  ومعايري  مثله  وبني 
الصراع  هذا  مواجهة  عن  عاجز  أنه  ومبا 
داخله وغري قادر على فّضه وخياف  الشديد 
الداخل  من  اخلوف  مصدر  حيول  فإنه  منه، 
إىل اخلارج، فيتخذ من أحد األشياء اخلارجية 
مصدراً خلوفه؛ ألن ذلك رمبا يكون أسهل يف 
أن  منه سوى  يتطلب  ال  األمر  إنَّ  إذ  املواجهة 

يتجنب املصدر.
هي  »فرويد«  عند  املرضية  فاملخاوف 
الكبح  من  الناتج  القلق  ضد  دفاع  عن  عبارة 
لدوافع » األنا« ، فهذا القلق حيل حمل » األنا« 
اخلائفة، ويتحرك جتاه عامل أو موقف معني 
تصبح  املواقف  وهذه  به  رمزي  اتصال  له 
املواقف  هذه  وبتجنب  للمخاوف،  املثرية  هي 
يستطيع الفرد العيش بدون صراع، فاملخاوف 
مواجهة  ويف  الدفاع  يف  »األنا«  طريقة  هي 
 Gerald, C. & John,( املشاكل احلقيقية

.)1994 .M

أنواع املخاوف املرضية:
نوع البيئة الطبيعية: إذا كان اخلوف حيدث 
بسبب موضوعات يف البيئة مثل الصخور، أو 
املرتفعات، أو املاء. فهذا النوع الفرعي عموماً 

حيدث يف مرحلة الطفولة.
نوع املوقف: إذا كان اخلوف حيدث نتيجة 
سبب حمدد مثل » وسائل النقل  واملواصالت 
أو  املصاعد،  اجلسور،  أو  واألنفاق،  العامة، 

الطريان، أو قيادة السيارة...إخل«. 
نوع حيواني: إذا كان اخلوف حيدث بسبب 
احليوانات أو احلشرات، أو العقارب والثعابني، 
الفرعي  النوع  فهذا  املفرتسة،  واحليوانات 

عموماً حيدث يف مرحلة الطفولة.
أو  الدم،  أو  اجلروح،  أو  احلقن  نوع 
اإلصابات: إذا كان اخلوف حيدث بسبب رؤية 

الدم أو أية إجراءات طبية.

يعرفون  ال  ملموسة:  غري  أشياء  نوع 
»األشباح،  مثل:  فيها  ويتومهون  حقيقتها، 

والعفاريت، واجلن، والسحر«.
الصغر  يف  املخاوف  هذه  تعاجل  مل  وإذا 
ويصعب  احلياة،  مدى  الشخص  مع  تستمر 
والرشد،  املراهقة  يف  منها  التخلص  عليه 
منها   خوفه  معقولية  عدم  إدراكه  من  بالرغم 
النفسية  وطاقاته  تفكريه  من  الكثري  ويصرف 
واجلسمية يف االبتعاد واهلروب منها، وجتنب 
وإذا  فيها.  توجد  اليت  األماكن  من  االقرتاب 
الذي خياف  الشيء  مواجهة  على  أحد  أجربه 
منه زادت مقاومته ضراوة وعنفاً، وقد تنهار 
املرضية  األعراض  وتظهر  النفسية،  دفاعاته 

النفسجسمية » السيكوسوماتية ».  

الوقاية من املخاوف املرضية:
تفسري  يف  العلماء  اختالف  من  بالرغم 
أهنا  على  متفقون  فإهنم  املرضية،  املخاوف 
وعالجها  منها  والوقاية  متعلمة،  استجابة 
على  األطفال  مبساعدة  وذلك  ميسران، 
من  الوقاية  طرق  وتتلخص  صراعاهتم،  حل 

املخاوف املرضية يف اآلتي:
على  االعتماد  على  الطفل  تشجيع   -
نفسه، وحتمّل املسؤولية كي يتعود على اجلرأة 

واإلقدام.
استغالل  وعدم  األطفال  ختويف  عدم   -
خماوفهم يف السيطرة عليهم وضبط سلوكهم.

- تقليل قلق األمهات، ألنه كلما كانت األم 
قلقة أو خائفة على طفلها، قلق الطفل أيضاً 

وخاف على نفسه.
- تقليل حتذير اآلباء ألطفاهلم أو تأنيبهم 
أو حتقريهم وإهانتهم أو ضرهبم؛ ألن مثل هذه 
التصرفات من اآلباء تضعف يف أبنائهم الثقة 
يشعرون  جبناء،  هيّابني  وجتعلهم  بالذات، 

بالتهديد واخلوف من أشياء ومواقف كثرية.
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املؤذية،  باألشياء  األطفال  تبصري   -
وتوضيح ما فيها من هتديدات حلياهتم، وبيان 
استجاباهتم  تكون  كي  منها،  احلذر  كيفية 

مناسبة ملا فيها من أخطار.
ال  وخييفه  الطفل  يزعج  ما  حدث  إذا   -
ينساه،  ال  قد  ألنه  يتناساه؛  أو  لينساه  نرتكه 

ويستمر خوفه منه.
ضبط  على  واآلباء  األمهات  تدريب   -
خماوفهم  إلخفاء  عندهم  اخلوف  انفعاالت 

حتى ال يتعلمها األطفال باملالحظة والتقليد.

عالج اخلوف املرضي:
     إذا تعلم الطفل اخلوف املرضي وأصبح 
املباشر،  اإلحياء  معه  يصلح  ال  فإنه  خوافاً، 
بأن ما خياف منه ال يسبب األذى، وال يفيد 
ال  إذ  عليها،  للتغلب  وال حثه  حتقري خماوفه، 
بد من العالج النفسي. ميثل العالج السلوكي 
طرق  أكثر   »Behavior Therapy«
يعد  حيث  املرضية،  للمخاوف  فعالية  العالج 
أنَّ  غري  الفنيات،  هذه  أهم  أحد  التعريض 
معظم الدراسات أكدت أنَّ كمية التعريض يف 
أثناء العالج ال تعد منبئاً لنتائجه، وتقرتح هذه 
تعد فعالة ألهنا  التعريض  فنية  أنَّ  الدراسات 

تزيد من الذات املدركة لدى املريض، ومن ثم 
يصبح لدى املريض قدرة على حتقيق النجاح 

يف مواجهة املواقف واألحداث املخيفة.
كما ميكن استخدام فنيات أخرى يف هذا 
اإلطار مثل التدريب على االسرتخاء والتخلص 
أو  والغمر  واملنظم من احلساسية،  التدرجيي 
إبراز  املعريف للمريض من خالل  البناء  إعادة 
الالعقالنية يف تفكريه، وأهم صور التشويش 
واالضطراب املعريف لديه حول مصدر خوفه.  
واملنظم  التدرجيي  التخلص  طريقة  وتعد 
وهي  فعالة،  طريقة  واخلوف  احلساسية  من 
اليت  األشياء  من  الطفل  اقرتاب  على  تقوم 
أو  حقيقية  مواقف  يف  إما  بالتدريج،  خيافها 
تلفزيونية،  أو  سينمائية  بأفالم  مواقف  يف 
وهو  األشياء  هذه  من  الطفل  تقريب  ويتم 
أن  فيتعلم  طيبة،  نفسية  حالة  ويف  مسرتيح 
هذه  حضور  يف  خائف  غري  مسرتخياً  يكون 
عكسي  تشريط  عملية  تتم  وبذلك  األشياء، 
جتعل   »Counter Conditioning«
املوقف املخيف موقفاً ممتعاً الستجابة الطفل 
وترتبط  والطمأنينة،  األمن  إىل  اخلوف  من 
خميفاً،  كان  الذي  بالشيء  االرتياح  استجابة 

فيزول عنه اخلوف. 

املراجع:
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Martin, P. (2003), Phobia, Gale encyclopedia of alternative medicine
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د.ناديا الغزويل

توظيف خريطة المفاهيم
في تدريس التاريخ

داخل  التعليمّية  العملية  اإجناح  ركائز  اأحد  التدري�س  طريقة  اختيار  يعد   
مع  وان�سجامًا  الي�م،  الرتب�ّي  امليدان  يف  للتط�رات  ونظرًا  ال�سفّية،  الغرفة 
ظاهرة النفجار املعريّف وت�سّخم املادة التعليمّية التي ت�س�د ع�سر املعل�مات، فقد 
قبل  فعالة من  م�ساركة  لتحقيق  التفاعلّية،  الطرق  ا�ستخدام  املخت�س�ن على  ركز 
املهارات  اإتقان  يتلق�نها، ولتمكنهم من  التي  املعرفّية اجلديدة  املادة  الطالب مع 
دور  تغرّي  بعد  خ�س��سًا  جيد،  ب�سكٍل  يتمثل�ها  اأن  ينبغي  التي   والقيم  املطل�بة، 
املدر�سة الذي مل يعد حم�س�رًا يف تقدمي املادة التعليمّية وا�سرتجاعها، بل جتاوزه 
ت�ليد  يف  وت�ظيفها  عليها،  واحل�س�ل  املعرفة،  اإىل  ال��س�ل  مهارات  تنمية  اإىل 

املعارف اجلديدة.
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التدريس  طرائق   تعدد  من  وبالرغم 
من  أفضل  طريقة  توجد  ال  أنه  إال  وتنوعها، 
أخرى، وإمنا الذي حيدد ذلك طبيعة املوقف 
التعليميّ، واألهداف التعليميّة والفئة العمريّة، 
عن  املسؤول  هو  فاملعلم/املدرس  ذلك  ومع 
حتديد الطريقة املناسبة للدرس، وقد يستخدم 
لكن  الواحد،  الدرس  خالل  طريقة  من  أكثر 
ليس  معينة  خبصوصية  تتميز  التاريخ  مادة 
التعليم  مرحلة  يف  األساسية  املواد  من  ألهنا 
األساسيّ والثانويّ فقط، بل ألهنا متكننا من 
املاضي، وجتعلنا نرسم طريقاً  االستفادة من 
املفاهيم  من  بالكثري  تزخر  وألهنا  للمستقبل، 
مع  يتناسب  -مبا  بينها  والعالقات  اجلديدة 
املتعلم  اشرتاك  على  وتركز  العمرية-،  الفئة 
إلدراك  التفكري  ممارسته  وعلى  تعلمه،  يف 
إلدراك  باالستنتاجات،  والقيام  العالقات 
املفاهيم  فتصبح  العلمية،  مادته  حمتويات 

العامة هي األهداف األساسية املراد حتقيقها؛ 
هلذا ومن أجل حتسني حتصيل الطلبة يف مادة 
احلياة  يف  بأمهيتها  وعيهم  وزيادة  التاريخ، 
املعنى  تكون  ضمان  وألن  والعملية،  العلمية 
الصحيح للمفاهيم يف ذهن الطالب ومساعدته 
على تعلمها أساسٌ للعملية التعليميّة وضمانٌ 
أكيدٌ لنجاحها، فقد كانت إحدى أهم الطرائق 
طريقة  املادة:  هذه  تدريس  يف  املستخدمة 
جديدة  تربويّة  تقنية  وهي  املفاهيم.  خريطة 
كون  يف  احلديثة،  الرتبية  ومعطيات  تنسجم 
الطالب حمور العملية التعليميّة وصاحب الدور 
معينّ  وهو  تعلمه،  عملية  يف  الرئيس  النشط 
ببعضها  واملفاهيم  املعلومات  بربط  ومطالب 
على شكل بُنى معرفيّة أو مفاهيميّة منظمة. 
)تأمل اخلرائط املفاهيمية يف الشكلني )2-1( 
وتبني املهارات والقيم اليت ميكن أن يكتسبها 

الطالب بعد دراسته مادة التاريخ(:

كتاب التاريخ

مهارات حياتيةمهارات التفكري التاريخي

الإدراك 
التاريخي

التف�سري 
التاريخي

التحليل 
التاريخي

التفكري الناقد

ال�سكل)1( املهارات التي ميكن اأن يكت�سبها الطالب بعد درا�سته مادة التاريخ

ينتج عنه

يعزز

ي�ساعد على
ي�ؤديان اإىل

ي�ؤدي اإىل

يك�ن بـي�ؤدي اإىل

من خالل

منهامنهامنهامنها منها

الإدراك 
املكاين

حل 
امل�سكالت

اإدراة 
ال�قت

ح�سن
التخطيط

التعامل مع 
التكن�ل�جيا

الت�ا�سل والندماج حتمل امل�س�ؤولية
مع الآخرين

احل�اراتخاذ القرار

ال�ستق�ساء
التاريخي
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 ما املقصود خبريطة املفاهيم؟
عام  يف  املفاهيم  خرائط  ذكر  من  أول 
»جوين«  العامل  مع  »نوفاك«،  العامل  1984م 
تتعلم«،  كيف  »تعلم  بـ  املعروف  كتاهبما  يف 
مستفيداً من نظرية »أوزوبل« التعلم ذو معنى، 
العالقات  للمتعلم  يتضح  الذي حيدث عندما 
والعالقات  املفاهيم،  مستويات  بني  الرأسية 
األفقية بني تلك املفاهيم، مما حيقق الرتابط 
يف  املوجودة  واألفكار  اجلديدة  األفكار  بني 
بنية الطالب املعرفيّة، وهذا ال يتحقق إال من 
خالل الرتكيز على األفكار الرئيسة، واملفاهيم 
اللجوء  دون  من  التعليميّة،  للمادة  األساسية 
بأمهية  تذهب  اليت  والتفاصيل  احلشو  إىل 
توظيف  يف  تساعد  اليت  املستهدفة  املفاهيم 
ثم  ومن  واإلبداعيّ،  الناقد  التفكري  مهارات 
تطبيق املعرفة يف مواقف جديدة متر باملتعلم. 

فما املقصود خبريطة املفاهيم؟
الشكلني  نتأمل  السؤال  هذا  عن  لإلجابة 
بشكل  يتلقى  البشري  العقل  أن  لنجد   )4-3(

يتم  ال  ولكن  جديدة،  معلومات  مستمر 
االستفادة منها عند دخوهلا بشكل عشوائي، 
واستقباهلا  املعلومات  إرسال  يتم  عندما  أما 
من  تزيد  فإهنا  ومرتابطة  منظمة  بصورة 
الذي  الدماغ،  يف  املعلومات  ختزين  فعالية 
على  للمعلومات  ومعاجلته  يعتمد يف ختزينه 
بني  العالقات  ليبني  املنظم،  الشبكي  الشكل 
ببعضها،  ربطها  فعالية  من  وليزيد  أجزائها، 
ألن ربط املعلومات اجلديدة بالسابقة يتطلب 

كتاب التاريخ

تثمني 
الرتاث

املحافظة 
عليه

املحافظة 
على 
البيئة

تر�سيد 
امل�ارد

تقدير 
ال�قت

ا�ستثمار 
ال�قت

العمل 
التط�عي

ينّمي

من خالل ي�ساعد علىينتج عنهمن خالل

يك�ن بـ

ي�ؤدي اإىلي�ساعد على
من اأجل

العتزاز بالق�مية العربية احرتام اآراء الآخرين النتماء لل�طن

الت�ا�سل والندماج العمل التعاوين
مع الآخرين

القيم

ال�سكل)2( القيم التي ميكن اأن يكت�سبها الطالب بعد درا�سته مادة التاريخ

ال�سكالن )4-3(
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التنظيم، وبالتايل تشكيل بنية معرفية جديدة، 
واستدعائها عند احلاجة. لذلك ميكن القول 

إن خريطة املفاهيم:
حيث  وقاعدة،  قمة  هلا  ختطيطية  رسوم 
مشوالً  األكثر  املفاهيم  القمة  يف  يوجد 
أكثر  لتكون  املفاهيم  تتدرج  ثم  وعمومية، 
املفاهيم  تلك  وترتبط  القاعدة،  حنو  حتديداً 
مع بعضها بأسهم وخطوط يكتب عليها كلمات 

الربط، لتوضح العالقة بني مفهوم وآخر.

فوائد خريطة املفاهيم يف تدريس 
التاريخ:

النصوص  فهم  على  املتعلم  تساعد   -
ترتيب  على  تقوم  اخلرائط  ألن  التارخييّة، 
من  هرمية  وبصورة  واضح  إطار  املفاهيم يف 
حبيث  عمومية،  األقل  إىل  عمومية  األكثر 
على  قراءهتا  خالل  من  الطالب  تساعد 
استخراج املفاهيم الرئيسة والفرعية، ومن ثم 

إدراك العالقة بينها.    
يف  اجلافة  التارخييّة  املادة  تعرض   -
من  يزيد  ما  وهذا  مفاهيمية،  شبكة  صورة 
واستيعاهبا  فهمها،  يسهل  وبالتايل  وضوحها 
بسهولة ويسر، ويساعد على زيادة حتصيلها، 
فهي تسهم يف بقاء املعلومات يف الذاكرة أكرب 
على  القائم  التعلم  تتجنب  ألهنا  فرتة ممكنة، 

احلفظ، وتقوم على التعلم ذي املعنى.
- تساعد الطالب على التمييز بني األنواع 
وتصنيفها،  التارخييّة،  للمفاهيم  املختلفة 
أمثلة  وإعطاء  جديدة  مواقف  يف  وتطبيقها 
وخاصة  التفكري  مهارات  فتنمي  عليها، 
بناء  يتطلب  والرتكيب، حيث  التحليل  مهارتي 
واستخراج  النص،  حتليل  املفاهيم  خريطة 
وإعادة  فيه،  والفرعية  الرئيسة  املفاهيم  أهم 
ترتيبها على شكل خريطة مفاهيم، وهذا ما 
يقلل من استخدام اإللقاء يف تدريس التاريخ.

ماهي التطبيقات الربوية خلريطة 
املفاهيم يف تدريس مادة التاريخ؟

تدريس  يف  املفاهيم  خرائط  تستخدم 
فيمكن  خمتلفة،  موضوعات  يف  التاريخ 

استخدامها:
منظماً متقدماً: فتعرض خريطة املفاهيم 
يف  ما  ملوضوع  دراستهم  قبل  الطالب  على 
مقدمة  املتقدم  املنظم  ألن  الدرس،  بداية 
التعليميّة  املادة  فهم  على  تساعد  متهيديّة 
من  أعلى  مستوى  على  وتكون  اجلديدة، 

الشمولية والعمومية.
 يف أثناء التدريس: ويف هذه احلالة تصبح 
تساعد  بصريّة  وسيلة  املفاهيمية  اخلريطة 
على تدريس املفاهيم الرئيسة والفرعيّة اليت 
عامالً  تكون  أن  وميكن  الدرس،  يتضمنها 
رئيسياً يف التدريس أي يقوم التدريس عليها، 

وذلك من خالل اتباع املعلم اخلطوات اآلتية:
- البدء بالتهيئة املناسبة للدرس.

- توجيه الطالب لقراءة فقرة من الدرس 
الرئيسة  املفاهيم  الستخراج  جيدة  قراءة 

والفرعية.
- يدون املعلم على السبورة املفاهيم اليت 

مت التوصل إليها من قبل الطالب. 
- ترتيب املفاهيم إىل رئيسة وفرعية. 

الروابط  اختيار  الطالب  من  يطلب   -
املناسبة بني املفاهيم.  

تعلمه:  مت  ما  لتقويم  الدرس  هناية  يف 
مفاهيم  خريطة  الطالب  بتنظيم  إما  وذلك 
للموضوع الذي قاموا بدراسته، أو أن تتضمن 
غري  مفاهيم  خرائط  التحصيلية  االختبارات 

مكتملة، يطلب من الطالب استكماهلا.

ماهي مكونات خريطة املفاهيم؟ 
تتكون خريطة املفاهيم من:

الرئيسة:  األفكار  أو  املفاهيم   -
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)سواء  متماثلة  بإطارات  إحاطتها  ويفضل 
مدى  تعكس  مربعة(  أو  بيضاوية  أو  دائرية 
املستوى  يف  الرئيسة  املفاهيم  هذه  متاثل 

واألمهية.
تفرع  وما  الفرعيّة  األفكار  أو  املفاهيم   -
بإطارات متماثلة حتى  منها: وجيب إحاطتها 
تعكس مدى تشابه هذه املفاهيم الفرعية يف 

املستوى واألمهية.
- وصالت أسهم: ذات اجتاهات مقصودة 
بني  تبادليّة  أو  ارتباطيّة  عالقة  على  تدل 
من  املختلفة  األجزاء  يف  املفاهيم،  مستويات 

اخلريطة.
عبارات  أو  كلمات  وهي  ربط:  عبارات   -
نوعية  توضح  األسهم  وصالت  تصاحب 
العالقة بني كل مفهومني وتعرب عن مدى الفهم 
له،  ينقسم،  يف،  )يؤثر  مثل:  بينها،  للعالقات 
حتاط  أال  ينبغي  اخل(.  يتضمن..  من،  يتكون 
عن  متيزها  ليتم  بإطارات  العبارات  هذه 

املفاهيم الرئيسة واملفاهيم الفرعية.

كيف تبنى خريطة املفاهيم؟
نتبع  أن  جيب  املفاهيم  خريطة  لبناء 

اخلطوات اآلتية: 
- اختيار درس معني أو اختيار فقرة منه.

من  الفقرة  أو  الدرس  مضمون  حتليل   -
إىل  التعرف  هبدف  الطالب  أو   املدرس  قبل 

املفاهيم الواردة فيها وتدوينها على السبورة.
إليها  التوصل  مت  اليت  املفاهيم  ترتيب   -
من خالل حتليل الدرس أو الفقرة إىل مفاهيم 
املفاهيم  ثم  الفرعية  املفاهيم  يليها  رئيسة 

األقل مشولية وعمومية.
تنتمي  اليت  أو  املتصلة  املفاهيم  ربط   -
لبعضها بعضاً خبطوط ويكتب على كل خط 
حروف اجلر أو العبارات اليت توضح العالقة 

بني املفهومني.

مثال تطبيقي:
كتاب  من  اخرتنا  اخلطوات  هذه  إلدراك 
درساً  األدبيّ  الثانويّ  الثالث  للصف  التاريخ 
مستعمرة  إىل  اجلزائر  حتول  فرنسا  بعنوان: 

فرنسيّة.
بعد قراءة الدرس ووضع اهلدف العام:

)يفهم كيفية االحتالل الفرنسيّ للجزائر، 
ويشعر خبطر السياسة الفرنسيّة االستعماريّة(

وبعد وضع األهداف التعليميّة، وجدنا يف 
لتحضري  املناسبة  الطريقة  املفاهيم  خريطة 
هذا الدرس، ولنوضح كيف ميكن ذلك سوف 
كتاب  يف  ورد  كما  الدرس  باستعراض  نقوم 
الطالب، ثم نبني كيف استخلصنا املفاهيم من 
الفقرة وصنعنا منها خريطة مفاهيميّة، وكيف 
تلك  بني  التبادلية  والروابط  الروابط  أوجدنا 

املفاهيم.

الدر�س يف كتاب الطالب

فرنسا حتوُِّل اجلزائرَ إىل مستعمرةٍ فرنسيَّة
أنظار  بصرف  الداخلية  اجلزائر حالً ملشكالهتا  على  فرنسا يف سيطرهتا  وجدت 
الشعب الفرنسي عن الضائقة املالية لدولته، وحالً ملشكالهتا اخلارجية بضرب التفوق 
الربيطاني يف البحر املتوسط، فاستغلت حادثة املروحة للقضاء على قوة اجلزائر البحرية، 
وحاصرت شواطئها إىل أن احتلتها عام 1830م، واتبعت فيها سياسة استعمارية أساسها 

َفرْنَسة اجلزائر.
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املالحظات:
نالحظ  أن الفقرة األوىل يف الدرس تشكل 
تذكرياً مبعلومات الطالب السابقة اليت درسها 
يف الصف الثاني الثانوي األدبي عن اجلزائر، 
وبني  بينها  للربط  منها  االستفادة  وميكن 
املفاهيم  ببعض  وتذكريه  اجلديدة،  املعلومات 
مثل: - اإلدارةِ غريِ املباشرة - امتيازات جتاريَّة 

- الدوِل االستعماريَّةِ .
الدرس  يف  الثانية  الفقرة  ذلك  بعد  نقرأ 
من  العديد  استخالص  ميكننا  أنه  فنجد 

املفاهيم، وهي تندرج حتت مفهوم أعلى منها، 
ميكن أن نطلق عليه )األسباب(، فنضع كلمة 
عاماً،  مفهوماً  لتشكل  األعلى  يف  األسباب 
ونضع املفاهيم اليت استخلصناها من الفقرة 

بشكل منسدل عنه. 
أما الفقرة الثالثة فنختار عنواهنا)مقدمات( 
مرتبطة  الفقرة  هذه  لكن  مفهوماً،  ليكون 
)مجع  كلمة  فنختار  الثانية،  الفقرة  بنهاية 
معلومات( لتكون مفهوماً أقل عمومية، صحيح 
من  ذلك  لكن  الثانية  الفقرة  يف  موجودة  أهنا 

سنتعرَّفُ أوضاعَ اجلزائِر قبيل االحتالِل الفرنسيّ، واألسبابَ اليت دفعت فرنسا 
حُ كيفيََّة احتالِل فرنسا  إىل احتالهلا، ونبيِّنُ مواقفَ الدول األوروبّية من ذلك، ونوضِّ

اجلزائرَ، ونبيِّنُ السياسَة اليت اتَّبعتها بعد االحتالل.

أوّاًل: اجلزائرُ ُقبيل االحتالِل الفرنسيّ:
بعد سيطرة العثمانيني على اجلزائر اعتمدوا اإلدارةَ غريَ املباشرة، إذ بقي النفوذ 
فيها لقادة البحر )الدايات( الذين قادوا حركَة املقاومةِ البحريَّةِ ضدَّ أساطيل الدول 
األوروبّية، وقد حصلت فيها فرنسا على امتيازات جتاريَّة خاصّة منُذ عام 1535م، 
تضمَّنت إقامَة مؤسَّساتٍ لصيد املرجان وتصديِر احلبوِب ألوروبّا، يتبعُ هلا مستودعٌ 
فٌ ملكيٌّ يتبعُ  كبريٌ للتجارة يُعرَفُ بالباستيون، الذي حتوَّل إىل قلعة للملك حيكمه موظَّ
لفرنسا، اعرتفتِ اجلزائر باجلمهوريَّة الفرنسيَّة اجلديدة، وأسهمَ األسطوُل اجلزائريُّ 
غري مرَّة يف محايتها من اخلطر األسبانيِّ واألملانيِّ، بالرغم من ذلك فقد كانت فرنسا 

من أكثر الدوِل طمعاً يف اجلزائر. 
بعدَ قراءتكَ املربَّعَ اإلثرائيَّ برأيك ما سببُ سعي الدوِل االستعماريَّةِ إىل 

القضاء على األسطول اجلزائريّ؟

قاد الدايات حركة اجلهاد البحري الذي مسته أوروبا )بالقرصنة(، لذلك 
سعت الدول األوروبية ومعها الواليات املتحدة األمريكية إىل القضاء عليه، 
البحريتان  وهامجت  1815م،  عام  اجلزائر  األمريكي  األسطول  قصف  إذ 
الربيطانية واهلولندية األسطول اجلزائري، كما كلفت انكلرتا اللورد اكسماوث 
بقيادة أسطول حبري لتحطيم السفن اجلزائرية وقصف املدينة عام 1816م، 

ثم عاودت اهلجوم عام 1825م.
حممود عامرـ تاريخ املغرب العربي املعاصر، ص16
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الدرس،  من  الثالثة  للفقرة  املفاهيمية  اخلريطة  مع  ربطها  من  مانع  فال  التأليف،  ضرورات 
لتصبح اخلريطة للفقرتني على الشكل اآلتي:

املفاهيمالدر�س يف كتاب الطالب

ثانيًا: فرنسا حتلُّ مشكالتِها باحتالل اجلزائر:
إقامة  من  نُها  سيمكِّ اجلزائرَ  احتاللَها  أنَّ  فرنسا  رأت 
خالهلا  من  تضربُ  اجلزائر،  ساحل  على  حبريَّةٍ  قاعدةٍ 
إعادة  وتساعدُها على  املتوسّط،  البحر  الربيطانيَّ يف  التفوَُّق 
مع  حروِبها  منها خالل  أجزاءً  فقدت  اليت  اإلمرباطوريَّةِ  بناء 
نُها من فتح خطٍّ جتاريّ إىل أواسط إفريقيا،  بريطانيا، ومتكِّ
عرشِهِ  توطيدَ  اجلزائِر  احتالل  من  فرنسا  ملكُ  هدفَ  كما 
لفرنسا على  للجزائر منحته  ديٍن  دفع  والتهرُّبَ من  املزعزِع، 

شكل قروٍض ماليَّةٍ وغذائيَّة )القمح( منذ عام 1798م، 
إىل  باحتالل مصرَ  فرنسا  بعد فشل  نابليونُ  أوفدَ  لذلك 
املهندس احلربيّ بوتني عام 1808م جلمع معلومات  اجلزائر 
أمامَ  هزميته  أنَّ  إالَّ  لغزوها،  ط  خمطَّ وإعداد  اجلزائر  عن 

اسبانيا وروسيا أجلَّت ذلك.
ثالثًا: مقدِّماتُ احتالِل فرنسا اجلزائر: 

حاصرتِ السفنُ الفرنسيَُّة عام 1827م مدينَة اجلزائر، إالَّ 
أنَّها انسحبت للمشاركة يف حرب اليونان ضدَّ الدولة العثمانيَّة 
وبعد  نافارين،  معركة  يفَ  اجلزائري  واألسطول  علي  وحممد 
مَ  وحتطُّ العثمانيَّة،  الدولةِ  خسارةَ  فرنسا  استغلَّت  املعركةِ 
األسطولني املصريِّ واجلزائريِّ، لتحاصرَ اجلزائرَ من جديد 
عام 1828م، لكنَّ تكاليفَ احلصاِر وخوفَ فرنسا من احلرب 
علي  حممد  إقناع  حماولة  إىل  دفعَها  واسبانيا،  بريطانيا  مع 
باحتالل اجلزائِر بدعم منها عام 1829م، فرفض حممد علي؛ 
إىل  إضافًة  أسطولِهِ اجلديدِ،  بناءِ  إعادة  يعمل على  كان  ألنَّه 
ختطيطه للتوسُّع يف بالد الشام، وخشي من إغضاب العرب 

واملسلمني. 
هلذا اتَّخذت فرنسا من حادثة لطِم الداي حسني القنصَل 
الفرنسيَ دوفال مبروحة ذريعًة الحتالل اجلزائر عام 1830م 

إْذ عدَّهتا إهانًة للشرف الفرنسيّ.

- قاعدة بحرية
- �سرب بريطانيا

- بناء اإمرباط�رية
- جتارة مع اإفريقيا

- ت�طيد عر�سه
- التهرب من الدين

جمع معل�مات
عليها  مثال  ي�جد  اأنه  نالحظ 

اإر�سال ب�تني عام 1808م 

ح�سار
مثال  ي�جد  اأنه  نالحظ  وهنا 

على هذا احل�سار  عام 1827م.

طلب م�ساعدة
امل�ساعدة  اأنها طلبت هذه  جند 

من حممد علي. 

افتعال حادثة
هي  املروحة  حادثة  اأن  جند 
ا�ستخدمتها ذريعة  من �سنع فرن�سا 

لالحتالل.  
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ننتقل للفقرة الرابعة يف الدرس وبعد قراءهتا بدقة نالحظ أنه من املمكن أن نصنع منها 
خريطة مفاهيمية مناسبة على الشكل اآلتي: 

املفاهيمالدر�س يف كتاب الطالب

رابعًا: مواقف الدول من احتالل اجلزائر:
للجزائر،  الفرنسي  االحتالل  من  الدول  مواقف  تباينت 
ولزج  العثمانية،  الدولة  ضعف  من  لتزيد  روسيا  فأيدته 
فرنسا يف منافسات استعمارية مع بريطانيا، بينما عارضته 
بريطانيا، ألهنا رأت أن احتالل فرنسا اجلزائر خيل بالتوازن 
على  فضغطت  املتوسط،  البحر  يف  تفوقها  ويهدد   ، الدويل 
العثمانية اليت حاولت إرسال طاهر باشا ليحل مكان  الدولة 
الداي ، ويبحث عن حل ودي للمشكلة مع فرنسا، إال أن فرنسا 

رفضت أي تدخل  من الدولة العثمانية.

جند أن املفهوم الرئيسي:
م�اقف الدول

وهي لثالث دول:
رو�سيا وافقت

بريطانيا رف�ست
العثماني�ن حاول�ا البحث عن حل 
الشكل  على  اخلريطة  فتصبح 

اآلتي:

اخلريطة املفاهيمية

اأ�سباب

جمع قاعدة بحرية
معل�مات

ح�سار

طلب 
م�ساعدة

افتعال 
حادثة

ب�تني عام 
1808م

عام 1827م

من حممد علي

املروحة عام 
1830م

�سرب بريطانيا

بناء امرباط�رية

جتارة مع اإفريقيا

ت�طيد احلكم

التهرب من الدين

مقدمات
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هبذا متكنا من صنع ثالث خرائط مفاهيمية للفقرات األوىل للدرس، لكن ما هو املفهوم 
الرئيس هلذه اخلرائط؟ وما هي الروابط بينها؟ نضع اخلرائط الثالث جبانب بعضها حبسب 
تسلسل احلصول عليها من الدرس، لنجد أن ما يربط هذه املفاهيم هو احتالل فرنسا اجلزائر، 

وقد كان له أسباب ومقدمات ومواقف دول، فتصبح اخلريطة على الشكل اآلتي: 

اخلريطة املفاهيمية

احتالل فرن�سا اجلزائر

م�اقف دول

العثماني�نبريطانيارو�سيا

البحث عن 
حل

رف�ست وافقت

اأ�سباب

قاعدة بحرية

�سرب بريطانيا

بناء امرباط�رية

جتارة مع اإفريقيا

ت�طيد احلكم

التهرب من الدين

جمع 
معل�مات

ح�سار

طلب 
م�ساعدة

افتعال 
حادثة

ب�تني عام 
1808م

عام 1827م

من حممد علي

املروحة عام 
1830م

م�اقف دولمقدمات

العثماني�نبريطانيارو�سيا

البحث عن 
حل

رف�ست وافقت
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أن  ميكن  أنه  جند  الدرس  قراءتنا  بعد 
نستخدم  درسيتني، هبذا  يقسم على حصتني 
اخلريطة اليت قمنا بصنعها على شكل منظم 
أن  الدرسية اجلديدة، وميكن  للحصة  متقدم 
خالل  الطالب  تعلمه  ما  لتقويم  أداة  جنعلها 
الدرس  تتمة  أن  ونالحظ  املاضية،  احلصة 
خريطة  بطريقة  أيضاً  حتضر  أن  ميكن 

املفاهيم على الشكل اآلتي:
فرنسا  إنزال  خالل  من  االحتالل  كان 

قواهتا يف ضاحية سيدي فرج: 
املفهوم  )االحتالل(  كلمة  من  جنعل 
الرئيس، ونضع )إنزال قوات( مفهوماً فرعياً، 
ويف ضاحية سيدي فرج مثال عليها، وجنعل 
الرئيس  املفهوم  بني  رابطة  )من خالل(  كلمة 

والفرعي.
متثلت  مراحل  له  كان  االحتالل  لكن 

خبريطة موجودة يف كتاب الطالب:
)مراحل(  وكلمة  رابطة  )له(  كلمة  جنعل 
مفهوماً فرعياً، وميكن أن نستخدم اخلريطة 

املوجودة لنعزز مهارة استخدام اخلرائط.
متثلت  سياسات  االحتالل  عن  نتج 
وثقافيّة  واقتصاديّة  سياسيّة  جماالت  بأربعة 
رابطة،  عنه(  )نتج  كلمة  نضع  واجتماعيّة: 
استعمارية(  )سياسات  كلمة  تركيب  وجنعل 
مفهوماً فرعياً، وكلمة )متثلت( رابطة، ونضع 
وثقافيّة،  واقتصاديّة،  سياسيّة،  الكلمات 
املفهوم  أقل عمومية من  واجتماعيّة، مفاهيم 
الفرعي. وتصبح اخلريطة على الشكل اآلتي:

الحتالل

اإنزال ق�ات

اجتماعيةثقافيةاقت�سادية�سيا�سية�سيدي فرج

مراحل�سيا�سة ا�ستعمارية

املفاهيمية  واخلريطة  الدرس  من  األول  للقسم  املفاهيمية  اخلريطة  بني  الرابط  ما  لكن 
للقسم الثاني من الدرس؟ 

حادثة  افتعال  مع  األول(  الفرعي  )املفهوم  األسباب  أن  يف  يتمثل  بينهما  الرابط  أن  جند 
املروحة )وهي مفهوم أقل عمومية من املفهوم الفرعي مقدمات( قد أدت إىل االحتالل، فيمكن 
أن نضع سهماً منسدالً من األسباب، وسهماً منسدالً من افتعال حادثة املروحة فقط إىل مفهوم 

االحتالل، وجنعل كلمة )أدى إىل( رابطة بينهما.

له
نتج عنه

من خالل

يف
متثلت بـ
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احتالل فرن�سا اجلزائر

الحتالل

اإنزال ق�ات

اجتماعيةثقافيةاقت�سادية�سيا�سية�سيدي فرج

مراحل�سيا�سة ا�ستعمارية

اأ�سباب

قاعدة بحرية

�سرب بريطانيا

بناء امرباط�رية

جتارة مع اإفريقيا

ت�طيد احلكم

التهرب من الدين

جمع 
معل�مات

ح�سار

طلب 
م�ساعدة

افتعال 
حادثة

ب�تني عام 
1808م

عام 1827م

من حممد علي

املروحة عام 
1830م

م�اقف دولمقدمات

العثماني�نبريطانيارو�سيا

البحث عن 
حل

رف�ست وافقت

اأدى اإىل

له
نتج عنه

من خالل

يف
متثلت بـ
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ونالحظ أنه ميكن استخدام هذه اخلرائط 
املناسب،  بالشكل  الدرس  لفقرات  املفاهيمية 
كأن نستخدم خريطة القسم األول من الدرس 
أثناء  نستخدمها  أن  وممكن  متقدماً،  منظماً 
اليت  الفقرة  لقراءة  الطالب  فنوجه  الدرس 
منهم  ونطلب  املفاهيم  يف  فيها وضوحاً  جند 
نستخدم  أن  وميكن  الربط،  كلمات  اختيار 
ما  لتقويم  الدرس  من  الثاني  القسم  خريطة 
تعلمه الطالب، كأن نفرغ اخلريطة من بعض 
املفاهيم،  بني  الروابط  بعض  من  أو  املفاهيم 

ليمألها الطالب، مثال على ذلك:
نالحظ أننا أفرغنا كلمة )له( الرابط بني 
الفرعي  واملفهوم  )االحتالل(  الرئيس  املفهوم 
األول  الفرعي  املفهوم  وأفرغنا  )مراحل(، 
)إنزال قوات(، وبعض املفاهيم األقل عمومية 
وذلك  الثاني،  الفرعي  املفهوم  عن  املتفرعة 
هبدف اختبار قدرات الطالب يف التمييز بني 
شدة  واختبار  جهة،  من  املفاهيم  مستويات 
انتباه الطالب لعدم وجود إحدى كلمات الربط 

من جهة ثانية.

الحتالل

؟ثقافية�سيا�سية�سيدي فرج ؟

مراحل�سيا�سة ا�ستعمارية؟

نتج عنه
من خالل

يف
متثلت بـ

حادثة املروحة
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خريطة املفاهيم أداة للتفكري 
وتعميق الفهم

وراء  ما  إسرتاتيجية  املفاهيم  تعد خريطة 
يتعلم  كيف  تعلم  على  املتعلم  تساعد  تعلُّمية، 
املتعلم  بشكل صحيح وفعال، وذلك ألن عقل 
معرفية  أبنية  من  يتكون  منظم  معريف  بناء 
اليت  الكربى  واألفكار  املفاهيم  من  منظمة 
ترتتب بشكل هرمي، حيث حتتل األفكار الكربى 
إىل  وبالنزول  اهلرم،  رأس  العريضة  واملفاهيم 
إىل  األكرب  من  املفاهيم  تتدرج  اهلرم  قاعدة 
ثانية جيب  األصغر هذا من جهة، ومن جهة 
تكون  حتى  بالسابقة  اجلديدة  املعرفة  ربط 
له  تتيح  أداة  إىل  فاملتعلم حباجة  معنى،  ذات 
الدعم واملساندة يف حالة التعلم اجلديد وكل 
ذلك ميكن توفريه بوساطة اخلريطة املفاهيمية 

اليت متّثل: 

ختطيط  وأداة  للتعلم،  متهيدياً  منظماً 
دمج  من  املتعلم  متكن  حمسوسة،  بصرية 
املعرفية،  بنيته  ضمن  اجلديدة  املفاهيم 
طبيعة  مع  يتواءم  سياق   أو  منط  خالل  من 
الذي يصنع باستمرار ترتيبات  الدماغ  عمل  
تكوين  أو  الستخالص  سريعة،  متسلسلة 

األمناط اجلديدة.
فتعيننا خريطة املفاهيم يف:

جبعل  للمفهوم،  ذهنية  صورة  رسم   -
العالقات حمسوسة ومرئية.

بتكوين  املفاهيم،  عالقات  إيضاح   -
العالقات بني  الصحيحة، ومالحظة  األمناط 

األشياء.
- إحداث التعلم ذي املعنى، وتشجع التفكري 

التشعيب.
- فهم مهارة التلخيص بإتقان من خالل:

ح�سار فرن�سا ل�س�احل اجلزائر عام 1830م
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املراجع:

- د.علي أمحد اجلمل، تدريس التاريخ يف القرن احلادي والعشرين، رؤية تربوية تعكس دور 
مناهج التاريخ يف مواجهة حتديات القرن اجلديد، ط1، عام 2005م. 
- مركز البحث الرتبوي، خريطة املفاهيم أداة تعليم، تعلم، تقييم.

- حتديد أهداف املوضوع.
- كتابة سيناريو حول املوضوع.

خريطة  بناء  الطالب  من  نطلب  أن   -
مفهومية.

- إبراز اخلرائط وتشجيع مناقشتها.
اخلرائط خالل  يطورون  الطالب  - جعل 

مناقشتها.
استثارة  يف  متعددة  أساليب  استخدام   -

فهم الطالب للخرائط. 

وميكن النظر خلريطة املفاهيم باعتبارها 
من  إتقاهنا  ينبغي  اليت  املعينات  من  سلسلة 
 %40 أنَّ  عرفنا  وإذا  واملتعلمني،  املعلمني  قبل 
من املتعلمني يصنفون متعلمني بصريني، وأنَّ 
الرغبة يف تكوين األمناط املنظمة تبدو شيئاً 
فطرياً يف سلوك اإلنسان، وأنَّ الطالب يتعلمون 
بشكل أفضل عندما تقدم هلم املفاهيم بشكل 
خمطط بصريّ منظم، تغدو خرائط املفاهيم 
تقنية تربويّة تعليميّة تعلُّميّة فاعلة وضروريّة.

معركة نافارين عام 1827م.
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تاأثري الإدارة يف العملية الرتب�ية
يف م�ؤ�س�ساتنا التعليمية

باسم منصور أبوحسّون 

ي�سك� النظام الرتب�ي يف م�ؤ�س�ساتنا من َوْهن تبدو مالحمه وا�سحة يف زيادة 
ن�سب املت�سربني من املدار�س، و�سعف الر�سا ال�ظيفي لدى العاملني يف امل�ؤ�س�سات 
العلمي  التح�سيل  يخ�س  فيما  الأم�ر  اأولياء  لدى  الر�سا  و�سعف  الرتب�ية، 

املتدين  لأبنائهم، و�سبابية م�ستقبلهم بعد تخّرجهم يف املدار�س واجلامعات.

دراسات تربوية ونفسية
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مستوياهتا  يف  الرتبوية  اإلدارة  وتضطلع 
هذا  عن  املسؤولية  من  األكرب  بالنصيب  كافة 
عن  واألخري  األول  املسؤول  هي  ألهنا  الوهن 

اختاذ القرارات يف جممل العملية الرتبوية.
إىل  امليدانية  الدراسة  هذه  وتسعى 
تلعبه  أن  املمكن  من  الذي  الدور  استشراف 
وأساليب  طرق  اتبعت  لو  الرتبوية  اإلدارة 
إىل  املركزية  من  التحول  يف  احلديثة  اإلدارة 
واستبدال  القرارات  اختاذ  يف  الالمركزية 
وحسن  العمل  بفرق  األشخاص  ألوتوقراطية 
الرتبويني  للقادة  وتأهيل  وتدريب  اختيار 
يف  للنظرية  وتطبيق  العلمي  للبحث  وتشجيع 

اإلدارة الرتبوية عوضاً عن التجريب . 

تعريف اإلدارة: 
من أهم تعريفات اإلدارة:

* هي توجيه العمل و النشاط بالطريقة 
أن  ذلك   ، اهلدف  حتقيق  إىل  توصلنا  اليت 
صاحب املصلحة يف جناح اهلدف هو صاحب 
العمل ، بغض النظر عما إذا كان هذا شخصاً 
واحداً أو عدة أشخاص من املسامهني، ميثلهم 
متثلهم  مجعية  أعضاء  أو  الشركة،  جملس 

جلنة.
* وهي علم وفن التفاعل العقلي والروحي 
وبني  الناس،  من  جملموعة  موجه  قائد  بني 

اجملموعة اليت يوجهها ويشرف عليها.
* هي عملية تفاعل متوازن يتم فيها تلبية 

حاجات األفراد وحتقيق أهداف املؤسسة.
 Ordway تيد:  أوردواي  وعرفها   *
Tead -  إهنا عملية توجيه املنظمة، لتحقيق 
سياساهتا  تتمكن  حبيث  احملددة،  أهدافها 
حتقيق  من  فيها،  العمل  وطرائق  وأساليبها، 
توفري  مع  واقتصاد،  بفاعلية  األهداف  تلك 
العاملني  بني  واالنسجام  الرضا  من  قدٍر  أكرب 

يف املنظمة.

وظيفة   Sheldon عند  واإلدارة   *
والتنسيق  املشروع،  بتحديد أهداف  متعلقة 
والتنظيم  والتوزيع  واإلنتاج  التمويل   - بني 

والرقابة على أعمال التنفيذ. 
 

تعريف اإلدارة الربوية :
اليت  العملية،  بأهنا  الرتبوية  اإلدارة  تعرّف 
وفًقا  ما  جمتمع  يف  التعليم  نظام  هبا  يدار 
أليديولوجيته وظروفه السياسية واالقتصادية 
اجملتمع  أهداف  لتحقيق  واالجتماعية، 
الصغار  تربية  وهي  التعليم،  من  القومية 
والكبار، وإعدادهم للحياة يف اجملتمع ، وتوفري 
احلياة  حركة  لدفع  الالزمة  البشرية  القوى 
القريبة  اجملتمع  هذا  أهداف  وحتقيق  فيه، 

تتوافر  مناخ  إطار  يف  وذلك  والبعيدة، 
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فيه عالقات إنسانية سليمة، وكذلك األدوات 
الرتبوي  الفكر  العصرية يف جمال  واألساليب 
بأقل  النتائج  أفضل  على  للحصول  واإلداري، 

جهد وبأدنى تكلفة ويف أقصر وقت ممكن.
وقيادة  توجيه  بني  مزيج  الرتبوية  فاإلدارة 
يف  يعملون  أشخاص  جمموعة  أو  لشخص 
املنظومة الرتبوية نفسها ألجل أهداف تعليمية 
الغايات  عنوان  حتت  ومعروفة  سلفاً  حمددة 
العامة للعملية التعليمية. هذا التعريف حييلنا 
إىل رأي مفاده أن اإلدارة هي اختاذ القرارات 
وذلك  التعليم  ملهنة  احملددة  التوجيهات  وفق 
بقصد حتقيق األهداف املنشودة . فاملدير إذاً 
هو املسؤول األول عن كل صغرية وكبرية داخل 
اللجان  مجيع  رئيس  وهو  التعليمية  املؤسسة 

وخمتلف اجملالس . 
تفرتض  الناجحة  الرتبوية  فاإلدارة  وبذلك 
التواصل  بفنون  الدراية  من  كبرياً  قسطاً 
املدير هي  اإلدارة يف شخص  أن  اعتبار  على 
الوسيط بني اإلدارات املركزية واألطر الرتبوية 

واإلدارية.
العليا  اإلدارة  قبل  من  املركزية  اعتماد   *
وتعطيالً  تأخرياً  يسبب  التعليمية  للمؤسسات 

يف القرارات التعليمية : 
تعرف املركزية يف التنظيم اإلداري ، » أن 
ينفرد باإلشراف على الرتبية ، إدارة أو هيئة 
أو سلطة واحدة، تسيطر على الرتبية وتوجهها 
يف  يشاركها  أن  دون  من  تراها،  اليت  الوجهة 

ذلك سلطة أو هيئة أخرى«.
الرتبوية  للتنظيمات  ضرورية  واملركزية 
اجلديدة، وخباصة يف الدول احلديثة املنشأ، 
يف  اإلدارية  األنظمة  توحيد  على  تعمل  ألهنا 
العملية التعليمية، كما أهنا تعمل على حتقيق 
بني  التعليمية  الفرص  وتكافؤ  املساواة  مبدأ 

مجيع أفراد الدولة.
وجود  على  اإلدارة  مركزية  تعمل  كما 

واملدرسة،  التعليمية  النظم  بني  التجانس 
هلا،  التخطيط  أو  باملناهج  يتعلق  فيما  سواء 
انتهاج  على  تعمل  أيضاً  وهي  تنفيذها  أو 
توزيع  عدالة  تكفل  واحدة  تربوية  سياسة 
من  تقلل  أيضاً،  وهي  التعليمية  اخلدمات 
النفقات بسبب توحيد جهة التمويل . وتوجد 
املوظفني  بني  االجتماعي  التماسك  من  نوعًا 
والعاملني، فهي تعمل على توحيد مواصفات 
املدرسية  األبنية  مواصفات  وتوحيد  التعليم، 
موظفيها  اختيار  عملية  أن  كما  وجتهيزاهتا، 
مراكز  بتوحيد  وذلك  دقيقة،  عملية  تصبح 

االختيار، ومواصفات املختارين . 
املركزية اخلاصة  وميكننا حتديد مظاهر 

باإلدارة التعليمية بالنقاط اآلتية:
-  تركز على سلطة التعليم يف يد مؤسسات 

الدولة،  »بوصفها مسؤولية قومية«  .
التنفيذ  يف  موحدة  سياسة  تتبع   -
الرتبوية  اإلدارة  مستويات  كّل  يف  والتخطيط 

والتعليمية.
- تتحمل مسؤولية التمويل واإلشراف على 

التعليم.
املناسبة،  التقويم  أساليب  تستخدم   -

وجتري االمتحانات يف هناية العام الدراسي.
وإعدادهم  املعلمني  اختيار  تتبنى   -

وتعيينهم وتدريبهم يف أثناء اخلدمة.
الكثري  اإلدارة حتقق  مركزية  فإن  وبذلك، 
الرتبوية  أهدافها  إىل  للوصول   ، الفاعلية  من 

املنشودة .
تتعطل  هذا  جانب  إىل  املركزية  أن  إال 
يف  املركزية  نظام  ألن  األعمال،  بسببها 
تسريه  الذي  السري  وخط  التعليمية  القرارات 
من أعلى إىل أسفل وفقاً لتدرّج خطة السلطة  
يكلف الكثري من الوقت واجلهد، وقد يصل بعد 
فوات األوان وقد ال يصل . وهي أيضاً تؤدي 
إىل ضياع جهود الفروع التابعة هلا يف السعي 
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املركزية،  اإلدارة  من  املوافقة  على  للحصول 
 ، املركزية  اإلدارة  إىل  املوقف  صورة  ونقل 
وهي أيضاً ال تشجع على االبتكار يف املناطق 
أمام  الطريق  تفسح  وال  احمللية،  التعليمية 
يف  فرصتها  تأخذ  لكي  اجلديدة  القيادات 

توجيه العمليات التعليمية . 
اإلدارة  على   األوتوقراطية  هيمنة   *
العليا  مستوياهتا  يف  وخاصة  الرتبوية 
والوسطى تضعف اإلبداع و تقتل روح املبادرة 

عند املرؤوسني:
القيادة  األوتوقراطية  القيادة  تشبه 
الديكتاتورية من حيث مركزية السلطة وعدم 
يف املشاركة  املرؤوسني  أمام  اجملال  فسح 

بعملية القيادة. 
وصفه  ميكن  األوتوقراطي  القائد  أن  إال 
ونشاط،  جبد  ويشتغل  وفعال  نشيط  بأنه 
وبالرغم من مركزية السلطة لديه إال أنه ليس 
الديكتاتوري  كالقائد  مرؤوسيه  على  متسلطاً 
وإمنا فعال يف إقناع مرؤوسيه مبا يريده منهم 
التفكري  أعمال  بكل  يقوم  كذلك  يعملوه.  أن 
والتخطيط والتنظيم وما على مرؤوسيه سوى 

التنفيذ .
وتعتمد اإلدارة يف مؤسساتنا التعليمية على 
هذا النمط من القيادة حيث يتم تركيز السلطة 
بيد أفراد وغالباً  ما يستأثرون هبا وال يشركون 
مرؤوسيهم يف اختاذ القرارات  و تأخذ اإلدارة 
وهذا  التنظيمي،  هيكلها  يف  اهلرمي  الشكل 
ما يقتل روح املبادرة لدى املرؤوسني ويضعف 
اإلبداع عندهم، رغم أن طبيعة العمل الرتبوي 
حباجة إىل التعاون والتشاور والعمل اجلماعي 

بني اإلدارة واملدرسني والطالب.
ووفقاً لسريجيوفاني فإن هناك تسع مهام 

للمدير هي )1(: 

 1- MacCabe, P. (1999): The Role of 
  the School Principal..
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1- حتقيق األهداف: ربط الرؤى املشرتكة 
معاً.

فهم  بناء  االنسجام:  على  احملافظة   -2
متبادل.

من  جمموعة  إنشاء  القيم:  تأصيل   -3
اإلجراءات والبنى لتحقيق رؤية املدرسة.

وهيئة  املوظفني  تشجيع  التحفيز:   -  4
التدريس

السجالت  وحفظ  التخطيط  اإلدارة:   -5
ورسم اإلجراءات والتنظيم … اخل.

للموظفني  األسباب  إيضاح  اإليضاح:   -6
للقيام مبهام حمددة.

7- التمكني: إزالة العوائق اليت تقف حجر 
واملوظفني  التدريس  هيئة  حتقيق  أمام  عثرة 

ألهدافهم وتوفري املوارد الالزمة لذلك.

تكون  أن  مسؤولية  حتمّل  النمذجة:   -8
منوذجاً حيتذى فيما هتدف إليه املدرسة.

املدرسة  التأكد من حتقيق  9- اإلشراف: 
عن  البحث  فعليه  تفعل  مل  فإن  اللتزاماهتا، 

األسباب وإزالتها .
ال  احلايل  بشكلها  لدينا  الرتبوية  واإلدارة 
إال بعضها وعلى نطاق  املهام  حتقق من هذه 
حمدود، فنرى بعضاً من هذه املهام مطبّقاً يف 
بعض املدارس النموذجية يف مراكز املدن. كما 
أن اإلدارة الرتبوية حباجة إىل اهليكل التنظيمي 

الشبكي بدالً من اهلرمي.
* ضعف مستوى القيادات الرتبوية العلمي 
والفين واإلداري يف معظم احلاالت وتقصريها 
يف  إدخال التقانات اإلدارية احلديثة ومقاومتها 

للتغيري:
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الرتبوية  عامًة  اإلدارة  مفهوم  أن  شك  ال 
قبل.  من  عليه  كان  عما  تغري  قد  خاصًة، 
تبنى  اليت  واألسس  مضموهنا،  تغري  وبذلك 

عليها، واملبادئ اليت تنادي هبا.
بل  والتفتيش،  املراقبة  مهها  يعد  فلم 
وتشجيعهم،  األفراد  دعم  منها  املطلوب  بات 
السلطات  يف  وإشراكهم  خرباهتم  حتفيز  عرب 
بتسيري  املختصة  اإلجرائية  القرارات  واختاذ 
مل  مهها  أن  كما  منهم.  بكل  املتعلقة  األمور 
فحسب،  بالتعليم  العناية  على  يقتصر  يعد 
من مجيع  اإلنسان  تنشئة  ليشمل  امتد  وإمنا 
جوانبه، القادر على أن يكون مواطنًا حقيقيًا 
يف جمتمع اليوم والغد  وكذلك تلعب دوراً هاماً 
يف هتيئة بيئة تساعد العاملني يف حقل الرتبية 
حيقق  مبا  لقدراهتم  استخدام  أفضل  على 
واحد  آن  يف  املنظمة  مصاحل  مع  مصاحلهم 

ودومنا تعارض .
قسطاً  تفرتض  الناجحة  الرتبوية  فاإلدارة 
كبرياً من الدراية بالنواحي الفنية والتكنولوجية 
واستخدام األساليب احلديثة يف اإلدارة . هذا 
أمهها  الشروط  من  عدداً  يفرتض  املعطى 
الكفاءة اإلدارية اليت تكتسب يف الدول املتقدمة 
بالتكوين بينما تكتسب عندنا بالتجربة فقط 
إداريني يف  لتكوين  يف ظل عدم وجود مراكز 
الرتبية والتعليم . وهذا عامل يزيد من صعوبة 
املهمة اليت تعترب جوهرية يف العملية التعليمية. 
وضع  وعدم  احملسوبيات  لوجود  ذلك  ويعود 
ومقاومة  املناسب  املكان  يف  املناسب  الرجل 

املديرين للتغيري .
* عدم اعتماد اإلدارة الرتبوية على البحث 
العلمي وعدم اعتمادها على النظريات الرتبوية 

يقلل فرصتها يف تطوير أدائها :
معرفة  زيادة  إىل  العلمي  البحث  يهدف 
بيئته  مع  التكيف  على  قدرته  ورفع  اإلنسان 
والسيطرة عليها واكتشاف احللول للمشكالت 

اليت تواجه اجملتمعات واألفراد )2(. ودعمت 
بتأليف  العلمي لديها  البحث  إدارة  اجلامعات 
للبحث  عليا  جلنة  لذلك:  متخصصة  جلان 
العلمي، إىل جانب جلان دائمة فرعية للعلوم 
املختلفة، وحددت مهام كل منها بتنسـيق خطط 
املختلفة  الكليات  ترد من  اليت  العلمي  البحث 
واملؤسـسـات  املختلفة  الوزارات  مع  والتنسـيق 
البحثية األخرى، واإلشـراف على تنظيم أمور 
الكليات واألقسـام ومتابعة  العلمي يف  البحث 

البحوث اليت جتري فيها. 
وجتدر اإلشارة إىل وجود بعض املؤسسات 
األخرى اليت تقوم بإجراء البحوث العلمية يف 

2- اسرتاتيجية البحث العلمي - 
حسن حلمي خاروف - منتدى على 

اإلنرتنت - 2011.
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سورية، تابعة ملؤسسات ووزارات أخرى .
ونالحظ  تدني متوسط اإلنفاق احلكومي 
العربية  الدول  العلمي إمجاالً يف  البحث  على 

مقارنة مع الدول املتقدمة.
اإلدارة  يف  بالنظرية  االهتمام  ويعترب 
الرتبوية أمراً هاماً لدى الدول املتقدمة وإن كان 
نسبياً وهو ما تنفق  من أجله ماليني  حديثاً 
الرتبوية  اإلدارات  تعتمد  حني  يف  الدوالرات، 
اقرتاحات  على  اإلدارة  حتسني  يف  العربية 
الشخصية معتمدة على طريقة  التجارب  من 

التجربة واخلطأ. 
النتائج :

تطبيق الالمركزية :
الالمركزية   يف  املربني  من  الكثري  جيد   
أمام  من مركزية اإلدارة وفتح اجملال  ختفيفاً 
يف  للمشاركة  واحمللية  اإلقليمية  السلطات 
والتعاون  التعلم  فرصة  وإتاحة  التعليم،  أمور 
هلا  ليتسنى  وتنظيماهتا،  الدولة  أجهزة  بني 

التعليم، ورفع مستواه من دون إجبار أو  نشر 
الدولة  تساعد  بذلك  فهي   ، تسلط  أو  إرغام 
حقيقية  استجابة  حتقيق  من  تؤديه  مبا 
وسريعة حلاجات الوحدات التعليمية ، وذلك 
ألن القرارات تتخذ عن طريق جمالس منتخبة 

من أصحاب احلاجات أنفسهم.
احمللية  اهليئات  تلتزم  ال  أيضاً  وفيها 
 ، إدارة حملية  لكل  ألن  ذلك  معينة،  بسياسة 
تنظيمها اخلاص وأسلوب ممارستها للعمل . 
وهي أيضا تساعد يف حل مشكالت التعليم يف 
بني  تقرب  وبذلك   ، والنائية  الريفية  املناطق 
الريف واملدينة ، وتضع سلطة اختاذ القرارات 
يف أيدي جهات معينة للتنفيذ، أي مبعنى أن 

اجلهة اليت ستنفذ هي اليت تتخذ القرار.
وميتاز النظام الالمركزي ، بأنه ميثل إدارة 
اجملتمع، وخيفف العبء عن الدولة يف متويل 
للدول  صالحية  أكثر  فهو  وبذلك  التعليم، 
املتقدمة فيجب تطبيق ميزات الالمركزية يف 
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للسلطة، يف إطار  اإلدارة  مع تفويض واضح 
األنظمة املعمول هبا.

اإلدارة بالفريق : 
عن  البديل  هو  السلطة  تفويض  إن 
إداري،  لكل  تفوض  أن  فيجب  األوتوقراطية 
سلطة تتناسب ومسؤوليته يف العمل ويتطلب 
املؤسسة،  السلطة يف  ذلك توضيح مستويات 
الختاذ  اإلمكان،  بقدر  اجملال،  يتاح  حبيث 
القرارات يف مستوى تنفيذها وتشجيع العمل   

بالفريق .
العامل  يف  التعليمية  املؤسسات  وحتاول 
واستجابة  مرونة  أكثر  تكون  أن  املعاصر 
الرتبوية  فاإلدارة  البيئة،  يف  احلادة  للمنافسة 
حباجة إىل اهليكل التنظيمي الشبكي بدالً من 

اهلرمي.
يعهد  عمل  فرق  بتشكيل  تقوم  وأن 
القرارات  واختاذ  اإلدارة  مبسؤوليات  إليها 

الالزمة بدالً من هيمنة األوتوقراطية. وميثل 
من  االستفادة  حنو  اجتاهاً  األسلوب  هذا 
التخصصات املتعددة يف املؤسسة. فهو يفرتض 
الوحدات  كل  يف  العاملني  األفراد  بإمكان  أن 
أن يسامهوا بأفكارهم يف اجملاالت مجيعها . 
اإلدارية  املنظمة  العمل يف  ويركز على مرونة 

أكثر من الرتكيز على التسلسل اهلرمي.
خيفف  أنه  الفريق  تنظيم  مميزات  ومن 
من احلواجز التقليدية بني املستويات اإلدارية 
املختلفة يف املؤسسة التعليمية، إذ يتيح لألفراد 
يف كل وحدة تنظيمية معرفة مشاكل الوحدات 
من  املؤسسة  ميكن  كما  األخرى،  التنظيمية 
ويسرّع  املتغرية،  البيئية  الظروف  مع  التكيف 
عمل  متس  اليت  القرارات  اختاذ  عملية  يف 

املؤسسة ككل.
الرتبوية أن  ومن مهام اإلدارة يف املؤسسة 

تسعى إىل تنمية روح املسؤولية واملبادرة 
لدى مجيع العاملني فيها، حبيث يشعر 

41املعلم العربي / العددان 451-450 / 2013

المعلم العربي



كل واحد منهم أنه مسؤول عن جناح املؤسسة، 
أو فشلها.

متكني اإلداريني : 
إن من أهم مهام القيادات اإلدارية الرتبوية 
والتكنولوجية  العلمية  املستجدات  وأمام 
املصادر  إدارة  واالجتماعية  واالقتصادية 

البشرية من خالل املهام اآلتية :
الداخلي  البناء  يف  مناخاً  هتيئ  أن   - أ 
لكي  وحفزه  اإلنسان  منو  من  يزيد  للمنظمة 

يتحقق احلد األعلى من فاعليته.
املنظمة  قدرات  اإلداريون  يدرك  أن   - ب 
اإلدارية وذلك ما يزيد من مسامهتهم يف اختاذ 
واخلربة  املعرفة  على  التأكيد  مع  القرارات 

والقدرة على اخللق واإلبداع لديهم)3(.
ج - تتطلب املسامهة البناءة يف توفري مناخ 

يتصف بالثقة العالية والوضوح .
الرتبوية  التقنيات  استخدام  ضرورة   - د 
اإلدارة  لتحديث  أساساً  واعتمادها  احلديثة 
وحتسني  كفايتها  لرفع  وتطويرها  الرتبوية 

مردودها.
يف  العاملية  التجارب  على  االطالع   - هـ 
يف  وخاصة  الرتبوية  اإلدارة  تطوير  ميدان 

الدول املتقدمة . 
اجلودة  معايري  تطبيق  على  العمل   - و 

الشاملة يف اإلدارة الرتبوية.
ومقاومة  العاملني  انتقاء  حسن   - ز 
احملسوبيات بكل أشكاهلا سعياً لتحقيق مبدأ 

الشخص املناسب يف املكان املناسب.
ويُعد التقويم املستمر جزءاً ال ينفصل عن 
العملية اإلدارية يف أي مؤسسة،  وهذا يتطلب 

3- عطوي، جودت )2001( . اإلدارة التعليمية 
واإلشراف الرتبوي: أصوهلا وتطبيقاهتا، الدار 

 العلمية الدولية، عمان . 

وذلك   . املؤسسة  يف  متواصل  بتقويم  القيام 
حتقيق  ومدى  اإلجنازات   أهم  على  للوقوف 
وتعرف   . املرسومة  اخلطة  خالل  األهداف، 
املتبعة  اإلدارية  األساليب  صالحية  مدى 
والنمو  املعنوية  الروح  وحتسس  املؤسسة  يف 

املسلكي للعاملني فيها.
وعلى القيادات الرتبوية أن تتحلى باجلرأة 
الكافية  فإما أن تطور نفسها فتمتلك القدرات 
الفنية والتكنولوجية الكافية واليت تكون فيها 
سباقة وإما أن تفسح اجملال للكوادر اجلديدة 

وتدعمها ومتكنها من القيام هبذا الدور .
* تشجيع البحث العلمي : 

يف  وخاصة  الرتبوية  اإلدارة  على  إن 
أن خترج عن سلبيتها جتاه  العليا  مستوياهتا 
البحث  مشكالت  حل  وميكن  العلمي  البحث 
العربية بشكل  الدول  العلمي يف سورية ويف  
العلمي يف  للبحث  بوضع سياسة عامة  عام  
كل بلد عربي، والتنسيق بني هذه السياسات، 
كل  يف  مركزية  علمية  هيئة  بإحداث  وذلك 
لتخطيط  مركزية  عربية  وهيئة  عربية،  دولة 
وتنسيقها  واملشرتكة  احمللية  العربية  البحوث 
من  اإلنفاق  نسبة  وزيادة  وتسويقها،  وإدارهتا 
الناتج اإلمجايل على البحث العلمي، واالهتمام 
استقرارهم  وضمان  الباحثني  بأحوال 
رفع  على  والعمل  واالجتماعي،  االقتصادي 
القطاعني  ودعوة  باستمرار،  العلمي  تأهيلهم 
العام واخلاص لتمويل البحوث العلمية ملعاجلة 
املشكالت اليت يعانوهنا، وإنشاء خمابر ومراكز 
علمية متميزة، وإحداث معامل لتنفيذ البحوث 
بأسعار  كافية  منافذ  وتوفري  املتخصصة، 
العلمية  املعلومات  شبكات  على  مناسبة، 
املراجع  وتوفري  العلمية،  للبحوث  الالزمة 
والدوريات الضرورية لتلك البحوث. وضرورة 
اعتماد نتائج البحث الرتبوي أساساً يف تطوير 
النظام الرتبوي بعامة وحتديث اإلدارة الرتبوية 
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خباصة . 
حتسني  بإمكانية  القائلة  االقرتاحات  أما 
الشخصية  التجارب  خالل  من  اإلدارة 
واخلطأ  التجربة  طريقة  على  واالعتماد 
فهي تكريس للحلول اجلاهزة و إمهال لذكاء  
الذاتي  اإلبداع  إلمكانات  وإنكار  اإلنسان 

لديه)4(.
االهتمام  أن  إىل  هنا  اإلشارة  وجتدر 
بالنظرية يف اإلدارة الرتبوية أمر بالغ األمهية  
الدوالرات  ماليني  ترصد  املتقدمة  فالدول 
الرتبوية  اإلدارة  جمال  يف  الدراسات  لدعم 
مؤسسة  قدمته  الذي  املثال   أمامنا  ويتبادر 
املتحدة  الواليات  يف   )  W.k.Kellogg  (
يف  الدراسات  بدعم  قامت  اليت  األمريكية 
ما  الفرتة  يف  ورصدت  الرتبوية  اإلدارة  جمال 
ماليني  تسعة  يفوق  مبلغاً   1959-1946 بني 
االهتمام  ومن خالل هذا  اهلدف،  دوالر هلذا 
قام  وحماضرات  مؤمترات  من  صاحبه  وما 
الرائد  كتاهبما  بإصدار  وجيتزلز  كوالدارسي 
الرتبوية  اإلدارة  يف  النظرية  استعمال  عن 
من  جمموعة  بني  من  الكتاب  هذا  وكان 
ما كتبه  أمثال  من  امليدان  هذا  يف  الكتابات 
وشوارتز  وهامجان   )Griffiths( جريفث 
Hagman& Schwartz وكامبل وجريج 
 Belsile وبلزل Campbell & Gregg

ووالتون Walton وكثريون غريهم .
    

التوصيات :
يف  لالمركزية  الرتبوية  اإلدارة  1-اعتماد 
اجملتمع  مع  تفاعلها  وزيادة  نشاطاهتا  معظم 

والبيئة من حوهلا .
2-تشكيل فرق عمل يف خمتلف املستويات 
اإلدارة  مبسؤوليات  إليها  يعهد  اإلدارية 
هيمنة  من  بدال  الالزمة  القرارات  واختاذ 

4- املرجع السابق

األوتوقراطية.
تكتسب  اليت  اإلدارية  الكفاءة  حتقيق   -3
بالتأهيل والتدريب وليس بالتجربة فقط ويتم 
ومتكني  لتكوين  مراكز  توفري  خالل  من  ذلك 

اإلداريني يف الرتبية والتعليم.
يف  والرتبوي  العلمي  البحث  4-تشجيع 
الرتبوية  اإلدارة  ويف  عام  بشكل  الرتبية  حقل 
بشكل خاص وما يتطلبه هدا األمر من زيادة 

يف اإلنفاق . 
  خامتة :

وأخرياً فإن اإلدارة والرتبية جماالن واسعان 
فإن وفقنا يف هذه الدراسة يف تسليط الضوء 
على بعض نقاط الضعف واقرتحنا حلوالً هلا 
فهناك نقاط أخرى أغفلناها ملقاة عل عاتق 
بشكل خاص  واإلداريني  عام  بشكل  الرتبويني 
هلا  املناسبة  احللول  واستشراف  فيها  للبحث 
سعياً إىل تطوير العملية الرتبوية يف مؤسساتنا 
املتخرجة  األجيال  أي  نواجتها  بنجاح  ألنه 
يتحدد جناح اجملتمع. ومن هنا تظهر أمهية 
 األخذ مبفهوم اإلدارة الرتبوية العلمي واحلديث.   
خالل  ومن  مع  العمل  هي  اإلدارة  ومادامت 
األفراد واجملموعات لتحقيق أهداف املؤسسة 
يدفع  الذي  ذاك  هو  املرغوب  االجتاه  فإن 
وفاعلية  إنتاجاً  أكثر  ليكونوا  املرؤوسني 
املؤسسة  أهداف  حتقيق  أجل  من  ومشاركة 

ويكون لإلدارة تأثريها ودورها الفاعل .

املراجع  :
- MacCabe, P. (1999): The Role 
of the School Pricipal

الرتبوي  واإلشراف  التعليمية  اإلدارة   -
العلمية  الدار   ،  )2001( جودت  عطوي، 

الدولية، عمان. 
حسن   - العلمي  البحث  اسرتاتيجية   -
حلمي خاروف - منتدى على اإلنرتنت -2011.
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طريقة تعّلم المجموعات الصغيرة 

اإحدى الطرق الفّعالة 
للتعّلم الن�سط

 املوجهة الربوية : فاطمة عمر)1(

1- ماجستري تربية - ختصص مناهج وطرائق تدريس .

الدرا�سية  امل�اد  يف  مف�سلة  تعليم  طريقة  ت�جد  ل  اأنه  اأثبت  ال�اقع  اإن 
جميعها، واملراحل الدرا�سية كذلك ، وجلميع املتعلمني واملعلمني والأهداف.
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ظهور  إىل  أدّيا  وتعقدها  احلياة  تطور  إن 
لغرض  والنظريات  الفلسفات  من  العديد 
مسايرة التطور والتعقيد، والتمكن من التعامل 
تطور يف  إىل  أدى  بدوره  وذلك  بفاعلية،  معه 
طرائق التدريس، إذ إن لكل فلسفة أو نظرية 

تربوية رأياً يف العملية وطرائق التدريس.
فمنها ما شدد على دور املعلم يف العملية 
طرائق  ظهور  إىل  أدى  الذي  األمر  التعليمية، 
تدريس جتعل املدرس مركز العملية التعليمية، 
إىل  فدعا  املتعلم  دور  على  ماشدد  ومنها 
حمور  فيها  التلميذ  يكون  تدريس  طرائق 
العملية التعليمية، ومنها ما شدد على طريقة 
التفكري وتنميته فأدى إىل ظهور طرائق تتبنى 
العلمي،  التفكري  أسلوب  على  املتعلم  تدريب 
ومنها ما شدد على املادة التعليمية فأدى إىل 
ظهور طرائق تدريس جتعل املادة التعليمية يف 

املقدمة.
وكثرت  وتنوعت  الطرائق  تعددت  وهكذا 
الطرائق  تعدد  دواعي  بني  ومن   . أساليبها 
اختالف   : منها  أخرى  أسباب  التدريسية 
ال  قد  ملرحلة  يصلح  فما   ، الدراسية  املراحل 
هو  املتعلم  وبوصف   . أخرى  ملرحلة  يصلح 
هذا  وعلى  الرتبوية  العملية  يف  املستهدف 

األساس ميكن تصنيفها إىل : 
فيها  املتعلم  دور  يكون  تعليم  طرائق   )1

ضعيفاً ويتسم بالسلبية وهي: 
أ - طريقة احملاضرة .

ب - طريقة القصة واحملاكاة .
دور  فيها  يكون  اليت  التعليم  طرائق   )2
املتعلم إجيابياً وهي طريقة العصف الذهين . 
دور  فيها  يكون  اليت  التعليم  طرائق   )3

املتعلم نشيطاً وهي : 
أ- الطريقة االستقرائية. 
ب - الطريقة القياسية .

دور  فيها  يكون  اليت  التعليم  طرائق   )4

املتعلم رئيساً ، وأكثر اعتماداً على نفسه وهي:
أ- طريقة االستقصاء.

ب - طريقة اجملموعات الصغرية والكبرية.
ج - طرق التعلم القائم على اخلربة، تقديم 

التعلم والتعلم املستقل.
املتعلم  فيها  يتعلم  اليت  التعليم  طرائق   )5

ذاتياً، ومنها: 
أ- طريقة احلقائب التعليمية.

ب - طريقة التعليم املربمج.
الطرائق  إحدى  إىل  يأتي  فيما  وسنتعرف 
اعتماداً  وأكثر  رئيساً،  املتعلم  فيها  يكون  اليت 
على نفسه وهي طريقة اجملموعات الصغرية، 
وفيها يلجأ املعلم الفعال واحلريص على جناح 
إىل  املتنوعة،  أهدافه  لتحقيق  النشط  التعلم 
الصغرية  اجملموعات  تعلم  طريقة  استخدام 
يف  الطريقة  هذه  ألمهية  وذلك  كثرية،  مرات 
النشط يف  بالتعلم  املتعلقة  العناصر  كل  دمج 
تنفيذ  أثناء  يف  معاً  لتتفاعل  واحدة  بوتقة 
هذه  وتتألف  املختلفة،  التعلمية  األنشطة 
واحملادثة،  اإلجيابي،  اإلصغاء  من  العناصر 
العميق،  التأملي  والتفكري  والكتابة،  والقراءة، 
الفرص  من  العديد  الطريقة  هذه  توفر  كما 
مهارات  تنمية  أجل  من  للتالميذ  التعلمية 
التفاعل الشخصي بني التالميذ، والعمل على 

تطويرها حنو األفضل.

تنظيم اجملموعات الصغرية:
خيتلف تنظيم شكل اجملموعات من نشاط 
معاً،  تلميذين  كل  يعمل  فقد  آلخر.  تعليمي 
حبيث يشكل كل تلميذ مع من جيلس جبانبه 
جمموعة صغرية جداً يتم التعاون فيما بينهما 
من أجل الرد على األسئلة اخلاصة باملناقشة.

مخسة  مابني  اجملموعة  تشكيل  يتم  وقد 
جيلسون  ممن  سواء  التالميذ،  من  ستة  إىل 

على  يتوزعون  ممن  أو  بعضهم  جبوار 
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مواقع خمتلفة يف داخل غرفة الصف، ما دام 
ميكن بسهولة حتريك الطاوالت أو املقاعد من 

مكان آلخر.
ومتثل عملية حرية التنقل وحتريك املقاعد 
الصفية،  القاعة  داخل  التالميذ  جانب  من 
ألسلوب  الناجح  العمل  عناصر  أهم  بني  من 
اجملموعات الصغرية. وهكذا يصبح من مهام 
أهداف  على حتقيق  واحلريص  الفعال  املعلم 
التعلم النشط الذي ينبغي أن يعطي التالميذ 
وبشكل  أوالً  بعضهم  إىل  للتعرف  الفرصة 
ذلك خبطوط عريضة  بعد  وتزويدهم  دقيق، 

عن النشاط الذي سيقومون به.

أنشطة اجملموعات الصغرية:
ينبغي أن تكون أنشطة اجملموعة مصممة 
عمل  اجملموعة  يف  عضو  لكل  يكون  بشكل 
اجملموعات  تبدأ  وعندما  به.  يقوم  دور  أو 
على  فإن   ، احملدد  النشاط  ضمن  العمل  يف 
املعلم التحرك داخل غرفة الصف لدعم عمل 
الكثرية  أسئلتها  على  والرد  اجملموعات  هذه 

واالطالع على كيفية سري العمل فيها .
أسلوب  يعدُّ  الذين  للمعلمني  وبالنسبة 
هلم،  بالنسبة  جديداً  الصغرية  اجملموعات 
أنشطة  مثل  بسيط  بنشاط  البدء  عليهم  فإن 

األزواج .

تنوع اجملموعات الصغرية:
ميكن للمعلم النشط تقسيم تالميذ الصف 

كله ضمن جمموعات متنوعة كاآلتي :
القدرات  ذوي  من  التالميذ  جمموعة  1ـ 

العقلية املختلفة )اجملموعة غري املتجانسة(:
املتفاوتة،  القدرات  ذوي  من  فالتالميذ 
يتمتعون بنسب من الذكاء املختلفة، واملواهب 

املتعددة .
القدرات  ذوي  من  التالميذ  جمموعة  2ـ 

املتجانسة(:  )اجملموعة  املتشاهبة  العقلية 
وذلك للمشاركة يف أنشطة القراءة، أو أنشطة 
الرتبية  أنشطة  أو  الفنون،  أنشطة  أو  الكتابة، 

الرياضية.

األجواء السليمة لعمل اجملموعات 
الصغرية:

أن يوفر األجواء  الفعال  املعلم  ينبغي على 
أو  الصفية  القاعة  داخل  املرحية  النفسية 
اجلماعة  يف  عضو  لكل  يتاح  حيث  خارجها، 
أو  النقد،  أو  باحلديث،  إما  الفعالة  املشاركة 

بإبداء الرأي بصراحة تامة.

عدد أفراد اجملموعة الصغرية 
والوقت املخصص لنشاطها:

يف  يأخذ  أن  الفعال،  املعلم  على  جيب 
اجملموعة  أفراد  عدد  جتاوز  عدم  احلسبان 
اآلخر،  منهم  واحد  كل  يرى  عن سبعة، حتى 
منسق  جمموعة  لكل  يكون  أن  من  البد  كما 
أن  على  العمل،  تنظيم  على  يعمل  عريف  أو 
يساعده يف ذلك مقرر أو أمني سر، يوثق ما 
توصلت إليه اجملموعات من قرارات أو حلول.

وميكن أن يستمر عمل اجملموعة الصغرية 
يتم  دقيقة،   )  15  -10( مابني  ترتاوح  مدة 
فيها توزيع األدوار، ومناقشة املوضوع. ويركز 
العديد من املربني على ضرورة حتديد الوقت 
ال  كي  وذلك  الصغرية،  اجملموعات  لنشاط 

يصبح النشاط ممالً.

أهم أنشطة اجملموعات الصغرية:
عمل  تناسب  اليت  األنشطة  أهم  تتمثل 

اجملموعات الصغرية يف اآلتي:
للمعلم  ميكن  احملاضرة:  ملخص   -1
يطلب  ثم  دقيقة  ملدة 15  أن حياضر  الفعال، 
من كل تلميذ أن خيتار شريكاً واحداً أو اثنني 
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وتقديم ذلك على شكل  لتلخيص ما مسعوه، 
جمموعة من األفكار الرئيسة املهمة.

من  املعلم  يطلب  الواجبات:  توضيح   -2
حول  لديهم  سؤال  أي  تسجيل  اجملموعة 
التالميذ  مالحظات  مجع  ثم  املوضوع، 
تقرير  يف  املقروءة  املادة  حول  وتعليقاهتم 

مجاعي خمتصر.
هذا  يتطلب   : والتناقض  املقارنة   -3
 ، أكثر  أو  التالميذ فكرتني  يأخذ  أن  النشاط 
مع البحث عن أوجه الشبه وجوانب االختالف 

بينهما . 
كل  التالميذ  يتناول  أن  من  بد  ال  وهنا 
حتليله  على  العمل  ثم  منفرد،  بشكل  عنوان 
ومقارنة   ، مكوناته  معرفة  أجل  من  ووضعه 
ذلك باملوضوعات األخرى اليت مت ختصيصها 

للعملية ذاهتا.
التلميذ  إعطاء  يتم   : الذهين  العصف  4ـ 
أجل  من   ، بذاته  موضوعاً  أو   ، ما  موقفاً 
دراسته من مجيع التالميذ الستخالص عدد 
من األفكار والعمل على اختزاهلا ، ثم تقدميها 
وبعد  املهمة،  وإهناء  للتالميذ  أفضل  بأسلوب 
لطرح  فرصة  جمموعة  كل  إعطاء  ذلك 

ماتوصلت إليه للمجموعات األخرى .
5ـ املراجعة : يطلب املعلم الفعال يف التعلم 
النشط من تالميذه مراجعة مامت تقدميه يف 
، ومن  كامال  األسبوع  مجيع احلصص خالل 
اثنني  أو  له  زميل  باختيار  تلميذ  كل  قيام  ثم 
لتوجيه جمموعة من األسئلة حول ما دار من 

أنشطة أو مناقشات سابقة.

إجيابيات طريقة اجملموعات الصغرية 
وسلبياهتا :

اجملموعات  طريقة  عن  ماقيل  كل  وبعد 
الصغرية بوصفها إحدى طرق التعلم النشط، 
عليها  الرتكيز  ينبغي  اليت  املهمة  الفكرة  فإن 

بعضهم  من  التالميذ  تعلم  ضرورة  يف  تتمثل 
بعضاً.

األولية  املعلومات  يقدم  الذي  هو  فاملعلم 
يعدو  ال  احلقيقي  دوره  ولكن  اإلرشادات،  أو 
لألمور  ومنظماً  وموجهاً  مراقباً  يكون  أن 
عن  التالميذ  يبحث  حني  يف   ، الفعاليات  أو 
ويناقشوهنا  املختلفة  من مصادرها  املعلومات 
مع بعضهم ، وفوق ذلك فهم يكتسبون مهارات 
اليت  والقيم،  واالجتاهات  واملناقشة  التواصل 
تعمل هذه املهارات على ترسيخها يف عقوهلم.

الطاقات  األسلوب  هذا  يكتشف  كما 
الشعور  من  وخيفف  التالميذ،  لدى  الدفينة 
بالعزلة لدى بعضهم ، ويزيد من الثقة بالنفس 
وحتمل املسؤولية لدى معظمهم ، ويشجع على 
املدرسة  داخل  اجلماعي  العمل  يف  املشاركة 
املعلومة  ترسيخ  على  ليس  ويعمل  وخارجها، 
على  وأيضاً  بل   ، التالميذ فحسب  أذهان  يف 
األسلوب  هذا  خيلو  فال  ذلك،  ومع  توثيقها. 
يفشل  ما  فغالباً  الضعف،  نقاط  بعض  من 
وبدون  عشوائياً  جاء  إذا  اجملموعات  عمل 
احلبل  املعلم  ترك  ما  إذا  أو  مسبق،  ختطيط 
أو  تنظيم  أو  مراقبة  دون  من  الغارب،  على 
كما ميكن   . اجلماعي  النشاط  متابعة خالل 
فشل هذا األسلوب إذا مل يتم توضيح أهداف 
إعطاؤهم  يتم  مل  وإذا  للتالميذ،  النشاط 
التعليمات الدقيقة الواجب تنفيذها. كما قد 
ال حيقق النشاط أهدافه إذا سيطر على عمل 
اجملموعات الصغرية عدد قليل من التالميذ. 

املراجع:
- فطيم، لطفي حممد واجلمال، أبو الفرايم 
عبد املنعم، نظريات التعلم املعاصر وتطبيقاهتا 
الرتبوية، مكتبة النهضة املصرية،ط1، 1988م.

املنهاج  حمسن،  سهيله  الفتالوي،   -
الشروق،  دار  الفاعل،  والتدريس  التعليمي 

مصر،ط1، 2006م.
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كيف تصبح قارئًا سريعًا؟

عبد احلميد الغزي

ل  وهي  نقراأها،  اأن  علينا  كثرية،  اأ�سياء  ثمة  عديدة،  اأحايني  يف 
ت�ستحق عمليًا اأن ننفق وقتًا كبريًا يف قراءتها فاإذا مل نكن قادرين على 
قراءتها ب�سرعة فائقة فاإن ذلك �سيك�ن اإ�ساعة رهيبة لل�قت، ويف حني 
من املهم الطالع على ما تقدمه املطابع ودور الن�سر من الكتب، حيث 
اآلف  وع�سرة  املتحدة،  ال�ليات  يف  �سن�يًا  كتاب  األف  خم�س�ن  ي�سدر 
عن  عليها  نح�سل  املعل�مات  من  باملئة   90 اإىل   80 واإن  �سن�يًا،  جملة 

طريق القراءة . . 
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صفحات  على  يكون  ما  عمّا  فضالً   
بيانات  من  هائل  كمّ  وهو  اآليل،  احلاسب 
وتقارير وحبوث وكتب ومواقع وتفاصيل، مما 

يستوجب اإلجابة عن السؤال اآلتي:
االطالع  ألجل  الكايف  الوقت  جند  هل   «
على كل ما ينشر؟! أوليس املطلوب اللجوء إىل 
استخدام املهارات ) مهارات القراءة السريعة( 
حلل هذه املشكلة؟ فالقراءة السريعة تزيد يف 
الفهم، نظراً لربط املعلومات املتناثرة بإحكام 
وتسلسل، وعدم السماح للقارىء باللجوء إىل 
الغفلة والسرحان حال القراءة، كما ينشأ هذا 

عن القراءة البطيئة.
استنتج  ما  خالل  من  املعلومات  وتفيد 
اخلرباء يف احلقل الطيب والبحث النفسي بأن 
أكثر البشر يستعملون 4% إىل 10% فقط من 
قدراهتم العقلية يف مجيع نواحي حياهتم، وأنَّ 
فعالة  طريقة  هي   ، القراءة  عملية  تسريع  
جدّاً لتمكني الناس من زيادة نسبة االستيعاب 
اليت  املهدورة  القدرات  واستغالل  لديهم، 
ألن  وجه؛  أكمل  على  باستغالهلا  يقومون  ال 
القراءة السريعة حتسّن الفهم فيصبح مستوى 
القارئ يف الرتكيز أعلى مع تقليل الوقت وهذا 
يقلل من التوتر واآلالم الطبيعية مثل الصداع 

وآالم الرقبة... 
عصر   - الثورة  هذه  مواكبة  أجل  ومن 
اتباع  من  البد  املعلوماتي-  االنفجار 
والفهم،  القراءة  سرعة  تطوير  اسرتاتيجية 
القراءة  يف  مهارتك  تطوير  خالل  من  وذلك 
بشكل فعّال وسريع وذكي، شريطة أن تتحلى 
بالثقة بالنفس والشجاعة، وأن حترك عقلك 
أن  منك  يتطلب  كما  تنجح...  لكي  بفعالية 
تكون لديك رغبة حقيقية وتصميم قوي يف أن 
تكون متعلماً أفضل، وأن تتسلّح بإميان قوي، 
توصلك  اليت  الوسائل  عن  تبحث  أن  وعليك 
والتدريب  املعرفة  مصادر  طريق  عن  للهدف 

الفعّال لتطوير املهارات حتى تزيد من سرعة 
على  العمل  هو  األهم،  يبقى  ولكن  قراءتك 
أثر  من  له  ملا  لعينيك،  منتظم  فحص  إجراء 
الكفاءة  لك  يوفر  مما  للقراءة،  سرعتك  يف 
الفسيولوجي،  التعب  من  وسيقلل  العالية، 
سرعة  تطوير  اسرتاتيجية  مقومات  من  وألن 
القراءة والفهم ، االعتماد على تطوير وتدريب 
العني على القراءة، وذلك من خالل ختليصها 
وتدريبها  القراءة،  يف  املشهورة  العيوب  من 
على تفعيل تقنيات تسريع القراءة باستخدام 
القراءة  مركز  يف  املوظفة  احلديثة  التقنية 

السريعة.
بظروف  يتعلقان  أساسيان  شيئان  ومثة 
القراءة، عليك معرفتهما جيداً، ومها: اإلضاءة 
املهم  ومن  القراءة،  عند  الصحيحة  واجللسة 
خافت  أو  جداً،  قوي  تقرأ يف ضوء  أال  جداً، 
لإلضاءة  الطريقتني  هاتني  إىل  ويعزى  جداً 
لإلضاءة  طريقة  أفضل  ولعل  عينيك،  إجهاد 
يف أثناء القراءة، هي اإلضاءة املنتشرة، أو تلك 
ال  أن  شريطة  عدة،  مصادر  من  تنبعث  اليت 

حتدث وهجاً شديداً على الصفحة.
القراءة، البد من مراعاة  أثناء  وكذلك يف 
قواعد للجلسة  الصحية، ألن الوضع الصحيح 
على  مستقيم  وظهرك  جتلس  أن  يستوجب 
املقعد، فاالستلقاء واالسرتخاء أوضاع ليست 
الكتاب  جتعل  أن  واألفضل  للقراءة،  مناسبة 

بزاوية ميل )45( درجة.
الواجب  القواعد  على  االطالع  من  وملزيد 
على القارئ التقيد هبا، والسيما أن القراءة فن 
البد  لذا  القلة،  إال  أسلوهبا  والجييد  ومهارة، 
النية،  وإخالص  القراءة،  بأمهية  االقتناع  من 
والرتكيز على التخصص الذي متيل إليه، بغية 
االستفادة واإلبداع، ثم التقيد بظاهرة  التدرج 

يف  االستشارة  من  والمانع  القراءة«  يف 
قراءتك للكتب من أجل احلصول على ما 
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ينفع، وال تنس أن تقرأ فهرس الكتاب من أجل 
قراءتك  أن  الكتاب، والسيما  معرفة مواضيع 
للمقدمة غالباً تعطيك فكرة عن الكتاب، ويف 
هذه احلالة عليك التأكد من خلو الكتاب من 
مطبوع خال  ماهو  كل  أن  تظن  وال  األخطاء، 
من األخطاء، وحاول أن تكون عازماً على إهناء 
الكتاب، وأن تتحدث لآلخرين عما قرأته من 
مع  املعلومات،  وتثبيت  غريك  تفيد  أن  أجل 
ال  وأن  الرئيسية،  األفكار  مراجعة  مالحظة 
عن  تنقطع  ال  وأن  الكتب،  أصول  عن  تغفل 
املكتبات   ارتياد  عن  تغفل  وال  الكتب،  قراءة 

العامة . . .

طريقة القراءة السريعة:
ولكن  السريعة،  للقراءة  كثرية  طرق  مثة 
املهارات  كل  شان  والتمرين،  التدرّب  عمادها 
األخرى، ويف هذه العجالة نكتفي بواحدة منها 
األسس  على  وتقوم  األصابع(   ( طريقة  وهي 

اآلتية:
اليت  األصابع  تطبق طريقة  أن  قبل  أوالً- 
تعد من طرق القراءة السريعة، عليك اللجوء 
إىل إجراء اختبار من أجل بيان سرعة قراءتك 
احلالية، وذلك للتعرف على مستوى قراءتك.

مبعدل  يقرأ  العادي  القارئ  أن  النتائج  تفيد 
250 كلمة يف الدقيقة الواحدة.

والسؤال الذي يلوح يف األفق: » كيف تقيس 
اتباع  عليك  ذلك  وملعرفة  قراءتك؟«  سرعة 

اخلطوات اآلتية:
الستة  السطور  يف  الكلمات  احسب   -

األوىل...
- اقسم جمموع عدد الكلمات على ستة...

- اضرب الناتج بوسطي عدد األسطر يف 
الصفحة الواحدة.

اليت  الصفحات  الناتج يف عدد  اضرب   -
قرأهتا...

- اقسم عدد الكلمات على زمن القراءة...
القراءة = سرعة  الكلمات ÷ زمن  - عدد 

القراءة
من  للقراءة  وهتيئته  الكتاب  إعداد  ثانياً- 

خالل النواحي التالية:
- حاول أن ترى الصفحة بوضوح تام.

- وّفر اجلو اهلادئ واملريح.
وتفّقد  جيداً،  كتابك  تنشر  أن  حاول   -

صفحاته حتى ال تكون متشابكة فيما بينها.
عليك أن تصبح ماهراً يف تقليب الصفحات، 
واليسرى  للقراءة  اليمنى  اليد  جتعل  حبيث 
ممسكة باجلانب العلوي من الصفحة لدرجة 

تكون مستعدة لقلب الصفحة.
وراء  سطراً  الصفحة  عرب  إصبعك  حرّك 
ارجع  ثم  اليسار،  إىل  اليمني  من  وابدأ  سطر 
بيدك إىل اليمني لتتحول إىل السطر األدنى، 
أن  مالحظة  مع  مرحية،  بسرعة  يدك  حرّك 
بدقة،  السائر  تتعقبان إصبعك  جتعل عينيك 
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نقطة  أي  عند  بالتوقف  لنفسك  والتسمح 
أجرب  بل  قرأته،  أن  ماسبق  على  نظرة  لتلقي 
نفسك على التقدم، ومع ذلك، ميكنك القضاء 
عمل  خالل  من  اخللف  إىل  االرتداد  على 

األصابع.
من  جمموعة  امتصاص  حاول  ثالثاً- 
الكلمات يف أثناء القراءة عوضاً عن النظر إىل 
ذلك عن طريق  ويتم  منفرد،  بشكل  كلمة  كل 

التدرّج والتمرين.
رابعاً- عليك أن تقرأ بصوت صامت وغري 

ملفوظ.
تسريع  يف  ما  خلٍل  اكتشاف  وملعرفة 
القراءة، عليك بإجراء اختبار من خالل تطبيق 
عملياً،  تطبيقاً  الذكر  السابقة  اخلطوات 
وإال  القراءة،  يف  تقدمك  مدى  تبيّن  عندئذ 

فعليك باملزيد من االهتمام والتطبيق . . 
بقي أن نقول: مثة أسباب تؤثر يف القراءة، 
وتعمل على بطئها وهي: التلفظ بصوت عاٍل 
تكرار  والسيما  الداخل،  من  بصوت  والقراءة 
وأيضاً  وحدها،  الكلمة  على  والرتكيز  السطر 
تقليب  يف  والبطء  للتكرار  الرتاجع  ظاهرة 
من  التخلص  على  العمل  وجيب  الصفحات. 
املشكالت اليت تقلل من سرعة القراءة، وذلك 
فمثالً  ذلك،  وراء  تقف  اليت  األسباب  بإزالة 

مثة  القراءة،  إعادة  أو  الرتاجع  من  للتخلص 
طريقتان إليقاف هذه العادة السلبية ومها:

- العمل على زيادة سرعة قراءتك والرتكيز 
على املضي بعينيك إىل األمام.

- أن تزيد من ثقتك بنفسك وتعمل جاهداً 
بقراءته، ألن  ما قمت  قراءة  إعادة  على عدم 
ذلك لن جيدي شيئاً، ولن يزيد من فهمك، بل 

سيبطئ من الفهم والقراءة.
الصوت  من  تقلل  أن  أجل  من  وكذلك 
البصرية،  القراءة  أن  معرفة  جيب  الداخلي، 
وهي القراءة بالعني ومقاومة الصوت الداخلي 
مراراً وتكراراً، هي الوسيلة األساسية للتقليل 

من هذه العادة السلبية . . .

 كيف تصبح قارئًا سريعًا؟
سريعاً  قارئاً  تصبح  أن  بإمكانك  إن 
به  تقذف  ما  ملالحقة  وذلك  وحده،  بالتدرب 

ثورة املعلومات ومناهج التعليم. 
القراءة  عملية  تسريع  أن  ندرك  هنا  ومن 
من أهم املوضوعات يف عصرنا احلايل، ذلك 
من  بات  واالكتشافات،  العلوم  تقدم  مع  أنه، 
عالية  بسرعة  اإلنسان  يقرأ  أن  الضروري 
حتى يتمكن من اكتساب أكرب قدٍر ممكن من 

املعلومات يف أقصر وقت.

املصادر:
- كيف تقرأ كتاباً، ملورتيمر إدلر.

- االنطالق يف القراءة السريعة، لبيرت كومب.
- تسريع القراءة وتنمية االستيعاب، للرفاعي وسامل.
- القراءة السريعة يف جمال األعمال، لستيف مويدل.

- كيف تتقن فن القراءة السريعة- للوري روزاكس.
- القراءة السريعة - دار مؤسسة رسالن - دمشق - طبعة أوىل، 2008/م - إعداد قسم 

الدراسات يف مركز األعمال األوروبي.
- جملة )جند عمان( العدد )377( مايو 2008/م.
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الحقيبة المدرسية  
م�سارها ال�سحية و�سبل ال�قاية 

      ليلى عبد الرمّحن السلطان

على  املدر�سّية  حقائبهم  ي�سع�ن  اأطفالنا  ن�ساهد  عندما  نفرح  اأّننا  ل�سّك 
ظه�رهم ويّتجه�ن اإىل مدار�سهم لينهل�ا من ينابيع العلم واملعرفة ... فا حلقيبة 
من  ليتجّزاأ  جزءًا  واأ�سبحت  رحيقه،  وارت�ساف  للعلم  رمزًا  اأ�سبحت  املدر�سّية 

باح الباكر اإىل املدار�س. �سخ�سّية الّتالميذ وهم يغدون يف ال�سّ
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والسّرور  الرّاحة  يبعث  مألوفٌ  منظرٌ  إّنه 
يف النّفوس واألمل والّتفاؤل مبستقبٍل مشرق، 
يبعث  ما  سرعان  اجلميل  املشهد  هذا  ولكنّ 
يتعرّفون  عندما  األهل  نفوس  يف  املخاوف 
على  وزهنا  وثقل  املدرسيّة  احلقيبة  خماطر 
دراسة  ذكرت  فقد   ، للّطفل  الفقري  العمود 
يف  وتشوّهات  أمراضاً  أنّ  فيينّا  يف  نشرت 
العمود الفقري واملفاصل قد ظهرت بني طلبة 
اليت  والكرّاسات  الكتب  لعدد  نتيجًة  املدارس 
حيملوهنا من وإىل املدرسة ، وأحصت الدّراسة 
جمموع ما حيمله الّطفل النّمساوي سنويّاً من 
الكتب والدّفاتر مبا يعادل ) 2 ,3 ( أطنان، وقد 
الّتربية املعلمني واملعلمات بتقليل  طالب وزير 
طلباهتم عن الّطالب، وتقليل عدد الكتب اليت 
حيملها الّطالب حبيث اليزيد وزهنا عمّا يرتاوح 

بني ) 10و12 % ( من وزن الّطفل.
إ نّ احلقيبة املدرسيّة مع حمتوياهتا تزن ما 
بني )25و40 %( تقريباً من وزن الّطفل الذي ملا 
يشتدّ عوده بعد حلمل مثل هذا الّثقل،  وهذا 
ما أثار انتباه األطبّاء وخوفهم على جيل الغد 
الذي  األمر   ، األمراض  من  للعديد  املعرّض 
يؤدّي إىل ختلّف األطفال عن مدارسهم سواءً 
لضرورة تقديم العناية واملعاجلة الصّحيّة هلم 
من  وتعبهم  أنفسهم  األطفال  ملل  بسبب  أو 

محل تلك األثقال اإللزاميّة .

مضار احلقيبة املدرسيّة :
يرى األطبّاء أ نّ محل ثقل زائد يف احلقيبة 
الرّقبة  يف  آلالم  األطفال  يعرّض  املدرسية 
والّذراعني والكتفني والّظهر وحّتى القدمني .

القلب  على  ضغطاً  أحياناً  تسبّب  وقد 
والرّئتني نتيجة تشوّه اهليكل العظمي والعمود 
الفقري الذي يصبح على شكل حرف ، وذلك 
يستلزم عمالً جراحيّاً، ولذلك حيّذر األطبّاء 
من محل األطفال تلك احلقائب الثقيلة خاصًّة 
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إصابتهم  احتمال  إنّ  إذ   ، الكتفني  أحد  على 
يف  إىل30  %  يصل  حينئذ   الّظهر  بأمراض 
حني أ نّ االحتمال يتناقص إىل 7  % فقط يف 

حال محلها على كال الكتفني .
واحدة  كتفٍ  على  احلقيبة  محل  أنّ  كما 
سري  إىل  يؤدّي  وقد  جانبيّاً،  احنناءً  يسبّب 

الطفل بطريقةٍ غري طبيعيّة وخمتلّة .
احلقيبة  يف  الزّائد  الّثقل  نتائج  ومن 
إىل  الّظهر  استدارة  إىل  يؤدّي  أّنه  املدرسيّة 
شكل  على  سيؤّثر  وهذا  حتدّبه،  أو  األمام 
واجلملة  العظام  وعلى  عامّة  بصورةٍ  اجلسم 

احلركيّة بصورةٍ خاصّة .
وما يزيد من رعب األطبّاء واألهل هو أنّ 
آني يف  بشكٍل  قد التظهر  املرض  مضاعفات 
مرور  مع  تتطوّر  قد  وإّنما  الّطفولة،  مرحلة 
األيّام لتظهر يف املستقبل على شكل حتدّب يف 
الّظهر  أو ) اجلنف ( وهو امليل باجلسم حنو 

أحد اجلانبني .

الوقاية ... دور األهل واملدرسة :
هذه  مثل  من  للوقاية  اجملدي  األسلوب 
الّطفل  محل  عدم  يف  أوّالً  يتمّثل  اإلصابات 
سنواته  يف  خاصًّة  ثقيلة  مدرسيًّة  حقيبًة 
الدّراسيّة األوىل ، ويكفي جدّاً ثالثة أو أربعة 
كتب ، وثانياً ضرورة تعويد الّطفل على محل 
اليستسلم  حبيث  صحيحة  بطريقةٍ  احلقيبة 
لثقل احلقيبة ومييل جبسمه معها بل حياول 
دائماً أ ن حيافظ على توازن واستقامة عموده 
الفقري . ويؤّكد األطبّاء أنّ أفضل طريقة حلمل 
احلقيبة املدرسيّة هي محلها على الّظهر وليس 
على أحد اجلانبني ، والكتشاف أي تشوّهات 
مبالحظة  أم  كل  تنصح  الفقري  العمود  يف 
مستوى كتفي طفلها، فإذا وجدت اختالفاً يف  
مستوامها أو ميٍل يف الرّقبة أو عدم اّتزان يف 
أثناء املشي أو ظهور تقوّس إىل أحد اجلانبني 
فوراً  الّطبيب  استشارة  فعليها  الّظهر،  يف 
فاحلقيقة الطبيّة تقول إنّ أكثر أنواع اعوجاج 
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الّظهر والعمود الفقري شيوعاً ينجم عن محل 
مّت  وإذا  اجلانبني  أحد  على  الّثقيلة  األشياء 
تاليف أسبابه يف بداية الطفولة يصبح عالجه 
واستعمال  للّظهر  مترينات  طريق  عن  سهالً 
األحزمة اخلاصّة بالفقرات. هلذا فإّنه بشيءٍ 
من  الدّقيقة  واملالحظة  الّتصرّف  حسن  من 

األم ألوالدها نتجنّب مثل هذه املشاكل .
كما يتجسّد دور األهل يف  توعية األطفال 
وتنبيههم لعدم الّتفاخر بعدد الكتب واحلاجات 
تقديم  فيمكنها  املدرسة  أمّا   . اليت حيملوهنا 
أ  الّتالميذ الصّغار ، فإمّا  العون األكرب هلؤالء 
ن تنسّق بني الّتالميذ حبيث حيمل كل تلميذ 
كتاب مادّة معيّنة واآلخر كتاباً ملادّة ثانية ، أو أن 
توّفر قاعة مكتبيّة حتوي كتب املنهاج الدّراسي 
نسخًة  الّتالميذ  من  كل جمموعة  فتوّزع على 
من الكتب املقرّرة يستعملوهنا يف املدرسة فيما 
يرتكون كتبهم يف املنزل ويتابعون منها حتضري 
دون  من  وظائفهم  وكتابة  وحفظها  دروسهم 
احلاجة إىل محلها يوميّاً من املدرسة وإليها .

آخر  حالً  تقدم  أن  للمدرسة  ميكن  كما 
نسخة  على  الّتالميذ  تنازعاًبني  التسبّب  كي 
الكتاب الواحدة وهو : أن ختصّص لكل تلميذ 
يف  إحداها  يستعمل  كتاب  كل  من  نسختان 
أن  ميكن  اّليت  املدرسة  يف  واألخرى  املنزل 
توفر أدراجاً خاصّة أو خزانًة صغرية لكلّ طفل 
إىل  إضافًة  املدرسيّة  كتبه  نسخة  فيها  يضع 
حاجاته اّليت يأتي هبا من املنزل وحيملها مع 
حقيبته ، إذ حيمل يف أحيان كثرية مستلزمات 
حصص الرّياضة واملوسيقا والفنون  وهذا ما 
يزيد األمر سوءاً ، ولذلك قامت بعض الدّول 
قامت  كما  بإجراءات مماثلة،  املدارس  بإلزام 
األطفال حبيث التسمح  قوانني حلماية  بسنّ 
أن حيمل الّطفل ثقالً يزيد على 10% من وزنه، 
فمثالً حتظر هذه القوانني محل الفتيات حتت 
سن )16( سنة أكثر من وزن )5 كغ( يف حقيبة 

املدرسة .
للحقيبة  السّلبيّة  والنّتائج  اآلثار  ولتجنّب 
املدرسيّة ينصح الرتبويّون واألطبّاء مبا يأتي: 

1 – أن حيمل الّتلميذ إىل املدرسة الكتب 
املقرّرة يف يوم الدّوام ) أي الكتب اليت حيتاجها 

فقط ( .
2 – أن حيمل حقيبة تتناسب مع حجمه 
ووزنه، و أن حيمل احلقيبة يف أثناء سريه بيده 
لفرتةٍ  اليسرى  يده  إىل  ينقلها  ثم  فرتة  اليمنى 
اخرى ، ثمّ حيملها على ظهره لفرتةٍ ثالثة وذلك 

للحفاظ على تناسق اجلسم وتوازنه. 
3 – أداء مترينات جلميع أعضاء اجلسد 
ملدّة ) 20 ( دقيقة من جلوٍس على مقعد وسند 
الّظهر إىل الوقوف وثين اليدين على الصّدر، 
الّظهر  خلف  األيدي  وتشبيكُ  وقوفٌ  وأيضاً 
والّتعلّق على احلائط مع سند الّظهر، وبالّتايل 
الوقوف مع فتح الّذراعني وميل اجلذع لألمام 
لألمام  بأكملها  اجلسم  عضالت  شدّ  مع 

والّثبات .
زيادة  على  نعمل  أن  علينا   : وختاماً 
وأن  صحّتهم،  على  للمحافظة  أطفالنا  وعي 
نرشدهم إىل العادات الصّحيّة السّليمة سواءً 
يف محل احلقائب أو كيفيّة اجللوس الصّحي 

يف املدرسة لنبعد عنهم شبح األمراض .

املصادر :
1- جملّة ) املعلومات ( السّوريّة – العدد 

/74 / تشرين الّثاني / 1998 / .
 – السّوريّة  العربيّة(  املرأة   ( جملّة   –  2

العدد / 403 / مّتوز وآب 1999 م .
3 – ) اجمللّة العربيّة ( السّعوديّة – العدد 

/263 / ذو احلجّة 1419 للهجرة .
 ) ) زهرة اخلليج  كتيّب ملحق مبجلّة   -4
– العدد / 912 / الصّادر يف 30 ربيع اآلخر 

1417 للهجرة.
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الحرية الفردية 
مفهومها ونشأتها في العقل الغربي

         فراس صبحي قزاز

اأن مل�سكلة احلرية الفردية حي�يتها املتجددة دائمًا، لقد كانت ول  ل �سك 
تزال تثري جدًل ط�ياًل بني املفكرين عرب �سياقهم التاريخي ول نبالغ يف ق�لنا: 
اإن احلرية متثل ج�هر التجربة الإن�سانية، وبالتايل هي ال�سرط الأويل ل�سكل 
ـ واإذا ا�سرتجعنا املق�لة امل�سه�رة : »حّريتك تنتهي  ال�ج�د الإن�ساين املن�س�د 
دائمًا عندما تبداأ حريات الآخرين«، التي برزت مع فال�سفة العقد الجتماعي 
�سائع  �سعار  اإىل  الآن  حت�لت  اأنها  جند  فاإننا  معينة،  فكرية  منظ�مة  اإطار  يف 
تخل�  ل  التي  القاعدة  اأو  احلكمة  متثل  اأ�سبحت  اأنها  درجة  اإىل  ال�ستخدام 
كما  واملرئية،  واملقروءة  امل�سم�عة  الإعالم  وو�سائل  ال�سيا�سية  اخلطابات  منها 

اأ�سبحت تِرُد على األ�سنة العامة يف مقامها ويف غري مقامها. 
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ال  اليت  البداهة  صفة  اختذت  وهكذا 
حتتاج إىل أي برهان أو إعادة نظر. ففي أتون 
املتعلقة  األسئلة  تغيب  التقريرية  اجلملة  هذه 
تذهل  كما  عنها،  املتحدث  احلرية  مباهية 
أمام سلطاهنا بعض العقول عن التساؤل حول 
وحرية  هذا  حرية  بني  »املرسومة«  احلدود 
نشأهتا  إطار  عن  املقولة  هذه  وبعزل  ذاك. 
نتساءل  أن  لنا  حُقّ  شعاراً،  برفعها  واالكتفاء 
فعلى  البديهيات.  ضمن  إدراجها  جدوى  عن 
أي مفهوم للحرية يرتكز ترديد هذه القاعدة/ 
البديهة؟ فهل يعين ذلك أن حرية الفرد تنجم 
عنها فوضى عامة نتيجة تعارضها مع النظام 
واألمن وصيانة احلق العام وحقوق اآلخرين؟ 
ثم كيف تتحقق املصلحة العامة أو وحدة جمتمع 
يتألف من أفراد غري أحرار وغري قادرين على 
االختيار واختاذ حرية االعتقاد وحرية التنقل 
وحرية اختيار األصدقاء وغريها من احلريات 
اليت ال صلة هلا باملساس حبرية الغري؟ ألسنا 

هنا إزاء حكم معياري ال صلة له بالواقع؟
لإلجابة عن هذه األسئلة ووضعها يف إطار 
أن  بنا  حريّ  الفردية،  احلريات  عن  احلديث 
املتعلقة  املفاهيم  بعض  يف  أوالً  النظر:  نعيد 
هذا  نشأة  برصد  ثانياً  احلرية،  مبسألة 
املصطلح وسريورته عرب التاريخ؛ لكي نتساءل 
مطابقة  مدى  عن  الدراسة  هذه  هناية  يف 
املوضوعات  هذه  تناولت  اليت  النظريات 

وعالقتها بالواقع املعيش.

 مفهوم احلرية الفردية:
من  الفردية  احلرية  مسألة  تناولنا  إذا 
بكمّ  قد نصطدم  فإننا  نظرية صرفة،  ناحية 
من التعريفات ال طائل من ورائها سوى رسم 
حبثوا  الذين  الفالسفة  أمساء  يضم  جدول 
يف هذا املوضوع، هذا من ناحية، ومن ناحية 
أخرى قد يؤدي بنا األمر إىل االكتفاء برصد 

أن  يف  مراء  ال  وتنافرها.  هؤالء  آراء  تقاطع 
بالغة،  أمهية  ذات  للمسألة  النظرية  الزاوية 
فيما  للتفكري  أساساً  النظري  اجلانب  يعد  إذ 
هو عملي. لكن حصر املسألة يف هذا اجلانب 
إىل الوقوف على ما جيب أن  يؤدي بنا حتماً 
ولعله  بالفعل.  كائن  هو  ما  على  وليس  يكون 
من املفيد أن نشري هنا إىل وجود سلسلة من 
»املبادئ« اليت مت البحث من خالهلا يف مسألة 
لذا  النظرية.  الناحية  من  اإلنسان  حرية 
ذهين   تصور  أو  مفهوم  »هي  أوالً،  احلرية  إن 
حلالة  اسم  وهي  موضوعياً،  شيئاً  وليست 
وأساس  لفعل.  أو  لفرد  صفة  واسم  شعورية 
تلك احلالة الشعورية هو أساس وجودي« )1(. 
إىل  اإلنسان  تدفع  اليت  البواعث  فهناك 
ممارسة عمل معني، ثم تليها اإلرادة اليت تنظر 
يف هذه الدوافع لتقرر اتباعها من عدمه، يأتي 
تنظر  أن  بعد  يتخذ  الذي  القرار  ذلك  بعد 
اإلرادة يف الباعث، ثم يرتجم القرار إىل الفعل 
اليت  والوسائل  للظروف  بدوره  خيضع  الذي 
حتيط به عند حدوثه وهكذا... وختطياً هلذا 

اإلشكال، ميكننا أن نكتفي ببعض األمثلة.
أن  نذكر  أن  بنا  حرّي  بدء،  ذي  بادئ 
املفاهيم ال تظهر عادة من عدم، بل تعود إىل 

بروز ظواهر لغرض الداللة عليها. 
وبناء على ذلك فإن مفهوم احلرية مل يولد 
حالة  يعكس  تعبرياً  بوصفه  مستقلة  بصورة 
قائمة يف الواقع االجتماعي وإمنا أثري لتمييزه 
فال  كذلك  يكن  مل  وإن  مضادة.  حاالت  عن 
مجيع  كان  إذا  حراً  شخص  أي  اعتبار  ميكن 

الناس يشرتكون يف صفة احلرية.

 نشأة احلرية الفردية بني السلطتني 
امللكية والدينية:

اإلنسان  أن  يعتقد  البعض  يزال  ال  لئن 
البساطة واحلرية  يعيش حياة  كان  »البدائي« 
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يكون  أن  يعدو  ال  االعتقاد  هذا  فإن  املطلقة، 
ناجتة  »رومانسية«  من  ختلو  ال  فكرة  جمرد 
عن تصورات افرتضها اخليال، لتحديد بداية 

االجتماع البشري. 
ذلك أن اإلنسان ـ حتى قبل متدّنه ـ ينتمي 
ينحدر  اليت  العائلة  مؤسسة  إىل  األقل  على 
ـ مبا ميليه هذا  أو كرهاً  منها ويلتزم ـ طوعاً 

االنتماء. 
فاالجتماع البشري مل يكن طفرة أو وليد 
الفطرية إىل  املصادفة بل كان نتاجاً حلاجته 
قول  يفسر  ما  وهو  اجملموعة،  ضمن  احلياة 

ابن خلدون: »اإلنسان مدني بالطبع« )2(. 
عن حرية طبيعية  إذاً  فال ميكن احلديث 
صلة  تربطه  ال  منعزل  إلنسان  فردية  أو 
نربز  أن  املفيد هنا  ولعله من  اإلنسان.  بأخيه 

أمهية الرجوع إىل أمثلة من تاريخ احلضارات 
القدمية حماولة منا لتقصي مواطن القطيعة 

والتواصل بني القديم واحلديث. 
احلرية  مفهوم  أن  التاريخ  سجل  فقد 
كالبابلية  املعروفة  القدمية  احلضارات  يف 
العبودية.  أي  بنقيضه؛  مرتبط  واليونانية 
فما هي أسباب هذا التصنيف املبكر للفئات 
صورة  حضور  حظوظ  هي  وما  البشرية؟ 

اإلنسان/ الفرد يف تلك العصور؟
وراء  كانت  اليت  األسباب  عن  حبثنا  إذا 
نذكر  الفرد،  اإلنسان/  املبكر حلرية  التغييب 
اخلاصة  امللكية  ظهور  أساسيني:  عاملني 
اإلنسان.  استعباد  لتربير  الدين  واستعمال 
األراضي  وحيازة  الزراعة  اكتشاف  فمع 

وحماولة االستئثار مبنابع املياه، ظهرت 
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نزعات اجلشع  معها  ونشأت  امللكية اخلاصة 
الناس إىل  املساواة. فانقسم  واملنافسة وعدم 
وحينئذ  لديهم.  عمال  وإىل  أمالك  أصحاب 
»تأصيل  ضرورة  األمالك  أصحاب  أدرك 
تكرس  قوانني  بإحداث  االستيالئي«  السلوك 
وكان  اجملتمع.  هيكلة  وتدعم  الالمساواة 
بداية  يف  بالغ  دور  الدينية  السلطة  لظهور 
أمهية  وتغييب  البشري  االجتماع  مأسسة 
القدرات الفردية الكفيلة بصيانة خصوصيات  

الشخص وخياراته.
فتبعاً لتفاوت الثروات، ينقسم جمتمع بالد 
الرافدين إىل ثالث طبقات  من دون أن يشمل 
الدين،  ورجال  امللوك  طبقة  التقسيم  هذا 
حتتل  اليت  احلاكمة  الطبقة  ميثلون  فهؤالء 
وكبار  الزراعيني  املالك  طبقة  تتسنم  القمة. 
التجار أعلى السلم االجتماعي، تليها الطبقة 
من  األحرار  أنصاف  من  املكونة  املتوسطة 
مثل صغار  الدخل احملدود  ذوي  ومن  العمال 
األرّقاء  السلم جند طبقة  اجلنود. ويف أسفل 
احملافظة  أجل  من  للصراع  نتاجاً  متثل  اليت 

على امللكية اخلاصة أو الرغبة يف توسيعها. 
النسب،  وعراقة  الثروة  ملقاييس  ووفقاً 
اليت  باملواطنة  اليونان  عند  احلرية  ارتبطت 
واليت  املتساكنني  من  قليل  عدد  هبا  خيتص 
ختضع لشروط جتعلها صعبة املنال. فحسب 
كان  من  مواطناً  يعترب  أثينا،  مدينة  »تقاليد« 
فيها  يشاركه  ال  لعقارات  تامة  ملكية  مالكاً 
أحد، كما جيب أن يكون ابناً ألب مواطن وألم 
ال  الشروط،  هلذه  وتبعاً  مواطناً.  أبوها  يكون 
تعترب املرأة مواطنة كما هو الشأن بالنسبة إىل 
الغريب ـ أي األجنيب عن املدينة اليت يقطنهاـ 
العبد الذي يعترب  كما هو الشأن بالنسبة إىل 

أشبه اآللة. 
إىل  أرسطو  يذهب  ذاته  اإلطار  هذا  ويف 
االعتقاد بأن الطبيعة هي اليت أرادت أن يكون 
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املواطن  به  خيتص  امتيازاً  الفكري  النشاط 
منافياً  البدني  العمل  يكون  حني  يف  احلر، 
لكرامة احلر فيبقى من مشموالت العبد. وهنا 
نالحظ البعد الطبقي عند اليونان يف عملية 

تقسيم العمل االجتماعي إىل ذهين وعقلي.
ما  على  االستحواذ  ممارسة  تقتصر  ومل 
مشاعر  إىل  امتدت  بل  فحسب،  مادي  هو 
أن عدم  اعتربنا  فإذا  معتقداهتم،  وإىل  الناس 
القدرة على سرب أغوار الطبيعة وما وراءها قد 
قد  آهلة  متليه  ملا  اخلضوع  إىل  اإلنسان  دفع 
خلقها من خياله، وجسّدها بنفسه يف أصنام 
الدين  رجال  طبقة  ظهور  فإن  يداه،  صنعتها 
مأسسة  حنو  اخلطوات  أوىل  ميثل  والسحرة 
الدين وإرساء الوساطة بني اإلنسان ومعبوده، 
وبالتايل تغييب استقاللية الفرد وحمو حريته 
الطبيعية. ومل يكن رجال الدين وحدهم يؤدون 
دور الوساطة هذا؛ بل شاركهم يف ذلك رجال 
جند  أن  يف  إذاً  غرابة  فال  أيضاً.  السياسة 
واجبات  معاً  يقرران  والقصر  املعبد  من  كالً 
اإلنسان املتلخصة أساساً يف خدمة السلطتني. 
مسي  ملا  الناس  احرتام  أن  بالذكر  واجلدير 
بالواجبات ال يعد خوفاً من اجلزاء املقرر الذي 
تنص عليه هذه القوانني؛ وإمنا العتقادهم أهنا 
إما صادرة عن اآلهلة أو رضوخاً منهم ألوامر 

امللوك حبكم صلتهم املباشرة هبذه اآلهلة. 
الرواقيني  عند  احلرية  مفهوم  يرتبط 
العامل  حقيقة  قوام  يعترب  الذي  اإلهلي  باملبدأ 
خرقه)3(.  ميكن  ال  الذي  »القانون«  ومصدر 
الذي  القدر  القانون فيما يسمى  ويتمثل هذا 
يعرّفه زينون بقوله: »إن القدر هو العقل الكلي 
من حيث إنه علة األشياء كلها، ومن حيث إنه 
حيدث الرتابط بني العلل اجلزئية كلها، وهذا 
الرتابط يتحكم باحلاضر واملاضي واملستقبل« 
تتجاوز  ال  الفردية  احلرية  فإن  ثم  ومن   .)4(

كوهنا رضوخاً للقدر.

ومل تشذ حضارة الرومان عن احلضارتني 
اآلنفيت الذكر يف النظر إىل الدولة باعتبارها 
كياناً مقدساً ال جيوز حماسبتها. وال ختتلف 
إىل  استناداً  اجملتمع  هيكلة  يف  كذلك  عنهما 
العبيد  كان  فإذا  والثروة.  النسب  عراقة 
هذا  ـ  االجتماعي  السلم  أسفل  يف  يوجدون 
األمالك  من  أهنم  االعتبار  بعني  نأخذ  مل  إن 
أربع  إىل  ينقسمون  األحرار  املواطنني  فإن 
طبقات: طبقة النبالء، وهم كبار املالك حبكم 
صغار  وطبقة  اآلهلة،  ساللة  من  احندارهم 
مالك األراضي، ثم طبقة الصناع وهم الذين 
طبقة  ثم  اخلاصة،  »ورشاهتم«  يف  يعملون 
الفقراء وتتألف من العاملني يف املهن اليدوية 

من زراعة وصناعة.
احلرية  تغييب  نتائج  إمجال  وميكننا 
الفردية ـ خالل العصور القدمية ـ يف مسائل 
والتقيد مبا يفرضه  الالمساواة،  ثالث، وهي 
اإلنسان  وشعور  السائد،  االجتماعي  العُرف 
تضمن  خارجية  قوة  إىل  احلاجة  دائم  بأنه 
النسب  وعراقة  الثروة  كانت  فإذا  محايته. 
أساساً ينبين عليه التقسيم اهلرمي للمجتمع، 
فإن صورة اإلنسان/ الفرد مغيّبة؛ نظراً لتبعية 
يفرضها انتماؤه إىل الطبقة االجتماعية وتظل 
يفرضه  مبا  مقيدة  وحريته  هلا،  تابعة  هويته 

هذا االنتماء القسري من أعراف وقوانني.
العصور  فرتة  يف  حاله  على  األمر  وبقي 
الوسطى، فتواصل تقديس احلكام، ذلك أهنم 
أهنم  لفكرة  تروجيهم  من  مكانتهم  استمدوا 
ظل اهلل على األرض، وأن سلطتهم متأتية من 
اهلل مباشرة. وهو ما كان له األثر املباشر يف 
جعل سلطان احلاكم مطلقاً من دون حدود أو 
الفرد  اإلنسان/  وهكذا ظلت حرية  ضوابط. 
كما كانت عليه يف العصور الغابرة. ومما زاد 
املالك  ثوب  يف  الكنيسة  بروز  تعقيداً  األمر 

وعقائدهم؛  الناس  أموال  يف  املتحكم 
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احلقبة  هذه  خالل  ـ  الغربي  العامل  شهد  إذ 
االختصاصات،  يف  كبرياً  اختالطاً  التارخيية 
وامّحاء احلدود بني الديين والسياسي. فلم يعد 
ما هلل منفصالً عما لقيصر )5(؛ بل أصبح ما 
هلل خاضعاً إلرادة التاج والكنيسة معاً، وأصبح 
ومن  السلطتني.  بني  فيه  متنازعاً  لقيصر  ما 
الديين  بني  واجلزر  املد  حركة  ننفي  أن  دون 
وصراعهما  أحياناً  والسياسي يف حتالفاهتما 
أصبح  الفرد  اإلنسان/  فإن  أخرى،  أحياناً 
خاضعاً لنظام سياسي واقتصادي واجتماعي 
أُطلق عليه اسم »النظام اإلقطاعي« مبقتضاه 
كان يتم توزيع األراضي يف اململكة اإلقطاعية 
على األمراء من قبل امللك يف شكل إقطاعات 
بدوره  األمري  ويقسم  مالية.  التزامات  مقابل 
بني  مساحة  أصغر  إقطاعات  إىل  املقاطعة 

أفراد طبقة السادة اإلقطاعيني نظري التزامات 
استغالل  يف  هؤالء  ويتفنن  هبا.  يتكفلون 
ويعدون  باألرض  يرتبطون  الذين  الفالحني 
هؤالء  إلرادة  وخيضعون  منها  جزءاً  أنفسهم 

السادة اإلقطاعيني )6(.
وملا كان احلرص على الثروة والسلطة معاً 
فإن  أوروبا،  يف  اإلقطاع  عصر  مميزات  من 
الوسائل املهددة  الفكر تعترب من أخطر  حرية 
تشدد  الكنيسة  جعل  ما  وهو  القائم.  للنظام 
اخلناق على كل من خيالف معتقداهتا أو ينتقد 
مبدأ  على  املرتكز  االقتصادي  للمنهج  تبنيها 
أقيمت  عشر  الثالث  القرن  ففي  اإلقصاء. 
مؤسسة للشرطة والقضاء لتصفية اهلراطقة. 
رمسته  ملا  املعادي  الفكر  أشكال  سائر  وضد 
الكنيسة )7(. فلما صنف كوبرنيكوس )1473-
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ومركزية  األرض  حركة   يف  كتاباً   )1543
الشمس، صدر احلكم بتكفريه وتكفري من يقرأ 
-1564( جاليلي  مصري  ذلك  وكان  الكتاب. 

1642( حني أيد ما اكتشفه كوبرنيكوس وحني 
دافع عن فكرته املتعلقة بدوران األرض إذ مّت 

تكفريه ثمّ مات يف السجن)8(.
مبدى  مرتبطاً  التحرر  أصبح  وهكذا 
وقد  الدينية.  املعتقدات  من  اإلنسان  ختلص 
لدى  اجلرأة  املاركسية  الفلسفة  انتشار  دعم 
الكثريين على نقد الدين أو أشكال فهم تعاليمه 
حرية  تتحقق  املنطلق  هذا  ومن  وتطبيقها. 
الفرد عرب جتاوز أوهامه وعرب تكييفه لواقعه 
السماء  نقد  يتحول  »وعندها  إنساناً  بصفته 
إىل نقد األرض، ونقد الدين إىل نقد احلقوق، 

ونقد الالهوت إىل نقد السياسة«)9(.

اليت  ـ  الصناعية«  »الثورة  حتدث  ومل 
عشر  الثامن  القرنني  خالل  أوروبا  شهدهتا 
خيص  فيما  يذكر  تغيرياً  ـ  عشر  والتاسع 
احلرية الفردية. فرغم أمهية هذه الثورة ـ اليت 
انطلقت من إجنلرتا لتنتشر يف بقية دول أوروبا 
الغربية ـ فإهنا قضت شيئاً فشيئاً على العمل 
اليدوي، وتالشت معها حرية الفرد يف كسب 
الصغرية  احلرفية  املعامل  فرتاجعت  معاشه، 
املصانع  حملها  لتحل  املنزلية؛  والصناعات 
هلذا  ونتيجة  عماهلا.  وعدد  بآالهتا  الضخمة 
االنتشار الكبري للصناعة برزت طبقة عمالية 
ساعات  طول  مثل  قاسية  ظروف  يف  تشتغل 
ازداد  وبذلك  الزهيد.  األجر  مقابل  العمل 
هتميش صورة اإلنسان/ الفرد استفحاالً. ولئن 

كان هلا الفضل يف االزدهار االقتصادي، 
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فإن استغالل الثورة الصناعية استغالالً خاطئاً 
أكثر  ـ  أصبح  الذي  اإلنسان  اغرتاب  وراء  كان 

من أي وقت مضى ـ متماهياً مع اإلله.

 احلرية الفردية والعقد االجتماعي:
لئن كان ملصطلح العقد االجتماعي وجود 
كامن يف الفكر اإلنساني منذ القدم، فإن بداية 
دراسته وبلورته يف شكل »نظرية علمية« كانت 
السابع عشر والثامن عشر. فقد  القرنني  يف 
القرنني إىل  املفكرين خالل هذين  دعا بعض 
يقوم  االجتماعي  للنظام  جديد  منوذج  إقامة 
وأمنه  الفرد  حرية  يضمن  عقد  فكرة  على 
»العقد  باسم  يعرف  ما  وهو  واستقراره، 

االجتماعي«. 
توماس  النظرية  هذه  مفكري  أبرز  ومن 

-1632( لوك  وجون   )1679-1588( هوبز 
 )1778-1712( روسو  جاك  وجان   )1704
وفولتري   )1755-1689( ومونتنيسكيو 

.)1778-1694(
لعبت فلسفة هوبز دوراً مهماً يف مناهضة 
هوبز  ومييز  للسلطة،  اإلهلي  املصدر  فكرة 
ففي  املدنية.  واحلرية  الطبيعية  احلرية  بني 
ال  مطلقة  الفرد  أن حرية  يرى  األوىل  احلالة 
حدود ملمارستها؛ إذ إن الناس ولدوا متساوين 
عنها،  التنازل  ميكن  ال  حقوق  وهلم  وأحراراً، 
وحق  البقاء  حق  يف  احلقوق  هذه  وتتمثل 
كل  استخدام  وحق  الذات،  على  احملافظة 
هذه  حتقيق  تكفل  اليت  الضرورية  الوسائل 
الغاية« )10(. لكن هذا النوع من احلرية غري 
يضمن  ما  بقدر  ألنه  ـ  هوبز  حسب  ـ  مُجدٍ 
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للفرد احلق يف ممارسة احلرية بشكل مطلق 
فإنه مينح اآلخرين احلق  يف التعدي على هذه 
احلرية، لذلك يدعم احلالة الثانية، أي احلرية 

املدنية احملمية بالقانون. 
أم  كانت  معتدلة  السلطة،  أن  هوبز  ويرى 
حائالً  بالوقوف  الكفيلة  وحدها  هي  مطلقة، 
دون تصادم مصاحل األفراد الناجتة عن حبّ 
أن  البد  السلطة  هذه  وأمام  واألنانية.  الذات 
خيضع الفرد ملا متليه الدولة وال مفر له من 
إرادته وحريته  ـ عن  أو كرهاً  ـ طوعاً  التنازل 
من أجل وحدة اجملتمع وأمنه. ويكون من حق 
ضرورة  حبكم  االستبداد  ميارس  أن  احلاكم 
اآلخرين  أنانية  ومن  أنانيته  من  الفرد  محاية 
املرتبصني به. ومن ثم يكون حتقيق األمن مربراً 
دون وجود  املطلق من  الفردي  إلرساء احلكم 
ألي من االلتزامات على احلاكم جتاه األفراد، 

فيتماهى حينئذ التسلط والسلطة.
هوبز  مع  خيتلف  فإنه  لوك  جون  أما 
خبصوص إطالقية السلطة. وهو ما جعل لوك 
يرى أن احلرية ال تعين أن يفعل اإلنسان كل ما 
يريده ويرضاه بل تعين االلتزام بنوع من العقد 
الناتج  الصراع  األفراد من  االجتماعي حيمي 

عن تصادم املصاحل. 
عالقة  هي  بل  سلطة  ليست  فاحلرية 
احلالة  هذه  يف  القانون  ويكون  اجتماعية. 
ضامناً لعدم االعتداء على خصوصيات الفرد 
ويتقبله  عقالنية  نظرة  املواطن  إليه  فينظر 

بشكل طبيعي )11( .  
ويف هذا املنظورـ  أي ارتباط احلرية بوجود 
دولة القانون ـ يرى مونتسكيو أن احلرية تتمثل 
إرادته  متليه  ما  يعمل  أن  على  املرء  قدرة  يف 

لكن وفقاً ملا تنص عليه القوانني العادلة.
بالنظام  قال  حني  عنه  عرب  ما  وهو   
لألفراد  يسمح  الذي  الدميقراطي  السياسي 
يضعها  شروط  ظل  يف  يريدون  مبا  بالقيام 

تنظيم  ضرورة  على  مونتسكيو  ركز  القانون. 
التشريعية  السلطة  تراقب  حبيث  السلطات، 
السلطة التنفيذية على أاّل يكون هلذه األخرية 
أمهية  ورغم  القضائية.  السلطة  على  نفوذ 
املمثلة  الدولة  مركزية  فإن  السلطات  فصل 
لكّل  يف احلاكم تؤدي إىل احتكار هذا األخري 
السّلطات، فإليه يعود وضع القوانني واملعاقبة 

على اجلرائم وإعالن احلرب. 
الفكرة ذاهتا اليت يدعو إليها  وهي تقريباً 
فولتري حني أبرز أمهية وجود مستبد مستنري 
حيرص منفرداً على احلكم لصاحل الشعب من 
نفسه  حكم   يف  األخري  هذا  يشرتك  أن  دون 
للطبقة  الكربى  األمهية  إيالء  ولعل  بنفسه. 
الفقراء  طبقة  وازدراء  املتعلمة  الربجوازية 
املؤلفة من اجلهلة هو الذي جعل فولتري ينّظر 
بأفكار  يؤمن  السلطة من قبل حاكم  الحتكار 

فلسفية.
جاك  جان  عند  احلرية  مسألة  وترتكز 
روسو على مبدأ احلرية الشخصية اليت تتمثل 
يف عدم اخلضوع إلرادة شخص آخر. وهو ما 
فيه  يشرتك  اجتماعي  عقد  إبراز  إىل  يفضي 
أفراد اجملتمع من دون تدخل من احلاكم. وهو 
ما يؤدي إىل ظهور »اإلرادة العامة« لألمة اليت 
نتساءل حول  لكننا  السلطات.  تصبح مصدر 
مصداقية هذه اإلرادة العامة اليت يتم بامسها 
وبالتايل  األقلية  األغلبية على حساب  طغيان 

تتحول احلرية الفردية إىل جمرد وهم.
الداعية  اآلراء  هذه  عرض  خالل  ومن 
مبدأي  على  أساساً  يقوم  اجتماعي  عقد  إىل 
املطلقة  السلطة  الفرد ومقاومة  ضمان حرية 
أهنا  نالحظ  وامللوك،  األمراء  واستبداد 
إقامة  يربر  مغاير  بشكل  أحياناً  استخدمت 

أنظمة احلكم االستبدادي. 
النظريات  هذه  فإن  اختالفها،  رغم  لكن 

معارضتها  يف  الفضل  إليها  يرجع 
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امللوك  إليه  استند  الذي  اإلهلي  احلق  ملسألة 
واألباطرة يف حكمهم شعوب العامل. كما كانت 
والنظريات  األفكار  من  لكثري  وملهمة  حمفزةً 
الفلسفية والسياسية اليت مثلت بداية اختمار 
مصدر  كانت  كما  احلديثة،  الدساتري  فكرة 
والفرنسية   )1776( األمريكية  للثورتني  إهلام 
للحكومات  النهاية  لبداية  ومؤشراً   ،)1789(
األمور  اليت ظلت هتيمن على مقاليد  املطلقة 
إما  االستبداد،  من  قرون  طيلة  أوروبا  يف 

بقوة طغياهنا  أو  الكنيسة  دعم  إىل  باالستناد 
املدني وحده.

  فجر الليربالية:
احلرية،  هي  السياسية  احلرية  دامت  ما 
هي    Liberalism الليربالية  أن  شك  فال 
املعرب  بوصفها  تتقدم  أن  يف  احلق  صاحبة 
نظرية  أو  احلرية،  مذهب  عن  الشرعي 
نتوقف  أن  ميكن  املنطلق  هذا  ومن  احلرية. 
اآلن عند جانبها املضيء، وهي تتقدم بوصفها 

تعبرياً عن إجيابيات العقل الغربي وعطاءاته.
عشر  الثامن  القرن  يف  الليربالية  تبلورت 
منطلقات  عن  تدافع  نبيلة  فلسفة  لتكون 
نشأت  فقد  امللكية.  يف  واحلق  الرأمسالية 
الوسطى،  الطبقة  عن  الدفاع  أجل  من  أصالً 
سكان  أي  )الربجوازية،  املالك  صغار  طبقة 
املدن( اليت كانت طبقة نامية آنذاك، وللبحث 
عن االعرتاف الكامل هبا و بسائر حقوقها يف 

احلياة واحلرية وامللكية. 
فلسفة  أصوهلا  يف  الليربالية  كانت  هكذا 
الطبقة الربجوازية وفلسفية امللكية. وبالتايل، 
فلسفة  هي  حيث  من  ـ  الليربالية  تعين 
للرأمسالية ـ أن ترفع الدولة يدها عن وسائل 
تنافسهم  يف  لألفراد  ملكيتها  وترتك  اإلنتاج 
العالقات  يف  تتدخل  وال  وصراعهم،  احلر 
االقتصادية بني األفراد.. أو بني اجلماعات.. 

أو بني الطبقات )12(. 
تتدخل  ال  الليربالية  الفلسفة  يف  الدولة 
تفعله هو  أن  امللكيات، وقصارى ما ميكن  يف 
الضرائب  مثل  والتزامات،   بواجبات  ربطها 
أن  على  العاملة.  الطبقة  وحقوق  واجلمارك 
الدولة يف الليربالية مؤسسة ضرورية ال غنى 
بوصفها  وإمنا  غاية  بوصفها  ليس  عنها، 
وسيلة لتحقيق غاية أبعد تتمركز أخرياً حول 
الفرد، وهي حتقيق األمن والنظام والقانون يف 
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اخلارج؛  من  األجانب  األعداء  ودفع  الداخل، 
ملمارسة  الصاحلة  لألجواء  ضماناً  وذلك 

احلرية.
النظام  للدولة، جند  الدور  إطار هذا  ويف 
النقيض للديكتاتورية،  الليربايل هو  السياسي 
بالرأي  انفراد  أو  بالسلطة  استبداد  وألي 
معني.  مبذهب  إلزام  أو  دوغمائي  خضوع  أو 
اليت  النهائية  املبادئ  أن  أساس  على  وذلك 
متثل احلقيقة احلقة ال وجود هلا يف إمكانيات 
البشر. مثة  فقط آراء تتفاوت صحة وبطالناً. 
كما  تأكيده،  الليربايل  يستطيع  ما  وقصارى 
أشار برتراند رسل )1872-1970( هو أن ذلك 
الرأي يبدو له أصح من غريه. وبالتايل ال يغدو 
اختالف الرأي مثاراً للعداء وللزج يف السجون 
الديين  للتسامح  اجملال  ويتسع  واملعتقالت، 

وحتقيق احلرية الفكرية. وانطالقاً من أساس 
الدفاع عن احلرية والرأي اآلخر تعد الليربالية 
أساس الدميقراطية، ويشهد التاريخ أهنا هي 
إرساء أسس  أجل  اليت كافحت وجاهدت من 
احلكم الدستوري، وأهنا هي اليت علمت البشر 
الواحدة  السلطات  استقالل  ووجوب  أصوله، 

عن األخرى.
 وأيضاً ـ بل وأصالً ـ دافعت الليربالية عن 
استقالل املواطن نفسه ما دام ملتزماً بالقانون، 
وإطالق حرياته يف كل اجملاالت إىل أقصى حد 
والفكر  والدين  أي  الر  حرية  وأمهها  ممكن؛ 
واالعتقاد والقول والفعل، وحرية انتخاب من 
ميثله، وإبداء رأيه يف االقرتاع العام، مع ضرورة 
إزاحة أكرب قسط ممكن من تعسف احلكومات 

وتطاوهلا على حرياته.
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 عولمة التنوع 
وضرورة الحوار

*عبد حممد بركو

اللغات  اإىل  ُترجم  ثم  الإجنليزية،  باللغة  اأوًل  »الع�ملة«  م�سطلح  ظهر 
كلمات  تداول  جرى  »الع�ملة«  جانب  واإىل  العربية،  اللغة  ومنها  الأخرى، 
 ،)Globalism( اأخرى يف اللغة العربية ترجمًة لّلفظ الإنكليزي الأ�سلي
لفظ  جميعًا  عليها  غلب  وقد  الك�ننة«،  و«  الك�نية«   « و  الك�كبة«   « ومنها: 

»الع�ملة«.

قضايا معاصرة
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نظرية  تعريف  حوَل  الباحثون  وخيتلف 
نظرية  أن  إىل  يعود  اختالفهم  ولعل  العَوملة، 
العَوملة، برغم أمهيتها، ال تزال يف مرحلة البدء 

والتطور.
رئيس  توملنسون«:  »جون  الباحث  يقول 
العاملية  والثقافة  االتصاالت  أحباث  مركز 
جبامعة ترنت الربيطانية، معرِّفاً العوملة: )تشري 
العَوملة إىل الفعاليات املضطردة املتنامية اليت 
بني  دة  املعقَّ االندماجية  االتصاالت  ختص 
واألفراد  واملؤسسات  والثقافات  اجملتمعات 

على النطاق العاملي(.
»أنثوني  السوسيولوجي  الباحث  أما 
تكثيف   ( هي:  العوملة  إن  فيقول:  جيدينز« 
العالقات االجتماعية املمتدة على نطاق العامل 
أمجع واليت تربط حمليات متباعدة حبيث إن 
على  تصدرُ  أحداث  تكيّفها  احمللية  األحداث 

بعد أميال عديدة وكذلك العكس(.

عوملة الثقافة:
متليها  صحية  ضرورة  الثقايف  التنوع  إنَّ 
العامل،  لشعوب  واحلضارية  الروحية  احلاجة 
تشكيل  إىل  فتهدف  األمريكية  العوملة  أما 
صورة العامل وفق قيمها الثقافية ومصاحلها 
صناعة  على  مطلقة  هيمنة  هلا  يضمن  مبا 

الثقافة العاملية.
) وبعد أن أصبحت أمريكا القطب الواحد، 
راح اإلعالم األمريكي يبشِّر بثقافة اإلنرتنيت، 
املبتكرة  النُّظم  من  معقدة  شبكة  وهي 

واحلاسوب اآليل والفاكس والتلكس.
بثقافة  املمثلة  األمريكية  بالثقافة  وتبشِّر 
متجاهلة  ديزني  والت  ومؤسسة  السوبرمان 
والتفاعل  والدول  للقوميات  الثقافية  القيم 
احلضاري والثقايف العاملي املبين على االحرتام 
يف  التكنولوجي  للتطور  ونتيجة  الثقايف(. 
املعلومات واالتصاالت واملوجّه يف جزئه األكرب 

تعاني  العربية  الثقافة  فإنَّ  العربي  للوطن 
إعالمي  طابع  ذات  ثقافية  حتديات  هجمة 
تستهدف قيم الوجود واألصالة واالنتماء من 
حيث املبدأ وتستهدف تذويب الثقافة وصَهرها 
على  تؤثر  واليت  الغاية،  حيث  من  واغتياهلا 
اإلنسان العربي فتجعله حبالة اغرتاب ثقافية، 
فقدان  من  حالة  وسيكولوجية،  اجتماعية 
اإلحساس باالنتماء إىل املستوى الثقايف، وحالة 
من الضياع يف مستوى العالقات االجتماعية، 

أدَّت إىل التفكك الوطين والقومي.
العربية  لألمة  الثقايف  األمن  يكون  وهبذا 
ذلك  يؤثر  وبالتايل  اخرتاقه،  يسهُل  هشاً 
والفكرية  احلضارية  اجلوانب  خمتلف  على 

والسياسية لألمة العربية.

عوملة اإلعالم:
)عملية  بأهنا  إجرائياً  تعريفها  ميكن   
هتدف إىل جتاوز احلدود السياسية والثقافية 
بني اجملتمعات، بفضل تعاظم قدرات وسائل 
على  تعمل  أهداف  وهلا  واملعلومات،  اإلعالم 
توحيد أسواق العامل  وحتقيق مكاسب لشركات 
العمالقة،  واملعلوماتية  واالتصال  اإلعالم 
املتعددة اجلنسيات، على حساب تقليص دور 

الدولة يف اجملالني اإلعالمي والثقايف(.
سيطرة  اإلعالم  عوملة  جمال  يف  وتظهر 
على  األمريكية  املتحدة  للواليات  واضحة 
املستوى العاملي إذ ) تسيطر وحدها على %65 
من املادة اإلعالمية، حيث تسيطر 15 شركة 
نسبة  على  اإللكرتونيات  جمال  يف  أمريكية 
العاملي  اإللكرتوني  الصناعي  اإلنتاج  75% من 

يف جمال الثقافة(.
والثقافية  اإلعالمية  املادة  وتتضمن 
األمريكية نشر الثقافة األمريكية عرب احلدود، 
العَوملة  يكرِّس  وثقايف  حضاري  منط  ونشر 

والشعوب  األمم  ويُفقد  األمريكية 
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هويتها وشخصيتها وثقافتها.
اإلعالم  على  الغربية  الدول  وتسيطر 
العاملي من خالل أربع وكاالت أنباء دولية كربى 

يف العامل وهي:
وكالة أسوشييتدبريس- األمريكية

يونايتد بريس – األمريكية
فرانس بريس- الفرنسية.

رويرت- اإلنكليزية.
والدول  املتحدة  الواليات  تعتمد  وهكذا 
األساسية  أداهتا  فهو  اإلعالم،  على  الغربية 
األمم  إىل  والثقافات  واألخبار  األفكار  لنقل 
األخرى والتأثري عليها جلعلها تدور يف فلكها.

 دور الثقافة واإلعالم يف مواجهة 
حتديات العوملة:

ستنعكسُ آثار العَوملة على الثقافة واإلعالم 
احلقيقي  املآل   ( ألهنا  والسياسة،  واالجتماع 
ملا يشهده العامل من ثورة تكنولوجية واتصالية 

وحترير لالقتصاد والتجارة الدولية(.
العوملة  هيمنة  ظل  يف  العربية  والثقافة 
جيب أن تتجاوز األطر التقليدية، وأن تقتحم 
اجملاالت اليت حيتمها منطق التطور وتفرضها 
وسائل  بوصفها  احلديث  العصر  آليات 

االتصال احلديثة وشبكاهتا املتنوعة.
عربية  ثقافة  تأسيس  العرب  أراد  وإذا   (
قادرة على الوقوف يف وجه التحديات املتعددة 
األشكال واأللوان، فإن هذا لن يكون بالعزوف 
الذات،  على  واالنطواء  األخرى  الثقافات  عن 
اجليد  التمييز  مع  التفتح  مبواصلة  يكون  بل 
القومية  للثقافة  واملالئم  الضار،  من  للنافع 
واالجتماعي  االقتصادي  وتوجهنا  وحضارتنا 

والفكري و ماهو غري مالئم هلذه املكونات(.
أما بالنسبة لإلعالم العربي، فاملهام امللقاة 
مواكبة  عليه  ولذلك  جسيمة،  عاتقه  على 
واستثمارها  واستيعاهبا  احلديثة  التقنيات 

جيداً.
أدوات  جوهرها  يف  اإلعالم  وسائل  إنَّ   (
الثقافة  نقل  يف  أساسياً  دوراً  تؤدي  ثقافية 
أن  العربي  اإلعالم  على  ويتوجب  ونشرها، 
حيقق التكامل وتدارك ما حيدث من تعارض 
الغربية  اإلعالم  وسائل  تبثه  ما  بني  وتناقض 
من قيم وسلوكات هتدد اهلوية الثقافية العربية، 
وما حترص املؤسسات التعليمية على تأكيده، 
األقوى،  التقنية  ميلك  الغرب  أنَّ  وخصوصاً 
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من  الرغم  على  حججاً  يقدِّم  أنه  إىل  إضافة 
بالنسبة  مقنعة  تكون  أهنا  إال  صحتها  عدم 

للغالبية العظمى من الشعب غري املثقف(.
اإلعالم  دوْري  تكامل  من  البدَّ  وهكذا 
وجه  يف  للوقوف  وتطويره  وتفعيله  والثقافة 
العاتية  رياحها  أخذت  اليت  العوملة  حتديات 
هويات  طريقها  يف  مقتلعًة  العامل  على  هتبُّ 
ال تصمد يف  اليت  وثقافاهتا  وتراثها  الشُّعوب 
اإلعالمية  اجملاهبة  أدوات  تفعّل  وال  املقاومة 

والثقافية واالقتصادية والسياسية.

 من فلسفة السَّيطرة والصِّدام إىل 
ثقافة احلوار:

املتحدة  الواليات  بقيادة  اآلن  العوملة  إن   (
وشاملة  سريعة  بوتائر  تسري  األمريكية 
وفلسفتها  قواعدها  تفرض  النطاق  وواسعة 
على اجلميع(. هذا ما قاله الكاتب األمريكي 

يبيِّن  قول  وهو  فريدمان«،  »توماس 
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حقيقتها  على  مكشوفة  املؤمركة  العوملة 
املتطرفة واملتسلطة والعنيفة بآن واحد.

تكون  أن  إىل  العوملة  تسعى  املعنى  وهبذا 
»اقتصادية« بامتياز، وتسعى لتعميم »ثقافتها« 
الربوفسور  حددها  مسات  بثالث  العاملية 
الدكتور  واألستاذ  كولوبوف«  »أليغ  الروسي 
»سهيل فرح« عضو أكادميية التعليم الروسية 
اللغة  من  جتعل  األوىل  السِّمة   ( يأتي:  مبا 
»العجل  بـ  أشبه  الدوالر  ومن  اإلنكليزية 
الشُّعوب  متارس  أن  يوجب  الذي  الَذهيب«، 
السِّمة  أما  هلما،  التام  وتبنيها  خضوعها 
الثانية وهي احتكارية أيضاً، فتتمثل يف قدرة 
العقول  تقصف  أن  املؤمركة على  العوملة  هذه 
والنفوس واألذواق عرب العامل، والسمة الثالثة، 
لسائر  بالنسبة  خطورة  األكثر  تكون  وقد 
احلضارات العاملية، ذلك أن الثمن الكبري تدفعه 
تلك احلضارات، وهي القدرة على االمتصاص 
اهلائل لألشياء، إهنا القدرة والرغبة اجلاحمة 
بأن تتحول االختالفات والتنويعات القائمة يف 
العامل إىل سوق كبري لالحتكارات األمريكية(.

على  املؤمركة«  »العوملة  تعمل  وهكذا 
الوطنية  املستويات  على  الثقايف  املناخ  هتيئة 
ثقافية  منظومة  لتقبّل  والدولية  واإلقليمية 
تعريفها  يف  العوملة  قيم  عن  تعبِّر  بعينها 
االقتصادية  مصاحلها  خيدم  مبا  األمريكي 
ويدعم نفوذها السياسي ومتركزها العسكري 

يف العامل.
ويف مقابل » العوملة املؤمركة« تربز احلاجة 
اإلنسانية ملحّة إىل » عوملة التنوع«، وقد تبدَّى 
خالل  من  األخرية  العقود  خالل  جليَّاً  ذلك 
عدد  جهود  يف  جتسّدَ  معاكس  دويل  اجتاه 
وبعض  الدّول  وبعض  الدّولية  املنظمات  من 
أكدت   اليت  واإلعالمية  الثقافية  املؤسسات 
يف  األمريكية  املركزية  رفض  على  وركزت 
املستوى  على  احلضارية  الثقافية  العالقات 

العاملي ودعت إىل إحداث نوع من التوازن يف 
التدفق الثقايف واإلعالمي بني الواليات املتحدة 

من ناحية وبقية العامل من ناحية أخرى.
التأثري  من  املتزايد  القلق  عن  عبّرت  كما 
على  واحد  ثقايف  لنموذج  الطاغي  األحادي 
السلبية  التأثريات  ومن  العامل،  مستوى 
وغريها  والسينما  واإلعالن  اإلعالم  لصناعة 
تؤكد  اليت  األمريكية  الثقافية  الصناعات  من 

قيم القوة والعنف والفردية والعنصرية.
وثقايف  إثين  بتنوع  يزخر  كوكبنا  إنَّ 
وحضاري يشكل مصدراً هاماً لغنى احلضارة 
ثقافات  على  تنطوي  اليت  الواحدة  اإلنسانية 

متعددة وإبداعها وتنوعها.
فعوملة التنوع هي عوملة احلضارة اإلنسانية 
املفكر  يقول  املختلفة،  بثقافاهتا  الواحدة 
الفرنسي » كلود ليفي شرتاوس« : ) احلضارة 
هي تعايش الثقافات بكل تنوعها، فأي حضارة 
بني  عاملياً  إال حتالفاً  أن متثل  عاملية الميكن 

الثقافات، حتتفظ فيه كل منها بأصالتها(.
اإلنساني  الطابع  تضفي  التنوع  عوملة  إنَّ 
الدول  بني  العالقات  على  واألخالقي 
وبالتايل  واألفراد،  واجلماعات  واملؤسسات 
هي نقطة نوعية هامة باجتاه حِوار الثقافات.

 عوملة التنوع وضرورة احلِوار
 من أجل ثقافة أخالقية عاملية

العوملة  فيه  هتدد  الذي  الوقت  يف 
العربية  للثقافة  األساسية  املكونات  املؤمركة 
والقيم،  والعادات  واللغة  كالدّين  واإلسالمية، 
التنوع  تكرس عوملة  احلِوار،  كل فرص  وتُلغي 
والبنّاء  الفاعل  احلوار  على  وترّكز  جهودها 
القواسم  من أجل ثقافة أخالقية عاملية تُغين 
املشرتكة اليت جتمع بني الثقافات املتنوعة اليت 

تشكل حضارتنا اإلنسانية.
ومن أهم املبادئ اليت تنادي هبا عوملة التنوع 
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لتأسيس ميثاق أخالقي إنساني عاملي عام:
-الدَّعوة والعمل احلقيقي من أجل االتفاق 
على عقد اجتماع دويل لتقليص مساحة الفقر 

والبطالة واجلهل واملرض.
- احرتام احلرية الثقافية اليت تشجع على 

التجريب والتنوع واخليال واإلبداع.
- إرساء الدميقراطية على مستوى الوعي 

واملمارسة.
- محاية حقوق األقليات.

اليت  هي  املرجوة  األخالقية  العاملية 
بني  متوازنة  جدلية  عالقة  خلق  إىل  هتدف 
والتوفيق  والواجب، احلرية والضوابط،  احلقّ 

احلكيم بني األنا واآلخر.
إنَّ مستقبل الثقافات اليكمن يف االنطواء 
الذوبان  وال  واجلمود،  التقليد  أسوار  داخل 

بالتفاعل اخلالق بني  مع حضارة األقوى، بل 
الثقافات العاملية املختلفة.

وتفاعلها  الثقافات  تنوع  يكون  وهّكذا 
سياسة  لنبذ  راقياً  إنسانياً  سبيالً  وحتاورها 
الوقوف  وبالتايل  والعنف،  واهليمنة  السَّيطرة 
الكرة  جتتاح  اليت  املتوحشة  العوملة  وجه  يف 
األرضية، والتأسيس حلضارة إنسانية واحدة 
ذات قيم أخالقية عاملية مشرتكة تكون حمصلة 

طبيعية هلذا التمازج والتكامل واحلوار.
األوحد  السبيل  هو  املنشود  احلوار  إن 
إنسانية  عوملة  إىل  املتوحشة  العوملة  لتحويل 
شاملة لكل الثقافات من أجل بناء عامل مُتآٍخ 
واهليمنة  السَّيطرة  أشكال  كل  ينبذ  متضامن 
والكراهية واالستغالل، وينشُد اخلريَ والعَدالة 

واملساواة واحملبة للجميع حَاضراً ومُستقبالً.
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م�سكالت تدري�س مقرر الأدب 
يف اجلامعات*

  أ.د.أمحد علي حممد**

اجلامعات  يف  الأدبي  الدر�س  تعرت�س  كثرية  م�سكالت  هناك 
الي�م، تنجم يف الأعم الأغلب عن مناهج الدرا�سة الأدبية واأ�سل�ب 
القراءة  مفه�م  يخ�س  فيما  الروؤيا  وانعدام  التلقيني،  املحا�سرة 
الأدبية، ويف �س�ء كل ذلك كان لبد من ت�سخي�س تلك امل�سكالت 

ومن ثم اقرتاح بع�س احلل�ل ملعاجلتها.

التعليمني  يف  مناهجنا  على  ينسحب  أن  األدبية ميكن  الدراسة  مناهج  عن  احلديث   *
األساسي والثانوي، ونأمل أن خيصنا الباحثون بدراسات حول هذا اجلانب )اجمللة( .

** أ. د. أمحد علي حممد أستاذ يف كلية اآلداب جامعة البعث - محص، له: طيف اخليال 
الطيف  العربية 1993- ظاهرة  القصيدة  العقلية يف  النزعة  أثر  العباسي 1990-  الشعر  يف 
يف الشعر حتى هناية القرن الثالث اهلجري 1999- يف حتليل النص األدبي 2003- احملور 

التجاوزي يف شعر املتنيب 2006- قضايا الفن يف الشعر العباسي 2010.

المعلم العربي
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مشكلة املنهج يف تدريس األدب:
الدراسات  جمال  يف  كثريةٌ  مناهج  عرفت 
واالجتماعي  التارخيي  املنهج  منها  األدبية، 
مناهج  وهي  وغريها،  والبنيوي  والنفسي 
إذ  اخلاص،  جماله  منها  واحد  لكل  علمية 
املؤرخني،  عند  معروف  التارخيي  املنهج 
االجتماع،  علماء  عند  معروف  واالجتماعي 
أشري  أن  وأريد  النفس،  علماء  عند  والنفسي 
إىل  جماله  من  نُقل  حني  العلمي  املنهج  أن 
يتسع  أن  البد  كان  األدبية،  الدراسات  جمال 
وهذه  النقد،  إزاءه  وينشط  اخلالف  حوله 
الدرس  إطار  خارج  لألسف  حمققة  مسألة 
النقدي  النشاط  جماالت  يف  أعين  اجلامعي، 
من  كثرياً  فإن  اجلامعة  أما  اجلامعة،  خارج 
النقدية  الرؤية  إىل  يفتقرون  األدب  أساتذة 
من  األدب،  تدريس  يف  يتبعونه  الذي  للمنهج 
أجل ذلك غلب على حماضرات األدب النسقية 
والنمطية والتشابه، واألصل أن تربز من خالل 

ذلك االنزياحات والرؤى املختلفة.
األدب  دروس  يف  واضح  جهد  هنالك 
حول  اخلالفات  إزاحة  إىل  يسعى  اجلامعية 
األدبية،  الدراسات  يف  املتبع  العلمي  املنهج 
جزءاً  تكون  أن  جيب  أتوهم  كما  واحملاضرة 
من البحث األدبي األكادميي، الذي يسعى إىل 
املتحول  مصلحة  يف  واملتشابه  الثابت  خلخلة 
واملختلف، وهو أمر خيتلف فيه األدب عن علوم 
اللغة العربية عامة، إذ إزاحة اخلالف يف العلم 
ضروري، أما يف األدب فمؤشر على التحجر 
تتسع  األدبية  الظاهرة  ألن  ذلك  واجلمود، 
باخلالف وتتشعب بالتباين، من أجل ذلك كان 
قبل  األدبية  الظاهرة  إدراك خواص  البد من 
تطبيق املنهج العلمي يف الدراسة األدبية، ومن 
مجيعاً  العلمية  املناهج  أن  نشعر  اجلهة  هذه 
ليست وافية بدراسة األدب، وهذا أمر طبيعي 
ألن تلك املناهج ليست نابعة من طبيعة األدب، 

إمنا  املختلفة  جماالهتا  من  نستعريها  وحني 
نعمد إىل شيء من املقاربة، ألن دراسة األدب 
ليست علمية باملعنى الدقيق للكلمة، والسبب 

يعود إىل طبيعة األدب نفسه.
هذه احلقيقة تفضي إىل أن املنهج العلمي 
عن  قاصر  األدبية  الدراسات  يف  املستخدم 
واملشكلة  األدبية،  الظاهرة  جبوهر  اإلحاطة 
أن هذه احلقيقة خافية عن كثري ممن يدرس 
املنهج  إىل  ينظر  منهم  نفراً  جند  إذ  األدب؛ 
العلمي بوصفه غاية ال وسيلة، من أجل ذلك 
يُعن بنقد املنهج وهذا ما أسهم يف ختلف  مل 
األدب يف اجلامعة، وهنالك طائفة من  درس 
املنهجي  التحديد  من  عنوة  يهربون  األساتذة 
إىل  احلاجة  مادعتهم  وإذا  دروسهم،  يف 
أنه  يزعمون  دروسهم  املتبع يف  املنهج  تسمية 
تكاملي، والواقع أن ما يسمى باملنهج التكاملي 
ليس منهجاً ألنه غري حمدد، وليس له إجراء 
معروف، فال أحد يعرف اخلطوات اليت يقوم 
عليها وال أحد يعلم كيف نشأ وما األفكار اليت 

أسهمت يف بروزه.
الواضح  املرسوم  الطريق  هو  املنهج 
أن  الطبيعي  ومن  العلوم،  من  بعلم  واملتصل 
يكون املنهج العلمي غري مطاوع للمادة األدبية 
بل  املنهج  يف  عيباً  ليس  وهذا  الدوام،  على 
هو عيب يف الدارس األدبي الذي يتعني عليه 
ال  املنهج،  تطبيق  يف  املقاربة  من  نوع  إجراء 
على  القضاء  إىل  يُفضي  التزاماً  به  يلتزم  أن 
بعضُ  اعتسفت  وقد  األدبية،  الظاهرة  طوابع 
الدراسات اليت اعتمدت على املنهج التارخيي 
األدب  جعلت  ملا  األدب  بظواهر  أضر  طريقاً 
تابعاً للتاريخ، وكذا اليت اعتمدت على مناهج 
تعكس  مرآة  األدب  استحال  إذ  االجتماع  علم 
اليت  الدراسات  ويف  االجتماعي،  الواقع 
انتهجت املنهج النفسي  استحال النتاج األدبي 
وثيقة تدين املؤلف، ذلك ألن التطبيق املنهجي 
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مل يعن بأكثر من فلتات اللسان وزالت القلم.
تلك  تطبيق  من  الغاية  كانت  حني  يف 
املناهج تتمثل مبحاولة تفسري الظواهر األدبية 

يف ضوء التاريخ أو اجملتمع أو علم النفس.
ملا ظهرت احلداثة النقدية ممثلة بالبنيوية 
تعلق كثري من الباحثني هبا، ألهنا كانت أشبه ما 
تكون مبرحلة اخلروج من التيه اليت وجل فيها 
يف  جاءت  بالفعل  البنيوية  إذ  األدبي،  البحث 
مصلحة الظاهرة األدبية وجاءت يف مصلحة 
اللغة األدبية، ولكنها مع ذلك مل تف مبقتضيات 
األدبية  النصوص  تقطع  ألهنا  األدبي؛  البحث 
عن حميطها وعن مؤلفيها، وهذا ما أدى إىل 
أرادت  حيث  من  البنيوية  الدراسات  انغالق 
التعبري عن انفتاح نصوص األدب على أنساق 
النقد  إجراءات  أن  بيد  كونية،  وأنظمة  فكرية 

البنيوي فيما أعتقد قد جردت مفهومات كثرية 
بعدها،  اليت جاءت  املناهج  أنسجة  دخلت يف 
وعلى  والسيميائية،  والتأويلية  كالتفكيكية 
البنيويون  أخذه  الذي  البنية  مفهوم  رأسها 
املفهوم  ذلك  أن  العجيب  ومن  األلسنيني،  من 
كثري  عند  حتول  باحملسوسات  ارتباطه  مع 
جمرد،  هو  عما  للتعبري  األدب  دارسي  من 
والواقع أن مفهوم البنية عند احلداثيني وعند 
أن  مبعنى   ، باحملسوسات  مقرتن  األلسنيني 
املعنى والداللة اليشكالن بنية ألهنما جمردان، 
انتزعت  األصل  يف  اهليكلية  أو  والبنيوية 
اهلندسة،  علم  من  البنية  متثل  يف  تصوراهتا 
الرياضيات،  من  البصري  اجلزء  ميثل  الذي 
أن اجلرب ميثل اجلانب اجملرد منها. يف حني 

هذا التصور البنيوي نفسه يصدق على 
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باللفظ  تتصل  البنية  إذ  اللغة،  وعلى  األدب 
بنت  األساس  هذا  وعلى  وباللغة،  وبالرتكيب 
مقوالهتا وإجراءاهتا، فجعلت الكلمة يف النص 
بنية والرتكيب بنية والنص بنية، وقد دخل هذا 
التصور يف السيمياء ويف التأويل كما دخل يف 
خارج  املعنى  ظل  حني  يف  التفكيك،  موضوع 

إطار البنية ألنه جمرد.
قد  النقدية  املنهجية  التطبيقات  تكن  مل 
أفضت إىل ثقافة املنهج النقدي يف الدراسات 
ألسنة  على  يتكرر  مطلباً  هنالك  األدبية، ألن 
فرد  منهج  بإجياد  يتمثل  الباحثني  من  كثري 
دراسة  يف  معتمداً  ويكون  للمعاجلة،  يصلح 
الكالم  إىل  إضافة  اجلامعات،  يف  النصوص 
منهج  عنها  ينجم  عربية  نقدية  نظرية  على 

نابع من طبيعة النصوص العربية. )1(

فمن  واقعيني،  ليسا  املطلبني  هذين  إن 
صاحل  واحد  منهج  هنالك  يكون  أن  احملال 
له مجيع  تستجيب  أن  األدبي ميكن  للتطبيق 
هلا  آنفاً  قلت  كما  املناهج  إذ  النصوص، 
جماالهتا احليوية ودراسة األدب ليست جماالً 
حيوياً للمنهج، بسبب طبيعته الفريدة، وبسبب 
الشديد، مبعنى آخر ليس األدب مادة  تنوعه 
كالتاريخ  حمدداً  ليس  فهو  للمنهج،  مطاوعة 
قانون  له  وليس  كاجملتمع  نظامٌ  حيكمه  وال 
كاهلندسة، بل هو فن يتسع للتناقض وخيتزن 
اخلالف ويُحكم بالتباين الشديد، ثم إنَّ املنهج 
األفكار  من  جمموعة  إال  هو  ما  منهج  أي 
وجمموعة من اإلجراءات، ومن ثم فهو وسيلة 
للفهم وللمعرفة، واملشكلة أن املنهج قد يتحول 
مضادة  وسيلة  إىل  األدبية  الدراسة  أثناء  يف 
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كانت  ذلك  أجل  من  للتحليل،  ومضادة  للفهم 
يف  غاية  العرب  البنيويني  من  كثري  تطبيقات 
إىل  النصوص  حولت  حني  والسيما  ذاهتا، 
جهالً  القارئ  تزيد  ورسوم  بيانية  أشكال 
وتوضيحها  من شرحها  بدالً  األدب  بنصوص 

وإبراز مجالياهتا.
إن املنهج وسيلٌة للفهم، أعين فهم احلقيقة 
تكون  حني  الطبيعي  ومن  والتاريخ،  والواقع 
ينتفي  أن  ذاهتا  يف  غاية  النقدية  التطبيقات 
اجلمال،  وينعدم  احلقائق  وختتفي  الفهم 
ثقافة،  للنص  كما  ثقافة  للمنهج  أن  وأعتقد 
ومصطلحاته  حدوده  معرفة  املنهج  فثقافة 
معرفة  النص  وثقافة  اإلجرائية،  وخطواته 
فبطريق  املتفردة،  وجوانبه  املميزة  خواصه 
النص،  وثقافة  املنهج  ثقافة  الثقافتني:  هاتني 
يتسع للدارس أن خيتار األداة املنهجية املناسبة 

الستنطاق النصوص املدروسة.
املنشودة،  النقدية  بالنظرية  يتصل  ما  أما 
فليس بوسع األدب أن يرفد الفكر بالنظريات، 
هذا  العلم  إىل  الرؤى  يقدم  أن  بوسعه  وليس 
حمال، بل العلم هو الذي خيلق األفكار ويوجد 
نقدية  نظرية  لدينا  يكون  فكيف  النظريات، 
عربية وليس لنا إسهام يف العلم احلديث ويف 

احلضارة احلديثة؟
القدمية  النقدية  النظريات  إىل  نظرنا  لو 
عند العرب وإىل املصطلحات النقدية القدمية 
لوجدنا أهنا أخذت يف جمملها من علم احلديث 
ومن علوم الدين والفلسفة واجلدل، وهي علوم 
أسس العرب بعضها كعلم احلديث واستعاروا 
كالفلسفة،  األخرى  األمم  من  اآلخر  بعضها 
العرب  إسهام  على  احلالني  يف  ينم  أمر  وهو 
اإلنسانية، وقد قبس  املعرفة  إثراء  يف  قدمياً 
النقاد والبالغيون كثرياً من معارفهم املنهجية 
من تلك العلوم اليت كانت متقدمة يف عصرهم.

ملاذا اإلحلاح على إجياد نظرية نقدية  إذاً 

حتكم  أن  يتوقع  العربي،  بالنقد  خاصة 
النصوص  دراسة  يف  املنهجية  املمارسات 
العربية، وقد قلنا منذ قليل إن املناهج متصلة 
بالعلوم ونامجة عنها، وحنن يف دراسة اآلداب 
لتفسري ظواهر  مناهجهم  العلماء  من  نستعري 
ليست  املناهج  فإن  حال  كل  وعلى  األدب، 
من  أفكارها  من  بعضاً  متتص  بل  نظريات، 
ووسائل  للبحث  أدوات  هي  إمنا  النظريات، 
باملناهج  االستعانة  من  الضري  وعليه  للفهم، 
هنالك  وليست  األدب،  دراسة  يف  العلمية 
خطورة فيما أرى من ذلك، شريطة أن حتفظ 
النص  إذ  املدروسة،  النصوص  خصوصية 
فهنالك  املنهجية،  األداة  يفرض  أن  ينبغي 
كنصوص  النفسي  للمنهج  تستجيب  نصوص 
ونصوص  الرومي،  وابن  واملتنيب  نواس  أبي 
احلرب  كشعر  التارخيي  للمنهج  تستجيب 
ووصف األحداث، ونصوص تستجيب للمنهج 
االجتماعي كظاهرة الصعلكة واجملون والزهد، 
وغري  وللتفكيك  للبنيوية  تستجيب  ونصوص 
أرى  فأنا  بالتكاملي  املسمى  املنهج  أما  ذلك، 
بصورة قاطعة أنه ليس منهجاً، وهو كما قلت 

منهج من ال منهج له. )2(

مساوئ األسلوب التلقيين يف تدريس 
األدب:

جرى كثريٌ من مدرسي األدب على تلخيص 
بعض املباحث العلمية املبثوثة يف الكتب، ومن 
ثمَّ نقلها إىل الطالب بطريق اإلمالء، والواقع 
أن تلك الطريقة ال جتوز عرضَ اآلراء، إذ كلُّ 
دارس يضيف إىل جمموعة اآلراء رأياً السبيل 
غدت  حتى  النصوص،  على  جتريبه  إىل 
جماالت البحث األدبي أشبه بكرة الثلج، ومن 
خطورة هذه املسألة أن كل رأي سابٍق يولد رأياً 
األدبية،  النصوص  إىل  العودة  دون  من  الحقاً 

األدب  نصوص  على  العودة  شأن  ومن 
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ألن  ذلك  نفيها،  أو  اآلراء  تأكيد  باستمرار، 
أصحاهبا  وإزاء  النصوص  إزاء  النقدي  الرأي 
بظروف  حمكوم  منجزٌ  األمر  واقع  يف  هو 
فيه،  عاش  الذي  العصر  وبظروف  الباحث 
فآراء د. طه حسني وحممود شاكر ود.شوقي 
من  وهم  عزام،  الوهاب  عبد  ود.  ضيف 
صفوة الباحثني، كانت حمكومة بظروف نشر 
املصادر العربية واملدونات الشعرية والنقدية، 
وهي حال لو قيست بأحوال عصرنا لظهرت 
قاصرةً وضيقًة، هذا من جهة ومن جهة أخرى 
نتاج معرفة  الدراسات األدبية  أن تكون  جيب 
حيث  من  يبدأ  الالحق  أن  مبعنى  تراكمية، 
املعلومات  تلقني  شأن  ومن  السابقُ،  انتهى 
بني  التواصل  على  هنائية  بصورة  يقضي  أنه 
أجيال الباحثني، ففي ضوئه يذوب الالحق يف 
السابق، ليبقى الدرس األدبي نتاج حبث سابق 

يف أحسن األحوال.
بتدريس  يتصل  أتصور  فيما  خطأ  مثة 
إذ  األدب،  بتأريخ  عُرف  ما  اآلداب من خالل 
يف  ذلك حبثاً  األدبي يف ضوء  الدرس  حتوّل 
التارخيية ووصف  الشخصيات ويف األحداث 
النتاجات األدبية والعناية الشديدة بالتصنيف، 
واألصل أن تنطلق دراسة اآلداب من النصوص، 
حتت  أننا   وتلك  الطريقة  هذه  بني  والفارق 
التاريخ  أحوال  نصف  األدب  تأريخ  مسمى 
اخلصائص  ونصنف  األدب  أشكال  ونصنف 
العامة أيضاً، ثم نعرض شواهد على كل ذلك، 
املستقل  النص  هنا الحيمل فضيلة  والشاهد 
الذي يُدرسُ يف ذاته ولذاته، ألنه صورةٌ جمتزأة 
أو  التاريخ،  من نصوص تبني حاالً من أحوال 
تربز جانباً من جوانب الشخصيات، أو تصور 
تصنيفي  أمر  وهو  الفن،  ظواهر  من  طرفاً 
متكامالً ألي  خالص، الجتد من خالله كياناً 
نص أدبي قدمياً أكان أم حديثاً، ومن ثم جتري 
يستخلص  وتصنيفات  أحكامٌ  الشواهد  على 

من خالهلا املدرسون اخلواص العامة لآلداب 
األدبي،  التاريخ  مراحل  من  مرحلة  كل  يف 
ورمبا عمل قوم من املدرسني على استخالص 
مسات عامة للمدارس األدبية من خالل تلك 
مفيدةً  كانت  وإن  اجلهود  وهذه  التصنيفات، 
بالتأكيد  أهنا  إال  األدب،  نظريات  جمال  يف 
من  إال  يتمثل  ال  الذي  األدب  مضادةٌ جلوهر 
خواصها  تبني  اليت  الكاملة  النصوص  خالل 
بنفسها، ذلك ألن النصوص كما أعتقد تشكل 
األحيان  من  كثري  يف  لتخرج  فارقة،  عالمات 

عن التصنيف.
خالل  من  األدب  يدرس  أن  األصل   
ال حتمل  كانت  مهما  النصوص  و  النصوص، 
خواص أدب حبسب مراحل تشكله أو مراحل 
جانباً  النصوص  يف  ألن  الدوام؛  على  وجوده 
درس  يف  املرء  جيد  لذا  وفريداً،  فردياً 
ميكن  وظيفياً  جانباً  الناحية  هذه  من  األدب 
النصوص  تذوق  على  املتعلم  استغالله حلمل 
بكثري  أهمُّ  النص  معرفة  ألن  ذلك  ولغة؛  فناً 
من معرفة خصائص األدب العامة، ولعل كثرة 
فوارق  هنالك  جعلت  قد  األدبية  التصنيفات 
التحليل  بني خربات  اهلوة  من خالهلا  اتسعت 
يف  لآلداب  العامة  الصفات  ومعرفة  األدبي 
بي  وهنا حيسن  املتعددة،  التارخيية  مراحلها 
أن أضرب مثاالً من األدب العباسي الذي أُريد 
له أن يصور حياة الرفه والسرور، كما أُريد له 
أن ميثل الطور احلضاري الذي بلغته األمة، إذ 
تكاد تطبق كثريٌ من الدراسات اليت استطلعت 
أن  الشعر  خالل  من  العباسي  العصر  أحوال 
من  بلغ  قد  العصر  ذلك  يف  العربي  اجملتمع 
يف  يتأنقون  الناس  جعل  ما  والتحضر  الرقي 
حياهتم  وأن متضي  وامللبس،  واملشرب  املأكل 
يف اجتاهاهتا العامة إىل اجملون والغناء والعبث 
اليت  الصورة  وهذه  الظواهر،  من  وغريها 
العباسي  للعصر  األدبية  الدراسات  أشاعتها 
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حبياة  تتصل  ومهمة  حقيقية  صوراً  غيبت 
الدمهاء من الفقراء واملعوزين، وأضحت من ثم 
الصاعدة  األحوال  لدراسة  مداخل  أو  أمناطاً 
الصور  تلك  أن  والواقع  العباسي،  اجملتمع  يف 
حني  يف  الغالبة،  الفئات  حبياة  إال  تتصل  ال 
كانت صور اجلياع واحملرومني والعاطلني عن 
العمل واألرامل واملصبيات بعيدة عن االهتمام 
النماذج  بعض  أعرض  أن  هنا  ويل  األدبي، 
الشعرية اليت تشكل انزياحاً واسعاً عن الصور 
النمطية اليت ثبتتها الدراسات األدبية احملدثة 
العتاهية  العباسي منها شاهد ألبي  للمجتمع 

يقول فيه )3(:
من مبــلٌغ عين اإلما       

                            مَ نـصائحاً متواليــهْ
أني أرى األســعارَ أسـ      

                             ــعارَ الرعيةِ غاليــهْ
وأرى املكاسبَ نزرةً        

                        وأرى الضرورةَ فاشيهْ 
وأرى غمومَ الدهر را     

                             ئـحًة تـمرُّ وغـاديهْ 
وأرى اليتامى واألرا       

                        مَل يف البيوت اخلاليهْ
وأرى املراضع فيه عن        

                                أوالدهـا متجافيــهْ
من بني راٍج مل يـزْل      

                            يسـمو إليـكَ وراجيهْ 
يشكون جمْهَدةً  بأصـ      

                              ـواتٍ  ضعافٍ عاليهْ 
عمال  ظلم  يكشف  آخر  نص  هنالك   
السعالت  أبي  البن  نسب  وجورهم  اخلالفة 

جاء فيه)4(:
إىل اهلل أشكو مالنا من ظالمة    

              ويف اهلل للمظلوم كافٍ ومنصفُ  
حتيّفنا العماُل مـن كل جانٍب    

                   واليُسـتطاع العامُل املتحيّفُ
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بكوفتنا واٍل على صـلواتنا   
             ظلومٌ غشومٌ ظاهرُ الُفسِْق مُرتفُ 

يُغري على أموالنا وضياعنا     
               فيسعدُهُ القاضي عليها ويكنفُ

فإنْ لفف الوايل علينا شهودهُ        
               زكا عنه قاضينا الشهيدُ امللففُ

الشعر  يف  نظائر  وهلما  الشاهدان،  هذان 
العباسي، ينقضان الصورة النمطية للمجتمع 
الدراسات  من  كثري  صورته  كما  العباسي 

احملدثة.
مسألة  أن  املوضوع  هذا  يف  اخلطري 
تقف عند حدود وصف  األدبي مل  التصنيف 
العصر،  ذلك  يف  االجتماعية  احلياة  ظواهر 
فقد  الفنية،  الظواهر  تفسري  إىل  امتدت  بل 

الفين إىل السجع  امليل  الباحثني  عد كثري من 
احلياة  بلغته  ملا  حماكاة  العباسي  األدب  يف 
االجتماعية من ثراء وغنى، وعلى هذا النحو 
كانت الصنعة البديعية صورة من صور التطور 
الشعري الذي انتقل من واقع احلياة إىل الفن، 
من أجل ذلك عُدّ البديعُ وسيلة لتزيني الكالم 
النامجة  الكالمي  الثراء  ظواهر  من  وظاهرة 
عن الثراء املادي يف واقع احلياة، واحلقيقة أن 
النصوص األدبية تنقض هذا احلكم والسيما 
الصنعة  إمام  وهو  الطائي،  متام  أبي  أشعار 
البديعية يف العصر العباسي، إذ امليل الشديد 
كان  بل  زينة،  البديع عنده مل يكن جمرد  إىل 
سبباً يف غموض املعاني وتعقيد الصور الفنية، 
وهنا حيسن بنا أن نأتي مبثال من شعره، إذ 
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يقول)5(:
من كل ريم مل ترم سوءاً ومل       

                  ختلط صبى أيامها بتصابي
 من الواضح أن الشاعر أظهر ميالً واضحاً 
)ريم،  قوله:  يف  اجلناس  والسيما  البديع  إىل 
ويف  تصابي(،  صبى-   ( بني  جانس  ثم  ترم( 
أن تلك الصنعة  ذلك داللة على صنعته، غري 
استحالت  بل  الزينة،  حدود  عند  تتوقف  مل 
يف  سبباً  كانت  إذ  األداء،  وسائل  من  وسيلة 
كيف  انظر  غموضه،  يف  ورمبا  املعنى  تعميق 
ثم  كالريم،  امرأة  وأراد  )ريم(  االستعارة  بنى 
قال: ) مل ختلط صبى أيامها بتصابي( وهنا 
طبع،  الصبية  يف  الصبا  التساؤل:  حيسن 
واجلواب  بالتصابي،  صباها  ختلط  فكيف 

الرزين اجلليل  اإلشارة إىل اجلمال  أراد  رمبا 
يبقى  ذلك  ومع  التمثايل،  الساكن  اجلمال  أو 
املعنى غامضاً، غري أن الواضح أن اجلناس هنا 
الكالم،  هيئة  أخرى غري حتسني  وظيفة  أدى 

فكان سبباً يف غموض الصورة.
هنالك نصوص أدبية كثرية حتبط كثرياً من 
الدراسات  أحصتها  اليت  العامة  اخلصائص 
األدبية فيما انتهت إليه من تصنيفات، ورمبا 
الشخصيات  أكثر  املتنيب  شخصية  كانت 
بدت  إذ  التصنيفات،  تلك  على  األدبية مترداً 
صورته يف كثري من املصنفات األدبية يف غاية 
الضخامة والتمرد والتعايل والكرب، إال أن تلك 
الصورة كانت جماالً للتجاوز واالنزياح من قبل 
املتنيب نفسه، وقارئ شعره جيد أن املتنيب بني 
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رفعة واحندار وبني انتصار وانكسار وهذا ما 
ومما  أسطورة،  وليس  إنسان  أنه  على  يدل 
يكشف ذلك التناقض يف شعره قوله يف مدح 

عضد الدولة)6(:
وكم طرب السامع ليس يدري         

                    أيعجبُ من ثنائي أم عاُلكا
وذاك النشرُ عرُضك كان مسكاً              
                      وذاك الشعرُ فهري واملداكا

فال حتمدهُما واحـمد هُــماماً    
                      إذا مل يُسْــِم حامدُهُ عناكا

فزْل يابُعدُ عـن أيــدي ركاٍب    
                       هلا وقعُ األسنةِ يف حشاكا

وأيَّا شـئتِ ياطــرقي فكوني       
                          أداةً أو جناةً أو هـــالكا

وما أنا غري سـهٍم يف هـــواءٍ       
                      يعودُ ومل جيد فيه امتسـاكا

حييٍّ من إلـهي أن يـرانـــي        
                   وقد فارقتُ دارَك واصطفاكا

ففي هذه القصيدة تراجعت كثري من املعاني 
كان  فقد  الشاعر،  اعتزاز  موضع  كانت  اليت 
ميدح نفسه قبل أن ميدح املمدوح، وكان يرى 
خطابه  فأحكم  املتشابه،  ال  الفريد  شعره  يف 
الشعري على أساس الشعور بالعظمة والتميز 
منكسراً  فبدا  اآلنف  النص  يف  أما  والكربياء، 
مرتاجعاً، وليس ذلك فحسب بل إن شعره مل 
ينطو على فضل سوى أنه حيصي فيه مزايا 
جمرد  شعره  جيعل  كيف  إليه  انظر  املمدوح، 
فهر يسحق الطيب، أي فضائل ممدوحه، ثم 
يصور نفسه سهماً طائشاً يف الفضاء وصوتاً 
تائهاً يف الكون، وهذه الصورة بالطبع تناقض 

ما رمسه يف قوله)7(:
إن هذا الشعر يف الدنيا ملكْ          

                  سار فهو الشمسُ والدنيا فلكْ
عــدل الــرمحن فيه بيننا      

                  فقضى باللفظ يل واحلمد لكْ

فإذا مرَّ بأذني حاســد     
                   صار ممن كــان حياً فهلكْ

ينهض التناقض هنا مسة من مسات األدب، 
إال  التناقض  نقبل  ال  األمر  فنحن يف حقيقة 
التناقض وفن  بصورة أدب ممتع، واألدب فن 
إال يف فضاء من خيال،  احملال، ألنه اليسبح 
من  كثري  خالل  من  شخصت  اليت  واملشكلة 
تعبرياً  األدب  صورت  أهنا  األدبية  الدراسات 
ثابتاً  وموضوعاً  احلياة  يف  راسخ  موقف  عن 
التصنيف ألنه  األدب اليقبل  أن  الفن، مع  يف 
التفرد وله خصوصية ال تظهر إال  قائم على 

من خالل دراسة النصوص.

تدريس األدب ونظرية القراءة:
هنالك حاجة حقيقية لتحليل فعل القراءة، 
ففي ضوء ضعف املستوى اللغوي عند الطالب 
حنو  على  واللغة  األدب  بدراسة  املختصني 
خاص، بات من الضروري التفتيش عن حلول 
هلذه املشكلة، فإذا كان الطالب الحيسن قراءة 
حتليل  قيمة  فما  األدب،  نصوص  من  نص 
اليت  النقدية  املعاجلات  قيمة  وما  النصوص؟ 

تعد من نوافل الدرس األدبي اجلامعي؟
نواة  بوصفه  القراءة  فعل  على  الرتكيز  إن 
أعين  األمهية،  غاية  يف  أمر  النصي  التحليل 
البد من حتليل مشكالت القارئ وضمها إىل 
مشكالت حتليل النصوص، ألن القارئ بالفعل 
أصبح مشكلة تُحمل على مشكالت التدريس 
املشكلة  كانت هذه  ورمبا  األدب،  مقررات  يف 
غري بارزة يف املقررات العلمية األخرى ألهنا ال 
الدروس،  أثناء  القراءة يف  تتطلب مهارات يف 
املقررات بصورة  تلك  الطالب  يقرأ  وعادة ما 
فيها  يقع  اليت  اجلسيمة  األخطاء  ومن  حرة، 
اإلمالء  على  االعتماد  األدب  مدرسي  بعض 
قراءة  على  الطالب  حض  وعدم  والتلقني، 
األدب ال  إن دروس  أي  الصف،  النصوص يف 

املعلم العربي / العددان 451-450 / 2013 84

أدب ونقد



جهرية،  بصورة  النصوص  قراءة  من  تنطلق 
يقرأ  ال  آخره  إىل  الدرس  أول  من  فالطالب 
كلمًة واحدة، بل الذي ميلي ويقرأ ويُحلل هو 
مستوى  ضعف  إىل  أدى  ما  وهذا  املدرس، 

القراءة عند الطالب فيما أتصور.
مفهوم  جتريد  من  البد  ذلك  أجل  من 
أن  ميكن  إذ  القراءة،  فعل  لتحليل  إجرائي 
تشمل تلك اإلجراءات ثالث خطوات رئيسية:

القراءة  مبهارات  تتصل  األوىل:  اخلطوة 
قراءة جهرية  النص  قراءة  هبا  وأعين  واألداء، 
اللغوية  الظواهر  بعض  مراعاة  مع  صحيحة 
الصوتية كالنرب والتنغيم بغية إظهار الطاقات 
الصوتية واملوسيقية للغة، وجتنب الرتابة اليت 
تتأتى من القراءة اليت تُؤدى على وترية واحدة.

النص  حتليل  مبهارات  تتعلق  الثانية: 
والعميقة  السطحية  البنى  وفهم  املقروء، 
الكلمات  بني  النحو  عالقات  كمعرفة  للكالم، 
تنطوي  اليت  الدالالت  فهم  ذاته  الوقت  ويف 
يقرؤون  الطالب  أكثر  أن  لوحظ  فقد  عليها، 
النصوص بصورة أدائية آلية أي من دون فهم، 
وهذه قراءة عقيمة ال تعزز عند القارئ خربات 
الفهم، من أجل  حتليلية وال تؤدي من ثم إىل 
ذلك ال تفضي مثل تلك القراءات إىل مهارات 

التحليل األدبي.
الثالثة: تتصل بالفهم والقدرة على إعطاء 

حكم قيمة، وتعليل احلكم تعليالً يقبله العقل، 
قيمة  ال  النقاد  يقول  كما  النقدي  احلكم  إذ 
احلكم  يكون  فقد  بالتعليل،  يتصل  مل  ما  له 
بالتعليل  يرتبط  ال  لكنه  صحيحاً  النقدي 
فتنتفي قيمته، وقد يكون خاطئاً إال أنه معلٌل 
الشأن يف رأي  فيكسب قيمة نقدية، كما هو 
اجلاهلي  األدب  أنَّ  زعم  الذي  طه حسني  د. 
صحيح،  غري  حكم  فهذا  موضوع  عمومه  يف 
بيد أن تعليله مصيب وقد سوغ فيه احلكم مع 
وسيلة  الشك  أن  وهو  احلكم غري صحيح  أن 

للوصول إىل احلقيقة.

وخالصة القول: 
إن هنالك حاجة ماسة إىل تدريس األدب 
من خالل النصوص، ألن تراكم اآلراء النقدية 
لدراسي  مضلالً  عامالً  اليوم  أصبح  النظرية 
األدب، واملشكلة يف هذه املسألة أن تلك اآلراء 
غدت حتكم معارفنا األدبية حتى لكأن األدب 
والتارخيية،  العلمية  بالظواهر  يكون  ما  أشبه 
التنافر  إىل  األدب تشده  أن طبيعة  واحلقيقة 
والتفرد والتباين، وتنأى به عن التشابه، هلذا 
مل تكن الدراسات األدبية، و الدروس األدبية 
يُعرف  ما  خالل  من  األدب  إىل  تنظر  اليت 
يف  ناجحة  األدب،  نظرية  أو  األدب  بتاريخ 

تصوير حقيقته.

احلواشي:
)1( -كان ممن أخذ على عاتقه تقديم نظرية نقدية عربية مجع أصوهلا من الرتاث النقدي والبالغي 

عند العرب،د.عبد العزيز محودة يف كتابه » املرايا احملدبة«. للتوسع حيسن الرجوع إليه.
)2(- رمبا كان د. شكري فيصل من أوائل النقاد الذين أشاروا إىل املنهج التكاملي يف كتابه« مناهج 

الدراسة األدبية«، ثم تكلم د. نعيم اليايف على هذا املنهج يف غري ما مناسبة.
)3(- »ديوان أبي العتاهية«، بتحقيق د. شكري فيصل- ص: 432.

)4(- »شعراء عباسيون منسيون« - إلبراهيم النجار - ص: 21.
)5(- » ديوان أبي متام« - شرح التربيزي حتقيق حممد عبده عزام - ص: 122/1.
)6(- »ديوان املتنيب« بشرح العكربي وحتقيق مصطفى السقا وغريه - ص: 321/3.

)7(- املصدر السابق نفسه.             
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ق�سيدة النرث والنقد املعا�سر
    حممد فؤاد القيق

ما تقدمت  للفكر  ال�اعي  النفتاح  ول�ل  للحياة،  التط�ر �سرورة حتمية  اإن 
تط�ر  وكل  متكاملة  منظ�مة  واحلياة  امل�ست�يات،  كل  على  وازدهرت  الب�سرية، 
يحدث ي�ستدعي �سم�لية املنظ�مة ولكن ب�سرعات خمتلفة، ويع�د ذلك اإىل تفاوت 
�سرعة احلراك  اإىل  م�سافًا  والثقافة  والإدراك  ال�عي  ال�س�يات الجتماعية يف 
النم�  �سرعة  حيث  من  ال�سع�ب  بني  تفاوت  اإىل  ي�ؤدي  كله  وذلك  الجتماعي، 

والتقدم، وعندما يت�قف التط�ر تت�قف احلياة.
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احلقل  يف  وظيفياً  دوراً  يؤدي  واألدب 
طردية،  عالقة  بينهما  والعالقة  االجتماعي 
أي كل تطور يف األدب يواكبه تطور اجتماعي 
قابلها  األدبية  السوية  ارتفعت  كلما  مبعنى 
والعكس  االجتماعية  السوية  يف  ارتفاع 
صحيح، ولكن ضمن مناخ صحي وموضوعي 

والشعر مثال لذلك.
من  العربية  النثرية  القصيدة  وسندرس 
حيث  من  الغربية  القصيدة  مع  التقاطع  دون 
احلداثية.  منجزاهتا  من  واالستفادة  النشأة 
إال أن القصيدة العربية تنزع اليوم إىل إجناز 
الغرب  عن  عربي خمتلف  بفكر  خصوصيتها 
وليس مغايراً ألننا مازلنا ضمن ثقافة الغرب 
شئنا أم أبينا، ويعود ذلك إىل انقطاعنا املعريف 
مرت  اليت  والظروف  لألمة،  الرؤية  وضبابية 

هبا وال جمال لذكرها اآلن.
إىل  العمودية  القصيدة  من  االنفالت  إن 
قصيدة التفعيلة ثم قصيدة النثر له ما يربره 
ومل يأت مصادفة بل الضرورة أدت إىل ذلك 
االجتماعية  )التحوالت  املثال:  سبيل  وعلى 
بدءاً  االجتماعية  البيئة  تطور  إىل  أدت  اليت 
إىل  التعايش،  أجل  من  البشري  التجمع  من 
والثقافية  العلمية  ومبعطياهتا  الكونية  القرية 
الدور  احنسار  إىل  كله  ذلك  أدى  واملعرفية( 
كاملدح  وظيفياً  العمودية  للقصيدة  الرئيس 
واهلجاء والوصف الغزل والفخر واحلماس إىل 

غري ذلك...
من  االنتقال  مت  احلاضر  وقتنا  ويف 
الشعرية  املوضوع إىل منهجية احلالة وحتول 
تعتمد  كانت  فقد   ، الثنائية  إىل  األحادية  من 
على الفضاء اخلارجي الذي حيتضن احلواس 
اإلنسانية  والعواطف  املشاعر  وبضمنها 
للطبيعة مضافاً إىل ذلك ما ينتج عن تفاعلها. 
)الفلسفة-  النظرية  العلوم  اتسعت  وعندما 
علم اإلنثربولوجيا- السيكولوجيا- االجتماع( 

ودخلت الشعرية فضاء الذات البشرية، تغريت 
واملتخيل-  الواقع  بني  احملاكاة  وبدأت  الرؤية 
املادي واملعنوي- الطبيعة والذات وهكذا أدت 
هذه الثنائيات إىل جدلية بني الثابت واملتحول 
فاملنطق  احلياة  هبا  مرت  متغريات  ضمن 
الرياضي يقول: ) املستقيم هو أقصر مسافة 
جسم  تسارع  )يزداد   : ويقول   نقطتني(  بني 
القوة  بقاء  مع  املقاومة  كلما صغرت  متحرك 
بضوابط  مؤطرة  العمودية  والقصيدة  ثابتة(. 
 - القافية   - البحر   ( مثال:  وفنية  بنائية 
التفعيلة - وحدة البيت - اتساق البيت بوحدة 
القصيدة انتماءً ومضموناً..( لذا جند االنفالت 
الدور  سياق  ضمن  جاء  بل  عفوياً  يكن  مل 
الوظيفي والتطور االجتماعي، ألن الشعر أحد 
اجتماعية  مرحلة  وكل  االجتماعية،  األنشطة 
هلا إضاءاهتا وعزفها املنفرد، وانفتاحها حسب 
وقصيدة  وتطلعاهتا  االجتماعية  التوجهات 
كانت  بل  جمهول،  رحم  من  تولد  مل  النثر 
يستدعي  الذي  املعريف  لالتساع  استجابة 
على  للمحافظة  حتمي  تقابل  يواكبه  اتساعاً 
الفكرية  الطاقة  وليدة  وهي  العام،  التوازن 
تفاعل  أثناء  اإلبداعية يف  املتولدة عن احلالة 
الرتاكمات املعرفية يف واحة التفكري مع حلظة 
انبثاق التوهج الشعري، وهذا يؤدي إىل اتساع 
الشعرية وخلق خيارات غري متناهية بصورها 
أن القصيدة النثرية هي حالة  احلداثية علماً 
خارج نطاق الزمان واملكان فاملكان كاألطالل 
بدالالهتا املكانية مل جتد هلا دوراً يف القصيدة 
النثرية ألن متاهي املكان يف ذات املبدع ألغى 
متاهت  احلواس  أن  مبعنى  املكان  استقاللية 
يف  متفردة  حالة  لتخلق  الذات  أطياف  مع 
اخللق أو صورة شعرية إبداعية وكذلك الزمن 
احلاصل  للتسارع  بالنسبة  ينعدم  الشعري 
داخل القصيدة النثرية احلقيقية ألنه متاهى 

يف الزمن الثقايف.
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حالة  النثر  قصيدة  إن  سريع  وبإجياز 
الشعر  يف  إجيابياً  منعطفاً  شكلت  إبداعية 
من  تتجرد  الواعية  الذات  أن  ذلك  العربي 
ذاكرهتا املاضوية أي عدم ربط الوعي باملاضي 
واستشراف  احلاضر  وإدراك  مطلق  بشكل 
إىل  للوصول  املألوف  على  والتمرد  املستقبل 
إىل  التأمل  على حتويل  والقدرة  إبداع  حلظة 
حسب  الفكرية  التحوالت  فيه  تتغري  مشهد 
املاضي  عن  االنقطاع  اليعين  ذلك  و  الرؤية، 
ولكن أن اليكون الوعي باملاضي على حساب 
احلاضر واملستقبل. وأعتقد أن قصيدة النثر 
ستظل خارج التداول النقدي لفرتة ما ألسباب 
لعدم  وكذلك  اآلن،  لذكرها  جمال  ال  عديدة 
النثرية  القصيدة  لتأصيل  مساحة  وجود 

العربية.

وقبل احلديث عن النقد البد من استعراض 
بذلك  وأخص  موجز،  بشكل  ودوره  مفهومه 
متعددة  رؤى  فهناك  العربي،  األدبي  النقد 
ووجهات نظر متباينة، ولكن تتكامل فينا بينها 
لتشكل رؤية والتصل إىل حد النظرية النقدية 

وعلى سبيل املثال الدكتور طه حسني يقول:
النقد منهج فلسفي ودراسة حبثية للنص 
شريطة أن يكون الناقد طرفاً حمايداً وبعيداً 
 - الدين   - اإليديولوجية   - القومية   ( عن 

اللغة..(
أما خبصوص النقد الغربي فالناقد روالن 
بارت وهو أشهر النقاد الفرنسيني يقول: النقد 
أو هو لغة واصفة.  هو خطاب حول خطاب، 
بذاته  مستقل  نص  هو  النقد  دراييت  وحسب 
للنص  احلقيقي  بالكاتب  كامل  اتساق  وعلى 
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رؤية  ضمن  اإلبداعي  اإلجناز  جمموعة   (
والنقدي(  النصي  بشقيها  اإلبداع  فلسفية 
.وهذه التعاريف ال متثل رأي اجلمهور الثقايف 
الناقد  من  األمر  يتطلب  لذلك  عام،  بشكل 
االنفالت من أدواته التقليدية ونظرياته املغلقة 
النثرية  القصيدة  مع  متواز  بشكل  ليمضي 
االجتماعي  املناخ  مع  متوافقاً  ذاهتا  وبالوترية 
من  مثال  ذلك  على  والشاهد  العام.  والثقايف 

علم الرياضيات.
إن النقد هو تابع ملتحول يدعى القصيدة 
احلالة  هي  التابع  تعريف  وجمال  النثرية 
اإلبداعية أي إن قيمة التابع تتغري بتغري قيمة 

املتحول مثال:
تا )س( = س + 5

دراستنا  يف  ويقابل  التابع  هو   = )س(  تا 

النقد.
س= متحول ويقابل يف دراستنا القصيدة 

النثرية.
التابع  تعريف  جمال  اإلبداعية(  )احلالة 

وتقابله شعرية القصيدة.
فإذا كانت قيمة س = 15   

فيكون تا)س(= 20
وإذا كانت قيمة س= 5    

 فيكون تا)س( = 10
يف هذا املثال الرياضي داللة واضحة على 
أن النقد مواكب للقصيدة بكل أشكاهلا، ولكن 
لكل فرتة زمنية رؤية خمتلفة، فمن حيث اللغة، 
فلكل عصر لغته األدبية ومجالياته مبا حتمل 

من أدبيات تلك الفرتة لغة وبالغة وثقافة.
إبداع  من  اجملتمع  على  تعكس  وما 
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من  اإلبداعية  القدرة  حسب  وغريه  ثقايف 
الضيق يف  اللفظي  الكلمة من معناها  حترير 
السياق السردي، إىل دورها الداليل والوظيفي 
لتعكس بالصورة الشعرية مجالية غري مؤلفة، 
ولكن الذوق واجلمال واألحاسيس تبقى نسبية 

بشكل عام.
قصيدة  عن  املتلقي  داخل  الصورة  وتتغري 
النثر عندما تتقارب املسافة الفكرية واملعرفية 
بني املبدع واملتلقي والفكر االجتماعي، وذلك 
النقدية  الدراسة  من  نصيبها  تأخذ  عندما 
على  التفعيل  مرحلة  وتدخل  احلقيقية 
كبرياً  دوراً  الناقد  ويؤدي  األدبية،  الساحة 
واحتماالهتا  النثرية  القصيدة  آفاق  فتح  يف 
تدخل  وقتئذٍ  الثقايف،  املشهد  أمام  املمكنة 
املتلقي  ذاكرة  من  متسعاً  بفلسفتها  القصيدة 
عن  انعكاس  ألهنا  سواء  حد  على  واجملتمع 
إطار  وموضوعية ضمن  واعية  إبداعية  حالة 
احلرية اإلبداعية عالوة على تالمحها يف خلق 
بانوراما شعرية تنسجم مع وحدهتا العضوية 

واإلبداعية الذاتية.
دائماً  تسبق  احلقيقية  النثر  قصيدة  إن 
إهنا  اإلبداعية،  حبواملها  الشعري  واقعها 
آفاق  إىل  تؤدي  ألهنا  الالحمدود  قصيدة 
الشعر  يف  مسبوقة  وغري  جديدة  إبداعية 

العربي.
ويظل النقد والقصيدة ضفتني لنهر واحد 
ترتفع هبما السوية الثقافية واألدبية للمجتمع 
فالنص اجليد يفرض على الناقد نقداً جيداً، 
والنقد اجليد يفرض على املبدع تطوراً إبداعياً 
وباجململ ينعكس ذلك كله على سوية اجملتمع 

ثقافياً) فكراً وسلوكاً(.
من  البد  النقدية  بالدراسة  البدء  وقبل 
تكون  موضوعي  طابع  ذات  نقدية  منهجية 
أساساً لدراستنا من حيث القيمة املضافة إىل 

الناتج الثقايف، ففي علوم االقتصاد:
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مؤشر  هو  النمو  معدل  أو  القومي  الناتج 
على زيادة أو نقصان امليزان التجاري.

حسب  الشعرية  الصورة  بنائية  حتليل  إن 
التقليدية  عن  بعيداً  املمكنة  االحتماالت 
وسوية  املبدع  فضاءات  عن  تكشف  النقدية 
جمموعة اإلجناز اإلبداعي لديه، ألن القصيدة 
مرآة عصرها وكاتبها معاً، والمانع أن يالمس 
للقصيدة  والفنية  البنائية  دراستة  يف  الناقد 
عن  االنفصال  مع  احلاضر  معطيات  ضمن 
إرهاصات املاضي، والوقوف على دالالت تنم 
عن توجه شعري متوافق مع عصرنة العالقة 
بشكل  النثر  وقصيدة  عام  بشكل  األدب  بني 
خاص طرفاً أول، والثقافة واجلمال والفلسفة 

طرفاً آخر.
بعض  على  سابقاً  مادرسناه  وسنطبق 
القصائد مع تذييلها بالقيمة املضافة. وفيما 
يأتي مقطع من قصيدة حزن يف ضوء القمر 

للشاعر حممد املاغوط يقول فيها:
»يقبع جمدك الطاعن بالسن

يف عيون األطفال
تسري دقات قلبك اخلائر
لن تلتقي عيوننا بعد اآلن

لقد نشدتك ما فيه الكفاية
سأطل عليك كالقرنفلة احلمراء البعيدة

كالسحابة اليت الوطن هلا«!
يبدأ املقطع مبا آلت إليه عظمة األمة وما 
واخلوف  واهنيار،  وتراجع  من ختلف  هبا  حل 
وطأة  من  تعاني  مازالت  اليت  أجيالنا  على 

االنكسار والضعف والتشرذم.
إن أجماد املاضي التكفي وإن ربط الوعي 
باملاضي الحيقق النهضة والنمو ألن من ينظر 
إىل الوراء لن يرى طريقه ولن يرى املستقبل، 
باحلاضر  الوعي  لربط  ودعوة  فلسفة  إهنا 

واملستقبل واستشراف املستقبل.
إن املقارنة بني ماض متهالك بكل مقاييس 

خضم  يف  جناحاً  حيقق  أن  الميكن  احلياة 
ذلك..  غري  إىل  والتكنولوجي  العلمي  التقدم 
فاألمة تعيش بني طريف نقيض. إن كل شيء 
حولنا هو دعوة صرحية لكن الحياة ملن تنادي 
وعلينا العمل للدخول يف فضاءات التقدم مع 
احرتام االنتماء لتبقى األمة هي القيمة العليا.

وحب  بالوطنية  مفعم  الشعري  املشهد 
من  يبحث  ومهومنا  قضايانا  حيمل  الوطن 
باحلياة  ينبض  جديد  فجر  إىل  دعوته  خالل 

ويشكل درب اخلالص من التخلف والفساد.
تلتقي  )لن  مضافة  ثقافية  قيمة  هناك 
عيوننا بعد اآلن( ألن األمة تنظر إىل املاضي 

وأنا أنظر إىل املستقبل.
وهناك دعوة لالستنهاض من خالل الوعي 
احلمراء  كالقرنفلة  عليك  )سأطل  املوضوعي 

البعيدة(.
داخل  نراها  الكاتب  فلسفة  إن  وأخرياً 
الوحدة العضوية للنص هي أن نرى مستقبلنا 
رمال  على  سيظل  واملاضي  مستقبلنا  من 

املاضي ولن يسبق احلاضر أبداً.
أما شاعرنا سعدي يوسف فلم يكن بعيداً 
يف  العراق  مهوم  حامالً  الوطين  احلس  عن 
قلبه وجوارحه حني يقول يف قصيدة )سكون 

صيفي(:
»اهلواء تدىل

كأن هبا مائعاً من رصاص
كأن الذي نتنفسه مل يكن مثل هذا

على  تدلت  باهلواء  أثقلت  اليت  الغيوم 
شرفات املنازل

مل ميرق الطري
والشمس بني الرصاص العميم..اضمحلت

أرى النمل
والنحل

ويف بغتة أتفكر.. إني هنا منذ عشر
وإني هنا سأموت
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تباغتين قطرات املطر«
يتنفس  االغرتاب  شرفة  على  ذا  هاهو 
احلرب والغربة وطقوس أحالم يائسة، لذلك 
كان الوقع على صدره ثقيالً كان اهلواء خمتلفاً 

والفجيعة أكرب من أفق الرؤية.
اضطراب وتعتيم وقتل مبهم وغموض يلف 
ضبابية  شوارع  على  ينزف  العراق  احلقيقة، 
أيها  الضياع.  جدران  على  متوت  واحلقيقة 
منارات  إطفاء  يوماً  تستطيعوا  لن  اجلبناء 
مبقدرات  العابثون  أيها  والتكنولوجيا  العلم 
سيستمر  والتقدم  ستستمر  احلياة  الشعوب، 
ورغم  تزعموهنا  اليت  اخلالقة  الفوضى  رغم 
يسافر  الصدمة  هول  ومن  األثيمة.  األيدي 
النهاية  بداخلي  ويزرع  والقنوط  اليأس  بي 
سيطول  الغياب  ألن  لندن،  يف  هنا  احملتومة 
لكن احلياة ستعود إيلّ كما ستعود إىل العراق.

هناك جمموعة من اإلضافات أمهها مهما 
طال العدوان فإنه سينهزم والشعوب دائماً هي 

الباقية واملنتصرة.
والقيمة  للحرية  استالب  قسراً  االغرتاب 
املضافة ثقافياً ) اليأس مع احلياة( و ) العمل 

طريق النجاح(.
اجتماعي  بعد  ذات  قصيدة  إىل  وننتقل 

بعنوان )رمال الوحدة(:
»التقينا

على رمال الوحدة
وكم التقينا

الكلمات العابرة
من فراغ الوقت

تتساقط على نعاس أحالمها
تنسج من أرجيها شعراً

ندياً كالسنابل
تعزفها

على قصب الوقت ملالك وحدهتا«.
يبدأ املقطع باللقاء اجملازي وليس احلقيقي 

وكال الطرفني متفرد بوحدته يستأنس حبرارة 
فضاءات  تعرب  اليت  الكلمات  هذه  الكلمات، 
العامل وتعود لتعرب فضاءات الذات والوقت مل 
يكن باحلسبان ومل يكن طرفاً مباشراً بينهما 
الوقت  منه  وسرق  الزمن  اقتحم  كالمها  بل 
وحوله إىل فراغ من الكلمات احلاملة اليت توقظ 
أحالمها من نعاسها، إهنا تعيش يف حالة ذاتية 

من أحاسيسها شعراً ندياً برائحة احلب.
إذاً حنن أمام مشهد مفعم بأبعاد إنسانية 
واجتماعية وثقافية، أي يف هذا املقطع يتداخل 
ليولدا  السيكولوجيا  وعلم  اإلنثربولوجيا  علم 

صورة ضبابية للنمط االجتماعي. 
بصورة  آخر  واقع  إىل  املشهد  وينقلنا 

خمتلفة عندما يضعنا أما مشهد درامي.
يف هذا املشهد نقف على شرفات متغايرة 
لكنها باجململ تفضي إىل حالة التغري الفكري 

الذي نسعى إليه يف الفكر االجتماعي.
بناء  عدم  منها  اإلضافات  هي  وكثرية 
واعتبار  ضبابي،  وهم  على  كاذبة  أحاسيس 
أن الوقت قيمة عليا باحلياة ودعوة المتالك 
مثل:   معها  التعامل  فن  وإتقان  التقدم  وسائل 
اإلنرتنت،  التكنولوجية،  العلوم  االتصاالت،   (

وغريها(.
أيها  مبقولة  تشري  الفلسفية  الصورة  إن 

الزمن أعطين الوقت واطلب ما تشاء.
من  جمموعة  جند  السابقة  الدراسة  من 
جديدة  إضاءات  إلينا  تضيف  اليت  الروافد 
االجتماعي  وسلوكنا  وثقافتنا  ملعرفتنا 

واإلنساني.
جتاوزت  قد  النثر  قصيدة  فإن  وأخرياً 
منظومة الواقع احلسي والتخيلي، ودخلت بكل 
اإلبداعية  احلالة  لتبدأ  الذات  منظومة  ثقلها 
الشعرية  الساحة  يف  اجلديد  بالنسيج 
مسبوقة  غري  شعرية  صور  بإبداع  العربية 
بفعل  احلالتني  ربط  إن  العربي.  الشعر  يف 
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شعرياً  كوناً  جديدة وخيلق  آفاقاً  يفتح  اخللق 
ويرفع  وأحالمنا  وتطلعاتنا  حلياتنا  موازياً 
مع  التماهي  ولكن  للمجتمع.  العامة  السوية 
بعيدة  ثقافة جديدة  يتطلب  النثرية  القصيدة 
للشاعر  كانت  إذا  إال  واملألوف،  العادي  عن 
لغة  إىل  اليومية  اللغة  لتحويل  عالية  قدرة 
شعرية تنقلنا إىل حياة ذات قيمة فنية وتقنية 
مغايرة مثل: الشاعر حممد املاغوط والشاعر 
سعدي يوسف واألمساء كثرية، وكذلك اعتبار 
البديهيات أسساً يف حياتنا وفك االرتباط بني 
ضمن  والوعي  املاضي  بعظمة  املتعلق  الوعي 
رؤية حداثية ترى املستقبل من خالل املستقبل 
كل  يشمل  جديد  معريف  هرم  وبناء  فقط 

املستويات االجتماعية.
إن يف القصيدة النثرية تقابالً بني الغموض 

فالقصيدة  احلقيقية،  والثقافة  املزعوم 
والفكر  املتلقي  يتخلى  عندما  واضحة  تبدو 
واهلوية  اخلصوصية  سلطة  عن  االجتماعي 
العادات  تفرضه  وما  الضيقة،  مبعانيها 
على  قادرة  تكن  مل  إن  بداخلنا،  والتقاليد 

التطوير والتغيري.
مرت  اإلبداعية  احلالة  فإن  اخلتام  ويف 
املعريف  املستوى  حسب  خمتلفة  بتطورات 
العام بيئياً واجتماعياً وعلمياً، وتبقى هي اليت 
األحيان، ألن  أكثر  القصيدة يف  تفرض شكل 
الصنع وهذا  احلالة اإلبداعية ليست مسبقة 
العمودية  للقصيدة  اخلصوصية  إلغاء  اليعين 
أو انتهاء صالحيتها، لكن استشراف املستقبل 
رؤية جديدة  ينبئ عن ضرورة  مؤشراً  يعطي 

يف كل وجودنا.
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الأدب ودوره 
يف ثقافة الطفل

   سبيت سليمان

يعد اأدب الطفل اأداة تثقيفية فعالة لتنمية �سخ�سيته و�سقلها، ذلك اأنه ي�سكل 
مرتكزًا اأ�سا�سيًا يف بناء ثقافة ذات مدل�ل ترب�ي، فاأدب الطفل له م�س�غات فنية 
هي م�س�غات الأدب العام ذاتها، اأي اإن مق�مات اأدب الطفل واأدب الرا�سدين تكاد 
ال�سخ�سيات  حتمل  لل�سغار  اأم  للكبار  اأكان  �س�اء  الأدب  فمك�نات  واحدة،  تك�ن 
واحَلْبَكة عينها التي يت�سمنها الن�س الأدبي، واإن املقال الأدبي يحتاج اإىل ن�سيج 
لغ�ي متني وخامتة تتطلب فنًا وخياًل واإبداعًا، لكن هذه ال�سخ�سيات التي ُتن�َسج 
تخ�سع  لغ�ية،  واألفاظًا  اأ�ساليب  تت�سمن  والتي  وال�سعر،  واملقالة  الق�سة  منها 

ل�س�ابط خمتلفة، تنا�سب قدرات الطفل وم�ست�ى من�ه.)1(

أدب ونقد
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املُقدمة  األدبية  اإلنتاجات  على  وبناءً 
وحاجاته  خصائصه  تراعي  واليت  للطفل 
ومستويات منوه، فإن أدب الطفل هو جتسيد 
املضمون  إن  أي  واملشاعر،  واألفكار  املعاني 
األدبي يتضمن آراءً وعواطف وقيماً ومواقفَ، 
بينما يؤلف الشكل مظهراً حسياً. والشكل يف 
األدب يستعني باأللفاظ بينما يتخذ يف الفنون 
األخرى ألواناً أو خطوطاً أو حركاتٍ أو موادّ أو 

مزجياً من هذا و ذاك.
وألدب الطفل دور ثقايف ، فهو يكسبه قيماً 
ولغة ويعمل على تكوين اجتاهات، إضافة إىل 
الطفل  قدرات  بتنميتة  معريف  دور  من  ماله 
والتذكر.  والتخيل  بالتفكري  املتمثلة  املعرفية 
الطفل  أدب  نقرأ  أن  عام  بوجه  ونستطيع 
باعتباره جتسيداً لثقافة الطفل ذلك أنه يسهم 
يف انتقال جزء من الثقافة إليه بصورة فنية، 
لذا فهو  باآلمال اجلديدة.  إقناعه  ويسهم يف 

أداة يف بناء ثقافته. )2(
واجلمال  بالسهولة  يتسم  الطفل  وأدب 
ألنه   ، ولوهنا  الكلمة  ومجالية  الرفيع  والذوق 
يناغي األحاسيس واملشاعر وخياطب كل ّفئة 
الكبار  إىل  فيتوجه  النمائية  مرحلتها  حسب 
الثامنة عشرة من  الذين جتاوزوا  القراء  وهم 
العمر، كما أنه يتوجه إىل الناشئة وهم الفتيان 
سنة،   18 ـ   12 بني  أعمارهم  ترتاوح  الذين 
باملراحل  واألدباء  األدب  اهتمام  إىل  إضافة 
العمرية ما بني 6 ـ 12سنة و 3 ـ 6سنوات. )3(

وقد ظهر هذا التوجه يف العصر احلديث 
الطفولة  أمهية  واكتشاف  الرتبية  ارتقاء  مع 

واملراهقة يف منحى منو الشخصية.
  وإذا وّظف األدب يف إذكاء شعلة املعرفة 
واألخالق   والقيم  املعارف  منها  تشع  اليت 
املعريف  احلس  الطفل  لدى  ينمو  فسوف 

والعقلي واألدبي والنفسي واالجتماعي. 
أو مكان  وهكذا فإنه مل يعد هناك جمال 

نسوّيها  الطفل )عجينة  إن  تقول:  اليت  لآلراء 
إنه صفحة  أو  نشاء،  وقت  أي  ويف  نشاء  كما 
بيضاء نطبع عليها ما نشاء( وإال لكان معظم 
أطفال العامل عباقرة وقمة يف التهذيب وقدوة 

يف السلوك. 
وكما قال أحد املربني األجانب: )إن الرتبية 

هي إذكاء نار وليست ملء قدح(. )4(
إن الرتبية الواعية ال تتعجل الزمن أو جتعل 
الطفل خيطو خطوة سباقة  قبل أن يكون مهيّأ 
وميوهلم  قدراهتم  يف  األطفال  ويتفاوت  هلا، 
وعواطفهم ورغباهتم وحاجاهتم ودوافعهم كما 
تفرضه  التفاوت  وهذا  منوهم،  يف  يتفاوتون 
واالجتماعي  والعقلي  اجلسمي  النمو  مراحل 
فردية  فروقاً  هناك  إن  إذ  واللغوي  والنفسي 
أهم  من  الطفل  وأدب  جتاهلها،  ينبغي  ال 
على  تبنى  أن  اليت جيب  الرتبوية  املوضوعات 
يف  سواء  النمو  يف  وامليزات  اخلصائص  هذه 
الشكل أو املضمون أو األسلوب ألن كل مرحلة 
ملا  وامتداد  استمرار  هي  النمو  مراحل  من 
يسبقها  مبا  تتأثر  بعدها  ملا  وتأسيس  قبلها 

كما تؤثر يف ما يليها. 
الصعبة  الفنون  من  الطفل  أدب  ويعترب 
هذا  هبا  يتمتع  مميزات  عدة  إىل  يعود  وهذا 

األدب ألنه:
ـ يراعي املستوى النمائي للطفل بالتناسب 

مع قدراته وحاجاته املعرفية .
األدبية  اجلهود  من  الكثري  إىل  حيتاج  ـ 

الراقية والعلمية ومازال جديداً.
»إن  يقول:  احلكيم  توفيق  األديب  وكان 
أبسط الفنون األدبية على القارئ أصعبها على 
من  أصعب  البساطة  أن  إىل  وأشار  الكاتب«. 
التعميق، وإنه من السهل أن أكتب وأتكلم كالماً 
وأختيّر  أنتقي  أن  الصعب  من  ولكن  عميقاً، 
بأني  السامع  يشعر  الذي  السهل  األسلوب 

جليس معه ولست معلماً له، وهذه هي 
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القول  األطفال«،)5( ومجلة  أدب  مع  مشكليت 
الكتابة لألطفال ليست سهلة وحتتاج إىل  إن 

مهارات وقدرات أدبية عالية من الكاتب.
يف  الزمة  عملية  الفين  التجسد  أن  ذلك 
من  فرع  واألدب  عموماً،  االتصايل  التوجيه 
الثقافة والثقافة نوع من االتصال سواء كان إىل 
الراشدين أو إىل األطفال، غري أن لزومه ألدب 
االستجابة  شديدة  حواسه  ألن  أشدّ،  الطفل 
لعناصر التجسيد، والشك أن أدب الطفل من 
ينبغي  اليت  املهمة  والرتبوية  الثقافية  الوسائل 
توظيفها بفعالية لتحقيق أهداف حمددة، وإذا 
كان بعض الكّتاب وكذا املهتمون بأدب الطفل 
الكتابة للطفل هيّنة لينة  مازالوا يعتقدون أن 

سهلة املنال، فإن هذا االعتقاد غري صحيح.
وينبغي أن ندرك أدبياً وتربوياً أن ما يكتب 
لتقديم  بل  واالستمتاع  للتسلية  ليس  للطفل 
خربات وقيم ومواقف سلوكية تسهم يف هتذيب 
شخصيته وبلورة مساته الذاتية واالجتماعية، 
أن  ذلك  املتكاملة،  الشخصية  بناء  إطار  يف 
مربون  الطفل هم  أدب  يكتبون  الذين  الُكتاب 
وقادة تربويون فعليهم أن يقدموا أعماالً ثقافية 
أدبية ذات بعد تربوي يتناسب مع طبيعة كل 

عمل شعرياً كان أم نثرياً.
ومل يكن هناك أدب خاص بالطفولة قبل 
القرن العشرين ولكن إرهاصات واضحة كانت 
خاص  أدب  إلنتاج  ومهدت  ذلك  سبقت  قد 
جامعي  أو  معدّين  خالل  من  يتم  وهذا  هبم، 
حكايات القت إقباالً يف نفوس األطفال، ومن 
بعد إلنشاء  فيما  األطفال  كّتاب  اعتمدها  ثم 
قصص خاصة هبم بعد أن أجريَ عليها الكثري 

من التعديالت.
خالل  بقي  الطفل  أن  يعين  ال  هذا  ولكن 
فنون  دون  الزمن من  الطويلة من  الفرتة  هذه 
ملّا  أدباً  أن  مثة  معناه  وهذا  به  أدبية خاصة 
يُرْوَ له، والطفل كان يقرأ بأذنه إىل أن ظهرت 

الكتابة ووجد ما هو مكتوب يراد به تعليمه. 

 شروط أدب الطفل:
تعتمد الرتبية احلديثة يف علم النفس على 
من  لكل  مهمة  تعتربها  وأساليب  معطيات 
يريد أن يكتب أدباً للطفل وذلك بتفهّم نفسية 
وقوانينها  خبصائصها  سيحيط  وما  الطفل 
من  شخصية  الطفل  كان  فإذا  تطور،  من 
شخصيات قصة أو متثيلية فال بد من تقمص 
أحاسيسه  عن  الطبيعي  والتعبري  شخصيته 
وخلجات نفسه ورغباته وميوله وطباعه. وإذا 
كان الطفل متلقياً لألثر األدبي )قارئاً للقصة 
للتمثيلية(،  مشاهداً  أو  لألغنية  منشداً  أو 
واإلمساك  نفسه  أسرار  معرفة  من  بد  فال 
مبفاتيحها ألجل ضمان االتصال به والدخول 
الطرق وأصوهبا  أيسر  الداخلي من  إىل عامله 
وسلوكه،  ووجدانه  أحاسيسه  يف  التأثري  بغية 
الناحية  من  الطفل  أدب  شروط  يأتي  وفيما 

النفسية والرتبوية واالجتماعية واللغوية. 

أ ـ اجلانب النفسي:
النفسي إىل ثالثة جوانب  ينقسم اجلانب 

هي: اإلحساس واإلدراك ـ االنفعال ـ امليول.

1 ـ اإلحساس واإلدراك:
فمن  الكربى،  أمهيتها  الطفل  حلواس 
خصائص  ويتعرف  العامل  يكتشف  خالهلا 
نشيطة  لديه  احلسية  والوظيفة  األشياء، 
جداً ومستمرة النمو، فالوليد يتعرف األشياء 
عنده  تتضح  ثم  البشرة،  األمر مبالمسة  أول 
والسمع  والبصر  الشم  حواس  تدرجيياً 
فينجذب حنو األلوان الزاهية، وحيس فطرياً 
اللوني وينطلق من خالهلا يف اختيار  التناغم 
مرهف  بسمع  يتمتع  أنه  كما  وألوانه،  ألعابه 
فيميز األصوات ويعرف مصادرها وأصحاهبا 
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واإليقاعات  احللوة  األنغام  على  ويُقبل 
واالشرتاك  والنشيد  الغناء  وحيب  املوسيقية 
أدائهما مع اجلماعة، وينفر من األصوات  يف 
ويقلد  الضجيج  وأصوات  واملتنافرة  اخلشنة 
وهبذا  واآلالت،  واألشياء  واإلنسان  احليوانات 
تتوضح احلدود والفروق، وتنمو لديه معلومات 
تتجسد  وهبذا  بينها،  ما  ومييز  يفرّق  جتعله 
أدب  ويستجيب  والتذكرية.  اللغوية  قدرته 
الطفل هلذه الطبيعة احلسية، فتزخر أوصافه 
والصوتية  واللونية  واحلركية  األدبية  بالصور 
الدّالة  األلفاظ  ويستخدم  والشمية  والّذوقية 
القريبة  احلسية  الصور  على  ويعتمد  عليها 
املألوفة لينتقل منها إىل الصور غري املعروفة، 
باخليال  الواقع  وميزج  بالتشبيهات  ويستعني 

املدهش.
الوزن  األديب  فيستخدم  الشعر  يف  أمّا   
احملببة  والقافية  املرّقص،  اللطيف  املوسيقي 
وخيتار أحلى األلفاظ وقعاً يف األذن وأسلسها 
على األداء والتنغيم، وكلها أمور حسية حيبها 
واإلدراك  الفهم  على  وتساعدهم  األطفال 

وترسيخ اللغة.

2 ـ االنفعال:
»مرحلة  املرحلة  هذه  يف  الطفل  يتميز 
رياض األطفال« بأنه سريع االنفعال واالندفاع، 
متقلب  فهو  والرّضا  اهلدوء  إىل  العودة  سريع 
حال  على  يثبت  ال  النشاط،  املزاج مضطرب 
هذا  وانفعاله  اخلارجية،  باملؤثرات  وينفعل 
ذاته  وحتقيق  ورغباته  حباجاته  مرتبط 
اآلخرين  مع  وتعاطفه  نفسه  عن  والدفاع 
ومشاركته زمالءه يف اللعب، فيأتي دور األدب 
ويقوم بتعزيز اجلوانب اإلجيابية، يف مشاعره 
وانفعاالته، ويكبح انفعاالته السلبية »كاخلوف 
واخلجل وامللل« ويعمل على هتذيبها وتربيتها 
والتالؤم  والسلوكي  العاطفي  التوازن  وحتقيق 

الشحنة  بتفريغ  األدب  يقوم  كما  االجتماعي. 
اإلجيابية  الطرق  يف  وتصريفها  االنفعالية 
من  السوية  النماذج  تقديم  خالل  من  وذلك 
الفضائل  جانب  فيعزز  القصة،  شخصيات 
مصري  موضحاً  واملكافأة  باملثوبة  ويشجعها 
هبذه  الطفل  استمتاع  أن  كما  االحنراف. 
ويهّذب  انفعاالته  ميتص  األدبية  اجلماليات 
واملرح  والتعاون  الوداعة  إىل  ومييل  سلوكياته 
والعطف، كما يُكسبه السيطرة على مشاعره 
أن  األدب  من  يُستلزم  هذا  وكل  واندفاعاته، 
يضع الطفل بأجواء مفرحة بعيدة  عن املناظر 
بألواٍن  مستعيناً  واملأساوية  والدامية  املخيفة 
زاهية وخياٍل واقعيّ جتعل الطفل يف حالةٍ من 

االتزان النفسي واالنفعايل.

3 ـ امليول:
للطفل نوازع يُعبّر هبا عن غرائزه وحاجاته 
وميوله، وتتجلى يف سلوكه وأبرزها السيطرة 
النفس،  عن  والدفاع  التملك  وحب  والعداء 
الطعام  يف  تتجسد  اليت  اجلسدية  وحاجاته 
والشراب والنوم والنظافة واحلركة والرياضة 
باحلرية  املتمثلة  النفسية  حاجاته  وأبرزها 
واألمن والعطف واحلب وإشباع ميوله وفضوله 
واأللوان، وهذه  والغناء  واملوسيقا  للعب  وحبّه 
امليول هلا وظائف منها حتقيق االنسجام بني 
األنا والبيئة أي بني شخصية الطفل وشروط 

وجودها ومنوّها.
ويعرتف أدب الطفل هبذه امليول فال يلغيها 
تربوياً  تعامالً  يتعامل معها  بل  وال يستنكرها 
وتصريفها  وهتذيبها  تنظيمها  على  فيعمل 
بالشكل املفيد فليست هناك حرية مطلقة وال 
ويعمل على  بل حرية منظمة،  فوضى شاملة 
هواياته  ويفعّل  لعبهِ  فينظم  حركته،  تنظيم 
االجتماعي  احلس  وينمي  شخصيته  ويُثقف 
ويُغلبه على الفردية واالنعزال واألنانية وذلك 
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القصّة.  إطار  ضمن  شخصية  مناذج  بتقديم 
كما أن األدب ال ينسى تلبية حاجاته املعرفية 
وجييب عن تساؤالته امللحة فيقدم املعلومات 
مستواه  مع  يتناسب  مبا  إليها  حيتاج  اليت 
مباشرة  كل هذا بصورة غري  ويقدم  اإلدراكي 

من خالل »متثيلية ـ قصة ـ شعر ـ مسرح«.

ب ـ الناحية الربوية:

1 ـ تربية اخليال:
غري  وتشتته  بنشاطه  الطفل  خيال  يتسم 
تزداد  ما  مبقدار  خياله  ويزداد  املنضبط 
قواه  منت  كلما  وينضبط  احلسية  مدركاته 
اخليايل  عامله  لنفسه  خيلق  والطفل  العقلية. 
اخلاص الذي ال خيضع دوماً للمنطق فيتداخل 
القصبة  من  فيجعل  لديه  واخليال  الواقع 
ذاته  يف  ويتقمّص  ويكلّمه  يركبه  حصاناً 
الوالد  أو  املعلمة  فيقلد  املختلفة  الشخصيات 
أو بعض احليوانات وقد يندمج يف أدوار هؤالء 
يف أثناء اللعب. ويتجلى موقف األدب يف تنمية 
الطبيعية  التخيل  حاجة  يليب  أنه:  يف  اخليال 
فيقدم له عوامل منوّعة من التخيالت والصور 
وتوسع  املعريف  فضوله  وترضي  جتذبه  اليت 

أفقه وتنمي لغته. 
الواقع  بني  ما  توازناً  يوجد  أن  وحياول 
واخليال فال ينفي أحدمها وال ينقض اآلخر 
كما أن األدب يساير طبيعة الطفل اخليالية يف 
األنسنة واإلحياء والتقمص واإليهام فيقدم له 
صوراً سهلة مفهومة بشكل عام كقول الشاعر 

يف وصف الطيارة:
ورفريف وارتفعي           

                                كالطري يف اهلواء
والثانية كقول الشاعر يف وصف اهلرة:

لعبها يســــلي           
                                 وهي لـي كظلـي

2 ـ تربية التفكري:
األوىل«  الطفل »يف سنواته اخلمس  يتسم 
بفضوله الشديد وبأسئلته الكثرية ، فال توجد 
لديه حدود بني الواقع واخليال، وقد يتوصل 
يكوهنا  اليت  اخلاطئة  القناعات  بعض  إىل 
بأية  يرضى  أنه  كما  اخلاص،  منطقه  حسب 
يثبت على شيء  وال  إجابة ويصدق كل شيء 
لديه  االنتباه  ملكة  أنّ  إاّل  طويلة  مدّة  حمدد 
اإلرادي  االنتباه  يتكون  حتى  بالتدريج  تنمو 
املرّكز، وهنا ينمو التفكري مصحوباً بنمو الكالم 
فتتكون املفاهيم وينطلق الطفل من املدركات 
وتتكون  والتعميم،  التجريد  إىل  املشخصة 

العالقات السببية بني املقدمة والنتيجة.
الطبيعة  هذه  مع  الطفل  أدب  ويتكيف 
الفكرية فيخاطبها على قدر مستواها ويسعى 
إىل تنمية مقدراهتا الفكرية وتربيتها بوسائله 
إىل  الطفل  انتباه  شد  على  فيعمل  املتعددة، 
إعطاء اإلجابة املقنعة والصحيحة، فال يطيل 
الشرح والتفسري وال يقف عند قضية واحدة 
أو مشهد واحد، يأخذ بيد الطفل إىل التجريد 
باالصطالحات  مصحوبة  املفاهيم  وتكوين 
مراعياً  والتلقني  الوعظ  عن  مبتعداً  اللغوية 
متجنّباً   ، والتشابك  التشعب  وقلة  البساطة 
يف  امللل  تثري  اليت  باملعلومات  الذهن  حشو 

نفسية الطفل.

جـ ـ الناحية االجتماعية:
األدبي  العمل  أن  االجتماع  علماء  يرى 
النظام  من  جزءاً  إاّل  ليس  صفته  كانت  مها 
االجتماعي العام ويشكل ضرورة مهمة يف حياة 
بناء شخصيته  الطفل ألنه حجر األساس يف 
هو  اليوم  فطفل  األمثل،  بشكلها  وتنميتها 
رجل املستقبل ويف هذا الصدد يقول سريغي 
املستقبل  رجال  أطفالنا  »نربي  خمائيلكوف: 
هذا يعين أننا نبين املستقبل نفسه« وبناءً على 
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ذلك فعلينا أن نقدم للطفل أدباً يتضمن بيئته 
بصورهتا املشرقة مبتعدين عن الصور البائسة 
واأللوان القامتة ذلك أن لألدب عالقة وثيقة 
بالنظام االجتماعي السائد يف البنى الثقافية 

واالجتماعية واالقتصادية للمجتمع.
هذه  جتسيد  يف  األدب  أمهية  تربز  وهنا 
مواقف  يف  وقيمها  مظاهرها  بكل  البنى 
الطفل  حاجات  تليب  نصوص  ضمن  سلوكية 
وتقدير  واالنتماء  واملعرفة  واحلب  لألمن 

اجلمال بكل أشكاله.

د ـ الناحية اللغوية:
يتخذ األدب أشكاالً متنوعة منها املنطوق 
األوىل  الطفولة  ومرحلة  واملكتوب،  واملسموع 
تستلزم أدباً منطوقاً ألهنا تقدم إليه غناءً من 
النشيد ومتثيالً يف املسرحية وهذا ما  خالل 
بسيطة  مفهومة  سهلة  بلغة  تقدم  أن  يستلزم 
تتناسب مع قدراته العمرية، وبشكل عام فإنه 
واليافع  للطفل  حيقق  أن  األديب  على  ينبغي 
البيئة  مراعياً  النسبية،  بالسهولة  يتسم  أدباً 
الرتاكيب  وسهولة  العمرية  واملرحلة  الثقافية 
ألنه  وقصرية  مرتابطة  اجلمل  تكون  حبيث 
بالروابط   واململوءة  الطويلة  اجلمل  من  ينفر 
تتسم  وأن  والتأخري،  والتقديم  والتشعبات 
ودالالهتا  معانيها  ووضوح  أسلوهبا  بسهولة 
املباشرة فكلمة مستطيل تدل على معنى حمدد 
هو اخلصائص املشرتكة بني املستطيالت مهما 
ختتلف حجومها وألواهنا ومساحاهتا، فالطفل 

مل  ما  مستطيل  كلمة  استخدام  يستطيع  ال 
يستوعب مفهومها. 

اهلوامش:
1-خدجية، زعزع، »دور األسرة يف ثقافة الطفل« ، ص 161-159.

2- د. هادي، نعمان اهلييت »ثقافة األطفال« ، ص155.
3- األدب يف رياض األطفال - ص 5.

4- خدجية، زعزع، »دور األسرة يف ثقافة الطفل«.
5- د. هادي، نعمان اهلييت ، »ثقافة األطفال«.
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اأطفالنا كيف نفهمهم؟
�سل�كًا- تفكريًا- دوافعَ

 عرض:  أوس أمحد أسعد

حم�رّية  مق�لة   ..... يعمل«  مّما  اأكرث  دائمًا  يعلم  طفل  »كّل 
يرتكز عليها الكتاب يف بحثيه اللذين يلتقيان يف نقطة واحدة تقَاطع 
فيها) علم النف�س والتعليم ، وفّن تربية الطفل (. وما يتمناه امل�ؤلف  
عامل النف�س )جريوم كاغان ( اأن ي�سل هذا الكتاب اإىل اأيدي اأكرب 
البالغني  اأولئك  وكل  والآباء،   ، العاملني  املعّلمني  من  ممكن  عدد 

الآخرين الذين يهتم�ن برتبية الأطفال ، وحترّيهم م�سكالتهم .

1- املؤلف ـ جريوم كاغان ، ترمجة عبد الكريم ناصيف- دار التكوين ، دمشق.
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لدى  الدوافع  يرّكز على  فالكتاب مبجمله 
الطفل وعلى تفكريه ، وذلك ألن تغري الصورة 
اليت تظهر هبا رغبات الطفل واهتماماته، هو 
عن   ، آخر  شيء  أي  من  أكثر   ، ينبئنا  الذي 
فإنّ  احلظ  لسوء  لكن   . الّطفل  شخصيّة 
هذين اجملالني مها من بني أكثر األمور لُبساً 
ما  كثرياً  إذ  النفس،  لعلماء  بالنسبة  وغموضاً 
والفرضيّات  اجلدل  حوهلما  ويتشعّب  ينشأ 

املختلفة. 
كل  معتقدات  أن  من  الكتاب  ينطلق  كما 
شخص تشّكل احملور الذي تنتظم حوله دوافعه 
وعواطفه وتصرفاته ، وأنّ هذه املعتقدات تقوم 

بدور قوة الربط األساسية يف شخصيته .
هي  األول:  للبحث  األساسيّة  الفكرة  ـ 
الميكن  الطفل  لدى  املعرفة  إىل  احلاجة   أنّ 
يعيد  ألن  باستمرار  تدفعه  وهي  إشباعها، 
أفكاره وفق النموذج األكثر معقولية، إّنه يبتغي 
االطالع على حتديات املستقبل واملنطق الذي 
حتقيق  يبتغي  كما   ، استنتاجاته  عليه  تقوم 
التوافق بني سلوكه ومفهومه عن األهداف اليت 

خيدمها هذا السلوك .
ـ الفكرة األساسيّة للبحث الثاني : حتديد 
الوحدات األساسية والعمليات اليت هلا عالقة 
هذه  إدراك  أنّ  من  ينطلق  هو  و  باإلدراك 
اخلواص النفسية إدراكاً كامالً .. ميكن أن يقدم 
العون للبالغ الذي يتعامل مع األطفال، وللمعلم 
املربي ، إذ لكي نربي الطفل جيب علينا توفري 
عقله  يستخدم  بأن  له  تسمح  اليت  الشروط 
بصورة مبدعة . وجّل ما يلتمسه املؤلف، كما 
يقول ،هو أن يعيد املعلم إىل داخل إطار التعليم، 
وأن يبطئ االجتاه املسارع حنو عزل الطفل عن 
أغنى مصدر يف متناول يده لإلرشاد واألفكار 
التعليمي  نظامنا  نقائص  نتفهّم  وأن  والقيم، 
يف  الرئيسية  التغيريات  بإجراء  الشروع  قبل 
مناهجه.  ويعترب الكتاب حماولة إللقاء الضوء 

على املشكلة من خالل تفحّص سلوك  الطفل 
وعالقاته مع أولئك الكبار الذين يرغبون يف أن 
يصوغوه وفق تصوراهتم عن اإلنسان الناضج.

ميكن للمعلّم أن يلعب دوراً هاماً يف جعل كل 
طفل يعي جماالت كفاءاته اخلاصّة ، إذ عليه أن 
يضّخم الفوارق الصّغرية املوجودة بني طالبه، 
خصوصاً يف املرحلة االبتدائيّة، وذلك  بوضع 
يف/  سواء  طالب،  كل  ومقدرة  بكفاءة  قائمة 
املوسيقى،الفنون،القراءة،الكتابة ، احلساب /

إخل..  يف وقتٍ مبكر من العام الدراسي .وأن 
إىل  الضئيلة  الفروق  لتحويل  العقل  إىل  يلجأ 
كبرية . ومبا أن الطفل حياول معرفة مكنوناته 
وحدوده فإنه جيد نفسه مدفوعاً ألن يتمكن 
من بعض الواجبات الصعبة ويبدع هبا . فهو 
مما  جزئياً  تتكون  وذاته   ، ذاته  معرفة  يريد 
احلامسة   العوامل  وأحد   ، مواهب  من  لديه 
املهارة اليت ينبغي أن يربع  يف ذلك  هو تفرّد 
مهارات  الكتساب  الطفل  يندفع  وهكذا   ، هبا 
التتوفر لآلخرين، ولتنمية كفاءة استثنائية يف 
هو  باحملصّلة  املبتغى  واهلدف  عادية،  مهارة 
اإلنسان  تكون صورة  ما  فبقدر   ، الذات  فهم 
عن كفاءته فريدة ،  يستطيع أن حيدّد بدّقة، 
مفهومه هلذه الّذات وخصوصيّتها . ولتشجيع 
وإدراك  القراءة  تعلّم  على  الصغار  الطالب 
االبتدائية    املرحلة  يف  للمعلم  ميكن  أمهيتها، 
فرتة  خالل  إعالنه،  بواسطة  طالبه  إقناع 
أليّ  يسمح  لن  بأّنه  يوم،  كل  من  االسرتاحة 
طفل باللعب مع اآلخر، إذا مل يكن باستطاعته 
أوالً.  اللوح  املكتوب على  الطفل  اسم  يقرأ  أن 
الواضحة  الكتابة  قيمة  تزداد  أن  ميكن  كما 
لدى الطفل بتحديد فرتة قصرية خالل النهار، 
أي  جيري  أو  يتكلم  أن  للطفل  فيها  اليسمح 
إاّل بواسطة املالحظات  اتصال مع طفل آخر 
ميكن  البسيطة  اإلجراءات  فهذه   . املكتوبة 
املدرسية شيء  املهارات   بأنّ  الطفل  تقنع  أن 
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الطفل  قرر  ما  وإذا  وحمبّب.  فيه  مرغوب 
قيمة  ذات  املهارات  هذه  وأنّ  احلقيقة،  هذه 
بالنسبة له، فإنّ دوافعه ألن يربع هبا ويتمكن 
منها سوف تشتد وتقوى . إنّ أكثر اللّحظات 
اليت  اللّحظات  هي  الًصفّ  غرفة  يف  خطورة 
يواجه فيها الطفل مسألة اليفهمها، أوالتوجد 
سينمو  حينئذٍ  عليها،  ليطبّقها  قاعدة  لديه 
»القلق«،  قصري  وقت  خالل  لديه  ويتصاعد 
املهم،  من  لذلك  االمتحان.  من  ينسحب  وقد 
من  بشكٍل  التصرّف  إمكانيّة  املعلّم  يوفر  أن 
األشكال حلّل كّل مسألة  من املسائل، وإحدى 
هذه الطرق املناسبة هي إعطاء الّطفل بصورة 
كان  إذا  حبيث  هبما،  يعمل  واجبني  دائمة 
أحدمها صعباً ميكنه أن ينتقل إىل اآلخر بدالً 

من االنسحاب الكلّي من املوقف .
يعطي  ما  غالباً  املعلّم  أنّ  املالحظ  ومن 
نفسه،. من  واثق  غري  جتعله  مسائل  الطفل 

ألّنه ال يعلم كيف يبدأ العمل هبا، حسب املبدأ 

الكالسيكي يف التعليم الذي يؤّكد احلاجة إىل 
قهر اإلحباط األوّيل كي يبين املرء شخصيّته، 
على  وتغلّب  الطفل  ماثابر  إذا  أّنه  مبعنى 
مهمّاً  درساً  تعلّم  قد  فإّنه سيكون  اّلصعوبات 
يناسب  ذلك  التقليدية.ولعّل  النظرة  حسب 
الّطفل احملظوظ، ألنه يوّفر له فرضيّة جاهزة 
ولكن  مسألة،  كّل  يف  للعمل  منها  لينطلق 
هناك الكثري من األطفال ليسوا باحملظوظني 
ويتخلّون  ينسحبون  قد  فهم  املوهوبني،  أو 
بل قد يرتكون  املدرسيّة،  عن واجباهتم  هنائيّاً 
األسلوب  معهم  لواتبعنا  فيما  هنائيّاً،  املدرسة 
املعلّم  على  ينبغي  لذا  املتزمّت.  الكالسيكي 
موازنة األمور بدّقةٍ ،بإعطاء التالميذ مسائل 
مباشرة،  ، حبيث الميكن حلها  نسبيّاً  صعبة 
بغية حتريض امللكات الذهنيّة وحبّ اكتشاف 
احللول وإزالة العوائق، لكن ليست من الصّعوبة 

حبيث الحتتمل أيّة فرضيّة للحل ،وذلك 
خالل الفرتة األوىل من الدّرس.
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األمل  تزيد  اليت  اهلامة  الشّروط  أحد  إنّ 
بالنجاح لدى الّطفل هوقياس نسبة جناحاته 

إىل إخفاقاته يف مسرية العام الدّراسي.
املعريف  الزّاد  الطفل  إعطاء  ينبغي  كما 
الالّزم الذي الغموض فيه ليتقدّم يف مهمّاته 
هي  جهوده  بأنّ  القناعة  لديه  ولتتشّكل 
يزوّد  بأّنه  شعر  إذا  أمّا  الّتقدّم.  حّققت  اليت 
باإلطراءات الزّائفة فإنّ أمله بالنّجاح لن يتغيّر 
كثرياً، وعلى املعلّم أن يعبّر عن ثقته بإمكانيّة 
قيام الّطفل بواجبه وأن يُثين عليه، فليس هناك 
من داٍع للخوف من إفساد الطفل، بسبب ذلك.

وهناك خّطة جيّدة للمكافأة، وهي إعطاء 
يتحسّنون  الذين  لألطفال  خاصّة  جوائز 
الذين  األطفال  على  عالوةً  جماالت  عدّة  يف 

يتميّزون على صعيدٍ واحد.
القلق لدى  املعلّم ختفيف  ينبغي على  كما 
الّطفل فيما يتعلّق بالفشل أمام اآلخرين، وأن 
يهيّئ اجلوّ يف الصّفّ للتنفيس من حدّة الّتوتر 
لديه، وأن يلجأ إلقناعه بأنّ احملاولة مهما تكن 

نتيجتهاهي أهمّ من جتنّب الفشل.
واجملتمعات  الشّعوب  ختتلف  وقد  هذا 
املتشعّبة  الّثانوية  بالدوافع  الّثقافة  املتفاوتة 
على:  القائمة  األساسيّة  الدّوافع  عن 
)الشّكّ،الّتفوّق، الكراهيّة ،اجلنس( لكن مجيع 
وبيئاهتم،  جمتمعاهتم  اختالف  مع  األطفال 
يف  وسلوكهم  النّفسي  برتكيبهم  يتشاهبون 
يف  كثرياً  خيتلفون  لكنّهم  األساسيّة،  الدّوافع 
الدّوافع الّثانويّة، تلك اليت يتعلّمها األطفال،يف 
بيئتهم اخلاصّة، واليت تتفاوت بتفاوت ثقافات 
سنوات  العشر  فطفل  واجملتمعات.  العروق 
الذي ميتّ بصلةٍ للطبقة املتوسّطة يف جمتمع 
مديين قد جيد نفسه مدفوعاً بدافع حتصيل 
العشر  ابن  أن  حني  اجليدة،يف  العالمات 
أن  يفضل  قد  مثالً  ريفي  جمتمع  يف  سنوات 
املعلم  مسؤوليّة  نرى  وهكذا  مزارعاً.  يصبح 
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إليها  يسعى  اليت  األهداف  بتحديد  تتجلى 
يف  نشاطات  إقامة  حياول  وأن  طفل،  كل 
أن ينظر  تلميذ فيه  لكّل  الصّفّ حبيث ميكن 
إلرضاء  وسيلة  أّنه  على  املدرسي  الّتفوّق  إىل 
الدافع اخلاص النامي لديه، كما ينبغي عليه 
أن يكون قادراً على التشخيص النّفسي اجليّد 
الّتعليم،فالتحليل  على  قادر  ماهو  مبقدار 
عن  يكشف  أن  ميكن  الطفل  لسلوك  الدقيق 
مفاتيح شخصيته: )الفتاة اليت غالباً ماجتلب 
رسومها إىل املعلمة ميكن أن تكون باحثة عن 
قد  أنداده  على  يتسلّط  الذي  التميز،والصّيب 
لديه(.  السّيطرة  رغبة  إلرضاء  ساعياً  يكون 
ومع ذلك فإنّ دافع الّتعلم لن يؤدّي إىل املزيد 
من النّجاح مامل يستطع الطفل اكتساب البنية 
املعلومات  لرتكيب  الالزمة  والعمليات  العقلية 
وحّل املسائل، فتعلّم كيفيّة استخالص اجلذر 
الشّديد  باإلنتباه  فقط  التتعلق  الرتبيعي 
عن  املعرفة  ببعض  تتعلّق  بل  للّتعليمات، 
معلومة  أية  لتعلّم  األول  والشرط  األعداد. 
ممتعة،  لعبة  أو  مبسألة  تتعلق  جدية،سواء 
البنى الذهنية، اليت تشكل  هوتوفر مجلة من 
املادة األساسية للتفكري، وتتكون من )خمططات 
والقواعد(،  واملفاهيم  والرموز  األولية  الصور 
بنيان  لتشييد  منها  البد  اليت  اللبنات  فهي 
لـ  التفكري لدى اإلنسان.فلنتأمل رمساً  عمارة 
»صليب« مثالً: إنّ ابن الثمانية أشهر سيتمثل 
هذا املنبّه بوصفه »خمطط صورة أويل« وابن 
سيتمّثله  أي  صليباً،  يدعوه  سنوات  األربع 
بالدين  عالقة  سيحمّله  والبائع  »رمزاً«، 
والكنيسة وهو بذلك ،ميتلك »مفهوم« الصليب 
القراءة،يتصور  يتعلم  حني  فالطفل  .وهكذا 
يكتسب  آخر  وقت  ويف  »رموزاً«  األحرف  
أوالً  يتعلّم  إنه  باألحرف،  اخلاصة  املفاهيم 
اخلط  تصاميم  ألحد  اسم  هو  »د«  أنّ حرف 
عامة  صفة  هذه  »د«  أن  يتعلم  ثم  اخلاصة، 

هلا الصوت ذاته حيثما وجدت، فهي احلرف 
/وحينئذ  كلمات/دار،دنيا،دودة  من  األول 
ليس  ولعله  املفهوم.  أدرك  أو  تعلم  قد  يكون 
املطلقة  الصفات  الطفل  تعليم  اليسري  باألمر 
أن  أوالً  عليه  .ألن  أيضاً  للمفاهيم  والنسبية 
يقتنع بأن املفهوم ذاته  ميكن أن يعطي معنيني 
إيضاح ذلك مبحاولة  خمتلفني، ورمبا ميكننا 
املألوفة لديه ميكن  الطفل بأن األشياء  إقناع 
)الربتقالة  فمثالً  خمتلفة،  بطرق  إليها  النظر 
شيء جيد بالنسبة لألكل لكنها بالنسبة ّللعب 
هبا ككرة هي شيء سيئ(.وكذلك بأن نوضح 
له بأنه هو ذاته ميكن أن يكون بصفات خمتلفة 
يف آن واحد/فهو صيب مثالً وابن أبيه وأصغر 
طفل باألسرة،ولكنه أكرب طفل يف الصف، وهو 
األنظف حني يذهب إىل الشارع واألوسخ حني 
يعود من اللعب واألثقل وزناً يف الصف، ولكنه 
يستطيع  وهكذا  األسرة.  أفراد  األخف ضمن 
الطفل  يقنع  أن  املألوفة  األشياء  عرب  املعلم 
الشيء  )بأن  القائل  اهلام  باملبدأ  تدرجيياً 
ليس  أي  نسبية(  صفة  ذو  حملتواه  بالنسبة 
هناك مفاهيم ذات معنى مطلق وغري متغري. 
لتطبيق  للغاية  هام  أمر  الفكرة  هذه  وتقدير 
الطفل للمفاهيم واستخدامه هلا بصورة فعالة 
يف تطوير ذخريته املعرفية اليت تتزايد باّطراد 
.ويعتقد بعض علماء النفس ومن بينهم  »جريوم 
املفاهيم  بالتدريب  يكتسب  الطفل  أن  برونر« 
والقواعد األكثر تعقيداً،فمن الناحية النظرية 
قاعدة  أو  مفهوم  من  هناك  ليس  األقل  على 
يصعب على الطفل تعلمها بشكل من األشكال 
يف أي سن، لكن »جان بياجيه« اليستسيغ هذا 
والقواعد  املفاهيم  بعض  بأن  حمتجاً  الرأي 
هي باألساس صعبة جداً على الطفل الصغري 
والبد لعقله من النضج إىل الدرجة اليت متكنه 
لنتأمل  املثال  ويستشهد هبذا  االستيعاب،  من 

الغضار  قطعة  بأن  القائلة  القاعدة 
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اليتغري وزهنا أو مقدارها حتى لو تغري شكلها 
إهنا قاعدة صورية غري متغرية ميكن أن تقرأ 
بشكلها املوجز على النحو التايل: »يبقى مقدار 
املادة ثابتاً رغم التغريات الطارئة على شكلها« 
القاعدة  األربع سنوات اليعرف هذه  ابن  فإن 
ومن العسري جداً تعليمه إياها ولكن ماإن يبلغ 
سن السبع سنوات حتى يصبح بإمكانه معرفة 
القاعدة حتى دون أن يعلمه إياها أحد.وهناك 
احتمال ثالث هو بالتحديد،أن الطفل كان قد 
تعلم قاعدة أسبق من الصعب أن حتل حملها 
املادة  أو  الشيء،  فمقدار  اجلديدة.  القاعدة 
منه  بشكل الخالص  يرتبط  للطفل  ،بالنسبة 
بـ »ارتفاعه الظاهري وحجمه« واألشياء اليت 
تلك  من  أكرب  »مادة«  فيها  وكبرية  تبدو طويلة 
اليت تبدو صغرية ظاهرياً برأيه، وهذه قاعدة 
الصغار  كل  يعرفها  متغرية  وغري  صورية  غري 
تناقض  األخرى  الصورية  القاعدة  أن  ومبا 
الطفل  خربات  يف  سبقتها  اليت  القاعدة  هذه 
قاعدته  عن  اليتخلّى  السنوات«  »األربع  فابن 
يؤمن  السابعة«  »ابن  بينما  بسهولة  السابقة 
بصورة راسخة بالقاعدة اجلديدة، ألنه اكتسب 
فهماً جديداً لكلمة »مقدار« وللمعنى احلسابي 
ملفهومي »أكثر« و »أقل«. فثالث تفاحات هي 
وترتيبها،  حجمها  عن  النظر  بغض  ثالث 
وهذا االنتقال من اإلميان بقاعدة غري صورية 
تعليم  أهداف  أحد  هو  صورية  قاعدة  إىل 
التخلي  الصعوبة  من  جند  هكذا  احلساب، 
عن قواعد البداية اليت ترفض التقهقر بسبب 
فعاليتها يف املاضي، وهذا ينسحب أيضاً على 
الكبارأيضاً،  من  العلم  مدّعي  من  األكرب  الكم 
فالنظرية العلمية اليت هي عبارة عن جمموعة 
معقدة من املفاهيم واألحكام التُستبدل بالنّقد 
واألحكام  املفاهيم  من  مبجموعة  بل  وحده، 
شأن  شأهنا  النظرية  ختلق  إذ  تطوّراً،  األكثر 
بالذهن  اخلاص  النظام  من  نوعاً  القاعدة، 

وتبقى متماسكة، إىل أن تظهر نظرية أفضل 
بالنظام  اإلحساس  هذا  حملها.  وحتّل  منها 
ينبع من أن األبعاد األساسية للمفاهيم تقدّم 
الصّفات  به  ترتبط  أن  ميكن  مرجعياً  إطاراً 
األخرى لـ »اخلربة«، فالفكرة أو املفهوم عبارة 
توفرت  لو  بسرعة  إنشاؤها  عن عملية ميكن 
من  مبعنى  أوّيل  أساس  أو  بداية  نقطة  هلا 
من  املعلومات  العقل  جيمع  بينما  إْذ  املعاني. 
البيئة والذاكرة كي يكمل عملية اإلنشاء فإنه 
بالنقطة  املعلومات اجلديدة  آيل  يربط بشكل 
كما  املعلم  على  جيب  هكذا  هذه.  األساس 
يقول الكتاب أن حياول بشكل منهجي حتليل 
يف  لتالميذه  يقدمها  اليت  األساسية  املفاهيم 
عن  ختتلف  كافة  املفاهيم  أن  ذلك  الصف 
بعضها البعض يف )التجريد، التعقيد، التمايز، 
األبعاد( كذلك يف عالقتها مبفهومي  مركزية 

»اخلري والشر« االجتماعيني. 
قبل  املفاهيم  حتليل  عليه  جيب  كما 
ستساعد  التهيئة  ألن  لتالمذته  تقدميها 
املفاهيم  صفات  تقدير  على  املعلم  بالتأكيد 
كثرياً  املفيد  وكذلك سيجد من  يقدمها   اليت 
بالنسبة  الطالب  آراء  تشابه  درجة  أن خيمن 

لفكرة أو مفهوم معني. 
فمعظم أطفال الصّفّ الّثاني مثالً جيدون 
»السّرعة«  مفهوم  استيعاب  يف  صعوبة 
على  فكرته  املعلّم  يقدّم  أن  املفيد  من  لذلك 
ملصطلحي  املركزية  األبعاد  بني  عالقة  شكل 
املعلم  كان  إذا  ذلك:  مثال  »الزّمن،واملسافة«. 
يقدّم البعد األساسي لـ »ملسافة« بأّنه )الفراغ 
بأّنه  لـ«الزّمن«  األساسي  والبعد  خّطني(  بني 
يستطيع  بذلك  فإّنه  السّاعة(  دّقات  )عدد 
عن  ومفهومة  واضحة  فكرة  للطفل  يقدم  أن 
تُقطع  اليت  الفراغات  )عدد  بأّنها  »السّرعة«: 

يف كل دّقة( وهكذا....
ودور املعلم أساسي ومستمريف كل خطوةٍ 
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خيطوها الّطفل، بأن يقلّل من خماوفه ويشجّعه 
على الّتخمني وإقناعه أن اخلطأ غري املتعمّد 
واالحتمايل  التقرييب  التقدير  وأنّ  إمثاً،  ليس 
أفضل من عدم اإلجابة ،وأنّ أيّة حماولة فهم 

هي أفضل من االنسحاب.
يف  يفشلون  عادة  الصغار  فاألطفال 
النقد  خيافون  ألهنم  األفكاراجلديدة،  توليد 
يفشلون  الكبار  معظم  أن  كما  اإلجتماعي، 
قواعد  جبملة  يؤمنون  أيضاً  ألهنم  ذلك،  يف 
وأحكام قدمية حول ظاهرة  وعرفية  تقليدية 
املتبصّراجلديد،  احلل  رفض  على  جتربهم 
وهكذا فقد رفض معظم علماء القرن التاسع 
وأفكار  التطور  عن  داروين«  »نظرية  عشر 
املفاهيم  هذه  ألن  »الالشعور«  عن  »فرويد« 
فيما  األساسية  معتقداهتم  انتهكت  اجلديدة 

خيص اإلنسان والطبيعة .
الصغري على فهم  ذهنيّة  إنشاء  كما جيب 
ومعلومات  مصغراً  شكالً  بإعطائه  املادة، 
مادة  يف  ،فمثالً:توجد  مراحل  على  عنها 
املطلوبة  األساسية  املهارات  اهلندسة،إحدى 
 . الثالثة  باألبعاد  التصور  على  القدرة  وهي 
هكذا قد يبدو من الصواب إعطاء ابن السبع 
جعله  من  بدالً  الّتصور  على  متريناً  سنوات 
والفرجار،  باملسطرة  بيانية  يرسم خمططات 
الّتصور قد تتضمن  التجارب على  وذلك ألنّ 
مغلقتان،  والعينان  األشياء،  مواضع  حتديد 
وتتبّع آثار الكلمات واحلروف باملشي والعينان 
مغلقتان أيضاً، وممارسة ختيّل وإنشاء خرائط 
ذات أبعاد ثالثة وكذلك تصاميم مناذج أبنية، 

إخل...
كموضوع،  مؤملة  جتربة  املعلم  خيتار  وقد 
إمكان  بكيفية  التأمّل  الطالب  من  ويطلب 
أنواع خمتلفة من النّاس فهم تلك »الظاهرة«، 
التجريبية  بالطريقة  الّطبيعة،مزوّداً  فعامل 
لتحصيل املعرفة يراقب الناس يف حاالت األمل 

املختلفة ويقيس تعرقهم أونبضهم أو موجاهتم 
حجّة  فيكوّن  الفيلسوف،  أمّا  الدماغية. 
منطقية جمرّدة عن كيفية تفكري الرجل بأمله؟، 
وردود فعله جتاهه وكيف تساعده املؤسسات 

اإلجتماعية لتجنب هذه احلالة املؤملة.
جيري املؤلف تقييماً ألفكار »جان بياجيه« 
بالقيمة  االحتفاظ  عمليات  )اكتساب  حول 
صحيحة  بأّنها  والرتتيب(.  الصنف  وتضمني 
بالنسبة لألطفال الغربيني، وهي أوثق عالقة 
بالنسبة  أمهية  وأقل  والفيزياء  بالرياضيات 
واالجتماعية،فالعالقة  البيولوجية  للظواهر 
وتبقى  تصحّ  اليت  وأجزائه  الكّل  بني  الدقيقة 
بصورة  إال  التنطبق  الرياضيات  يف  ثابتة 
حمدودة على اخلاليا احلية أو سلوك اإلنسان.

عن  »بياجيه«  نظريّة   فإنّ  ما  حدّ  وإىل 
العمليات  القدرة على تنسيق  باعتباره  الذكاء 
القدرة  بأنّ  البيولوجي  الرأي  تعزّز  الذهنية 
نوعاً  اليت جتعل  هي  البيئة  مع  الّتكيّف  على 
من الكائنات يعيش أكثر من اآلخر ألنّ الذكاء 
يطوّر آلية تعليم املهارات اجلديدة اليت تفرضها 

البيئة ومستجدّاهتا. 
االختبار  عالمة  إىل  النظر  جيب  كما 
اليعين  اخلاطئ  اجلواب  ألنّ  احلذر،  مبنتهى 
على  قادر  غري  أو  املسألة  اليفهم  الطفل  أنّ 
طفل  كل  ألنّ   « الصحيح،  احلل  إىل  التوصل 
أكثر مما يستطيع أن يعمل« وهذا  يعلم دائماً 

ما أكدناه يف بداية عرضنا للكتاب.
حمصلة  مها  وكالمه  الطفل  أفعال  إنّ 
العوامل، وبضمن ذلك توفر  معقدة لكثري من 
النجاح  وتوّقع  اللغة  يف  والرباعة  )الدافع 
والقلق واخلطط املفضلة لديه من أجل حتليل 
املدركات احلسية أو التقييم(. والعمل النهائي 
للطفل يف اختبار من االختبارات هو دليل غري 
صاحل أليّ من هذه العمليات وذلك ألنه مرّكب 

فريد منها مجيعاً.
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إبداعات

 - ومرّ عام على حزننا................... شعر ..................  مجال أبو مسرة

 - حنني  ................................. شعر  ......................... فاحل فّلوح

- موالتي ................................ شعر  ...................... طلعت كريدي
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ومرَّ عاٌم على حزِننا
تناميَن بيَن َجْفني وماِء عيوني

وفي همســٍة من جنوني
تناديَن هّيا إلى الملتقى

إلى نسمٍة وارفْه
تذيعيَن وردي 

وتغتسليَن بدمعي
على عتباِت شفاهَي بوٌح

وعبَر ضفاِفِك
عمري

تماوَج في غفلٍة من جنوني 
صراخًا بعينيِك نادى:
إليَّ صغيري بحلِمَك

هّيا ُأَهْدهدُه ذاَك طفلي
سيزهُر فوَق سياِج هوانا
وذكراَك نّضاحة ياسميني

إلّي سيحبو انتفاُضَك
يسعى كأفعى

كأفعى سيسعى
ويرجُمني بالحنيِن

إلّي وأنَت بعينيَّ دفٌء

ومرّ عام على حزننا
مجال أبو مسرة*

* شاعر وباحث سوري، من أعماله:
- »حشرجات«: جمموعة شعريّة، دار اهلواري، دمشق، 2005م.

- »فسحة رؤيا«: جمموعة شعريّة، دار الينابيع، دمشق، 2008م.
- »بنية القصيدة الشعريّة عند فايز خّضور«: دراسة نقدية، اهليئة السوريّة للكتاب، دمشق، 2011م.

- »جود تغنّي«: جمموعة شعريّة لألطفال، خمطوطة .  
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ورمٌح
 بِحْجري وجمٌر

ومقصلٌة تبتغيني
أحبَُّك

كْن مثَل طفلي
أكْن............

َك عذراَء عذراَء ُأمَّ
مثَل الظنوِن

إليَّ بعينيِك أنِت
هلّمي إلى عجِزنا

نا إلى حلِونا مرِّ
أم ُتراِك نسيِت الحكايا

وأشرعًة هاجَرْت فيِك في حلِمنا
مناغاَة طفٍل

في مهبِّ اليقيِن
أسرعي

فاَتنا الدمُع والضحُك
حمٌل ثقيٌل على كاهلي 
آ آ آ آ آ آ آ آ آ آه ريتا

آِه آِه
على مقعِد الشمِس كّنا

نغازُل أتعاَبنا
آِه كّنا ننفُِّض أفراَحنا ونغّني:

تعَبْت مشاويُرنا بيَد أّنا
نا َوَلْدنا السعادَة من همِّ

ورقْصنا
ثِمْلنا

غفْونا على مفرِق المتعبينا ..
وصحوُت:

على أهداِبك طيفي
وشوٌق 

بعينيِك يرمُقني يكتويني
وفي قسماِت غناِئِك شجٌو

َمني  تمّطى وحطَّ
..... ُمَنًى في أنيني حطَّ

سيذكُرني وهُج عينيِك ريتا
سيذكُرني ـ وإْن تنكريني .....

صمُتِك الحلُو 
دمُع روِحِك

 دفُء محيِّاك
شعُرِك الياسميني

فأنا أنِت 
أنِت منِّي .......... ُوِلْدِت 

جمرًة تكتويني
؛ ستناميَن ملَء جفنيَّ

عندي
لعينيِك بحٌر

ستجري فيِه سفيني
وِخزاناُت ُسّكر وفراٌت

من مواويَل
ولؤلٍؤ مطحوِن

ولديَّ عيناِك أثمُن من أثمِن
ما في األرِض من باهٍظ وثميِن

وابتساماُتِك الحمُر مثَل فراشاِت
ضوٍء ونمنماِت حنيِن

ضاَع ما ضاَع فلتعرِّْش
على مفرقيَّ جراُحِك

ي مثَل الحمائِم حطِّ
فوقي

واضحكي
عّذبيني...............

................ عديني 
صمَتْت ريتا

وعيناها جراْح
تعَبْت منِّي

ومن حلمي؛ 
أتغفو 

فوَق زنديَّ
ارتَمْت

في حضِن بوحي
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آآآآآِه ما أقساَك
يا طفلي الجميْل

ـ أنِت أمِّي
ـ أنَت من حلمي ودّمي

ـ سامحيني
            وتمّطى الدمُع مثَل المستحيْل

آ آ آ آِه من يبكي وعيناُه تغنِّي
مثَل ريتا ؟

آ آ آ آه مْن ينساُب في الروِح كلحِن
 مثَل ريتا ؟

آ آ آ آه مْن يحظى بعطفي واشتياقي 
مثَل ريتا ؟

هدَلْت ريتا:
ضحَك البحُر وأرخى موَجُه مثَل العمائْم

ضحَكْت ريتا:
هدَلْت من أجِل عينيها الحمائْم

وبَكْت ريتا فأبكتني
وفاَضْت 

بالدموِع الزرِق أحالُم الغمائْم
آِه ريتا

ِامسحي دمَعِك من عينيَّ
نامي 

اغمسي خنجَرِك الحلَم بغيمَي
نامي

واعتلي عرَش أنوثِتِك الغضَّ
بوحٍي من حّطامي

فأنا ذكراِك
أنِت 

بعُض أحالمي الحراِم 
أين ريتا...... )؟؟؟؟؟؟؟(

 مثلما الدمُع بعينيَّ 
 تواَرْت

 وطوتني
في مهبِّ 

االتِّهاِم.
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دْع ذكـــــر هنـــٍد أو حديث صبـــــاِح              ما تبتغي هنـــــٌد بنــــــــا يا صـــــاِح
من بعـــــد ما ضحـــك المشيب بلّمتي             وخبــــــا بريــُق ُذبــالة المصبــــــاِح
وتقــــاصرت مني الخطــــا وتعّوجت              مني الــقنــــــــا، ومحـــا ُروائي ماِح
أو تــضحــــكين لصـــلعٍة لمـــّاحــــة              بيضـــــــــاَء ناصــعٍة كفجر صبــــاِح
اح إن تنكريني اليـــــــوم يا أخت الهوى              ما كنت نكــــــرًا في الهــوى الفضِّ
كنُت المقــــــــدَّم في صبابات الهـوى              ثم ارعويت، ونعم صـــــحُو الصاحي
دع ذكــــــــرهّن فذكـــرهن معــــّذبي              ذهب الشـــــباُب، والَت حين مــــزاِح

ويلي على تــــفــاحهّن وعطـــــــــره              » هل ذقـــــــت يومــًا نكهة التفاح؟« 
بّدلت باللــــذات صحبــــــة مــعشـــٍر              تعيـــــــا منـاقبهم على الشــــــــــّراح 
نـــــادمتهم في غــــــــربة قّتالــــــــة              فنفوا همــــومي، واحتـــووا أفراحي

وتضّمنـــــــــــا في الحـب دار سفارة              ربُّـــانها ُيطــــــــــرى  بــكل فـــــالح  
وتراهم عند الشـــــدائد إخــــــــــــوًة              تسقى شــــــــمائلهم بديــــــل الــراح 
ياراحـــــــــاًل عنا ولســـت براحـــــٍل              مــن قلبنــــــــــا الـــــمتألم المـلتـــاح
ياليت أني في ركــــــــــــــابك طـــائر              صوب األحبـــــــــــة عائٌد لمراحـــي
أبنـــــــــاء ســـورية الحبيبـــة: إنهم              أهلــــــي ودرع عروبتي وكـــفــاحي
إنـــــــا على عهد العروبــــــة نــلتقي             ونـــصــــــونها بالمـــــــال واألرواح

الحنين إلى الوطن

         فاحل فّلوح*

* أديب ومرب وموجه أول سابق للغة العربية يف وزارة الرتبية .

إبداعات
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ولِك المقـــــــاُل ُيقاُل يا مــــوالتي               ويذوُب قلبـــــــي في صــــدى أناتي
حوريــٌة شقراء أّنقهــــا الهــــوى               زادت علّي بصـــــــــــّدها حسـراتي
وتــــــألم القلب المتيــّـم وانكــوى               كــــّي البعـــــــــاد وصاح باآلهــات
مــــــان مع الّنوى               في عيشتي حّتى رغبـْــــــُت مماتي فتأّلبت ِمَحُن الزِّ
يابانَة ســـــحُر العقول بقـــّدها الـ                ميَّاس يزهــــو في غوى الخطـوات
وبوجنة الّزهـــــر المــــوّرد خّدها               ياروعــــة الّلقيــــــــا مع الـــقبالت
أّما الشــــــّفاه فما ألـــــــّذ رحيقها               يشفي عليــــــل الروح في لحظــات
واللؤلؤ المكنــــــون بان مع الحال               في ضحكة تبـــــــري جراح حيـاتي
ماذا أقـــــــــول أمام سحر عيونها               خضراِء تروي الصمت بالكلمــــات
والسمها وقـــــــع عظيـــــم هّزني               فــتــبـــّيــنــوه بـــكــــّل بــيـــٍت آِت 
ما أروع الحــــّب األصيــل إذا غدا               حـــرفًا أنيقـــًا في صــــدى أبيــاتي
روحي تزخرف لونــــه وقصيدتي               تــتلمس اّللحـن الـــّرهيف الــعــاتي
حلمي يكاد يمــــوت من كثر الجفا               ال تقتليـــــه وتـــأســـــري غايــاتي
ما كنت أدري كيف أحيــــــا دونها               تلك التي أســـــــميتها مــــــــوالتي
رًا               آٍه لحســــــــنك إّنه مأســــــــــــاتي الحّب قّيــــــــدني وكنــــت محرَّ
هــــاّل تركـــــت القلب زاد عذابــه               وتــعثَّـــــرْت في لــــيلها ليــــــالتي
وأقــــول ألفًا قد تعبُت من الهــوى               وأعــــــــــود ثم أعــــود يا موالتي

موالتي
طلعت كريدي

المعلم العربي
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مركز تنمية الطف�لة املبّكرة      
سالم خالد الركماني

تصوير : زينب محود  

يعّد الهتمام بالطف�لة والأطفال  م�ؤ�سرًا حي�يًا هامًا على م�ست�ى 
التقّدم يف اأّي جمتمع عربيًا كان اأم غربيًا ، لأّن الغد يبداأ بهم ومنهم، 
تربة  يف  وُتـرعى  ت�سقى  اأن  يجب  التي  الأغلى  الثمرة  باعتبارهم 

منا�سبة لكي ت�سمن  املجتمعات بهم ولهم م�ستقباًل زاهرًا . 
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حقوق  تأمني  االهتمام  هذا  ويضمّ 
الصحيّة  والرعاية  والتعليم  احلياة  يف  الطفل 

واالجتماعيّة و غريها على األصعدة  كاّفة .
اجلمهوريّة  كنف  يف  الطفل  نال  وقد 
حصل  فقد  كبرياً،  اهتماماً  السوريّة  العربيّة 
على معظم حقوقه و احتياجاته ، ومن أمهّها 
حّقه يف أن يتعلّم  فهي، إضافًة  إىل إقرارها  
لألطفال  اجملانيّ  اإللزامي  التعليم  قانون  
من سنّ السادسة، مل تغفل أمهيّة التعليم يف 
كانون  شهر  ففي   ، املبّكرة  الطفولة  مرحلة 

مبادئ  مذكرة  توقيع  جرى  م   2008 الثاني  
للتدريب  إقليميّ  مركز  إنشاء  إجراءات  بشأن 
املبّكرة يف  الطفولة  تنمية  والتأهيل يف جمال 
دمشق، من قبل السيّد املدير العام لليونيسكو 

والسيّد وزير الرتبية يف سورية . 
جمال  يف  املشرتك  العمل  تعزيز  وهبدف 
املركز  وانطالق  املبّكرة  الطفولة  تنمية 
 26 بتاريخ  دمشق  يف  وّقعت  اإلقليميّ، 
الرتبية  وزارة  بني  تفاهم  اتفاقية  آذار  2008 
اليونيسكو اإلقليميّ للرتبية يف الدول  ومكتب 
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بني  التعاون  يتمّ مبوجبها   ، بريوت   / العربية 
الوزارة ومكتب اليونيسكو اإلقليميّ يف بريوت 
لتهيئة املركز وجتهيزه لتدريب األطر اإلداريّة 
والرتبويّة العاملة يف جمال رياض األطفال يف 

اجلمهوريّة العربيّة السوريّة وتأهيلها. 
بزيارة  العربيّ«  »املعلم  جملّة  قامت  وقد 
على  للتعرّف  املبكرة  الطفولة  تنمية  مركز 
فيه  والتقينا   ، وأقسامه  ومهامه  أهدافه 
أجرينا  و   ، املركز  مديرة  حدّاد  كفاح  السيّدة 
معها حواراً ضمّ بعض االستفسارات و األسئلة 

عن املركز و آليّة العمل فيه .
من هذه االستفسارات :

يف  هامّ  دور  لليونيسكو  كان   *
التحضري إلنشاء املركز، فهاّل حدثتنا 

عن هذا الدور ؟
أجابت السيّدة حداد :

- إجراء دراسة جدوى إلنشاء املركز.
التعليميّة  والوسائل  التجهيزات  تأمني   -

فرتة  خالل  والروضة  للمركز  املطلوبة 
تنفيذ املشروع.
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واملدرّبني  واملختصّني  اخلرباء  تأمني   -
والدورات  العمل  ورش  بعض  يقيمون  الذين 
على  واإلشراف  التأهيليّة  والربامج  التدريبيّة 

الدراسات اليت يقوم هبا املركز.
- إمكانيّة تقديم دعم ماديّ وعيينّ حمدّد 
قبل  من  املقررة  التوجهات  وحسب  للمركز 
املراكز  إنشاء  لليونسكو يف  التنفيذيّ  اجمللس 

من الفئة الثانية .
واجلمعيّات  املنظمات  مع  التواصل   -
واجلهات املاحنة لتوفري الدعم املاديّ للمركز .   

هي  السوريّة  الربية  وزارة   *
إنشاء  اتفاقيّة  الثاني يف عقد  الطرف 

هذا املركز، فماذا كان دورها ؟  :
أجابت :

- تأمني املبنى واملسامهة يف جتهيزه .
- صيانة املبنى بعد إنشائه .

املطلوب  اإلداريّ  املديرواجلهاز  تعيني   -

للمركز. 
- هتيئة مجيع التسهيالت املطلوبة لتنفيذ 
خطط املركز واستقبال اخلرباء واملشاركني يف 

أنشطة املركز من خارج سورية .
أنشطة  يف  املشاركني  تنقالت  تأمني   -

املركز واإلشراف على تنفيذها. 
- التنسيق يف تنفيذ األنشطة والفعاليّات 
اليت تقام يف املركز مع املعنيني من اليونيسكو.

والفعاليّات  االجتماعات  يف  املشاركة   -
سورية  يف  املعنيّة  اجلهات  بني  م  تنظَّ اليت 
واجلهات  الدوليّة  املنظمات  مع  واليونيسكو 

املاحنة هبدف تأمني الدعم املاديّ للمركز.
خمصّصة  ميزانيّة  الرتبية  وزارة  حتدّد   -
للمركز اإلقليميّ من اعتماداهتا تُصرف على 

األجور والصيانة والنفقات اليوميّة .

* ما هي األهداف اليت يسعى املركز 
لتحقيقها ؟
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إىل  املبكرة  الطفولة  تنمية  مركز  يسعى 
حتقيق مايلي :

ومجع  املبكرة  الطفولة  واقع  رصد   -
وطنيّاً  هبا  املتعلّقة  واملعلومات  املعطيات 
قواعد  وإرساء  وتوثيقها،  ودوليّاً  وإقليميّاً 
لدراسة  اجملال  هذا  يف  املعلومات  ومصادر 
الواقع واقرتاح كّل ما من شأنه تطوير وتنمية 

الطفولة املبكرة ومحايتها . 
- املشاركة يف وضع السياسات و الربامج 
املبّكرة  الطفولة  بأوضاع  لالرتقاء  اهلادفة 

وحقوقها. 
االسرتاتيجيّات  تطوير  يف  املسامهة   -

العربيّة يف جمال تنمية الطفولة املبّكرة . 
األمم  أهداف  حتقيق  يف  املسامهة   -
املتحدة اإلمنائيّة لأللفيّة الثالثة ، ويف حتقيق 

أهداف التعليم للجميع . 
األطفال  رياض  منهج  نوعيّة  حتسني   -
وجودته مبا يتفق مع خصائص النمو يف مرحلة 
املستجدات  مع  وينسجم  املبّكرة  الطفولة 

الرتبويّة .
املسائل  بشأن  اجملتمعيّ  الوعي  نشر   -
والرتبية  والرعاية  بالتنمية  املتعلّقة  األساسيّة 

يف مرحلة الطفولة املبّكرة حمليّاً وإقليميّاً . 

* ما هي املهام اليت أخذ املركز على 
عاتقه مسؤوليّة أدائها ؟

يقوم املركز بـ : 
- تدريب األطر القياديّة املختصّة وتأهيلها 
للعمل يف جمال الطفولة املبّكرة حمليّاً وإقليميّاً. 
جمال  يف  وتأهيلهم  العاملني  تدريب   -

الطفولة املبّكرة حمليّاً وإقليميّاً .
التقييميّة  والدراسات  البحوث  إجراء    -
وإعداد  وتطويرها،  املبّكرة  الطفولة  حول 
اجملاالت  تلك  يف  دوريّة  نشرات  وإصدار 

بالتنسيق مع اجلهات املختصّة . 

- رصد نتائج األحباث املقدّمة من خمتلف 
الدول العربيّة يف جمال تنمية الطفولة املبّكرة 
واإلفادة من التجارب الناجحة يف إطار تبادل 

اخلربات . 
وإقليميّة  حمليّة  تدريبيّة  دورات  إقامة   -

مأجورة وغري مأجورة . 
وندوات  وفعاليّات  ملتقيات  تنظيم   -

متخصّصة هبذا اجملال حمليّاً وإقليميّاً.
- متابعة ورصد تنفيذ التوصيات الصادرة 
والدوليّة  اإلقليميّة  والندوات  املؤمترات  عن 

املتعلّقة باختصاص املركز. 
مع  للمركز  السنويّة  التقارير  إعداد   -
للوزارة  ورفعها  هبا  اخلاصّة  املقرتحات 

واليونيسكو. 
- إعداد األدلة واحلقائب التدريبية. 
رياض  مناهج  وحتديث  تطوير   -
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األطفال مبا ينسجم مع املستجدات الرتبويّة . 

* من املعلوم أنّ أعمال املركز تؤديها 
أقسام عديدة لكّل منها دوره و مهامه، 
األقسام  هذه  على  نتعرّف  أن  لنا  هل 

واملهام اليت تؤديها ؟
يقسم املركز إىل :

املاليّة  و  اإلداريّة  الشؤون  دائرة   (  - أوالً 
والقانونيّة ( : 

و مهامها على النحو التايل  :
املتعلّقة  - متابعة تنفيذ اخلطط والربامج 

بأعمال الدائرة .
اخلاصة  والكتب  املطالعات  إعداد   -

بوقوعات العاملني . 
لشؤون  الالزمة  التعليمات  اقرتاح   -

العاملني يف دوائر املركز.
- إصدار قرارات ترفيع العاملني الدوريّة . 

- ضبط املالكات يف دوائر املركز ومتابعة 
حركتها وإعداد بيان بالشاغر للتعيني والنقل . 
- إعداد جداول بفئات العاملني وأعدادهم 
يف  املاليّة  الشؤون  دائرة  إليها  حتتاج  اليت 

مشاريع املوازنة للمركز. 
ثانياً - ) دائرة األحباث و الدراسات ( :

تقسم إىل شعبتني :
أ. شعبة الدراسات، وتقوم باملهام اآلتية : 

ورصد  ومعاجلتها،  املعلومات  مجع   -
ومنظم  مستمرّ  بشكل  والصعوبات  املشكالت 
)الدائمة  البحثيّة  االحتياجات  لدراسة 
والطارئة( مبا حيقق مواكبة دائمة لكّل ما هو 
حديث وأصيل يف جمال الطفولة املبّكرة )بنك 

املعلومات( .
واملشاريع  والربامج  اخلطط  إعداد    -

البحثيّة يف جمال تنمية الطفولة املبّكرة . 
العلميّة يف  وامللتقيات  املؤمترات  تنظيم   -
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جمال تنمية الطفولة املبّكرة.
بالبحوث  املعنيّة  اجلهات  مع  التنسيق   -
والدراسات وتبادل اخلربات يف جمال الطفولة 

املبّكرة، حملياً وإقليمياً .
البحثيّ  للعمل  - وضع خرائط تفصيليّة  

على املستويني احملليّ واإلقليميّ .
- مجع بيانات إحصائيّة لكّل ماله عالقة 

بالطفولة املبّكرة . 
وتقوم  واألرشيف،  املكتبات  شعبة  ب. 

باملهام اآلتية : 
لتلبية  الالزمة  املكتبة  تنمية جمموعات   -
البحث  وخلدمة  منها  املستفيدين  احتياجات 

العلميّ 
اخلاصّة  والكتيّبات  امللخصات  مجع   -

بالطفولة املبّكرة .
املكتبة  يف  املعلومات  مصادر  تنظيم   -

)فهرسة،  تصنيف، أرشفة، أمتتة ( . 

متكامل  إلكرتونيّ  إدارة  نظام  استخدام   -
إلدارة جمموعات املكتبة وإتاحتها للمستفيدين. 
للمستفيدين  املعلومات  خدمات  تقديم   -
العلميّ،  البحث  خدمة  املرجعيّة،  )اخلدمة 
خدمة   ، للمعلومات  االنتقائيّ  البثّ  خدمة 
اخلارجيّة  اإلعارة  خدمة   ، اجلارية  اإلحاطة 

والداخليّة(. 
املكتبة  ختصّ  ومشاريع  برامج  إعداد   -
العمل  )أنشطة  املبّكرة  الطفولة  جمال  يف 
دورات  توعية،  ندوات  واألهايل،  األطفال  مع 
كليّة  أقسام  لطلبة  عمليّة  تطبيقات  تأهيليّة، 
الرتبية( وذلك بالتنسيق مع شعبة اإلعداد يف 

دائرة التدريب ومكتب العالقات العامة . 
ثالثاً - ) دائرة التدريب ( :

وهي شعبتان :
باملهام  وتقوم  اإلعداد  شعبة   . أ 

اآلتية : 
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التدريبيّة  واخلطط  الربامج  إعداد   -
بالتنسيق مع شعبة التدريب . 

مع  يتناسب  مبا  العلميّة  املادة  إعداد   -
خّطة التدريب . 

دوريّاً  واألنشطة  الدورات  عن  اإلعالن   -
بعد احلصول على املوافقات الالزمة . 

- إعداد البالغات املتعلّقة بدورات املركز 
ونشاطاته. 

بتنفيذ  املتعلّقة  اإلداريّة  األمور  متابعة   -
خطط املركز. 

كّل  بعد  ومفصّل  واضح  تقرير  إعداد   -
دورة ورفعه لإلدارة . 

املتعلّقة  والكتيّبات  امللّخصات  إعداد   -
بالربامج التدريبيّة ورفعها إلدارة املركز ومكتبة 

املركز. 
ب. شعبة التدريب وتقوم باملهام اآلتية : 

التدريبيّة  الدورات  برامج  تعميم   -

الربامج  اليت تطرح فيها وتنفيذ  واملوضوعات 
واخلطط التدريبيّة . 

- حتويل املادة العلميّة إىل مادة تدريبيّة . 
تقومييّة  واختبارات  استمارات  إعداد   -

لقياس أداء املتدرّبني . 
وتزويد  امليدان  املتدرّبني يف  أداء  تقويم   -
الراجعة  بالتغذية  والدراسات  البحوث  دائرة 

من أجل تطوير آليّات العمل وأدائه . 
العلميّ  الدعم  وتقديم  املتدرّبني  متابعة   -

هلم ورفع تقارير بنشاطاهتم . 
املعدّة   التدريبية  املواد  من  االستفادة   -
بعد  اجملال  هلذا  وإقليميّاً  وطنيّاً  سابقا 

تطويرها يف املركز. 
واقرتاحها  الرتشيح  طلبات  دراسة   -
حدود  يف  تدريبيّة  منح  على  للحصول 
مع  بالتنسيق  لذلك  املخصّصة  االعتمادات 
وحماسبة  والقانونيّة  اإلداريّة  الشؤون  دائرة 
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اإلدارة ، وذلك سعياً لزيادة تأهيل العاملني . 
حضور  ووثائق  شهادات  منح  اقرتاح   -

لدورات تدريبيّة . 
رابعاً - ) دائرة رياض األطفال ( : 

تتألف من الرياض احملدثة والتابعة للمركز 
يف احملافظات ، وتقوم باملهام اآلتية : 

والبحثيّة  التدريبيّة  الربامج  اإلسهام يف   -
وفق خطط املركز ونشاطاته . 

الرياض  أعمال  عن  دوريّة  تقارير  رفع   -
وأنشطتها املختلفة إىل إدارة املركز. 

اجلهازين  بأمساء  دوريّة  جداول  وضع   -
اإلداريّ والتعليميّ للرياض ورفعها لإلدارة . 

لكّل  والتعليميّ  اإلداريّ  الكادر  اختيار   -
روضة وفق شروط وأسس تُحدّد الحقاً بقرار 
من  اقرتاح  على  بناءً  املركز  إدارة  جملس  من 

مدير املركز. 
للرياض  اخلدميّة  الشؤون  متابعة   -

متضمّنة اخلدمات واملرافق العامّة من ناحية 
احلفاظ على البيئة التعليميّة نظيفة وسليمة . 

ما   ، منوذجيّة  روضة  للمركز   *
الفئات العمريّة اليت ُتقبل فيها ؟  

 يتبع للمركز روضة  منوذجيّة جتريبيّة .
للربامج  التجرييبّ  احلقل  الروضة  تعدّ   -
التدريبيّة والبحثيّة يف جمال الطفولة املبّكرة، 
املركز  يتواصل من خالهلا  اليت  النافذة  وهي 

مع اجملتمع احملليّ . 
كال  من  األطفال  الروضة  يف  يُقبل   -

اجلنسني حسب الفئات العمريّة اآلتية :
السنة  يف  األطفال  تضمّ  األوىل:  الفئة 

الثالثة من العمر.
السنة  يف  األطفال  تضمّ  الثانية:  الفئة 

الرابعة من العمر. 
السنة  يف  األطفال  تضمّ  الثالثة:  الفئة 

اخلامسة من العمر. 
أمّا األطفال ذوو اإلعاقة فيتمّ دمج احلاالت 

اخلفيفة القابلة للتعلّم . 

، هل  املركز مكتبة ضخمة  * يضمّ 
لنا أن نتعرّف عليها و على حمتوياهتا؟.

املركز مكتبٌة غنيّة متخصّصة  يثري عمَل 
كتب  على  حتتوي  اهتماماهتم  و  باألطفال 
لألطفال باللغتني العربيّة واإلنكليزيّة، إضافًة 
إىل قسم واسع من آخر األحباث والدراسات 
املكتبة  وتتطلّع  املبّكرة،  بالطفولة  املتعلّقة 
إلقامة ورشات عمل مستمرّة لتشجيع األطفال 

وذويهم على القراءة .
بصروح  لنفخر   - السوريني   - إننا    **
تربويّة تعليميّة كهذا املركز الذي يهتمّ بفلذات 
صحيّاً  و  علميّاً  األوىل  خطواهتم  يف  أكبادنا 
بإبداعاهتم  املشرق  املستقبل  حنو  نفسيّاً  و 

وإجنازاهتم .
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ح�ار مع املربي والأديب 
�سحاذة اخل�ري

حوار: مسر وعر

رغم جتاوزه العقد الثامن لكنه مازال �ساحب ذهن ن�سيط فاعل ، الكتابة 
عنده لي�ست ترفًا اأو �سبياًل للرزق ، فه� املعتّز بلغته العربية وتراثها الغني  .
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اخلوري«  شحاذة   « األديب  األستاذ  إنه 
التقته  العرب،  املرتمجني  الحتاد  رئيس  أول 
إىل  الذاكرة  به  وعادت  العربي«  »املعلم  جملة 
عاصفة  ليلة  »يف  بالقول:  حديثه  وبدأ  الوراء 
املساكن  الثلج  ويكسو  عاتية  رياح  فيها  هتب 
القارص  والربد  ناصع  أبيض  بثوب  واألرض 
البلدة  صيدنايا  يف  والدتي  كانت  أشده  على 
الواقعة على أحد سفوح جبال القلمون«.  هذا 
ما قالته والدتي »بربارة سارة الصفدي« وقد 
كتب والدي »أغابيوس الكاهن« لطائفة الروم 
على  الرصاص  بقلم   ، البلدة  يف  األرثوذكس 

هامش صفحة من إجنيل كان يقرأ فيه: 
ولد شحاذة يف »18 األول من كانون األول 
من  النفوس  بدائرة  سجلين  ولكنه   ،  1922
والتاريخ،  اليوم  ذكر   دون  من   1924 مواليد 
وقد مساني »شحاذة« ألن ولداً ذكراً ولد قبلي 
وتويف وليداً فكنت بعده »مشحوذاً« من البارئ 

الواهب .
»كنت رابع أبناء أسرتي اليت ضمت مخسة 
اليت  دارنا  يف  األهل  مع  نعيش  وبنتني  ذكور 
تتألف من مخس غرف يف وداعة وطمأنينة، 
وقد حكت يل والدتي أن بنييت اجلسدية كانت 
ضعيفة يف صغري وكان الشتاء يرهقنا بربده 
طلباً  واملنقل  باملوقد  فنلوذ  ومطره  وثلجه 
للدفء، وأما يف ليايل الصيف فكنا ننام على 
سطح املنزل ونستمتع مبشاهدة القمر والنجوم 

ومساع أصوات الطيور اليت ال تنقطع« .

* ماذا عن مراحل دراستك؟
** التحقت باملدرسة اإلبتدائية  املؤلفة 
العام  مطلع  يف  فقط  صفوف  أربعة  من 
معلمان  عندنا  1931-1932وكان  الدراسي 
مها »إليان ديراني« من دمشق و »عبد احلميد 
احلبش« من محاة، وبعد إهنائي الصف الرابع 
والدي إىل دمشق ودخلت  عام 1935 أخذني 

الثامن  الصف  يف  وُقبلت  اآلسية،  مدرسة 
-1935 من  سنوات  سبع  الدراسة  واستمرت 

1943وكنت دائماً األول يف الصف املؤلف من 
أنال ثناءات املدرسني،  أربعة وعشرين طالباً، 
للثانوية  السوري  املنهاج  منهاجني  وتابعت 
العامة »البكالوريا« الذي كنا ندرس فيه مجيع 
لغة  الفرنسية  وندرس  العربية  باللغة  املواد 
ثانية،  أجنبية  لغة  واإلنكليزية  أوىل،  أجنبية 
يف  جنحت  وقد  الفرنسي،  املنهاج  وكذلك 
امتحانات الثانويتني يف دورة واحدة )حزيران 

 .)1943
جودت  مبدرسة  األساتذة  وأتذكرمن 
بعد  الرفاعي«،  ونعيم  الفرا  »مجال  اهلامشي 
ذلك درست احلقوق بعناية واجتهاد وجنحت 
عام  »الليسانس«  اجلامعية  الشهادة  ونلت 
1947 ، وبعد سنوات سبع قضيتها يف تدريس 
اللغة العربية وآداهبا وجدت ضرورة لالنتساب 
العربية لالستزادة من معرفة  اللغة  إىل قسم 
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يف  متعة  أجد  كنت  وكم  وعلومها،  العربية 
االمتحان  ساعة  وأترقب  الدروس  حتضري 
مدرسيها  كبار  إىل  أتعرف  أن  وسرّني  بلهفة، 
والدكتور شكري  الطرابلسي  الدكتور أجمد   «

فيصل واألستاذ سعيد األفغاني« .

يف  أثرأَ  تركوا  مدرسني  من  *هل 
تكوينك الفكري والثقايف؟

 ** ليس مبقدوري يف هذه العجالة أن 
هلم  كان  الذين  األساتذة  مجيع  عن  أحتدث 
والثقايف ولكين أخص  الفكري  تكويين  أثر يف 
واحداً منهم وهو األستاذ »ميشيل فرح« الذي 
درسين األدب العربي مدة ثالت سنني ثم بعد 
التدريس  يف  له  زميالً  صرت  سنوات  بضع 
ومفكراً  قديراً  مدرساً  كان  لقد  وصديقاً، 
منه  قبست  لقد  واحد،  آن  يف  وأديباً  ومربياً 
يف  الدروساً  تالميذه،  من  غريي  قبس  مثلما 
بل دروساً يف اخللق  وآداهبا فحسب،  العربية 

الرفيع واملسلك القويم .

* ماذا عن بداية حياتك العملية؟ 
وأين كانت ؟

إعدادية  يف  العربية  اللغة  درّست   **
البنات يف مدرسة اآلسية  من 1946-1944 
ويف صيف 1947أجرت وزارة الرتبية مسابقة 
التدريسية  املواد  ملختلف  مدرسني  النتقاء 
اليت  الوطنية  والرتبية  التاريخ  مادة  ومنها 
للمسابقة  تقدمت  احلقوق،  إجازة  فيها  تقبل 
وكنت يف طليعة الناجحني فصدر قرار تعييين 
من  وبقيت  الدولة   سيف  بثانوية  حلب  يف 
»زكي  األساتذة  من  هناك  1949-1950وكان 
أدهم  والفنان  القادري  وأمحد  األرسوزي، 

إمساعيل«. 
اللغة  تدريس  يف  متعة  أجد  كنت  لقد 
العربية وآداهبا معتقداً أنين الأقوم بعمل يؤمّن 

تعليم  هي  سامية  مبهمة  أقوم  بل  العيش  يل 
أصواهتا  ألفت  اليت  العربية  لغتنا  الناشئة 

وألفاظها منذ الصغر .

األدبية  نشاطاتك  عن  حدِّثنا   *
والثقافية؟

** خالل فرتة دراسيت أصدرت مع أحد 
بعنوان »حول املرأة« هذا الكتاب  رفاقي كتاباً 
كان يف تلك الفرتة حدثاَ ألننا توجهنا فيه لفتح 
فهي   ، والعمل  للتعلم  للمرأة  األبواب  مجيع 
العديد  يل  كان  كما  اجملتمع،  نصف  تشكل 
خالل  والندوات  واألنشطة  احملاضرات  من 
فرتة وجودي يف حلب ، كما ألفت كتابي  »يف 
امليدان« الذي مجعت فيه ثالثة حبوث تتابعت 
باء،  ألف  »النصر،  بالنشر يف جريدة  أعمايل 
األيام وجملة النقاد« وغريها ثم انتقلت ملرحلة 
أخرى أكتب جلسات مطولة مجعتها عام 1955 

يف كتاب بعنوان »مستقبلنا«.
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* كان لك نشاطات أدبية مشركة 
ماذا عنها؟

** يف احلقيقة جرى يف  الفرتة 1950-
1955 أمران :

»إليان  الراحل  األديب  وزميلي  أنين  األول 
ديراني« أردنا ترمجة كتاب أعجبنا ، فهو كان 
يتقن مثلي الفرنسية، وعكفنا على هذا العمل 
حتى صدوره يف جزأين ومحل عنوان »احلرس 
بيع  قد  أنه  النشر  دار  أبلغتنا  وقد  الفيت« 
»4000« نسخة منه خالل شهر، وسبب ذلك 
أنه يتحدث عن مقاومة العدوان وحنن ضحية 
العدوان لذلك نؤيد احلق والتمتع باالستقالل 

واحلرية وهذا ما شدنا لرتمجة الكتاب .
يف  األدباء  من  عدداً  أن  الثاني:  واألمر 
دمشق ومدٍن أخرى تالقوا بأهدافهم فأنشؤوا 
مينة،  »حنا  منهم  السوريني«  الكتاب  »رابطة 
شوقي بغدادي، حممد حريري، صالح دهين« 

يف  فعال  بدور  الرابطة  قامت  وقد  وغريهم، 
ضد  سورية  تبديها  اليت  املقاومة  مساندة 
الرابطة  األحالف يف اخلمسينيات، استمرت 
وتفرق  الوحدة  أيام  وحُلَّت  سنوات  تسع 
أعضاؤها ثم انضموا مجيعاً إىل احتاد الكتاب 

العرب عند نشوئه عام 1969.

بالقراءة  عالقتك  عن  ماذا   *
والكتابة ؟

القراءة   على  أقبلت  صغري  منذ   **
بإدمان يف منزل العائلة. يف املرحلة االبتدائية 
فأقرأ  والدي  مكتبة  أقتحم  كنت  واالعدادية 
ونشرات،  كتب  من  يدي  حتت  يقع  ما   كل 
خليل  جلربان  قرأت  الثانوية  املرحلة  ويف 
إىل  جذبين  الذي  الفيلسوف  الشاعر  جربان 
آفاق  بعيدة من حمبة احلرية والعدل والتمرد 
السياسي  واالستبداد  واجلور  الظلم  على 
ملفكري  يل   تيسر  ما  وقرأت  واالجتماعي. 
ومن  والغرب،  الشرق  وأدباء  الفرنسية  الثورة 
هنا كانت مشاركيت يف النشاط الطالبي الذي 
الفرنسي  احلكم  آنذاك ضد  دمشق  يعم  كان 
االحتفال  شهدت  وقد  واستكباره.  وتسلطه 
األول باالستقالل والتحرر يف  ساحة املرجة 
أقبلت  الثانوية  املرحلة  ويف   ،1946 بدمشق 
املواد  على  إقبايل  مثل  العلمية  املواد  على 
اللغة  إىل  ينصرف  كان  إيثاري  ولكن  األدبية 
دوماً  أحسست  لقد  ونثرها،  شعرها  العربية 
رأسي  ومسقط  وبلدتي  أسرتي  إىل  بانتمائي 
موطناًَ  العربية  سورية  وإىل  طفوليت   وملعب 
الكبري  العربي  الوطن  وإىل  وحضارة  وتارخياً 
العمل  أن  يقيين  ذلك  عن  وجنم  وثقافة،  لغة 
ما  وأن  واإلجادة  باإلخالص  يتسم  أن  ينبغي 
يتحدث به املرء وما يسطره على ورق جيب أن 
يكون يف خدمة القيم األخالقية واالجتماعية 

واإلنسانية.
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باللغة  اهتمامك  جتلى  كيف   *
العربية؟

 ** وجهت نشاطي يف السنوات الثالثني 
تعليم  لتحسني  املستمرة  الدعوة  إىل  األخرية 
هذه اللغة وتنميتها وإغنائها باملصطلح اجليد 
األخرى   اللغات  من  إليها  والرتمجة  واملوحد، 
مواكبة  من  لنتمكن  اللغات  تلك  إىل  ومنها 
التطور العلمي والتقاني يف العامل، مع صوهنا 
اللغات  ومزامحة  العامية  اللهجات  تأثري  من 
خيدم  السعي  هذا  مثل  أن  مؤمناً  األجنبية، 
مشروع هنضة أمتنا العربية وتقدمها ودورها 
وقد  اإلنسانية.  احلضارة  خدمة  يف  الرائد 

التزمت مببدأين :
أو  ألُهية  أو   ترفاً  ليست  الكتابة  أوهلما 
سبيالً لالرتزاق والظهور بل هي نشاط ذهين 
فاعل يبذله الكاتب من أجل تقدم اإلنسان يف 

طريق الرقي الفكري واحلضاري .
وثانيهما: أن االعتزاز برتاث أمتنا العربية 
والعناية بلغتنا الينفصالن عن السعي احلثيث 
لتحقيق هنضة علمية وثقافية متطورة تؤهلنا 
واملشاركة  املعاصرة  العاملية  احلضارة  ملواكبة 

يف صنعها.

* ماذا عن أهم مؤلفاتك األدبية؟
** أصدرت خالل مسرية حياتي األدبية 
العديد من املؤلفات منها كتاب »حول املرأة«، 
 ، اآلداب«  و»كتاب  املخرتعات«،  »تاريخ  و 
وحتى  اجلاهلية  من  العربية  األمة  و»تاريخ 
يف  »فصول  و  امليدان«،  يف  »اآلداب  و  اليوم«، 
واحلياة  والثقافة  والرتبية  واالجتماع  األدب 
»تعريب  و  الفيت«،   »احلرس  و  االجتماعية«، 
العربي«،  الوطن  والصيديل يف  الطيب  التعليم 
يف  »دراسات  و  وحديثاً«،  قدمياً  »الرتمجة  و 
أجزاء«،  بثالثة  واملصطلح  والتعريب  الرتمجة 
يف  والقدس  واألرقام  والشهور  األيام  و»قصة 

مواجهة اخلطر«، و »أوراق ثقافية«، إضافة إىل 
أنين نشرت الكثري من املقاالت والدراسات يف 
تناولت  والعربية  السورية  واجملالت  الصحف 
موضوعات لغوية وأدبية واجتماعية وتربوية .

* ماذا عن أمهية الكتاب يف حياتك؟
** هو غذاء ال تقل أمهيته عن الطعام.

احتاد  يف  عضويتك  عن  ماذا   *
يؤديه  الذي  العرب؟والدور  الكتاب 

االحتاد؟
** عند نشوء االحتاد دعيت لالنتساب 
إليه ، وكان ذلك 1969 وقد اخرتت أن أعمل 
يف مجعية الدراسات والبحوث، وبقيت أحضر 
إذغادرت   1981 منتصف  حتى  اجتماعاهتا، 
يف  للرتمجة  خبرياً  ألعمل  تونس  إىل  دمشق  
والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة 
حتى  االجتماعات  هذه  حضور  واستأنفت 

إحاليت على التقاعد 1996.
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القلم  الكتاب مشل محلة  لقد مجع احتاد 
األدبية  الكتابة  فروع  خمتلف  يف  املنتجني 
 ، واإلنسانية  االجتماعية  العلوم  يف  والكتابة 
الفكرية  سورية  حياة  كبري يف  دور  له  ومازال 
الدولة ويتوىل نشر ما يكتبه  وحيظى برعاية 
اليت يصدرها  الكتب واجملالت   األعضاء يف 
والكتاب  األدباء  احتاد  يف  أساسي  ركن  وهو 

العرب.

* أنت عضو يف جممع اللغة العربية 
ماذا عن نشاطاتك فيه؟

 **انتخبت عضواً يف جممع اللغة العربية 
جلسات  أحضر  وأنا   2002 عام  بدمشق 
اجمللس وأشارك بالعمل يف مخس جلان فيه 
وأحضر املؤمترات السنوية اليت يقيمها وأنشر 
حبوثاً لغوية وثقافية يف اجمللة اليت يصدرها .

* عُيّنت مديراَ للتأليف والرمجة 
والنشر بوزارة التعليم العايل، ماذا عن 

تلك املرحلة من حياتك؟
** يف 1969نقلت للعمل يف وزارة التعليم 
العايل احملدثة آنذاك ألتسلم مديرية التأليف 
والرتمجة والنشر، كان هذا العمل هو ما أتوق 
الفكري  الرقي  بأن  الصادق  إلمياني  إليه 
والنهوض احلضاري اليتحصالن إال باكتساب 
العلم والثقافة باللغة األم .ويف األعوام 1969-

كتاب  مثل  هامة  مراجع  برتمجة  1981قمت 
مسرينوف يف الرياضيات، وكتاب فاينمان يف 
الفيزياء، وقد زاد عدد املراجع الصادرة على 

سبعني جملداً.

العربية  باملنظمة  خبريًا  كنت   *
عن  ماذا  والعلوم  والثقافة  للربية 

ذلك؟
الرتمجة  لوحدة  خبرياً  اختياري  مت   **

للرتبية  العربية  املنظمة  يف  الثقافة  بإدارة 
الدول  جلامعة  التابعة  والعلوم  والثقافة 
وصرفت   1981 منتصف  يف  بتونس  العربية 
تنسيقاً  املختلفة  الرتمجة  لشؤون  اهتمامي 
»دليل  وإعداد  بتحرير  قمت  وقد  وختطيطاً 
يف  والنشر  الرتمجة  ومؤسسات  املرتمجني 
الوطن العربي« عام 1978 إضافة إىل حترير 
الرتمجة يف  واقع  »دراسات عن  كتاب  وإعداد 
كما  والثاني،  األول  بقسميه  العربي«  الوطن 
العربي  »املعجم  وتقديم   مراجعة  أسهمت يف 
بذلت جهدي  عام 1989،  الصادر  األساسي« 
للرتمجة«  العايل  العربي  »املعهد  إلحداث 
والتأليف  والرتمجة  للتعريب  العربي  واملركز 
والنشر الذي افتتح بدمشق 1990 وقد أصدر 
املعهد  ومازال  كتب ضخمة    »110« اآلن  إىل 
يؤدي مهامه إىل اآلن، كما شاركت خالل عملي 
والندوات  املؤمترات  من  بالعديد  املنظمة  يف 

واالجتماعات الفكرية والثقافية واللغوية .

تركه  وجودك يف  الذي  األثر  *ما 
والثقافة  للربية  العربية  املنظمة 

والعلوم على حياتك ؟
** كان عملي يف املنظمة العربية للرتبية 
حياتي  يف  مهماً  منعطفاً  والعلوم  والثقافة 
الفكرية واختياري »الشأن الثقايف واللغوي« يف 
التعريب والرتمجة واملصطلح حموراً  لنشاطاتي 
األدبية املتواصلة، وقد انتهى عملي يف املنظمة 
1988 وعدت بعد ذلك إىل دمشق حيث عملت 
على إمتام بعض الدراسات اليت كنت قد بدأهتا 
سابقاً وإعداد دراسات أخرى، وألقيت العديد 
يف  بعضها  ونشرت  الثقافية  املراكز  يف  منها 

اجملالت والصحف السورية والعربية. 
أصدرت   2002-1990 الفرتة  وبني 
والتعريب  الرتمجة  يف  »دراسات  كتب  عدة 
واملصطلح« بثالثة أجزاء، »القدس يف مواجهة 
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اخلطر«، »تعريب الطب والصيدلة«، »تسميات 
األيام واألشهر واألرقام«.

احتاد  تأسيس  يف  شاركت   *
له،  رئيس  أول  وانتخبت  املرمجني، 

ماذا عن تأسيس االحتاد ونشاطاته؟
للرتمجة  العربية  املنظمة  نظمت   **
مؤمتراً يف بريوت عام 2002 ضم مثانني باحثاً 
من البالد العربية ودُعيت إليه، وفيه أُلقي عدد 
ببعضها، ويف  هناية  من احملاضرات سامهتُ 
املؤمتر ُقدّم اقرتاح إنشاء احتاد مرتمجني عرب 
يضم مجعيات وطنية لكل قطر ينتسب إليها 
هذا القطر، ويف هناية االجتماع انتخبتُ رئيساً 
لالحتاد الذي كان من نشاطاته تنفيذ عدد من 

الندوات.

يف  الرمجة  أمهية  ما  برأيك   *
حياة الفرد؟

** الرتمجة كانت وما زالت أمراً مالزماً 
التخاطب  وسيلة  هي  اإلنساني،  للتواصل 
تتكلم  كتابة بني مجاعة  أو  والتفاهم مشافهة 
وللرتمجة  أخرى،  لغة  تتكلم  ومجاعة  بلغة 
مشروطة  ولكنها  األفكار  نقل  وهي  شروط 
أن يتقن  للمعنى ولذلك على املرتجم  باألمانة 
اللغة إتقاناً تاماً إضافة إلتقانه اللغة العربية .

الرمجات،  من  العديد  لك   *
حدّثنا عنها؟

الفيت«  »احلرس  كتاب  ترمجت   **
ألكسندر  السوفييت  للروائي  وهو  باالشرتاك، 
فادييف  وعن الفرنسية، كما ترمجت فصوالً 
للبحث  الرئيسية  »االجتاهات  كتاب  من 
و»كتاب  واإلنسانية«  االجتماعية  العلوم  يف 

التجديد يف تدريس العلوم« .
فرة  من  ذاكرتك  حتمل  ماذا   *

الشؤون االجتماعية  وزارة  وجودك يف 
والعمل؟ و ماأهم ما أجنزته فيها؟

االجتماعية  الشؤون  لوزارة  **نقلت   
والعمل يف »30 نيسان 1960« وعيّنت رئيساً 
معاوناً  مديراً  ثم  التعاوني،  التسجيل  لدائرة 
مديرية  إنعاش  يف  معاوناً  مديراً  ثم  للتعاون، 
اإلدارة  يف  الريف  إلنعاش  مديراً  ثم  الريف، 
املركزية بالوزارة، وبقيت يف هذا العمل ثالث 
اللغة  أدرّس  ذلك  جانب  إىل  وكنت  سنوات 
العربية يف معهد احلرية خارج أوقات الدوام 

الرمسي.

* ماذا عن أهم املؤمترات والندوات 
والنشاطات العلمية اليت شاركت هبا؟

** شاركت يف العديد من املؤمترات منها 
ومؤمترات  السوريني  الكتاب  رابطة  مؤمتر 
واملؤمتر  العربي،  الوطن  يف  الثقافة  وزارء 
العربي األول للرتمجة ، واملؤمتر العام للمنظمة 
الندوات  من  والعديد  والعلوم  للثقافة  العربية 
اجلامعية  املطبوعة  حول  األول  امللتقى  منها 
عند  العلوم  تاريخ  ومؤمتر  العربية  والعلمية 
وندوة  والرتمجة  التعريب  ومؤمتر  العرب 
علمياًَ  املصطلحات  العربي يف جمال  التعاون 

وتطبيقياً.

* برأيك ما أمهية التكريم يف حياة 
اإلنسان؟

**أنا مل أطلب أي تكريم وال أرى ضرورة 
لذلك، مت تكرميي من قبل احتاد الكتاب العرب 
الثقافية  واحلركة  السورية  الكونية  واجلمعية 
العديد  يل  وقدِّمت  وغريها،  لبنان  أنطلياس 
اجمللس  من  والشكر  التقدير  شهادات  من 
األعلى للعلوم بسورية واملنظمة العربية للرتبية 
لآلداب  التونسي  واجملمع  والعلوم  والثقافة 

والفنون .
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بيئة وعلوم

 - خماطر الزئبق على البيئة واإلنسان .............. د. حممد سعيد احلليب

- أزمة الطاقة-احللول البديلة .............................. حممد علي حسني

- األمازون هنر األسرار ............................................. مجيل األمحد
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خماطر الزئبق ومرّكباته 
على البيئة والإن�سان

د. حممد سعيد احلليب

اأن ي�جد يف  ي الل�ن وميكن  الزئبق عن�سر معدين �سائل ف�سّ
الطبيعة حرًا اأو ب�سكل مرّكبات . املادة اخلام الرئي�سية له تدعي 
�سينابار ويتم ا�ستح�سال الزئبق بت�سخني املادة اخلام ) �سينابار (  

يف اله�اء اأو مع الكل�س ثم تكثيف البخار.
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وميكن أن ينتقل الزئبق احلر أو مركباته يف 
الطبيعة من مكان إىل آخر بوساطة خباره أو 
بشكل ذرات  تشبه الغبار عرب ما يسمى دورة 

الزئبق يف الطبيعة.
يوجد الزئبق يف البيئة بثالثة أشكال: شكل 
أكسيد  )مثل  العضوي  غري  والشكل  العنصر، 
ذلك(،  وغري  الزئبقيك،  وكلوريد  الزئبقيك، 
الزئبق،  ميثيل  )ومثاله  العضوي  والشكل 
والثيمروسال(. ويؤثر شكل الزئبق على قابلية 
امتصاصه داخل اجلسم واحتفاظ اجلسم به.

اليت تستهدفها مسية  الرئيسية  واألجهزة 
العصيب،  اجلهاز  هي:  ومركباته  الزئبق 
ومن  الوعائي.  القليب  واجلهاز  والكليتان، 
جهاز  به  تتأثر  قد  اليت  األخرى  األجهزة 
الدموية  والدورة  اهلضمي  واجلهاز  التنفس 
أن  كما  اإلجناب.  وأجهزة  املناعة  وجهاز 
)مثل  التطور  مرحلة  يف  العضوية  األنظمة 
األنظمة  أكثر  هي  لألجنة(  العصيب  اجلهاز 

حساسية لآلثار السمّية للزئبق.

 استخدامات الزئبق:
املنتجات  من  العديد  يف  الزئبق  يستخدم 

مثل: 
-البطاريات : البطاريات الزر والبطاريات 
األسطوانية ) أكسيد الزئبق وكلوريد الزئبق( 
املنغنيز  أكسيد  بدائل  البطاريات  وهلذه 

وبطاريات الليثيوم.
الفلورسنت:  )مصابيح  اإلضاءة  -مصادر 
ومصابيح  مصباح،  كل  يف  زئبق  ملغ   40-10
توفري الطاقة:  5- 10 ملغ يف املصباح الواحد 
مثل  بدائل  هلا  يوجد  الصنع(  بلد  حسب 

مصابيح الدايود.
-حشوات األسنان : وتتكون من زئبق سائل 
وخليط معدني مسحوق من الفضة والقصدير 
 –  400 بني  الزئبق  حمتوى  يرتاوح  والنحاس 

التجويف  حجم  حسب  احلشوة  يف  ملغ   800
وهلا بدائل مثل احلشوات الضوئية و حشوات 

البورسالن.
-موازين احلرارة : ويرتاوح حمتوى الزئبق 
يف موازين احلرارة الطبية 0.5 – 1000 ملغ 
السائلية،  احلرارة  موازين  مثل  بدائل  وهلا 

وموازين احلرارة الرقمية.
-مقاييس الضغط : مقاييس ضغط الدم 
مثل  بدائل  وهلا  زئبق   غ   80  –  70 حتتوي 

مقاييس الضغط اإللكرتونية.
بوصفه  القلوي  الكلور  إنتاج  منشآت  -يف 
اخلاليا  تقنية  إىل  التحول  وميكن  وسيطاً  

الغشائية اليت ال تستخدم الزئبق.
يعدُّ الزئبق مادة خطرة لألسباب اآلتية:

اجلهاز  يهاجم  فهو  العالية،  1-لسمّيته 
العصيب والدماغ.

البيئية  األوساط  خمتلف  يف  2-لوجوده 
واألطعمة )خاصًة األمساك( بصورة مقلقة.

البيئية  األوساط  يف  وانتقاله  3-لثباتيته 
إىل أماكن بعيدة عن أماكن استخدامه ، فقد 
لوحظ وجود تراكيز منه يف القطب الشمايل.

خماطر الزئبق ومركباته على 
البيئة:

حمفوف  ومركباته  الزئبق  استعمال  إن 
اخلطرة  الصحية  تأثرياته  بسبب  باملخاطر 
على  اخلطرة  وتاثرياته  اإلنسان  صحة  على 
البيئة نتيجة اإلدارة غري السليمة للفضالت يف 
اليت  ومركباته  الزئبق  على  احلاوية  الصناعة 
ميكن أن تصل إىل األهنار والبحار وتنتقل إىل 
مسافات بعيدة عن مكان إطالقها وترتكز يف 
وتربة  رسوبيات  من  املختلفة  البيئة  عناصر 

وكائنات حبرية.
على  خمتلفة  تأثريات  الزئبق  ملركبات 
على  وكذلك  املوت،  ضمنها  ومن  األمساك، 
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املاء،  كلب  مثل  عليها  تعتاش  اليت  احليوانات 
وطائر العُقاب، الفقمة )عجل البحر( ، وبعض 

احليتان.
أكثر  )وهذا  الزئبق  من  واحداً  غراماً  إن 
يسبب  احلرارة(  ميزان  يف  يوجد  مما  بقليل 
مربع  مرت   )  33600  ( مساحتها  تلوث حبرية 

وتكون أمساكها غري آمنة لألكل ملدة سنة.

خماطر الزئبق ومركباته على 
صحة اإلنسان:

صحة  على  اخلطورة  شديد  الزئبق  إن 
بسبب  خطورته  وتكمن  والبيئة،  اإلنسان 
للجهاز  بالنسبة  وخصوصاً  العالية  مسيته 
تأثريه على  النمو وخاصة  العصيب يف مرحلة 
األجنة واألطفال الصغار، ووجوده يف خمتلف 
األوساط البيئية واألطعمة )األمساك ( بصورة 
مقلقة وثباتيته وانتقاله يف األوساط البيئية .

يدخل الزئبق إىل جسم اإلنسان عن  طريق 
وكذلك  خباره  وتنّفس  )باالمتصاص(  اجللد 

عن طريق جهاز اهلضم.
الالعضوية  املركبات  مجيع  تعدُّ  كما   
والغذاء  بالتنفس  السمية  عالية  للزئبق 
وامتصاص اجللد، وتسبب أذية كلوية وكبدية 
إىل  تتحول  أن  وميكن  واألمعاء  للمعدة  وأذية 
بوساطة  اخلطر  العضوي  الزئبق  ميثيل 
العديد من أنواع البكرتيا بوجود املاء ويتعرض 
اإلنسان له عن طريق النظام الغذائي وخاصة 
الزئبق  فإن مركبات  وكذلك  تناول األمساك. 
العضوية عالية السمية وتسبب أذيات وراثية 

وأذية كلوية وأمراضاً يف الدماغ.

املخاطر على األجنة واألطفال 
الصغار:   

 يؤدي التعرض للزئبق عند األطفال إىل: 
- نقص يف درجة االنتباه.

- نقص يف املهارات اللغوية.
- نقص يف ذاكرة النطق.

- نقص وظائف احلركة الدقيقة.
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 احلدود القصوى املسموح هبا:
 يف املياه = 0.005 ملغ/ل.

األقصى  )احلد  ملغ/كغ   2  = الرتبة  يف 
املسموح به حسب املواصفات األملانية (.

 8 خالل  ميكروغرام/م3   50= اهلواء  يف 
ساعة حسب الـ USA وهي مواصفة معتمدة 

عند تلوث اهلواء عند املصدر .
   5  -  0.5 للزئبق:  هبا  املسموح  احلدود 

ملغ/مرت مكعب.
تركيز  كان  إذا  خطرة  تصبح  النفايات 
الزئبق أعلى من: 50 ملغ / كغ من النفايات 

الصلبة.
الصناعي  الصرف  القصوى من  احلدود 
 - أهنار   - تربة   - ) حبر  املائية  البيئة  إىل 

قنوات الصرف الزراعي( : 0.005 ملغ/ لرت
الصناعي  الصرف  القصوى من  احلدود 
املصروف إىل شبكة الصرف الصحي: 0.01 

ملغ / لرت. 
وجيب أال تزيد نسبته يف اهلواء كزئبق عن 
0.05 مغ/م3  ، كما جيب عدم التعرض ملعدل 
يزيد عن 20 ميكرو غرام من الزئيق يف الغذاء 
لألدوية  الفيدرالية  الوكالة  حبسب  اليومي 

 . FDA والغذاء
للزئبق  الالعضوية  املركبات  مجيع  تعدُّ 
وامتصاص  والغذاء  بالتنفس  السمية  عالية 
اجللد ، والنسبة املسموح هبا من هذه املركبات 
يف اهلواء جيب أال تزيد كزئبق  عن 0.05 مغ/

ملركبات  بالنسبة  األمر  وكذلك  اهلواء  من  م3 
ومركبات   ، السمية  عالية  العضوية  الزئبق 
الزئبق الالعضوية ميكن أن تتحول إىل ميثيل 
البكرتيا  أنواع  من  العديد  بواسطة  الزئبق 

بوجود املاء.
 60 وزهنا  لفتاة  اخلطر  مستوى   ويعدُّ 
كيلوغرام هو 6 ميكروغرام من الزئبق يومياً.  
التونا  من  غراماً   17 حنو  تأكل  أن  تستطيع 

وجبة  أو  أخرى(  أمساك  أي  )بدون  يومياً 
أسبوعية مقدارها 120 غرام.

طرق التعرض:
خماطر الزئبق يف املنزل:

من  فقط  ليس  للزئبق  اإلنسان  يتعرض 
البيئة احمليطة خارج املنزل فقط ولكن ميكن 
أداة حتتوي  أي  املنزل عند كسر  التعرض يف 
أو مصابيح  الزئبق مثل موازين احلرارة  على 
املوفرة  املصابيح  أو   ) النيون   ( الفلورسنت 
للطاقة  أو إتالف البطاريات ، ذلك أن الزئبق 
درجة  يف  يتبخر  فهو   ، التبخر  سهل  سائل 
حرارة الغرفة. كما يتم التعرض عن طريق أكل 
أمساك التونة املعلبة اليت حتتوي على آثار من 
الزئبق . وكذلك  األمساك حتتوي على الزئبق 
باختالف  ختتلف  الزئبق  نسب  أن  العلم  مع 

أنواع األمساك .
لتجنب التعرض املنزيل للزئبق جيب اتباع 

ما يأتي: 
حتتوي  ألهنا  اخلفيفة  التونة  1-اختيار 

نسباً أقل من الزئبق عن التونة البيضاء.
من  أقل  نسباً  حتتوي  أمساك  تناول   -2

الزئبق ) مثل مسك البوري ، السردين  (.
على  احملتوية  املصابيح  كسر  جتنّب   -3
الزئبق خاصة عند احلاجة الستبداهلا والعمل 
على فرزها وتسليمها سليمة للجهات املسؤولة 

عن مجع النفايات.
4- عدم إتالف البطاريات عند االنتهاء من 
استخدامها وجتميعها ثم وضعها يف احلاويات 
اخلالية  البطاريات  واستخدام  هلا  املخصصة 

من الزئبق.
إلكرتونية   حرارة  موازين  5-استخدام 
عوضاً عن موازين احلرارة الزئبقية والتخلص 
للجهات  بتسليمها  اآلمنة وذلك  بالطرق  منها 

املختصة.
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طرق الوقاية يف حالة انكسار ميزان 
حرارة أو مصباح توفري طاقة:

األطفال  بإخراج  اإلسراع   جيب 
فيها  انكسر  اليت  الغرفة  من  واألشخاص 
للتخلص  الغرفة جيداً  وهتوية  احلرارة  ميزان 
كرتون  أو  ورق  واستخدام  الزئبق  أخبرة  من 
مطوي جلمع حبيبات الزئبق وعدم استخدام 
على  تساعد  إهنا  حيث  الكهربائية   املكانس 
ارتداء قفازات اللتقاط  الزئبق وجيب  انتشار 
للغلق   قابل  وعاء  ووضعه يف  املكسور  الزجاج 

ثم تسليمه للجهات املختصة.

من  للحد  الوطنية  اإلجراءات 
التلوث الناجم عن الزئبق:

بتنفيذ  البيئة  لشؤون  الدولة  وزارة  قامت 
العديد من النشاطات هبدف تقدير إصدارات 
إدارة  على  العمل  ثم  ومن  البيئة  إىل  الزئبق 
بيئياً  سليمة  إدارة  ومركباهتا  املادة  هذه 
هلذه  والبيئية  الصحية  باملخاطر  والتوعية 
املادة ومركباهتا وتتلخص هذه اإلجراءات فيما 

يأتي:
للزئبق  الوطين  اجلرد  مشروع  تنفيذ   -
من  بتمويل   2009  -  2008 عامي  ومركباته 
ومبشاركة    UNEP CHEMICALS الـ 
للجرد  تقرير  ووضع  املعنية  الوطنية  اجلهات 
الساخنة  والنقاط  اجلرد  عملية  نتائج  يبني 

لتخفيض  الوطنية  العمل  خطة  وُضعت  كما 
انبعاثات الزئبق.

الزئبق  توعية مبخاطر  القيام جبوالت   -
ومركباته مشلت كّل املناطق يف سورية.

- القيام بإجراءات لتنظيم عملية االسترياد 
واالستخدام هلذه املواد اخلطرة ، فقد قامت 
إىل  كتب  بتوجيه  البيئة  لشؤون  الدولة  وزارة 
وبنتيجة   ، البيئة  ومديريات  املعنية  الوزارات 
إصدار  مت  املعنية  اجلهات  تلك  مع  التنسيق 
تعاميم من وزارات االقتصاد والصحة والبيئة 
واالستخدام  االسترياد  عملية  بتنظيم  تتعلق 

للزئبق ومركباته.
يف  للنظر  الصحة  وزارة  خماطبة   -
احملتوية  والتجهيزات  املواد  عن  االستعاضة 

على الزئبق مبنتجات خالية من الزئبق.
املعنية  اجلهة  االقتصاد  وزارة  - خماطبة 
إلزام  بضرورة  االسترياد  إجازات  مبنح 
حمتوى  تبني  بيان  لصاقة  بوضع  املستوردين 
واملخاطرالصحية  اإلنارة  مصابيح  يف  الزئبق 

والبيئية هلذه املادة.
- التحضري للقيام حبملة توعية مبشاركة 
كل  يف  البيئية  واجلمعيات  املعنية  اجلهات 

املناطق يف سورية.
  UNEP CHEMICALS التنسيق مع الـ -
النفايات احملتوية على  لتمويل مشروع إلدارة 

الزئبق.

املصادر:
- برنامج مشروع التخفيض من اآلثار السلبية الستخدامات الزئبق.

.UNEP برنامج األمم املتحدة للبيئة / يونيب -
- مجعية محاية البيئة والتنمية واملستدامة / دمشق.

- ندوة ختفيض استخدامات الزئبق) املركز الثقايف العربي - املزة(، شارك فيها عدد من 
اجلمعيات البيئية، وزارة الدولة لشؤون البيئة - آذار 2011.

- اسرتاتيجية ختفيض نسبة استخدامات الزئبق يف الصناعة حتى عام 2025 لربنامج 
. UNEP األمم املتحدة للبيئة/ يونيب
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اأزمة الطاقة واحلل�ل البديلة

حممد علي حسني

والتكن�ل�جية  العلمية  امل�ساكل  من  معقدة  �سل�سلة  هي  الطاقة  اأزمة  اإن  احلقيقة  يف 
والجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية.
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على  الطلب  أن  إىل  نشري  شيء  كل  قبل 
سببان  وهناك  عالية،  بوتائر  يتزايد  الطاقة 
عدد  يف  املستمر  التزايد  أمههما  رئيسيان 
وهذا  منظمة  غري  بطريقة  العامل  سكان 
فرد  كل  حاجة  يف  مستمراً  تزايداً  يستدعي 
مستوى  الرتفاع  نتيجة  واخلدمات  للمنتجات 

احلياة.
أكثر  الطاقة  إىل  حتتاج  الغنية  الدول  إن 
أو  املعاشي  مستواها  على  للمحافظة  فأكثر 
النامية فإهنا  الدول  أما  لرفعه بشكل أفضل. 
من  لالنتقال  فأكثر  أكثر  الطاقة  إىل  حتتاج 
االقتصاد  إىل  البدائي  الزراعي  االقتصاد 
الصناعي حتى إن الفعاليات الزراعية تتطلب 
األمسدة  إلنتاج  الطاقة  من  زائدة  كميات 
وتشغيل املعدات امليكانيكية الالزمة لألعمال 
العامل من  احتياجات  أن  واحلقيقة  الزراعية، 

الطاقة تتضاعف كل/15/ عاماً.
صنع  يف  يساهم  الذي  الثاني  العامل  أما 
أزمة الطاقة فهو التأثريات السلبية اليت تنتج 
عن استخراج الوقود ونقله وتوزيعه واستخدامه 

على الوسط احمليط وتأثرياته البيئية.
مشكالت  هي  أخرى  مشكلة  هناك 
استعمال  خيلفها  اليت  الراديوية  اإلشعاعات 
الطاقة النووية وما يرافق ذلك من تلوث للبيئة 
احمليطة ، إضافة إىل مشكلة ختزين الفضالت 

الذرية والنووية.
كل هذا ساهم إىل حد كبري يف احلد من 
للنفط  بديالً  بوصفها  النووية  الطاقة  انتشار 
يف املدى القريب وكانت حلادثة تشرنوبل أكرب 
األثر يف هذا املوضوع، مع أننا حماطون بكميات 
غزيرة من الطاقة إال أن جزءاً صغرياً فقط من 
يسمح  بشكل  الطبيعة  يتوفر يف  الطاقة  هذه 
املتدفقة يف  فاملياه  مباشرة،  منها  باالستفادة 
األهنار متثل كمية أساسية من الطاقة ولكننا 
لتنري  الطاقة  هذه  من  االستفادة  نستطيع  ال 
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إنشاء  بعد  إال  الدفء  فيها  وتبعث  بيوتنا 
حمطة توليد كهربائية على النهر وهذا يتطلب 
جهداً كبرياً بالعمل واملال إضافًة إىل الصيانة 
بصفته  النفط  فإن  األمر  وكذلك  واملتابعة. 
البحر  حتت  مدفوناً  هائالً  أحفورياً  وقوداً 
أو بني طبقات سفلى   أميال  على  عمق عدة 
من األرض، علينا أن حندد مكانه وحنفر إىل 
أعماق هائلة كي نصل إليه وتصفيته ونقله إىل 
حمطة الوقود حيث يتم تكريره وتوزيعه ليكون 
قيد االستعمال وهنا يتدخل العامل اجلغرايف 
والغاز حبالته  النفط  معظم  نقل  من  البدّ  إذ 
أو مشتقات من منابعه إىل  مادة أولية أحياناً 

مواقع االستهالك عرب مسافات طويلة.
وضمن هذه اإلشكالية البد لنا من:

- التوفري قدر اإلمكان يف استغالل الطاقة.
- تطوير منابع جديدة للطاقة خاصة بعد 
استبعاد منابع الفحم احلجري والنفط والغاز 
الطبيعي اليت الميكن بعد اآلن االعتماد عليها 

مصادر رئيسية للطاقة.

حتويل الطاقة:
شكل  من  باستمرار  تتحول  الطاقة  إن 
أهم  من  تعدُّ  للتحول  القابلية  وهذه  آخر  إىل 
مفتاح  ندير  عندما  فمثالً  الطاقة،  صفات 
إىل  تتحول  الكهربائية  الطاقة  فإن  الكهرباء 
ضوء وحرارة بوساطة املصباح الكهربائي كما 
الكيميائية  الطاقة  بتحويل  تقوم  أجسامنا  أن 
طاقة  إىل  نتناوله  الذي  الغذاء  يف  املوجودة 
كما  العضالت  إحدى  حرّكنا  كلما  ميكانيكية 
املخزونة  الكيميائية  الطاقة  من  نستفيد  أننا 

يف املدخرات إلقالع حمركات السيارات.
احلرارة  بتأثري  أنه  جند  آخر  مثال  ويف 
النامجة عن الطاقة اإلشعاعية للشمس تتبخر 
مياه البحريات واحمليطات يف اهلواء ثم تتجمع 
هذه األخبرة ثم هتطل أمطاراً على قمم اجلبال 
املولدات  فتحرك  املنحدرات  على  وتسيل 
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الكهربائية يف حمطات توليد الكهرباء، والتيار 
املصباح  شعرية  يف  يسري  أن  ميكن  الناتج 
أو يشحن  بيتنا  يدفئ  أو  الكهربائي فيضيئها 

بطارية.

كيف نستعمل الطاقة؟
قدرها  طاقة  األمريكي  الشعب  يستهلك 
ثلث  متثل  وهي  ساعي  واط  كيلو   1310×2
استهالك العامل الذي يبلغ 6×1310 كيلو واط 
ساعي موزعة على فعاليات اإلنسان املختلفة 
ففي قطاع النقل يستهلك العامل حنو %25-20 
السيارات  تشمل  وهي  اإلمجالية  الطاقة  من 
واآلالت  والسفن  احلديد  وسكك  والطائرات 

الزراعية وغريها.
من   %30 فتستهلك حنو  الصناعة  أما يف 
حمطات  تستهلك  بينما  اإلمجالية  الطاقة 
وتستهلك   %35-30 بني  ما  احلرارية  التوليد 
حنو 10% من الطاقة على االحتياجات العامة.

الكهربائية  الطاقة  إن  نقول  أن  وعليه ميكننا 
اليت يتم توليدها يف حمطات التوليد احلرارية 
يف  املستخرج  الوقود  من   %30 حنو  تستهلك 

العامل.
إن الطاقة الكهربائية املولدة قد اقرتبت من 
والتزايد  وات ساعي  كيلو  مليار  آالف  مخسة 
الوقود  مسامهة  أما   %7 من  يقرتب  السنوي 
تتجاوز  فلم  العاملي  الطاقة  ميزان  النووي يف 

سوى %7-4.

 املصادر املتغرية للطاقة:
يعود الفضل يف تكوين معظم أنواع الوقود 
املستخدمة حالياً إىل أشعة الشمس الساقطة 
الوقود  أنواع  مجيع  إن  إذ  األرض،  على 
)فحم-  اليوم  نستخدمها  اليت  الكيميائي 
ماليني  منذ  أنتجت  طبيعي(  غاز  نفط- 
النباتية واحليوانية وهذه  السنني من األحياء 

منت وترعرعت بفضل أشعة الشمس وضوئها 
توليد  حمطات  يشغل  الذي  املاء  فإن  كذلك 
الطاقة الكهربائية يصل إىل املرتفعات اجلبلية 
بوساطة أشعة الشمس إذ يتبخر من البحريات 
املرتفعات  على  يهطل  ثم  وغريها  والبحار 

بشكل أمطار وثلوج.
غري  األصل  ذات  الطاقة  مصادر  أهم  إن 
الشمسي خمزن يف نواة الذرة وميكن حتريرها 
مصادر  وهناك  االندماج.  أو  باالنشطار  إما 
أمهيتها  لكن  للطاقة  مشسية  غري   أخرى 
ضئيلة وغري جمدية يف الوقت احلاضر، ونعدد 
يعتمد  األرض)  لباطن  اجلوفية  الطاقة  منها 
باطن  يف  املوجودة  احلرارة  على  املنبع  هذا 
عن  تنشأ  اليت  واجلزر  املد  وطاقة  األرض( 

حركة القمر حول األرض.
املصادر  كانت  سنة  حنو/1500/  قبل 
والرياح  واملاء  احلطب  هي  للطاقة  الرئيسية 
بالطبع  إليها  يضاف  اهلواء  طواحني  وبفعل 
التسخني املباشر بواسطة أشعة الشمس وقد 
طرأ حتول عظيم على مصادر الطاقة املعتمدة 
يف التقدم العمراني احلديث ففي عام/1929/ 
نطاق  على  املستهلكة  الطاقة  من   %80 وّلد 
الطاقة  أن  إال  احلجري  الفحم  من  عاملي 
بعد   %50 من  أكثر  نقصت  الفحم  من  املولدة 
)النفط  السائل  الوقود  وكان  الزمن،  من  فرتة 
والغاز( ارتفع يف تلك الفرتة وما تالها بنسب 
املاء  من  املولد  املقدار  وتضاعف  جداً  كبرية 
املنحدر )الشالالت( وكانت الزيادة يف الطاقة 
املولدة من النفط والغاز الطبيعي كبرية حتى 
املستهلكة.  الطاقة  من   %75 التقديرات  بلغت 
الفحم  على  كلياً  تعتمد  أوروبا  كانت  فقد 
من  تستهلكها  اليت  الطاقة  من   %3.8 وتولد 
النفط عام 1929م فبلغت 30% سنة 1960م. 
ويالحظ اليوم ارتفاع استهالك الطاقة النووية 

مبعدالت عالية جداً وذلك على حساب 
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الطاقات األحفورية وغريها ليبدأ فجر جديد 
واحليوية يف  النظيفة  الطاقات  استخدام  من 

الغد املشرق.

احللول البديلة:
بداية البد من وضع أسس علمية جديدة 
ميكن بوساطتها توفري الطاقة مهما كان نوعها 
وهذا ما يُسمى فعالية الطاقة وهي تشري إىل 
بالعمل  القيام  إىل  تؤدي  اليت  الطرق  خمتلف 
نفسه ) ضوء وحرارة وحركة ... اخل( باستعمال 
السيارات  تغطي  وهي  الطاقة  من  أقل  كمية 
من  الكثري  تصرف  ال  اليت  واإلنارة  الفعالة 
الطاقة واملمارسات الصناعية املتطورة ومواد 
العزل املطورة املستخدمة يف البناء إضافة إىل 

تكنولوجيات أخرى.
يكفي  ولتأمينها  كبرية  قدرة  وللفعالية 
القيام بأعمال بسيطة كوضع املزيد من املادة 
العازلة على سقف املنزل أو شراء غسالة ذات 

فعالية كبرية.
يؤدي  القدمية  الغسالة  تتعطل  عندما   
االدخار  أن  إال  والطاقة  املال  ادخار  إىل  ذلك 
اإلضافية  اخلطوات  هذه  على  اليقوم  األكرب 
يف  التفكري  إعادة  عن  تنتج  الفعلية  فاألرباح 
السيارة  أو  بكامله  املنزل  أي  بكامله  املفهوم 
حينئذ  بكامله،  النقل  نظام  حتى  أو  بكاملها 
قد  الطاقة  من  احتياجاتنا  بأن  ستتفاجأ 
هبطت بنسبة 4- 10 مرات ما نصرفه اليوم. 
وعلى الصعيد العملي البد من اإلشارة إىل أن 
الطاقات البديلة متوفرة بشكل كبري ويتم اآلن 
القيام بتجارب عديدة بعضها وضع قيد العمل 

واآلخر قيد الدراسات الفعلية.
أهم  إىل  اإلشارة  ميكن  الصدد  هذا  ويف 
وأمهها  احلاضر  الوقت  يف  البديلة  الطاقات 
الطاقة الشمسية اليت جاء التفكري هبا نتيجة 
ما  وبسبب  العامل  البرتول يف   أسعار  الرتفاع 

ختلفه املصانع من ملوثات جوية تؤذي البيئة 
وتناقص  اخنفاض  إىل  إضافة  واإلنسان، 
والغاز  والبرتول  الفحم  من  لكل  االحتياطي 
استخراج  تكاليف  الرتفاع  نظراً  الطبيعي 
هذه املواد حالياً. ومع االزدياد الكبري يف عدد 
بديلة  بطاقات  التفكري  من  البد  كان  السكان 
ميزات  ومن  األحفورية،  الطاقات  عن  تعوض 
الطاقة الشمسية أهنا طاقة جمانية دون مقابل 
كما  وتوزيعها  نقلها  إىل  حاجة  فال  وموزعة 
على  سقوطها  بعدم  يتحكم  أن  ألحد  الميكن 
جزء ما من سطح األرض وهي ثروة هائلة ال 
خوف من نضوهبا أو فنائها ، إضافة إىل أهنا 
وليس  األرض  على  حياة  كل  ومصدر  نظيفة 
هلا تكاليف وكل تكاليفها استهالكية تأسيسية 
العوائق  بعض  وجود  رغم  وزهيدة  ضئيلة 
رخص  منها  الشمسية  الطاقة  استخدام  يف 
مصادر الطاقة الكالسيكية حتى اآلن، وعدم 
على  الشمسية  اإلشعاعات  سقوط  استمرار 
سطح األرض، وتغيري شدهتا حسب الفصول، 
وجهل العامة من الناس باألمهية القصوى هلذه 
الطاقة إضافة إىل نظام األبنية املستخدم يف 
خمتلف أحناء العامل وخاصة البلدان الشمسية 

منها.
عرب  فيكون  املياه  من  الكهرباء  توليد  أما 
طاقة املياه املتحركة اليت حتوي على خمزون 
ضخم من الطاقة الطبيعية سواء أكانت املياه 
أو  احمليط  يف  أمواجاً  أم  جار  هنر  من  جزءاً 
يف األمواج الضخمة اليت تنكسر على شواطئ 
توليد  أن  علماً  الضحلة  واحمليطات  البحار 
غازات  انبعاث  إىل  يؤدي  ال  املياه  من  الطاقة 
الدفيئة كذلك هي مصدر طاقة قابل للتجديد 
ألن املياه تتجدد باستمرار بفضل دورة األرض 
أو  الشمسية  للطاقة  وخالفاً  اهليدرولوجية 
الطاقة  تولد  أن  للمياه  فيمكن  الرياح  طاقة 
بشكل مستمر ومتواصل مبعدل /24/ ساعة 
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يف اليوم.
أما طاقة الرياح فهي املصدر الذي يشهد 
بسيطة  تقنية  وهي  العامل  يف  األسرع  النمو 
الطويلة  األبراج  تنتجها  التصور  أكثر من حد 
الرفيعة والشفرات اليت تدور دوراناً متواصالً 
املواد  من  مركب  تفاعل  فيكمن  ومطرداً 
اخلفيفة الوزن وتصميم انسيابي وإلكرتونيات 
من  الطاقة  تنقل  الكمبيوتر  بواسطة  تشغل 
بسرعة  أحياناً  تعمل  تروس  علبة  عرب  دوار 
متغرية إىل مولد الطاقة احليوية اليت تستخدم 
كجمع  تقنيات  بواسطة  وقوداً  العضوية  املواد 
الغاز وحتويل املواد الصلبة إىل غاز واالحرتاق 

واهلضم ) الفضالت الرطبة(.
الكتلة احليوية بشكل  استخدام  إذا ما مت 
للطاقة  مهماً  مصدراً  تشكل  فإهنا  مناسب 
كيفية  على  يعتمد  معظمها  لكن  املتجددة، 
إنتاج وقود الكتلة احليوية. وأهم مصادر طاقة 
الكتلة احليوية) غاز امليتان والنفايات الرطبة 
واملنتجات الزراعية الثانوية اجلافة والنفايات 
الصلبة املختلطة واملنتجات احلرجية الثانوية(.

ويف الوقت احلاضر كان االنشطار النووي 
العلماء  عمل  صلب  يف  النووي  واالندماج 
النووية  الطاقة  بتحرير  وذلك  الطاقة  إلنتاج 
واالنشطار النووي. ويفكر العلماء اآلن مبوضوع 
من  االحتياطي  أن  ذلك   ، النووي  االندماج 
األورانيوم حمدود ومن الصعب السيطرة على 
التفاعل إضافًة إىل أخطار اإلشعاعات  نواتج 
الذرية املتولدة. أما وقود االندماج النووي فهو 
قابليته  الدوترييوم( ألن   ( الثقيل  اهليدروجني 
للتفاعل أكرب بكثري من اهليدروجني العادي وهو 

متوفر بكثرة من احمليطات والبحار.

اسراتيجيات الطاقة:
 ميكن تلخيص سياسات الطاقة يف نقاط 

أساسية منها:
1- حفظ الطاقة: وهي الوسائل واإلجراءات 
الطاقة  استخدام  كفاءة  رفع  إىل  هتدف  اليت 
من  فيها  الضياعات  وختفيض  مردودها،  أو 
االقتصادي  النمو  معدل  على  التأثري  دون 
إلنتاج  الطاقة  من  أصغر  كمية  استهالك  أي 

الكمية ذاهتا من السلع واخلدمات.
الدول  تتحضر  الطاقة:  ختزين   -2
الصناعية الكربى الستيعاب خمزون اسرتاتيجي 
يغطي حاجتها من النفط مدة/90/ يوماً ألهنا 
تتوقع حدوث ارتفاع فجائي يف أسعار النفط 
وميكن أن تستخدم أمريكا القوة إذا لزم األمر.

3- تثبيت سعرين للنفط عن طريق فرض 
ضرائب باهظة على املنتجات النفطية، األمر 
الذي يؤدي إىل حتويل استثمار رؤوس األموال 
البديلة لنفط أوبك رغم  يف جماالت املصادر 
ضعف  تبقى  البديلة  املصادر  هذه  تكلفة  أن 

سعر النفط املستورد.
4- تطوير  مصادر الطاقة البديلة للنفط: 
مثل  للنفط  بديلة  طاقة  تطوير  خالل  من 
وتبخري  النفطية  والرمال  البرتولية  الطفلة 
وحبر  االسكا  حقل  وتطوير  ومتييعه  الفحم 
الشمال كذلك فإن املفاعالت والتقنية النووية 

انتشرت بشكل أوسع.
البحوث:  جمال  يف  والتنسيق  التعاون   -5
الصناعية  الدول  أهم  بني  التعاون  جيري 
يتوسع  وهو  والتجارب  البحوث  جمال  يف 
لكل  أن  كما  العامة  اهليئات  ضمن  باستمرار 

دولة  برناجمها البحثي.

املراجع:
- املنظومة الشمسية، د. علي موسى، د.خملص الريس.

- الطاقة النووية، د. علي موسى.
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الأمازون نهر الأ�سرار

مجيل حسني األمحد

يعد نهر الأمازون ثاين اأط�ل اأنهار العامل )6500كم2( 
بع�س  اآخر.  نهر  اأي  من  اأكرث  املاء  من  كمية  على  ويحت�ي 
امل�اقع عري�سة اإىل درجة يتعّذر فيها على الإن�سان ال�اقف 

على �سفته م�ساهدة ال�سفة الأخرى.

بيئة وعلوم
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يرتاوح مستوى العمق بني 10م إىل مسافة 
90 م يف بعض األماكن.

معدل سقوط األمطار 130 سم حتى 305 
سم يف األراضي املنخفضة.

يصب فيه ما يزيد على األلف رافد.
احلية  الكائنات  من  بأنواع  زاخرة  غابته 

املخيفة اليت حيكت حوهلا األساطري.
بعد  العامل  اهنار  أطول  ثاني  األمازون  هنر 
النيل، وأهم هنر يف أمريكا اجلنوبية يبلغ طوله 
)6500كم2( وحيتوي على مخس املياه العذبة 

يف العامل تقريباً.
واألمازون أيضاً أعرض أهنار العامل وحتى 
الساحل جيري  من  كم   1  - 500م  بعد  على 
أحياناً بعرض 11 كم  ويتسع إىل 40 كم  يف 
إىل  يصل عرضه  األمطار، ويف مصبه  فصل 
تعادل  اليت  ماراجو  جزيرة  ويشمل  كم   300
تعرب  اليت  والسفن  مبساحتها،  سويسرا 
احمليطات تبحر منه صعوداً مسافة  3700 كم 
حتى تصل إىل مرفأ إيكيتوس يف البريو أي إهنا 
الشرقية  اجلهة  حتى  األمريكية  القارة  تقطع 
من جبال األنديز وتشكل من بيلم على مصب 
من  1كم   -600 بعد  على  ومانوس  بارا  هنر 

مصب األمازون ميناءين مهمني.
يبلغ متوسط عمق األمازون حنو مئة مرت 
ويصل إىل أكثر من 90 مرتاً يف بعض األماكن. 
يغطي حوض هنر األمازون حنو 7 ماليني كم2 
يعد أضخم غابة مدارية مطرية يف العامل يبلغ 
متوسط درجة احلرارة تسعاً وعشرين درجة 
مئوية وقليالً خالل العام. يرتاوح معدل سقوط 
يف  130سم  بني  األمازون  إقليم  يف  األمطار 
جبال  قرب  سم   305 و  املنخفضة  األراضي 
على  يزيد  ما  فيه  ويصب  بريو،  يف  األنديز 
-املاديرا  دجيورا   - اجلابورا  بينها  رافد  ألف 
نيجرو/  الريو   - جوس  التابا  البوروس-   -
عشرة  يعادل  دفقاً  األمازون  لتعطي  فتنضمّ 

أضعاف دفق هنر املسيسييب ومنطقة تصريف 
مياه النهر العظيم تدعى أمازونيا وتضم أجزاء 

من تسعة بلدان.
 جمرى األمازون: 

بريو  يف  األنديز  جبال  أعايل  من  يبدأ 
جدوالً صغرياً يدعى هنر أبو رمياك يقع على 
البحر، يصب  م فوق سطح  ارتفاع )5.240( 
هنر  من  الغربي  الشمال  يف  رمياك  أبو  هنر 
أوكابايل وهو الفرع األدنى من هنر األمازون يف 
األنديز  أوكابايل مشاالً عرب  بريو وجيري هنر 
ثم ينعطف شرقاً ينضم إىل هنر مارنوان وهو 
الفرع األعلى لألمازون، ويتم هذا االتصال يف 
مكان قريب من إيكيتوس يف بريو ويشكل القناة 
مساره  النهر يف  ويستمر  لألمازون  الرئيسية 
عرب الربازيل ويصب يف احمليط األطلسي على 
يتدفق  ماراجو.  جزيرة  من  الشمايل  الطرف 
وينحدر  األنديز  جبال  عرب  بسرعة  األمازون 

حنو 5.000 م .
خالل الــ 970 كم األوىل ينحدر فقط حنو 
240 م ، وينحدر أكثر من 4700 مرت يف باقي 

جمراه.
يف  تقريباً  كم   2,5 بسرعة  يتدفق  وهو   
تدفقه  ويزداد  الساعة خالل فصل اجلفاف. 
إىل حنو 5 كم يف الساعة عندما ميتلئ مبياه 

األمطار.
 احلياة النباتية واحليوانية:  

يف األمازون أنواع من السمك أكثر مما يف 
أي هنر آخر ففيه من السلور وحده )500( نوع، 
الربميه وهي مسكة شرسة من آكالت اللحوم، 
والبريار وكرو وهي إحدى أضخم أمساك املياه 

العذبة يف أمريكا اجلنوبية.
أما غابة األمطار يف األمازون وهي األكرب 
يف العامل فتشكل قرابة ثلث الغابات يف كوكبنا 
على  احليوانات  أغلب  تعيش  نباتاهتا  وبني 

األرض: عناكب عمالقة إىل درجة أهنا 
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أكرب مما  الفراشات  وأنواع من  تلتقط طيوراً، 
أنواع  آخر، وحنو نصف جمموع  مكان  أي  يف 
من   %  50 أن  العامل  ويقدر  العامل  الطيور يف 
مكتشف  األمازون غري  غابة  الطيور يف  أنواع 
على  املطرية  األمازون  غابة  وحتتوي  بعد، 

تشكيلة ضخمة من احلياة النباتية.
فقد وجد العلماء أكثر من )3000( نوع من 

النباتات يف مساحة )2.5( كم2.
 ويبلغ ارتفاع األشجار )60م( تنمو أعاليها 
قليلة  كمية  سوى  تصل  ال  حبيث  وتتشابك 
غابة  وتبقى  األرض،  إىل  الشمس  أشعة  من 
األمازون واحدة من أسرار األرض، ألن كثافتها 
واتساعها اليسمحان لإلنسان باخرتاقها، كما 
أهنا زاخرة حبشرات حتمل أمراضاً وبكائنات 

خميفة وسامة حيكت حوهلا األساطري.
غري  تبقى  منها  عظيمة  مساحات  ومثة 
مكتشفة وغري مسموحة، وعندما بدأت حكومة 

عن  لألمازون  مسحاً   1970 عام  يف  الربازيل 
طريق التصوير اجلوي، اكتشف العلماء رافداً 
يكن  مل  كم   650 طوله  يبلغ  للنهر  رئيسياً 
أيضاً يف  من قبل، ومثة حياة بشرية  معروفاً 
آخر  من  واحدة  فأمازونيا  األمازون،  غابات 
املناطق اليت بقيت فيها القبائل على حاهلا من 
وهي  احلديث،  بالعامل  تأثر  أو  تغيري  أي  دون 
تعتاش على صيد الطيور والسعادين وتصطاد 
وتزرع  والنشاب،  القوس  بواسطة  السمك 

املنيهوت) الكسافا(.
 أما أساليبها فأخذت يف االنقراض بفعل 
تعرف العامل إىل أمازونيا، لكن بعض القبائل 
ر زيارهتا ويقدر أن مثة قبائل غري  النائية تتعذَّ

مكتشفة تعيش يف أعماق األدغال.
أما غابة األمطار اليت تبدو غنية فهي يف 
الواقع خالف ذلك فالرتبة رقيقة حبيث جلأت 
جذوعها  بلف  جذوعها  تدعيم  إىل  األشِجار 
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ماليني  وخالل  الرتبة،  سطح  على  كاألفاعي 
املعادن  اجنرفت  األمطار  هطول  من  السنني 
من سطح الرتبة ويف غياب تربة غنية تعلمت 
األشجار كيف تغذي نفسها فأوراقها تسقط 
املعتدلة  املناطق  أوراق األشجار يف  أسرع من 
وتتفكك عناصرها على األرض بسرعة فتعود 

إىل األشجار اجملاورة من دون إهدار.
يف عرض احمليط ترتفع األخبرة مع الريح 
فتصطدم  األمطار  غابة  فوق  ضباباً  وتطري 
لرتوي  األرض  إىل  وتعود  األنديز  جببال 
املاء  يف  وتسوق  احلية،  الكائنات  مليارات 

اجلاري جسيمات من فتات الصخور وهياكل 
وعظام  األشجار  أوراق  وجزئيات  احلشرات 
الطيور والسمك، وهي كلها جاهزة لتثمر حياة 
الذي  الدم  كأهنا  البحر  مياه  فتدخل  جديدة 

جيري يف عروق العامل.
واملقارنات  أخرى،  أماكن  نذكر  وإننا   
مل  الذي  »النيل«  أذهاننا:  يف  ترتدد  مازالت 
توفره احلضارات، والدانوب  وسانت لورنس 
الصناعي  العصر  خرهبا  اليت  واملسيسيب 
احلديث. أما األمازون الباقي على ضفافه فهو 

هنر املستقبل ومستقبله حتت رمحة البشر.
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التن�ير والفكر الإ�سالحي النه�س�ي العربي

حممد عبده من�ذجًا

 د. حممد اجلرب*
جامعة دمشق – كلية اآلداب

مكانة  احلديث  والعربي  الفكري  تاريخنا  يف  عبده  حممد  ال�سيخ  ي�سغل 
املجالت  من  العديد  على  وال�ا�سحة  البارزة  ب�سماته  و�سع  لقد  كبرية، 
بل  ال�سعب،  من  يك�ن  بحيث  وال�سيا�سية،  والجتماعية  الفكرية  وامليادين 
من امل�ستحيل متامًا، اأن نتجاهل الدور العظيم والرائد الذي قام به، �س�اء يف 
م�سر، اأم يف بقية بلدان العامل العربي، بل اإنه كان معروفًا عن طريق اآرائه 

الإ�سالحية وكتاباته اجلريئة لدى الكثري من املفكرين الغربيني. 

* تويف الكاتب يف هناية 2012 يف حادث أليم .
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وتويف يف  م   1849 عام  عبده  ولد حممد 
عام  )يوليو(  متوز  شهر  من  عشر  احلادي 
نشاط،  شعلة  حياته  طوال  وكان  1905م، 
والرسائل  الكتب  من  العديد  على  يّطلع  ومن 
عبده  حممد  اإلمام  لنا  تركها  اليت  واملقاالت 
العربي  عاملنا  يف  أننا  اإلدراك  متام  يدرك  
احلالية  أيامنا  يف  حتى  احلاجة  أمسّ  يف 
اليت  الفتاوى  ومن  آرائه،  من  االستفادة  إىل 
الديين  النص  بتأويل  متسّكه  ومن  أصدرها، 
األيام  متطلبات  أي  العصر،  وروح  يتفق  حتى 

اليت نعيشها )1(. 
لقد مجع حممد عبده بني اجلانب النظري 
واالجتماعية. اإلصالحية  العملية  واألبعاد 

صحيح أن مجال الدين األفغاني كان له دوره 
السياسي الذي يفوق بكثري دور الشيخ حممد 
مجال  لدى  الثورية  الطبيعة  وكانت  عبده، 

الدين األفغاني واضحة وبارزة وفاقت بكثري ما 
جنده عند حممد عبده، ولكن هذا ال يقلل من 
أمهية مفكرنا حممد عبده، والمن دوره الرائد 
اإلسالمي،  العربي  الفكر  جتديد  جمال  يف 
وذلك سواء اتفقنا معه أم اختلفنا حول رأي أو 

أكثر من اآلراء اليت نادى هبا. 
الثراء  يف  غاية  عبده   حممد  حياة  كانت 
جند  واالجتماعي،  الثقايف  والنشاط  الفكري 
هذا كله واضحاً غاية الوضوح طوال السنوات 
اليت عاشها سواء يف مصر، أم يف فرنسا حني 
على  األفغاني  الدين  مجال  أستاذه  مع  عمل 
باسم  املعروفة  األسبوعية  الصحيفة  تأسيس 
) العروة الوثقى( اليت كان هدفها الدعوة إىل 
الشرقيني،  عن  والدفاع  اإلسالمية  اجلامعة 
إضافة إىل حماربة التسلط والظلم والطغيان، 
والدعوة إىل التخلص من االحتالل اإلجنليزي، 
عربية  صحيفة  أول  الصحيفة،  هذه  وكانت 
تظهر يف أوربا، لقد كان مفكراً يعمل من دون 
وآراؤه  النقدية  رؤيته  له  وكانت  ملل  أو  كلل 

اإلصالحية اجلريئة. 
وإذا كان من الصعب أن نطلق على حممد 
عبده لفظة »الفيلسوف« باملعنى االصطالحي 
اآلراء  من  العديد  لنا  ترك  أنه  إال  الدقيق، 
ومفكراً  األول  الطراز  من  اليت جتعله جمدِّداً 
وكذلك  الفلسفية.  الروح  من  كتاباته  ال ختلو 
حصر  ال  وفكرية  فلسفية  ملشكالت  دراسته 
وصوالً  اخلري،  ومشكلة  احلرية  كمشكلة  هلا 
إىل آرائه يف جمال اإلصالح األخالقي وتفسري 
القرآن وإصالح األزهر. واحلرية واملرأة، فهو 
) أي االعرتاض(  يقول: وليس يف ديننا شيء 
األمم  عند  نفعها  على  املتفق  املدنيّة  من 

املرتقية )2(. 
اإلمام  إن  القول  إىل  حاجة  يف  ولسنا 
، ال  لنا مدرسة فكرية  حممد عبده قد ترك 
البلدان  من  العديد  يف  بل  وحدها  مصر  يف 
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بال  ترتدد  آراءه  وكم جند  اإلسالمية،  العربية 
أيامنا احلالية عند كثري من  انقطاع حتى يف 
أو  مباشرة  بصورة  وغرباً،  شرقاً  مفكرينا 
فإمنا  على شيء  دلنا  إن  وهذا  مباشرة،  غري 
يدلنا على بصماته القوية على خريطة فكرنا 
العربي اإلسالمي املعاصر، ومن حياول إمهال 
يعد  وقته  فإن  املبدع  اخلالق  دوره  تغافل  أو 
ضائعاً عبثاً، ظهر حممد عبده يف مناخ »ساد 
فيه الفكر اخلرايف وعقلية التواكل واحنسرت 
فعالية العلم وغاب باب االجتهاد ومتت مقاومة 

كل فكر مبدع حر« )3(.
كتابه   يف  عبده  حممد  الشيخ  وآراء 
بوضوح  تدلنا  واملدنية«  العلم  دين  »اإلسالم 
نظرة جتديدية  كان صاحب  مفكرنا  أن  على 
تنويرية. وكان يقول ) إن الدين جاء باحلكمة 
العقلية... فمن مجع بني الكتاب واحلكمة فهو 

املؤمن الكامل(. )4( 
احلقيقية  األبعاد  إدراك  من  لنا  البد  لذا 
ملذهبه اإلصالحي ورؤيته الفكرية يف موضوع     
» الدين واملتدينون« و » اإلسالم يف أوائل القرن 

العشرين«. 
تقوم على رفض  التجريدية ال  النظرة  إن 
على  أيضاً  تقوم  وال  وتفصيالً،  مجلة  الرتاث 
بذل  غري  من  هو،  كما  الرتاث  عند  الوقوف 
النظرة  إن  بل  وتطويره،  لتأويله  حماولة  أية 
داخل  من  الثورة  عن  معربة  تعد  التجريدية 
الرتاث نفسه، إهنا إعادة بناء الرتاث حبيث يكون 
متفقاً مع العصر الذي نعيش فيه، فالتجديد 
متسكاً  التجديد  يعد  وال  بناء،  إعادة  هو  إذاً 
التقليدية،  وبصورته  هو  كما  القديم  بالبناء 
كما ال حيمل يف طياته هدماً أو رفضاً مطلقاً 

للرتاث. 
إننا جند الدعوة إىل إعادة البناء واضحة 
متام الوضوح عند كثري من املفكرين من أبناء 
أمتنا العربية ومن بينهم مفكرنا حممد عبده 

اإلمام حممد عبده  أن  يدلنا على  )5(، وهذا 
لبس  العيب  أن  اإلدراك  يدرك متام  كان  إمنا 
يف الرتاث، ولكن العيب يف النظرة إىل الرتاث 
يتماشى  ال  رجعي  تقليدي  منظور  خالل  من 
مع العصر. صحيح أن حممد عبده كان يلجأ 
أحياناً- كما سيتضح لنا- إىل الدفاع عن بعض 
جوانب من الرتاث بأدلة خطابية بالغية بعيدة 
كل البعد عن األدلة العلمية املنطقية، وصحيح 
يف  التعسف  من  نوع  إىل  يلجأ  كان  أنه  أيضاً 
الفهم، التعسف الذي ال خيلو من مبالغة تارة 
وسطحية وسذاجة تارة أخرى، ولكن ذلك كله 
يسعى  كان  الذي  اهلدف  أن  ينسينا  أال  جيب 
إليه حممد عبده إمنا كان هدفاً سامياً ونبيالً، 
داخل  من  التجديد  أن حماوالت  إىل  وإضافة 
الرتاث، أي النظرة التجديدية اليت يعد مفكرنا 
حممد عبده داخالً يف إطارها قد تفرض على 
املفكر أحياناً نوعاً من التعسف البد أن يلجأ 
البناء  البناء،  داخل  من  ولكن  إنه جيدد  إليه، 
املتقبل  موقف  الرتاث  من  يقف  وال  الرتاثي، 
خيفى  وال  الرافض،  موقف  وال  املستسلم، 
علينا أن املعربين عن موقف القبول والتسليم 
أنواع  اللجوء إىل أي نوع من  ال حيتاجون إىل 
التعسف أو سوء التأويل، ألهنم يسلمون بالرتاث 
كما هو ويقفون عند ظاهره، وجند هذا أيضاً 
للرتاث فإهنم  الرافضني  عند أصحاب موقف 
إذا رفضوا الرتاث فهم إذاً ليسوا يف حاجة إىل 

اللجوء إىل أي نوع من أنواع التعسف. 
حتى  اعتبارنا  يف  هذا  نضع  أن  إذاً  جيب 
به  قام  الذي  الكبري  اجلهد  إدراك  نستطيع 
كان  أنه  فخراً  ويكفيه  عبده،  حممد  الشيخ 
يعد  الذي  العقل  عن  مدافعاً  ورسائله  بكتبه 
طريقه  عن  والذي  اإلنسان،  يف  ما  أشرف 
الدينية،  النصوص  تأويل  مفكرنا  استطاع 
االطالع  وسعة  االجتهاد،  عن  معرباً  تأويالً 

يقول  احلقيقة.  اكتشاف  يف  والرغبة 
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هبذا الصدد : إن ما يعقله أكثر املسلمني من 
معنى احلكومة ال ميكن انطباقه على شيء من 

أوليات العقل )6( .        
التوحيد،  )رسالة  يف  واضحاً  هذا  جند 
تقرير يف إصالح احملاكم الشرعية ، واإلسالم 
والنصرانية مع  والرد على منتقديه، اإلسالم 
العلم واملدنية( وحديثه الفلسفي مع الفيلسوف 
لسورة  وتفسريه  سبنسر،  هربرت  اإلجنليزي 
عمّ،  جزء  وتفسري  الفاحتة،  وسورة  العصر، 
وتفسري املنار الذي أكمله رشيد رضا، ودروس 

دار اإلفتاء. 
هلذا كله مل يكن غريباً أن يهتم العديد من 
أم  العرب  من  كانوا  سواء  واملؤلفني  املفكرين 
كانوا من األوربيني بالكتابة عن مفكرنا الكبري 
من  بني  ومن  أفكاره-  ودراسة  عبده،  حممد 
حممد  أفكاره:  ودراسة  عنه،  بالكتابة  اهتموا 
وعثمان  الرزاق،  عبد  مصطفى  رضا،  رشيد 
أمني، وأمحد أمني، وحممد مصطفى املراغي، 
وماكس هورتن، وشارل آدمز، وشاخت، وجب، 

وجولد زيهر، وجومييه. 
عند  التنوير  قضية  عن  نتحدث  كنا  وإذا 
حممد عبده، فإننا سنختار بعض أقسام كتاب 

) اإلسالم دين العلم واملدنية(. 
1- الدين واملتدينون. 

2- اإلسالم يف أوائل القرن العشرين. 
الدين   ( مسألة  يف  عبده  حممد  يبيّن 
واملتدينون( أن اهلل خلق اإلنسان عاملاً صناعياً، 
وهو يعين بذلك أثر البيئة على اإلنسان، على 
اإلنسان  أن  وكيف  اإلنسانية  اإلرادة  أمهية 
صنيعة أعماله، إنه يقول: إن اإلنسان لو ترك 
العمل ساعة من الزمن وبسط كفيه للطبيعة 
ليستجديها نفساً من حياة، ملا مّكنته من ذلك، 

بل دفعته إىل هاوية العدم. 
انتقلنا من األفعال املادية، إىل  إذا  إننا  بل 
األحوال النفسية من اإلدراك والتعقل وامللكات 

أثر  أيضاً  جند  فإننا  الروحية،  واالنفعاالت 
البيئة عليه، إن شجاعته وجبنه وجزعه وصربه 
وكرمه وخبله وشهامته ونذالته وقسوته ولينه 
وعفته وشرهه، كل ذلك يعد نابعاً من تربيته 
واألمهات،  كاآلباء  به  احمليطني  وأثر  األوىل 
ومعنى هذا أنه يعد مثرة ما غرس ونتيجة ملا 
كسب، فهو مصنوع يتبع مصنوعاً، إنه يف عقله 
والنتيجة  صناعياً،  عاملاً  يعد  روحه  وصفات 
الذي  الرأي  استخالصها من هذا  اليت ميكن 
يقول به حممد عبده، أنه البد من التأكيد على 
حراً  يعد  اإلنسان  إن  اإلنساني،  الفعل  أمهية 
وال يعد جمرباً، إنه ال يصح لإلنسان أن يذهب 
إىل القول إن الطبيعة هي اليت أجربته، بل إن 

اإلنسان لديه القدرة والفاعلية.  
احلاجة  أمسّ  يف  العربي  عاملنا  يف  وحنن 
إىل التأكيد على أمهية هذا الرأي الذي يقول 
به حممد عبده والذي يقرتب إىل حد كبري من 
رأي املعتزلة يف مسألة حرية اإلرادة، والبحث 
بيننا  شاع  لقد  والقدر.  القضاء  مشكلة  يف 
واالستسالم  التواكل  اجتاه  اجلربي،  االجتاه 
وال  الطبيعة،  تفوق  إىل قوى  ونسبة كل شيء 
خيفى علينا دور بعض األنظمة السياسية اليت 
تقوم على تدعيم االستبداد والديكتاتورية، يف 
بعض  دور  وأيضاً  اجلربي،  االجتاه  هذا  نشر 
رجال الدين يف الرتكيز على الدعوة إىل التواكل 
والنظر إىل اإلنسان وكأنه ال حول له وال قوة. 
األسئلة،  من  الكثري  عبده  أثار حممد  لقد 
اليت حاول عن طريقها معرفة أسباب ختلف 
املسلمني اآلن يف حني أننا يف املاضي كنا نتمتع 

بالقوة واجملد واالزدهار.   
األبدان  استبدّت  هل  قائالً:  يتساءل  إنه 
وسيطرت على األرواح؟ وهل انقطعت الصلة 
للمسلمني  كان  لقد  األسباب ومسبباهتا؟  بني 
هلم  كان  نارية،  آالت  الصليبية  احلروب  يف 
األبصار  هبرت  اليت  األعمال  من  العديد 
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وأدهشت األلباب )7(. 
األسباب  حتديد  عبده  حممد  وحياول 
اليت أدت إىل ضعف املسلمني، لقد ظهر بني 
ولكنهم  الديين  الزي  ارتدوا  رجال  املسلمني 
قالوا بالكثري من البدع اليت ال صلة هلا بالدين. 
باجلرب  اإلميان  املسلمني  بني  انتشر  لقد 
والكفاح،  العمل  من  إىل سخريتهم  هذا  وأدى 
الثالث  القرنني  يف  الزندقة  آراء  أحدثت  لقد 
إضافة  السوفسطائيني،  آراء  وأيضاً  والرابع، 
إىل وضع الكثري من األحاديث املكذوبة، أحدث 
العديد   - يرى حممد عبده  كله - فيما  ذلك 
بالغة  من النتائج السيئة اليت أحدثت أضراراً 

باملسلمني )8(. 
نالحظ أن حممد عبده قد استطاع التوصل 
إىل بعض أسباب قصور عاملنا اإلسالمي، ومن 
قالوا  الذين  الدين  رجال  بعض  مسلك  بينها 

بالكثري من البدع اليت ال تدخل يف إطار الدين 
من  كان منتظراً  بعيد، وقد  أو من  من قريب 
أن يعرف  حممد عبده وهو رجل دين أساساً 
يدخل  ال  وما  الدين  إطار  يدخل يف  ما  بدقة 
املشكلة  أن  يعين  حديثه  إن  الدين،  إطار  يف 
مسلك  يف  املشكلة  ولكن  الدين،  يف  ليست 
بعض رجال الدين،إن الدين يدعونا إىل القوة 
أقوال  أن  جند  أنا  حني  يف  والكفاح  والعمل 
بعض رجال الدين - فيما ذهب حممد عبده- 
مع الدعوة األصلية واجلوهرية  تتنافى متاماً 
اإلميان  بنشر  يقومون  حني  وخاصة  للدين، 
واالستسالم  التواكل  إىل  يؤدي  الذي  باجلرب 
وعدم االهتمام بالسعي لطلب الرزق والصراع 

والكفاح يف احلياة )9(. 
أما املسألة الثانية فتتمثل يف »اإلسالم يف 

أوائل القرن العشرين«. 
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يبني لنا حممد عبده أنه ال يصح االحتجاج  
وأفعاهلم. املسلمني  بعض  بآراء  اإلسالم  على 

يف  ورغبته  عبده،  حممد  صراحة  تظهر  هنا 
اإلصالح، والدليل على ذلك أننا جنده ال يرتدد 
يف نقد سلوك كثري من املشايخ سواء القدامى 
منهم أم الذين عاصروه، وعندما ننعم النظر 
العديد  يف  نظره  وبُعد  عبده  حممد  بصدق 
نراها حماولة  فإننا  قال هبا،   اليت  اآلراء  من 
واستمراريته  اإلسالم  عن  للدفاع  جانبه  من 
خالل القرون التالية، إنه يتكلم بعبارات مليئة 
باألسى واحلزن عما وصل إليه حال املسلمني 
ويذكر  اإلسالمية،  األقطار  بعض  يف  اليوم 
العديد من األحداث والروايات اليت تدلنا على 
أن  وكيف  تابعهم،  ومن  املشايخ  بعض  مجود 
هذا اجلمود إذا استمر فإنه لن يكون يف صاحل 
تآخيه مع  أسباب عدم  بل سيكون من  الدين 

روح العصر احلديث. 
أن  عبده جند  يقوله حممد  ما  تأملنا  إذا 
أو دستوراً جيب  أكثره يصلح أن يكون منهجاً 
أن  إىل  سيؤدي  إنه  بل  اليوم،  عليه  نسري  أن 
أحوالنا يف  من  بكثري جداً  يكون حالنا أفضل 

األمس القريب واألمس البعيد أيضاً.   
أن  املسألة  هذه  عبده يف  لنا حممد  يبني 
سلوك بعض املسلمني املعادي للعلم والفلسفة 
أن  على  دليالً  يتخذ  أن  يصح  ال  عام،  بوجه 
لقد  اإلسالم،  يف  العيب  الدين،  يف  العيب 
عبده  يقول حممد  فيما  باجلرائد  يُنشَرُ  كان 
اليت  اجلغرافيا  علم  إدخال  تستهجن  مقاالت 
كّتاب  وكان  األزهر:  اجلامع  طلبة  يتلقاها 
أشار  باهلجوم على من  يقومون  املقاالت  تلك 
بإدخال هذا العلم وغريه بني تلك العلوم اليت 
تدرس باألزهر، ومن الواضح أن حممد عبده 
هذه  تعليم  أنصار  من  ألنه  نفسه  إىل  يشري 
العلوم، وقد وجدت آراؤه معارضة شديدة من 
جانب بعض رجال الدين الذين هم أعداء لكل 

خمالف ملا هم عليه من التقليد والتزمت، إنه 
إذا قيل لطلبة األزهر بأنه ينبغي دراسة بعض 
فإن هؤالء  الطبيعي  والتاريخ  الطبيعة  مبادئ 
املشايخ - فيما يقول حممد عبده- يصيحون 

أمجعني: 
هذا عدوان على الدين، هذا توهني لعقده 
املتني، هذا تغرير بأهله املساكني، وال يزالون 
يشيدون هبذا إىل أال يبقى شيء عرف له اسم 
زعمهم  البدعة يف  هبذه  ألصقوه  إال  اللغة  يف 

 .)10(
حممد  مفكرنا  عند  جند  أننا  والواقع 
عبده يف هذا اجملال، دعوة إىل االنفتاح على 
العلوم غري  لو كانت من  العلوم األخرى، حتى 
مباشراً  ارتباطاً  املرتبطة  غري  أي  الدينية، 
من  الدعوة  وهذه  الشرعية،  الدينية  بالعلوم 
رائعة،  ممتازة  دعوة  تعد  عبده  حممد  جانب 
إذ نالحظ أن بعض رجال الدين ومن جاراهم 
بداية  الشديد، وحنن يف  يومنا لألسف  حتى 
باهلجوم  يقومون  والعشرين،  احلادي  القرن 
على العلم وعلى احلضارة القائمة على العلم. 
تناقضاً   – نعتقد  فيما   – يتناقضون  إهنم 
الوقت  ويف  احلضارة،  يهامجون  إهنم  شديداً، 
ذاته يكونون من أكثر املستفيدين من احلضارة 
وذلك حني يستخدمون امليكروفون مثالً وهو 
مثرة من مثرات العلم احلديث، وحني يلجؤون 
إىل طبع كتبهم يف املطبعة، الكتب اليت هتاجم 
احلضارة، وتصف حضارة الغرب بأهنا ظالم 
العلم  مثرات  من  ذاهتا  واملطبعة  ظالم،  يف 

واحلضارة. 
أفهل جند تناقضاً أكثر من هذا التناقض؟ 
إىل  يدعون  أناساً  اليوم  جند  كنا  إذا  إننا  بل 
الطب  جماالت  يف  الرتاث  كتب  عند  الوقوف 
والطبيعة وغريها، فإن هذه الدعوة من جانبهم 
تدلنا على نوع من القصور يف أفهامهم، إذ إن 
أن هتدينا إىل اخرتاع  الرتاث ال تستطيع  كتب 
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إن   ،)11( اآلن  هبا  ننعم  اليت  املخرتعات  من 
العلم قدمياً كان يسوده الكيف، والعلم اآلن مل 
يؤد إىل العديد من التطبيقات التكنولوجية إال 

ألنه أصبح كماً وكماً فقط. 
املسألة  هذه  يف  عبده  حممد  وحياول 
نراه  وما  اإلسالم،  بني  التفرقة  على  التأكيد 
على  يطلقون  من  بعض  عند  مجود  من  اآلن 
إن  براء،  منهم  والدين  دين،  رجال  أنفسهم 
سياسة الظالم )12( ، فيما يرى حممد عبده 
هي اليت روّجت ما أُدخل على الدين من أشياء 

ليست من الدين ال من قريب وال من بعيد. 
بإسالم،  ليس  إسالماً  اآلن  نسميه  ما  إن 
وإمنا أفعال وأقوال حرّفت عن معانيها، حبيث 

ميكن القول:
 إن كل ما يعاب اآلن على املسلمني، ليس 

من اإلسالم وإمنا هو شيء آخر مسّوه إسالماً. 
حممد  لدى  بأن  هنا  نشعر  أننا   والواقع 
وإن  الدين  على  بالغرية  شديداً  شعوراً  عبده 
حيارب  إنه  جميداً،  دفاعاً  كان  عنه  دفاعه 
التقليد واجلمود حماربة شديدة انطالقاً من 
الديين  النص  عند  اجلمود  أن  ويرى  العقل، 
وعدم  التأخر  إىل  باملسلمني  أدى  الذي  هو 
اإلمام  لنا  يذكر  وكم  األخرى،  باألمم  اللحاق 
حممد عبده  من األمثلة اليت يؤكد هبا صحة 
اآلراء اليت يذهب إليها، وإذا كان حممد عبده 
يبدو متشائماً يف حديثه عن أحوال املسلمني 
حني  متاماً  متفائالً  يبدو  أنه  إال  عصره،  يف 
العامل  أمر  أن  يرى  إنه  املستقبل  عن  يتحدث 
برؤية  والدين  العلم  تآخي  إىل  ينتهي  أن  البد 

تنويرية.
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احلا�س�ب الآيل نافذتك اإىل العامل

 د. سوزان املقطرن

اأو اأكرث �س�اء كان هذا احلا�سب  احلا�سب الآيل نظام يتك�ن من حا�سب 
اإىل  اإ�سافة   ،   Main Frame مركزيًا  حا�سبًا  اأم   ،   PC �سخ�سيًا  حا�سبًا 
مثل  املتخ�س�سة  الأخرى  والأجهزة   ،  Terminals بالطرفيات  يعرف  ما 
 ،  I/O Channels وقن�ات الإدخال والإخراج ، Printers الطابعات
اإ�سافة اإىل حزم الربامج امل�س�ؤولة عن اإدارة الأجهزة والعمليات التي تتم 

داخل ال�سبكة . 
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هامة  تكنولوجية  أداة  اآليل  احلاسب  يعد 
دخلت يف كثري من أنشطة احلياة االقتصادية 
وأصبح  والتجارية،  والتعليمية  واالجتماعية 
تعاملهم  يف  الناس  توجيه  يف  مؤثراً  عامالً 
وتواصلهم يف املنزل ويف املدرسة ويف املصنع 

واملكتب ، يف العمل اجلاد ويف الرتفيه . 
أعظم  اآليل  احلاسب  أن  الكثريون  ويؤكد 
اخرتاع عرفته البشرية منذ أن اكتشف اإلنسان 
تارخيي  أهم حدث  إنه  آخرون  ويقول   ، النار 

منذ أن هبط اإلنسان إىل األرض .
اخلمسني  خالل  األحداث  تعاقبت  ولقد 
سنة املاضية بصورة مذهلة يف جمال احلاسب 
اآليل وتطبيقاته ، فقد ظهر احلاسب اآليل يف 
بعد ذلك حتى  إمكانياته  ثم دعمت   ، البداية 
الصناعات  يف  الصدارة  مكان  حيتل  أصبح 
 :1996  ، اهلادي  )عبد   . واملدنية  العسكرية 

. )31
القرن  من  اخلمسينيات  عقد  خالل  ويف 
البحوث  مراكز  اآليل  احلاسب  دخل  املاضي 
التجارة  جماالت  إىل  امتد  ثم   ، واجلامعات 
والصناعة ، وأصبح أداة فعالة لعمل احلسابات 
وبداية  الستينيات  هناية  ويف   ، املعقدة 
السبعينيات من القرن العشرين اشتملت بيئة 
احلاسب اآليل على نظم معلومات مبنية على 
اليت   Main Frame الكبرية   احلاسبات 
وكان   ، كبري  حد  إىل  التكاليف  باهظة  كانت 
هذه  إىل  الوصول  املستخدمني  مقدرة  يف 
خالل  من  واستخدامها  الكبرية  احلواسب 
النهايات الطرفية اليت تعتمد على قوة معاجلة 
احلواسب اآللية الكبرية ، وقد أطلق على هذه 
 ، )مكاوي   . احلواسب  مبركزية  اآللية  البيئة 

.)32 : 1993
من  والثمانينيات  السبعينيات  عقدي  ويف 
اآليل  احلاسب  أجهزة  ظهرت  املاضي  القرن 
بوصفها    Mini Computers املتوسطة 

لالستخدامات  التكلفة  بفعالية  ترتبط  نظماً 
وقد   ، املختلفة  املؤسسات  يف  املتعددة 
استخدمت هذه البيئة اآللية حتى عام 1980 
  Personal عندما ظهر احلاسب الشخصي 
ملعظم  وأصبح   ،  Computers PCs
احلواسب الشخصية وعلى األخص اخلادمات 
الكبرية Super Servers قوة ذاكرة وختزين 
يف  املتوافرة  كبري  حد  إىل  تضاهي  ومعاجلة 
 :  2001 )اهلادي،   . الكبرية  اآللية  احلواسب 

. )127
وبالرغم من حداثة ظهور احلاسب اآليل ، 
إال أنه احتل مرتبة الصدارة يف كثري من العلوم 
يف عصر الثورة املعرفية والتكنولوجية ، ومن 
احلاسب  فيها  استخدم  اليت  اجملاالت  أهم 
اآليل بفعالية جماُل التعليم ، إذ يعدّ استخدامه 
حيدث  واسعاً  استخداماً  التعليم  جمال  يف 
التطور فيه خبطوات هائلة تكاد تكون وثبات . 

)الرويس ، 2001 : 55(.
معظم  يف  اآليل  احلاسب  ويستخدم 
جماالت احلياة ، فهو يستخدم يف املؤسسات 
واملصانع  العامة  والدوائر  والبنوك  التجارية 
والسفر  والسياحة  الربيد  ومكاتب  واملتاجر 
فواتري  يف  املنزل  يف  آثاره  ونشاهد   ، وغريها 
ويعتقد   ، وغريها  واهلاتف  واملاء  الكهرباء 
احلاسب  استخدام  أن  املسؤولني  من  الكثري 
أمهية  أكثر  سيكون  لالتصاالت  وسيلة  اآليل 
كما  البيانات  ملعاجلة  وسيلة  استخدامه،  من 
احلاسب  استخدام  بأن  أيضاً  االعتقاد  يسود 
اآليل وسيلة اتصال ستكون له آثار كبرية على 
اجملتمعات اإلنسانية. )الفار ، 1998 : 158( 

وقد بدأت االتصاالت فيما بني احلواسب 
اإللكرتونية بعد التطور اهلائل للحاسب، وظهوره  
بأحجام صغرية ) احلاسب الشخصي ( ، وأدى 
احلواسب  استخدام  انتشار  إىل  التطور  هذا 

اآللية يف شتى جماالت احلياة ، وأصبح 
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عقد  وخالل   ، املعلومات  من  هائل  كم  لدينا 
السبعينيات استمر التقدم يف جمال احلاسب 
ذلك  أسفر  وقد   ، االتصال  وتكنولوجيا  اآليل 
عن ظهور خدمات عديدة لنقل املعلومات مثل 
اليت  التلفزيونية  واخلدمات  اإللكرتوني  الربيد 
 :1993  ، )مكاوي   . املعلومات  اسرتجاع  تتيح 

. )32
يف  اآليل  احلاسب  اخرتاع  صاحب  وقد 
أواسط القرن العشرين تطور جديد يف حقل 
االتصاالت ، فقد مت جتميع وتوزيع املعلومات 
 ، املعلومات  حتكم  وسائل  وإىل  من  إلكرتونياً 
فهي تنتقل من احلاسب إىل الشاشة ومنها إىل 
أجهزة حاسب أخرى . ويكون ذلك عرب كابالت 
خطوط  عرب  أو  حبرية  أو  هوائية  أو  أرضية 
اهلاتف أو األقمار الصناعية . )اهلادي ، 2001 

. )126 :
يف  اآليل  احلاسب  يستخدم  وعندما 
مفهوم  ضمن  يدخل  فإنه   ، االتصاالت  نظم 
 Computer احلاسب  شبكة  يسمّى  جديد 
أجهزة  ترتيب  من  نوع  وهو   ،  Network
من  األجهزة  هذه  تتمكن  حبيث  احلاسب 
بعد  عن  النظر  بغض   ، بينها  فيما  االتصال 
املسافة اليت تفصل هذه األجهزة واحدها عن 

اآلخر .                 
ومن خالل شبكات احلاسب ميكن جلميع 
أجهزة  ذلك  وبضمن  احلاسب،  وأحجام  أنواع 
بشبكات  ترتبط  أن  الشخصية  احلواسب 
على  ويرتتب   ، متعددة  ألغراض  االتصاالت 
الشبكات  هذه  يف  املشرتكون  يدفع  أن  ذلك 
املعلومات  ملصادر  استخدامهم  مقابل  رسوماً 
الشبكات  مثل  فيها  املتوافرة  والتسهيالت 
احمللية وشبكة اإلنرتنت وغريها من الشبكات. 

)الفار ، 1998 : 159( .
ومن اجلدير بالذكر أن الشبكات بدأت يف 
الظهور يف اجلامعات ومراكز األحباث يف أوربا 

ظهرت  عندما  األمريكية،  املتحدة  والواليات 
اجلامعات  بني  املعلومات  لتبادل  احلاجة 
وظهرت   ، الستينيات  يف  األحباث  ومراكز 
الشبكات أوالً يف مساحات صغرية ، ومن هنا 
أيضاً  وبدأت   ، احمللية  العمل  مسّيت شبكات 
خالل  من  التطور  يف  االتصاالت  وسائط 
االحتياجات  لتدعيم  احمللية  العمل  شبكات 
ومواكبة  النتائج  أفضل  حتقيق  يف  املتزايدة 
فيما  احلواسب  اتصاالت  يف  اهلائل  التطور 

بينها . )النحراوي ، 1990 : 95( 
وقد مت بناء أول شبكة عامة يف العامل عام 
1960 وكان امسها SABER ، واستخدمت 
خالل  من   ، الطريان  تذاكر  حجز  جمال  يف 
التعاون  بني كل من شركة  IBM ومؤسسة 
 ، اهلادي  )عبد   . األمريكية  اجلوية  اخلطوط 

. )30 : 1996
احلاسب  أصول شبكات  أيضاً  بدأت  وقد 
السوفيتية  الفضاء  مركبة  إطالق  منذ  اآليل 
من  نوع  أول  بناء  مت  ذلك  وبعد   ،1957 عام 
قامت  1969عندما  عام  اخلاصة  الشبكات 
وزارة الدفاع األمريكية بتكليف بعض الباحثني 
الدفاعية  املشروعات  أحباث  مبركز  العاملني 
 Advanced Research املتقدمة 
يف  بالتفكري    Project Ajency ARPA
تكون  البيانات  ونقل  لالتصاالت  شبكة  عمل 
واالستمرارية حتى يف حالة  األمان  هلا صفة 

حدوث أي هجوم نووي من أي دولة أخرى . 
وتتعدد أنواع شبكات احلاسب اآليل وذلك 
كانت  سواء   ، استخدامها  من  الغرض  حسب 
أو   ، اجملتمع  أفراد  مجيع  قبل  من  تستخدم 
 ، اجملتمع  فئات  من  معينة  فئة  تستخدمها 
كما أن هناك أنواعاً تستخدم يف جمال معني 
أنواع  تصنيف  وميكن   ، معني  ختصص  أو 

الشبكات حسب الغرض من االستخدام إىل:
 Public Data العامة  البيانات  شبكات 
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اخلاصة  الشبكات   Networks PDNs
اجملتمع   شبكات      Private Networks
والشبكات   ،Community Networks
 Artificial Neural العصيبة االصطناعية

 . Networks  ANN’s

ومن أنواع الشبكات حسب النطاق 
اجلغرايف :

 Local Area 1– شبكة املنطقة احمللية
 Network LAN

 Wide Area 2– شبكة املنطقة الواسعة
 Network WAN

 Facility 3– شبكة التسهيالت العريضة
 Wide Network  FWN

 Establishment املؤسسة   شبكة   –4
. Network Intranet

 Metropolitan املنطقة  شبكة   -5
  .Area Network MAN

أنواع  هلا  اآليل  احلاسب  شبكات  وهكذا 
متعددة، و ميكن أن تشتمل الشبكة على عدد 
قليل من احلواسب يف نطاق إدارة واحدة على 
أو قد تشتمل على  الواحدة،  املنظمة  مستوى 
خمتلفة  إدارات  يف  موجودة  كثرية  حواسب 
تكون  أن  ميكن  وبذلك  أخرى.  منظمة  داخل 
الشبكة بسيطة أو معقدة وذلك اعتماداً على 

متطلبات وحاجات املنظمة.
اهلدف األساسي إلنشاء شبكات احلاسب 
ونقل  املوارد  يف  املشاركة  يف  يتمثل  اآليل 
إدارة  وخالل  منتظمة،  بطريقة  املعلومات 
موارد احلاسبات املشرتكة يف الشبكة بطريقة 
تكرار  من  حتد  أن  للشبكة  ميكن  أحسن، 

الوصول  إمكانية  وحتسني  املعلومات 
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إليها وتفاعل املستخدمني معها.
ومن اجلدير بالذكر أن استخدام شبكات 
له  والتعلم  التعليم  نظم  يف  اآليل  احلاسب 
فائدة كبرية، وقد بدأت بعض الدول املتقدمة 
يف استخدام شبكات احلاسب اآليل يف بعض 
الطالب  بني  التعاون  روح  لغرس  املدارس 
إضافة إىل الفوائد التعليمية والرتبوية األخرى. 

شبكة اإلنرنت
تعد شبكة اإلنرتنت من أهم وسائل االتصال 
ونقل املعلومات ، وقد انتشر استخدامها بصورة 
طبيعتها  بسبب  األخرية  السنوات  يف  مذهلة 
الشبكة  هذه  وتقدم   . التفاعلية  الديناميكية 
اليت  األخـرى  املباشرة  االتصاالت  جبانب 
جتعل مضمون االتصاالت متاحاً عرب شبكات 
االتصاالت األخرى أساليب متقدمة يستطيع 

فيما  االتصال  بواسطتها  واملؤسسات  األفراد 
يف  إليها  والوصول  املعلومات  لتبادل  بينهم 
والتجارية  والعلمية  التعليمية  األنشطـة  كل 

والرتوحيية أو معظمها.
وجذور اإلنرتنت تعود إىل أواخر الستينيات 
 ARPA مركز  يف  الباحثون  أسس  عندما 
وكالة  شبكة  اسم  عليها  أطلقوا  شبـكة 
 ،ARPANET املتقدمة  البحث  مشروعات 
بني  تربط  اتصاالت  إنشاء  هو  هدفها  وكان 
 ، األمريكية  الدفاع  لوزارة  املختلفة  املواقع 
التعرض هلجوم،  تبقى فاعلة يف حالة  حبيث 
والتوسع  التطور  يف  الشبكـة  استمرت  ثم 
بإضافة املؤسسات التعليمية واجلامعات اليت 
لتلك  األمريكية  الدفاع  وزارة  مع  أحباث  هلا 

الشبكة . )إبراهيم بدر ، 2001 : 173(
توصيل  بداية  كانت   1973 عام  ويف 
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الواليات  خارج  مع   ARPANET شبكة 
وهيئة  لندن،  جامعة  فـي  األمريكية،  املتحدة 
النرويج، لكي تصبح شبكة  امللكية يف  الرادار 
دولية، ويف عام 1976 انتشرت خدمـة الربيد 
على  واسع  بشكل   E-Mail اإللكرتوني 

الشبكة. )بسيوني، 2001 : 21(
العلمية  املؤسسة  قامت   1986 عام  ويف 
األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  القومية 
  National Science Foundation
NSF بتطوير شبكة ضخمة من مخسة مراكز  
هـذه  انضمام  ومـع   ، العمالقة  للحاسبات 
الشبكة إىل شبكة اإلنرتنت زاد عدد املشرتكني 
يف اإلنرتنت زيادة هائلة وخاصة اجلامعات ، 
العلوم  مؤسسة  شبكة  الشبكة  هـذه  ومسيت 
زاد  ، ويف عام 1987    NSFNET الوطنية 
عدد املتصلني بشبكة اإلنرتنت  Internet إىل 
عشرة آالف مشرتك . )اهلادي، 2001: 186(

ويف عام 1989 تـم تطوير أكثر من شبكة 
تقوم  الذي  ذاته  بالدور  لتقوم   ، أوربا  فـي 
املتحدة  الواليات  يف   NSFNet شبكـة  به 
األمريكية وأشهر هذه الشبكات يف أوربا يسمى 
ختطى  ذاته  العام  ويف    ،  NORDUNet
 ، مشرتك  ألف   100 بالشبكة  املتصلني  عدد 
 ARPANET ويف عام 1990 خرجت شبكة
NSFNet حمور  مـن اخلدمة لتصبح شبكة 
الربوتوكوالت  عدد  وزاد   ، لإلنرتنت  االرتكاز 
كثافة  وزادت  بروتوكول   100 جتاوز  حتى 
ذلك  من  بدءاً  الشبكة  هلذه  العاملي  االنتشار 

العام . )عبد اهلادي ، 1996 : 23(.
املتصلني  عدد  ختطى   1992 عام  ويف 
التالية  بالشبكة مليون مشرتك ، ويف األعوام 
من  آالفاً  لتشمل  اإلنرتنت  شبكة  تضخمت 
شبكات احلاسب اآليل يف عدد كبري مـن دول 
األجهزة  مـن  اآلالف  مئات  تـخدم   ، العامل 
العمل  جماالت  كل  يف  املستخدمني  وماليني 

 1997 عام  وفى   ، احلياة   نواحي  وخمتلف 
أصبح عـدد املشرتكني يف شبكة اإلنرتنت 12 
زاد  فقد   1998 عام  أما يف   ، مليون مشرتك 
مليون   100 إىل  فوصل  مذهلة  بصورة  العدد 
مشرتك ، يف حني أصبح العدد يف عام 1999 
حنو 370 مليون مشرتك . )فضالة ، 1999: 

. )116
منذ  اإلنرتنت  شبكة  استخدام  بدأ  وقد 
وأساسياً  أولياً  عنصراً  التسعينيات  بداية 
خلدمة األعمال التجارية ، وأصبحت مصدراً 
يف  املعلومات  على  احلصول  مصادر  من 
هذه  مستخدمي  عدد  وازداد   ، قياسي  وقت 
مستخدم  مليون   300 من  أكثر  إىل  اخلدمة 
من  وأكثر   ، العموم  وجـه  على  الشبكة  هلذه 
75 مليون مسـتخدم للربيـد اإللكرتوني فقط، 
وقد وصل عدد مستخدمي شبكة اإلنرتنت يف 
 ، مليـون مسـتخدم  عام 2000 إىل حنو 460 
وجتاوز عدد املستخدمني يف عام 2005 أكثر 

من مليار مستخدم . 
أهم  من  اإلنرتنت  شبكة  تعد  وهكذا 
فهي  اإلطالق  على  اآليل،  احلاسب  شبكات 
هذه  أن  كما  مذهلة،  بصـورة  يوم  كل  تنمو 
جتعلها  اليت  املزايا  من  العديد  تقدم  الشبكة 
اإلنرتنت  أمهية  وتربز  الشبكات.  شبكة  حبق 
يف  وسيلة  باستخدامها  العايل  التعليم  يف 
عـن  البحث  فـي  ووسيلة  األكادميية  اجلوانب 
نظم  وتغيري  والدراسات  واألبـحاث  املعـلومات 
التعلـيم  وإعطاء  وطرقها،  التقليدية  التدريس 
العلماء  العاملية ، واحلصول علـى آراء  الصفة 
واملفكرين والباحثني ، ومساعدة الطالب على 
 ،2003 املوسى،   (  . العاملية  العالقات  تكوين 

ص4( .
طرائق  يف  تطوراً  العوملة  حققت  ولقد 
العرضية  بالتخلي عن الطرائق  التعليم وذلك 
، إىل  فقط  املتعلم متحمساً  يكون فيهـا  التـي 
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الطرائق التفاعلية واالكتشافية والتعلم الذاتي، 
وانتقلت من تقديم معارف على أهنـا يقينية إىل 
املتعلم  وتزويد  والنقد  للتساؤل  قابلة  معارف 
فرض  فاإلنرتنت   ، املعلومات  من  هائل  بكم 
طرائق تعلم جديدة تطلب من املعلم أن يكون 
والتطوير  التجريب  يف  راغباً  االطالع  واسع 
وقادراً علـى التفاعل مـع املتعلمني . )العلي ، 

2002، ص49( . 
جانب  إىل  اإلنرتنت  شبكة  أمهية  وتربز 
التنشئة  يف  بدورها  األخرى  االتصال  وسائل 
االجتماعية اليت يتم من خالهلا اكتساب قيم 
وتوسيع  االنسجام  وحتقيق  وثقافته  اجملتمع 

دائرة االستفادة من الثقافة ، وميكن االطالع 
على وجهات نظر اآلخرين املتعددة ، وإدراك 
ما تتميز به من خصوصيات ، وامليل إىل تقبّل 
اآلخرين على ما هم به من متيز ومتايز ، وإن 
يف  فيجد ضالته  الواقع  من  يهرب  قد  الفرد 
إىل  احلاجة  حلظة  احتضنته  اليت  اإلنرتنت 

عامل آخر  )العبد اهلل ، 2005 ، ص262( .  
وهكذا فاملتتبع للتغري املستمر الذي يصيب 
وسرعته  اآليل  احلاسب  قوة  تقنيات حتديث 
يستطيع أن يدرك ما كان يعد باألمس القريب 
أداة  أصبح  شيوعاً  واألكثر  تقنية  األفضل 
كبرية  جدوى  ذات  ليست  أو  األداء  حمدودة 
حبيث ميكن القول أمام هذا التسارع إن التأثري 
أصبح  واالتصاالت  املعلومات  لثورة  احلقيقي 
احلالية  حياتنا  من  الواسعة  املساحة  ميأل 

واملستقبلية بفضل شبكة اإلنرتنت . 
ومن هذا املنطلق يؤكد العديد من الباحثني 
كبرياً يف  أن شبكة اإلنرتنت سوف تؤدي دوراً 
املتعارف  التقليدية  التعليمية  الطرائق  تغيري 
عليها، ذلك أنه ميكن للرتبويني أن يستخدموا 
هذه الشبكة اليت توفر الفرص املمتعة للمعلمني 

واملتعلمني على حد سواء . 
يف  اإللكرتونية  الطريقة  أن  البعض  ويرى 
املناهج  يف  استخداماً  أكثر  تكون  قد  التعليم 
أساليب  حمتواها  على  يغلب  اليت  الدراسية 
التخيلي،  الطابع  وذات  التوضيحية  العروض 
لألقسام  تكييفها  ميكن  الطريقة  هذه  ولكن 
التعليمية  التقنية  هذه  تكون  وقد  العلمية، 
اليت  النامية  الدول  املستقبلية مناسبة لبعض 
تفتقر إىل الكم والنوع يف األطر التعليمية أي 
املعلمني ، وهذا سيولد لدى املعلمني القناعة 
التامة بأن استخدام التقنية يساعد يف تعليم 
استخدام  أن  كما   ، حتصيلهم  وزيادة  الطلبة 
الربيد اإللكرتوني يف البحث واالتصال يساعد 

يف توفري الوقت لدى الطلبة .

املعلم العربي / العددان 451-450 / 2013 162

ثقافة وفنون



163املعلم العربي / العددان 451-450 / 2013

المعلم العربي

املــراجع:

القرن  مطلع  وحتديات  احلاسوب  تربويات   :  )1998( الفاو   الوكيل  عب  إبراهيم   -1
احلادي والعشرين ، القاهرة دار الكتاب العربي .

2- امحد حامد املنصور )2001( : اإلنرتنت واستخداماته الرتبوية ، املكتبة العصرية، 
املنصورة . 

3- امحد عبد اهلل العلي )2002( : العوملة والرتبية ، دار الكتاب ، القاهرة . 
4- بدر بن عبد الرمحن الرويس )2001( : حنو مدخل جديد لتدريس مادة الرتبية 
الثالث  العلمي  ،املؤمتر  املعاصرة  والتكنولوجيا  املعرفية  الثورة  متطلبات  الفنية يف ضوء 
، جامعة عني  الضيافة  دار  القاهرة   ، التدريس  وطرق  للمناهج  املصرية  اجلمعية  عشر، 

مشس ، اجمللد الثاني . 
املعلومات ،  : تكنولوجيا االتصاالت احلديثة يف عصر  5- حس عماد مكاوي )1993( 

القاهرة ، الدار املصرية اللبنانية . 
6- خالد أبو الفتوح فضالة )1999( : املدخل العلمي إىل برنامج ميكروسوفت للعروض 

والشبكة الدولية ، القاهرة دار الكتب العلمية . 
7- زين عبد اهلادي )1996( : اإلنرتنت ، العامل على شاشة الكمبيوتر ،  القاهرة ، املكتبة 

األكادميية . 
8- عبد احلميد بسيوني )2001( : التعليم والدراسة على اإلنرتنت ، القاهرة ، مكتبة 

ابن سينا .
9- عبد اهلل بن عبد العزيز املوسى )2000( : استخدام خدمات االتصال يف اإلنرتنت 

بفاعلية يف التعليم ، الرياض ، مكتبة القرى. 
10- عبد اهلل املوسى )2003( : استخدام اإلنرتنت يف التعليم العايل ، جملة امللك سعود، 

العدد5 ، الرياض . 
 : الرياض   ، الشخصي  احلاسب  شبكات   :  )1990( النحراوي  أمحد  الدين  11-عماد 

مؤسسة مجال احلاسم لإللكرتونيات 
12- عيسى الشماس )2004( : اإلعالم الرتبوي ، منشورات جامعة دمشق ، دمشق .   

13-حممد حممد اهلادي )2001( : تكنولوجيا االتصال وشبكات املعلومات ، القاهرة ، 
املكتبة األكادميية .      

14- حممود إبراهيم بدر )2001( : استخدامات اإلنرتنت يف تدريس وحدة اإلحصاء 
الثالث عشر ، اجلمعية املصرية للمناهج  العلمي  ، املؤمتر  الثانوي  لطالب الصف األول 

وطرق التدريس ، القاهرة : دار الضيافة - جامعة عني مشس ، اجمللد األول .
15- مي العبد اهلل )2005( : االتصال والدميقراطية ، دار النهضة ، بريوت . 

16- نادي كمال عزيز جرجس )1999( : اإلنرتنت واملشروعات املتكاملة ، ط1، مكتبة 
الفالح ، الكويت .



الأ�ستاذ عبد الرحيم الغزي
جهاد بالنف�س .. جهاد بالنفي�س

د. موفق أبو طوق

ذاكرة وطننا الغايل، ذاكرة ل يعل�ها ال�سداأ، ذاكرة ت�سم قامات 
لمعة  اأ�سماء  وحتت�سن  خيال،  ا�ستدعاها  كلما  ذكرها  يتاألق  �ساخمة 
يت�هج ن�رها كلما خطرت ببال ، نحن مق�سرون ، مع الأ�سف ال�سديد، 
نرفعها  وكيف  معها،  نتعامل  كيف  نعرف  ل  نحن  الذاكرة،  هذه  اإزاء 
اإىل امل�قع الذي ت�ستحقه، على الرغم من اأننا يف هذه الأيام، اأح�ج ما 

نك�ن اإىل درو�س ُملهمة من املا�سي.
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من  قطب  بذكر  الوطن،  ذاكرة  تنتعش 
ووجه  واالجتماعي،  السياسي  العمل  أقطاب 
عبد   ( والثقايف،  الفين  النشاط  وجوه  من 
الرحيم الغزي ( الذي ولد يف محاة هناية القرن 
التاسع عشر، وبالتحديد يف عام 1898 ) من 
أب متوسط احلال، ميتهن صناعة احلدادة ، 
وله من األوالد مخسة : ابنتان وثالثة أبناء(.

على  يقوم  كّتاب  يف  البداية  يف  تعليمه  تلّقى 
التدريس فيه الشيخ حممد النجار ، ثم انتسب 
القراءة  إتقانه  بعد  اإلعدادية  املدرسة  إىل 
الكريم،  القرآن  وتعلّمه   ، واخلطابة  والكتابة 
هذه  أهنى  وعندما   ، ترتيله  وفن   ، وجتويده 
يف  تعليمه  ليتابع  دمشق  إىل  انتقل   ، املرحلة 
)مكتب عنرب ( ، لكن املرض وضيق ذات اليد 
أجرباه على العودة إىل محاة قبل أن يتم دراسته 
فيها ، ويف محاة امتهن العمل يف أحد احملالت 
التجارية اخلاصة ببيع األقمشة، وحني بدأت 
جنوداً  الشباب  سيق  األوىل،  العاملية  احلرب 
إىل ساحة املعركة ) السفر برلك (، فاحتاجت 
مهنة  مارس  وهكذا  موظفني،  إىل  احلكومة 
بلوغه  لكن  مدرسة،  من  أكثر  يف  التدريس 
سن االحتياط )1(، يف عام 1915 دفع الدولة 
يف  جندياً  ليساق  استدعائه  إىل  العثمانية 
حيث  استنبول  إىل  االحتياط  الضباط  صف 
عدة  أمضى  أن  وبعد  وهناك،  التعليمكاه، 
مالزم  برتبة  ضابطاً  أصبح  تدريبية،  دورات 
أزمري،  األول يف  قيادة اجليش  وعيّن يف  ثان، 
ومع  ساحلي،  طابور  يف  سرية  ألول  رئيساً 
إعالن اهلدنة هناك ، سُرّح من اجليش، فعاد 

إىل بالده ، وقد أثقله الفقر واملرض ....
عاشها  اليت   العصبية،  الفرتات  هذه  بعد 
القرن  مطلع  يف   ) الغزي  الرحيم  )عبد 
مدرسة  بافتتاح  له،  الدنيا  ابتسمت  املاضي، 
ملجأ األيتام يف محاة عام 1920، وكان مبعث 
الشهيد  اجملاهد  الدار  هذه  تأسيس  فكرة 

شهاب(   ( عائلة  من  وهو   ،) العاص  )سعيد 
 ، ، وهي عائلة متوسطة احلال  السخانة  من 
تعلم يف مدارس محاة ، ثم انتقل إىل املدرسة 
احلربية يف دمشق ومنها إىل املدرسة احلربية 
خدم  ضابطاً  فيها  وخترج  إستنبول،  يف 
العاملية  احلرب  أثناء  يف  العثمانية  احلكومة 
دخلوا  عندما  الفرنسيني  على  وثار  األوىل، 
مرَّ  شديداً،  تعباً  حياته  يف  وتعب  سورية، 
على محاة يف سنة 1920 واجتمع إىل أقاربه 
إىل  حباجة  أهنم  ورأى   ، السخانة  من  وذويه 
العلم ، وأن )مدارس املعارف( القليلة يف ذلك 
الزمن ال تقبل التالميذ إال بلباس خاص، وجّل 
على  اجملتمعني  فحث  فقراء،  السخانة  أوالد 
ملجأ  مستقبلها  يف  تكون  أهلية  مدرسة  فتح 
لأليتام، فراقت هلم الفكرة وشرعوا باملذاكرة 
اجلدية يف املوضوع، واجتمعوا إىل املفيت الشيخ 
املدرسة،  بتأسيس  وبدؤوا  النعسان  سعيد 
وبالفعل فقد خرجت الفكرة إىل حيز العمل، 
إذاً  فالفكرة  كما خُطط هلا،  املدرسة  وسارت 
هي فكرة ) سعيد العاص ( وبتحريضه، وقد 
كان شديد االتصال بإدارة املدرسة ملّا كان يف 
يسأل  وكان   ) العربي  الشرق  عمّان )عاصمة 
بلهفة عن تقدم املشروع وازدهاره، وذلك قبل 
استشهاده رمحه اهلل على أرض فلسطني فيما 

بعد . 
يكون  أن  الغزي  األستاذ  من  طلب  وقد 
بعد استقالة مديرها  ثم مديراً   ، فيها  معلماً 
السابق ) كاظم اجلزار ( )2( ، فأخذ الغزي 
يسعى بكل ما لديه من جهد ووقت إىل إجناح 
ما  وهذا   ، االجتماعي  التعليمي  الصرح  هذا 
الروايات  تأليف وإخراج  البداية إىل  دفعه يف 
املتواضع عبء  املسرحية )3( ليخفف بريعها 
من  رائداً  بذلك  وليصبح   ، الباهظة  النفقات 
مدينة  يف  املسرحية  الثقافية  احلركة  رواد 

محاة ، يف وقت مل يكن فيه هلذا العمل 
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الفين أية أمهية تذكر ، على الرغم من هدفه 
الوطين اجلاد ووظيفته االجتماعية الالفتة . 

على   ، سورية  غورو  اجلنرال  دخل  حني 
 ، والعدد  العدة  عظيمة  فرنسية  محلة  رأس 
ضابطاً  باعتباره   ( الغزي  الرحيم  عبد  كان 
اجليش  دخول  قاوم  من  طليعة  يف  سابقاً( 
الشجاعة،  على  تغلبت  القوة  ولكن  الفرنسي، 
ما  الذي  البلد  على  سيطر  املدجج  واجليش 
زال يف بداية استقالله ، يف عام 1925 اندلعت 
الثورة السورية الكربى ضد احملتل الفرنسي ، 
فعاشت   ، الثورة  تلك  مع  وقد جتاوبت محاة 
أياماً محراء ليس هلا مثيل ، وقد انتهت هذه 
 ، املدينة  الفرنسي  اجليش  باستالم  األيام 
ومحلة اعتقاالت واسعة النطاق مشلت أعداداً 
كبرية من الزعماء ، واملشاركني ، واملشتبه هبم، 
من  واحداً   ) الغزي  الرحيم  عبد   ( كان  وقد 
شهرين  قرابة  قضى  وقد   ، املعتقلني  أولئك 
فيها  سامه   ، خمتلفة  سجون  يف  ونصف 
وعندما   ، العذاب  سوء  وأزالمهم  الفرنسيون 
خرج من معتقالت احملتل ، فوجئ بأن ) ملجأ 
األيتام( قد أمهل هنائياً ، ومل يعد يف صندوقه 
قرش واحد ، ومل يبق فيه إال املعلمون الذين 
من  الرغم  على  واجبهم  تأدية  على  ثابروا 
الضائقة املالية اليت أصابتهم من جراء ابتعاد 
احملسنني عن تأدية ماعليهم خوفاً من بطش 
السلطات الفرنسية ، وامتناع البلدية عن دفع 
املخصصات الكاملة امللزمة هبا ... فكان لزاماً 

عليه أن يبدأ من جديد! ... 
***

 ، سورية  يف  الوطين  النضال  يقتصر  مل 
اإلصابة  وتسديد   ، فقط  السالح  محل  على 
حنو العدو الغاصب ، بل جتاوز هذا اجلانب 
نضال  فهناك   ، أخرى  جوانب  إىل  القتايل 
بسفح املال، ونضال ببث روح اإلقدام ، ونضال 
بصرف اجلهد وبذل الوقت ، ونضال بإسعاف 

ونضال   ، اجملاهدين  ومساعدة  اجلرحى 
اإلعالم  وسائل  يف  والنشر  القلم  باستخدام 
وتعرية  الصفوف  برصّ  ونضال   ، املختلفة 
وهناك   .... ادعاءاته  زيف  االستعمار وفضح 
النضالية  الوجوه  هذه  احتووا  جماهدون 
ومضامينها  أشكاهلا  مبختلف   ، مجيعها 
وأساليبها ، فكانوا مثاالً للمناضل ) الشامل(، 
يعيشون  الذي  اجملتمع  يف  حيتذى  ومنوذجاً 
فيه ، يقودونه حنو هدف التحرير واالستقالل 
وختليص الوطن الغايل من هيمنة االستعمار 
املناضلني  هؤالء  بني  ومن  الفرنسي.. 
)الشموليني ( ، يربز اسم )عبد الرحيم الغزي ( 
مرة ثانية ، وقد أكدنا قبل قليل دوره التنويري، 
ودوره الرتبوي، ودوره اإلنساني، ودوره الثقايف، 
عـرب معهد )ملجأ األيتام ( الذي كان مديـراً له 
حتى هناية حياتـه، و مل يقتصر )الغزي ( على 
ريادي  دور  إىل  أيضاً  انطلق  بل  األدوار،  هذه 
سعى  عندما  مباشر،  بطويل  وعمل  وطين، 
دارت  اليت  املعارك  يف  املشاركة  إىل  بنفسه 
كما  الفرنسية،  والقوات  الثوار  بني  رحاها 
سعى إىل تعبئه شباب فرقته الكشفية ليضعوا 
اجملاهدين،  تصرف  حتت  اجللى  خدماهتم 
وليكونوا هلم خري دعم وخري سند يف مواجهاتٍ 
األصل  يف  فهو   ... الولدان!  هلوهلا  تشيب 
أبي  )فرقة  األوىل  الكشفية  فرقته  شّكل  قد 
الفداء ( عام 1922، وضمت عدداً من الفتيان 
تربع  وقد   ،) كشافاً  مخسني  )حنو  واليافعني 
قائد  علي  بن  حسني  الشريف  الفرقة  هلذه 
الثورة العربية ، مببلغ مخسمئة روبية، وذلك 
عمّان  ملدينة  حسني  الشريف  زيارة  أثناء  يف 
على  بناءً  آنئذ،   ) العربي  الشرق  )عاصمة  
احلموي  الوفد  نفسه عن طريق  الغزي  طلب 
شراء  مت  وقد  الستقباله،  هناك  إىل  الذاهب 
اللباس اخلاص للكشافة هبذا املبلغ.. كما تربع 
هلذه الفرقة املرحوم بكري السراج )4( ، وذلك 
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النحاسية  املوسيقية  اآلالت  من  عدد  بشراء 
الالزمة لعناصرها الفنية . 

وكان مقر هذه الفرقة : معهد ملجأ األيتام 
روح  أعضائها  نفوس  بث يف  وقد   ، يف محاة 
أن  لدرجة   ، األوطان  واإلقدام وحمبة  اجلرأة 
هؤالء الصغار قد أسهموا بشكل أو بآخر يف 
ثورة عام 1925 ، اليت قادها فوزي القاوقجي 
 ، رئيس  برتبة  وهو ضابط   ( األثناء  تلك  يف 
العسكري  عمله  ولكن   ، املولد  طرابلسي 

الوظيفي كان يف محاة ( . 
ونظراً خلطورة العمل الوطين الذي قامت 
به معظم الفرق الكشفية يف سورية، والذي كان 
االسـتعمارية  باملصاحل  املسّ  يف  األثر  بالغ  له 
السامي  املفوض  أصدر  فقـد   ، الفرنسية 
الفرنسي قراراً حيمل رقم 146 ، ويقضي حبل 

مجيع الفرق الكشفية يف سورية ولبنان! ....
واستلمت   ،1936 معاهدة  جاءت  وعندما 
 ، سورية  يف  املبادرة  زمام  الوطنية  الكتلة 
احلركة  عام1937  الوطنية  احلكومة  تبنت 
الكشفية، واستلمت صالحيتها وزارة املعارف، 
بعهد الوزير الدكتور ) عبد الرمحن الكيايل(، 
لكشاف  العليا  التنفيذية  اللجنة  وبإرشاد 
اجلابي(،  رشدي  الدكتور   ( برئاسة  سورية 
فعمت الكشفية يف املدارس الرمسية، إضافة 
إىل الفرق األهلية اليت سبق أن تأسست ، وكان 
مدير تفتيش املعارف حبماة يف تلك اآلونة : 
الشاعر بدر الدين احلامد ، الذي اهتم بالفرق 
دورها  أداء  على  وشجعها  فيها  الكشفية 
شكل   1940 عام  ويف   ، واالجتماعي  الوطين 
أمساها  جديدة  كشفية  فرقة  الغزي  املرحوم 
فرقة سيد العرب ، تضم عناصر من الشباب 
الواعي ، وقد شاركت هذه الفرقة مع غريها 
من الفرق الكشفية يف محاة ، مشاركة مباشرة 
يف ثورة محاة الثانية اليت أُشعِلت شرارهتا عام 
1945 ، فقد طيّر عبد الرحيم الغزي ) الذي 

أصبح مفوضاً )5( عاماً لكشافة محاة ( ثالث 
برقيات إىل رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء 
يعلن فيها تطوع الكشاف لإلسهام بالذود عن 

حياض الوطن .
بعض  وبصحبته  الغزي  السيد  قام  كما 
املدينة  ، مبقابلة حمافظ  الكشافة  فرق  قادة 
، وعرض عليه  الثورة  مع  الذي كان متعاطفاً 
منه سالحاً  وطلب   ، وقادهتم  الكشافة  تطوع 
الفرق  مجيع  كشافة  قام  كما   ، عليه  يدرهبم 
األهلية بعرض شبه عسكري يف ساحة املدينة 

بقيادة مفوضهم عبد الرحيم الغزي . 
وكثرت  احلوادث  اشتدت  وعندما 
وضع  مت   ، وتعدياهتم  الفرنسيني  استفزازات 
فعلياً،  الثورة  يف  ملشاركتهم  الالزمة  اخلطط 
استجابة  كربى  أمهية  ذات  بأعمال  وكلفوا 
الواجب  حنو  الندفاعهم  ومراعاة   ، لرغبتهم 
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املقدس.
وكان املفوض ) الغزي ( خالل أيام اجلهاد 
ومراقبتهم  الكشافني  بتفتيش  يقوم  كلها، 
وتوجيههم حنو األعمال الالزمة ، وكانت تُرَفع 
له التقارير اليومية عن األعمال اليت كلف هبا 

الكشافون ويقومون بأدائها . 
مع  محاة  كشايف  من  ستة  اشرتك  وقد 
تلكلخ،  حوادث  يف  الغزي  األستاذ  مفوضهم 
فقد حاصروا إحدى الثكنات الفرنسية هناك، 
ثم  الوطين  نضاهلم  يف  تلكلخ  أهل  وساعدوا 

 ، عصيبة  أيام  أربعة  بعد  محاة  إىل  عادوا 
نعسان   ، قطمة  بدر   : هم  الكشافة  وهؤالء 
مراد ، عبد الكريم دباغ ، حممد علواني ، عبد 

احلميد قياسة ، إبراهيم حافظ .
واجملاهد الغزي ، كانت له أياد بيضاء حتى 
على خصومه ، فقد تغلبت النخوة والشهامة 
وأمر   ، القتايل  سلوكه  على  اإلنسانية  والقيم 
كشافيه بتوزيع الطعام والشراب على عائالت 
اجلنود الفرنسيني احملاصرين يف أحياء محاة، 
كما أمر بدفن جثث قتالهم وعدم التمثيل هبا 
الذي  األمر   ، شهدائنا  ببعض  هم  فعلوا  كما 
دفع عبد احلسيب الشيخ سعيد إىل القول يف 

إحدى زجلياته : 
الغزي عبد الرحيمْ    

                         قائد كشاف مستقيمْ
أمر جنده بالتعظيمْ     

                               جلثـث فرنســية 
ميارسها  كان  اليت  األنشطة  مجلة  ومن 
العمل  يف  املشاركة  الغزي،  الرحيم  عبد 
املرحلة  يف  معلماً  مبهنته  املتعلق  النقابي 
االبتدائية، ومل يكن يف أيامه تلك نقابة تسمى 
نقابة املعلمني كما هو احلال يف أيامنا هذه ، 
ترعى  نقابية خاصة  هيئة  كانت هناك  ولكن 
التعليم  شؤون معلمي احملافظة تسمى: هيئة 
االبتدائي، وهذه اهليئة أشبه ما تكون مبجلس 
فرع النقابة اآلن ، ويف االنتخابات اليت جرت 
يف أوائل عام 1946، فاز بعضوية هذه اهليئة 
كل من األساتذة : صادق علوش ، أمحد كزكز، 
عادل جابر، أمحد صناديقي ، سليم الربازي، 
اخلرب  هذا  ورد  وقد   ... الغزي  الرحيم  عبد 
 ،  74 الرقم  ذات  احمللية  العاصي  جريدة  يف 

الصادرة بتاريخ 9/ 1/ 1946 . 
***

من  جمموعة  الغزي  الرحيم  عبد  للسيد 
القصائد ، فهو ، إضافة إىل أنشطته املتعددة 
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كان   ، سابقاً  ذكرناها  اليت  املتنوعة  ومواهبه 
أعماله  ، ألن  مقالّ  كان  لكنه   ، رقيقاً  شاعراً 
اهلواية  متابعة هذه  دون  كانت حتول  األخرى 
 ، عدة قصائد شعرية  كتب  وقد   ، كما جيب 
لشعراء  البابطني  معجم  يف  نشرت  أن  سبق 
العربية يف القرنني التاسع عشر والعشرين ، 

ومنها :

وادي الشَّريعة :
وادي الشريعةِ والريموكِ أذكرَني 

              يـومَ الفتوح وعهـدَ اجملدِ للعـرِب 
مرحى خلالدِ قاد احلربَ طاحنًة 

          ودمّـر الروم بالصَّمْصامةِ الُقُضـِب 
وسـلَّم الدارَ لألجيـال حتفظهـا 

               مـن العـدو جبيٍش مؤمـٍن لَِجـِب 
لكنها قـد أضاعـت مـا تأمّلـه 

                  وأولعـتْ زمنـاً باللهـو واللعـِب 
مـا أمـة أمهلتْ أجمادَ سـالفها 

               وقلـدتْ غـريها بالتيـه وَالعجـِب 
إال سـَقتْها الليايل كأسَ علقمِهـا 

              وأتبعـت كأسـها بالـذلِّ والعطـِب 
قد آنَ للعُرِب أن حييوا بنهضتهـم 

           ويُحكِموا عـروةَ اإلخالص بالنسِب 

ال تسكب الدمع :
ال تسكِب الدمعَ فاملقتول جـذالنُ

             وثرْ على الظلم إن وافـاك عدوانُ 
املوتُ يف ساحة اإلقدام مفخـرةٌ 

              تعلـو به يف سِماك اجملد أوطـانُ 
هذي محـاةُ تعبُّ الكأسَ مرتَعـًة 

                  يف عـزةٍ وهلـا للسـبق ميـدانُ 
إني قضيتُ شهيدَ الظلم يف وطين

                لكنهـم سـمعوا واخلصـمُ أملانُ 
 انظـرْ وفّكرْ ترانـي بني عائلـةٍ

             قـد ضمين اللحدُ واألوالدُ خِـالّنُ

اقرتح   1928  –  1927 الدراسي  العام  يف 
املرحوم ) عبد الفتاح ملحس ( مدير املدرسة 
مدرساً  الغزي  األستاذ  تعيني  التجهيزية، 
إىل  إضافة   ( التجهيز  يف  البدنية  للرياضة 
إدارته مللجأ األيتام ( فقبل األستاذ الغزي هذا 
إىل  إضافة  للرياضة  مدرساً  وعُيّن  االقرتاح 

تسميته حماسباً للمدرسة .  
وقد أصدر عبد الرحيم الغزي ، حني كان 
كتاباً   ، محاة  جتهيز  يف   )6( للرياضة  معلماً 
وهو   ،  ) القدم  كرة  نظام   ( بعنوان  مطبوعاً 
كتاب طبعت طبعته األوىل يف مطبعة اإلصالح 
والفتاً  حبماه سنة 1929م ، وقد كان جديداً 
للنظر يف زمانه ومكانه ، والكتاب حيتضن بني 
اليت  اللعبة  هذه  عن  عديدة  معلومات  دفتيه 
زمن  منذ  والشباب  الفتيان  إعجاب  أثارت 
تاريخ  عن  البداية  يف  الكتاب  ويتحدث  بعيد، 
كرة القدم يف العامل ، منذ أن بدأت عند قبيلة 
تنتقل  كانت  قبيلة  وهي   ) السلت   ( تدعى 
القارة األوربية ، إىل  من مكان إىل مكان عرب 
التابعة  أيرلندا  جزيرة  يف  أخرياً  استقرت  أن 
للجزائر الربيطانية ، ثم انتقلت لعبة كرة القدم 
إىل الرومان ، ومل تلبث أن امتدت فيما بعد إىل 

القارة األمريكية .
ينتقل الكتاب بعدئذٍ إىل كيفية اختيار فرق 
الالعبني، واملميزات اليت جيب أن تتوفر لدى 
كل العب، كذلك شروط اللعبة والقوانني اليت 
عن  احلديث  يف  الكاتب  ويسهب  هبا،  تتحكم 
رياضية  اليت وضعتها مجعيات  اللعبة  قواعد 
اإلشارة  إىل مهام العب  ينسى  خمتصة، وال 
احلكم  وخصائص  اهلجوم،  والعب  الدفاع، 
الذي يدير املباراة، وكذلك صفات امللعب الذي 
جترى على أرضه أية مباراة تتعلق بكرة القدم. 
كتابه  هناية  يف  الكاتب  أورد  كما 
عند  القدم  كرة  يف  املستعملة  االصطالحات 
لغتنا  يف  يقابلها  وما  واإلنكليز،  الفرنسيني 
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التفاصيل  أيضاً  الكاتب  يغفل  ومل  العربية، 
الكرة  كشكل   ، اللعبة  هبذه  املتعلقـة  الدقيقة 
واملناولـة  الدحرجة  وأسـاليب  النموذجي، 
واملدافعة، وأصول ضربات الرأس والضربات 

احلرة. 
يف عام 1946 ، تلقى األستاذ عبد الرحيم 
لكشاف  التنفيذية  اللجنة  من  رسالة  الغزي 
سورية ، تدعوه فيها حلضور مؤمتر مفوضي 
كشاف سورية بدمشق ، فسافر يف يوم األربعاء 
اخلامس من شهر أيلول عام 1946 ، ترافقه 
زوجته وابنته الصغرية ، ويف الطريق تدهورت 
الغزي  ، وقتل فيها األستاذ  براكبيها  السيارة 
مع زوجته ، وحُمل نعشه يف اليوم التايل إىل 
محاة ، ودفن فيها ، وقد كان لفقده أسى عميق 
يف نفوس املواطنني كافة ، يف محاة وغريها من 
يف  جلى  خدمات  من  له  ملا   ، السورية  املدن 

شتى امليادين . 
ويقول األستاذ وليد أبو طوق يف مذكراته: 
) أذكر أنه تويف يف عام 1946 حبادث سيارة 
على طريق دمشق يف نزول التنايا ، وكانت معه 
زوجته وابنته الصغرية، وأمني سر البلدية )من 
 ، أيضاً  البلدية  ومهندس   ،) الدين  مجال  آل 
وقد مات يف هذا احلادث هو وزوجته ، ومات 
أيام معدودة ، وقد  رفاقه اآلخرون تباعاً من 
حبماة،  أمية  سينما  يف  تأبيين  حفل  له  أقيم 
وبعض   ، سورية  يف  الكشاف  قادة  حبضور 

املسؤولني يف الدولة واحملافظة ( . 
ألقيت كلمات التأبني يف هذا احلفل ، وكان 
يف مقدمتها قصيدة رثاء مؤثرة ، ألقاها شاعر 

العاصي بدر الدين احلامد ، ويقول فيها : 
أتُراَك تسمعُ يف ثراَك رثائي 

                  وتُحِسُّ بعدك لوعيت وبكائي 
فكأنين ُطِويَ الزمانُ لناظري

                    ِبرداك أملح مصرعي وفنائي
***

أأبا الوليدِ جرت عليكَ مدامعي 
                وتقّطعت مـن حسرةٍ أحشائي 

هلفي عليك قضيتَ نَحبَك مُثَقال
                  من واجباتِ النُّبِل ، باألعباءِ 

 انظرْ يتامـاك الذين تركتَهـم
              صبغوا الثرى يومَ النوى بدماءِ 

 ستون من ُزْغب الفِراِخ طعامُهُم
                   وشـرابُهُم فـي ذِمَّةِ الرُّحَماءِ 

 ما كنتُ أحسَبُ أن بينك عاجل
                     عنهـم ولكنَّ النَّوى بقضــاءِ

***
عبدَ الرحيِم نفضتُ كفـّي يائساً 

                ورجعتُ أنظمُ عربتي ووفائـي 
وذكرتُ من كرِم الصفاتِ فعائالً 

                   لك مل تنلـها مهـُّة الزعمـاءِ 
وشهدتُ أنك يف املواقـفِ كلها 

                فوَق الرجاِل عُالً وحسـنَ بالءِ 
خُْضتَ املعارَك مل تعُْقكَ عوائقٌ 

                    ساحُ  اجلهاد مالعـبُ النبالءِ 
ونزلتَ أعماَق السجوِن فكنتَ يف 

                   ألْوائهـا جَلـداً علـى الألواءِ
يف ذمةِ الوطِن املفـدى كلُّ مـا

                  القيتَ من جُهدٍ وطـوِل عنـاءِ
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هوامش :
اآلونة، جمندين يف صف  تلك  استنبول يف  إىل  الذين مت سوقهم من محاة  من   -1
الضباط االحتياط للدولة العثمانية : خالد مراد أغا ، مصطفى أبو طوق .... ومع انتهاء 
احلرب، عادوا مجيعاً إىل محاة ، فعمل عبد الرحيم الغزي يف احلقل الرتبوي، وخالد مراد 

أغا يف جمال الزراعة ، ومصطفى أبو طوق مديراً ألحد املصارف .
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2- يبدو أن كاظم اجلزار من أوائل مهندسي سورية ، فهو قد خترج الحقاً يف املدرسة 
الفرنسية للمهندسني - بريوت عام 1928 ، بعد أن نال شهادة ) دبلوم هندسة مدنية أصيل( . 
3 – من املسرحيات اليت أخرجها عبد الرحيم الغزي : مسرحية أمحـد شـوقي ) عنرتة(، 
ومسرحية بدر الدين احلامد ) ميسلون ( ، ومسرحية ) الرشيد والربامكة ( اليت اقتبسها 
بن  عمرو   (  : اآلتيتني  املسرحيتني  أيضاً  وأخرج  أّلف  وقـد   ، اهلالل  قصة يف جملة  عن 

العاص( ، و ) طارق بن زياد (. 
4- املرحوم بكري السراج هو والد الدكتور حممد السراج ) الذي يعدُّ من أوائل محلة 
الدكتوراه يف محاة ، وقد كان جماهداً وزعيماً وطنياً ونائباً عن محاة يف أول برملان سوري 

بعد االستقالل (. 
5- يقول األستاذ وليد أبو طوق يف مذكراته : ) الفرق الكشفية آنئذ ختضع ملفوضية 
كشفية واحدة ، وكان املفوض الكشفي يف محاة األستاذ عبد الرحيم الغزي ، وكان األستاذ 
الغزي يدعو فرق محاة الكشفية مع قادهتا يف املناسبات املختلفة ، ويتوىل هو قيادة العرض 

يف كل املناسبات . 
6 - من طالب عبد الرحيم الغزي يف تلك الفرتة ، الدكتور عبد الكريم زهور ، املفكر 

القومي املعروف ، ووزير االقتصاد السوري األسبق . 
مصادر البحث:
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هواش ، ملف املسرح يف محاة - رضوان السح ، من رجاالت محاة - أمحد ذهبية ) أرشيف 

جريدة الفداء - أعداد متفرقة - محاة ( . 
3- ثورة 1945- حممد نبهان خباز -  حسن قّطان - طبع يف محاة  .

4- جريدة العاصي - رقم العدد 74- تاريخ 1946/1/9 - طبعت يف محاة . 
5- مجعية ملجأ األيتام اإلسالمي ) تاريخ مسرية ( .

6- ذكريات ولده : احملامي سهل الغزي . 
7- دليل املهندس السوري ) احتاد نقابات املهندسني السوريني ( - مطبعة الطرابيشي 

- دمشق 1971 .
8 - صفحة جهاد محاة يف سبيل احلرية - عبد الرحيم الغزي .

9 - جملة املزمار العراقية - العدد 50 - بغداد 1979/12/13 .
10 - مذكرات عبد الرحيم الغزي ) خمطوط ( .

11 -  مذكرات حممد وليد أبو طوق ) خمطوط ( . 
12- معجم البابطني لشعراء العربية يف القرنني التاسع عشر والعشرين - إعداد هيئة 

املعجم - اجمللد العاشر - الكويت 2008 . 
13 - مع ثورة محاة 1925 - حممد سعيد الزعيم - محاة .

14 - نظام كرة القدم - مجع وترتيب عبد الرحيم الغزي - الطبعة األوىل - مطبعة 
اإلصالح حبماة - عام 1929 . 



فاتح المدرس.. رائد جيل الحداثة 
والتعبيرية الذاتية في سورية

مهسة مراد

لقد مهدت التجارب املجددة للفن الت�سكيلي لظه�ر عدة اجتاهات 
حديثة اأكرث حتررًا من كل ما عرفناه، ومن اأهم الفنانني الذين مثل�ا 
اإليهم الف�سل الأكرب يف تط�ر  هذه الجتاهات الفنية والذين يرجع 
احلركة الفنية يف القطر العربي ال�س�ري وما تقدمه من �سيغ واأ�سكال 
فنية جديدة، الفنان املبدع ) فاحت املدر�س ( الذي مّثل هذه احلركة 

املجددة بعد ع�دته من روما مبا�سرة.

ثقافة وفنون
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ويبدو ذلك جلياََ يف بعض األعمال املهمة 
اليت رمسها عام 1960، ومتثل لوحته ) فتاتان 
رسم  فقد   ، لرسومه  هاماَ  قرويتان( منوذجاَ 
إليها  مضيفاَ  األطفال  كألعاب  مربعة  الوجوه 
هاتني  مأساة  عن  تعرب  اليت  امللونة  اخللفية 
الفتاتني بأسلوب حتوير األشكال الذي بات هو 
الذاتية،  العوامل  داالً على  التعبري  األساس يف 
والسوداء  احلمراء  التعبريية  األلوان  وأسهمت 
القسوة  وهذه  املضمون،  على  التأكيد  يف 
 ، املأساوي  اجلو  هذا  أعطت  الصياغة  يف 
األرض  على  الذين رمسوا  البشر  إىل  إضافة 
على  الباب  ففتح  وعفوية،  تعبري  وقوة  بعنف 
الذي  للفنان  الداخلي  املخزون  إىل  مصراعيه 
التعبري  أساس  ليصبح  القماش  عرب  يتدفق 
الفين. وال ميكننا فهم جتربة ) فاتح املدرس( 
الذاتي ولوحته ألن  الربط بني عامله  من دون 
كل رسومه مرتبطة بعامله الداخلي، فنالحظ 
أن الشخوص اليت يقدمها هي نتيجة معاناته 
هو، لكن السؤال: كيف استطاع فاتح املدرس 
باملشكلة  الذاتي  التعبري  أسلوب  يربط  أن 

االجتماعية أو السياسية؟ 
يف  حديثاً  أسلوباً  لنا  قدم  أنه  شك  وال 
مركزاً  التقليدية  الصيغة  عن  بعيداً  التعبري 
ينعكس  الذي  العميق  الداخلي  العامل  على 
بل  هي  كما  الوجوه  يرسم  فلم  اللوحة،  على 
رمسها من أعماق مكوناته الشخصية، فنرى 
املنظر الشخصي أكثر مما نرى املنظر املرسوم 
فهو  لذلك   . األشياء  يتقيد حبرفية  ال  الذي 
املوروثة مع بعض  الرتاث واألشكال  يأخذ من 
التحوير ليصبح ملكاً شخصياً له يعجنه كيف 
يشاء ويعيد تقدميه معرباً عن طبيعته اخلاصة 
مالمساَ القضية السياسية واالجتماعية، لكن 
عامله الذاتي يبقى أقوى من غريه وخاصة عند 

ما تكون املشكلة اليت يعانيها حادة ومؤثرة. 
ولو قارّنا جتربة ) فاتح املدرس ( بالفنانني 

احلديثني ااّلخرين الذين قدموا جتارهبم قبله 
إمساعيل(  و)نعيم  إمساعيل(  أدهم   ( مثل 
اجلانب  على  مركزاً  نراه  قشالن(  و)ممدوح 
الذاتي بينما يبتعدون هم عنه، ثم أخذ أمهيته 
بعده،  أتوا  الذين  الفنانني  من  كبري  عند عدد 
فأثر عليهم وعلى اجتاه كامل يف هذه احلركة. 
ولد فاتح املدرس يف حلب عام 1922 وتويف 
الفنية  مواهبه  وبرزت   1999 عام  دمشق  يف 
النشاط  بدايات  يف  وساهم  مبكرة  فرتة  يف 
عام  إيطاليا  يف  الفنية  دراسته  وأمت  الفين 
1956  وخترج يف أكادميية الفنون اجلميلة يف 
روما عام 1960 ثم تابع دراسته يف أكادميية 
الفنون اجلميلة يف باريس عام 1969 وخترج 
يف املدرسة الوطنية العليا للفنون اجلميلة يف 

باريس عام 1972. 
التشكيليني  الفنانني  نقيب  منصب  شغل 
السوريني وعمل أستاذاً وحناتاً يف كلية الفنون 
وانتخب   ،  1993 عام  لغاية  بدمشق  اجلميلة 

لفرتة  سورية  يف  اجلميلة  للفنون  نقيباً 
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طويلة ومّثل سورية يف العديد من التظاهرات 
الفنية العربية والدولية .

الثقافة  وزارة  قبل  من  مقتناة  أعماله 
السورية ، واملتحف الوطين بدمشق ، ومتحف 
والفيلسوف   ، اجلمهوري  والقصر   ، دمر 
ورئيس مجهورية  سارتر،  بول  جان  الفرنسي 
فالرتشيل، ضمن جمموعات  االحتادية  أملانيا 

خاصة .
وكتابة  التصوير  املدرس  فاتح  مارس 
القصة والرسم الصحفي كما قام مبحاوالت 

فكرية ذات أمهية .
تعدُّ جتربة فاتح املدرس إشارة بارزة ومهمة 
ليس يف التشكيل السوري املعاصر فحسب بل 
ما  أبرز  ولعل  والعاملية،  العربية  الساحة  على 
مييزها هو ارتباطها الوثيق والعميق جبغرافية 

املتفردة،  تربتها  أللوان  واحتضاهنا  سورية 
اليت  وعفويتها  بساطتها  ذلك  إىل  يضاف 
تقرهبا من فنون األطفال وتبعدها عنها يف اٍَن 

معاً.
إن لِتفرّد جتربة املدرس ومتايزها وألقها، 
نسيجاً  كونه  من  أتت  ومقوماتٍ،  خصائص 
فعلى  واحلياة،  الفن  يف  ومتآلفاً  متجانساً 
الرغم من الزمن القياسي الكبري الذي أمضاه 
لوحته  ظلت  واضحة،  بغزارة  الفن،  إنتاج  يف 
متد أكثر من جسر إىل احلياة ما جعلها مأوى 
احملبب  وشغبها  لطراوهتا   .. احلياة  هلذه 
اجلاهزة  القوالب  فخ  يف  تقع  مل  فتجربته 
التكرار  أو  النمطية  التسجيلية  شرك  يف  وال 
اململ وال غادرها الدفء واأللق والبهاء وزخم 
والتجديد  البحث  وروح  الرؤى  وعمق  التعبري 
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والبساطة  باحلياة  مليئة  ظلت  بل  واإلضافة، 
والعفوية والعمق، ولقد شهدت جتربته الفنية 
لكنها مل  واجتاهات،  انعطافات  عدة  الطويلة 
تبتعد عن احملوراألساسي لشخصيته وأسلوبه 
الذي عُرف به، والقائم على نوع من التعبريية 
اخلاصة املختزلة واملكثفة شكالً وألواناً، تقوم 
الوثيق  االرتباط  من  نوع  على  التعبريية  هذه 
اليومية ما جعلها دائمة  مع احلياة وحرائقها 

احليوية والتألق والتجديد .
تنبثق  لتجربته  العامة  الوحدة  ظلت  لقد 
أما  وينتجه  الفن  يعيش  فنان  اختالجات  من 
الوحدة  هذه  تناول  طرائق  فهو  اختلف  الذي 
التعبري  يف  املستخدمة  والصيغ  الرتاكيب  أي 
عنها وكذلك التقانات. أما املوضوع يف جتربة 
والشجر  األرض  فلم خيرج عن  املدرس  فاتح 

واإلنسان املتفرد بوجه يشبه األرض. 
شاهني(  )حممود  الدكتور  أجرى  ولقد 
حواراً معه برفقة النحات الراحل )نزار علوش(  
ومت اللقاء يف مرمسه قبل وفاته بعام، ناقش 
التشكيلية  واملشاكل  القضايا  من  الكثري  معه 
والصراحة  الصدق  مبنتهى  فأجابه  الراهنة، 
املهمة  اآلراء  بالكثري من  وأفادنا  النظر،  وبعد 

واخلربة الطويلة يف جمال الفنون التشكيلية .
)لقد  شاهني:  حممود  الدكتور  يقول 
نابضة  متوهجة  املدرس  فاتح  جتربة  كانت 
مطبات  وجتاوزت  حياته  طيلة  باحلياة 
التقولب والتجريب املتطرف، والتقنية الباردة، 
على  حمافظة  وظلت  العابرة،  والصرعة 
الشكل  تغادر  مل  فهي  األساسية  مقوماهتا 
اختزاهلا  رغم  املقروء  الواضح  املشخص 

وتكثيفها له (.
ويقول أيضاً: ) إن يف جتربته ارتباطاً وثيقاً 
واألرض  باملرأة   ( السورية  األرض  وبني  بينه 
رمسه  يف  حتى  املدرس  ففاتح  والطفولة( 
املشاهد  يشعر  اخللوي  الطبيعي  للمنظر 
اللون  من  ذاك  أو  الشكل  يطل هبذا  باإلنسان 
واخلط والعناصر األخرى يف اللوحة، ثم يلقي 
عليها شاالً شفيفاً جيعل األلوان تنسحب مع 
بعضها بعضاً وإنه رغم االنعطافات الكثرية يف 
واضحة  فنية  شخصية  هناك  ظلت  جتربته 
ومؤكدة لفاتح املدرس بينما كان هناك جتارب 
تشكيلية عربية عديدة مل تستطع حتقيق هذه 
املعادلة فبعضها ضاع يف تعدد الشخصيات، 
وبعضها اآلخر سرقته التقنية املاكرة  وبعضها 
احلرفية  التسجيلية  الواقعية  شرك  يف  وقع 
جند  كما   . املكرورة(  النمطية  الشخصية  أو 
املدرس،  فاتح  يدعى  كبرياً  طفالً  لوحاته  يف 
وسرّ ذلك يعود كما يقول هو: )أن هذا اجلسر 
اخلفي بني الصوت الصارخ و النظرة الساكنة 

والصراخ،  النظرة  وأمه بني  الطفل  بني 
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يف  واهلدف  الشكل  بني  العالقة  يف  موجود 
نفسه:  عن  أيضاً  يقول   .) البشرية  النفس 
)فضلت أن أكون مواطناً يعمل من أجل املزيد 
ومن   .) تاجراً  وليس  االجتماعي  الغنى  من 
قومية  فكرية  مهمة  يف  ) حنن  أيضاً:  أقواله 
والتجريب  والبحث  املعرفة  إىل  حتتاج  متزنة 
يف  نفسي  أعترب  وأنا  على حضارتنا  للحفاظ 
إىل  احلياة  تأوي  كذلك،  وألنين  املهمة  هذه 

لوحيت (.
أقام الفنان التشكيلي  فاتح املدرس العديد 
معرضاً(   20 )قرابة  اخلاصة  املعارض  من 
وأملانيا  ولبنان  : سورية  منها  عديدة  دول  يف 

ومعرضاً  املتحدة  والواليات  وكندا  وفرنسا 
شخصياً يف واشنطن. ويف عام :

يف  ألعماله  األول  املعرض  أقام   1950  -
نادي اللواء حبلب . 

- 1952 املعرض الثاني ألعماله يف مركز 
) لوند ( يف السويد .

- 1955 معرض شخصي يف نيويورك 
غالريي  يف  شخصي  معرض   1959  -
الفيلسوف  أقتنى  وقد  روما،  يف  شيكي 

الفرنسي سارتر منه ثالث لوحات . 
كتاب  طبع  مع  استعادي  1994معرض   -

وفيلم من معهد العامل العربي يف باريس. 
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- 1996 معرض استعادي يف بريوت .    
كما شارك يف العديد من املعارض املشرتكة 

)ما يقارب 31 معرضاً( :
- 1947 شارك يف معرض الفنانني العرب 

يف بيت مري لبنان .
- 1947 املعرض األول للفنانني التشكيليني 
األوىل  التجهيز  مدرسة  يف  السوريني  العرب 

بدمشق. 
- 1952 شارك يف معرض مركز الصداقة 

يف نيويورك - الواليات املتحدة األمريكية
شتوتغارت  يف  مشرتك  معرض   1963  -

)أملانيا االحتادية ( مبشاركة كبار الفنانني .
- 1967 املعرض العربي السوري املعاصر 

يف لندن .
دول  لفناني  اإلسكندرية  بينايل   1968  -

البحر املتوسط .
العربي  التشكيلي  الفن  معرض   1977  -

السوري يف الكويت .
- 1980 معرض القصر الكبري يف باريس 

للفن العربي السوري .
يف  السوري  العربي  املعرض   1982  -

صوفيا .
ونال العديد من اجلوائز نذكر بعضها :

للفنون  الثالث  املعرض  جائزة  ـ   1952  -
عن  بدمشق  الوطين  املتحف  يف  التشكيلية 

لوحته ) كفر جنة(.
املعرض  من  استحقاق  جائزة  ـ   1952  -

الدويل يف جامعة كليفالند ـ فلوريدا .

أكادميية  من  األوىل  اجلائزة  ـ   1960  -
الفنون اجلميلة بروما.

- 1963 ـ ميدالية شرف من بينايل سان 
الشيوخ  جملس  .وجائزة  الربازيل  يف  باولو 

اإليطايل 
- 1977ـ  جائزة الشراع الذهيب يف معرض 
الكويت اخلامس للفنانني التشكيليني العرب .

- 1995 ـ بينايل القاهرة . 
كما نال العديد من اجلوائز األخرى .

املبدع  التشكيلي  الفنان  جتربة  ظلت  لقد 
فاتح املدرس كما بدأت ، على مدى ستني عاماً 
موّارةً باحلياة رافلًة بالبساطة والعفوية والعمق 
أغرت  املمتنع،  السهل  النوع  من  فهي  لذلك 
والعرب  السوريني  التشكيليني  من  العديد 
بتقليدها لكنها ظلت عصيًة على التقليد ألهنا 
كانت وثيقة الصلة جبذوة احلياة املتجددة أبداً 
ال  الذي  اإلنساني  الفكر  وجوالت  وبصوالت 

يهدأ. 
امتلك فاتح املدرس مؤهالت متميزة مّكنته 
من القيام هبذه الصوالت واجلوالت بامتياز. 

والعشرين  الثامن  يف  دمشق  يف  تويف 
يف  كبرياً  أثراً  وترك   1999 عام  حزيران  من 
النفوس، متيز ببعد النظر واستشرافه العميق 
جزءاً  سيبقى  غادره  وإن  الذي  للمستقبل 
منه، بفنه وأفكاره والصخب اجلميل  أساسياً 
السورية  التشكيلية  احلياة  يف  أحدثه  الذي 
والعربية  السورية  الثقافية  واحلياة  خباصة 

بعامة.

املراجع:
- موقع )اكتشف سورية(.

- احلياة التشكيلية، العدد/74،متوز - آب - أيلول/2005.
- احلياة التشكيلية، العددان )17-18(، السنة اخلامسة ) تشرين األول، تشرين الثاني - 

كانون األول/1984( و ) كانون الثاني - شباط - آذار/1985(
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ذاكرة المجلة

 الدكتور حسام الخطيب
خام�س رئي�س حترير ملجلة املعلم العربي*

واإحياء  ذاكرتها  نب�س  تعيد  وهي  وتعتز،  العربي«  املعلم   « جملة  تفخر   
تاريخها ب��سفها ثاين اأقدم جملة م�ستمرة يف ال�سدور يف �س�رية، اأن يك�ن من 
بني الذين ت�سلم�ا اإدارتها ورئا�سة حتريرها عَلٌم ومفكر وناقد لمع، كان ول 
يزال ا�سمًا م�ؤثرًا يف ال�ساحة الثقافة العربية وله ح�س�ره اخلا�س يف ميادين 

النقد والإبداع.

* أعدّ هذه املادة مدير التحرير.
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الدكتور حسام اخلطيب كان خامس رئيس 
حترير جمللة » املعلم العربي« أدارها بني عامي 
1964- 1966 وخالل هذين العامني استطاع 
اجمللة  مسرية  ميزت  خاصة  بصمة  يرتك  أن 
وأثْرهتا بشكل خاص بالتحقيقات واحلوارات.

ميثل  اليت  بذاكرهتا  جملتنا  حتتفي  وحني 
د.حسام وزمالؤه الرواد جزءاً مهماً منها، فهي 
تقدم بعضاً من تكريم متواضع هلؤالء، هو أقل 

مايستحقه جيل البناة األوائل.
وحنن بدورنا حني ننحين تقديراً وعرفاناً 
قدّمنا  قد  نكون  فإننا  األول،  الرعيل  هلذا 

واجب االحرتام لتارخينا وذواتنا.
دمشق،  يف  بيته  يف  حسام  د.  التقينا  كنا 
)املزة جبل( منذ مخس سنوات خالل واحدة 
من زياراته القصرية إىل دمشق، وحاورناه حول 

عالقته مع » املعلم العربي« )1(.
ثاني  يعد  أنه  به  اعتزازنا  دواعي  ومن 
مؤسس أكادميي عربي لألدب املقارن، بوصفه 
يف  األدبي  والبحث  النقد  أنساق  من  نسقاً 
الوطن العربي، بعد املصري د. حممد الغنيمي 

هالل. 
د. حسام منذ عام 1970 على  دأب  فقد 
افتتاح هذا االختصاص يف اجلامعات العربية 
وخاصة املشرقية منها وإغنائه، وقد استحق 
املقارن  الرائد واملؤسس لألدب  جبدارة صفة 
تواضع  من  فيه  عرفنا  عما  فضالً  العربي، 

العامل ورّقة األديب ومسو الروح واخللق.
طربيا  مدينة  يف  اخلطيب  حسام  ولد   
عبد  أمني  والده   ،1932/5/10 بفلسطني يف 
يف  العربية  للغة  مدرساً  كان  اخلطيب  اهلل 
قبل   ،)2( قرى  عدة  يف  تنقل  طربيا،   ثانوية 

أن يستقر يف صفد ومعه أسرته.
يتذكر حسام من تلك األيام، حني كان طالباً 

1- راجع نص هذا احلوار يف الصفحات اآلتية .
2- من هذه القرى: حطني، طيطبا، فراضية .

يف الصف التاسع، أنه كان مسؤوالً عن املكتبة 
كله  وقته  يشغل  كان  وأنه  غنية،  مكتبة  وهي 
يف ترتيب الكتب والعناية هبا وإعارهتا لزمالئه 
هذا  ينصحهم مبطالعة  كان  وكيف  وأساتذته 

الكتاب أو ذاك.
املرحلة  تلك  يف  أساتذته  من  يتذكر  كان 
الناقد واألديب الكبري إحسان عباس، والينسى 

قسوته وشدته على الطالب.
يف عام 1948 وقعت النكبة، وغادرت أسرة 
حسام فلسطني مشياً على األقدام إىل جنوب 
مدينة  يف  أشهر  لعدة  الرحال  وحطت  لبنان، 
إحدى  على ظهر  تنتقل  أن  قبل  جبيل(  )بنت 

الشاحنات إىل دمشق.
تلك الذكريات املؤملة تركت ندوباً ال تُمحى 
ستني  بعد  ذا  وهاهو  حسام،  د.  وجدان  يف 
التنقل  قلق   « عن  يتحدث  مازال  ونيف  سنة 

والرتحال«.
استقرت  أن  بعد   1948 عام   خريف  يف 
مدرسة  إىل  انتسب  دمشق  يف  حسام  أسرة 
أهلية ليكمل دراسته الثانوية، ويف العام التايل 
من  قفزاً  العامة  الثانوية  امتحان  إىل  تقدم 
الصف العاشر، وبالرغم من الظروف الصعبة 
يتشاركون  أوالد  وسبعة  أبوين  من  »أسرة 
النجاح  استطاع  فيها«،  وينامون  ذاهتا  الغرفة 

يف امتحان الثانوية العامة عام 1949.
» كان حسام ينتظر حتى ينام اجلميع، ثم 
يشعل ضوءاً خافتاً كي يدرس، وكان كثرياً ما 

يستيقظ قبلهم لكتابة وظائف املدرسة«.
يّن والده معلماً يف بصرى  يف تلك السنة عُّ
هناك  إليها،  األسرة  فانتقلت  الشام حبوران، 
عمل حسام معلماً وكيالً، واستطاع من رواتب 
تلك السنة توفري مصاريف دراسته اجلامعية 
يف كلية اآلداب، قسم اللغة العربية يف اجلامعة 

السورية.
دمشق،  يف  للسكن  انتقل  ذلك  بعد 
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بيت  سطح  على  متواضعة  غرفة  فاستأجر 
اجللبة  وسط  األحياء  أحد  يف  قديم  عربي 
دراسته  أكمل  الظروف  والضوضاء، ويف هذه 
اللغة  يف  اإلجازة  على  وحصل  اجلامعية، 
التأهيل  دبلوم  نال  ثم   1954 عام  العربية 

الرتبوي عام 1955.
بعد خترجه يف اجلامعة عيّن حسام مدرساً 
للغة العربية يف ثانوية مدينة درعا، وكان والده 
انتقل إليها للسكن قبل سنوات قليلة، كما عمل 
يف الوقت ذاته مدرساً يف دار املعلمني الريفية 

يف املدينة ذاهتا بني عامي 1959-1955.
يف تلك الفرتة مل يرتك هذا الفتى الطموح 
إال وسعى  واملعرفة  العلم  فرصة الرتقاء سلم 
عام  ففي  ظروفه  وصعوبة  فقره  رغم  إليها، 
1949 قرأ إعالناً عن مدرسة تُعلّم الصحافة 
قيمة  جلمع  فكافح  مصر،  يف  باملراسلة 
االشرتاك وسجل فيها، ونال بعد ذلك دبلوماً 

يف الصحافة عام 1950.
وبعد حصوله على اإلجازة يف اللغة العربية 
عام 1954، انتسب إىل قسم اللغة اإلنكليزية 

يف جامعة دمشق، ونال إجازته عام 1959.
ليعمل  دمشق  إىل  انتقل   1959 عام  يف 
الفرنسي  املعهد  يف  العربية  للدروس  مديراً 
العربي، ثم عمل مدرساً يف الكلية البطريركية 

بني عامي 1964-1960.
قسم  يف  حماضراً  عيّن   1961 عام  ويف 
اللغة العربية جبامعة دمشق حتى عام 1966، 
ثم انتدب إىل اإلدارة املركزية يف وزارة الرتبية 
يف 17 تشرين الثاني عام 1964 رئيساً لتحرير 
آب  حتى  فيها  وبقي  العربي«،  »املعلم  جملة 

. 1966
ثقافياً  مستشاراً  عمل   1970-1966 بني 

يف رئاسة الدولة السورية.
وكذلك عضواً يف اللجنة التنفيذية ملنظمة 
التحرير الفلسطينية بني عامي 1971-1969 

رئيساً لدائرة  الشؤون الثقافية، ثم عضواً يف 
اجمللس الوطين الفلسطيين.

يكتب  كان  أنه  الفرتة  وعُرف عنه يف هذه 
قادة  إىل  وتعرف  الرؤساء،  بعض  خطابات 
أوسع  من  السياسة  غمار  ودخل  وزعماء، 

أبواهبا.
عن  غريب  أنه  يشعر  بقي  كله  ذلك  رغم 
عاملها، فهو مل يكن حيلم يوماً أن يصبح حاكماً 
أو موظفاً، كما قال يف أحد لقاءاته، وظل طوال 
حياته يستثقل ظل تلك السنوات اليت قضاها 

يف مواقع السياسة:
» إهنا سبع سنوات من العمل كادت حترفين 

عن دروب الكتابة«
كنت  اخللف،  إىل  األيام  بي  عادت  لو   «
سأحاول كبح مجاح نفسي عن املغامرات على 

رصيف السياسة«
األقوى،  هو  واألدب  للكتابة  عشقه  وبقي 
دنيا  ومنها  الدنيا،  أن   « مؤخراً  اعرتف  وقد 

السياسة، شغلته عن مشروعه الثقايف.«.
قصد حسام كامربيدج يف بريطانيا، ونال 
فيها شهادة الدكتوراة باللغة العربية عام 1969، 
وكان عنوان رسالته » سبل املؤثرات األجنبية 

وأشكاهلا يف القصة السورية احلديثة«.
يف  مدرساً  عُيّن   1970 عام  مطلع  يف 
أستاذاً  العربية،  اللغة  جامعة دمشق يف قسم 
اللغة  لقسم  رئيساً  ثم  والنقد،  املقارن  لألدب 
 ،1977 عام  حتى   1971 عام  فيها  العربية 
ومرة أخرى عام 1989 ،كما عمل معاوناً لوزير 

التعليم العايل بني 1976-1974.
الربملاني  لالحتاد  بالوكالة  عاماً  وأميناً 
العربي بني 1977-1983 ، وعضواً يف املكتب 
-1981 بني  العرب  الكّتاب  الحتاد  التنفيذي 

.1990
اجلامعة  يف  والنقد  األدب  درّس  كما 

اللبنانية.



181املعلم العربي / العددان 451-450 / 2013

المعلم العربي

اآلداب   « جملة  لتحرير  رئيساً  وعمل 
األجنبية« يف دمشق بني 1982-1990 ورئيساً 
-1978 بني  العربي«  »الربملان  جملة  لتحرير 

عام  »اجلذور«  جملة  لتحرير  ورئيساً   ،1983
.1983

منحة  يف  علمي  تفرغ  على  حصل  ثم 
)فولربايت( ملدة سنة يف الواليات املتحدة ) يف 

جامعة إنديانا( 1988-1987.
يف عام 1989 انتقل إىل اليمن عميداً لكلية 

الرتبية يف تعز، حتى عام 1991.
وأصبح يف ذلك العام عميداً لكلية اآلداب 

فيها حتى عام 1993.
يف عام 1993 انتقل للعمل أستاذاً لألدب 
املقارن والنقد يف قسم اللغة العربية يف جامعة 

قطر.

ويف عام 1998 بدأ رحالت صيفية منتظمة 
إىل الواليات املتحدة حتى عام 2004، غايتها 

البحث والتدريس.
جامعة  يف  العمل  ترك   2004 عام  يف 
قطر، ليعمل خبرياً يف اجمللس الوطين للثقافة 
فيه  أنشأ  وقد  الدوحة،  يف  والرتاث  والفنون 
عشر  منذ  يرتأسه  يزال  ال  للرتمجة  مركزاً 

سنوات.
كتاباته  يف  يرّكز  اخلطيب  حسام  د.  كان 
األوىل يف ستينيات القرن املنصرم على املقالة 
الفكرية والنقد األدبي، وخاصة نقد القصة يف 

التجربتني السورية والفلسطينية.
يف السبعينيات تناول يف كتاباته موضوعات 

لغوية واجتماعية وفكرية مع تركيز على 
انتقل  ذلك  بعد  الفلسطينية.  القضية 
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إىل البحث األدبي والتنظريي خاصة يف ميدان 
األدب املقارن.
مؤلفاته:

 للدكتور حسام مايزيد على أربعني كتاباً، 
بينها عشر كتب مرتمجة، أبرزها:

احلديث،  العربي  األدب  يف  الوايف   -
باالشرتاك مع جودت الركابي وإمساعيل عبد 

الكريم،1963.
- يف التجربة الثورية الفلسطينية 1972.

- األدب األوربي - تطوره ونشأة مذاهبه، 
.1972

- أحباث نقدية ومقارنة،1973.
يف  وأشكاهلا  األجنبية  املؤثرات  سبل   -

القصة السورية احلديثة،1973.
النهوض،  مرحلة  يف  السورية  الرواية   -

.1974
األوربي  األدب  تطور  يف  حماضرات   -

ونشأة مذاهبه واجتاهاته النقدية، 1975.
- مالمح يف األدب والثقافة واللغة، 1977.

- القدس - دمشق - القدس، 1980.
- األدب املقارن نظرية وتطبيق ،1981.

الغرب،  يف   والنقد  األدب  من  جوانب   -
.1982

- الثقافة والرتبية يف خط املواجهة، 1983.
هنوض  دراسة   ( اجملهر  حتت  روايات   -

الرواية يف سورية(،1983.
الصهيونية واإلمربيالية يف  العالقة بني   -

النظرية والتطبيق، 1984.
العربي  األدب  رائد  اخلالدي،  روحي   -

املقارن،1985.
األدبية،  التجربة  يف  فلسطينية  ظالل   -

.1990
- مشروع األمنوذج املقرتح خلطة تدريس 
اجلامعية،  الدرجة  يف  وآداهبا  العربية  اللغة 

باالشرتاك، 1990.

- آفاق األدب املقارن عربياً وعاملياً، 1992.
- اللغة العربية إضاءات عصرية، 1995.

- حركة الرتمجة الفلسطينية، من النهضة 
حتى أواخر القرن العشرين، 1995.

الفلسطيين  الوطن  يف  األدبي  النقد   -
والشتات، 1996.

- املنهل يف األدب العربي، 1996.
- األدب والتكنولوجيا وجسر النص املفرع، 

.1996
القصرية يف سورية-  القصة  - معامل من 

ريادات ونصوص، 1998 .
ومؤشرات  الواقع  قطر،  يف  الرتمجة   -

املستقبل، 2000.
- األدب العربي املقارن، واجهات وعالقات، 

.2001
العوملة،  إىل  العاملية  من  املقارن  األدب   -

.2001
عصر  يف  ومرجعيته  اإلبداع  آفاق   -

املعلوماتية- باالشرتاك، 2001.
العاملية،  وصبوة  املقارن  العربي  األدب   -

.2005
 ومن ترمجاته:

- عصارة األيام -  مسرست موم، 1964.
- العامل الثالث - بيرت ورسلي، 1968.

بيكيت،  صموئيل   - غودو  انتظار  يف   -
.1968

أوسنت   - ولك  رينيه   - األدب  نظرية   -
وارين، 1972.

وميزات  موجز-  تاريخ  األدبي  النقد   -
وبروكس- باالشرتاك ج1/)1973( ج2)1973(

ج3 )1975( ج4 )1977(
 - شري  دوالند   - التجريبية  الرتبية   -

باالشرتاك -1984.
- جواز إىل املساواة، 2000.
- التوءمة اجلامعية، 2001.
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اللغة،  يف  اجلنسني  بني  املساواة  حنو   -
.2001

- قرارات اليونسكو حول املساواة والتكافؤ 
بني اجلنسني، 2001.

احلوار مع الدكتور 
حسام اخلطيب)3(

* د. حسام، حتتفل جملة »املعلم العربي« 
بعيدها الستني، وهي اآلن ثاني أقدم جملة 
سورية التزال مستمرة يف الصدور، وأنت كنت 
حتريرها  رئاسة  تسلموا  الذين  من  واحداً 
مدة عامني يف أواسط الستينيات، ماذا بقي 

يف الذاكرة عن هذه التجربة؟
على  عيين  وقعت  حني  احلق،  أقول   **
»املعلم  جملة  من  احلديثة  األعداد  بعض 
العربي« انتابتين رعشة وأطلّتْ ذاكرتي البعيدة 
وقد أخذت تعصف هبا الدهشة، ولسان حاهلا 
وبدت  النواميس  خالفت  عجوز  هذه  يقول: 
عجوز  أهنا  يبدو  وال  العشرين  بنات  حلة  يف 
لسان  أما  رافلة...  هي حسناء  بل  متصابية، 
حايل فكان يقول: انتظر لنرى ما وراء املظهر 
وإذ  خمرب.  من  وراءه  ما  ولنكتشف  املتألق، 
قلّبت الصفحات اقتنعت بسرعة أن األعجوبة 

حدثت وأن اجلوهر ما زال على العهد وفيّاً.
باب  إىل  الرتبية  باب  من  انتقلت  وحني 
الثقافة واألدب، تأكدت أن احلسناء اجلديدة 
الذي حرصتُ  اإلبداع  زالت وفيّة حملاسن  ما 
يكون  أن  على  الزمان،  من  غابر  يف  شخصياً 
يف شعره ونثره مسحة تلطيف وإغواء لبحوث 
املعلم  على  تضغط  اليت  وأحكامها  الرتبية 

املفرتض أهنا إليه تتوجه.
وهكذا هدأ روعي وأيقنت أن حيب القديم 
كرُّ  كاد  أن  بعد  متفائالً،  يستيقظ  أن  جيب 

3- أُجري هذا احلوار عام 2008 يف منزل 
الدكتور حسام يف دمشق .

األيام والليايل أن ينال من انطالقة فتوّته اليت 
كان زادُها األساسي الطموح والتفاؤل والقلق 

املعريف.
أواسط  يف  تسلمتها  حني  اجمللة  كانت 
سليمان  املرحوم  صديقي  من  الستينيات 
اخلش قد بدأت تتطلع إىل املعاصرة واحليوية 
دون تركيز على الشكل واملظهر، شأهنا يف ذلك 
شأن اجملالت )القليلة( والصحف يف عهدها، 
الذي سلمين  الغيور هو  الشهم  وكان سليمان 
آخر.  منصب  إىل  انتقَل  حني  أمانًة  اجمللة 
أصدر  بعد  فيما  للثقافة  وزيراً  أصبح  وحني 
قراراً بنقلي مديراً إلحدى اإلدارات يف وزارته، 
إىل  مشدوداً  كنت  أنين  إال  استشارتي،  دون 
مهنة التدريس والكتابة، كما أن مسعة العمل 

اإلداري يف تلك الفرتة مل تكن مشجعة.
ينظر  ال  جيٍل  من  كنت  أنين  واحلقيقة 
بكثري من االرتياح إىل العمل اإلداري حتى يف 
وزارة ثقافة، ومل تدركين أية ندامة على رفض 
أسفي  باستثناء  اإلداري،  العمل  إىل  االنتقال 
خلسارة فرصة العمل جنباً إىل جنب مع ذلك 
اإلنسان املخلص ملبادئه ولوطنه العربي ولكل 
من حوله. »أمسح لنفسي أن أقول كما يقولون 
تُرى،  يا  العاطفية:  احلالة  مثل هذه  عادة يف 
أن  بعد  نكتبه،  ما  يطالع  أو  اآلن  يسمعنا  هل 
تطوّرت وسائل االتصال واخرتقت احُلجب؟!«.

قليالً،  الذاكرة  يف  لنحفر  عدنا  إذا   *
أنت كنت يف عام 1964م مدرساً يف الثانوية 
رحلة  بعد  بدمشق،  اخلاصة  البطريركية 
درعا  ثانويات  بني  التعليم  عشر سنوات يف 
وفجأة  الفرنسي(،  العربي  )املعهد  ودمشق 
 1964 نوفمرب(   ( الثاني  تشرين  يف  ندبت 
إىل اإلدارة املركزية يف وزارة الرتبية لتصبح 
رئيساً لتحرير جملة »املعلم العربي«، ماقصة 

هذا الندب؟
التدريس  من  انتقايل  كان   **
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استجابة  أوالً:  العربي«،  »املعلم  العمل يف  إىل 
ملخاوف سليمان اخلش من أن تقع اجمللة بعده 
يف سُبات، بعد أن أعطاها شيئاً من ديناميته. 
اجليل  ليدرك  هنا  قليالً  سأطيل  وثانياً: 
اجلديد أننا كنا جيل مسؤولية قومية ووطنية 
وأخالقية واعتداد بالذات. وحني قبلت التخلي 
اخلاصة  البطريركية  الكلية  يف  موقعي  عن 
اليت كنت فيها معزّزاً مكرماً، وبرعاية اإلنسان 
الدمث ذي القلب الكبري األب فرانسوا أبومخ، 
الذي أصدر فيما بعد كتاباً بالفرنسية عنوانه 
وسط  يف  مسيحي  »مذكرات  أذكر:  فيما 
إسالمي«. وكان لقيب يف تلك املدرسة »مدير 
الدروس العربية«، وكنت قد انتقلت إىل الكلية 
الفرنسي  املعهد  من   1960 عام  البطريركية 
العربي حيث شغلت هناك مركزاً مهماً خلفت 
الكيالني  إبراهيم  د.  املرحوم  أستاذي  فيه 
ومارست وظيفته وعلى مكتبه الذي كان يعج 
وقائع  الكالم على  بأوراق مضطربة. وحيتاج 
عملي يف هذا املعهد )زمن اجلمهورية العربية 

املتحدة( إىل جماٍل آخر غري هذا اجملال.
من  فيها  انتقلت  اليت  ذاهتا  السنة  ويف 
مدينة درعا )اليت أمحل هلا أطيب الذكريات(، 
مقرر:  تدريس  دمشق  جامعة  إدارة  كلفتين 
لطالب  اإلنكليزية«  باللغة  عربية  »دراسات 
العربية،  اللغة  قسم  من  الرابعة  السنة 
واستمرت هذه املهمة حتى عام 1966، وكان 
ذلك التكليف مبعث فخٍر يل، وفتح يل جماالت 
إىل  االنتقال  وأتى  ثانوي.  أي مدرّس  يتمناها 
اتسعت  مضافاً،  وساماً  العربي«  »املعلم  جملة 
فيه اتصاالتي يف الوسط األدبي واالجتماعي 
واحلكومي، وأمكنتين من إجناز مهمة تارخيية 
)فائقة يف وقتها يرجى أال حيكم عليها مبنطق 
الوضع الراهن(، وهي إقامة صلة بني ممثلي 
حركة التحرير الوطين الفلسطيين )فتح( وبني 
مراكز النفوذ العليا يف القيادة السورية. وهنا 

أود أن أشهد للتاريخ أن كل مسؤول اتصلت به 
احلماسة  من  درجة  أقصى  يبدي  كان  آنذاك 
للقضية الفلسطينية، بل كان هناك غيورون – 
وأكثرهم عسكريون - يتصرفون باجتاه نطاق 
أوسع من صالحياهتم، وحتت خطر العقوبات 
اجلانب  وكان  رؤسائهم  من  االنضباطية 
ياسر  الراحل  بالرئيس  ممثالً  الفلسطيين 
الراحل خليل  عرفات )رمحه اهلل( ومساعده 
الوزير والقائد العسكري أبي صربي وعبد اهلل 
وهلذا  بعد.  فيما  احللقة  اتسعت  ثم  الدنان، 
نطاق  ومواقف خارجة عن  تشعبات  املوضوع 
جملة »املعلم العربي«، اليت تردد إليها أبو عمار 
معرفة  دون  سورية،  إىل  أتوا  كلما  وصحبه 

الوزير آنذاك ومسؤويل الوزارة والزمالء.
»رئيس  وظيفة  تكن  مل  حال  أية  وعلى 
احلني  ذلك  يف  الرتبية«  وزارة  جملة  حترير 
تعاقب عليها رجال هلم  وظيفة بسيطة، وقد 
وزن ثقايف واجتماعي وأحياناً سياسي، وكانت 
هذه  تسمية  وميكن  الوظيفي.  للصعود  معرباً 
املرحلة من سرية حياتي مبرحلة اخلروج من 
بوتقة التعليم الثانوي املغلقة، باجتاه االنصياع 
جتربة  جانب  إىل  الكتابة،  حرفة  لنداءات 

اإلسهام يف العمل العام. )4(
جملة  مع  محيمة  عالقة  لك  كانت   *
رئيساً  تصبح  أن  قبل  العربي«  »املعلم 
لتحريرها على مايبدو، فقد قدمت عدداً من 
للمجلة  القصص  وحتى  واملقاالت  األحباث 
بدءاً من عام 1955م إذ نشرت جملتنا دراسة 
لك بعنوان )هل أخفق التعليم يف بريطانيا( 
الثالثة  يف  شاب  وأنت  درعا  من  أرسلتها 

والعشرين. ثم تتالت العناوين: 

4- من شاء أن يتوسع يف فهم طبيعة املوقف 
آنذاك، ميكنه ارتياد املوقع اإللكرتوني التايل:

www. hussamkhateeb. net
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رسالة يف الغفران )آذار 1961 ( - التعليم 
يف عامل متعدد الثقافات ) ك2 -1962م( - 
-1962م(  )ت2  وأمريكا  أوروبا  بني  التعليم 
 - 1964م(  أيار   ( الوطن  ومفهوم  املتنيب   -
وأخرياً قصة قصرية بعنوان: )صباح( - ت2 
جممل  يف  البواكري  هذه  موقع  ما  1964م، 
بدايات د.حسام اخلطيب مع النشر والكتابة؟ 
يف  العربي«  »املعلم  جملة  ترى  كنت  وكيف 

تلك العقود التأسيسية األوىل؟
العشرين،  القرن  ستينيات  فرتة  يف   **
كانت منابر النشر ذات الشأن حمدودة جداً، 
وكان النشر يف »املعلم العربي« فخراً ألي ناشئ 
مثلي، وخطوة يف طريق الوصول إىل صفحات 
جملة وزارة الثقافة »املعرفة«، اليت كان يديرها 
مؤسسي  أبرز  أحد  الشايب،  فؤاد  األستاذ 
ب  يتعلق  وفيما  السورية.  العربية  الثقافة 
هي  الشخصية  املعرفة  كانت  العربي«  »املعلم 
طريقي إىل النشر، كما أنين راعيت اهتمامات 
ثم  الغفران«  اجمللة فكانت قصتا: »رسالة يف 
»صباح« من وحي جتاربي التدريسية، واألوىل 
تالميذه،  من  الغفران  يطلب  معلم  حكاية 
والثانية حكاية معلم خيطئ يف حتديد ساعة 

الصباح.
عن  الطازجة  الرتبوية  ترمجاتي  أن  كما 
اللغة اإلنكليزية، يف وقتٍ كانت الرتمجات عن 
الفرنسية هي الطاغية، وكانت تعجب رؤساء 
وكذلك  اجمللة،  خطة  مع  وتنسجم  التحرير 

املقاالت والقصص األخرى.
باهتمام  الصاعد  اجليل  نذّكر  ولكي 
االستقالل  جيل  أي  جليلي،  السابق  اجليل 
يف اجلمهورية السورية آنذاك، باللغة العربية 
كنّا  إننا  أقول  اجمللة،  يف  ينشر  ما  ومبستوى 
بالعربية  االلتزام  على  احلرص  شديدي 
اجلادّة  املواد  اختيار  جانب  إىل  الفصيحة 
املقاالت  مشروعات  يراجع  وكان  واملفيدة. 

أساتذة  العربي«  »املعلم  يف  للنشر  تقدم  اليت 
فطاحل... وتذكرني كلمة »املواد« اليت أوردهتا 
يف السطر السابق مبقايل الثاني الذي جرت 
اإلشارة إليه سابقاً، وقد أتت مراجعته آنذاك 
اجلمايل،  حافظ  الراحل  الكبري  أستاذنا  بيد 
كثرياً،  منها  خجلتُ  حنوية  غلطة  يل  فالتقط 
وهي تنوين كلمة )موادّاً( املمنوعة من الصرف 
ألهنا مجع تكسري على وزن مفاعل، ومل أنتبه 
أصله:  أي  مشدّداً،  كان  الدال  حرف  أن  إىل 
هذا  وأين  التنوين...  عليه  فامتنع  »موادد«، 
مما يكتبه أدباؤنا اليوم الذين يقف وراء معظم 
لغويون، يف حماولة  هلم مصححون  ينشر  ما 

إلنقاذ ما ميكن إنقاذه.
وقد حاولت منشوراتي هذه أن ترقى إىل 
السمت الرفيع الذي التزمته اجمللة يف عقودها 

األوىل.
* عندما أصبحت رئيساً لتحرير جملة 
»املعلم العربي« قدمت قضايا األدب والثقافة 
على قضايا الرتبية وجعلتها الباب األول يف 
أدبياً  آنذاك  حتقيقاً  اجمللة - وقدمت فيه 
ممتعاً استمر عدة أعداد حول األدب العربي 
املعاصر يف سورية شارك فيه خرية األدباء 
هذا  أن  والالفت  آنذاك،  بالدنا  يف  الشباب 
الباب املستحدث تراجع فور انتهاء انتدابك 
الفكر  باب  ليتقدم  اجمللة،  حترير  لرئاسة 
الرتبوي ... كيف كنت ترى مسألة التوازن بني 
الثقافة  قضايا  وبني  الفكرية  اجمللة  هوية 

األخرى؟
حترير  رئاسة  توّليتُ  عندما  نعم،   **
»املعلم العربي« قدّمت قضايا األدب والثقافة 
آنذاك كنت أالحظ  عن وعٍي وتصميم، ألنين 
خلفية  إىل  التدريس  على  القائمني  حاجة 
يوفرها  أن  ميكن  إنسانية  ومسحة  ثقافية 
حرفة  وكانت  األدبي.  اجلو  يف  االخنراط 

بالذات  والثانوي  املتوسط  التعليم 
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موجهًة بالضرورة إىل آليّات وسبل النجاح يف 
العامة.  الثانوية  ثم  املتوسطة  الكفاءة  شهادة 
وكنت أغتاظ ملا أراه من حرفية وحفظية تعليم 
إىل  التوصل  بغية  واألدبية  االجتماعية  املواد 
أن  وأظن  العالمات،  جمموع  يف  أعلى  معدٍل 
األمر ما زال كذلك حتى يوم الناس هذا. أي أن 
املدرسني أنفسهم كانوا -يف معظمهم- جمرد 
العامة.  االمتحانات  الطلبة يف  أدوات إلجناح 
التوصل إىل  وكان -وما زال- املهم هو كيفية 
عالمات مؤهلة للمطلوب يف فروع التخصص 
املرغوبة، بصرف النظر عن احملتوى املعريف. 
من  رائعاً  إقباالً  أملح  كنت  أخرى  جهة  ومن 
جيلي على الكتابة األدبية والثقافية. كما أنين 
رمبا أحببت ختليص اجمللة من رتابة املقاالت 
الرتبوية. وباملناسبة كان التحقيق األدبي الذي 
للحياة  حمّفزاً  ثقافياً  سبقاً  حينذاك  أجريته 
باجلدية  تتسم  كانت  اليت  والثقافية  األدبية 

واحلماسة. 
أحصل  أن  استطعت  كيف  أذكر  زالت  وما 
من طيب الذكر الداعية اإلسالمي الشيخ علي 
حقائق  فيها  مفصلة  إجابة  على  الطنطاوي 
أن  كما  آنذاك.  السائدة  الثقافة  عن  مذهلة 
لكل  مفيدة  وثائق  اآلن  تُعدُّ  األدباء  أجوبة 
باحث حول تطورات احلياة الثقافية واألدبية 
يف مرحلة ما بعد االستقالل والتيارات املؤثرة 
إجيابياً  كان  األدباء  جتاوب  أن  وأذكر  فيها. 

وثرياً بالتفاصيل.
تؤديه  أن  ميكن  الذي  الدور  ما   *
ثقافة  بناء  يف  والفكرية  الثقافية  اجملالت 
أنتج  الذي  العوملة  عصر  يف  العربي  اجليل 
بدائل كثرية كوسائل اتصال مسعية وبصرية 
متطورة، وبكلمة أخرى: ماهي املهمة املعرفية 
وسائل  من  النوع  هبذا  املنوطة  األساسية 
االتصال اليوم؟ وحسب خربتكم، ماهي أهم 
مفاتيح النجاح يف أداء تلك املهمة املقرتحة 

إن كانت من حيث الشكل أو احملتوى؟
** ما زال للمادة األدبية املقروءة سحرها 
وإن  والفكرية  الثقافية  اجملاالت  يف  وتأثريها 
بقوة  كانت وسائل االتصال احلديثة تزامحها 
املسألة  وهذه  الناشئ  اجليل  عند  سيما  وال 
شعبنا  أما  تقرأ.  اليت  الشعوب  بال  تشغل 
الدولية  املؤسسات  تقارير  أثبتت  العربي فقد 
تكون  أن  يؤمل  ولذلك  يقرأ...  ال  أنه  املعنية 
وسائل املعلوماتية احلديثة أكثر إغواءً لألجيال 
الصاعدة اليت تقدّم هلا املعرفة من خالل أزياء 

شفافة وألوان مغرية وديناميّةٍ مثرية.
على  القيّمني  على  املسؤولية  تقع  وهنا 
املطلوب  أي  بالدنا،  يف  الرتبية  اسرتاتيجية 
إىل  الطاغية  الوسائل  هذه  حيولوا  أن  منهم 
وذلك  املعرفة،  تلّقي  لتحسني  ذكية  حوامل 
باجلمع بني املضمون العميق واألداء الرشيق.

* مثة أسئلة كثرية تطرح اليوم من نوع: 
ملاذا نكتب وملن نكتب؟   وأسئلة أخرى حول 
دور املثقف وحتى موت املثقف؟ .... هل يفرض 
هذا السياق من األسئلة القلقة اليوم مهمات 
الفكرية  املطبوعة  على  وجديدة  مبتكرة 

الدورية وعلى كّتاهبا واملسؤولني عنها؟
** يُخيّل إيلّ أن التساؤالت حول جدوى 
الكتابة وأهدافها ودور املثقف كانت وما زالت 
جيب  وهنا  احلديثة.  العصور  يف  مطروحة 
واملاركسية  الوجودية  تساؤالت  ننسى  أال 
هذه  أن  واعتقد  الصدد.  هبذا  واحلداثية 
أو  مقنعة  أجوبة  هلا  وليس  أبدية  األسئلة 
عن  التساؤل  بأمهية  أعرتف  ولكن  قاطعة. 
املطبوعة  تأثري  الستمرار  املناسبة  املهمات 
راسخة  مؤسسة  باعتبارها  الدورية  الفكرية 
من مؤسسات احلضارة احلديثة. ولكن أيضاً 
ينبغي على هذه املؤسسة أن تتجاوب مع روح 
لثقافة  أوسع  مساحة  ختصص  وأن  العصر، 
واملعلوماتية  احلاسوبية  ظل  يف  املستقبل 
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والطبية.  والعلمية  الفضائية  واالكتشافات 
يف  وبلبلًة  اهتزازاً  األيام  هذه  نالحظ  ولذلك 
متزايداً  ومتادياً  املعروفة  الدوريات  صفوف 
على  والرتكيز  والزينة  الزخرف  ضرورات  يف 
الدوريات  يف  اإلخراج  يف  واإلغواء  البهرج 
احلديثة. ولنعرتف أن السباق يف هذه األيام ما 
عاد مقتصراً على السباق الداخلي املتجانس 
إنه  بل  وحمتوياهتا،  املطبوعة  أشكال  بني 
املستقبلية  النواحي  تأكيد  إىل  ذلك  يتجاوز 
واخليال العلمي والتقاني، وكذلك التخفيف من 
النزعة التارخيانية historicism اعتقاداً أن 
التاريخ الذي يصنع اليوم ليس وليد معطيات 
تاريخ األمس، وإمنا هو اندفاع إىل استبصار 
املستقبل وبَرَمٌ باملرددات املتوارثة اليت كان هلا 
تأثري كبري يف صناعة عقول الناس ووجداهنم.

* الدكتور حسام اخلطيب، بدأت حياتك 
العملية مربياً ومعلماً ملدة التقل عن عشر 
يف  التجربة  هذه  سامهت  كيف  سنوات، 
البصمات  وما  والثقايف؟  الفكري  تكوينك 
واألكادميي  املفكر  تركتها يف شخصية  اليت 

والباحث العربي الذي متثله أنت اليوم؟
** نعم، قضيت شطراً طويالً من حياتي 
يف مهنة التعليم االبتدائي فاملتوسط فالثانوي، 
ثم انتقلت إىل التعليم اجلامعي، وختللت ذلك 
مهمات إدارية أو سياسية أو حتى ثوريّة. وكل 
هذه املراحل هي اليت صنعت طريقة تفكريي 

وتفسريي للحياة وللمستقبل.
وأقوهلا بصراحة: اجتهت جتربيت يف التعليم 
وجتنب  التكرار  مقت  إىل  مراحله  مبختلف 
التوجيه املباشر واستثارة الشك الديكارتي يف 
ولذلك مل أصمد  ذاتي وما حويل.  كل ما يف 
حياتي  مراحل  من  مرحلة  أية  عند  طويالً 
الفكرية  الناحية  ومن  باملفاجآت،  احلافلة 
احلديث  باجتاه  راحالً  دائماً  كنت  واألدبية 
أحد  لّقبين  حتى  واملستقبلي،  واملستجد 
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املعرفة. وقد  بلقب سندباد  تالميذي اجمللنّي 
العربية:  »اللغة  مثل:  مؤلفاتي  يف  ذلك  جتلى 
إضاءة عصرية )1995( -األدب والتكنولوجيا 
 - )1996( hypertext وجسر النص املفرع
األدب املقارن من العاملية إىل العوملة )2001( 
املعلوماتية  عصر  يف  ومرجعيته  اإلبداع  آفاق 
اليونسكو  منشورات  من  وعدد   -  )2002(
املساواة بني اجلنسني يف  مثل »حنو  احلديثة 
اللغة« UNESCO )2003( - األدب العربي 
املقارن وصبوة العاملية )2005(  وكلها عنوانات 
باجتاه اجلديد واملستقبل، بصرف النظر عن 

قيمتها وجدواها. 
التعليم  جتربة  خضت  بداياتك  يف   *
مدة عقد من الزمان وأنت ابن معلم ومدير 
مدرسة، كيف تنظر إىل موقع مهنة الرتبية 
والتعليم بني األمس واليوم؟ ماذا بقي من 
قيم األمس؟ وماذا تغري يف ظل السؤال الكبري 
أوالدنا  يربي  من  اآلن:  بقوة  نسمعه  الذي 
اليوم: املدرسة أم وسائل اإلعالم واالتصال؟ 
- ومن جانب آخر ما حجم املسؤولية الذي 
ومؤسساهتا  والتعليم  الرتبية  عملية  حتمله 
ألمتنا  املتواصلة  اإلخفاقات  تلك  عن 

صورة نادرة للدكتور حسام اخلطيب تعود إىل عام  1956 أمام 
شالالت تل شهاب
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حسب  وما  والتقدم؟  النهضة  صعيد  على 
اعتقادكم أهم ما تفتقر إليه هذه املؤسسات 

العربية؟
التعليمية كنت أستمتع  ** طوال حياتي 
مبودّةٍ  طالبي  مع  أتداول  وكنت  بالتعليم، 
وأعتمد  املباشر  التوجيه  وأكره  طيبة،  وروح 
على القدوة واإلحياء. وكان والدي أمني عبد 
التفاهم مع طالبه  متني  معلماً  اهلل اخلطيب 
وزمالئه، إال أنه كان قاسياً على طالبه بالذات 
وغري متسامح بشأن ما يعتقده خطًأ، وهو أول 
من مارس عليّ عقوبة الضرب أمام التالميذ، 
اآلخرين.  مع  العام  لتساحمه  خالفاً  وذلك 
التسامح مع اآلخرين  وأعتقد أنين ورثت منه 
ألن  التدريس،  قاعة  ليشمل  عممته  ولكنين 
غري  جعلين  مستقبلي  هو  ما  بكل  اهتمامي 
والوسائل  املوروثة  بالقيم  التمسك  يف  صارٍم 
املدرسة  بشأن  وأما  التعليم.  يف  الصارمة 
تفقد  تكاد  التقليدي  بشكلها  املدرسة  فإن 
املسلحة  اجلديدة  األجيال  لدى  مصداقيتها 
والفضائية  االتصالية  االرتيادات  بأحدث 
واحلاسوبية وما عاد ممكناً إخفاء أي مفهوم 
فارق  يكمن  وهنا  الطلبة.  عن  ممارسة  أو 
بالدنا،  يف  املدرسة  فعاليات  من ضآلة  يزيد 
ألن نظامها تقليدي ومعلميها عادة تقليديون، 
التعليم  بني  يفرق  ال  معظمهم  إن  أقول  وأكاد 
الفوقي والتعلُّم الذاتي املفتوح. ومن هنا تأتي 
مآزق تعليمنا يف الوطن العربي. وينطبق ذلك 
آليات  املنزل واألسرة، وقد تغريت  على تعليم 
يف  التعليم  وحتوّل  املتقدم  العامل  يف  التعليم 
ومتجهٍ  قيد  أي  تعلٍم متحرر من  إىل  املدرسة 
املألوف.  على  واخلروج  واإلبداع  االبتكار  إىل 
وأين من ذلك مدارسنا وجامعاتنا، وآباء أبنائنا 

وأمهاهتم؟!.
أزمة  تعاني  اليوم  العربية  الثقافة   *
اهلوية  وقلق  أمام طوفان االستهالك  كربى 

الذي نعيشه، هل مثة دور للمعلم واملدرسة 
اليوم؟  الشباب  ثقافة  صناعة  يف  والكتاب 
هلذا  واالحرتام  االعتبار  إعادة  وكيف ميكن 

الثالوث؟
يف  عصر  يأتِ  مل  أنه  التذكري  أودّ   **
أن  اجملتمع  فيه  اعرتف  اإلنساني  التاريخ 
ذلك  يف  وكان  خبري.  والعلم  واألدب  الثقافة 
باجتاه  الناس  حتفيز  يف  فضل  بعض  القلق 
ذلك  يف  املعلمني  دَور  وكان  بالثقافة،  العناية 
تقع  احلقيقية  واملشكلة  جداً.  مهماً  التحفيز 
حني يكون دور املعلم يف اجملتمع منقوصاً من 
املعنوية واملادية، كما هو احلال يف  الناحيتني 
العالج  فإن  وهكذا  املعاصرة.  العربية  حياتنا 
مستواه  ورفع  املعلم  إنصاف  نقطة  من  يبدأ 
املعنوي واملادي على طريقة أمحد شوقي مثالً:

قم للمعلم وّفهِ التبجيال
                     كاد املعلم أن يكون رسوال

رسوال،  يكون  أن  للمعلم  نريد  ال  وحنن 
املواطن  وحقوق  بواجبات  يتمتع  أن  نريده  بل 
الصاحل حتى يوقف االهنيار الرتبوي والثقايف، 
اجملتمع. يف  الشابة  الفئة  إصالح  من  ابتداء 

ومن خالل جتربة شخصية على امتداد نصف 
القرن املاضي أو يزيد، مل أمسع سوى الشكوى 
الرغم من كل  الثقافة وذلك على  من احندار 
ما تبذله بعض اجلهات الرمسية هنا وهناك. 
الوطن  يف  الثقافة  احندار  أزمة  أن  تنسَ  وال 
العربي مصحوبة هذه األيام مبا ميكن أن يكون 
تدهور  وأعين  وجودية،  قومية  ثقافية  كارثة 
اللغة العربية وعزوف اجملتمع الشبابي عنها، 
وهذا باب من القول يطول، ويل فيه مطالعات 
أن  شديد  ورجاء  بتواضع  وأمتنى  ونظرات، 
يلقي الشباب نظرة على كتابي البسيط: »اللغة 
أن  نرجو  وكذلك  عصرية«.  إضاءة  العربية: 
العربي«، بدور أقوى يف  تضطلع جملة »املعلم 
دعم اللغة العربية عند املعلمني بوجه خاص. 
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المؤتمر العام لليونسكو في دورته السابعة 
والثالثين والمشاركة السورية فيها

    إعداد: الدكتور نضال حسن

الي�ن�سك�(:   ( والثقافة  والعل�م  للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة   
منظمة دولية تعمل على بناء ح�س�ن ال�سالم   والتقيد بحق�ق الإن�سان 
وت�فري ال�سروط املالئمة لإطالق احل�ار بني احل�سارات والثقافات .
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 4 يف  رمسياً  اليونسكو  تأسست  وقد 
يف  املسامهة  هبدف  1946م  الثاني  تشرين 
عن  العمل  خالل  من  واألمن،  السلم  صون 
عرى  لتوثيق  والثقافة  والعلوم  الرتبية  طريق 
الشامل  االحرتام  وضمان  األمم  بني  التعاون 
واحلريات  اإلنسان  وحقوق  والقانون  للعدالة 

األساسية للناس كافة دون متييز.
واسعة  عمل  آللية  وفقاً  اليونسكو  تعمل 
املؤمتر   ( الرئاسية  اهليئات  بني  ومتماسكة 
) العامة  واألمانة  التنفيذي،  واجمللس  العام، 

واملكاتب اإلقليمية وامليدانية واللجان الوطنية 
لليونسكو.

الرئاسية األوىل  اهليئة  العام  املؤمتر  ويعد 
القرار  صنع  عن  املسؤول  وهو  اليونسكو  يف 
فيها، يضم وفوداً وممثلني عن الدول األعضاء 
واملنظمات الدولية األخرى العاملة يف اجملال، 
ويعتمد مبدأي التوافق يف اآلراء أو التصويت 

يف كل قراراته.
جيتمع املؤمتر العام مرة كل عامني هبدف: 
العام  والنهج  املنظمة  حتديد خطوط سياسة 
النواحي  بشأن  املشورة  وإسداء  تسلكه  الذي 

الرتبوية والعلمية والثقافية.
بناء على  العام  املدير  يعني  العام  واملؤمتر 
توصية من اجمللس التنفيذي، وينتخب أعضاء 
واجملالس  اللجان  وأعضاء  التنفيذي  اجمللس 
وأعضاء  املتخصصة  احلكومية  الدولية 
لليونسكو  التابعة  املعاهد  بعض  جمالس 
اليونسكو  يف  األعضاء  الدول  وتفقد  أيضاً، 
حقها يف التصويت خالل املؤمتر العام إذا مل 
تسدد اشرتاكاهتا لدى املنظمة، على أنه جيوز 
للمؤمتر أن يأذن لبعض الدول بالتصويت إذا 
رأى أهنا ختلفت عن الدفع لظروف خارجة عن 

إرادهتا.
السورية  العربية  اجلمهورية  شاركت  وقد 
دورته  يف  لليونسكو  العام  املؤمتر  أعمال  يف 

الفرتة  خالل  عقدت  اليت  والثالثني  السابعة 
مقر  يف  2013م  الثاني/  /تشرين   20  –  5
املنظمة بباريس، بوفد برئاسة الدكتور هزوان 
التنفيذي  اجمللس  عضو  الرتبية،  وزير  الوز، 
السورية  الوطنية  اللجنة  رئيس   – لليونسكو 

للرتبية والعلوم والثقافة.
الدويل  اللقاء  بتنظيم  املؤمتر  استُهل  وقد 
الوطنية  باللجان  اخلاص  للمناطق  العابر 

لليونسكو.
بوكوفا  إيرينا  العامة  املديرة  افتتحت  وقد 
مناقشة  يف  مرّكزة  العام  املؤمتر  أعمال 

السياسة العامة على النقاط اآلتية:
استعراض أحدث إجنازات املنظمة وإبراز 

رؤيتها للمرحلة املقبلة. 
إىل  وصل  مايل  لعجز  املنظمة  مواجهة 
وذلك  استيعابه،  ويتعني   دوالر  مليون   220
اليت  دوالر  مليون   653 البالغة  امليزانية  من 
وبعد  واليوم  السابق،  العام  املؤمتر  اعتمدها 
مرور ما يقرب من عامني، أقفلت فرتة العامني 

حبسابات متوازنة. 
مهامها  أداء  على  املنظمة  قدرة  إبراز 
احلادة:  املالية  الصعوبات  رغم  الرئيسية 
وهذه املهام تتمثل يف قيادة التعليم ووضعه يف 
السياسات،  العاملية يف جمال  اخلطة  صدارة 
معاجلة  يف  أكرب  بقدر  اليونسكو  ومشاركة 
وحاالت  والكوارث  النزاعات  بعد  ما  أوضاع 
الطوارئ، وذلك يف مايل وسورية وكوت ديفوار 
للبلدان  دعمها  عن  فضالً  العاج(،  )ساحل 
يف  احملرز  والتقدم  انتقال،  مبرحلة  متر  اليت 
اإلبداعية  والصناعات  الثقافة  الرتويج إلدراج 
يف خطة التنمية العاملية، ومحاية حرية التعبري 
بدعم  ذلك  واقرتان  الصحفيني،  وسالمة 
تسخري إمكانات العلوم من أجل حتقيق التنمية 

املستدامة.
االسرتاتيجية  مشروع  استناد 
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املتوسطة األجل إىل قناعة راسخة مفادها أنه 
ال ميكن احلد من طموحات اليونسكو.

اليونسكو احليوي للدول فيما يتعلق  دعم 
أجل  من  لأللفية  اإلمنائية  باألهداف  بالوفاء 
2015م،  عام  حبلول  للجميع  التعليم  حتقيق 
جديد  منوذج  تشكيل  خيص  ما  يف  وكذلك 
طموح،  عاملي  بطابع  يتسم  مستدامة  لتنمية 
والعلوم  التعليم  بإمكانات  التسليم  جيب  إذ 

والثقافة واالتصال واملعلومات وإدماجها.
الدول  مجيع  إىل  نداء  بتوجيه  واختتمت 
خيص  ما  يف  توافق  إىل  للتوصل  األعضاء 
برسالة  كامل  والتزام  املستقبل  إىل  التطلع 
بوصفها  املنظمة  مبساندة  وذلك  اليونسكو، 
يتسم  اجلوانب  متعدد  نظام  إلقامة  الدعامة 
مبزيد من الفعالية ويقوم على احرتام القوانني.

وكان املؤمتر العام قد ناقش خالل جلساته 
71 بنداً أدرجت على جدول األعمال، بينها:

نشاط  عن  العامة  املديرة  تقارير  عرض 
املنظمة.

منتدى اليونسكو للقادة: الذي عقد حتت 
بعد  تعبئ اجلهود خلطة ما  اليونسكو  عنوان 
الرتبية  خالل  من  فيها  وتسهم  2015م  عام 

والعلوم والثقافة واالتصال واملعلومات. 
وقد قدم معايل الدكتور هزوان الوز وزير 
الرتبية رئيس اللجنة الوطنية السورية للرتبية 
التنفيذي  اجمللس  عضو  والثقافة،  والعلوم 

لليونسكو مداخلة هذا نصها:
السيد رئيس املؤمتر العام

السيدات والسادة...احلضور الكريم
أشار صباح هذا  أنه  امليسر  للسيد  أقدّر 
دمشق  مدارس  إحدى  استهداف  إىل  اليوم 
من قبل العصابات املسلحة، اليت حاولت بكل 
الرتبوية يف خمتلف  العملية  إيقاف  السبل 
احملافظات السورية، وهذا برهان واضح أن 
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التطرف هو عدو التعليم. 
السيدات والسادة...

إن األزمة اليت تتعرض هلا بالدي سورية 
عرقلت  ونصف  سنتني  على  يزيد  ما  منذ 
بشرية  أضرراً  وأحلقت  التنمية،  خطط 
والدعم  التحريض  بسبب  فادحة،  ومادية 
اخلارجي لعصابات إرهابية وتكفريية ميثلها 
أهنا  ذلك  النصرة،  وجبهة  القاعدة  تنظيم 
بلدنا  يف  حتتية  بنى  ودمرت  تراثنا  هددت 
منها 4000 مدرسة، فضالً عن استشهاد أكثر 

من 500 من التالميذ واملدرسني.
اليت  الصعبة  التجربة  هذه  واقع  ومن   
واجهناها بتصميم وإرادة لتوفري التعليم ملا 
نأمل  وطالب،  تلميذ  ماليني   4 على  يزيد 
وبراجمها  سياساهتا  يف  املنظمة  تلحظ  أن 

ما يأتي:
أواًل- إغناءً للتنمية االجتماعية وثقافة 
السلم والسالم وتعزيز احلوار والتقارب بني 
الثقافات، ندعوكم إىل التنبه للحاجة املاسة 
يف  النظامية  الرتبية  حمتويات  تبني  إىل 
بعض الدول األعضاء، تلك اليت يتضح أهنا 
من يُفرخ اإلرهاب. وضرورة حتقيق االنسجام 
وعالقته  الوطنية  الدولة  مفهوم  حيث  من 
واملواطنة  والدميقراطية  احلرية  مبفاهيم 
العاملية، وبذل اجلهود اجلادة لتشجيع الدول 
على تشريع قواعد وإجراءات تربوية وعلمية 
حتض على قبول اآلخر من دون تدخل يف 
الشؤون الداخلية للدول والتأثري يف قرارها 
ومن  احملتل  مواجهة  يف  الوطين  السيادي 

خالل التفريق بني املقاومة واإلرهاب. 
ثانيا- ضماناً للسلم العاملي وحفظ أمن 
مساءلة  إىل  وسعياً  وسالمتهم  الصحفيني 
وسائل اإلعالم املغرضة اليت متارس عملها 
على حنو خيلق األزمات ويثري الفنت ويؤجج 

بؤر اإلرهاب، نرى أن نعمل معاً على:

على  واحلرص  اإلعالم  حرية  تشجيع 
املستدامة  التنمية  تكفل  بنّاءة  تعبري  حرية 

والعادلة للمجتمعات واإلنسان.
اإلعالمي  الشرف  ميثاق  تفعيل 
وتنمية  الصحفي  العمل  وأخالقيات 

اإلحساس باملسؤولية.
ومنظمتنا العتيدة مطالبة أكثر من أي 
األعضاء  الدول  مع  بالوقوف  مضى  وقت 
تضمن  واقعية  رؤية  تطوير  على  واملساعدة 
يف  العاملني  لدى  اإلعالمي  العمل  مهنية 

هذا اجملال.
وأخرياً: مسؤوليتنا اليوم حنن اجملتمعني 
ألبنائنا  نرتك  أن  القادة  منتدى  يف  هنا 
لندعو  إننا  ورثناه،  مما  أفضل  وأحفادنا 

اليونسكو إىل:
- أن ُنشيّد ألفق العام 2015م وما بعده 
وحكومات-  شعوباً  وكشركاء  مجيعاً  معاً 
الثقافات،  متنوع  حضارياً  إنسانياً  صرحاً 
وتراثنا،  وتارخينا  حضاراتنا  يف  متجذراً 
ومتجدداً دوماً عرب الرتبية والعلوم والثقافة..... 
ركائزه السلم واألمن املستدام وتغليب احلوار 
واحللول اجلامعة اليت تنبذ العنف والتطرف 

والصراعات.
والصني  الـ77  إعالن جمموعة  - إطالق 
وحركة عدم االحنياز حول توجهات اليونسكو 
أمهية  اإلعالن  أكد  فقد  القادمة،  للمرحلة 
حتقيق  يف  النوعية  ومسامهتها  اجملموعة 
على  مركزاً  الدويل،  والتعاون  التضامن 

النقاط اآلتية:
- االلتزام بدستور اليونسكو الذي ينص 

على مهامها األساسية.
اختصاص  جماالت  أمهية  تأكيد   -

اليونسكو، وضمان ريادهتا يف هذه اجملاالت.
يف  التعاون  حتسني  أمهية  تأكيد   -

املسامهة  أجل  األساسية من  الربامج 
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للتنمية  والرتويج  الفقر  على  القضاء  يف 
املستدامة واحلوار الثقايف واألخالقي لضمان 
األمن والسالم، والتذكري بإعالن فرتة 2013-

2022م عقداً دولياً لتقارب الثقافات، بتعزيز 
املشرتك  التفاهم  تعزز  اليت  الفعاليات 
والتسامح من خالل حوار األديان والثقافات 
الفريد  الدور  تأكيد  عن  فضالً  والتعاون، 
لليونسكو يف تعزيز ثقافة السالم من خالل 
احلوار والتفاهم املشرتك والوصول إىل عامل 

حر خاٍل من العنف والتطرف.
- ضرورة تعزيز دور اليونسكو يف التنسيق 
وحتقيق  للجميع  التعليم  أجل  من  العاملي 
ما  العاملية  األجندة  املبادرة يف  أهداف هذه 
بعد 2015م والرتويج جلميع اآلليات املمكنة 
العاملية  املبادرات  بني  االنسجام  وحتقيق 

املتعلقة بالتعليم. 
 جرت بعد ذلك مناقشة السياسة العامة 
الدول  وفود  ورؤساء  الوزراء  السادة  وكلمات 
املؤمتر  أمام  املناقشة  هذه  وخالل  األعضاء، 
العام، ألقى السيد وزير الرتبية كلمة اجلمهورية 

العربية السورية )1(.
السادة  أسئلة  عن  العامة  املديرة  إجابات 
الوزراء ورؤساء الوفود عند مناقشة السياسة 
العامة للمنظمة، وقد ركزت فيها على اآلتي: 

- أمهية نتائج منتدى الشباب الذي سبق 
انعقاد املؤمتر العام بأسبوع، وقد وجّه الشباب 

رسالة عاملية عن احلوار واملساواة.
هذه  ملواجهة  املطلوب  هو  التضامن   -
الظروف اليت متر هبا اليونسكو، وهو احلاجة 
املاسة ملواجهة التحديات املناخية اليت تواجه 

كوكبنا.
- ال ميكن احلديث عن التنمية املستدامة 

قبل النظر إىل الرتبية والتعليم.

1- ميكن مراجعة نص هذه الكلمة 
يف مقدمة هذا العدد.

- العامل يواجه انعدام العدالة واالستبعاد 
والنقاش  والتمييز،  والعنف  الفقر  خالل  من 
أكد التزام اليونسكو دعم القضاء على الفقر 

من خالل احلوار والتعليم.
التزامها  على  األعضاء  الدول  شكر   -
وتركيز جهودها من أجل الوصول إىل املساواة 
بأولوييت  األفضل  وااللتزام  اجلنسني،  بني 

إفريقيا واملساواة بني اجلنسني.
كيفية  على  يؤثر  املسامهات  اخنفاض   -

تنفيذ الربامج واملشروعات.
- مشروع الربنامج وامليزانية للفرتة 2014 

– 2017م.
اللجنة  املختلفة:  املؤمتر  مناقشة جلان   -
ومساندة  العامة  واملسائل  واإلدارية  املالية 
الربامج والعالقات اخلارجية واللجنة القانونية 
وجلنة  الرتبية  وجلنة  الرتشيحات  وجلنة 
الطبيعية  العلوم  وجلنة  واملعلومات  االتصال 
وجلنة  واإلنسانية  االجتماعية  العلوم  وجلنة 
الثقافة واملوضوعات اخلاصة بعمل كل منها.

- النظر يف طلب انضمام دول جديدة إىل 
اليونسكو.

التنفيذي  اجمللس  أعضاء  انتخاب   -
وأملانيا   وهولندا   السويد  اآلتية:  الدول  وفوز 
وأكرانيا  وأستونيا وألبانيا و)ترينيداد وتباغو( 
واألرجنتني  وبيلز  والسلفادور  ودومينيكان 
واهلند  والصني  ونيفيس(  كيتس  و)سانت 
وموزامبيق  وموريشيوس  وغينيا  واليابان 
والكويت  ومصر  وتشاد  وأوغندا  وتوغو 
واجلزائر واملغرب، بعضوية اجمللس التنفيذي 
أن  إىل  هنا   ونشري  قادمة،  سنوات  ألربع 
يف  السورية  العربية  اجلمهورية  عضوية 
أعمال  ختام  يف  تنتهي  التنفيذي  اجمللس 
الدورة الـ37 للمؤمتر العام لليونسكو، )ونشري  
لليونسكو،مستنداً  العام  املؤمتر  أن  إىل  أيضاً 
إىل النظام الداخلي، اختذ قراراً مبنع الواليات 
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املتحدة األمريكيةو بعض الدول األعضاء من 
عدم  بسبب  التصويت،  يف  حقها  ممارسة 
وكان  املنظمة،  لدى  املالية  املسامهة  تسديد 

من بني هذه الدول: الكيان الصهيوني(.
-  انتخابات أعضاء اللجان العلمية.

العامة  املديرة  تعيني  على  التصويت   -
لليونسكو: وقد حصلت السيدة إيرينا بوكوفا 
االنتخابات،  بنتيجة  املطلقة  األغلبية  على 
للسنوات  منصبها  يف  ستعني  أهنا  وأعلن 
15/تشرين  من  اعتباراً  القادمة  األربع 

الثاني/2013م.
العاملي  الرتاث  جلنة  أعضاء  انتخابات   -
وفوز الدول اآلتية: جامايكا وكرواتيا وفنلندا 
وبريو  ولبنان  اجلنوبية  وكوريا  وكازخستان 
وفيتنام.  وتركيا  والربتغال  وبولندا  والفلبني 
)وقد عرب عدد كبري من ممثلي الدول األعضاء 
يف  إفريقية  دولة  أية  جناح  لعدم  أسفهم  عن 
انتخابات جلنة الرتاث العاملي ورأوا أن جيري 
مبا  األمر  هذا  يف  النظر  إعادة  على  العمل 

حيقق التوازن اجلغرايف العادل يف التمثيل(.

املختلفة،  اللجان  تقارير  اعتماد   -
والتوصية إىل املؤمتر العام يف جلسته العامة 

العتماد القرارات والتوصيات الواردة فيها. 
املالية  االعتمادات  فتح  قرار  اعتماد   -

لعامي 2014- 2015م.
أليساندرا كومينز  السيدة  تكريم ووداع   -

رئيسة اجمللس التنفيذي يف اختتام مهامها.
لليونسكو،  العام  املؤمتر  أعمال  اختتام   -
وتوجيه املديرة العامة كلمة أشارت فيها إىل :

لإلصالح،  املاسة  املنظمة  حاجة   -
والتصميم الكبري على متابعته.

كما أشارت إىل األزمة املالية  اليت تواجهها 
املنظمة ومل يسبق هلا مثيل.

وكان الوفد السوري برئاسة الدكتور هزوان 
التنفيذي  اجمللس  عضو  الرتبية،  وزير  الوز، 
لليونسكو التقى املديرة العامة لليونسكو إيرينا 
بوكوفا، حبضور مساعديها للرتبية والعالقات 
مكتب  ومدير  اجلمهور  وإعالم  اخلارجية 

اليونسكو اإلقليمي للرتبية يف الدول العربية.
خالل  مركزاً  االجتماع   الوزير  بدأ  وقد 
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حديثه على النقاط اآلتية:
- هتنئة املديرة العامة على جتديد انتخاهبا 
اليونسكو،  رأس  على  قادمة  سنوات  ألربع 
خلطواهتا  الداعم  سورية  مبوقف  مُنوهاً 
لالرتقاء  اجلديدة  وسياستها  اإلصالحية 
بعمل اليونسكو ودفعه باجتاه الرتكيز وتعميق 
السيدة  جهود  بفضل  فاملنظمة،  الفاعلية، 
بوكوفا، استطاعت أن حتقق مكانة طيبة على 

مستوى العامل.
- املؤامرة اليت تتعرض هلا سورية واألزمة 
الطارئة اليت متر هبا بسبب الدعم والتحريض 
اخلارجي جملموعات إرهابية تكفريية مسلحة 

ممثلة بتنظيم القاعدة وجبهة النصرة.
اخلطة  الدراسي حسب  العام  انطالقة   -
حتدياً  بوصفها  الرتبية   وزارة  يف  املربجمة 
السوريني،  لدى  والصمود  احلياة  إرادة  يبني 
وتوجه ما يزيد على 4 ماليني طالب وطالبة 
بـ80  تزويدهم  بعد  مدرسة،   17000 إىل 
الرغم من  كتاب مدرسي، على  مليون نسخة 
املسلحة  التكفريية  اإلرهابية  اجملموعات  أن 

خربت ودمرت 4000 مدرسة، وفرضت نزوح 
أخرى،  مناطق  إىل  طالب  مليون  يقارب  ما 
وحتويل 1000 مدرسة أخرى إىل مراكز إليواء 

املهجرين من مناطقهم. 
- إدراج اليونسكو ترشيح سورية لكل من 
الفنانني الراحلني سامي الشوا وفريد األطرش 

على قائمة االحتفاالت بالذكرى.
القائمة  واملشروعات  التعاون  جماالت   -
وتعزيز  استمرارها  وضرورة  اليونسكو  مع 
لتنمية  اإلقليمي  املركز  سيما  ال  براجمها 
ومراكز  الرتبية(  وزارة  )مع  املبكرة  الطفولة 
ومركز  الثقافة(  وزارة  )مع  اجملتمعي  التعلم 

التقويم والقياس )مع وزارة التعليم العايل(.
مع  العالقات  تكون  بأن  الكبري  األمل   -
املنظمة ومكاتبها اإلقليمية يف أفضل مستوى 

والرغبة يف تطويرها وتعميقها دائماً.
- تكليف فريق وطين سوري من اجلهات 
مكتب  بزيارة  املنظمة،  باختصاصات  املعنية 
العربية  الدول  يف  للرتبية  اإلقليمي  اليونسكو 
– بريوت وحبث أوجه التعاون وتنفيذ الربامج 
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واألنشطة  الفعاليات  وتنظيم  واملشروعات 
الالزمة. 

- دور اليونسكو يف عملية التنمية دور كبري 
جداً، وضرورة أن يتم التواصل بني اليونسكو 
اللجنة  السورية عن طريق  الوطنية  واجلهات 

الوطنية السورية لليونسكو حصراً.
على  سورية  حرص  مؤكداً  الوزير  واختتم 
التعاون مع اليونسكو وتعميق آفاقه املستقبلية.

املوضوعات  عن  العامة  املديرة  وعبّرت 
اآلتية:

 - قلقها البالغ إزاء األوضاع الصعبة اليت 
التالميذ  بعض  متكن  وعدم  سورية،  هبا  متر 

والطلبة من الذهاب إىل مدارسهم.
على  املنظمة  تعمل  اليت  املساعدات   -

تقدميها يف هذا اجملال.
- شواغل اليونسكو إزاء ما يلحق بالرتاث 
غري  تنقيب  عمليات  من  اإلنساني  السوري 
شرعية وختريب ممنهج وسرقة ونقل للقطع 

واللقى األثرية إىل خارج احلدود السورية.
لدعم  طاقاهتا  بعض  اليونسكو  حشد   -
دورات  نظمت  فقد  السوري،  الرتاث  محاية 
تدريبية وورش عمل يف عمان / األردن ومقر 
اخلربات  لتبادل  ولبنان،  باريس  يف  املنظمة 
ضمت  اإلطار،  هذا  يف  اجلهود  وتنسيق 
السورية  الوطنية  املؤسسات  يف  املعنيني 
واألنرتبول الدويل واملنظمات الدولية املختصة 

هبذا الشأن.
- الدور الذي قامت به اليونسكو إلطالق 
القائمة احلمراء للرتاث السوري املهدد باخلطر 
حبماية  باالهتمام  األمن  جملس  ومطالبتها 

هذا الرتاث اإلنساني على األراضي السورية.
كما التقى وزير الرتبية على هامش أعمال 
املؤمتر رؤساء وفود كل من مجهورية فنزويال 
البوليفارية، ومجهورية اهلند، ومجهورية إيران 
هلم  وبيّن  هلم،  املرافقة  والوفود  اإلسالمية، 

منذ  سورية  هلا  تتعرض  اليت  املؤامرة  أبعاد 
والتحريض  الدعم  بسبب  ونصف  سنتني 
اخلارجي جملموعات إرهابية تكفريية مسلحة 
كما  النصرة،  وجبهة  القاعدة  بتنظيم  ممثلة 
اليت  الرتبوي  النهوض  عملية  على  أطلعهم 
العربية  اجلمهورية  الرتبية يف  وزارة  هبا  تقوم 
للمناهج  الوطنية  املعايري  من  بدءاً  السورية 
حتى  وفقها  الدراسية  املناهج  وبناء  الرتبوية 
مطلع العام 2013م وقد صدر فيه املرسومان 
لتطوير  الوطين  املركز  بإحداث  الرئاسيان 
والتقويم  القياس  ومركز  الرتبوية،  املناهج 
اجلديد  االمتحانات  نظام  وتطبيق  الرتبوي، 
اخلاص بالشهادات الثانوية. وتناولت اللقاءات 
اجلمهورية  بني  العالقات  تعزيز  إمكانية 
التاريخ  ذات  الدول  وهذه  السورية  العربية 
االستعمار  أشكال  مبقاومة  والغين  الطويل 
املرافق  والوفد  معاليه  استمع  فيما  املختلفة. 
إىل عروض من هذه الوفود حول جتارب دوهلم 
املتقدمة يف جماالت الرتبية والتطوير الرتبوي، 
والالمادي  املادي  الثقايف  الرتاث  وصون 
تنمية  عن  فضالً  وتوثيق(،  وإحصاء  )رصد 
والتبادل  الدراسية  واملنح  البشرية  املوارد 
اخلربات  لتبادل  استعدادهم  مؤكدين  الثقايف 
وتعزيز العالقات مع اجلانب السوري يف هذه 

اجملاالت.  
تعميق  على  الدول  حرص  فإن  وأخرياً: 
مع  املستقبلية  التعاون  آفاق  وفتح  عالقاهتا 
يقتضي  التخصصية،  الدولية  املنظمات 
التنفيذية  وجمالسها  مؤمتراهتا  يف  املشاركة 
فهي  عملها،  وورش  خربائها  واجتماعات 
التجارب  ومواكبة  اخلربات  لتبادل  فرصة 
يف  النجاح  قصص  على  واالطالع  العاملية 
تأتي  املنطلق  جماالت االختصاص، ومن هذا 
مشاركات اجلمهورية العربية السورية الفاعلة 

دائماً يف هذه الفعاليات.
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يف  العايل،  والتعليم  الرتبية  وزارتا  أقامت 
الدفعة  ختريج  حفل  دمشق،  جامعة  مدرج 

الثانية من طلبة املركز الوطين للمتميزين.
الوز  هزوان  الدكتور  ألقى  املناسبة  وهبذه 

وزير الرتبية كلمة جاء فيها:
أشارككم  اليوم،  معكم  أكون  أن  »يسعدني 
قليب  وتغمر  بتخرجيكم،  واالعتزاز  الفرح 
السعادة وأنا أرى نظرة االعتداد والتفاؤل يف 
عيونكم، وأنتم تتأهبون بتخرجكم لالنتقال من 
خندقكم األول من مركزكم إىل اخلندق األكرب، 
مسريتكم،  فيها  تتابعون  أخرى  ساحة  إىل 
وأنتم  الوطن  ربوع  يف  التميّز  بذور  وتنثرون 

املتميزون«. 
 وأضاف سيادته:

2013/9/22
تخريج الطالب المتميزين

انطالقة  على  سنواتٍ  أربع  مرت  »لقد 
دروب  يف  للمتميزين  الوطين  املركز  مسرية 
للنجاح؛  يلزم  ما  والتميز، حشدنا هلا  املعرفة 
وطلبة  عالية،  كفاءات  ذوي  مدرسني  من 
قادرين على التميز، وخدمات تعليمية وتربوية 
املستويات  وتقويم مستمر لألداء يف  متعددة، 
كلّها، وقرارات مناسبة كلما اقتضت الضرورة، 
اهتمام  حمطَّ  الدوام،  املسرية،على  وكانت 

اجلميع« .
مركزكم  يف  زمناً  »قضيتم  قائالً:  وختم   
تنهلون املعرفة والعلم من بيئة تربوية متميزة، 
وروعة  زمالئكم،  مع  احملبة  دفء  عشتم 
وعظمة  أساتذتكم،  مع  والرعاية  املعرفة 
األحالم يف نفوسكم، وملّا طال اجلناح واشتد 
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بالرحيل  إيذاناً  لوّحتم  القامة،  وطالت  ريشه 
انتظرناكم،  كما  تنتظركم  أخرى  مواقع  إىل 
وستعطيكم كما أعطيناكم مواقع وزارة التعليم 
لرحلة  استعداداً  معارفكم  لتزداد  العايل، 
احلياة الكبرية، فالوطن ينتظركم ينتظر أبناءه 
التطوّر والتحديث، وهذا ال  املتميزين، ننتظر 
يكون إاّل باملعرفة وبعمل أبنائه الذين يؤمنون 
به، ألن الوطن ينتظركم شباباً يتمتع باملهارات 
التصور  على  اخلاصة  والقدرات  واخلربات 
واالبتكار والفهم والتحليل والتقويم، ينتظركم  
شباباً يرى يف العلم صانعاً سلوَك أمةٍ تسعى 
العلم  ترى  وال  واجلمال،  واخلري  التقدم  إىل 
علماً إاّل إذا كان حيمل يف داخله تقدماً وخرياً 

وعوناً لبين البشر«.
الوطين  املركز  مدير  عياش  فراس  ودعا 
نشر  على  العمل  إىل  اخلرجيني  للمتميزين 
العلمية  معارفهم  وتقديم  املركز،  أهداف 
واليت  تطويره،  يف  تسهم  اليت  والتعليمية 
املستدامة،  التنمية  يف حتقيق  إجياباً  تنعكس 
مصاف  يف  يكون  كي  وازدهاره  الوطن  وبناء 

الدول املتقدمة.
و أكد الطالب األول عدي ناصر يف كلمته 
ببناء  سورية  حُلُم  لصنع  مكان  هو  املركز  أن 

خنبة علميّة قادرة على العمل يف جمال البحث 
لبلدنا،  شاملة  تنمويًة  هنضًة  حمقّقًة  العلمي، 
جتاوز  للمتميزين  الوطين  املركز  أن  مبيناً 
عمل  ورشة  إىل  فتحول  رائدة؛  جتربًة  كونه 
كبرية تصُقل مهارات الطالب وتنمي ُقدرَاهتم، 
موجهاً شكره إىل كل من ساهم يف جناح هذه 
آمن  ملن  األكرب  الشكر  إىل  إضافة  التجربة، 
هبذه الفكرة واحُللُم، فوقف إىل جانبها بالقول 
وأصرَّ  خدمتها،  على  وعمل  ودعمها  والعمل 
مستقبل  بصناعة  إلميانه  إجناحها،  على 

أفضل ينتظر أبناء سورية. 
املركز  حول  فيلم  عرض  احلفل  وختلل 
على  الشهادات  وتوزيع  للمتميزين،  الوطين 
لقاء  جرى  ذلك  بعد  اخلرجيني.  الطلبة 
املتميزين  برامج  منسقي  مع  اخلرجيني 
)العلوم  برامج  وهي:  العايل  التعليم  بوزارة 
هندسة   – الليزر  تقانة   – احليوية  الطبية 
املعلوماتية جبامعة دمشق(، وبرنامج )هندسة 
وبرناجما  تشرين(،  جبامعة  امليكاترونيك 
)هندسة الطريان وهندسة املواد باملعهد العايل 
للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا( ، وجرى عرض 
تقدميي حول كل برنامج، تبعه أسئلة وحوارات 

واستفسارات من قبل اخلرجيني.
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يف إطار التعاون بني وزارة الرتبية )اللجنة 
الوطنية لليونسكو( ومكتب اليونسكو اإلقليمي 
افتتح  بريوت،   – العربية  الدول  يف  للرتبية 
الدكتور هزوان الوز، وزير الرتبية، رئيس اللجنة 
العمل  ورشة  لليونسكو،  السورية  الوطنية 
الوظيفي،  العمل  أخالقيات  حول  الوطنية 
الوظيفي  العمل  وقد أوضح أمهية أخالقيات 
يف تراث األمة، وبناء شخصية أبنائها، مؤكداً 
أمهية اجلانب األخالقي يف العمل، ودوره يف 
دفع عجلة تطويره، وتعزيز اهلوية التنظيمية، 
املؤسسات  يف  الوظيفي  االستقرار  وحتقيق 

الرتبوية.
العمل  أخالقيات  أن  الرتبية  وزير  وأكد 

2013/10/28
ورشة عمل حول أخالقيات العمل الوظيفي

على  جديداً  ليس  هبا  والعمل  الوظيفي 
يظهر  فرتاثنا  عليه؛  طارئاً  وال  جمتمعنا، 
العمل  أنّ  إال  اجملال،  هذا  جوانب مضيئة يف 
متطورة  علمية  رؤى  وفق  املوضوع  هذا  على 
ويعمل  أكرب،  قيمة  يكسبه  واضحة  ومنهجية 
االرتقاء  عجلة  لدفع  وتعزيزه  ترسيخه  على 
أمهية  تأتي  هنا  ومن  واألفراد؛  باجملتمع 
تلعبه  الذي  اهلام  للدور  نظراً  الورشة  هذه 
القيم األخالقية املتعلقة باملمارسة املهنية يف 
العامل واستثماره لوقته بالشكل  أداء  حتسني 
األمثل، وسعيه لتحقيق أفضل عائد للمجتمع 
مبا ينسجم مع مراحل تطوره وتقدمه، ويّتسق 
ذاته  جتاه  حيملها  اليت  القيم  منظومة  مع 
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وجمتمعه، األمر الذي جعل املؤسسات تتسابق 
إلصدار مدونات أخالقية املهنة نتيجة  تزايد 
بأخالقيات  احلاضر  الوقت  يف  االهتمام 

العمل.
وأكد سيادته أن الوصول إىل بناء منظومة 
النزاهة يف العمل العام يعد اهلدف األساسي 
حتظى  فعالة  عامة  مؤسسات  بناء  يف 
القيم  منظومة   خالل  من  املواطنني  باحرتام 
والسلوكيات األخالقية، ومتّكنها من حتصني 
اآلليات  وتوفري  الفساد  ظاهرة  ضد  اجملتمع 
انعقاد  أن  إىل  الفتاً  آثاره،  ملعاجلة  الفعالة 
الورشة يف هذه الظروف اليت متر هبا سورية 
تلبية حلاجة ملحّة يف مواجهة مفاعيل  يأتي 
األزمة. يذكر أن الورشة اليت امتدت على مدار 

ثالثة أيام هتدف إىل:
- التعرف على أخالقيات العمل الوظيفي 

يف املؤسسات الرتبوية.

واالستقرار  التنظيمية  اهلوية  حتقيق   -
إرساء  خالل  من  املؤسسات؛  يف  الوظيفي 
األداء،  »أسلوب  التنظيمية  الثقافة  عناصر 
اختاذ  كيفية   ، بعضهم  مع  املوظفني  تعامل 

القرارات«.
- التعرف على أمهية تطبيق مدونة قواعد 
السلوك األخالقي املهين السليم اليت تتضمن 
معايري أخالقية ومبادئ أساسية ألداء الوظيفة 

العامة.
العاملني يف  لدى  الذاتية  الرقابة  تنمية   -
املؤسسات »مراعاة املصلحة العامة ومصلحة 

املؤسسة على املصلحة الشخصية«.
من  ومتدربة  متدرباً   /25/ وتستهدف 
يف  الرتبية  مديريات  يف  املدارس  مديري 
وسيتم  القنيطرة(،   - دمشق  ريف   - )دمشق 
بقية  يف  مماثلة  عمل  ورش  تنفيذ  بعد  فيما 

احملافظات.  
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الرتبية،  وزير  الوز،  هزوان  الدكتور  تفقد 
النهائية  قبل  ما  التصفيات  فعاليات  سري 
احلقوق  كلية  يف  السوري  العلمي  لألوملبياد 
ريف  )دمشق،  حملافظات  دمشق  جبامعة 
دمشق، القنيطرة( ملواد /الرياضيات والفيزياء 
من  عدداً  والتقى  واملعلوماتية/،  والكيمياء 
حول  مالحظاهتم  إىل  واستمع  املشاركني 
للمستويات  مراعاهتا  ومدى  األسئلة،  مستوى 
األوملبياد  أمهية  إىل  الفتاً  مجيعها،  املعرفية 
روح  وخلق  واإلبداع  التفوق  زيادة  يف  ودوره 
وآرائهم  مقرتحاهتم  إىل  استمع  كما  املنافسة، 
حول مدة التدريب وزمنه وتناسبه مع األسئلة.

تعطي  الـوزارة  أن  الرتبية  وزير  وأكد 
االهتمام الكبري لألوملبياد العلمي ولكل نشاط 

2013/11/24
األولمبياد العلمي السوري

أن  إىل  الفتاً  واإلبداع،  بالتميز  يعنى  علمي 
هؤالء الشباب هم مستقبل األمة الذي سيبين 
املبذولة  باجلهود  منوّهاً  املتجددة،  سورية 

إلجناح هذه الفعالية. 
وأضاف: إن سورية ليست غنية مبواردها 
غنية   أيضاً  هي  وإمنا  وحسب،  الطبيعية 
أبنائها،  ونوجه رسالة ألعداء  مبناجم عقول 

اخلري والسالم:
تفوقها   سر  ألن  سورية  عن  أذاكم  ُكّفوا 
السوري،  الشعب  ترهبوا  ولن  أبنائها،  بتفوق 
متميز،  وزمن  متميز   وطن  يف  نعيش  ألننا 
وبقيت  عديدة،  لقروٍن  متيزت  أمة  فنحن 
اجلمرة يف نفوس أبنائها إىل اليوم، وها حنن 
ناراً  لتتوهج  الكبوة  رماد  عنها  ننفض  أوالء 
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تنشر الدفء والضياءَ والنور.
وأشار وزير الرتبية إىل أمهية التعاون املثمر 
العلمي  لألوملبياد  الوطنية  اهليئة  مع  والبنّاء 
السوري، موضحاً أن الوزارة تعمل حالياً على 
إجياد صيغة عالقة تربط بني املركز الوطين 
العلمي  لألوملبياد  الوطنية  واهليئة  للمتميزين 
تتضافر  حبيث  املتفوقني  ومدارس  السوري 
أفضل  إىل  التوصل  هبدف  مجيعها  اجلهود 
أثبتوا  السوريني  الطلبة  أن  مبيناً  النتائج، 
وتفوّقهم يف  املاضية متيّزهم  السنوات  خالل 
على  خالل حضورهم  من  العاملية  املسابقات 
مراعاة  أمهية  إىل  الفتاً  التتويج،  منصات 
األسئلة   مع  لتتناسب  وزمنه  التدريب  فرتة 

والتحضري لالمتحانات االنتقالية.
و أشاد الدكتور صاحل الراشد رئيس احتاد 
شبيبة الثورة باجلهود املبذولة من قبل وزارة 

لألوملبياد  الوطنية  واهليئة  واالحتاد  الرتبية 
إىل  سورية  أوصلت  اليت  السوري  العلمي 
العاملية يف هذا اجملال، معترباً أن تضافر جهود 

هذه اجلهات هو أساس التميز واالرتقاء.
اهليئة  رئيس  العزب  عماد  السيد  وأوضح 
أن  السوري،  العلمي  لألوملبياد  الوطنية 
األوملبياد العلمي السوري اليوم يدخل مرحلته 
العلمي  للموسم  املنافسات احمللية  الثالثة من 
على  البداية  كانت  وقد   ،  2014  -  2013
املدارس مبشاركة / 30117 / شاباً  مستوى 
يف  الثانوي  األول  الصف  طالب  من  وشابة 
احملافظات كافة، تأهل منهم للمرحلة الثانية 
/9882/ شاباً وشابة، ليصل عددهم يف هذه 
شاباً   /  2145/ إىل  النهائية  قبل  ما  املرحلة 
للتصفيات  منهم  الناجحون  ليتأهل  وشابة، 

املركزية املقررة مطلع العام القادم .
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  نضال شرابي

 مقهى الن�فرة
  دم�سق .. مدينة اجلمال واحل�سارة، وهي متتلئ بالأماكن 
مكان  يف  يرتبع  الذي  الن�فرة،  مقهى  ومنها  اجلميلة،  الأثرية 
تاريخي قدمي، فه� يقع، اإىل جانب اجلامع الأم�ي الذي زاده 

�سهرة وتاألقًا.
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ويعترب  سنة،   500 إىل  املقهى  تاريخ  يعود 
الشعراء  جيتمع  ففيه  دمشقي،  مقهى  أقدم 
يسرتيح  أن  أراد  من  وكل  والفنانون  واألدباء 
من زيارة سوق احلميدية واحلارات القدمية، 
والوفود الرمسية اليت تزور األموي، فاجلالس 
اجلامع  يرى  املقهى  بواجهة  الطلق  اهلواء  يف 
مازال  الذي  احلكواتي  والننسى  األموي، 

حمافظاً على تراث هذا املكان .
يسمى هذا املكان بالنوفرة نسبًة إىل احلارة 
جماورة  حبرة  فهناك  املقهى،  فيها  يقع  اليت 
املكررة منذ  املياه  نافورة ماء تعمل على  فيها 
اعتاد  الذي كان مير من هناك.  النهر  توقف 
والنقاش،  للتسلية  املقاهي  زيارة  على  الناس 
اليومية والسيما  وذلك جزء هام من حياهتم 

املتقاعدين منهم.
الذين زاروا  الكثري من املؤرخني  وقد كتب 

الرحالة  كتبت  فقد  مقاهيها،  عن  دمشق 
قامت  اليت  استاهنوب(  الليدي   ( اإلنكليزية 
املقاهي  »يف  عام 1890:  الشرق  اىل  برحلتها 
يرتبع الدمشقيون بوقار على مصاطب ُغّطيت 
ببُسط خشنة، يدخنون  النرجيلة  أو يرتشفون 
الذهيب  األصفر  بالعنرب  املعطرة  القهوة 
الزبائن  ماعطش  وإذا  صغرية،  فناجني  يف 
أو  اجلالب  بائع  أو  عابراً  سّقاءً  يستوقفون 
العنب، ومن حني آلخر يتصدر ) احلكواتي (

املقهى ويشرع يف سرد حكاية من حكايا ألف 
ليلة وليلة«.

الرحالة اإلنكليزي ) تشالز أديسون ( زار 
 ،1835 عام  األول  تشرين  يف  أيضاً  دمشق 
»باريس  اسم  عليها  وأطلق  بدمشق  وأعجب 
الشرق«، لكثرة وأناقة املقاهي اليت كانت توجد 

فيها .
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املراجع:
-صالح الدين املنجد، مدينة دمشق عند اجلغرافيني والرحالني املسلمني .

-صحيفة الثورة.

أما جان تيفينيو، الرحالة الفرنسي فقال 
مقاهي  كل   «  : 1664م  دمشق  زار  أن  بعد 
املقاهي جتده يف  ولكن أمجل  دمشق مجيلة، 

الضواحي«.
ومن املؤرخني البديري احلالق الذي قدم 

معلومات عن مقاهي دمشق يف أواسط القرن 
السابع عشر ، و كذلك مجال الدين القامسي.

وقد أسهم بعض والة دمشق يف بناء املقاهي، 
منهم درويش باشا )مقهى الدرويشية(، وبعده 

سنان باشا وأسعد باشا العظم.
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بريد القراء

تنبه اإدارة املجلة اأنها �ستطلق بدءًا 
من العدد القادم �سكاًل جديدًا من 

اأ�سكال الت�ا�سل مع قرائها عرب زاوية 
بريد القراء اآملني من ذلك تعزيز 

وتط�ير اأ�سكال التفاعل مع القراء الأعزاء 
واملهتمني عم�مًا بال�ساأن الرتب�ي الثقايف.

وي�سرنا اأن نتلقى اآراء القراء ومالحظاتهم 
النقدية ح�ل امل�اد التي تن�سر يف املجلة وكذلك 

ح�ل �سكلها الفني وت�زريع اأب�ابها، واأية 
مقرتحات تتعلق بهذه امل��س�عات.

كما ناأمل اأن ترد هذه املالحظات عرب بريدنا 
الإلكرتوين املن�س�ر يف املجلة اأو عرب �سندوق 

الربيد  11999 اأو عرب الفاك�س اخلا�س باملجلة 
يف رقمه اجلديد  4442159



 القراءة للمتعة
مدير التحرير

يف األشهر القليلة املاضية، وبالرغم من كل هذا الصخب من حولنا واألوضاع اليت تعصف 
يرتفع  الصوت  عاد  صعيد،  كل  على  أنتجتها  اليت  املشكالت  وضخامة  العربية،  مبجتمعاتنا 
جمدداً يف منابر الصحافة واإلعالم املرئي، مببادرة من بعض املؤسسات الوطنية، للحديث عن 

أزمة القراءة يف جمتمعنا، وعن أمهية تكريس عادة القراءة لدى أطفالنا بالتحديد.
)النادي  وعن  احلي(  )مكتبة  حول  واملقرتحات  املنزل(  )مكتبة  أمهية  عن  كتب  ما  فقرأنا 

الصيفي للقراءة(.. اخل
ويف هذا السياق حتضر أفكار مجيلة هامة عن )القراءة املبكرة(، وهو مصطلح يتعلق بأشكال 
عالقة الطفل مع الكتاب قبل دخول املدرسة، وعن ) القدوة القارئة( اليت تبدأ من البيت، عندما 

يشاهد الطفل والديه يقرأان، فيبدأ بتقليدهم، ومن ثم يتعلق بالكتاب.
وعن ) السلوك القرائي( الذي يبدأ بالتكون، حسب علماء النفس والرتبية، يف السنوات األوىل 

من عمر الطفل، وكيف أن هذا السلوك مير يف مرحلتني:
األوىل: ) مرحلة بناء( وهي مرحلة ما قبل املدرسة وتؤثر فيها عوامل عدة يف ) بناء( عالقة 

ودّية ومحيمة بني الطفل والكتاب.
والثانية: )مرحلة تعزيز( أخطرها وأمهها يكون يف سن مثاني إىل عشر سنوات، وهي اليت 

متهد الطريق كي يصبح الطفل )قارئاً مدى احلياة(.
ومن تعريف املختصني للقراءة: بأهنا وسيلة لتفّتح املدارك واإلحساس بالعامل احمليط، لكنها 

قبل ذلك وسيلة إىل السعادة والفرح واملتعة.
القراءة يف سن  عادة  لتكوين  التعريف«  املفتاح »حسب  الرغبة هي  اليت ختتزن  املتعة  وألن 

الطفولة والطفولة الباكرة، تتوارد أفكار كثرية:
حول القوة اجلاذبة للطفل جتاه الكتاب بدءاً من مظهره العام وحمتواه وألوانه، ومن ثم يف 

مرحلة عمرية الحقة من عنوانه.
وحول العادات اليت ختلق نفوراً من الكتاب وتؤسس لعالقة غري ودية مع القراءة كلها: مثل 
حصر القراءة باملنهاج، أو بكتب معينة أعلى من املستوى العقلي للطفل وتتجاوز مداركه، أو ربط 
هذا النوع من القراءة احلرة باالستظهار أو االمتحان، مما خيلق نوعاً من عالقة القسر واإلكراه 

بني الطفل والكتاب.
ولتجنُّب ذلك أعلن املختصون عما أمسوه )القراءة للمتعة( وضرورة تكريس هذا النوع من 

القراءة وتعزيزه، خاصة يف املرحلة األوىل املؤسِّسة لعالقة الطفل مع الكتاب.
إذاً، القراءة املالئمة والكتاب املالئم يشجعان اهلواية وخيلقان الرغبة يف املعرفة واالستعالم، 

وهذه ) الرغبة( هي اليت ختلق احلاجة إىل القراءة.
لذلك جيب أن يقرأ األطفال من تلقاء أنفسهم، وما يفعله األهل واملدرسون هو فقط تظهري 

الدافع وخلق املناخات املالئمة.
تلك هي القراءة للمتعة، فأين حنن منها آباء ومربني؟!
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